
T
Atino XXXIII Rio de Janeiro — Terça-feira 19 de Marco de Í907 N. 78

«SICCATUftAS t-AflA A CAPITAL

tiri.HTiiK.
A *.*><-

IflIOOO
fintJOOO

PAliAHBNTO ADIANTADO

RKCIIII-TOIIIO

70 RUA DO OUVIDOR 70 NOTICIAS
ASSIUNAlUilAS PARA OS CSTADOS

Fdirstiik
Amo

MUME.HO AVULSO 100 RS.
Os iiilli;ni enviados h rcilncçflo nffo rütAó reslltuldos nindn 11110 não

M-jlllll |llllllil'lll|llt

Stereolypacla c impressa nns machinas rotativas do Marinoni, na typographia da
sociedade anonyma a Gazeta de Noticias»

v
.... loIOuo
,.... 30.009

PA0AMHNTO ADIANTADO

TVI»0,.ll.\l'Ill.V

70 RUA SKTI3 DE SI TK.MItlíO 70

cr,.. wer»*»rm**i«a*v.,u ¦¦hiiimiiii»«li 111

EXPEDIENTE
,\ i'|.||it«*it*i'.'> <l<« «('iixoiii «Io

XollelliN» li.-.i,-«-l(.iin mi iiiivii
Cilillcln .i
RUA DO OUVIDOR N. 70
:,<,'¦ ii MI!l«V-*VOlfH • n iI«>mmii
hlll-ll 1*111, <lfH.lll!IIHM«lfll«*lllH«., II

RUA SETE OE SETEMBRO N. 70
\ <-,»i'i*<..s|i<i!iili>n«*lii,a»« liiIVn'-

nu-..;òt'>>, :•¦'¦• i'<«-i.iiiiii«;«~>«-»«, mi-
niiiiefotf, iivImim, «• «iu f.*,«>i'iil
|n«l(l ii iiiiiIcHii ilcHtlnailii ii
lllllllll i«I«l(ll> |ll>ll,-|ll, |M»|-«lllll(>
»l«l« InVIKlOH ii.H «•*.«*i-i;i(«i|.|<».«
iln i-..)i «loOiivUloi* «(»'* íi iu«'l«»
i..I(«- <* «i<)« «ln •*«*<«* «i<* s,(«i»i

';:•<» «l<*.*«»ll Iü-.i-h CIU «Icillito,

IVl-VI-IlIlllOM IKIM IKINMIIM Illl-
nitnoliinlCM «* mi «*iiiiiiia«'i-«*i«i
CHI •Sl'1'lll, «Jll,- o H«* ti» lio .1,
VOU l)llClllllK'4'l* Illl» «' IMIKMO
il)|»l',>«i,ll«l«l II, -III <"M<«'» «HI«*(Of|.

.Illl» «li l*«*«*t*lll'l' «IIISIIlllll «li-
'.-.iiiilii «-in i,«»«i««-,I«> ««'ti•/-.<¦ Iii «Iu
Volll-lll*.».

NA» 11,>*.«,,'* IIU,-ll(«'M IIO IÜM.
tildo <l<* S. 1'íiiiIo «im Si*m. Hu-
¦genlo llo!l,-iiil«<i* «• .Tom,-lloll,-,,-
llt-i-, íi? i'ii«i Hoiiniloi* l->i.|«»,
>.. I'l,,,!<>. «<<iiii <|«ii*iii o |llilllli-<>
,»i>,l,'l'«l t>ll<«*ll)lc*l'-HC

KHMWWHWKBBMWBWWWf^WWWaWPDIIWal '•wrxi.' .... *.i- ,•-„..-/. faWkWnMMMa\WÊÊNs\\^^

HOJE- 6 PAGINAS
24 horas

INTERIOR
A temperatura máxima de limitem

fui de 25">2 o n mínima de 21'.7. liara-
metro; 1")á».9 pclá manhã c 75>.-l .'.
larde.

O eco esteve encoberto durante todo
3 dia.

Probabilidades para hoje, até ao
nit-io-dia : tempo instável, ventos va-
rlaveis.

Média dn temperatura nos Estados:
Belém, 26.65 ; S. Li i,, 28,85; Pnrna-

bybaj 29.00 ; Fortaleza, 27.70 ; Natal,
18.20 ; Recife, 27 03 ; Maceió, 27.25 ;
«.racajíi, 27.15 ; S. Salvador, 27.00 ;
Cr.vubá, SG.G0; Vicloria, 29.10; S. Paulo,
.'0.25 : Curitybn, 19.70 ; Florianópolis,
;0,P5 c Porto Alegre 20.85.

; ¦ ¦-¦ X
O dln de lionlein não teve uma feição

especial: esteve duliio, Incerto, ora re-
Inzindo, cheio ile sol, ora empanado,
com nuvens côr de chumbo, pejadas
iPagun, promissoras de um quasi di-
luvio.

Porem a agua susleve-sc lá petas ai-
luras, correndo n galope do zcnilli parn
as montanhas, deixando a larde de
liontcm correr calma, sem prccnlços
de enxurradas, deixando a rua do Ou-
vidor n"gitàr-se com o movimento eos-
tuirteiro ás segundas-feiras, sem menos
c sem mais gente*

A temperatura, como o aspecto du
eco, esteve lambem incerta. Variou
como uma taxa cambial em dias de
corrida para os bancos: ora esteve suf-
tocante, ãcamarinliaros rostos dc suor,
ora esteve suave como uma primavera
a nascer.

V. dizer-se que ainda estamos no
Terãol

X
As segundas-feiras costumam ser

animadas. E é natural. Nos oulros
dias.se as senhoras não vêem á cidade,
tém noticias sobre tudo quanto oceor-
reu dc mais importante, ou mais cheio
de interesse, pelos maridos, pelos pais,
pelos irmãos e ainda pelas amigas, pelas
vizinhas.

Não suecede o mesmo nas segundas.
Depois do domingo, cm que ninguém
geralmente desce á cidade, para não
deixar a commodidade do lar, o convi
vio da famiiia, faltam dc todo os com-
mcnlarios, as novidades, os boatos
sobre as oceurrencias.

Assim, as cariocas da gemma, as sc-
nhoras que não abandonam, nem mes-
mo no verão, esta deliciosa cidade,
gostam dc virá rua do Ouvidor. E1 o
dia verdadeiramente destinado ás com-
pias dos objeclos necessários, ás cn-
commeiidas dc loilettes. Porque, nos
dias da moda—toda a gente o sabe—
vai-se aos armarinhos e ás lojas chies
para se comprar... fitas.

Hontem, apezar do dia cnnevoado,
prenunciando chuva, a cidade esteve
bem animada, povoada dc senhoras
dislinetas, como, aliás, registramos cm
outra secção.

X
O cambio.
O llanco do Brasil ainda sustentou o

mercniiòj mas fracamente; dc sorte queainda liontcm, era frouxo o seu estado.
Sempre havia algum dinheiro que,

WTTTBr.

A COBRA PRETA
Aquella noito estava do um iuarde Unho,

uma dessas noites amplas o caladas, uher-
Ias voluptuosamente para a tranqiiillidudo
(•pnra o socego da torro,—noilo lecuuila o
trtmdo, em quo a natureza inteira para sob
a branca mansidão do um banho largo de
plenilúnio. Somente a magoar éserenidade
da imito aquelle velho cachorro magro
qu'\ de pescoço para o allo,uivava geme-
dorainenlõ 8 lua.'

A porta ila cabann rangeu o a figura
minada da velha Ursula repontou pola se-
ffuinla vez, sacudindo uma pedra:

Sai, peste I
0 cão parou por um momento, baixou

irisli-nicille o locinho, a farejar, i» ergueu-.,
de novo ao céo, num pranto exlcrlurado.

S;ii, poste I sai, pesío I
I". a velhinha piizera-se a vibrar pedras,

a Miui-nlal-o para os lados «io railhai-.il
Alli, dc rima do morro, a noilo ora do

Unia transparência suave, de uma qnic-
lliili- silenciosa de vastidão parada. Vallo
abaixo, entre copas de arvoredo, a casaria
oo povoado, caiada do lua, por oqul o poi
aroiã, r»ponlavá do azulado esmaecido da
Te*? lação.

Ao lundo a cercadura da serra, lon-
glnqna e sombri.», ch.*ia de ondulações y
Pico*, coitada om recortes na iactèsconcl,-.
•o inlinilo como sohre um cartão. E ttitlt,
*s,a,a luminoso o quieto. A natureza iu
Wra parecia enlevada na visão dlaphana
ao ura sonho: não havia o tremor do um
,,lna, uma nuvem nas alturas a enno-
?oartcéo.

A alücia dormia espreguiçada como

om vista 'da Caixa, ciiulliiua desoiui-
lllldn.iiino mio om Imito que produzisseIIOVQ aliiilo. |-!111 todo caso, csriiMeaviiiil
as leirni do cobertura quo, npc/ar ite
sniVreri-iii alguma pressão, niostrariiiu*
se Intransigente*!, nssllll funceloiiaiido

. o mercado indeciso,
Hcgularani mais umn vi-z ns laliellíis

cio l*> l|S, |5 :i|li! o 16 7|.'I3 d., sendo n
priniilra no Kl ver c no l.imdon, n sc-
guiidd nos oulros bancos eslntngclró.i o
11 terceira no do llrasll, Esto bnnco deu
algum: saques a 16 l|l d., ciiulra pa-
pois a 15 (l|:Í2 d,,mas recuou a 157|fl'i d,
«laudo os outros a 15 3|1(1 0 15 B|ü -d.,
ciiin illnlietro para cobertura a lfiÜ|lil,
0 lfi.P[32 d., em cuja posição pcrinaiie-ceu sem nova nllcrnçno.''

X
O café.
A posição ilo merendo liontcm nnd

foi (llfTcrcnlc dn que manteve nodceur-
so da ulllnia sciniuri,

Houve n mesmo afastamento dos
compradores, rcglstrnndo-sc nnleameii-
te ns compras cITecluadas pelos ngcnles
do Convênio num lotai dc S.uOü saecas-

Os mercados externos tiveram o se
gllilltc movimento : em Nova Vin li liuu-
ve uma baixa parcial dc fl pontos: no
Iiavre continuou Inalterado; em liam-
burgo registrou-se 1(1 ile baixa,

As ciitrndna lionleni foram: por barra
n dentro 5,109 saecas, nela Estrada (le
Ferro Cenlral 3,uu2,noiln lendo chegado
por cabotagem.

Êxlstliiin sobre agun cm Nlclberoy,
no dln 15 ,l,i eorrenle, 05.ÇC0 sneens,

PorJlindlnhy passaram lionlein 39,200
saecas.

Existiam antc-lionlem (Í50.5S2 sac-
cas.

Durante a quinzena entraram 170.055.
o «|iie dá uma média tle 11.7.'I7 suecas
diárias; lorani embarcadas 0S.523; nn
média de li.W',7; snliiram I2J.800, e ven-
deram-se 110.000, ou seja a média de
9.005.

Os preços extremos foram dc 55S00 a
U32Ú0 por arroba.

X
Policia.
No logar Macaco, Jacnrépaguíi, o

menor Cnrolino Marques deu uni liro
de garrucha em seu companheiro Mn-
nuel Augusto Mnttosò, lambem menor.

Parece que o auetor do tiro é um
desequilibrado.

EXTERIOR
Estão, acalmados os brios da penin-

sula. Os jornaes que sempre andam
mngnificamcntc informadas sobre a
vida da casa real ile Ilespanha acabam
de desmentir o boato que correra iii-
zeuilo que a rainha Vicloria de Bnttcn-
berg pretendia coiitrnclar uma ama In-
gleza para o proxiniu futuro príncipe.

O desmentido é formal c vem prevê-
nir um levante geral das amas liespa-
nholas. A ellas, como ao povo cm ge-
ral, attingiria a nflronta. O seu leite
tem já crendo liernes.- como o Cld, ar-
listas como Velasqucz, pliilosòpbos

I como Ceivanles a reis como Carlos V.
Os licspanliócs amam desde já com o

ardor c a impetuosiiladc da sua raça, o
ser que um dia, se Deus não mandar o
contrario, virá a ser o seu rei. E este
rei elles o querem com todas as virtu-
des e defeitos dò sangue da sua raça.

E uão é somente uma queslão de san-
gue. Na Hcspanba é lambem conhecido
talvez por outras palavras o celebre bro-
caído que manda dc pequeno torcer o
pepino.Tcniiam com razão a influencia
moral queaania exerceria sohre o cara-
eter mnjcnvcl do joven príncipe.

Ocoracti-r inglez, grnyc c severo, é
muilo bonito cm um inglez. O liespa-
nhol prefere que ainda neste rebento
dos Bourbons se mantenha o systema
tradiccional dc educação dò famiiia.

Um príncipe inglez na Ilespanha
seria um contrasciiso ; causaria o
mesmo constrangimento que um viuvo
inconsolavcl em uma sala de baile.

Felizmente estas razões calaram no
animo dos jovens e amorosos sobera-
nos c ficou resolvido que a própria
rainha uinnmèiitiíria o seu lilho.

E' liumaíiò o patriótico. Humano,
porque exerce a mais nobre funeção
que n natureza delegou á muilier.c pa-
triolico pelo helli» exemplo que dá ás
mais nobres damas ila Ilespanha.

Com este procedimento a joven gra-
ciosa rainha verá crescido o affeclo
que já lhe consagra toda a Hespanha,
que cercará o leito do príncipe recém-
nascido do amor c da dedicação, allri-
butos inlicicntes aquella raça cava-
lheiresca,

X
Buenos Ayres vac ler também a sua

Capella da Humanidade, para fazer ;,e,i-
(/«mi com o elegante templo ali da rua
Benjamin Conslant.

O seu funda,lor vac ser o ex-sacerdote
catliolieo, lilizalde, dc nacionalidade
chilena c cuja apostasia foi um dos ma-
iores escândalos que no gênero sc co-
nhecem.

Elizaldc não despio a sua sotaina,
assim como qualquer sacerdote mo-
desto c humilde, sem coragem da sua
apostasia,

Achou que devia dar as razões do seu

netn c audiiii pelo seu pai/, fazendo pro
pagando ontl-clcrlcal.

Eslas eonfereiieliis nem .icmpre aea-
liavam em paz. Multas vezes Ellzalde
via o nrdor dn sua eloqüência casar-se
com a trovoada dos tiros e dns cace-
ladas trocadas entre us ouvintes.

Uma vez os npplausos c protestos que
recebia Elizaldns eram tantos que no
seu pesoo lheatro, onde se ronllsíivo a
cniifereneii., desahoii, sepullaiuli, nas
suas ruínas muilas dns partidários do
apóstata,

() i-lerlealismo exultou. Aquillo mio
podia deixar ile ler sido um Clisllgo do
céo. Sc Ellznlile escapara, era porque
lhe estavam reservadas ainda outras
lioras da mais crua expiaeãn. Estas
lioras hão vieram, mns hão ile vir.

Depois o Iclcgraplio esqueeeu-MC do
apóstata, que parece se recolhera n uni
período do medílneão, O seu espirito
estava indeciso. A rosados ventos (Ias
religiões lem milhares de rumos.

Qunl seguir ? pensava o Ellznlile.
Atinai decidiu-se pelo positivismo. A

religião da humanidade, com o seu
inyslicisino c as suas idéas de reforma
mansa e pacifica, seduziu o.

Hoje, Elizaldc é um dos mais entliii-
siastas dos discípulos ile Augusto Conitc.
li para que ila sua crença resulte para
a sua religião algum proveito, mais real
que o resultante da propaganda verbal,
Elizaldc vai construir um templo.

O llio dc Janeiro pede a honra de
ser a única cidade do continente que
possuo um templo da Humanidade;
mas lucra o comtism», que sc vê ilimi-
unir o numero ilos seus adeptos, vfi nu*
gmcnlnr dc mais um o numero das
suas capcllas.

X
A' ultima hora nos chegou dc Paris

uma noticia triste c sensacional. Aca-
¦ hriinhado peta perda de sua esposa,
| companheira fiel >• dedicada de uma

longa e gloriosa vida, o grande sábio
Hciihelot succiin.blo a tão profundo
desgosto, sobrevivcndo-lbe poucos mo-
menlos apenas.

! De entre o grande numero dc scien-
I tistas que depois ila revolução por qne

passou a cliimicn levaram a sua vida
pesquisando este ramo doscoiilieciinen-
tos humanos, nenhum certamente sc
avanlajoii a Herthelol peto brllhanlismo
das suas experiências c pela justa noto-
riedadeque cercou o seu nome.

! Consagrado o siicccssor de l.avoisier,
Rerthclot foi a figura de mais destaque
entre esla notável plialange ile chinii-

' cos que tnnlo honraram o nome fran-
cez, nos Uns do século passado,

Ultimamente a avançada cdade de
I üerlhelot o afastara um lanlo do seu
I laboratório. Kcliroilo da vida hiiliciosn

ile Paris, elle se recolhera com a sua
sanla e alTcieoada companheiro a um
rcliro discreto, gozando a pnz que me-
recém os que como elle dedicam a sua
vida ;'i Humanidade.

Não era justo que uni tã» bello c raro
exemplo de felicidade sc quebrasse.
Unidos na vida, o casal lierthe,lot sc-
gniu unido esta mysteriosa viagem,cujo
destino lanlo preoecupou o illüstro
sábio

X
Ultimas noticias.
A Duma russa sc reúne hoje na mes-

mn sala em que funecionava e qne foi
convenientemente reparada.

 O governo russo mandou um
forte deslneaincnto de cossaeos para
guardar a sua legarão cn» Tclician.

Perto dc Ovcjurii (Cordoba), mn-
iiifesloii-sc incêndio cm uma mina de
carvão. Muitos operários quasi sue-
cunibii-am ci.m-a iisiJhyva.

Foi líiuflo feslejjiilo cm Roma o
dia onomástico dc Pi» X.

O grão vizir dn Pérsia pediu
demissão.

pude ser .•lyslciiiiillcaincnle llvre-i-am-
blsta.

Qualquer destas escolas econômicas
está dependente de utitra ordeni de
fiiclorc.H, quo podem determinar n ap-
plit-açãi) opporliina dos SCIIS prlncipios
e das suas leis,

Ila, porém, factos ile orileui adminis-
trativn quo mula lèm a ver com essas
escolas ile princípios oppostos c extfOr
nos e que todavia coiilrnrlam mais do
que esses prlncipios, porquo ilesalen-
tam c suffocam u iniciativa Individual,

Os direitos aduaneiros podem ser pro-
tectoros ,»u protçcclonlslns ; mas quer
num coso, quer noutro, o seu cffella é
nullo, se n sonimn dos ônus que sobre-
carregam o trabalho o a Industria nã-
eionaes, os eolloen cm condições de não
poderem siipporlar a concurrcncln da
Importação da produclos similares.

O erro não vem unicamente da falta
de haruK.nr.i, da falia de concordância
entre direitos de entrada e preços de
transportes. O erro vem mais dc longe
e é mais radical, c c ralai cm todos
os paizes que buscam os seus princl-
pães recursos nos impostos iudircelos,
cuja cobrança é mais faeil e menos sen-
sivel no contribuinte c ao consumidor,

Ha uma certa ordem de serviços, qne
pela sua Índole, pelo seu caracter cs-
pccial e pelos interesses da collcclivl- ]
dade a elles ligados, não podem deixar
ile estar sob a dlrccln responsabilidade ,
do Estado, Eslão nesse caso, os servi-
ços dos Correios, dus Tclcgraphõs c de
algumas estradas de ferro. Mas, a in-1
tcrvcnçno do Estado, nesses serviços,
intervenção aliás já combalida por ai-
guns economistas, não dá ao Estado o
caracter ile empresário.Nenhum desses
serviços é hoje considerado como uma
exploração rendosa para o Estado :
nenhum deljcs passa de um elemento,
de um appnrclho, não para aiiguienta-
rciii dlrcctamcutc as rendas publicas;
mas para fomentarem a riqueza ua-
cional,'pela facilidade dos transportes c
das cominuiiicaeõcs. |

Ora, principalmente no Brasil, a pre-1
ocupação evidente é tirar desses ser-'
viços saldos, enlre a sua despeza e a

j sua receita. Mas quanto maior fôr esla, |
[maior será o prejuízo das Industrias'

d,» commercio e dos contribuintes, cuja j
prosperidade, desenvolvimento c bem j
estar, não depende das som mas escri-
plurailas na contabilidade ollicial; mas
rio auxilio que lhes pôde provir da ba-
raleza dos fretes, dc transportes c ila
facilidade das couimituicnçõcs.

« ? ¦

Motas e Noticias
DISPARATES

-«O Esta folha publicou umn nota
L' acerca de uma representação, ou

antes uma reclamação dirigida ao go-
verno por um industrial, acerca dn
cxborbilancia; exigida na Estrada dc
Ferrú Central pelo frete, do Hio dc Jn-
nciro a S. Paulo, de um certo e deter-
minado produeto. Diz-se nessa nota
que só esse frete torna o produeto mais
caro do que o que é importado da Eu-
ropa.

O fado cm si já é importante, mas
sel-o-ia menos, sc ellc não rcvcllassc
um systema dc administração, ou antes
a ausência de qualquer systema.

Em matéria de industria nacional,
nós andamos aos solavancos. Nenhum
paiz pôde ser absoluta csysteinatica meu-
fJSprptcccionisla, como nenhuma nação

^^^^•'•i^r•^^^^.^gJ^^J^^^^

Era esperada com justificada aucie-
; d.idr a palavra do Sr. Dr.Campos Salles

i no banquete que lhe foi bffcrccido pela
Associação Commcrciãl, cm nome do
digno commercio do Itio de Janeiro.
Embora seiii responsabilidades de go-
verno, aquelle eminente estadista tem
ainda a sua acção de administrador
prójeclndu nus negócios públicos ; nem
Illl duas opiniões sobre a influencia qne
as medidas tomadas durante a sua ad-
miilistração exercem na siluação finan-
ceirà do paiz. De mais, S. Ex respoh-
dln ao discurso que, oífcreeeildo o blin-
qucle, fazia um dos mais formosos
talentos de nossa palria, cuja duetili-
dade é de tal ordem que se nfTei-
çó:i prodigiosamente a todos os proble-
mas, não se contendo na manifestação
brilhantíssima de uma extraordinária
competência profissional ; mas como o
illusire offertante do banquete empunho
hoje a bandeira de formidável luislili-
dade a ludo quanto diz respeito a pre-
lenções ou intuitos manifestados do
ponto ile vista em que se acredita esta-
rem os interesses da industria nacional,
aguardava-se o que a propósito desle
elevado assumpto podesse ser dito na-
quellc banquete, tanto mais quanto os
primeiros tempos do governo do Sr.
Dr. Campos Snllcs estiveram bem longe
dc ter um caracter de propiilsão indus-
trial.

O discurso dc offerla foi muito dis-
creio ; não c n esse discurso que nos
referiremos neste momento, porque
não é caso de nssignnlar-lhc o valor dc
ama primorosa jóia lilleraria, valor que
toilos reconhecem. Mas o discurso do
Sr. Dr. Campos Salles não esqueceu as
visitas ás fabricas desla capital, visitas
em que—hoje póde'scrdito semindiscrl-
ção — as intransigências de juizos ce-
deram diante do facto positivo c real
do maravilhoso progresso «pie tem feilo
o nosso apparelh» industrial ; c cm
vczdc pcrscrütar recônditos anlagonis-
mos entre o comincrcio c as industrias,
o illusire estadista determinou bem
expressivamente o que lia dc necessário
na eollalinracão intima c cordial desses
gigantescos elementos de progresso das j
nações. )

Como temos sempre estado num posto )
accórde com laes idéas, não nos furta-1

'""¦""•¦y ir-T,iir'nr.irtiX,ns~***

mon nn prazrr e á honra de arliciilar
esle amparo valloslssimo. Vnlloslsslmo
mas quo não nos surprelii-nde. Todos
Sllheill que o /governo (tampos Saltes,
passados os tempos em que ns suas pre-
oetupações estavam, pela força das elr-
cumslniielas, exclusivamente voltadas
para ns condições pnlelltaiites do cre-
dito publico ; Iodos sabem - que após
uma Inspeção dos nossos estabeleci,
menlos Indllslrlaos, c após informações
meticulosamente tomadas, a impressão
das cspheras ollieiacs foi dc espanto
pelo que havia sido observado, como
capital, como trabalho, como cnpaci-
dade. E dessa evolução ,jã o paiz leve
limo prova nas palavras ilo cx-iuinistro
da fazenda, que partilha com o prest-
dente de enláo ns responsabilidade!; —
as responsabilidades e as glorias— da
iiiirmalisaçãir dar, nossas finanças e da
restaurarão do nosso credito.

Dc facto, Iodos se recordam dc rc-
cenlcs palavras do Sr. I)r. Joaquim
Miirtinhi», o brasileiro eminente n quem
sem duvida alguma o futuro reserva
ainda pesados encargos a que o seu pa-
Iriotisiu.» saberá dar o devido desein-
ponho, Nessas palavras, pronunciadas
na solemiiidadc política do banquete
ao Sr. Afloiiso Penna, o Sr Dr. Murti-
nho lembrou que foi o governo quem
fez emissões sem lastro c quem se apro-
priou do lastro dc emissões feitas, pro-
duzindo assim uma grande baixa ilas
laxas canlblacs ; que essas emissões
provocaram a fundação de muitos esta-
beleeimentos industriaes, formados os
cálculos sobre a base do valor oecasio-
uai ila moeda circulante ; que rcslabc-
tecida a politica da retirada do papel e
da formação dos lastros, houve inevi-
lavei desequilíbrio; concluindo com a
sentença ile que faremos fecho destas li-
nhas, islo é, com a sentença de que
•esse desequilíbrio, que ameaça a
vida das nossas industrias, é obra dos
poderes públicos, e permanecer indl/fc-
rente nesla grande questão não i eximir-se
ao cumprimenta de um dcütr, é (jitasi tor-
liar-te o melhor atilado do produclor es-
trangeiro contra a nossa industria nascente.

O Sr. presidente da Republica rece-
beu hontem o seguinle telegrammà dc
Montevidéo, ,1o Sr. presidente ilo Con- |
gresso Medico Latino Americano: |

«ATKNItU ,M0*ÍTI!Vini!0,17.—En claelo dc
la aprrtura dei Congresso Medico l.ati-
no Americano, envio un atento saindo
a V. Ex. agraileeieiid» concurso de su
pais,—Scnspria, presidente. >»

O Sr. Dr. ÃITonso Penna, respondeu
nos seguintes termos:

««Applníldô vlvaiiii-nle inauguração do
Congresso Medico Latino Americano,
niie vnl estudar c encaminhar solução
«le questões dc interesse commum. es-
lieit.uniu laços ile confratcrnidndc en-
tre povos americanos, como convém a
seus gloriosos destinos, n*

» Il

O Sr. presidente da Republica recc-
berá hoje.ás duas hora;, no .salão Sllvn
Jardim, em audiência especial, mouse-
nhor líavona. novo núncio apostólico,»

Por •decrelo dc hontem foi nomeado
substituto da il1 secção da Escola Pòly-
technica o cnjfcnlieiro Oito de Alencar
Silva. f

m

Completamente restabelecido d» in-
commodo que o retlvcra no leito du-
rante alguns dias. reassumiu honlem o
cargo de siib-eliefe ila casa militar da
presidência do Republica, o Si-, capitão
de corveta Pedro Vclloso llcbcllo.

• *
Estiveram houleni em palácio o Sr.

conselheiro Camelo Lampreia, ministro
de Portugal, e o Sr. Snuwi liclford. queconvidaram o Sr. presidente da Repu-:
bliea para assistir, quinta-feira, ã imiti,-
guraçao da Exposição Permanente de
Productos Porlllguczés'; I

O Sr. capitão AfTonso Monteiro rc-
nresenlíirá o Sr. presidente da Repu- !
bliea no embarque do Sr. deputado
Oliveira Válladão, que segue para o
seu Estado.

• *
Conferenciaram honlem com o Sr.

presidente da Republica os Srs. minis-
tios da guerra c da justiço'.

•*¦•¦«•"¦«-• —
Estiveram honlem cm palácio os Srs,:

deputado Salvador Pires, conselheiro
Leoncio dc Carvalho, Drs. Pedro dc
Carvalho Moraes, Cândido Mendes dc I
Almeida, almirante J. ,1. de Poenca,
Dr. Sezinio Barbosa do Vallc, I). Ni-!
colina Vaz dc Assis e Possidonio Mo
reira';

de Juiz da -.'• vara eivei, no Impedimento
do Dr, Diogii de Andrade, tendo pai*siido o exercício do logar ile iiretor ao
seu 1» supplqnlo, D>", Carlos Salgado,

fl Sr.diminuto AloxDiiiIrlno de Alencar,
ministro marinha, vlslluii honltiii o de-
posito de carvão na Ilha do Mocuugué o
provisório da Ilha das Cobras,

Ciimii (Iniiilliiii. MiiiIoii-so pnrn As-
semliléa, ro. -Filial : lialerla üenibrauilt.

BINO@U1jO
llns A ai r> — i*iii irenie i, «Oncolaii
Uma BOgnndn-foIra oarrogndn do nu-

voiih : uirin sogninlii ventos», a ameaçar
chuva, dovia dar ii cidado um aspecto
tristo. Nesses dias ns homens passam
apressados o ns sunhoras são relativa-
monte raras, A run, do Ouvidor toma
um aspecto vortiginoso, com intorril-
pçOos bruscas na passagem dutraiisenii-
tes, claros largos quo dosiippiiroceni
numanllnviílo do gcutodo preto,

IC ode notar quo limitem havia pou-
cn gonto do claro. Também! O outo-
no comoçn no próximo diaSlcodia
«iitiivii realmente oiltoniil,

A primeira passou qno vimos hnntcin,
lis 4 da tardo, foi o consu! argentino
Sr. LitClot. •--¦*----.,

S. Ex. conversava num grupo natu-
ralmonte tratando da. próxima viagem
do Dr. Campos Salles A Argentina. Era
de certo a conversa das rodas políticas.

O Dr. Campos Salles, instado pelo
general Jnlio lloca, promottorn ir a
Buenos Airos nostos mozos próximos.

O general TTribo y t/rilio esteve com
seus dous filhos iilguni tompo doiinto dn
«Gazeta».

Os dous filhos do goncrnl partem bojo
para a sua pátria, a continuar o seu
curso ua Escola Militar, dc quo são ca-
detos. Levam do Hio uma impressão
encantadora.

O general Campos pára nm instnnto
á «vitrine» da Casa Clark. São as trans
despodidas do Rio, porquo o goneral
parto pnra o Hio Grando do Sul, no dia
1 ilo abril.

O Dr. Moura Brasil pára a conversar
com o ongenl.oiro Bernacclii. Tom um
volumoso «jiuliriillio do soinontos para a
Sociodado dn Agricultura. Passa o Dr.
Ennes do Souza, que anda agora pro-
dceupadissimo com as oxperloncias do
seu pára-choques,

As exporieneias roalisam-so no Hoa-
longo.

50:0003 por lífiOO, snliliado 23.
100:000$ por 3820U, a 30 do corrente.
O Si*, ministro do interior concedeu

seis mezes de licença, em prorogação,ao bacharel Manuel Fclippe- ile Souza
Leão, promotor publico no Alto Puriis,
c trinta dias ao soldado da força poli-ciai, Joiiatluis Pereira Fontes.

Grlpiie, ospeciflc.o, Pastilhas do py-ramldo e quinino Sllvn Araújo.
O Sr. ministro do interior, em aviso

dirigido ao presidente da Junta Com-
mereial. declarou que depelidc de au-
clòrisacâo já solicitada ao Congresso
Nacional a reforma do regulamento ila
junta de corretores.

O Sr. Dr. Elviro Carrilho, juiz da10» pretoria, assumiu hontem o cargo
saKs^saxea^rirj.TS.-í *uüsq-:*7*sx; ¦: .\*s

As senhoras Jforam raras hontom na
rim do Ouvidor. Conseguimos notar:
Mllos.Mnfrii, filhado conselheiro Mafrn;
Mino. Cosar Eltoly, Mlles. Moura, Mine.
Artliur Azevedo o filha, Mino. Ijiun-
bary Luz, ns gontilissimiis filhas do
barão do Rosário, Mino. Farrula, Mine.
Paninhos ila Silva, Mino. Abdon Mila-
noz,Mino. Ribeiro da Cunha, Mino. An-
tonio tíuis e filha, Mino. o Mlles. Dela-
muro Garcia, Mllos. Froire do Carva-
lho, Mino. Júlio do Freitas, Mine. Didi-
mo da Voign o seu esposo, baroneza do
Vista Alegro, Mino. Francisco Bohring
o sou esposo, um vostido lilaz delicioso
com passamnntario do romln prateada,
uma «robô» do Irlanda do linho com
rondas vordndoirns, otc. Por ultimo
duas doinoisolles nma «foiilard blunc et
blon», outra "foulard blanc o iniiuvo".

Outro «cliic» appnroceu por ultimo,
do soda prota, luvas brancas, chnpóo do
palha nimirollo.

O Dr. Ataulplio Napolos do Pnivn, o
distineto cavalheiro e illüstro jniz, pus*
sou om companhia do Dr. Lnnro Mullor
o ox-ministro da viaçflo. Em fronte a
esta rodacçílo sopararam-so, ficando o
primoiro com um dos nossos companlioi-
ros, om doüciosa palostra. O Dr. Lanro,
mais adianto, cucontrou-so com o engo-
nhoiro Castro Barbosa, com qnom pu-
lostrou biistimto tompo.

Pessoas quo passaram, commontarain
muito o abraço, lougo o aportado, dos
Srs. doputiido Mollo Mattos o ox-int.ou-
dento Campos Sobrinho, do novo candi*
dato :'i roprosontaçfio municipal. Abra-
çnram-so, vieram pola rua do Ouvidor,
«bras-ilossoiis, bras-dossus», couforcn-
ciando om segrodo.

Pnra dolieia dos nossos ouvidos o do
nosso bom gosto artístico, a banda dos
allomães, a colobruda banda do musica
dos allorafiõs, yoiu postar-so á nossa cnl-

KUR3ERO AVULQO iOO RS.
As amlglllttlll-fls começam e terminam em qualquer mei

çnilii«»tocou, Tocou niio foi um gosto :
n Vem cá mulata, uma llllislcn do tem'
po em quo AiliVi cru cadet,», musieii que
no norto ó oonliocldil pola eiidnncln:

•Cnuieleãn fui a palácio
Foi fal.ir c'o prosideiito,
E1 cousa quo eu nunca vi
Coiuclofin falar ooin gonto,»

A «Gazotn» estã ponlioradtsgimn pelo
dolieioso quarto do huriique li liiiiulii ilos
atlouifles n fez pa=s,ir. Mas honras j
como c:9:is não devem sor repotidas,,.

Nnmos:
Dr,Lima o Castro, corretor Castol-

poggi, o jornalista IjoUo Volloso Netto,
Dr. Frederico do Faria ililieiro, Mueha-
do do Assis, ür. Agoatinlin dos Ueia, I
•imoral Fraueifico Glycerio, Dr. Alfredo ¦

Gomes, Dr. Thopdoro do Mngallilios, ¦
deputado Sócrates, o juiz Rayinundo'
Corrêa, Emilio da Ponsooii Bastos, Dr.
Raul Manso SayDn, deputado Tlioninz
Cavalcanti, Dr. Fonsocn Portollu, mu-
jor José Brilgn, Dr, Adnlberto Foi reira,
Dr. Alborto Ramos, deputado Esme-
rnldiiio Bandeira, juiz Gominiano da
Franca, M. M. dei Castillo, Dr. Diui-
tns Filho, coronel Podro Ivo, Dr. Joa-
quim Antunes do Figueiredo Júnior,
cnpitào do fragata Antônio do Oliveira
Sampaio, engenheiro Carvalho o Mollo,
Henrique Hiisslocher, Jo".! Antônio ,1a
Silva, do «Retiro Littornrio», Dr. Mi-
guol Poreira da Moita, Dr, Sebastião
Saldanha da Gama, commondudor José
Augusto Pinto Maciiado, Josó Américo

(Iob Santos, Dr. Estovam Lobo, Dr. José
Lobo, Dr. Mngiilhães Castro, Jorgo
Ilrown, João Alves Affouso, Gama Hor-'
quô, ongenheiro Miranda, Pina Rangel, j
Mendes Tavares, Leopoldo Brigido, i
Dr. Pareto Filho.Dr. Cesarlo Poreira,'
major Aguiar, Dr. Banolio Pimontel, I
do fliinclla branca, Bomvindo Moirn* j
eomineiidador José Maria Teixeira do ,
Azevedo, Dr. Antônio Leitão, do «Joj- j
mil do Commorcio», voltando do sua'
coalhada clássica, coronel Ernesto Seu-
nn, capitão do corveta Barros Cobra, o |
Dr. Orvillo Dorby, viscondo do Castro
GuidãooDr. Viiiuna do Castello.

O Sr. ministro da Industria e viação re-
solveu hontem mandar suspond"r os Ira-
bnllios do açudo do Acaruliú-mirim, no
Eslado do C'-ará.

VolIntllQH, nn Rin do jerulo XX, ao tem-
po dus i-oiirllion c ã ípocn da Reibrmii
— fellzuieiile sem fogueiras c sem
guerras...

0 I.looi' Tllmliin, do Oraiiídó, é o
DEPUIIATIVO por (..vceliein-la,

O Sr. irinreclinl Xavier da Camnrn,
chefe do estado-maior du exercito,
em conferência, hontem, com o Sr
ministro dn guerra, propor que
fosse mandado estacionar no Pnrá,
Ceará, Plnuliy o Rio Grande do
Sul, mais um batalhão dc infantaria,
e no .V districto mililar dous bata-
Ibões.

Após essa conferência, o Sr. ministro
«Ia guerra dirigiu-se parn 0 palácio
do Caliete, alim de combinar com o
.'r. prosideiito dn Republica essa me-
tilda e bem assim subinetter á nssi-
gnolnrn do chefe da nação a aberlura
ile diversos créditos parn o seu minis-
terio,

E' provável que desta guarnição
sejam transferidos para aqucllcs pon-
Ios alguns doa batalhões dc infantaria
aqui estacionados.

Lrtlfln dos ativados da rosa Cyprlano,
em continuação, hoje, fts li horas, con-
formo o catalogo qu.> é publicado lioje.

A ciisn orlú hoje cio exposição.
..¦«¦ti ¦¦

O direclor d:i Quinta da Roa Vista lovo
honlein ordem do Sr. ministro da fazenda
para Intimar ns moradores das casas alli
existentes e comlemiuiilas .1 demolição
pola directoria do saudo publica a des-
occupal-as dentro do praso legai.

- . iii

< S. p.iuln. Itoca declara,
Com convicção verdadeira,
Que nunca vin luz mais clara

Quo a da VÉU RnAsuRiiiA.»

0 Sr. iiilnlslro dn fazenda rcconimen-
dou ao direclor do Laboratório Nacional
do Annlysosj que presto informações sobro
o que tem orcorrido a respeito da pro-
hllilçjo do entrada no Drasil dos pro-
du-tos da en-.a Morlon, de Londres, do
que trata uma queixa da logaçSo brilsn-
nica, enviada por intermédio do minlsto-
lio das relações exlerlorõs"

C (Viit(r«5!-!,*,i. Seguros Marítimos a
Terrestres, rua (íen Câmara 3.

Nova exposição do ternos de patetot de
e.-isimira in^leza, a 5")S. 708 o 7118 ; nos
armazéns da Casa Colombo.

Oi'i|i|io, especifico, Pastilhas do py-raiiiido e quinino Silva Araújo. |
«¦">!¦ t

O Sr. senador Antônio Azeredo, que
],arle brevemente paru a Europa, pas-
sou liontcm a direcção d'A JYiòtoui ao
Sr. Eduardo Salainonde.

Paslllhas Laxiitlvns Wcrneck.

2.":(ií)05 por lsi.úl), hoje, novo plano da
Loteria Federal.

Snliiio il,t CiMln, marca CYSNE,
da perfumaria Nunes, llua do Thcatro 2~>.

A Companhia do Lloyd Brasileiro re
solveu, com ocqillcsceiicia do Sr. minis-
Irã da industria o viação, fazer partir
depois de amanhã, o paquete Alagoas, em
viagem extraordinária, levando inaleriai
destinado á comniissão do melhoramentos
do território do Acre.

NA 3' PAGINA:

Acto» «ln Prcfeitiirái

Dr. FrniiclHco EIi-sih. — Mol.
gnrg. nariz o ouvidos. Avenida Central
Kjl, 2 ás -l horas. Uiaiiomciilo.

Molc.ilinn dos olhos e ouvidos.—Dr.
Neves da Rocha. Rua l"de Março, dc 12,ás'3.

O Diário Ofpcial pulilica hoje o bal.in-
ceto da caixa especial das obras do porlo
do Rio dn Janeiro, relativo ao mez de de-
zembro do anno passado.

Exijam a Oroollnn Gi-nnado,

Continua enfermo o Sr. Dr, Barbosa
Romfo, que foi hontem visitado pelo Sr.
Dr. Rocha Faria. 

CASA GUIMARÃES
Sortes grandes diárias.

100 contos em 110 do corrento.
3» ItUA ItO I.OSAIMO :i:t

terra. Somente a ferir n Iranqulllldado
du noile aquelto velho cachorro magro,
ulvando suilredorainçiito ao lirmamento.

— Sal, peste 1 sal, neste I
A velha Ursula descalçou a chinella do

pi esquerdo, deiloii-a junto á poria, do
sola para cima. tira unia libiisãò. Quando
os cães ladravam assim, pela calada do
luar, a gento os cinuiudecla virando a
chinella.

Aquella posto, com aqucllcs ulvos, era
capaz do lhe accordar a filha, a Mariçola,
IS dentro, no quarto I E entrou devoga-
rlnho o Ioi, pi^ anle pã, atô á cama, es-
piai- sc a flllia dormia.

0 quarlo est.va abafado o quente, com
um aroma (orlo do atfazotna, Eru um
quarto pequeno de oiisihhòlà serrana,
sombrio c escuro, nas suas paredes as-
peras do haVro atulhado soliró ripas, com
uma joncita dando para a horta, bem le-
cliada agora, com lli-asde|iaunòlapaiido ns
frinclnis. A un canto (la cama, a Marlr.nta a
dormir posadamenlo sobro a olinoluda
enorme dos cabellus negros, numa ex
pressão cunçada de aliatimento, o seio por
iiira dos lènçôes. Rem junto, louca de
rendas na cajioça, siipiitinlio do lã nos
pis, o ppqiierrucliiiiliò dormia Isratiõm,
No outro canto, sol» uma tenda de roupas
iirauc.-is estendidas em corda, o logareiro
itn barro desfiava para cima a fumaça
teime da allazoma que se queimava.

A velha Ursula cíiogou mais unia vez
á cama, espiou o pequerrucho, espiou a
.ilha.

Teve vontade dn colirir-lhi' o seio com
,, lençol ; mas o receio de que ella accor-
lasse alastou-a. Veiu sentar-se do outro
¦ado, defronte da cama, num velho banco
iunto á parede.

Estava tonta desomuo; mas era preciso
velar a noite inteira, Ua tres dias quo

Maricota havia tido o seu primeiro parto.
Frti-a dillkll, cheio de agonias 0 aboli-
menlos, do dores ostupondas que a puze-
ram á morlo.

Folizineiilo a velhinha tivera lempo de
descer o morro o bater ã porta da velha
Saturnina, á distancia da povoação, para
vir parlejar a filha.

E, abaixo do' Deus, Ioi ella quom a sal-
vara, arrancando a criança sem perigo o
pondo, com as sins rezas o llsanas, a rapa-
rign roanlmada.

A gravidez do Mariçola fora, desdo o
começo, nm veneno para aqucllo torto
pohro do casinhola serrana.

A moça andava pelos seus 18 annos.
lira o cabello mais preto o mais honlto
daquelle. panorama do serra, a dentadura
mais rlsonlia o mais branca para aquém
ila cercadura dos morros. F.slava Ioda cm
flor, roscendeiido no seu aroma quente do
mulher bonita. Moços da trova, mal atra-
vessavam a viola ao coração, andavam a
rimar-lhe os olhos o os cahellos, o riso o a
primavera do viço. G muitos delles, quando
a in-ilo era do lua, subiam â esplanada do
morro o vinham, dedilhando cordas de
viola, chamar-lhe o beira da jariello cou-
sas quo só os moços sabem dizer cm
verso, quando tòm a alma aceesa do pai-
xão.

O Antero, filho do vigário da aldeia,
pediu a em casamento. Era um bom par-
lido: o rapazinho era direito, tinha uma
vemlola que não ia mal e era, sem duvida,
o herdeiro dos conlinhos de réis quo o re-
verendo, ao quo diziam, guardava uuma
burra de lerro.

Mas, uui dia, um bando de gento vinda
de outras terras aboletou-se no largo da
Igrejinha, e â lardo um grando toldo do
lona branquejou armado. Era um circo

, de ptlutiaueiros.

A' noite houve funeção. O povoado,
correu om peso para o circo—ala o viga-
rio—levados pela novidade escandalosa do
que nunca Unham visto. Havia um urso
quo fingia do liòbedo, duas moças que se
Equilibravam em arames, um menino que
so deslocava o um palhaço vestido de
chita.

E, no moio do ludo isso, surde de su-
blto, na plsla, um moço do olhos claros,
vigoroso o louro, do uma musculatura ri-
glda do olhleta. Faz uma" mosura faceira
o sóho leslainenlo ao Irapezlo. Torco-so,
eqiiilihra-so e arma o võo como uma
águia que vai rasgar alturas. O circo in-
loiro paralysou-se, como so o coração do
todos tlcasso petrificado. Um, dous o
Ires... Ello voou largamente, deu dous
saltos nos aros o cahiu sentado no trapo-
zio fronteiro, triuuiplial e risonho, ao es-
trepilar das palmas com que o circo o
ucclamuvu.

Mariçola leve os olhos brilhando humi-
dameiile, o,-oração a palpitar de uma ma-
neira nova, o a noite inteira sonhou com
aquoltés músculos, com a claridade li-
quida do uns olhos azues.

IC nunca mais perdeu o circo. Toda noito
ficava alli onctosa,á espera do que, por en-
tre a cortina vermelha.apparecessea figura
estranha daquelle moço que andava a tirar
o somno das raparigas matutas. E som sa.
ber como, sem ella própria compreüendor,
uma tarde cahiu-lho nos braços.

Mas um dia, hem cedo, quando o po.
voado áccordou, não havia mais no largo da
Igrejinha a mancha enorme daquella em-
panada branca.

Os peloliqueirõs Unham abalado para
longe, de madrugada, quando ludo dormia.

Mariçola levou dias doente, trancada na
sua saudade, molda de desespero o de

As conferências do padre Júlio Maria
têm feito grande ruido nos círculos
calbolicos c cm todos os logares em
que sc discutem cousas dc religião. O
valor mental do padre Júlio Maria, a
sua predica incisiva, a sua elevação de
conceitos são bem conhecidos do pu-
blico.

Mas o Revcrendissimo vai ter um
contendor que nada lhe fica a dever cm
preparo c talento—é o chefe da igreja
presbyteriana, o reverendo Dr. Álvaro
Reis. E o Dr. Álvaro Reis prepara uma
série de conferências para contradizei-
uma a uma as opiniões expendidas pelo
padre Júlio Maria.

Esta terra é a terra das religiões.
^araimiBi8eacnBBnMoiaBii*BaK«à^

A GFílPPE
UM MEDICAMENTO IMPORTANTE

O rorihneido pliartniir.enlico João de
Souza Marlins, que iii-i-ha ile ohler sur-
nreliondenies curas d.-casos de grippe,tnfluenza e resfriamentos, cnm o soil novo
preparado denominado FUNKUS, eslá
distribuindo, graliiilamònto, em sua pliar-
macia, ,í rua ila Quilauda 59, uni Inleres-
santo guiãicalalngi, i.nde. alim de olgll-
mas enferniiil: dei couimiins, eslão tam-
In ni dcseriplos éofn niliil"Z os prlncipacs
syniplomns ,|,i grippe i> inflnenza, enfer-
inil-.d.s artiininieiile cm grando desen-
volvlinenln neslo rnpllal.

Ilecomriiendamos mais uma voz aos
nossos leil,ires .. in-nparadn do Sr, Souza
Marlins. que efleclfvamenlo tem produ-zi.lo emas exlfaoi-illuai-ius.

2b:000s por 1 :-*o*jO, huje, novo plano da
Loteria Federal.

0 uniro meio dn curar callos ó usar o
c.ilç.a.lo Walk-Ovcr ; a Casa Colombo i o
único recebedor,

Exposição permanente.
E' quinta-feira, como já noticiámos,

que se rcatisa a Inaiigiiração da. Expo-
sição Permanente dc Produclos Por-
ti.guczes no edilicio do Lyceu Littcrario
Portuguez.

O Sr. Dr. Souza Belfort, direclor da
exposição, escolheu o dia 21 por ser
a data natalicia do príncipe 1). Luii
Fclippe. i

O acto inaugural terá logar ás 4 bo-
ras da tarde, com n presença do Sr.
presidente da Republica, que seguirá
pnra o Lyceu logo que termine o des-
pacho collectivo.

Visitem a Torro iSilTcl e comparem
os seus preços, ouvidor 63 e G5.

Roupinlias do çrlauçis, o preços redu-
zhlos ; nos armazéns da Casa Colombo.

ECGlO DO PUBLICO
Publicamos hoje:
Eleição munici|3at — Maçona-

ria Brasileira — Com ns Obras
Publicas — Lloyd Brasileiro —
Calo Java — Café com milho —
Intendente municipal —Loteria
da Capital Federal euiuitas ou-
trás informações uteis.

E' de aproveitar! ,
A grande e real liquidação do*í">'/,

do abatimento, que c-slá fazendo a conho-
cida Ciiwu «i!».«« Cu-Bcmlns l*l*etáÉ
em todos os arligos da estiçâo I
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vorgunha. Estava grávida. A aldeia soulie,
lodo o mundo tal lou.

0 pobre do ijitóío, 15o apaixonado c tão
bom, nunca mais lho beirou o pditoril da
lancllinha do quarto: ílcau ia oni bãlxo.iio
vallc, na sua veiidol.i, silencioso o triste,
sem lho locar no nomo.

La hira o cão. uivou prolongadamonlo
c calou-se. Maricota remexeu-se, soltou
um gemido leveto ficou a dormir profun-
dameiile.

A velha Ursula.descalça, naponltnliados
pis, veiu ainda à cama espial-a, dou um
arranjo ás roupas dõ péquérruclio-mas nâo
tocou na filha. Podia accordal-a, e ha tres
dias quo a rapariga uão dormia, delirando
do febre, abatida pelo parto perigoso.

Voltou a seiilar-so no liariqulnlio, com
os olhos a arder de somuo. Mas era pre-
ciso velar Ioda a noile, e ficou alli, do ca-
beca recoslada, pensando, 0 quarlo foi-se-
lho tornando leve, lofoj tudo om roda pa-
rocia-lhe qun |o estava lluidlficando; a
cama, o teclo,ias roupas, tudo tomou
umas tonalidadeis do cousa vaga.

Ella deu uni cochillo forte. Aluiu o
olhar, filando á|allo da parede a que a
cama da filha s(f cucoslava. La em cima,
entre a parede ffas palhas da coberta, um
ponto negro morou-se, a pcrscrütar para
a esquerda, paria direita, o sumiu-se.

A velha Ursula arregalou aUenlamciile
os olhos o craváu-os uo alio. Era a pe-ilo
dos ratos, quo lie. andavam a esburacar a
cosa "-

Mas o poulo negro lornoii a mostrar-se
o tornou a sumir-se, estendeu-se, sondou,
alongou-se dc uaauso, lesameulo esticado.
Ella levo um Jobresalto de nervos, o o
cabello arriploraèdhe o as mãos gelaram-
se. fira uma cofra I

E tentou ergUôr-se. Não poudo.
Era cima o Wngo pescoço preto dila-

lou-se, fez uma curva lenta para baixo,
uniu-se á asporeza da porode o ficou por
um munienlo a olhai* cautelosamente o
quarlo.

A velha não lhe dosppgou mais os olhos.
Tentou outra vez erguer-se; mas sentia as
pernas entorpecidas o os p6s ao chão
chumbados.

E a cobra descia. Descia sempre, mo-
rosa o Iria; lazla um colleio agora, fazia
outro colleio depois, a lorror-sc demora-
damente, aló quo se mostrou toda inteira,
enorme o grossa, do um negro luzldlo.

A volha tromoü na sua carcassa o liemi
sem uma pinga do sanguo a correr-lhe
nas veias. Era aquella a cobra prela, a
Iromcnda cobra preta, de que lodo o sertão
dizia que ã noite vinha manimar no seio
das mulheres do parto novo. Ouvira ella
fallar desde criança, o sorlão estava clieio
do seu pavor. E quando levo a Mariçola,
lembrava-se,muitas vezes accordara sobre-
saltada, a sonhar quo a cobra lhe chupava
o peito. E a cobra eslava ulli, colossal e
horrenda, a se enroscar pela parede aliai-
xo, o de corto viria descendo mais, des-
condo mais, alé a cama, para lhe sugar a
lilha, sorvo a sorvo do seio pojado.

II quiz grilar, e quiz erguer-se. Mas
sentiu que ella própria procurou abafar o
grilo, que ella própria se releve no banco.
Qualquer imprudência seria a morte da
filha. So ella accoidasse, uo sou desvario
do lebre, e visse o rei.lil a caminho do seu
corpo, de ccrlo enlouqueceria. Quantas
vezes ouvira contar de mulheres quo eu-
íouquecerám ao verem a cobra prela em
busca do seu seio I Era melhor licar ca-
lada, não dar um passo, o losse ludo o
que Deus quizesso I

E a cobra descia. Estava eslondida pela
parede, lomava-a em grande parte, torluoia
e apavorante. t* -**«*a«*i&.nãn narecia lacü.

Eiicaracoliiva-so pelas saliências ila parede
tosca, (lislendta-so, oucurlavo, flcsva rija,
ficava mollo, a cauda a palpitar, a cabeça
em movimentos conloreldos. Houve um
momento em qne ella pareceu ter leito um
movimento falso e vinha despencar; mas
todo o sou corpo rotroliiu-so, a cauda
girou para um lado, girou para o outro, á
proctiririlc um apoio, o, como o uão en-
coiitrasso, virou longamente para a di-
reila o cnnbvclou-se num fuso fincado nas
ripas o alli ficou parada como num ve-
pouso.

A velha Ursula linha os olhos, apavora-
damente abertos, em cima delia. O olhar
da cobra falseava, tremeluzla, crescia
numa auròóla, agigantava-se, tomava catn*
biaurias fulgurantes, irisações macabras.

Ella eslava como (pio soldada au iiailCO,
com um peso onorino sobre o peito mlr-
rado,'a garganta tapada o um suor vis-
voso a lho descer do cabello aos pés. Qui/.
mexer-se, tentou de novo nrguor-sej mas
o sou corpo pesava como pedras.

E a cubra Ini serenamente desenrolando
a cauda do fuso, moveu-se em torcicollos,
e.liammejandb o olhar, a língua btflda, do
lôra, a lamber o ar. Faltava p^uco para a
descida. Mais dous ou tres enróscainentos,
o pousou a cabeça na cabeceira da cama,
e desceu, serpoaudo silenciosamente per
cima do colchão. K, á brancura do lençol,
o seu corpo destacou-se, achatado no
venlre, de uni negra esesmoso e tulilo.

A Maricota dormia. O ívplil beirou-lhe
o corpo o, numa ondulação macia, con-
lornuu-llie em zig-zags os pés e canil-
nhoilj rumo do selo, do lindo seio mo-
reuo o duro, que so mostrava t.uto po
lôra das rendas da camisa. Parou, tez uma
conto, são suave epoz-so a ennovelar, es-
piralado, iioaco acima do venlre da rj-
pariga, e, vibrando a üngua, estender, o

pescoço de comprido e pousou-a no seio
delia. O bico roseo do peito sumiu-se-lho
pola bocea u deilti-q. Oorn-u pelo dorso
da cobra um leve tromilo do delicia,
acconiuioduii-so mais o mais o ficou a
chupar, pacliorrenlaraonto, como uiu bc-
zorro,

A Ursula eslava como quo tolhida por
um loltiargo, alagada de suores," Iria,, a
língua enlumooida, a gorja suffocada, e já
não linha percepção vivida das cousas. As
paredes giravam, ludo lhe andava à roda,
tremia-, cuiifundla-sej baralhava_-se,

0 quarlo eslava na sua quieludo, iiin—
minado pela candeia do azeite, a crepltar
no oratório.

La fora, a noilo desusava serena c clara.
0 cão não uivava mais.

Nu cama o peqiiéfiuctiilo remexeu-se ao
s liar um vagido. A cobra conc.eiilroti-se,
desmanchou o rodilha da cauda e, por
cima -,1j corpo da Maricota, eslendeu-a
prudentemente para o pequeullo e toi-lhe
meando as rendas da tmea, alé llio inlro-
duzii- por entro os lábios a pontinha do
rabo.

A velhinha escalui|avo, retorcia-se, numa
anciã doida do respirar. A luz do ora-
lorio linbii-llio cioseldo como um facho,
a cama dava piuoío, pelo li-ctii, as parede:
cabriolavam ás tontas. E ella eslava como
que suspensa no espaço,esperneando pars
se desprender do qua lho tolhia os braço»
o a guélá.

Afinal sculiu que alguma cousa so que-
brava. I' tombou no chão, redondamente..
Levantou-se. Sobre os pés s.-nliu um con
jio mollo e frio desusar cm fugida. Uri-
lou. Ainda viu uma fita prela sumir-st
pela abertura da porta a fora.

No terreiro o cão uivava doloiidameiUi
yafa o luar.

Viriato CliTtcê»
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O G-nncral Roca
EM STPAULO

A MAH1FESTAÇÃ0JD0 CLU3 KIUTAR
Não haverá reoepçoo festiva

em Buenos Ayres
H. Vinil», 18
ü Dr. JlUTte Tlliirlçfl, presidenle lll) Rs*

lado, iieniiip uili.nl.i de «eu iijuiliiuln d"
urdiu.s, hn).., ás lu hora-, dn iiiiinlifi, Ini A
villa Coiiiln Alvares I'eiilmlo bllsciir n
lllu-lre general Julio lloc.i, uinn dl' vl-.ll.'.!'

-. o 
jjiinrti'1- (Ia lurcamolleial un Liifl

iu .(iiu.(7iii Begiiiram u presidenl. dn
1'Ntiiiln, o general Julln llocu, Min. lll In
genro, o Ur. Campo» Sallej,oiiialnr Tos-u
1'iiigoso, o vice prolell», O pre. iricnle da
Municipalidade. vereadores

U general Une» p ssou em revista o
J' lialiillifiiie u corpii de ciiviilliirlu, es-
teiidlilos em linha nu lieiil" dnipuirlul.

As Iorças llzer.iill ns c.iiillnelieliis ib
eslvlo, iloslll. nilo prio longa Av.nbliiTI.
niuentes, unde Iizerain . voluçfles sol. a*
ordens do cmwrl iistngii)', alleres l.»
llroune o Slal Mullcr.

Em s.-uuItl.t o iieiieri.l lliiea, ariimpii-
nliiido de suo rouillivn, jl.'|l< Iroll no pirico
du quartel, onde presenciou novas cvolu-
ções militares sol) o inaiidii dos ollleiae.
Iranrczes.

furam depois llradi.s varias plioloifiir-
plllas.

As i'iiiiiiibras militares imprcssliiiiaram
ngniriiivelnionle o general llnca.

Depois da visila nu quartel ria 1,112. se
gulrain todos pnra 1. eslução da .slrodii
de lerro da Ciinlarelra. Ao tnei..-dia pnr-
tlll o trem para aquella lucnlitlailo, onde
chegou A 1 iioin di. lardo.

O general Julio Ib.ca e sua coinlliva vi
sltariiui o-i tiinii.-iiiri.ic*., seuilo'dopols servi-
do um ahnuçode f>0 tnlhcrrs.i.llcrorlrin pela
Municlpnlidnde desla capital. Ao scrvlrse ..
r/i iirn;)(i../ii«,(.l)r. Cândido.Mollii.eiiinniiied..
Municipalidade, effei 11 o aluioç ll*»*»**
quo sentia proliinilanirnilo que losse curlã
a demora dn general Hora em S. Paulo,
não pod.-ndo llcar conhecendo Im... esti.
copllnl, a qual recebe orgulhosa lão hon-
rosa visit.. Disse que o general llucn iin.. A
apenas o homem mais cstlniii.ln da Ar-
gcutina, como n-teriu f.a Ntielon, mu.
uma verdadeira gloria cóiillnenlul. . pri-
meira vez que o gene.al Ho a veiu ai.
llrasil, foi revestido das Inslgnios de chefe
supremo ria Argentina: agnra vem como
amigo leal dn llrasil, e para fnz.T Ju-* As
nossas sympalhlas lia-.li.vn u Inclo de ser
grande amigo do ür, llnmpns Suiles, um
dos lilhas que o llrasil mais c.lroine"(>.
Historiou a vida do gencrnl lun-o, desti-
cando os actosde liravura nn PnraüUny.
onde 110 poslo rie tenente, era já uma es-
perançn o grande militar o estadista, hoje
orgulho de sua palria.

Teriirunii olo.daudo n altitude do Re
ner.il lloca, pugnando pela paz sul-amerl
cana.

O general n»ca respondeu riizenrto que
a nola mais sympalhica. entre as !nnuni.»
ras manifestações nue tem receliidn no
llrasil, !ui a manileslaçã.i popular de Sã..
Paulo, o grande Kslndo cuja-, riquezas,
proeresso e civilisaçâo ha muito conhece
o admira.

Falia votos para que jamais se eslrouie-
çam as relações de amizade enlre a Ar-
genllna e o Brasil. Tcrniinnu saudando o
Dr. Tlliiriçé.

Esb' respondeu dizendo que, comqiiantn
a lesla losse offerecida pela Mun'e.1pnll-
dade, não perdia o caracter d- nacional;
Sendo S. Paulo, provavelmente, n ultima
parada do general Ri.ra.o Rrasll rteselava
quo o illustre argenll.0 lovn«s<. duqul a
Impressão do perdurnvel amizade.

O general 
'Hoca . mais que o grande

amigo que tanto prezamos. Como areen-
tino, soube garantir a independência da
pátria.

Nós vemos na garanlla das nações In-
dependentes a nossa própria garantia.

Terminou saudando o general Julio
Roca, o o Dr. Afínnso Penna.

No almoço tomaram parto, ol.m do
general Roca e sua Kxma. família e comi-
Uva, o presidente do Estado e «eus se-
cretarios, o prelello Interino, vereadores,
cnmnanilante c ollirlaos da torça policial,
deputados, senadoros e representantes da
Imprensa.

Depois do almoço foi offerecidn ao tre
neral Julio Roca o As pessoas presentes
varias phntographins dn local.

Depois do regresso a esta capital, Ioi o
general Julio lloca. acompanhado do sua
familia. cumprimentar cm palácio o Dr.
Jorge Ti lii riça.

8. I.uiilo, 48
Consta que o nenor.il Julio Roca visitará

a íazenria rie Sanlo Gerlrudesi dn pr.pri.'-
dade do Conde de Pratos, pnrlinrio para
alll amanhã,em trem esnecial. n Irem re-
gressará cora os visitantes no m«smo dia,
A larde.

Acompanhai -o-ão o secrelario da agricul-
tura, representantes da imprensa e pes-
soas gradas.

S. I.uilo. 48
Começar* amanhã a ornamentação da

estação dn l/lfl. onde. o general llnca em-
barrará, com deslino a Santos, depois de
amanhã.

S. l*-_nlo. 48
EslA ligeirameiile Indisposto D. lose-

jhinaRoca c pnr esse motivo deixou do ir
10 pic-nic na Cantareira.

, 8. -»auh», 48
A's 1 horas da noite foi servido um

lauto jantar na villa Penteado, tomando
jogar A mesa o general Roca, suas (Ilhas
Mlles. Joscphina, Elisa t» Clara. Dr Celri
?rado o esposa, o secrelario rio general
Dr. Paravaeino, major Tasso Fragoso,
barão de Mnrchi, condo de Alvares
Penteado, Dr. Julio lloca Junior e es
posa, Dr. Rodolpho de Miranda, Plínio
Prado e esposa, senador Lacerda Franco,
Gomes Ferreira, barão l.upml.

Excusou-so de não ler comparecido o
Sr. Dr. Campos Saltos.

Ao champagne, o conde Penteado san-
dou o general Roca c sua lainllia. respon;
delido o general em palavras rominoviilas
deagradocimenln.

Duranlo o banquete locou uma oxcel-
lenio órcheslra, dirigida pelo maestro
Itochl.

Depois rio janli.r, seeniii-so animada o
espiritual patestra. retirando-se lorios os
.onvidtfd siás 11) horas da noito.

S. Pauto. 48
PoresIsrMalipado, d general Roca não

risitará amanhã a fazenda do conde de
("roles.

•8. Paulo. 48
A villa Penleado eslovo honlem d"s-

liiiiilirante, por sua iíluminação lantas-
tica.

8. I"aiiIo, 48
Foi (iiIsíUiBiile hoje, A n"ilo,n (Ilumina-

ção dns runs cnnlrfl.is, havendo gramle
animação, pritmi|ialmel)te diante da villa
Potilcadp.

8. Paulo, 48
Por estar chuvosa n noile, ficou Irans-

feriria nara .niiiiinliã a grande mnreJte aux
flambeawc prlijeclftdó pelos anadenilços;
que será levada a «-ffcilo ás 1 l|'2!i.irns
do noite.

Fiilbirii enlão o acadêmico Luiz Moreira,
respondendo eiirnnmi' do geiieiiil lloca o
dçpiíltido .ireeiiino Hellsarió Rúldou.

s. l»niíl«; -M
. Durante a manliã o general lloca roce-

beiá tis pessoas que desejarem cumpri.-
menlal-o.

8. I*n«ll... 48
Amanha. As !l I|2 ria noile, haverá

soienine recepção no palácio (Io governo.

gtindn leieiMitinuins reeeblilos, o general
não i|o»i'iiihi!i'i'i.rA.
A lltiii'*l'.'Mliti;Au «I.» Clllli Mi-

llllll*
Km resp 's|« no lelegriiininn que dirigiu

tm Sr. I.KU-I1Ú- Alcoriii, eui nome ilo
Clul. Mlliinr, rn. olá em que «e 1'i'iillsuii a
lilillIlMitÇiln no gelUTiil lllUn lloca, 11 Sr,
Dr, Louro Bndrí, pif.ltleiiU' rir. .u agre*
inllIÇão, r.Tebell ilo prcilil -nle ila 11,-i.u
lillci. Argrlillnii .. seguliili. ilespaeliiii

« IlUliNllB AIHKS, IH -• Me es |;|\ilo ser
luleri.rele de |ns UlisillOK senlliiileulns qunse lírvti iistcil Iriiiminlllrine que yo r.-
lorllo 11 ml vez v que eiiusllliiv.-u en lu
iieluiillilnil ei vinculo m... lliprloy suli»l"
llrá slii 1I111I11 eu ei pnrieulr couiu oi iiifti
R11II1I11 liiu.laiiii nio d.. I.i ".11111011I11 y cou-
Iriileiniiliiil lut-inacional .sii.l-iinieilciiiia.—IfiijiiriráiiAlciirta.i.

TELEGRAMMAS

OSr. ministra riu Interior ileclurou tio
|ul/ lederal nn secção de Mina» que, paru
jioiler provlilenclar solir.. o pngninonlo re-
cliiinail.. pelo _» oscrlviiii datjuéiii' juízo,se lurttnvo iieccBinrlu PHOliiriTlineulus
nnbre a .laia em que o ine.mu s.-rvenliiii
rio assumiu ns rcspecllvns luuoçOlis.

i;v|..'i'iill.llll-iii ti s. hlilIrelIÇO.

Assepiir«-se quea ileslnlellleenclii havida
enlre os Srs, inlnlslm da lazendn o o dl-
r.clor de rendas publicai vnl ler o seu
«leslechi. naiiiial com 11 aposentadoria
deste ultimo, quo já conla o numero de
iinuii.i sulllelenle para esse Ilin.

lindo esse Indo A iniliiinl .'leiirioslilnileiln
parle dos (unceinnarius rie fazendo com
relação ao subsllliitu daquelle laureio-
nario.

E1 assim que. pour.n a pouco, vi1o-«o
formando hootos, llrmailos mais ou menos
un veriislntilhauça do que pode succeiler
n rcspeilo, 1111111 vez qil" o Sr. ministro
du luzeinlii, na espcclullva do proceder ul-
Inrlur do Sr. Dr. Luiz Rndolplio, guarde
.-ni absoluto sigllloas suas Intenções sobre
o raso.'Enlre as versões que correm a respeito,
conseguimos colher a que dá como luluro
direclor de rendas publicas o Dr Pedro
Soares, director do contencioso, o paro o
logar deste o Dr. I.lnilolpho Câmara, se-
crelario do Sr. Dr. Campista.

Uma outra versão modifica mas não
«leslroo » primeira: 6 assim que se diz
que o luluro dirt-tur de rendas vlrA
dn tora e será nomeado interinamente, e,
sf. nos nltliiios dios do actual governo, se
Inr.í a transferencia dn Sr. Dr. Perim
Soares para n'dirootorlo de rendas pu-
bllcas, passondoo Sr. I,. Dr. Câmara o nc-
cupiir, enlão, a direeloria do Coutou-
cioso.

Cambio e Títulos
I.OMUIi: .18

Regularam lioje as seguintes
taxas de descontos:

hanco de Inglaterra, 5 •/••
linnco de França, 1 %•
Hanco de Allemanha, 6 %•
Mercado de Londres, 3 mezes,

5 1/16 v
Mercado de Paris, 3 mezes,

3 7/B»/..
Merciido dc Antucrpia.d i/a"|o.
Mercado dc Berlim, . mezes,

S ¦)/¦{"/..
LINIIOA, 48

Cambiei sobre Londres, á vista,
pnr mil reis, 53 1/8 clinlieirrs.

niiNovA, im
Cnmbiosobre Londres, á vista,

por lib. 1, 35.3.1 l*ra8'1'AIIIH, 48
Cambio sobre Londres,;! vista,

por lib. 1, francos 35.33 1/3.
Cambio sobre Itália, ii vistu,

por 100 lir.is, 100 francos.
Cambio sobre Hespanha, ú

vistu, por 500 pesos, trancos,
,150.00o.

Cambio sobre Berlim, á vista,
por 100marcos, franc-s 133 1/3.

IIIIUXU-XAM, 18
Cambio sobre Londres,;! visla,

por lib. 1, francos 2....
KOVA VO-IE-. 48

Cambio sobre Londres, á vistu,
por lib 1. dóllarsi).-3;20.

Titulos Brasileiros
I.C»\l»lli:S, 48

A cotação de lioje foi a se-
puinte :

Apólices de iRHc), <\ %, 83 i|3
de iH()-,, 5%, 9.) 1/3
de 1903, 5 »/„, 95 1/3

Oeste de Minas, 5 %,c;3 1/3
Funding, . '103 1/3

O ente
NOVA YOIIK, 48

Estável.
Prego; Baixa parcial de 5 pontos.
Março Maio Setemb. Dezemb.

5-9-> — 5-9° — 5-75 — 5-8"
nwpti;, 18

Calmo.

l)i*n|K»rin l'llvi« Sc flrnnmlo
—As.suiiiliiío !ir.. entre QiiiUndn «• Carmo.
Prod. garanlldos, (ireços bnralissiinos.

Hoje
Fechamento.

Inalterado.

Março Setemb.
38 1/3
381/3

8. I>ii«lio, 48
Deimis rie amanhã 0 general Julio R i.-,i

seguirá para Sanlos, e\ainl_nii.(o, e.iilã.),
as obras rie lirle dn eslrada ile (erro qm-
liga as duas cidades.

8. I*»ul», 48
Em Sanlos...o «.-neral Roca sor.i roce-

tido pelos nfiiiliros dn Municipalidade o
pelas silos aiicl.iiiila.les.

Uma Iciiiila i!«' musica Incarn.no seu em-
liarque no Danúbio, que o leva pnra a
Argenllna.

8. l*nülo, 48
Apezar ilo má.) lempo, os jorunlisliis

argentinos c cariocas f.ira o aos llienlcsis
SanfAnnaePolylheainii.onde se realisavãm
Õspéctaclllòs de gala; o genenil line.i, p..r
esiar faligndo.'tíão*-oinpapc*eeu, fnz«*tnlu-s»'
r(.'pis'si'iilar pelos Srs. barão de Mnrclii,
Ta<so Fragoso o Pnravieiiii : ein uni co-
rolo da praça .nlioiio Prado imin band:.
militar locou Imla 11 n.dlc,

ll.rtiv<» sraiiii- iililiiinc.ia de gente nas
ruas fartamenle illuiiiinadas.

Depois «lo almoço na villa Penleado,
amanhã, o general lloca visitará a Fa-
cuidado de Direito c edifícios públicos.A's 4 lj- ria tarde, irá ao theatro Sanla
Anna receber lioinenage... .ios estudantes.

MA ARGãHTINA
Itneiio» Aii-f«. Sn
SaiisJiiZendu o pedid.» que reci-lierani rio

•OllCi-l Roca, os amiijiis des!.- eiuineiile
ílielò polilico uão larão a S. Ex. a re-
.:e|ieSo pr.-p.ira ia.

Fui lauiuehi posla de lado n id.n de
Irem espcral-o em lluulevidéo, onde, _e

„, ílIllTüíiliF.ZA
A Cdteiíi conlintia a snllc.llar para 1.

erande snb.cripçãn ein lavor da Hene-
licencia Portugueza Iodos os donativos,
niii.la os mais Insignificantes, nãn sO d')"
pnrliiguezes p lirnsileiros residente' nesla
capitei como lambem dos que habitam o
interior rio llrasil,

E' pcrlrllnmeiite nalural o Interesso com
que acompanhamos o movimento da
«. grande subscripção ». pois loi nest»
folha que o publico leu ns manileslnçõe-
daí origem da mesma o do sen dcjviivol:
vlmenl.i, desde o relalorio rio esllmnd»
Industrial Sr ür. JllPn B. Oltoni. alé A
a.lhesão dn Sr. conselheiro Camelo liara,
prola. minisiro rie Portugal, e as ultimas
resoluções ria digna direeloria do hene-
merila iuslilulç.io.

F, eonlnrla dizer-se que essa idén loi re-
relilda com Ioda a boa vontade e com o
mais acrisolado carinho.

As qunnllos jíi apurarias n que repre-
sentam imporlaneia relntivãmente avul-
tndo pnrn tão pequeno espaço de tempo —
dios apenas — são uil) Indicio- animailnr
por serem oriundos de nm limitado numero
de amigos daquella easa o dos seus di-
redores.

O trabalho das rommissõos designadas
pAde-se dlzT que está ainda no puni» ite
partida |iela razão obvio de serem quasi
iodas ellas compostas rie ramnicrrloutes
que, pelos seus muilos alfazema, tem ne-
cessirtoito de priWlas combinações para
móis «mclente unidade (te aceito.

Ciiiuil -porte dessas rnminlssõ-s iA 'te'n
cm suas listes nvultndos quantias sub-
scrlplos e estornos certos que todos os
porlugilezes, mesmo áquelles que não são
ossociados, a que tu pessoas coinmisslo-
nadas ICin recorrido,não tAni negado a seu
auxilto jiara a emancipação comnleln de
um dos antigos o cann.luari.os oslnbeleci-
mentos que multo elevo ns poiluguezes
o o seu reconhecido espirito associativo.

Hontom estivemos na Tloneficencla Por-
tuüiieza. Actualmento estão alli Interna-
dos cerca de triiseiitòs enfermos, cilra
porque sc pOde avaliar os seus grandes o

¦ benéficos serviços. Pertencer aquella casa
('vpídle-se dizer sem medo de erro nn
exnggero, ter o pão seguro para ns moles
de ihojo o um lor.to para abrigara vo-
Ihlec.

O pavilhão que esta sendo construído
para as operações, pelo aspecto que já
opt.senlo.val ficar um primor de conforto
e elegância.

As oliros. Interrompidas que fòrnm por
oteuns dios, recomeçaram e já estão adi-
anloili.siinos devendo d.-nlro em pouco
lempo sor mais aquelle melhoramento
Inaugurado.

SOLDADOS QUE ASSALTAM
CASA INVADIDA

MOIt.-IIOH B-SÍ*/_{_«!-_ -OO
O morro dn Fiiv-lla deu hontem no re-

gislro policial mais 11111 «lc seus episódios
rorilr.torlstioo., que ahiilocnuliniiòiii, iiiíe-
liz nle,. il iicc.entiiiir-llie binômio
ile Montmarlre feroz.

Uniu avenlura noclurna com toda a
vi. Iciiein briilol e bnniliileirii reviveu o
111 rro da Fnv.-llii, que iiioslroii não ler
ninilii riesiii"i'i'i'iilo cm nada rio s u antigo
prestigio sim. tiiuaii'1.

Numa casn ilesse inorin, ilor.inia Nnzarlno
Anl.uiio ri-, itsfilrilo Sanlo. qiiniiili), cerca
deli boijis dn noile, liil violentamente
ilrspertn .1 p..r fnrl.-s pànciulas qu e lhe
iiliiilavain a pi.rto. viniiriisnuieiile.

IU .iviiiiiiih.iilo, 1V11111 grii.nile suslo na-
lural para qualquer miin.di.r rio morro ria
Fiivelin ein laes coiiliiigeníiiis, Niizirrinii
lui espiar nlriivez de iiiuii frestn e c.iiipal-
iii|i'..'eu vendo tres v.ullos que I.ici.iiviiüi
para nluir lhe ;i po.ln.

C"in i.iiiis nm einpiiieão n pnrt-i -(-slnie.-
lou se p::i"i traz o Ire-, si.ld-ib.s (Io V." re-
111.-nio il.- iirlilliiiriii ilo e» ècilo invadi-
ram a casa, iillniiirio-se n .íj.izanino com
feriu iila.li» c ri inilnllie iliiiis lacailas no
braço esquerdo.

Ilepois ilislo, cvii.lirinii-se. emqiiMilo
rinziirinii iiesc.ia n ene..sla riu murro alé
á !>' (lelegni-.ia. a cuja llltclorillitiJo -deu
qu.ivi.ll iuspei-tiir ile ilin (el-.o ni:'dic.or-se na
Santa Caso, ri-pnis ilo que N.iZnrlno, que
puivoii piisilivamoiilo ser um liouiem de
coragem, teve animo paru vullar para
suu casa.

Hoje
Frouxo.

.8100
38 875

2.8 .5.200

MAXTOH. IH
Ant lion.

1'rouxo.
3S100

42 061 1
3.8118 600

AStl5!>55I.VJ5, «lc ..l»nt»A'>>, «**
111-3i.-..- |ir*.n|i»i*MiU»-|ti-(.a « |><»1-
lf. Voii'il«s-HO i.a <» ».i Dler.siian-
ny,*Í.<»iiç»Iviiki SM»i. OS

A Policia.
Oec.nireiii, ás vezes, laclo-i nesla capital

d -pri ntuitcs .Io iii.-sii civilisiiçõo. que
c.liegiiui a ser iiiiieieililnveis. Piisilivn-
inuute iuii. lemos policia. Os Iranseiiut.-
•.mi viclluias ilmi is. Umn senhonu mio
pndu andar suslulia pelas runs desla cu-
l.ilal.

Honlem ia («Viborcar para Bello llorl
si.nt • uma liiiniüa higlezn—11 il.i Sr. Wat-
ter l.n.o-t tiod.lnril, quo lui onípregailo
nas min s .Io Murei Velho. AcoinpBUllOU-
a ató .. tremi mui I.i liilia Inasileiro.

No liou Lii:- l.npn o Ceulwil, um il. Jiinn
barato, 11111 yaldevinos quitlquer, eomnçoil
11 iiicoiniiiiiilar uma da-, inoçns. (isen .les-
.-aro fui lanlo, qu1' e»*.! senhora, em cr-
Io nioinetilü, mio se |»6-to rmiter. Itea-
giu. lieaiiu e levaiUou o sombrinha.

O eoiitjulslador rie praça pulili-'a. nalu-
riilnieiiiii m«ls Iurte,.qHebrou i. sumbrinh»
e iiiaii.luii l.val-n 6 suu possuidora.

As iiiuçns correi-iu para n «•sluçiio. pois
não oiiciulci.iaiu iirotecçáo. 'Nao lioiive
um polli-lal, um Riiar.1.1 civil que Inler-
vie-s. e prendesse o malandro.

Fui concedida licença de seis mezes ao
hiie.i.irel .ilexaml... Suores rie M-llu, cbele".!(• si|j'çiio d- si-lelítiu da jusliça e uo-
guOto.. li.U-iioie.s,

Mercado.
N- 
Entradas
Stock...

O vapor «Argentinoi sahiu
para a Europa com .110 saccas. i

PORTUGAL
GAZETA

I.BNIIOA, 48 |
OSr. Gabiel de Ararão, ad-

ministiador do concelho de Sa-
biosa, loi hoje assassinado por
indivíduos que a policia não con-
sesuin descobrir.

l»l»B_TO, 48
Despediu-se hontem desta ei-

dadeorci dc Saxc.Sua Magestade
seguiu para Coimbra, visitando
em segu da o Bussaco, onde
existe o celebre convento da Ba-
talha.

Amanhã o soberano parte
para Madrid, onde lhe está pre-
parada explendida recepção.

POUTO, 48
Os estudantes das varias aca-

demias desta cidade reuniram-
se iiontetn c resolveram protes-
.tar contra o regimen do ensino
superior usado actualmente em
Portugal.

Pretendem dirigir uma repre-
sentação ao governo em que pe-
dem a reformada Universidade
de Coimbra.

I-I8IIOA. 48
«Acaba de ser votada,na Ca-

mara dos Pares, a lei contendo
diversas restricções à liberdade
de-i-mprensa.

Votaram a favor cincoenta e
dous pares e contra trinta e sete.

¦Antes da votação o Sr. João
Arroyo proferiu um discurso
sensacional.

l-^GLI-TEFir-A'
GAZETA

BJCKVOK.-.S, 18
Iím assembléa geral da Com-

panhia de Gaz de S. Paulo toi
apresentado o respectivo rela-
to ri o.

A directoria d.i, comodividen-
do final do corrente exercicio, a
quota de 5 "io,.perfazendo desse
modo um dividendo de 8 °|_ no
ultimo anno.

Foram levadas ,4.000 libras
esterlinas á conta do exercicio
seguinle.

UUOJ-IDIIK8, 48
Tendi") constado aqui e em

Madrid que sua magestade a
rainha Victona, esposa do rei
AfT.insn XIII, havia contraçtado
uma inglc/ia para amammentar

peincipe que em breve dará á
luz, esse boato foi desmentido.

«The Obucrver», importinté
jornal desta cidade, publicou
um telegramma de Madrid nes-
se sentido, iiccresceiitando que
a rainha pretende amammentar
elia mesma seu lilho..

HA VAS
8-0.-!*--t;!l'_'i'. 48
O ""Daily Telegraphi) publica

telegramma de Tanger dizendo
que: as tribus de Bciii Yesscf
comitiunicaram ao ministro da
guerra. Sid Mohammed Gabbas,
terem aprisionado o Raizuli, ex-
governador de Argila.' 

l»„_'_'.'i!!CHTTiB, 48
Devido á foi te cerração que

reinava, o vapor iSuevic», pro-
cedente de Sidncy, encalhou
sobre os recifes próximos ao
cabo Liizard. |

O «SiiKvici trazia a seu bordo
quatrocentos passageiros, que,
presa a principio de grande
pânico, desembarcaram depois
sem incidente digno de nota.

Deste porto foram enviados os
soecorros precisos, estando o na-

vio cm posição perigosa.
S-ü.YR-OÜTja. 48
listão já em terra sãos e salvos

todos os pas.ageirns do vapor
iSuevic», que se acha encalhado
dnsde a manhã nos recifes do
cabo Sizard.- RÚSSIA

uA VAS
S. B»B-TI_lf.8-llUU50, 48
A Duma reune-se amanhã na

antiga sala das sessões, que já se
acha convenientemente repa-
rada.

O governo, cm vista da
grande anarchia que reina na
Per. ia,enviou paia VVherand um
furte destacamento de cossacos
p ira guardar a legação da Rus-
sia.

Essas forças, segundo tele-
grammas recebidos hoje, já che-
Ka.am ao seu destino.

TURQUIA Mfi|
COX8TA^TI7ÍOI*I.A, 48
Ao íitraves_nr o estreito de

DardanelloB! o vapor italiano
uServiíi» encalhou, estando cm
condições muilo perigusus.

PEÜF-SOA
IIA VAS

TI_U_.ll.-.\'. 18
Pediu demissão do cargo o

grnn-vizir Muchir-nd-Adoulcli,
FRANÇA

GAZETA
TOUI.OIV, 48
O alinirantadi) está vivamente

impiessiiinado com um facto
extraordinário aqui oceorrido.
O commandante do couraçado
«Ducliaylin recebeu uma carta
uiiunym.i, prevenindo-o que sc
pretende fazer explodir esse na-
viu cie guerra,como procederam
com o ilenai.

O missivista garante que isso
suecederá fatalmente senão liou-
ver a maior lisc ilisaçflo a bordo,
maxime nos paiocs de pólvora.

HA VAS
PAUIS, 18
Noticiam os jornaes oue de-

vido ao nevoeiro a torpedeira de
alto mar uDclin bateu em utn
loehodo á entrada do porto de
Les Snhl"- d'01onne, ficando
com avarias

TOULON. 48
Ci.utinu.1 o desembarque da

p..lvorade bordo tio ulcnan.
Logo que esle serviço esteja

concluído, começarão os tra-
ballins de reparação mais ur-
gentes.

1'AIIIH, 48
Falleceti o iiiuslre clinico Ber-

thelot. O eminente prolessor do
Collegio de França suecumbiu á
emoção sofTrida com a morte da
Sra. Bertlielot, que lallecera
momentos antes.

1'AIIIS. 18
O Conseilio Municipal discutiu

hoje o relatório das compa-
38 3Ai i nhias de electricidade e appro-
'^8 5/4 vou as conclusões cia commissão

de inquérito.dando inteira salis-
lação i;s reclamações dos ope
rarios clectricistas,

B>ABiiS. 18
Informam de Nantes que se

enragua se apoderaram da ei-
dade dc Trugillo.ein Honduras,

A guarniçflo da cidade,depoia
de fraca resistência, fugiu,dei-
xando uo Inimigo grande qnan-
lidade de material de guerra.

C5--1LE
GAZETA

SANTIAGO, 48
Em Buenos Aires vai ser edi-

ficada uma Capella da llumani
dade, subordinada ;. do Rio de
Janeiro.

Pnra esse fim partira breve-
mente desla para aquella ca-
pitai o ex-sacerdote Elizalde,
que abraçou o positivismo.

SAtVTIAOO, 18
Temos outras noticias sobre o

encontro de dous trens de car-
gas, [.ro.ximoá estação do Pai-
paio.

Devido .i violência do choque
falleceram tres funcçionarios da
estrada de ferro, além ds vários
passageiros, cuja identidade
ainda não poudo ser cstabele-
cida.

Ila mais quinze passagebos
feridos, com mais ou menos gra-
viriade. Entre elles sabe-se que
estão os Srs. Thompson, In
lante, Malhieu e Henrique Ri-
esco, irmão do Sr. German Ri
esco, ex-presidente desta Repu-
bliea.

Contam-se ainda quarenta
passageiros simplesmente fe
ridos.

PERU*
3AY.ETA

LIMA, 48
O Sr. Ernesto Zapato foi no-

meado ministro cia guerra.
PARAGUAY

GAZETA
ASSUMIRÃO, 48
Foi morto cm duelo pelo ai-

feres Chrispini Torres o ex-
deputado Manuel Zalavesa.

O morto recebeu uni tiro de
revcjlver, cntiando-llie a bala
pelo olho esquerdo

ARGENTINA
GAZETA

lti;i_.\'OH AIHKS, 48
Telegrammas dirigidos de Pe-

iropolis.ao j.rnal «El Diário»,di

OSr. J..H-. Anlunes MaripiM;
t) Sr, Juse rio Silvn llrnmlAo;
O Sr J.nft Ou.. 11 llirc.ll..»;
II Si', !•'... IUII Ile l'..|..ll'.i 1 ell-i;
O Sr. Juse Viinnln .In CfUI I uno;
I) i'i.iirtiiliii.iliii'iilllllliiri'l(>litti Si. J.1-Í1 liiiianu

dn . Ilvoini;
O maior Jn.ii Pinto da Silvo, (iiliiuinlo

Iiiiicuiii .rm 1.11I1I1111:
Mr. Il.viil (loviii Mnrlay ;
I) Sr. Jos. Aiiiiinln Alim. negurliinlo il.nl»
l'ia;oi . ,

A iiieiunii liílolla, lllli-i d" 111 i"»lr.i Luiz
Miiiiiiis tlorr-n, rnit.tr dn livro du oançonelM
npfllctiv u inldiuif;-H- Festejou limitem o seu nnnlv_.in.lo 1.
Illln.l.-T.lte llIUIlilll. Ilenriipie, lllll'l'ln llll... lll)
unpitílo Uriilan.i fuiuilo. Carqueja, wlnio fim-
iKlniiaiiii dn |iri.!.-ii_rn " ii"'... cnlU'-ii dn
«Jornal rio Connuorclo».
BA.TISAUO

Nn iiíioin matrlx du s. Glirlalovno, baptltoii.
»» ll' lll. lll O ll.l|.||.,*llllll. Illlllllll.l ll..|lll....|,
il.l.it > lllli.. ilii iiiihi... n.11.1. :i (I.) ..Ji.n.iil d»
llrasil. Miiiiiinl Aliod.

Serviram do madrinha o Exnia, Bra. ».
Miirin Uni liiiliire-. ('..irtni, BVÚ iiint.iriiii rio
l.i.pl iviiiiIii e riu piilrliiho o uussn 0'dlega ca-
pila» Santos Mello.
CASAM!HTOS

Conlralilrnm mntrlmoniOi labbada próximo
passa.10, o Sr. llusbivo Wi.l.r, ouiprogado n»
àniiiiiierclo dosla capilal <• Mllo Alülrn M.nllns
llilieiru, ililoeln lllíin ri» Sr. Pedro Marlins
llili.ilin, liiiiruluiiiirli. piilibci, o do I). (iiiilber-
nilini lllboiro, Tcstiiiiiiiiiliariiin n acto, ipm so
riinilsi.il ein cana rins pais riu noiva, o Sr. co-

nl llilunrlo riu Moraes e sim lüiinn, aspam,
pnr parte da noiva, o o Sr Krauclico lieis
vianna por parle du nn.vo.

Ai.»/. 11 corlmonla f»i «arvldo n»« convi.Indos
um banquete duraiiln .. nunl furam tronados
mui . sim brluilM, s. nuiiidu-su .. baile, que
durou ai.'' ii madrugada.
PAIITIQA

Semin nmonlia para I.ainbary, ondo va
;iO'
«tu btteraiiufnzor usu dns iiRiins, " 1«>v«mi poeto M.iur»

Cunno, uni rins direclores uu ruví'
..A Mi cidade».
FESTAS INTr-fiS

.csirjiiii n» siiiiiioiln n suu anniversario no-
lalivloo Sr. Alberto llangol d»s.Poiso», con-
I1.1-1111-.I1.1 tln li. I!..iill)iiii.a liiiliistriiil.

O r. l'.-iss..s i.IlBroaiii nu suus ninlK». o
c.inviilnili.H um Iniili. jd.iti.r. A' uiiilo .lim-
st.ii-si) iiiiiinii.laini-iil.i nu si.in 'lo bunda dn
Sl.elednde Prourosso -onllanco, quo Im A sua
ie-i.len.-ia cuiiipiiiiienliil 11.

N» ilin segiiinl.o Sr. Alborli. Il.init.il dos
Passos dlrlgiu-so 1 1:1* use.In publico, du qual
O profossura I) Maria Tolxoira dn l".ruça,
ncoiiiponliiirii. do banda Progresso lionlbinça,
rilliii.riinunliil-a, p.ln 1n11ll1.1rn1n1.11l.. ria us-
ciiln u nl» tm luior, íall-uni» per essa ocea-
silio o Sr. Anlniiiii Je." l.isbou.
LUTO

em
acham em parede cerca de 3.000 , zem que os argentinos que alli

estiveram ultimamente ficaram
convencidos dc que o barão d<>
Rio Branco é realmente um ho-
mem superior.

Desde o primeiro dia a comi-
tiva do general Roca observou
em S. Ex. uma cultura notável,
aluada a um trato frauco e ama-
vel.

III'B..\(»8 AIKK8, 48
Dizem de Santa Fe que os

índios tém alli commettido mui-
tas tropelias, fazendo algumas
mortes c saqueando diversas
propriedades.

--UE.-V08 AIIIB-8, 48
Foram annttlados os poderes

conferidos ás auetoridades pro-
vinciacs de S. Juan, depostas

estivadores c trabalhadores
carvão.

Os pedreiros adlieriram hoje
ao m cimento eas outras classes
ameaçam adherir amanhã

E-.tá marcado para amanhã, á
tarde,o enterro do grevista Car-
Ios morto nos conilicios do
dia 16.

,.s auetoridades estão toman-
do as necessárias providencias
p ira evitar desordens.

TOUI.O**, 48
Os caixões das victimas da ca-

tastrophe do «lona» continuam
a ser transportados uns para o
cemitério.eoutros para as esta-
ções do caminho de terro.

As auetoridades mariti-
mas estão csi udando o meio de pelo ultimo movimento revolu-
lazer sahir o «I_n.n> da doca, afim
de dar principio aos trabalhos
de reparação.

O almirante Manccron tem o
seu pavilhão alyorado no coura-
çado (iSaint L«.uis«.

ITÁLIA
IIA VAS

HOM A, 48
O chanceller da Allemanha,

príncipe de Bulow, é esperado
no próximo domingo em Ra-
palio, onde se demorará pelo
menos qu nze dias.

HOM A, 4(1
Hoje, por motivo da festa

onomástica do papa, o Collegio
dos Cardeaes apresentou á Sua
Scintidadcas felicitações do alto
clero.

O papa agradeceu aos car-
dcaes mais esta prova de sympa-
thia e terminou lastimando vi-
vãmente as catastroplies do lena
e das minas de Fòrback.

Em seguida, o pontífice rece-
| beu as felicitações dos eomman-
dantes dos corpos pontifícios c

I dos altos funcçionarios do Va-
ticano.

ItO .IA. 40

cionano,
Esse acto foi expedido pelo

interventor federal, que decretou
também a reorganisãção da
administração publica, mediante
novas eleições.

l..'K\ON Alltl.8, 48
Falleceu hoje a Exma. Sra.

D. Amalia Anchorena Blaquier,
da importanteeopulenta familia
Anchorena, desta capital.

lll!t-\ON Allt-_8, 48
Diz se que o governo vai nova-

mente adiar o licenciamento
dos conscriptos de 1884, que de-
verão ficar ainda em serviço até
1 de maio próximo futuro.

Motiva esse acto do governo
a actual" situação política, que,
ao que se diz, não é clc inteira
calma.

INTERIOR
BAHIA

8. 8AI_VAIM>ll, 48
O capitão do porto enviou ao

juizo seccional diversos do-
cumentos para que seja apurada
a responsabilidade criminal do
ex-secretario Luiz Rosa.

Áquelles papeis fora.n endere-
O ministro das relações exte- (çados ao procurador da Repu-

riores telegraphou ao príncipe
de Bulow, ciando pezames pelo
desastre das minas de Forback.

HESPANHA
GAZETA

OltAIVAUA, 48
Houve aqui um desastre em

um bond clectnco, devido ao
contacto dos lios aéreos com o
cabo conduetorde energia.

Morreram fulminados o mo-
torneiro do veliiculo e-mais duas
senhoras, passageiras.

IIAVAS
F.- -I.KEI». 48
Regressou hoje a esta capital
príncipe Carlos de Bourbon,

que foi recebido na estação da
esti acla de feiro pela familia
real, ministros e dignatarios da
corte.

i.9.-ti .615! t>. Sll»
O encontro do rei D. Affonso

com o rei Eduardo realisar-se-á
de 5 a 10 dc abril pioximo,

— Os carpinteiros de Alcoy,
na provincia de Valencia, decla-
raram-se hoje em parede.

niAimii»), 4G
Telegrapham de Cordoba:
Hoje, cerca dc duas lioras da

mad "ligada, declarou-se incêndio
numa mina de carvão, próxima
da povoação de Fuente Ovejuna.

Apesar de faltarem noticias do
desastre, sabe-se que ficaram se-
pultados vários operários e que
foram retirados outros quasi as-
phixiados.

A noticia da catastrophe cau-
sou viva excitação entre as fami-
lias dos mineiros.

EST A DOS-U NII DO S
GAZETA

NOVA Y<llt!_, 48
O engenbo de que eraproprie-

tario o respectivo alcaide, em
Guantaiiamo, loi hoje destruído
por violento incêndio.

Os prejuízos soffridos são ava-
liaoosem cerca de aou.000 doi-
Iars.

NOVA YOIUÍ, 48
O Sr. Giover Cleveland, ex-

presidente desta Republica, com-
| pleta hoje 70 annos de idade.

Aimpiensa desta cidade sau

s

bliea.
8. S/lLVA-ÍOlt. 48
Os amigos políticos do Dr.

lgnacio Tosta abriram,na cidade
de Maragogipe, grande e forte
campanha em favor da candi-
datura daquelle chefe politico
á presidência do Estado.

8. -AI.VAIHH1, 48
Foi adiada a reunião da com-

missão executiva do partido re-
ublicano, marcada para hoje.

motivo dessa transferencia,
ao que consta, partiu de serias
ponderações que o Dr. José Mar-
cellino mandou fazer diplo-
maticamente 4o Sr. Severino
Vieira.

S. HAI-VABMHB. 48
O Sr. Jansen Mullcr requisi-

tou da delegacia (iscai vários em-
pregados para servirem na the-
souraria da alfândega,

1IAIIBA, 48
Falleceu hontem aqui o Dr.

Sócrates de Araujo Bittencourt,
primo do Dr. Miguel Calmou,
ministro da industria e viação.

O cadáver do Dr. Sócrates foi
transportado paiaSant'Anna do
Catú. onde era abastado agri-
cultor.

ItABIBA, 48
Consta por aqui que o Dr. José

Marcellino, presidente do Es-
tado, telegraphou para ahi aos
Drs. Affonso Penna, Ruy Bar
bosa, general Pinheiro Machado
Dr. Miguel Calmon, Dr. Augusto
de Freitas e para outros, com-
municando-lhes a escolha do Dr.
Arauj) Pinho para futuro go-
vernador do Estado.

II -ÜBIA, 48
Foi nomeado escrivão dos or-

pháos, nesta capilal, o Sr. Au-
gusto Vicente Vianna.

VIDA*
ANHIVERSAItl-S

DO RIO

1 .«ItcC-U o sepultou-30 honlem, no cemilerln
ilo S. 1'rnncisco Xavier, a Exma, Sra. I). Ana-
tu. Ilnptlsta Onnia, virtuosíssima esposa rio
Sr. tli.iuiiiKiis lli.pt si:. (iu...:., estimado SOClo
Ua llnuii Sanlos Moreira & G.

NaflüM fesl(lu.iii.a, na -saiu ;1*> vi.íLa, con-
vertida om câmara ardonto. foi cullxciido o
i-uix.1» u sobro o! o do|i'Ult.'idns ns soitulntes
cuias : •I.Kiubriinvos du fuunllii Santos Mo-
reira à. (*..«; «Sautludos du seus lilhos». Sauda-
Uns ilo seu . sp.is.i»; «Saududos .I» sen <.'»in-
padro Josó li ibisa Pinto* ; «Sítudidea da
Antônio do** Santas o fatnlhn»; «I.onihranwis
rio (larlin Morulra o Hinos : «Lembranças rios
umpiurfudos du A. Santos Moreira à fi ».

I). Atialiii liainii deixa uniu saudado ¦ Ili-
...llnili. no seio .li) quem n cnnliecia.-<í>- N» lo);ar Ilio Uus 1'odn.s, na friv.-uozlu
.Io Jiu-aròpaitui, füllonou honlein, ás n lioras
da niuiilia o nliii.Ia.I» lavrador J»»6 ..r.olra
di; Moura, vlclliiiailo por nntiRoK piiilHCiiiiciitosiím- i.a leinpos tim minavam a exlslencia.

0 lliiaiio, (luo ailuiilmeiito n.TOn-ui o cumo
.lo 3* suppiento ün a» circumsoipçao sub-
urbana, ...i p»r Iiiiibos annos InspocUir da mes-
ma circuinscripçáo, prcslandu por essa ocea-
si .o vniio-íifl o reaea serviços a potlcln,0 cadáver ile Joiè Porreiro rio Moura "cri
iludo íi sepultura hoje, ás (I boras da manha,
uo cemitério iloJacaropuguá.
MISSAS

i:.il..lir..ii-se Imolem noi|.ro]a rio Sacramento
iimissuilosotiiniidiail.ifi.llocímoiilodosiiudoso
chefe, ilu revisán do «Diari» Ollleial., Luiz An-
tonln Porro-ra.o-itiinado professar publlco.tiran*
du foi a assistência, entra a qua] sc contou
um r...p.'0-outanto da revis.lo da "Gazotu do
Noticias».

Ile-iiui-so nmi.nliã:
A l.inandado do lilvino Kipirlto Santo da

l.apa d» De-lerro, manda . elel.Mi-, as 8 1/3
horas, umu missa dn trltceS-lniu dia do passa-
in. ulo de sua prnstlinnsa inii.l il.cliolMura-
tori llarreiros, mãi d» Sr. Oscar Muralori Rur-
reiros e innâ do coronel Juil» Carlos Mura-
lori.

1'or alma do D. Julieta 1'ereira Marques, As
11 » ás U Ili lioras, na igreja da luuuuculada
Concci&io.

Iiopiii- ri'ainaiiliil:
l'.u .'.liou deAnli.iiio Uma, Os O horas, na

igreja de Nossa Senhora du Carmo ; o I). Ilo-
sulina l'iaz-,0, is'J l/i, ua igreja do Campo
Cirando.

UM A~WÂNÇTÍF0G.D_.
Em Nictheroy

1,'ma inlellz creança, do 5 annoa do
edade, rpeuas, suceuinblo vlctlma di» uma
ini|iriidi'iicia liiintein, nin Nlellioroy.

Gliamavu-so Sylvlo o era filho do Sr.
Joáo Gonçalves Vianna, morador em um
commodo da casa n. 4 da rua General
Osório.

Vianna sahlra hontom cedo para o seu
trabalho, deixando etn casa, enlenna, sua
esposa c o pequeno Sylvio. Esle, era-¦pianlo sua mão descansava, sahiu âs es-
condidas para a rua o loi brincar íi praia,
noüragoatã.

Ksiava admirando o mar, do cies da
rua finaraii)', adnsculdada creança, quan-
do oscorrogou o cahiu n'agua. opubro-
siiibo gritou pur suecorro, só lardo, po-
rem, loi ouvido „

O |ovnn Octavio Gama Rentes, filho do
Sr. capitão (idnia fl.n'ti*"., níorador nas
proximidades rio loral, pressníiisif saliiu a
acuriir ao pequeno Sylvio. Mirou-o da
agua ainda com vida, mas o infeliz pouco
tempo sobreviveu.

Conduzido para a residência do Sr. ca-
pilou Gama lleut.-s, lorain-lbe ministrados
todos us ciiidnilus, nicdii-aiiilo-o o Dr.
Símios Abreu. Todos os eslorços paro
salval-o loram, poróm, Intrucliluroa.

Sylvio volu a lall.-er pouco depois.
O ciuliivor ria desdilosa criaiiço loi tron-

sporlado para o casa do seus desolados
pais, do onde liojo sahlra o seu enterro.

_-xpci*iiiicnt<»iii a S. Lourenço.
Fracassaram intelramento as negocio-

ções ciitnliulailas pelo edilor rio limo lolha
italiana de S. Paulo paru a compra do uma
insiallaç.iiu jurnnlislicii nesta capital.

Não deixou rio provocar uma cerla
curiosidade no mundo politico o artigo
com que lionlem o iiiuslre Sr. Dr. J. J.
Seabra iniciou a sério rio outros cm quo
prometlo desliiidar o trazer ás claras o
quo S. Ex. c o próprio a chamar o ema-
raiiliiuli) «caso do Alagoas».

Pelo quo ouvimos aqui e alli, em grupos
interessados uo assumplo, a sério desses
arligos não scríi rias menores e, exce-
pinado o Sr. senador Ituy uarbosa, o sou
auclor não pretende euvolver-se com a
gente e as Cousas dil Hnhia.para oiitender-se
dirnclniiienle com a terra o a geuto das
Alagoas.

E, ou muito nos enganamos, ou o Sr.
Seabra, que já se acha convencido, ler-
minará procurando trazer Iodos cs seus
leitores íi convicção do que, com a suo
griiinlo boa lé, toi justamente o escolhido
pelo chefe ria polilica alagoana puni op:ipel
de conservador do logar do Sr. Joaquim
Paula Vieira Malta, emquanto durava
a incoinpaliliilldado deste para tomar um
assento no Senado.

Cas.» niiimii 5f<>. — lucomparavel
-ortiniBilto .ni olijeclos Unos para pre-
sente, loiauce, eliristi.lle. ele, clc. - Uua
Sete, esquina riu riu* Woyn «1«> <•.•-
vliloi*.  

o Sr. minisiro riu liizcnila, altondmido
a uma rnpivsenliiçi.o do delegado lise.nl
em S. Paulo, pediu uo seu collega ila jus-
llça e negócios interiores paru ser trans-
terido para outro predio o Juizo Fe.leriil
naquello Eslado, quo ora luuceionii uo
primoiro andar do edilicio ein quo se
acha aquella dulogucia, vislo haver incon-
venienles para o boa murcha do serviço.

Orna casa interdiota
Alguns moradores da ua Joaquim Meyer

vieriiin-iios dizer, não ser exaelo que o
palnrete daurlla rua n. 2-, esteja Inler-
dielo o servindo d ¦ reiugio a vagaliiin-
dos como loi publirado por um nosso
collega.

No pnlncclo em queslão segundo uos in-
lormiifiiin moram, algumas lamlllas que
aliigain coiumodos a rapazes solteiros do
coiuinereio.

AS CESTAS DE PSO
Tendo o agonio do Prelellura, no dis

Sr. Prelello d» Dlilrl-lQ Pcdarnl ni"> *>«
oiilrog.i.lures dn pnn em ci*lo vondein
irnurnmonlo .nic gênero nllnieiillolo nem
pnglIllIlMlto ÜO ImpiiHlo lixado ua lei urra-
iniMitiirlii em vigor, in.i.i.i.i o uieimn Sr
rrelello reniiiiuieinltir vo» quo priividen
ciei. eiiergleiiiiirnlo para quo ce.se lAn
grave ninho ,i< que ae|illll ei.inpellldi.s,
I...I..S tu, iiinblllilllt"») de pllu UIU cento, UU
pugiimeiito dn liiipiHtn rti.pi' livo.»

VASSOURA, Dft CIDADE
Rfiü tiiiilas O Ilio Ireqlloulu ni qii"Ua<

qne a Imla hora o iiioineiilo nos eliegam
eonlra i. laltn ile limpeza pnr .'Sio. nru-
da voslii nreo du cltliule que, puro .|u>-
Iodos tenham o seu e oilo onde (llll|lll'i'lll
uma queixo, n Qatiluút Noticiai rmolv.u
abrir o»ln pedaço iju ('(1111111110 para us re-
ciauiaçfli'1 quo duqul om ilinnlu uos lorem
reinelllillis.

lisla, pola, oherl.i a Kaiioiira ia CldatU,
que começo ,1 luncelmiar,

— ds morndnro.. dn rua dos Prnwri1»;
110 pnpilln.i) bnlrro do Ilin Comprlrin.
cliiiinaiii nnlleiiçj.i rio Sr. general prelello
iniiiilcipnl pnra o estudo lastimável em
quo so eiici.nl'11 aquella rua,

O capim viceja ali Iruiiromonli», pnl.
que ha miilsdn anno quí* não •» capliia.la.
esi|iieeeuilose ulé 01 inorailores ria IO-
inoli í»|ini'B cm quo liavia o costumo de
ser varrido.

Accresco aluda a rlrriliniloticlo do que
o pessoal da remoção do lixo. repetida»
vezes, deixa dn ii|.pareeer por aquello rui
tres o quatro dias seguidos.

Os moradores du rua dns prazeres os-
perain que tal estudo de lihonilotio ri'»»*
do vez, ilnildo pnr lã mn passeio de quando
em quando, n vassoura municipal, para
uma limpeza, ainda qne superficial...

— Teem lodo 11 razil.. os moradores
dos proximidades riu praça Sete do Março,
nn flui riu lloillovnril Villa Isabel, que nin
podem dormir por etnm dos mosquitos
que nasroin fts centenas oli, om quererem
aquello praça lutiilromniiio capinada e
limpa,

O capim, na praça Seto de Março chegou
11 toi nllurii, quo quasi encobre o hclll. si-
mo ebatnrlz que ho no cênico dn praça.

Se lasso só capim 11 eiui-a aluda In liem,
mas bo pur ali grandes volos cheias de
ogiias eslagniulns quo são um perigo con-
slauto puro a saude dos moradores daquol-
Ins zonas,

Ahi fica mais essa queixa para ser at-
t4idld.'i por quom rie direito.

O direclor rio Instituto Nacional rio Sur-
dos-Minlos vae reabrir a Inscripçõo, flor
mais S dias, pura o roucur<o destinado no
provimento da cadeira de niatbeinalica
elementar, historia «• geograpbia du llrasil
do mesmo cstahclociincnio.

iliirgel, va a Iviirmiii «.Inibir o rcglinei
dn. portos, «em rilrclb. 1. 1.-¦ • 1,«r 1.-1 _»,-¦-,-»
IlIglCna, mói.». 0. '.eu-, vi'111'iiiu n|,.,.

HOVEIS. Preços reiliuliliH, rVnloi*.
Coiiip,, liriinuayniiii ui.

O rapllli) ile nnrv.üi J..rg.« Amorleano
freire, coiiiiiiiiiiil.inle «In .*¦ 11 'itil r Cir,i.
itntu, tclogrnpliou 110 Sr. nlinlraiilii dr.
ilovll Miiirllv, cbele dn eslnil» mullir
cninuiilulcaniln bnver cliegiulosem nuvl-il.'1'le o Assiluipç,..).

O Sr, olmiraulo Mnitrlty, lotournnliou
aiiiMinniniiiliiiile Anierle.in.. I"r li.. i|.-|,r.
iiiIiiiiiuIo une regressasse cnm urgência ,1eslu capilal.

—*— •«•«•»• .-¦¦- —

-tSiOOOB por IRDUO, liojt
l.olerlu Keilerol.

novo plano .li

Por ordem do Sr. inlip.lro da Inzemls
o delegado do Thesouiii no Por. vnl pro-vldenriar pa.a que nn lulielln quee«Usenibi »rgiiiilsj.|ii pela illnml ga iliiqilella
líslado para n enlprposlo de Sanlu Auto-
ulo do M.'1-ieli'n Rejum Inclulilns n« Inxni
rie cupolHziln o O lienetlcl» de que |i,,|., ,,
,11'ilg « ?.'.. da r.uiis .lid.ição dus leis dai
iillniiilcxos.

l_x|iorlin«>nt«iii> a S. Lourenço.
*+# .

Do commnndiinto interino do 2* dis-
tricto militar, recebeu o general Xavier
da Cornara, cbefc do estado-maior do
exercito, communicnçâo rie eslar reco-
llilrio ú cnlci-inaria militar do hospital
rio Recife, o 1» tenente rio 7» bntalhõo
de infantaria I.aznro Camlsão clc Albu-
querquo Figueiredo, que a bordo do
vapor .S. Sultador manifestara, logo após
» subiria do porto rio Pará, indícios dc
alienação mental.

O infeliz durante a viagem mos-
trou.se agitado, nervoso, violento e por
vezes furioso, acccntunnrio-se o mal ao
aproximar-se «lo porto do Recife, tendo
o medico dc bordo declarado nüo po-
der o mesmo oflicial continuar a via-
gem, motivo pelo qual ficara 00 Recife.

O tenente Cnmisão permanecerá na-
qucllc liospítal até melhorar o seu
estado, sendo cm seguiria transportado
para esta capital,

O Sr. ministro do fazenda pediu ao Trl
bunal de Conlas reconsideraçõo do seu
acto negando registro 00 pagamento do
dividas de oxerciolo. lindos, de quo são
credores o Dr. João Pillemont Plorcs.Ji 180
Resnebet o João Pinto Pestana, soh lunrta-
ineulo de que o prazo para a presrrlpçüo
não deve comprehender o tempo om qii"
os processos osliveram sem andamento
nn Thesouro, desiie quo dentro de cinco
dias os interessados houvessem requerido
pagamento o o ministério competente re-
couliecosso a divida, como no caso ver-
lente.

Km se*sfio reallsail.i Imitem a Imiti
administrativa rio Caixa ile Amortização
resolveu prorogar nté 3-1 ilu sele ul.ro
próximo o prazo pnra rcculhlinrulo, sem
desconto, das nolas da SOO róis da i\ '2*
ea* estampas) rio is do o* 'Siaiiip»! .1*
2s «In» r,*, 7* o 8* eslampssi da ãs das 8'
o 9' oslanvios: do 103 das 8' e 9" estam-
pus; de 500 ri.Is, Is, ÜI, .Ul e 50| das ll-
brlcndas na Inglaterra.

lcx|ioi»liii.»i>i.»i»i o S. Lourenço.
Poi declarada sem ellello a nomeação

do Icnenle-coriniel Jos. Kranclsro O.rrfa
para exercer Int. lillnmento o logar do cs-
crlvão da 3* preb.ria.

Korsm reodiulllido., como auxiliarei
de escripto dn dlro. torta de obras o vlnção
ria Proleitirn, lluzillo fimi., Aurellnuo
lleslii-re Maiui-I Miranda, que linv am sl.to
ilispensiidos em dezembro du auuo pai-
sado,

Para as clozo vagos da prn|-'S«nrai
adjuntas cff.-c.livas deveu ser numoada»
hojo as prol-.'ssoras adjuntas .slagarlns:
Zulmira Leal da Rosa Maria Ale .nurirlnn
i;u'iuiiràes, Maria Ali e Dantas, Pnlinyra
da Cruz Sobral, M.-rcrdes Domin .'lies do
Lim» o Silva, Idallno Pereiro, l.uiza do
Azainbuja Violra ferreira,Narciso Roía da
Mollo, AiiKtisla Paes do Andrade, Mari»
ll.dores Porlella, Dulco do Olivnira Uiy
nezese Mario das Dnres Cortopassi.

0 Auto-Clilb Ia effecluar uma corrida.
A Idéa não poudo ser levad i a i-CMlo, por-
que a Prel-ltura a isso sn oppoz.

Mas o Aulu-Club ji havia . xpedlilo con-
viles para esse r.cor.í de veloeidado. Uí
S. Paulo vieram os Srs. Casulo Prado •
Sylvio Penleado, com as suas poderosas
machinas.

Esses dlsllnctos mnç"s não perderam,
comtudo, o viagem. Percorria n as nos-
sas ruas o avenidas, visitaram todos os
nossos pontos de recr.o, anula os mal*
alaslado».

A' noile, hontem, a direeloria do Auto-
Club offereceu-lhes um j.ular Inlliuo no
bolei Globo.

Nessn relelção tomaram parte os Srs.
Dr. Ernnni Pinto, José Pro«los, Dr. Luta
Moraes, Yago e Jordon Liport, Dr. Per-
naudo Meudes, G.slâo de Almeida, Dr.
Souza Loão, J. Cardoso e C. Oliveira.

Trocaram-se brin 'es muilo efluslvoi,
mulo cordiaes.

Tomem o Cié ''.I ho.
—¦__.,_., ¦»!»... —

A bordo do paquelo Orisia partem
depois ri'_manhã para a Europa os Sr.s.
rontrii-olmiranle J. J. Proença, preslilente,
capilão de Iragala, engenheiro-nav-l Ben-
jamln do Mello, capilão de corvela Gomes
Ferraz, capitâo-lonenlo Alberto Durão
Coelho; primelro-l-neiilo Monoel Marques
rie C.nUln. membros ria commlssío flscall-
sodora da conslrucção dus novos cou-
raçados.

—¦¦¦ «¦ sll

Resltsa-se amanhã uma sessão oxtraor-
dinarla do Tribunal da Contos, aflin de
allender so processo do conlas do oxer-
ciclo passado.

Fazem annos liojo :
A Usina. Sr. D. Maria Dias da Silva e sua

itmâ Mllo. Jusoplia Dias da Silva ;
1). Condida Alves, dedicada esposa do Sr.

Arnaldo do Carmo Alvos;
D. Maria Piubel.o, estremecia» coii_oile do

jda-o em longos artigos justa- Sr,-«S»»,»^'^*"*,, espo8Ad0
mente encomiastICOS. . estimado comuierciante Sr. tispipola do llen-

IlAVAS\ú\,,K.i;
WA-UiS_TO!V, B8
Tíleai animas de Managua di-

CJ j... 1/ IU llll'). i.mii

!_eui que as forças uavaes cie tNl-Ido Jesus Slaria;

Milo. Vlíira U-ve.a, gentil ttlua do Sr. üra»
Lnpe- Pijrttira;

o Itoviuo. coinmsndador padro Josò Antônio

tricto do S. Cbrislovão, mulludu diversos
proprielarius de padaria, por negociarem
os entregadores de pão em cestos, sem
pagarem ua Pivteiliiro a respectiva licença,
a Sociedade Prol. ctora do» 1'adein.s re-
correu du aclo do agouto para o prefeito,
pedindo a aunuüaçSo dos uulos lavrndos
l»-lo r«*s|iertivo agente.

Sendo peto PreliHl» indelorlda essa pelt-
ção, a di.ccloria de policia ailuiinlstratlva,
arc.tilvo e oslalisllca dirigiu de ordem do
S. Ex., aos agonies da preldluta, a s»-
glliute circular :

«Tendo cbajado ao cooltccimonto do

O-Sr. Dr. Tavares de Lyra, ministro
do interior, recebeu lionUm tclcgrim-
mn do Dr. Manuel José dc Araujo,pre-
siriente,da delegação de médicos brasi-
leiros junto ao 3* Congresso Medico
Latino Americano, rcuuido cm Monte
victéo, participando liavcr sido accla-
mudo presidente honorário daquelle
Congresso c que tem sido muito affe-
ctuosa a recepção feita aos médicos
brasileiros, seus companheiros de de-
legação.

Tnpcç-nrlnM.—Ouvidor, 53.—Tunes.

0 Sr. Dr. Gonça'ves Junior entregnu
hontom an Sr. ministro do fndiistrio c
viação as bases rogulamentoro.s para o
serviço de povoamento do território na-
eional, de cujo tratiiilho lòra incumbido
pelo governo ria União.

Nesse longo Irabalho o Sr. Dr. Gon-
calvos Junior tratou ospeclalmente da
colonisaçõo em geral, dos núcleos colo-
niaes o ria sua fundação, dos núcleos
fundados pelo União, dos núcleos fun-
dados pelos Estudos, rias c.oionisnçõos por
eniprezas rie viação férrea o fluvial, por
companhias, associações o parllciilaros o.
Iiirgomeiito, sobro o problema da iinnii-
graçãu.

4 t-»-.„.-——

T.iiici».— Ouvidor. 53.—Moveis.
Devem partir em princípios do pro-

xinio mez de abril para a Europa os
leiienle» do exercito : Corrêa do Lago,
Paulo Goniiile, Souza Reis, Torres Cruz.
Leandro Urago c. outros, nomendos para
estudarem os nperfeiçoiimeutos a serem
introduzidos no exercito, em diversos
misteres.

O Sr. conselheiro Camelo Lampreia,
ministro plunipotcncinrio dc Portugal,
esteve hontem nn Cilixa dc Conversão,
onde foi convidai' o Sr. ministro ria
fazenda pnra assislir á solemnidnde dn
inauguração (In Exposição Permanente
rie Produclos Portuguezos, :i realisar-so
depois ile amanhã, no I.ycèu Littecario
Portugucz.

O Sr. ministro plcnipotencinrlo da
Ingllitcrra esteve honlem no gabinete
ilo Sc. Dr. Dnviil Campista, ministro da
fnzeiiiln, com c|iii_iii coilfcrcnciou demo-
rariuniciitc.

Sabemos que a essa conferência não
foi alheio o liictoilc hnvcrsitlo multada
recentemente a Companhia de Seguros
Lloyd Inglez, por haver estabelecido
uma agencia em Manaus sem previa
aiiclorisitçno rio governo.

O Sc. Dr. C*.u.slo(lio Coelho director
cambial do Hanco do Bcasil, esteve
hontem na Cnixn de Conversão, onde
foi comnntnicar no Sr. ministro da tn
zenclti haver resolvido transferir para o
próximo sahbudo n sua viagem para
Poços «lc Caldas,

Aproveitando a opportuiiidndc, o Sr
Dr; Custodio Coelho pediu a S. Ex. n
cxpetliçHO dns ncccssftrins ordens paru
que, a partir de 1 de abril próximo
seja estabelecido que sò no Biinco do
llrasil compete cmitlir vales, ouro,paro
pagamentos dc direitos aduaneiros.

As entradas do ouro na Caixa du Cn-
versão lorain bunlem do £ Cisl1, no vaioi
de 1U:UM$000.

As retiradas Importaram om f s.519 e
francos sou, no valor rie l-KkS-MU.O.

..xisto em colro o seguinlo saldo eu
ouro :

£ 4.671.001-10-0, francos 4.57G.O.O
marcos 5. Mo, dollnrs 440, Coroas austrin
ras 470, liras Ü.34Ü, p.-selas lie»p:.nh.ii.i-
1!5, pesus argeulinos 100 e uuro brasi-
l.iro 2S:9i0_0tK).

0 Sr. ministro rio larenda resolveu
ouvir o dlroetor da Casn da Moeda sotvn» a
proposta da firma O-herend Schlmldt,
para fonípclmento do |>raU em barra pari
cunhacem de moedas. .

Ao que consta, S. Kx. não accellart
essa proposta, devido ás condições vanla-
pisas porque tem sido aduulrldo essa
nvlsl pelo delegado do Thesouro om
Londres. ____--^___

Exiierlntont»". a S. Lourenço.
¦ ¦ ii -4)t>*- ¦ *—•

Foi concedida l licença de um anno M
capitão do 6a bntalhüo de lofanlerla da
Guarda Nacional de Nictheroy, Josioo Pi-
zarro. i^_^—

25:000. por lt.00,"boje, novo plano dl
Loleria Federal.

i . _¦»»_»_____. i __¦

Recebemos a seguinte csrta :
s Realengo. 17 -.a-07.— Sr. redactor.—

O vosso jornal du 1' <io co-reoto aotirloo
que a policia hs vin appr'hendHn em msa
oslnl)eí_cimpnto rom ..erriai, sito í .Es-
trada Real n. 144, st-tlo. o-notas falsas.
Nossa ssserçSo hoavo equivoco, cooCormt
em lempo provai-!. A-polbia em inlohi
essa encontrou soltos pi-tfrlVmvote ver-
dadelros « «f*n_s uma iMvtâ W«a de 201,
quo eslav» separa.la, por desconfiança qua
ou Unha da sua legitimidade.

Pedindo agasalho para estas tinhas, sub-
scrovo-me, elo.—Attotino de Carvalho.»

Cozinhar eum econ-.nilo. •
aan-lo só usando os loeCi-s BHUTA.

Deposito—Urupuoyans 111 *

Csv. Mlc.helangolo JouniiMl.
Para solpmnlsar a elevação do Sr. Ml-

chelangolo Jannuzzl a cavalheiro da Corai
do Itália, umo commlssSo de compatriotas
oHerecn hojo a S. Ex. um banquete, que
seeífeclu'ir4,_s 7 da noilo, no restnurantê
do Sumaré.

Os convidados torío conducçao, das *
ãs 5 da tarde, na estação do largo da Ca-
rioca.

Na joalherla do 8r. Oscar Maohodo, li
nin do Ouvidor, esquina da Irnvessa, está
exposto um cartão de ouro com um grande
diamantino, que os operários que traba-
lham sob as ordens do cav. M. Jnnnusxl
lhe offprecem como prova do gratidão e
amizado.

OPERARIADO
CoinmloKião «Io» Operário»

llnUnii-o- Rcunein-se hojo.íis 7 horas
da noile, na sido da Associação Tyuugra-
phica Plninlnense as commissões rias dl-
versas olTIcinas do Eslado, para assumpto
urgente.D_ .-«ll

DESASTRE 1.1 ARil.lO
OPERÁRIOS FERIDOS

Um desaslro ncerreu houtem, á tard»,
om Nlc.tberoy, vlcllmondo cbicu inlcllzei
operorios.

Eram 2 horas da tardo.
Nas olllcínns rie torpedos do loboratorlo

da Armação trabalhavam os operários
Luiz Alvos Marinho, Alexandrino Reis,
Claudionor l'cli_, Josó de Almida o um
oulro, cujo nome não nos loi possível
obler.

línipiTgavam se elles no montagem de
um npparellio destinado Is destruição de
cascos do navios.

Km meio rio serviço, dopols do fazerem
a solda do uma dus peças rio oppiirelho,
(Ieu-S(! uma explosão inesperada. Os cinco
operários loram altingi.los e cablram Io-
ridus,

0 capltâo-teiientn Silva Lima, sobedor
do ouso. compareceu logo ao local, o dou
as providencias que o caso exigia.

Os leridos, em um rebocador do arse-
nal, vieram paro esla capital, sendo roço-
thidi.s ao hospital dn Marinha.**TriírfRorír'
ESPECTACULOS OE HOJE

0 Sr. ministro da fazenda declarou ai
director do cout_hiii.hu... d.. Uit-souu
haver penultli... «pi- o ajudante do nu- ¦
da-uiui' da athuidega. dest-capilal, Hòuoriô

Iteerõlo.—DeneDclo da viuva portu-
guoza. M. S. Toda a população Iri ao
Recreio. 0 i-spectar.ulo . deveras inleres-
sanle, subiudu h scena ns peças Ultima
Noile e Vote, que eslão em pleno sue-

rtEouIiti Bt«m-Jfc.-N.i Moiilin. o trio
Gartiioc, Uinn Zauilielli e os oulros exo-
culiirâo hoje us melhores numsrosdo aeu
repeilorlo.

Mulaon ..lorfoi-nic—IV muito in-
lerivisiiiite o .'Sin-cliiciilo de hoje ua Mu-
sou. em que está trabalhando agora Uini
excellento troupo

NOTICIAS THEATRAES
I>. .'«•ailoiNCO «1« -.lllllKU Cou-

iliili.,.- I'.' no saliliniU, próximo que so
1'nli.sa. uo Ihealro S. Pedro de Alciinlnro,

o couccrlo orgiiiiisiulo pelo ronli*. iri" ba-
.ylono porluguez I). frniwisco d" Sousa
iloulinho, da Op rn Iiu|.-rlal de Bt-rlitn •
lo llu-atro S. Carlos, rie Lisboa.

Proin«*tte um progrtmnna oxreRonte i
l-sla rie I). .'rum-isco il- Souza (', ulinho

• para a qual lá o-dâo sendo ili-lr.bliiuV.
-is rsspeclivos bilhetes d. iugresso.



,;é .

rrt" if»-piTwomirarwrr" 'ITCTOS 
DA PREFEITURA

(lllllllioín «Io ¦'¦•cfcilo¦foram 1'oiii'cililos 00 dias do licença
p. íh Iralati lo rie saíula ao guarda iiitnil.
elcal, com oxprelclo nn Ifl" ilislrlclo-
TijMca--Iwli-uiu (ionics da Sllvn,
">!•'(• ".'«riu (l«.|'itl «Io a»«>lir|n

,..' i:i;.lll'.líi\'l«, .-.!•( [,ivu <>
EX ll'(,<( ifil

p.xpílBinsTii no dia íf)
Despacho do Biih-illrcclui'!
Ailloillo llotlllllgos Vaz.-DeleiHIo dc

; ¦¦ urdo eom a Informação.
htccnfai etpecluts

José Domingos pereira, Paulu Marlins
do Espirito Santo,—Deferidos.

Multai
Foram Impostas nsaoauliíles:
Pelu agonio rio ilisiricii) dn CahilolorlA:
Carlos .b.«é Gomes Brandão, por seu

prociirailor-Uorningos José Gomes iirau-
ilãn Jitnior, cm llCos.por mia lor cumprido
i. laudo dn \ Islorlo rcallsada nn seu nroillo
n i,i In ma sele dn Sotcmbfo, cm a do
ugoslt rio anuo liml.i;

Anlonio liotivéa riu Fonseca, cm 200,1
por negociar depois rias Io horas ria nolloim s, u lioleqiilnt u rasa do pasto riannça rias Marinhas ns, gP3 oííbj sem li-
CCIIÇll especial.

Pelo aaeulo rio tllslrlclò dc Santa Rita-Maria Magdalena llalaml Guimarães, oni
11)1)3, por cslar nrosogiilntlo nas obras ilu
fcii pred p n. ISSilarun rio l.lvroinoiita
sem legalisar a necoísarln licença de pro.rngaçao, sendo ns mesmas embargadas
ale que no prazo rio cinco dias se à cum-
prlila essa e.vlgeuclii i

Jusé Pçrnttitdt» do Almeida, em 1003,
por ler Iniciado o commcrelò do quitanda.'. rua ria Saurie n. 220, sem a preelia li-cença.

Agencia rio Sacramento :
V. O, 3' rio S, Francisco rie Paula,

por seu procurador Dr. .tuão Nory ivr-
reira, em loun. por ler depositado no leiloda rua rio Tlieatro miilòrlaos rie conslHt-cçao para as obras do piviliu n. 1 do sua
l riipririlade;

João Fernandes rie Araujo. em K0s,
por ler excedido o prazo concedido paraconclusão rias obras du seu predio n. li';

.da rua ria Prugtiayaiia e continuar asmesmas som prurogar u necessária li-cença:
Jiilio Francisco de Saiil'Anna. em Ms

por ler. cbllõcario Ires placas no predioil. A 2 ria travessa de S. Francisco riePaula, onrie lem ôscrliilõrio, sem li-
cença.

Agenciado Sanlo Anlonio:
Francisco Ribeiro rios Sanlos, em lòOs,

por estar funcciohando a sua ollicina
do conccrlador do relógios, a rua rios
Inválidos ir. 12. sem a precisa licença:

Viconie Plelralesa, em 200S. por fabri-
rar a vender massas alimentícias, á rua
rios Inválidos n. 5S, condcmn.-l.las peloLaboratório Municipal do Aiiaiyses porconterem substancias nocivas í\ saúde.. Agencia do Mcver :

Joaquim Bãplislo Ferreira Leão. pro-curador de M. Carvalhciro, em fiOs, porler feilo bhras a maior no predio n. 1 dárua Conselheiro Agostinho, sendo Intima-
ilo a, nn prazj de cinco dias, legalisar as
mesmas.

Demolirão
Foi intimada •¦
D. Feliciana Adelaide da Silva Callado¦ a no prazo dn 15 dias retirar a ctimlélra oos caihros estragados rio predio ir. 21 dn

rua Fui Caneca, porlonceiitc ao espolio
de que é itiycnlarlantc.

rij/oi'i«!
Foram intimados a assistir is seguintes

que se realismo uo
Dia JI

¦• Cesario Ferreira. Jardim, no
r,7 da rua Pedro Américo, ás 11
da manhã :

Dr. Francisco Figueira rio Mello, no pre-«.lio «Ic ii. Cã ria mesma rna; ás 12 horas: o
, D. Brasília AlTonso Barres Tibürcio,
como representante rio proprietária du' de n, tio da rua rias Laranjeiras; a Ihora
ila larde.

Dia :'2
D. Francelína de Paiva, no predio n. 127

da rua Dr. Dias ria Cruz. ás 12 horas:
!)r. Francisco rio Aguiar Cima', no pre-rito n. 125 da mesma rua, ás 12 112

horas;
Herdeiros dó D. Modesta Marques rie

Jesus, no predio n. 22 da rua Maranhão,
á 1 1|2 hora ; o

Antônio Perroifa do Souza, no rie n.
13 dn rua ür. Fábio ila Luz. ás 2 li2 horas
da larde.

Leilões
. Reallsam--o no dia 23 do eorrenle, os

seguintes :
ií.i agencia rio Sacramento, ás 11 horas

da milltltíl, de dolis carrinhos de mão c
uma laia rie phosplioros ; .
•íNa.agencia Aa SanfAnna, á 1 horária
lanle. rio miudezas de armarinho, e na
de Sanla Rita, ás mesmas lioras também.
de objçclos de armarinho.
Utfreciorin ÍJernl «1«í Fazem"»

é)*iii»'f!|>;i'
1" Sl'B-l)iniiCTOBIA (CO.STABIM-".-' DADÜ)

EXPJ"-jJENtE CO DIA' 13
Pagam-sc hoje as folhas referentes ao

mez limlü. das .'irijuulas eslqgiai'I.T, o os
alugueis rio, prédios para agencias dá Pre-
fèilura o escolas, rolctónlts no mez Uo ja-
neiro.

Continua lambem o pagamento dos con-
Ias do lornorfmeuràs o Itoliálhos executa-
dos no mez findo.

1' silB-DÍRECTORlA
Alvarás >/•' licença

. i Despachos rio director.:
O'. Monleiro, Rosa Maria de Jesus.—In-

deferidos. • ¦
Soares & Ilriln.—conformo o despacho

da suh-ilireetoria.
Despachos do suii.-direclor:

Deferidos
Joaquim de. Figueiredo Bastos, José Jus-

lino Teixeira. João Luiz Alves, D. Maria
Luiza ria Fontoura, lleriholino Reis Ma-
chario. Salvador Cnruzo oV Irmão, Souza
& Pinlo. Aroito & Jorge, Filgueiras, Ko-
giieirii A C.. ür. Albino rie Oliveira Ju-
nior, José ""encha fiomes. Dcoclcclano
Luiz de Brito, M. J. Pinheiro, Monleiro
íi llenodlclo, Ilraz Chrlmil Filho. Ma-
rerio 4 Dins, Allredo do Avillcy cViC.,
Campos & LoiireírojLoliq A: Moraes, Anlo-
nio Araujo Miranda, Manuel Domingues,
Barbedo ev C.

Exigências
ARonso rio. Nascimento Costa, Fernan-

dos Ai Pinho. J. Brandão & C. José
Alves rie Brílo, M. Anlonio rio Souza,"

Alfredo Coiilinho Ciulra, CousInulinoCin-
Ira, Companhia ile Mosques do Rio de
Jjmoirq", Rosalina Itosa Soahra. Eduardo
Lobo, Segundo Fernandes Rodrigues, Ma-
nuel Domingos o Clara do Magalhães
Velloso.

rrri*niAi; ¦
Transferencias

Despachos rioriirccloi' geral:
Adopio Gomes Netto.— Confirmo o

despãi h i rie 1.7 rie fevereiro de 1007.
Bella da Silva e Américo ria Silva.—

Deferido de accordo com a informação.

alícnilítoí SU'WS to-ttl»M« fl*
Aulonio Pinlo dn Miranda Monlenegro.-CoiinriHOO;doipaclionnerlorv •
Pelo siih-illfeelor :

hÜIPÜ?1 'Sonnrdo dos santos, MnrcolllnonplrlglOB Pcrez, tolhi Loureiro ria einzecinza Maria Forrolrn Ila doso .—Doloridos.
„,, iUigeiieiaiIheodoro Wllle Ai C, Jnsé de Barros

u!.T\\, m}* Alllt'1111 Ct»,f*o o AntônioAI1C3 Miguel.
,, , llcclamittõei
Manual ' orla Alvos,- nocllflntio-so aInaerlpcílo dos preilloi,Manuel vaz Osório.- Corrlja-so o valor«o predio du accordo com o coillroclo,ihonioRda Cosia noliQllo.—1'oguo con*lurnic está collccladu a aguardo a vorltl-

mitoaí;;;;'.St'''" ^MWHOÚoml.

Calç/iunoiito niicrroioouilo
Oa nroprlolDílua rios prédios da rua Solodi Setembro abaixo mencionado-, sãoonviilados a pagar, na Siih-Dlrceloila rieRondas, ns Impurlonelos ilovltlns pelo cal-çamnnln opor oleoado. doutro rio irozo doUudlns, n contar do IO do eorrenle.Aos i|ii(. alé pS5n iinln não tiverem sa-lifpl o o pagamento dessas Importânciasdei Irias, a cobrança será fclln executiva-inenle, com n miilla rio. 2008 por predio.(le accordo com a lei, '

. íí,',1 
"I". BJOjl I A. riJuSft" d II, 1:100,1:i..S.li,s:.l,*., 7 o'.', 7i',(i.-.; 11, |B8S: 13 Ó

o'' íi,1'.".17 A' ,!i"i': *L<>'i '':iIS: I''1.10 A e 21, 1:1768: í.'l; SOSSSOOi üô, SltJSSi. SOãfluOO: 29, SlUfWOOj .".I, 833*! 332'JIS; :::.. 2713: .'17. 2358;,30, 2?Ji il'J.ils: 'i:i, lSUSbOt lõ. ltio»: 17, s.iáfl: 40;258fp.Slll, S7D82C0; sjll, 1! I0S**; *«0, S?00í{i•,''•.„"-••'SHlSIl. S51«s S5,I80S: 87, 12üã; SiíISO»; 01, SUS; 03, 2J'.'Si 05, 2-108:07Í3I4Ssfn, SSIS: Illl. «96$; 101), IQRS; 10,7, 'COS'
107, lOfjR; 109, 1083; lll. 10S8; sm, Sõllfl"sm" 3:uai),i; sm, 1:1108; lll, SJOJsi 12207*200: II. 3008! 10 e to A, l:0ii28i sni:
hlliiiS: 'JI o So. BíflS; 23, 2708i Sfll 20S*'s|ii, 301g; 30. ,1S0Si ::l e 30, dOlSil:5IS,Si sill. :il(',S: 5S, 288f); co, 2i4*i ..

23081 01, i'GI8l (i(!. sr.il.S; 08 e 70. unos7S. SID-j: sjll. 1:3028: Slll, -I
o 70, 7045000;

Campo rie S. ClirlsíoViio—Xs. 1
S|n. 1:050*(000.

Praça dn Itopulilicr— S|n, c
niuoclorlo «oimiI «ic ussriiM <•

Vliiçõo
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Teixeira da Rocha,-Pas-
accordo com a Informa-

S|U,
: iiS,"'"¦0"i:

""li 
382jj

'A.GOí;

: 1*205000.
OJíl-IIM

illl lei. Manuel
ao-se gula rie
ção.

l»'-Joii(|iilin loid n.iililgiies.-Não bcaso riu llceiiçu, Deullitila ilo Azevedo Sil-
va,—Posso-io Ktiti com o olirlgoõfío do ro-1'onslriilr a pãrodo lateral Mfluorda. Haiiln
do Driiinoiiil.-liidi.feiiito.

•II'—João Vau Kneii.-Só depois do
OOOllo-O Iraliullio e lerniluaria a fiiva meu-eioiiada na conla, iioiJorÃ a mosmn ser
paga. Aiilunlii Mcolso Mondoj.-Flguro
na planin «Io cadastro a conslriicçfo o
muro uo alinhamento (Ia rua, lazciiilo
assignar o prospeclo por cuiislruelor
quita.

Ilf-Josê Itoilflgitcs PitiliM. - Paiso-so
gula,

.SlIl-lilltlíCTDIIIA DA CARTA CA-
DASTIIAI.

EXPIlllIliSTH DO DIA 11
Despachos rio Sr. Stili-ülreclor i
Porllilo Augusto Copes, Dr. J. Clianll-

vol (lAspeiniin, Dr. Morulos do los ttlus.—unforlilos.
fíil(joiiliolro r.ihlo llorllllo Moraes Rego.

Compareça nesta siiü'direclqria,
l)ii'ec((ii'lii fíernl «lo ü»ji(|.|-

llllllllo .11ll|||<.||>l|i
KXPKIimSIB UO DIA IS

Transferenciai </.i dominio útil
Despachos du Dr. Prcleilo:
Manuel rins Sanlos' Andrade.— Deferido,

llenndo a comiianlila obrigada aos unus
nssuinlilos pelos vendedores no lilulo doaforamentOi

Jiiliela Latira de Andrade.— Deferido,
ficando o compra.lor obrigado a rcspellar
o novo alinhamento ria rua liuando llvcr
de reconstruir.

João José da Silvac Juaíitlim José de
Azevedo. - llefcriilus.

Pelo Sr. Dr. Dlroclor floral:
Anna Anielia Alves Prolre.— Justlllquo

o preço ludlcailo.

ftin-stiln "obri' carne secca entre o Sr, l.Uàno flllai-ker,!' tenenlc llilelunio Soaresinspeclor o olgiimai firmai «uiimeiclucs, | pjnio, aiiows-oltinillo. nodolnllb Vllloifovti- i)..sr. ilonorio Outgíli qno com Marluuto, siibiilb'1'iin "
, ¦ de romiianlilas de'

conipolpnola e.vcrceu Inie-! aluiiiiim, I» leiicnle Hnlallo Francisco lll-
carifu ilo guarila-iiiitr. loi | helro, 2* tenenlo l.nlhvette Cruz, ellere*.

nlllinflO Allredo I.oiiiIVíiI do Moura, Ar-
Unir Rodrigues TU» p agente rie enferma-
ria ria mesma escola, o 8« lenente João
Augusto Pereira,

— Apresenlarain-se Iionlem ás oticlo-
cidades superiores do exercido oi 'cguln-
'cs olllclaes: I' tenente rio 1" riylmcnto

I... Ia*!.. r'«ii.B.

lanlo 1.1'IHio
llllailleille o
designado liara Ir ii líiiroiia estudar ns
rcguiainenlOB ndoanolroj dos diverso*
portos.

A eicollia do Sr. nilulslro da lazemla
niio puilla tor mais justa nem mais aeer-
bula, pout o Sr. ilonorio fiuraol ô um
fiiiieclMiiarlo quo so tem dcrilcailo di

rpo e aluiu ii rcparllçáo aqiie ha muitos do iirtllharla 'rie r.inipauha Jo,"io'' liotnrsi',i.; iii.nfii mi .. t_ in ti. _  ¦ • i i •

Uc; tachas
DO DIA 18

do accordo

Carlos Itossi.—liulc-

Saraiva,—Cdnceda-so o

dio.—Deferido,

predio ir.
1|2 horas

R.YPKDIKNTI
Pelo Dr. prcleilo:
Comiianlila I". Villa Isahol ,:í;.vi), yrl-ano Augusto da Fonseca, Santa Caia deMisericórdia (iHõfl) u Anlonio Conealvcs

Pereira.- Delerldõs.
The Ilio de Janeiro TfiimwavnildPower

C. I,. (íãOli e Si30).-Defòridõs nos ler-mos das informoçiirs.
Zanim Pcrrelra.—Deferido

com a litlormação.
Villela Ilosa ,t c

feridos;
Josipbiiia p

licença.
Jacintho ferreira de M

pn^auiio os emolumentos.
Pelo Dr. dlrcclur:
Kiiicnia Rosa (jonçalves.—Paça assignar

o |iros|iccto.p.oi'j-oiistruelui' liabililado.
Anlonio Rodrijjucs Soares..—Junto a

procuração.
Miguel Soares Domingues'.—Provo inie

o predio próximo & do sua propriedade.Jaeiiilho Pcllnpo Ncry l.eile.—i.egolise
a assignatura rio rci|uerento.

Manuel Dias Caniozo, Manuel l.uiz IV-reira Areias, Joaquim José RoíirigiícsfiUstavo Serra, l.uiz Anlonio Pereira rio
Nascimento; João Ocluvlano ria cunha Ju-
mor, Aulonio Isidoro ria Cruz llarrclu
1'Taitcisco Mariano ile Viveiros, José Pra-.vedes Rabcllo-Rastòs, ferrei ca •• Bastos,
Thiago Alves Aloiiso; Dr. Manuel Pereira
lerra, Cascmiro Pereira Colhi, André
Comes Lourcnço, Companhia Progr
Industrial do lirasil GJtiOü).—1

Miragaya S C—Jiuile
ilo deposito.

Pelas circninscripçõ
1'. R. Alves Ai C. - So o

podo requerer;
Dr. José Bernardo do Silva Piguelredo

(2).—Compareça para explicações.
Manuel ['uireira Maia.—Requeira paralazer muro na Avi-niiia Alianlica.
Visconde ile Porlo Ave.

para o.xpllaaeõos.
Anluiiio Poroira da Silva, Rosa lluhcr,

Aulonio riu Almeida Pascoal. Anlonio
Vieira Monleiro de Oliveira. — Passcin-so
guias.

Manuel Pereira, Manuel Pereira liar-
hosa;—Podem habitar.

2". Liideern Alves Mar(]iicst Cesario
ferreira Marlins, Ventura ferreira ria
Silvo Sabrosa.—Salisfaçani as
da loi.

litilcs (Pilhou. — Para
precisa licença.

I.uiza Delphlm A. Bravo, Maria fmenoii.
Alfredo Bernardo ria Silva, — Passem-so
guias.

3"'. Francisco íacinlho Torres, Manuel
Pereira Mia-.—Passem-se guias.•I'. Manuel f.ulz de Carvalho. JosM Igna-
cio Coelho & C, llospilíil dos l.azacos,
Ignacio Cardoso Ceai:—Passem-se guias.

Aulonio José Marlins da .\folla.--Dé ;i
arca O..00"-2'livros;

Anlonio Ituililgues Soares. -
rcsullotlo dn p-íii.lo da niulla.

Dr. José Monleiro ria Silva.--Facilito
p.vame ria cobertura.

Joaquim Pedro Guerra Santos.—

o
em-sc

o couliccimchlo

proprlélario

- Compareça

OM TIRO DE SARRÜCHA
NAS MATÍAS DO MACUCU'

ÉXTnigaiáwoiiEB
B03DO"?

Havia sabido á ctça GaroliilQ Marques,
luvaiidn em sua companhia o sen vlsinhn
Manuel Augusto Mnlloso, lambem menor
como elle.

Os dous nu niiios leram vistos quandose Internavam nas maltas dó Macitcii,
logar pouco distanciado dó Jacarípagiifi,
mas como elles eram camaradas do sem-
pro, lindando juntos a correi' pelas pa.s-
tos a sallar pelos vaiados, nas hrln-
cadeiras da roça, nliigucm lhes prcilouallcnção.

Hntrclauto, Cnrollno, tomando uma
garrucha de seu pai lia longo lempo car-
regada e atirada a um canto ria gavolli,
decidiu quê devia sabir á caça u levar o
amigo na [sua excursão pelas mal Ias. os
«lons menores andaram assim lioras c
lioras. sem que houvesse oceasião paraser disparada a anna.

De volla. Carolluo parou a uma curva
dn estrada e lenrio nu olhar uma sciulil-
lação cvlraiiha, dlfSO ao seu ,'im-go:

—Ií se eu Ic caçasse 1
Evldenlomeiitc Carolino Marques, cujo

equilíbrio mental não é muilo garantido
pelas próprias pessoas rie sua familia, cs-
lava mim desses momentos rie allucina-
e.in mais acceiilllad.l o perigosa. .

O oulro. o Manuel, sem so aperceber
da sna Icrrlrel situação, nem pestãnejou.
Continuou lirme. parado nu mesmo togar,
ii espera que o Carolino se pusesse outra
vez a caminho.

i Cslavam assim os dous menores cm
i frente um rio outro. Do repente um 03-
| Inmpido quebrou o silencio ria eslrada o

lui ecoar pelos recônditos da inalla.1 Km seguida ouviu-su ilingrilo que-foi
| ilosperlar as pessoas da casa d" Ucriiardino

Marques, pai de Carolino.
Correra.ii pira a eslrada. c á distancia,

ioram encontrar uma scena dolorosa. Ca-
rolino, sem demonstrar granito aliali-
mento; quasi mesmo inconsciente rio aclo
que acabara rie praticar, linha ainda na
mão a garrucha que. descarregara cunlra
Manuel.

Ivste jazia no chão. eusagucnlailo, a
gemer. Havia recébidn o liio lia região
abdominal..

A vietima tol condiiüida para a resíilen-
cia dc se.is pais e o i litro levado por seu
pai para a sua rrsiiliMirla liiinbõm. o pro-
prio pai rie Cirollno. o aulorria scena,
íoi qnem levou a Irislo urcorencia ao.o-
nbecimenlo da auctóririale policial ria T
suburbiiiia, que providi nc'nii a icspello.

anuos serve,
-—- A cDinmls.-.lo arbitrai, raiolrondó

n recurso interposto pelos Srs, Cosia Pa
eltoeo Ar c, mnnloro o jiorocnr ria com.
tiiissiio dn tnriias (pie havia considerado a
mercadoria como «liras de entremeio
bordado».

I'ntraram os vapores Esntnnca o
Giwtctc,

Dlslrlhulram-so manifestos: vapor
Inglez iV.n/iii, a c. Castro; vapor alIeinSu
llelgrano, a .1. (iiiillon: vapor Italiano
Armullno, a E. .Nazareno; vapor Ingloü
iiuiiiiwaiir, p f, Rodrigues;vapor [roncou
Curdillére, a lliilllllhar.

Desordeiros
Num liuleqtilm ria rua rioS. Clnlslovão,

riepuls de muilo liebeivin. Avelino Car-
rinso, Jeroiiymo ria Moll.i lllclia, PollppO
silva. Manuel Ditaria Plulo ollornardo
llulejlio do Souza armaram um grandesarilho.

Intervindo para apaziguar o rondáhlò:
loi forçado a prender Avelino, do tal modo
elle se parlou ¦

Quando Iam, proso o soldado, próximosá 14' delegacia, os companheiros atra-
coram o soldado, protcntlondo arrancar-
llie das mãos o Avelino.

Dado, porém, o alarme, accudlll o des-
lacnmeiita ria delegacia nuo com os dosor-
deiros travou lula, sohliido, ria ivlrega,
feridos, o alleres commanrlalilo Manuel
Auutislu (tomes dn silva na cabeça o o
Soldado o. nio.

Os (losbrdolros Ioram Iodos
recolhidos ao xadrez;

presos e

0 Thesouro Porieral recebeu Inuibim,
em cambiais : ria delegacia fiscal do
C"or.1 i' T.iui—ii—:i, corresponilenles o
tjihlüOsüãSida doPernanibiiro j.'toi-9—a
nu valor rie fiOSíOOl, o l:15Tsõl7u;m va-
Irs Ouro, da liulojracla .Io Rio liioiido.do
Sul.

Pela mesma ivpailição Ioram resga-
larias 11 apólices rio empréstimo A-i IWI.

iclri) 1'llho pnr ler sírio nomeado njn-
ilantn riu ordens rio coiiiniaiiilaiile du força
policial du Capital Federal, deixando o
cargo do Djliüfllllo do Tiro Nacional ; ol'Icnenli) oggregadó ó iirtn* de orlllhá*
ria (liislavo l.ehau Regls que vai praticarnas obras rio Porto rie Sanla Catharina o
0 !' tenento ilo l«' batalhão de Inliinla-
rln llonjainlii Sorradonnido, que parle
para a cidade do Porto Alegre, allm de .
allm (liccltiar matricula ua escola dc'
guerra; |* [onoiltü rio I" regimento!
ile cavallaria Arnaldo llrandiio, !*"
lenonles Olympio Bandeira Teixeira o i.co-
pòlilo Jardim de Mattos, por lerem de so
matricular na escola ilo oslodo-malor;""' 

teiiotllo do 21« batalhão Alberlluo M. i
Moura titirgcl, por lor cliegailo do Rio
Orando, onde servia aririlil» ao D' regi-
mento rie artilharia, alim do se rocolhor
ao seu corpo.

Sr. marechal chefe do cstudo-maloi',
concedeu Iii dias do dispensa ao capiião!
de. artilharia Raphael Clemente Tellos
Pires, chegado ultimamente rio sul da;
Republica.O.Sr. general:Mundos do Moraes,!
determinou ao comrr.ondo da 0' brigada |
deslo dlsiricio que mondaiso desligar do.
aildbln ao SU» balaihâo de infantaria, ollm |rie rocolber-se ao seu rospocllro corpo, o
I* lenenlo do 12' da mesma arma Algo-
miro dn Fonseca.

Foi determinado ao comtnando ria
7' brigada quo nomeasse hoje uma escolta i podia ser
rie lu praç.is sob o rnniuiaiiilo de uin I 

'

Inferior, afim rie conduzir da illia das
Cobras para o quarto! general rio com- jmando ria divisão, praças ilo I' batalhão
do artilharia, que alli vão responder a i
conselho rie guerra.—. Retllic-se bojo á- 10 horas ria ma- ¦
nhã. nn r ilisfiicto inililar. o conseiho rie;
investigação, rio qual lazcin parte, como
pri sitlòiilo i- ineiiibros, os seguintes olli-;
ciac

niiurnrtorlas para n Companhia ilo Nave-
gacão s, joiiu da narra o Campos,

Despacharam para sabln
O paqnele llallatio /Irjíiilliiíi. jiaia fò'-

nova e fsrnla*, conduzindo 182 passageiros,eiilvo elles os firs.: Manuel llitslimnmi n o
Dr. Plorre CliapnU; paquete íí-miioi para
Arocajrt, o paquete Inglez Milton, parasantos.

A's D horas da lorde, com ilostlno a Pc-
nado c escalas, "ahiu o piiiitielo Aijiiinrf;
enlre os passageiros embarcados ticsle
porlo, vimos OS sr, Df, niajor Junqueira
ria l.uz o lamilia o ft Sr. ürnesto Car-
rança.

A' hora dn se fechar o porlo. o Castello
nada «i-tniiluv-i.
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SCIENCIA BARATA

EM PETROPOLIS
Depois dos hollos dias do uma Oglloçío

soberba, csluaiile de eiilliitslasino, om i|lie
a nossa nrllstlca ciriarie oslonlou-so em
todo o esplendor da suas galas, parecer-
nos-la que os ilias agora so Iam siicceder
sem Impnrlanela, reiluziilos ns proporçõos
do vulgar. Gngtinor enlrelanlo, o quovem demonstrar mais uma vez que no-
iilitima outro lerra t- melhor falharia para
esles torneios de galnnloiia que Pclro-
polis.

a lesia realisado domingo ullimo no
palácio dn Cryslal, pd(lo-so dizer sem exa-
gaero, loi uma das mnls r/ifri ria presenteestação.

,\',io houve o profusa lunch ria pr.igma-tira; a lesia loi oxcltislvomonle lllterarla,
musical o ilramalico, o pnr isso, póiio-scalllrmar, I»i uma lesta ri" espirito.

O firruirauima—uni boiigutt nrllsllca-
mcnlo orgiiiilsailo, podeiido-so descobrir
por elle a mão rio mostro que o lulhoil,

A primeira iiarle constou ria conforoncla
llltorarla sobro—As llores—dedicaria às
senhoras da Pelropolis, por Osório Duque
Uslraila.n Uno cultor das leites.

Como se vf, o Sr. Duque listraria não
nem mais gentil nos sous in-

tnilns, nem mais (diz na escolha rio ilioma
rio sua applaitdldfl conferência, que dl-
vlditt em Ires parles. Autos do so oecupar
da primeira parlo, o conforencista fez li-
I?cli0 OXOnilO IrlsandÒ os motlVOS porque
não poderia dar grande desenvolvimento
ii sua çontoroucla e, sorvindo-so (to leiiz
imagem.riiss" qiio lo borboletear apenas, o
(lim lcz com a perícia Inimitável do deli-
cario artista, poisando ile flor em flor,

Entrando nu primeira pari" do sua con-
Capitão Aulnliíino llarrollo hins, 1» Io-1 foronrJn, estudou ns llores, não romo

Mesmo sem cunho
Pois ainda lia galiiuo; alrozados lia sua i

arte I Neslo caso cslâ o Manuel tlciiuauo, '•
que om vez rie lazer como outros tantos!
collegas seus, opodomudo-su do cobro
alheio, mas cobre moeih. valorlsoda pelo
cunho rio governo, em vez disso, lurla
mesmo o roliro, cump aluda Iionlem lez
na ca-a Mello Sampaio Íí C, da rua ria
Qnilauila.

Para míosedar n lal pratica ingioria o
sem grande proveito próprio, a policia não

j o ponlooil o |ior Isso levou-o pieso paraa 1" delegacia urbana.

A POLIGSA
O Dr. Allroih) linlo olllcloil an Dr. Al-

Ircdo Américo rie SoiRa Rangel, engenhei-
ro-cbefo ria commissão ria Planta Cadas-
Irai, agradecendo o ausillo prestado paraa rcorg.iiiisação ria nova divisão de clr-
cümscripçúes policiacs.

nente Arlhur Carneiro ria Rocha Menezes
e 2" icnpiili) Cir.igriio itiheiro Otiorrclro.'

Foi Iransfeiido rio 10' batalhão do.
infanlãria para o 12" ria mesma arma. o
nsplranlo u olllcial Doocieciimo Xavier rio j
Sou/a. qne conliniiará servindo no conil-
genle dc S. Paulo.

Apresentaram se ao -I' ilislriclo
nillilar os sogulnles olllcla s:'2'b'iifnle rinl'de infantaria Arlhur
Américo Caulailee. por ter rie seguir para

I Pòrlp Alegre, ondo vai cITeclnar a ma-
I trictilii no escola de guerra : '-' lenente

rio 21' da mesma anua. Alberllnn de

e.lcnllsln, mas sim romo orllsla, o pru
dtiziil larga elucidação sobre a gestaçãoria Primavera, pela leitura ila soberba poo-sia rie Thcopliilo Caulim'—Prtmter sourlre
de prinlemps:— seguida rio magnillcos ver-
sos Inéditos rio Alberto rio Oliveira.

.\a segunda parle, estudou a cultura das
flores na antigüidade, enlre gregos o ro-
manos, citando, rio passazern, o celebre
dialogo do l.itciann. passado no inferno.
enlru Monippo o Mercúrio.

Na terceira parto,estudou rada uma das
Oores principaes, citando as lendas mv-
Ihologlcns creadn por cüas: e, por uma

Moura ilureei, vindo rio sul, alim rie sei liolllsslmn pororação, fella com muilo sen-
recolher ao seu corpo e que obteve 8| limonlo, terminou.a suo Inlorossnnlo con-
dias do ilispcnsa rio serviço: capitão Adul- j fercncla, assigualando não riesejar quo ella
liho José do Carvalho, por li r sido Irans- terminasse como as lestas rio llollogabalo,
lorido do '¦'•»' 

para o 2ü'do infantaria i que lormlnava os seus feslins afogado
f tenenlc Arnaldo llraiiriâo, 2'- loueuícs ! entro mimosas llores, mas que sentia não
Olyinplo llandeira Tei.veiru o Leopoldo Ju- j poder obseqtiíar ns suas gentis ouvintes
vcnllllò (to M.illos, todos rio 1" regimento | com algumas llores do rhetorica. so bem
rio cavallaria, p.-.r lerem rio eiTecluar ma-' que ilollas não precisassem as senhoras
Irlciilahaescoiarieartilbaria o engenharia; uo Pelropolis, acostumadas a caminhar |
capiião Ângelo do Souza Franco, por ter! sob coraçfie:

exigências

o quo pedo não

¦Aguardo o

o

Desastre
Num guindaste da Aifandeg i

Ni) armazém li. !) ila Allaildegii'. ileu-sò
Iionlem, a lanle. um desastre (Rio resul-
lou grave çiiteriniiltulü dc um homem.

José Coes da Silva, quando descia cm
um giiiinlasie alli existente, deu tão gran-do queda que teve ambas as pernas qiio-bradas,

o inteliz loi coniliiziihi a uma pbarma-
cia ria rua Primeiro dn Março o ilaill re-
movido para a Sanla Casa. com guia ria
policia da l" rlelcgoclii urbana.

Amores da rua do Núncio
Pnra o xadrez

Amores do rua do Nunaio levaram a
ilisconlla enlre l.uiz Cruz c .loãoll-ncdicto
dn Sampaio, ninhos nnlonlos apai.von.irio.
pela mesma Diilcitiéa harnla. Ií so haviam

S. Ex. o Sr. conselheiro Camelo I.am-
prolii, ministro plunlnolonclario rln Porlu-
gal, acompanhaiio riu praslilcritc da lixpo-
sição (lo Produetos Porlügiiezes; cslevo
Iionlem no Eoblnolo do Dr.".AIIl'edó:P!iil'o,
cliole do nolicia, onrie fui convidar s. lix.

í para assistir á inauguração ri i rclcrida
: iívposiçãOiquese causara depois do ama
/hha, no Ljcôo Liltcrario Poriuguèz.

| Foi evpulso do torrllorio nacional Nar-
ciso de Souza Reis, rie uiicloiiiilfilado por-
lugiieza, por ser prejudicial ;i Iranquilll-
dado publica.

d Dr. cbofo dc policia-inaugura hoje o
nova série ria 17" delegacia urbana, que so
mudou para o predio conlurlavcl ua rua
do Collclo ii. ll.

Por esse motivo receberá ciimprimohlos
o digno delegado Dr. Salvador Pinto.

Foi exonerado o inspector Anlero Igna-
cio rios lieis, da I" urbana, seudolrnns-1
lerldo nara esso logitr o Inspector Itigô-
herln do Mcqliila Tellos, da I.V urbana.

Para esla ilciegacla Ioi nomeado bispe-
ctor Oclávio rie Azevedo liamos.

Fo exonerado, a seu peili.ln, o .')• snp-
Ifbnl- ria 17"delegacia urbana SVenèesiao
Ferreira Vianna. Para c;-" |o-'.ir loi no-
ii:i:f.!lo-iMiiiihal ilo Oliveira Maciel.

De um eloctrico
Cerca de ú 1|2 horas ria manhã rio hon-

lem.o operário Argcniiro Ribeiro da Silva,
ao lúnlar tomar de assalto um cleclrico do
s. l.uiz Durão, ua rua Figueira de Mello,
fcl-o com lal íiilelicldailn que cahiu, ma-
çhucando-so no pú direito o, por lodo o
corpo.

Depois rio morilcaito, A.rgemiro reco-
Ilu-ti-so n sua residência, ;i praia rias Pa!-
inelras n. 20.

ido Iransierldo ilo UO» para o 09' de in
lanlalia.

0 om.Tiuonso ria inlciidencía geral
da guerra Dr. Linilolpiio Cosia, (oi mau-
dado subinoilir á inspecção do sainlc.
pelo Sr. ministro ria guerra, allm ito oulor
a licença qno sollloti.

Fui deterniinado pelo Sr. marechal
| Hermes ria Fonseca ao director geral rio

saíulo que pozosso ;i disposição rio com-
j mandante rio I'ilislriclo militar o capitão
I iiièriicO rio 1" classe Dr. Anlonio Alves
UTeixeira o o 2j lenente pbarniacoulico riu
I 

">' ciasse Cândido Klldoro Corroa, con-
; íornie solicitação (Io cliefu do estado-
| maior.

—.- ii Sr", ministro da guerra transia-
riu. na anna de infantaria, do ::•;• bala-
Ihâo 'para o 3' batalhão o !; lenenlo

! loão llaplisla rio Lima o deslo para aquelle
j corpo o g" tenente lípiiiiaco do

Lopes

Passe-so guia para o réntieriilo. os dous de deixor •> caso pelo sou nòtiliuin .valor, mais.so iiiilajiimoram ainda, abiAnlonio Oliveira Souza
(Ire.y.—passem-se guias do
as iiillmacües ria ü. O. rio Saude Pu
blica.

Américo Rodrigues ria Silva.—Apresen-
le prospeclo dtvaucardò cum a lei.

Irmandade ria Sanla Cruz (tos Milüares.—Sello as plantas.
Oscar rie Almeida íinr-rro. — Dè ao

segunilo pavimenlo o pé direito da lei.
fl'. José Tavares Ctierra.—Apresento o

roqiiercnlo o projeeto com quo construiu
os prédios.

Joaquim Domingues ria Silva.—Sallslaça
o despacho anterior.

Sebastião Luiz.,— Compareça paraox-
plicoçõos.

Coelho rio Oliveira & Salgado. - Junte
relação rins valos.

Josó Francisco ria Silva. — Compareça
para explicações.

Joaquim Alves Corrêa.—Satisfaça o rios-
pacho nnlcrlor.

Anlonio Joaquim, Carlola de Caslro,
Accacla Eulalia de Carvalho. — Junloin o
imposto predial rio prosento oxeroiolo.

7". Ilonorio Ximenos rio Prado. Roa-
ventura ria silva Raphael, Joaquim Dor-
gos Viillailão, Maria Augusta Pereira Lei-
tão o Anlonio Carlos A- Filho.—Passem-
so guias.

Joaquim Coiilinho Lago.-Faça a domo-
liç.ão rio barracão'.

A. rio Esüecord

accordo coni I ,|i"> Çidrajaijr no^lõrrcno rias hosiiiiilariõs1 íraneas o decisivas; >
Mesmo cm íreulc, á janVll.1 ria forasteira

rio niiinr. os dous mendigos rio amores
travaram a peleja, quo levo li.n com a
chegaria ria policia quo os prendou o os
levou para a õ' urbana.

ALFA ""•""! DE "Si A
A ronda rio honlom montou a lóis

.129:98H8CG0. Do I a IS a renda foi dn'J.aOB: I823Õ36. Um periodo Igual rie 1006
a arrecadação liil rio :i.8tr.::!li'is:!Sâ.

o trabalhador rias capalazias Josí
(cios Si.lirinlio, ao sallar rio um wago-
nollo carregado (io arame, nn armazém 9,
(ol-o com tamanha hilelicidailo (pio loi
apanhado por um rolo, resullalido flúor
com a perna-csuiienla fracloradp.

O Sr. Reis Júnior, administrador, rien
logo as providencias para quo a vietima
losse Iransporlada para o hospital ria
Misericórdia.

Que o logar desla repartição rins-
linnrio ao fillicclniiamenlo rio Laboratório
Nacional riu Amilyses 6 pouco apropriado
para isso, já lodo o mundo o saho. O quo
porém, rie ba muito lemos notado são os
(requentes podidos ilo relevação ilo"arma-
zenagem para mercadorias que alli aguar-
dam a respeeliVa analiso.

. , : Não sabemos a qiio allribuir osla rio-
¦ifassq-so guia dojmorn, que prejjiillca.nãosú o niovimohlòaccordo coma inlimaçao. nos armtizens da ad liana mas lambem oManuel Joso Fernandes domes—Passo .so ¦ a||n rdmmereio

guia rio accordo eom a Inlormação. ür; 15' bem possível quaíi'•Insiiíflcionola doAulonio de Paula Ramos .lunnic-Juiilo ! casa se ligue a rio limitado uúmero dn
planlariasriivisi.es a fazer. Anlonio Gil" liincciònarioB.
Castimliolrav-r-Dô úscoslnhas o pó direito I —Noutro lo»ar Irolamos rio nma

o Sr. ministro da guorra dirigiu um
ollicio ao seu collega rio lillcrior pedindo
para scieiilillcar ao juiz federal na secção
du Ksladó rio Mallo Grosso qfio a com-
missão encarregaria ria construcção ria li-
nlia lelegroplilca eslralogica rio' dilo Cs-
lado ao rio Amazonas o rie quo .'• chefo o
maior Cândido Mariano ria Silva Roildon,
lera dc cITeclnar as medições o demarca-
ções rias fazendas rio Caiçara o Ccsalvas-
co, próprios nacionaes a cargo rio minis-
terio ila guerra, pelo quo so torna necos-
sacio que o colorido juiz mande publicar
odllOes a tal respeito.

Ao Sc. ministro ria fazenda dirigiu o
marechal Hermes da Fonseca bloillico olli-
cio solicitando qno sejam enviados ao
mlnlsjprlo ria guerra os lilulos rio pro-
prieilailc (laqtioflas fazendas, para quo
possa a commissão riomarcal-as o riollas
servir-se no percurso do seus trabalhos;Ao Sr. marechal Xavier do Câmara
(lelorrninou o Si', ministro ria guorra quo
providencie do morio a so recolherem com
urgência a seu corpo, os 1" loiíonlos rio
2» liatalbão rio engenheiros Abrelino Pinto
nnilileira o Alfredo do AsSUtnpçãOj dis|ien-
sados rios cargos que oecupovam na lis-
cola rio Guerra.

O Sc. ministro ria guerra declarou
ao Sr. cheio rio oslOilõ-malor ter sido
ill.sponsado da pralica om quo so acha na
delegacia da direcção geral rio engenharia,
junto an commanilo ilo fi' ilislriclo niili-
lar, o 2- lenente tlriefnnso Soares Pinto. Fpram nomeados: auxiliar rio rio-
legado ria repartição do osludo-malor juntoan eommaiulo rio .",' districto. o 2* lenente
(lltilliormo flárliosa Fonlonellõ ilézerrll;
coailjuvanlcs rio ensino llicorico ria escola
rio guerra, em Porlo Alegre, o 2' lenenlo
(Ia arma rie infunlaiia Colliillho Marques,
capiião João JiiyihO Pessoa ria Silveira.
2" tenente ria iirma de cavallaria Chrls-

— O 2" lononle rio II' regimento úa'<
i cavallaria Leopoldo Risnar Ioi classiOcado
| como cxceilonic rio quadro.ü Sr. ininisli'0 ria guorra resolveu ,
; mandar arisplar nos corpos do sul, como
: Irem regimental, os carros coloniaes. Os''actuaes carrinhos do muniçãoea ambii-'
! bmeia Maliel serão siihsllluldos por oulros
i typos dotados rie maior eslahlliilade.

— \ ão ser (nnriados poinbaes mili-'
j lares cm substlliiiçãb ao acltial èxlstontei
j sendo um na escola rio Realengo o uiii õrtVl¦ caria uma rias séries ilo brigailas rio cavai- ji laria. no K3lado rio Rio tirando do Sul.Ao marechal Xavier ria Gamara;'

1 chefo rio estado-maior, apresentaram-se j
honlom os seguiplos olllclacs: 2" tenente :

! rio 21' halalbão rio totalitária Francisco!
| Tavares rio Coiilo Sobrinho, por lorde;
i sesllir para Porlo Alegro, allm rio inalri-
cular-se na escola do guerra: l- leio nte ,I rio '->7" halaliiãb Jòsú Francisco ria Fon-

i seca. por ler sido clnsslllc-ado nosso corpo.'
a>) qual vai recolhcr-so, o o capiião do 00":
batalhão Ângelo rio Souza Franca, por ler j
sido Iranslcriilo rio :i0" para aquelle corpo.

—O serviço para hojo é o seguinte:
Superior rio dia, o capiião Pires.
Ao poslo medico, Dr, Allonso José rios

Sanlos.
A 7' brigaria dará o olllcial para com- '

mandar a guarda rio Callele e o serviço
oxlraonlinario.

! A O1 brigaria dará o olllcial para dia
ao ilislriclo o a guarnição ria 'idade.

O '.)' regimento rio cavallaria dará os
olllciacs para a ronda,

O uniformo ó o-.i\

programma da parlo musical Ioi o so-
guinte:

— a) «Maria>, b) aliai mal pensalóV,
A. Vianna: pela senhorlla Paiilina Rainerl.

II — a)«l!orcense>. II. Oswaldo: Mttlrs
ftiisses»— Vieniíwzkl, pelo Sr. Umborlo
Mi lano.

III — "Neiiia de Mnrghcrila», A. Iloilo—
por D. Xilria Cblaliolo.

()s acompanbamontos Ioram leilos poloiiiacslro Cosia Júnior.
A terceira pm-ie rio festival constou da

reprosenlação da "Ceia rios Cardoocsi, rio
, Julio Dantas.

listo encaiilailor programma foi executa-
| rio admiravelmente, com rcpeliilosnpplaii-
i sos da assislencia, quo Ioi rie cerca rio 100
! pessoas rio oscol,

ICduardo Gonçalves, o intolllgonloama-' dor. produziu verdadeiro suecesso com o
Araujo: monólogo Um rabugenlo, composição rie

Illustrado cavalheiro cujo nome não nos'óllnou
Tomaram parta na reprosenlação da

CViti dos Cardeais, os Srs. Adriano Faria,
Ricardo Alberto llizi c*F|avlo Silva Porlo.
Fizeram um succcssoi

O scnnurio para a ropreseniação ria
Cein dos Cardeaes Ioi rico, bom como os
vestuários mandados vir da imporlanto
casa Succiin, do Rio.

Pedrada
O menor Francisco I

11 anuos rio idade, loi .da-V urbana por ha var atirado 
'uma' 

pedrao quebrado a cabeça do outro menor, o
Manuel Gonçalves, de ir. annos rie idade,
caixeiro ria casa rie pasto ria rua de São
Pedro n. 201.

lisle foi para a residência riu auetor rio
delicio, :i rua General Gamara n. 229.
onde licoti cm (rolamento;

reira ria Silva, rio
preso pela policia

Roubo de jóias
No commodo n. 9 da rua rio s. Christo-

vão ri'. 201, residem o Sr. Dagoberlo Carlos
Soares o mais dous irmãos.

Tendo sabido os tros a passeio, ao vol-
lacem, deram com o sou quarto atrom-
bailo.

Dando um rápido balanço nos seus ha-
veros; verificaram quo lhes (aliavam os
seguintes objectos: um relógio rio ouro,
uma iiclialoloine» o medalha com brilhan-
le. 'J annOia dc ouro, um rins quaes rom
brilhante, um par rio argólõas rio ouro,
um par do bichas com' brilhantes e um
cordão lambem rie oliro.

Os roubados deram queixa ao Dr. Ar-
Unir Peixoto, delegado ria lf, avaliando
o roubo em cerca rio L':2O08Q0O.

Desnppareceu
A policia ila lo- circumscripção lavo,

honlem. conhecimento rie quo havia rios-
apparoo.irio. hn tres dias, Thomaz Saiiaçns,
morador á rua Formosa n. 2'i'i o eslabo-
lecitlo com ollicina do alfaiate á rua lieiie-
ral Câmara n. 112.
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Não se devia contar poder modlflcar-
llie 5 vonlaitoe aconsoihar-llie deliberações
mais aonsaíiis o mais pralicas...

O bardo nem levo idía de tenlal-o...
Filo nâb conhecia a Sra. d'An*clÒs da
vclper.ii o ptutoêra já avaliar a sua ener-
i:ii...Iixaj;go)'ava o deleito predomiuatito
de sua lamilia; ¦ ossa teimosia provrrhial'los (;!ialus=o oue o• Vanlrasson assignalava
ao Sr. 1'ortim'et.

Calou-se um momento, como so a sul-
ocas-em as confidencias que a necessidade

lhe arrancava; Depois em tom flrnie:— .Não dei varei. por. isso de seguir parlode sons conselhos, Sr. liarão, prosegnlucila.
Vou escrever hoje mesmo ao Sr. Pa-

lorson, pedindo-lhe quo chamo Wilkio
para junto (leile... Antes do decorridos'jijjjuzo dias, torci. venilido a miiilia mo-
liilia e dcsapparccldo. Ficarei pobre...Minlia opiilõnfiia ó muito mais apparenlc
uo quo se siippíio... Que importai...
Mu lilho ó um homem, ba de aprendera
ganhar sen pão.
,,— 0 quo possuo esll s» seu dispor,Ul...

Muito obrigado, meu amigo, não
devo nada acceilor...; Quando Wilkio
ainila era criança, einfim... Agora pro-
feriria cavar a lerro dc (pio dar-lhe um
luiz dado por suas mãos; parecer-ma-hia
sempro ver nello gravado o sou nome...
Vai julgar-me cheia dc conlraiücçõosV...
Talvez !... Um todo o caso bojo não
pouso como honlom... A desgraça ras-
gou-mo a venda oxpessa qtlu uio cobria
os olhos... Veja agora o meu procedi-
mento, ejulgo-o.. Para meti lilho como
para mim, fui culparia e louca... Poderia
ler mo rehabililado por ollo, talvez elle
seja doshbtirádo por mim... Respirou
avidamente como so lodo o sangue lho
tivesse allluido ao peito, o com voz
abalaria.

Wilkio trabalhara para nós. So lâr
enérgico, havemos rio nos salvar I...
Se lor fraco, pois liem, morreremos 1...
Porém basta rie villnzas assim o rio tran-
sacçpõs vergonhosas..;;Nio so riirú quoou terei sacrilleado a meu filho a honra
rio um homem de bem o a féllcidodo do
(ilha rio meu irmão... Vejo ondo eslá o
dever, saberei cumpril-o. Com a cabeça o
o gesto o barão app.rovava.

Rem disso olle, muilo bem. Somente
deixo-lho dizer quo não eslá tudo per-
riiito... O código tom armas para as eau-
sos justas... Talvez haja um meio do
conquistara sua herança sem que seu
mando possa uolla locar...

Ilifelizmdnie já consultei diversas ve-
zes, om outros tempos, sobro o assumido;
responderóm-me quo cn eslava presa o
muito bom presa...

Entretanto inlorme-se...Confio no senhor
porem avio-sa... A peior desgraça seria
menos terrível do que as minhas angus-
lias...

Não perderei.tempo... O Sr. Fcrail-
lcur ó. no quo dizem, um hábil advogado,
consullai-o-liei.

li á respeito"desse homem quo mo
veiu procurar, o lal Sr. Forlunel, o que
dovo lazer ?

O barão poz-so a rollccllr.
O melhor seria não iuoxei--se, disso

[fisie fmal-Bsals».. Se lem más intenções

a sua v.islla ou uma caria só produziriamau rosultailo...
Tudo isso acabará mal, murmurou

ella.
Era essa a opinião rio barão.Ora. disso ollo, a má sorte ha dc

acabar 1
O relógio batendo duas horas, cortou-

lho n palavra, fazendo-o dar uni salto na
cadeira;.

Duas horas! exclamou ollo com ex-
pressão rie vislvol prooccitpaçuo, o 'Canil-
Uey;quo oslú-íi minha espera I Não perdido ccrlo, meti tempo aqui, mas ollo conla
commigo desdo meio-dia..; Kami é capaz
do suspeitar quo ou lalteí proposital-mcnlo. lissos ittrcos são cxlraordi-
n a ri os !

li' verdade que lho estou agora ga-
nhando.SS0.000 [ranços.

Poz o chapéu na cabeça o abrindo a
poria:Dom, alé breve, minha amiga, disso
olle, o não modifique .em nada os sous
hábitos... o nosso suecesso -depondo
principalmente da confiança dos oulros!.,. i

Esse conselho, a Sra.(PArgelòs achava-o !
Ião acertado que meia hora depois sabia
do carro para lazer um passeio no lios-
que. muito longo rie suspeitar quo no
seu encalço seguia num carro mu espião
rio Sr. Forlunet, Victor Chupin.

Ir ale a casa rio Wilkio na volta seria

tmsstnamKBnajres!

pois o quo diriam ao adiar a poria fechado
03 convidados que vinham jogarem sua
rasa, ha lautos uiiiíos Iodas as segundos'-
liiifas!... ., .

- Por volla rias selo lioras ria noiie, no
segunda-feira, enfraquecida rio corpo o
alma. olla lovantou-so, vo5liram-u'.i, peíl-lear;iin-n'a, enfollaram-n'a: li ás iloz ho-
ras os primeiros jogadores que entraram
em suas salas 11'iimlnadas onconti'ai'am-ri'a
como sempre, encolhida n'uma espregui-
cadeira junto rio fogão com o sou cloruo
sorriso nos lábios.

Havia já umas quarenta pessoas, o o
jogo anhi)ava-sc,quando Lia viu entrar o
barão...

Só polo seu olhar, olla julgou advlnhar
quo ollo trazia boas noticias.

U, efToclivametito,ao aportar-lhe a mão:—Vao tudo bom... murmurou elle. Es-
llvo com o Sí.FéralIlfeur, 6 um homem ás
direitas...Não desejaria estar na pelle rie
Valorsay o rio Cornllh.

Melhor rio que Iodos os remédios, osla
pbroso devia rosliluir as [orcas á Sra.
ri'Argcli'3. Deurlho a liberdade 

"rie 
espirito

rie que dou prova, quando o Sr. dc Co-
raltli veiu saudal-a. lViquo elle levo
essa coragem, tanto para dissipar as
suspeitas romo para observai' os cfieilos
do quo provocara.

Acalma ria Sra. d^Argelès imprcsslò-
-—, ¦"¦"¦•* i-nou-o..-.Ignoraria ella aluda? Dissimularia

uma imprudência;.. Mas a sua anciedade cila v Indeciso o proocciipado, cm voz de
era maior rio que o receio... ir para junto rios jogadores; loi sentar-se

Deu ordem ao eoclieiro qno chegasse em um logar do ondo não perdia um súalo a rua rio llelüer. o ahi chegou, justo a | Jos moiimenlos ria pobto mulher. :

COM A BOCCA NA BOTIJA
o gatilho f.atirinrio Rodrigues ria Silva

entrou hontom, ;i 1 hora ria larde, na
tosidencla rio Sr. Raul do Carvalho, á rua
Dr. Ganler li. 29.

Depois rio lor íurlailo um oslojo con-
lendo uma caneta do ouro o uma lapi-
seira rio praia, o larapio ia-se. ausentar,
quando o criado Anlonio Joaquim o
prendou co entregou á policia da 15* clr-
cuniscripção, que o atiloou c poz no
xadrez.

Entre companheiros
Jorge Joaquim Ricardo, marillmo, on-

conlrou-se iionlem, ás 2 horas ria tarde
np beceo do Brogonça com seu compa-
nheiro do trabalho Joaquim Ferreira rie
oliveira com quem-levo um bate-boeca
por Irregularidades do serviço.

A discussão chegou a vias rie tario e
Jorge, quo estava armado rio uma bengala,
descarregou uma lorie pancada na cabeça
do sou iionipaiihoiro, produzinrio-lho umextenso ferimento.

O lorido apresentou queixa ao delegado
da S" çircumsc-rlpeão urbana, uue abriuinquerilo.

mar

ponto rio tornar Victor Chupin senhor rio
seu segredo, o á tempo de ouvir rie
Wilkio o mais grosseiro rios insultos.

Do volla á sna casa, senlindo-so desfal-
loco.r. viu-se obrigada a deil;ír-so... Tiri-
lava cie leio. e entretanto nas suas veias
circulava logo.

O medico quo mandou chamar declarou
era

Os dous salões estavam cheios", o bác-

Manha quente, céo encoberto,
calmo.

A"s 9 hoias. procedente rie Leilb, rn-
Irotl o vapor inglez BrciUhioallh, com umcarregamento do carvão para a BrazllianCosi Comp.

A's 10 \\i vindo do Bordeaux o escalas
Ini visilailo o paquete francez dirdilltre:
entro os passageiros quo desembarcarem
notamos 05-Srs.i Dr. Mario Figueira de
Mello, João Silveira, Dr. Cario-, Góosarai animavase. todos jiarecialU alegres, j loaquim Macedo Chaves. Eduardo Monilm[liando mais ou inohíis á meia hera de- j Pinho. Dr. Caetano Alberto rios

pois ria meia nuile, uni criado atravessou
ranidimionto a sala, murmurou algumas
palavras junto da Sra. dAcgelcs o entre-

I goti-lbo um cartão.
Ella leu o cartão, o nm grilo resnou

(jue não seria nada. mas que era bom | na sala. tão assustador
licac dn cama o agasalhar-so... | pessoas exclamaram

Era um domingo, loi lacil á Sra. d'Ar- -- O quo ha ?...
goles ohedocer ao médico o recusar-se lis Clln queria respondei' o
visitas excepliiaitiio o barão. I guia... Tomara so liviria.

Só no (lia seguinte Lia poderia receber, i

jue cinco ou seis

nao o conso-

(ConítfiiiíiJ.

..... Santos,
ifíonso wnrms e Alberto F.iuvoi, Inspeo-

lor da Companhia Mossageries MarlUiiies.
A's 11 horas entrou de Paranaguá e San-

los. o piquete Giiíiirn; entre os passarei-ros aclmvnra-so qs Srs.: Dr, Frimclseo
Randelra Chagas, tenente Joaquim Caslm
Tortuliano Mliuqtiuriius, Francisco Me-
deiros o Augusto Tlion.

A's 2 horas da larde. proveniente dc
Villa Nova. om iliralliira, foi visilailo o
paquelo FiAeknst, liaiisuorlaiido diversas

ESTRADA !IEF.(!E.\'TBAL DO BRiSIL1
Quando luhrificava o respectivo puxa-'vaulo, cahiu hontem ria locomotiva rio'

Irem C I, entro Ilelém o, a ponlo rio Cara-1
mnjos, o logiiisla |.'rancisco Simões, quo \
pouco so contundiu.

ICsse empregado continuou a escalado'
serviço, não lendo querido regressar peloIrem S 8.

r—; Hogrossarara ao serviço, nas respe-
olivas estações: os lelographislas rio :í",
Anlonio Pedro da Silva üoiró, om llangú
o Antenor Hezondo ria Silva, na Contri.,

Foram mandados servir: na cnbi-
bine A o lolcgraphista Annniballlurlamaquo

cm M.Tambcmba o lolêgrãphlsla Ferreira
rio Oliveira.

Por ler terminado honlom as lérias
om cujo gozo so achava, aprcsoiilou-so na
estação do nozeira o lelegráphislã Mar-
condes do Oliveira, que já entrou em ser-
viço.

O praticante de conferento Mylliri-
dates da Silva loi mandado habililar-so
na estação rio S. Diogo.

A pedido, loi exonerado o ronilti-
ctor do 4' classe oliveira Marreto.

¦— O ospecial ria administração ú espo-
rodo hoje, nesta cidade, ás -i horas ria ma-
drugada.

O Dr. Aarão lieis devia lor ficado om
Cruzeiro, para ir alli buscar S. Hxma. Ia-
milia.

Anto-bonlem a lliosouraria arroca-
dou a quantia rio 10S:337S10.1, existindo
om caixa nn citado (lia o saldo rie

.-305:0218273:
O movimento rio cale na estação

Marítima ria (lambòa.no dia 17 rio corren-
to,"foi dri 23.801 saccas, com o pezo rie
1.(139.057 kllogrammas;

O reridimento ria estação (oi rio
31:50.7*800'.

O movimento ria Importação ria
eslação rio S. Diogo, ahte-honlem, loi de
731 volumes rio eiicomineiidas com o pesodoll.s7í! kilogrnmmnsi sendoa exporta-
ção do mercadorias, maloriaos, carne voe-
rio o encommendas rie 42Ü.530 kllogram-
mas.

O rendimento ria eslação loi rio
1:4.7B8926.

O ospecial conduzindo O Dr. Aarão
P.cls o a sua comitiva, do regressou estação
Contrai,partiu honlem ás 2 lioras ria tardo,
ria eslação rio Norte, S. Paulo, com des-
lino a osla capital, devendo aqui chegar
ás primeiras horas da manha rie hoje.Não lem razão rie ser a reclamação
folia contra o ojuilanlo ria eslação Contrai,
Sr. Menezes, pelo (aclo rio haver man-
dado queimai' no palco ria eslação um
caixão quo transportara um cadáver, d»
uma rins oslações dos subúrbios,

O procedimento do ajudante Menezes
não podia ser oulro, pois o guarda-flscalcommunlcnra cslar abandonado na plata-forma nm caixão lunebre, por haver sido
mudado para outro o corpo transportado
nanuelle.

O ajudante Menezes ainda perguntou ao
guarda-flscal, cm taes condições, qual ora
o procedimento rios seus collegas, tomlo
como resposta ser mandado queimar o
caixão, o Ioi o que determinou ao guarda.Um cavalheiro, porem, qno passeava
pela gare ria Central, achou imprudente aincinerarão o começou a protestar, alie-
«ando oslar incommodando os passageiros
quo so destinavam ao noclurno paulista,uão sendo isso oxaeto, pois a incineração
foi ieila ás 8 lioras da noito o aquelle Irem
parle ás 9 horas.

(Jue ora melhor 1 Mandar queimar ocaixão que havia transportado um corpo
em adiantado estado rio |iiilifefa<*eão on•Icixal-o alli, ínfccclonando tudo. olá á1loira de passar o carroça ria limpeza pn-blica, pois o caixão não podia sor atiradoá rua I

Julgamos correclo o procedimento rioajudaiile Menezes e som cabimento a ro-clauiação.

Iltilliuvão oilil'0 o iiiiimnl
c «» v«v4i-(nl

N'a exposição do Iionlem, oseopoil A re-
visão uma palavra quo transtorna todo o
sentido du phrase. Assim, 011 quiz dizer
qno lia «orou vivos», ( vejam bem I) du-
vldosos, que não sabemos se «rio vegeloos
ou oiilm.ies, p sahiu no orllgo «aves vivas»,
o que baralhou Indo.

.Naliiralinciili* voríj ja Unham dado com
o erro no orllgo de hunlciii e viram logo
que en não havia do rtlffloilílar um ponlo
já por bI Ião dillicil em rclcncla iiniui.nl.

fui dos meus amlgulnlios mandou-me
pedir quo ru dissesse alguma cousa so-
brò o coral, quo ello queria aprender.

Hojo não o posso attender, porque Já II-
nlia Idéa de coillinuar o artigo; mas, logo
quo possa, laço-lhe a vontade. V0II011103,
por consiqueiicla, ao nosso assumpto:

Dissemos que diversos caraclcres rilllc-
ronclnos Ioram propostos,no sentido de so
puder oslobolei or a dislineglio entro o vo-
Rolul c o animal. Donlro elles, o primeiro
do que nos lembramos, loi a presença ria
clitoropliylla, «*tic agora j;i sabemos ser a
maioria corante verde rias tolhas.

Mas a cblorophyllo, como lizemos nolar,
não podo ser apresentada como caracle-
risllco riiirercncial oulro o animal o o ve-
gelai pelo quo já dissemos no artigo
anterior.

Para dizer a vocOs a verdade, franca-
monlo não ha caracterlsco algum razoa-
vol para esse caso j a diillctilriarie í Im-
meiisa,

Alguns sábios pensam qit.i serve a
locomoção. '• outão riizom que o vegetal ó
somjiro fixo e o animal pddo andar de um
ponlo para o outro.

Esla dlITerehça lambem não pude ser
aceeila, porque nús lorios conhecemos as
esponjas o as ostras quo não se mexem
do logar em quo eslão o são animaes.

A esponja ! Sempre quo eu (alio nisto,
lembro-me logo rio mou velho prolossor,
-que tantas vezes se enganava o limpava
o rosto com a esponjo, ficando depois a
fallar comnosco com a cara toda suja de
giz. Eu linha logo vonlade do rir.

Em conclusão, pnra distinguir um ant-
mal de um vegetal, basta só que nos cer-
(biquemos da existência do Ires cousas :
a presença df tini apgartlho digestivo, a
existência At um sgslrma nervosa e, conse-
qucntcmenle, a cíiifcuc/q de um sgstema
muscular.

Desde o momento em quo pudermos as-
signalar no ser que nos fôr dado para di-
zero que é—so um vegetal, so um animal
—a presença dcslas tres cousas. nós pode-
mos dizer som receio que so traia do um-
animal.

Só o animal lom opparolho digestivo,
tom systema nervoso o systema mus-
cular.

—Mas enlão as plantas não so alimen-
Iam lambem "

Alimcnlam-se, meus omigos; mas o ve-
gelai não lem. um apparelbo ospecial para
lazer a riigeslão rio seu alimento, islo ó
próprio do animal.

Por oulro lado, o syslema nervoso vem
dar ao anima! diversas laculdades, denlre
as quaes podemos destacar a locomoção,
de que já foliámos, o a sensibilidade.

Por meio ria locomoção, que é executada
com o auxilio rio syslema muscular, o
animal púile mudar de um ponto para o
oulro, ou para fugir a um perigo que o
ameace 011 para procurar o alimento rie
que elle precisa para a sua nianu-
tenção.

Pela sensibilidade; o animal lem a noção
ria dúr, cousa quo não cnconlramos 110

i reino vegetal.
I' csiou daqui a vir um menino do lá a

dizer:
— Ora essa 1 Enlão a sensitiva, que ó

uma planta Ião conhecida, não senlo as
pancadas quo a gente lho dá? I Tanto sento
quo tocha logoas lolhosl

—Pois não sento nario, meu ámlgulnho.
A sensitiva não tem syslema nervoso e
o lacto rio fechar os seus loüolos por
uma pancada qualquer não quor dizer
que olla lenha sensibilidade. A causa 6
outra, é deviria a um mechanismò espe-
ciai, cuja explicação não dou agora para
não taligar mais essas cabocinhas.

Esto (aclo 11 devido ao que se chama em
botânica irritabilidade vegetal.

A palavra ó mais lacil do guardar do
que aquellas Ião arrovezadas dos outros
artigos.

E abi fica mais 011 menos explicado o
qno promolll lazer boje, e agora, quando
so fallar nisso, diante do qualquer do
vocOs, que lenha lido oslas pobres pala-
vras, nenhum mais terá vontade de rir.

Ao contrario, começarão a refleclir o
eu me sentirei loliz vendo que fiz nascer
nessas cabocinhas inquietas um momento
rie reflexão.

CONTOS EMNTASIAS
AVE-MARIA

Seis hoilnloilas ío ouvem soai' 110 cira-ponarlo do rlisllco v-nolla. onde se ergue,aos o tios rios lieis c.inipoiiez."., a l"riliío sublimo Imagem da Virgem PurUInui,n oonsolodoro ito* ofníclôj. refugio dos
pr.btes peroailoros, que a essa boi a vão,
çoiilrlclos, dirigir-the as «ua, liiiinilili-5 riorvoroias prece», qno lhes jervom debalsttmo eonsolador o em que ônconlromlenlllvo pnra os sem pozares,Todo ser vlvenlo quo oxlsln na na-
Ittreza ostá iloscançando das lides diárias,
lindo sabli, quo ainda, ba pouco em-
hovecla-nos com som movloioi cantos,
embrenhou se pela malta virgonij á pro-oura rio seu ninho.

Dous espertos civoulbilios. que nãu ha
multo brincavam á beira du lüúriilbqso
regato, tle joelhos dizem : -.Ire-.lfiiiín 1

l.bidn o muilesla rapariga, Indo ii fonle
para encher o cântaro, prnslro so jm lerra
para bomdlzor essa hora sublinie. As
andorinhasrecolhoni-90 aos seus ninhos mis
telhados dos humildes casebres. A ínnga
ilio do bois, miilrainlo á porta rio cm ral,
vai tratando rie repousar.

0 ullimo dos rapazes quo passam na
oslrorio poelronta deixa rangera porlelra.O pobre do ramponez vai pura o lar
abrigar- se na sua humilde elioupana n
abi encontra o aconclioiio familiar o ti ca-
cinho ria esposa o dostilhos—qiiajro loiras
o lindas crianças, que. jnnl.is,i.|.»vam nessa
hora divina os seus pensamentos a Deus.

Oa últimos raios solares encobrem-so
rilcm rios montes o vem surgindo o negro
manto ria noite, lodo oslrellailo. Iloper-
eiiliudo au longe, ouve-se o canto mono-
loiiodo um tropeiro.

Km (piasi toria .1 pari", a essa hora, ou-
veseo rottimbarda Avc-Maria.

Enviada pela galante
I UCfiNIA I.OI'K»

(Tros Corações do nio Verde)
AãMECOOTAS )

—Mioubii, tu não lieis rançado, muitas
vezes, não lazenrio nada ...—Pico, Juqiilnha.

—13 o que fazes enlão 1—-Descanço. f

Padrk—Menino, tu vloste chamar-mo
muito tardo. Teu p-ii, com cèrtoza, ii
moireii a estas horas...

ANTOXico-Quanlo ctisahl liontcm, do
noile, dn casa, o padrinho disso quo eu
\ losse chamabo, quo ollo ia cnlrcletjdo
papai alé seu padre chegar.

-Papai, quo planlu úaquella? 
';.

—Aquella o" a planto do labaco.—Ora ossa! Ku penso! quo a planta"dolabaco dava charutos. ., . 
VERSOS

l"ui á igreja confessar-me
K disse que estava amando jDeram-me por penitencia
Que losse continuando...
liei do amar-te, so me amaroa,
Quorer-li)', se me qnízeres,iioixar-le, se me deixares,
Fazer como lu fizeres.
Chamasle-mo cac! cr.inbo,
Mas eu não mordo ninguém,
Ku. so rondo .1 tua porta,
Ií' porque te quero liem.

PENSAMENTOS POS OUTROtt"
Oepois rio um passsetp' nm automóvel.

nós nos convencemos de quo tudo é pô
neste mundo.

Orna maçã ensinou .1 Adão o amor doi
bomens o outra ensinou a Nowlon o amor
dos astros.

As mulheres não IQ/n barbas, porquon'*
poderiam licar caladas, enquanto as 9vc»-
sem barbeando;

Escrever com um Inpis í o mesmo quo(alar oin voz baixa.
QUEBRA CABEÇAS '

CONCURSO DE CONTOS
Qneronilo animar a inlclligeneia. a vi-

voza, o espirito rios nossos 
'jovens 

con-
cumules, quo tantos provas já nos tom
dado, resolvemos abrir um concurso do
contos, sob às seguintes condições 1

Cada conto uão devo ler mais quo cinco
liras rio papel almasso escriptus de um
só lado :

O concurrenlo poderá escolher o gene-ro que mais Ilio coiivlor j
Os contos dovcríío ser originaes o não

traduzidos ou inspirados por leituras ;Caria coiicurrarilo assigtlarã um pseudo-
nymo o enviará o verdadeiro tiome dor.-
Iro rio um enveloppe, com o psdudbnymo
escriplo nesse enveloppe ;necoberembs os contos ato o dia 31 rio
eorrenle ;

Haverá Iros ricos prêmios para os con-
los premiados nos Ires primeiros logares;

O jury será constituído por tres roda-
dores desla íollra ;

Os contos devem ter o seguinte enrio-
reco pnr fóra do enveloppe :' «FAFASfKno
— CUNCUnSO DE CONTOS — llazrta de No-
ticias.»

CONCURSO 57»
1- QUESTÃO
tí«s:il«n ci«S«ilo «li» Arábia

«-ti<- '«-ju «i iiniiic «uns veaileilo-
mm aiuStiiíiinlc» V

2' QUESTÃO
5I5ni «s«:p jip "invoco n lialcia

con» o lioile ".*

3' QUESTÃO
mm ««im s«. imrcce o lirvnicm

«•'rosai!» com nm clgrii-i-o ac-
ceso *.*

noiiros

Tres bois comeram, om duas semanas,
a herva conlida om 2 aros do terreno, a
mais a herva quo noile nasceu durante
essas duas semanas.

Dois bois comeram, om quatro semanas,
a herva conlida cm 'l aros do lerreno, o
mais a herva quo nollo cresceu durant»
essas quatro semanas.

Quantos bois seriam precisos para co-
mor em 0 semanas a herva contida em
O aros rio prado, mais a herva qne alli
nascesse duranlo essas seis semanas ?

A herva suppõc-se crescer uniformo-
mento.

Tros jogadores combinam que, a cada
partiria, o que perca dobrará o dinheiro
rios outros dois.

Depois do Ires partidas succcsivamenlo
perdidas para caria um rios tros, retira-
30 ilaila um com %100 réis.

Qual ora o dinheiro que cada ura dellos
linha quando principiou a jogar ?
COUPONS

Commcmorando sou anniversario nata-
talicio em 17, rcmetlou-nos 500 roupon»
para o Inslilulo de Protocçãri a Inlancia a
nossa camaradlnha Astiiéa Ferreuia.
ANNIVSRSAHIQ9

Vaz annos hoje a nossa Iravossa o alegre
camaradihlio Sii;i.l\ Martins Cokiiê.v.
NASCIMENTO

A gênio da vlsinbança da nossa rlsonlia
eoncurrcnle Malvina Mendes tom-n'a
achado rie unia alegria sorprobondenlo.
Mas o quo não so saho 6 nue ella (em
rasão para isso. .Nasceu a sua primeira
sobrinha, quo lomuu o nome do Maria
Magdalena.
OEClFRADORES
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Meninas:
952 Miluzita rio Sá, K?, Indiana Dtiatto

Ktinos, 951 Zoroida D. Nunes. 955 Cinira
D. Aunos, 930 o 957 líriitli Almeida, 958 a
9G0 Vera Almeida. 9fil a 9G8 Anna Itorlol-
la,009 Irono 11. Nestes, 970 o 971 Sopbiá
Moreira, 972 Carollna Ribeiro, 973 Balbirta
Garcia, (171 o 97," 1'ehta Nogueira, 970 Ks-
perança V., 977 Maria do Lourdes illheiro
97S a 980 Colina Travassos,9S1 Anna Car-
ria, !Vj Oricllc Travassos. OR'1 ;i 988 Noe-
mie Itahiaua, K'.< Anloniolla Corrêa, 990
Yvònnc Corrêa, 991 Oilello Silva, 9íi2Qlga
Silva. 993 a 996 Macia Tltvroza, 997 Deo-
linda Cornos. 993 Hilda Ferreira, 99!) a

iOU""! I.;'i lima. 1001 Adj-lio Monat.1005
a 101:1 Malonldo, I0W a lôa-IMilii rio Nor-
to. 1023 0 1030 Atiilá Peixoto, IU31 a 1031
Cora Maggioli, 1035 a I0Í7 Alda A^
Santos. 1048 a 1053 Dhvla P. do
Carvalho, 1033 Olhilia Albuquerque.

Meninos:
981 y.i-Ym Duailo Kunos, 982 Jairo Onarle
Nunes, 98-3 Maiiiilio Duarte Nunes. 931 NI-
comedes M. rios S.iíiios. 985 Noneco M.
rios Sanlos, 980 Nóco M. rios Sanlos, 987
llrielonso M. dos Santos. 083 Saiilinbo M.
rios Sanlos, 990 Tnlú Moirallos' 991 a 990
Nelson rio Souza, 997 n•lOO-s iioslomido, 1005 a 1011 Paula-
loão S., 1012 Nluinlto 11. Mòhleiro, 1013
Nonóca V., 1011 Accacio Corrêa, 1015
Francisco rio Paula. 101(5 Euzebio da Sil-
va, 1017 Edgard rie Carvalho o Silva, 1013
Euclydes ria Silva, lülí) Josó Lemos, 1020
Waldemar T„ 1021 n 10'23 D. llamlet 1\
1024 e 1023 D. Ollicio V, 1020 e 1027 D.
Carihaldl 1', 102,8 Urneslo C. Sampaio.
1029 a 10.13 Anlonio C. P. R., 1036 a 1013
Ary Chaves, 10-11 o 1015 Nelson do Sá,
101'i a 105S Nóco do Rio, 1059, Jaccnyro
de Carros, 1000 tUiben de Barros, 1061

-Odalino rio Barras,
SILHETES

AS QECISRAgCjEa

CONCURSO 56°
1- QUESTÃO
ííue ú «||S|! Mu.vi*- cm uni ini-

iiisif», «>s»i ifiii liieíK i> cjíIs» mi> víi
ciai um ciüsio. eieili uiíl accnlo'*'
A lcí<-«. ru.

«QUESTÃO
Fflenor dosaat)áreciílo <*««aJ í- a bh-íiuíIi-m Muea^uc

O Sr. Prancisco 1'nroira ria .silva, mo- f"?Â' Ui"'" ¦.««••ndo olieaji no
rnrtor á rua Major Ávila n. 0, foi'lioiiZ s"*1 " •*"»»->',«*- r*
tiel í manhã, procurar as aucluridail|-9 da :l" QUESTÃO
Ifl' niTiinisci-ipcão, a quem iteciofou ler ünc é «{ne o» ik-i-iic(»h a-,".,.lesai.iparer.do do sua casa, aule-bônlem, lò.ii e no ejuianío ò Í011? ..um seu Olho de Ires unnos do idade. mola e o veirio •? íé - r

" ¦¦¦¦ >''¦.. -•-.

"tx)**;"?**''**^

toixiio.— Recebi o seu conto, meu bom
amiguinho. Quando você menos esperai
ha ilo vcl-o estampado na «Gazela das
Crianças». ,

AVBESISIIO.-- Hojo.
lNiii.\:;.i Doaute Nunes. — Pois n5o,¦minha nova amiga. A «Gazela d"as Crian-

ças» eslá üs suas ordens. Anartc-se com
a sorte para que ella lhe dé prêmios. -,

FAFASINIIO,
(o amigo <lás iriaataiir.

*———— '•'£»****>>y<"**"'.C-., ->

Assassinato involuntário
KoUclâmòs o lacto havido no dia 3 dareverem., num botequim ria praça rias..luniihas, entre diversos Ircguezcs (|tio••ii.ti conversavaroj dos quaas sahiu lorido

um por arma de foao. por ler dispa- I
pdo desastradamente lal anna, quem so
lunibroii dd raoslrnl-a. o próprio (erido
não ipiiz ricclaiar o nome ilo auetor pursabor ser o farto casual- Sobrovjqdoa"
morlc ria vietima. O deloiiailo da l» ur-
bana continuou o inquérito o honlom
prendeu Josc Pinto Ferreira, 'luilandoiro
uo largo da sé, como auclor do assaàí"
npto involuntário.
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0 grando iiconleciiiicnlo ria semana loi
l primeira representação ria opera Amar
le 'iml/fdii, rio conselheiro Joila Arroyo,
inle-lionlom, 2, uo Iteal Theatro do s. fim'os.

Para aquelles que como eu, ouviram
loílo Arroyo locar o canlurao plano n sua
'.)|ii.r;i,u,;u. causou surprosii o grand» .'".ilo
qu». a coroou ; mas para niuilos oulros toi
rcalmcníü uma inosnorodn rovelaçilo do
enorme ó colossal laleiilo doslo hoinoin,
que .'iu Indnsns -uas mnilllostocôos so ro-
vela um miisla sii|)oi'loi', Parlunientiii' dos
mais Mostres, ninguém o oxcodo uo brl-
lho, vlgOl1 e gracn dn palavra, na lúriiin
muilelai d.t nposlroph", na justeza ri,: tr.i-
nia, uo Uno ;!o!pe do llnrele, n.i dospie-
daria sobrada: o ludo leito com arte su-
•ironia,.liio com uma Inc.xcoriivoleiovnÇüO
arllstica; como o melhor netor o não la-
via. porque ''lle ali lem a mie rio próprio
onlliiisiasmo.

A sua c„,sa é uma collecção dc obras de
IrlOj a sua vinha em Cullares ó uma vi-
nba artístico, como o seu vinho tom um

fiorlunio 
artístico) lí.vlraordlnario o raro

alento o riesle homem! Extraordinária o
rara a orlo que o domina e o Inspira cm
tudo!

O Amor dc ptrtUldo obteve, como disse.
lim Brande e,\lto topo ua sjniphunia ria
thorlurn, que íoi hlsnda.

n assim sogulii ciilru Irocltos repelidos
r chamados ao Arroyo, ao maestro Manei-
nelli, que ensaiou magistralmente a opera,
o a todos os artistas, principalmente a
Sra. GagHardi, a quom coube o papel do
Tliereza o o coutou o reprosenlou com
grande extiressüo e sentimento.

A symphonla, os bailados do 2' aclo.
que so um grande compositor podia cs-
crevrr. o conccrianlc ilnal desle aclo, um
pouco talvez ti antiga, dum hitenso poder
senllmriital o o (lucilo rio 3° aclo são Ire-
c.hos ria mais alta Inspiração, cnmprchen-
são e realisação musical. U todo o rosto
—verdadeiras bell za*.

o theatro esteve lutcralmcnle cheio, No
camarote real el-rot e.a rainha, As ova-
ções loram doliranles.

Já no ensaio geral todos ns nsslsl mtes
e Iodos os músicos da orchestra Unham
rompido em estrepilosos applausos ao
conselheiro João Arroyo, e os próprios
artislas que canloram o concorlantó rio
2* aclo. ao lornihial-o, vlctorlaram treiio-
tlcamenle quem escrevera aquelle bello e
arrehaiador trecho!

— Oulro acontecimento que la'!i!;cin
eslá prendendo a altenção é o que sc
passou cm Coimbra enlre estudantes o
lentes da Universidade, por estes lerem
excluído por unanimidade no cl.) de cm-
cíusões magnas, na Facilidade dc Direito,
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ies Urina a if.-nça d») Omnfr-

Ollf ¦¦4IM ciolleiiiM
cede o ni I, 1 (i.l" n seus paragrapltos, ila
li-l rie 26 ile julho ite IH',)!), ilcj\ur ijo
.'ollahorar nos trabalhos parlamentares,
ovldonclando muilo claramonto que mio
esla no scil aiillilo, no praticai' esto neto,
nsgravo nem desprlmor pessoal ri.» ordem
alguma.

Depois, Ia? •:! Io nma venta á providencia
o,outra ACainorii. sahlii ria saia, sem dar
tempo a (pie o cheíe rio governo ou o mi-
nislro das obras publicas lho respon-
dessem.

Os viiilcuilores, quo so enconlravain
nas galerias cm grande numero, salilram
rie Iropel e correram no seu cneonlrii.
,\o mesnio Inmpo huiitos tlnpuiailos, rogo-
uoradnrns, dissidentes o republicanos,
neonipaiibnram-no até á snitiiia,

us vlnlciillorcs, enlluisiasinados com a
decisão tomado, abraçaram o deputado
reslguntárl i, ocelamauilo-o, dando vivas ;i
villcillllirn rio sul, a Ileal Associação e
acònipanharam-iro a casa.

A Kcal Associação, numa nssomlilán e.v-
Ihiordlnarlamenlo concorrida, resolveu
dnr-lho um voto ri.» ronilança e nomeal-o
seu soclo heuoinerllo e seu prosidenlo dc
honra, oITerecor-lho um hauqiieln de Im-
menagom e conferlr-lhn a medalha de
honra, rio ouro. a que se relerem ns osla-
llltos ria iiicsma ussoclnctio.

— O ox-presldonlo da ltcpulillca Ar-
gcnlina general Júlio rtoea, que durante
dois dias (ui nosso hospede, deve ter le- |vado a mais grata recordação rio acolhi- j
mento quo oqhi lho Iol dispensado, mie
mesmo se confessou proiuiiilamoiile im- j
presi onadoconi osso acolhbnento.

No almoço que lhe foi oflereciiio no
Bstoiil pela Sne.leda le Propaganda de p.ir-!
lugiii, o presldento desta benemérita og-
grciinação, no erguer o primeiro brinde, |acentuou as nlllublailos rie raça que uo.:
ligam ii floresconto republica, ainda In j
pouco sau lada quando visitou n Tejo o
cruzador Buenos Aires na pessoa do seu
Illuslre ivpresenlanln, Sr. Vlliegas, qu.':
tantas sympolhlas lem sabido conquistar, |
e relorili-so em seguida á necossiriaiio do |
estreitamento de relações entre ns dois t
paizes. aplannilas e facilitadas pela situa- ;
cão especial rio porlo tle Lisboa e pelo
consèguinionto, i in que a Sociodado lanlo jse empenhou, rio Sitd-exprcts diário. M • !
Iiiilin lambem ao brasil, que disso ser tle
casa. sendo esla phrase intensamente;
applaudido.

Seguitt-so o prosidenlo ila Associaçiio |
Commercial, qu.' associando-se as phrosos'
anlerlormenlo proferidas pelo presidente
ria Sociedade, brindou o gcnar.il Júlio
Roca, não so como homem illuslro tia
Repuhlica Argentina, com a qual a Asso-

io Commercial ite l.isho:!, uo intuito
Eugênio Ferreira, alü muilo que-Ido deseiivolvimenlo e.itnmerclal doam-

; lios us paizes, muito ilos^pi estreitar rela-
que so seguiram, e a quo • Ções, mas eumo bometo rie lamilia o po -
retiro na secetio cProvin-! suidor ri" um coração generoso o hom.
relativa a Coimbra, resul- j O presidente do conselho, tomando ile

JOSi
rlrio

Dos disturblc
largamente nu
cias-», na parle
tou o goveruo mandar para nqu lia e:,:,-„ioi pois a palavra, exprimiu que a lesla
pope.ia civil e tropa e, tendo-se reunidoI homenagem o sympalhla pelo illtislrohn-
om conselho, publicar na folha olllclal o uioiil publico e pela nacionalidade tpie
segui de decreto representa, era digna daiiiicllcs que a pro-

.¦ Allenrieiiilo ao que me rojiresenlon o moveram o lambem moiivo tio satisfação
reitor da Universldado rie Coimbra sobre para o |)aiz, não sò porque Cá ensejo a
a nocosstdade rie se suspenderem Iodos quo oo nosso illuslro e gloriuso hospedo
os exercícios escolares na mesma ünlror-1 pudesse mostrar quanto é verdadeiro o

XCnlltsolici.iexi.toii
Kallncerami
Bm i.uiu»n.'-jiiii*> Antônio TIK

Augusto lllliolio, fogueiro, Jom*. Joaquim
Moura, Ilota do Jesus, Joio tia Cunha, Josd
Marques, a menina Maria dn Patrocínio,
Coiuritintlna Maria Atrin, Seraplilm RnilOl
Ititinin, |iro|ilicliir)o, Joaipilm AiiIuiiIiiiIo<
lieis, Anna ria ConcelçDo .Nunes tle 011 •
veira, Mimuel l.oiironço Júnior, COIllincr-
clanle, Joio M.iiiii' I liat.l.ii|i|.> ria Ciinlia e
Foyoi, cniprcgodo d».s correios n loi»»-
graphos, Maria ilu N:illvlrinrie,Aili'hA;i Mas-«uno liltloiicoitrl noilrlRtiei, Alfredo BI-
plilloSoares Torre, Jesuiiia dl Conceição
bosta, Vital Jorge Pinheira llorges, Au-
gu-lo llo*li*li'ii.*:. Tlicresa tln Jesus, Isnac
Hu**.i;:l», It kmI de Soif.a Anjos, Jcsulna
ria Cuiiceiç.áo Cosia, Joíio Anlonio Qorela,
vicenie josí Pereira, Prnnelseo Anlonio
Pinheiro, Ciiilana ltos.1 Cu<!n, Allredo
Dias da Silva, Francisco ItOlIrlgUOS Jac-
ques.*V«i Port... ¦• Joaquim Lopes ria Silva
Marques, Carlos Affoliso, seendario rio
Outro Couiii|ei''i;il. Maria Amélia ria Cou-
colono. Kiiiina lintilla Veiga .1" Carvalho.
proprietária, Anlonio liernardo Porrolra,
opulenlo pi*o|iiici:irlii, Mnniiel Anlonio tln
Cosia, Anlonio Santos, Marioniin riu Itosu
Mogalhnos, una da Sllvn sanlos.

tstn iii-11-.'.'ii. -cusioiii.i Miirla liou-
çaives Irias, UomlngOS Peixolo Nello, pro-
prlclarln, ll.unlngos Anlonio (iomes, Nar-
Cisa Vieira llraga.

li*ui (iuviii.i. — Manuel Marques de
oliveira, pruprlelarlo,

Bim VI«tli--i <!.. >iiiití... — Manuel
José Vieira da Moita.

«cm s.iveM. —M.uia Mascaroiihas de
Figueiredo.

Sín Axniiiliujn.— Adelino Itosarlo
Gonçalves,

sem « oi.mii.iír.i.— Franciscol.ulz
Marques.

B3ni CnxnrlnM,— Maria I.opes Ma-
rialva,

112in Olililos..— Joaquim Maria Pinto.
Xii AiiikIIh.—Anlonio Marlins.
Büiii CnMl'1'ii HÍHlro, — lto-,1 dn

Carmo O Almeida.
5-;»i s. TiiSn«¦(».— Antônio Horges

da Silvo, proprietário. ,
V.'.\\ rinuclrii (!.- CtlHtelld üo-

ili-t,-,'». —Maria Auloiiin Marques.
ü'-iu .'.loii».:i<>. — Mula Joaquina

Torres Cerqileirn.
V.wx Alcniioiin, - Luiz llenriquos.
>.',". CtlItluH iln Ituliilui. — Iul

lllhlnlio de Ariolpho José rie -Figueiredo,
lütii ('«ii-iliiifio..—Cninlllo AJtot 'do,

proprietária.¦Sín l.'i»liiilu'n.— Maria Atigusla ria
Cosia Duarte.

SC.i) "i'al!.\,i;ir.'v< — José Joaquim
! Pereira l'.;,i.

tem ttm.ii - J.isé Alexandre,
rVii .ti/.lsitiiipv».- Maria ll.trlni',1 rios

; Sanlo i M ulelra o llnv. José M. do llosirio.
ICm AiiiinníeM,- Itaiiháel l.uiz.

I lCm *'*!!{(•.- Maiiu.-I Silva Ca-lr...
.**i!t: i*l.V(.;l ile Snllt.ll Ei-I.» —l.uiz

; rios Sanlos llii. 'Iro.
E.isi ücativontr.- ldjlio Leopoldo

j Magalhães Moura.
Eíin í«rj..;:!iii-:». — João UlMIlCO

j Montes.
. tOni Porlntoftfõ.'— MoilSMihorJos1'
I Maria ri' Almeida Hilieiro.

tom iteiiiioiiio. — Francisco Salles
j Pires dn Silva.
I. X.i t'ai•.»:•(¦.¦<.— Joãu ilviiics da silva
; Dllriies.

sim T(i!*!*pn ."VíivrtH,— Francisco
do Salh'. .* "I .

7ii\ Itilieir.i «i.i l*«iia.— líiniin-
| gos Ji.si". ila Costa.

tíiis VllSn S"i-n:n»a dc *»iit'n.—
»João Jn^e ií • Faria Masrarcnhas Mello' 

PíiMiji, |tri)prii'l nít>.
BCsu ,*i!tii;»i!i:.- Abílio Pereira Pi-

i nho. n .lario,
BCin I3v«»*n,— O menino Jos.' Maria

Marlins.

loto, Manuol nndrlgnM Korle* a lamilia.
iieiq.iiioii Callado, Viuva Cuuh.rt e iilim-»,
cninmeiidaiU.r Carlos Alvim, l.uelaiio Gíl-
das o liiuili.i; cuuim.Mida.1or Jna.l Sits.i,
por sou lilho, viuva llol» do Figueiredo O
lainlll.i, NipnlOtJO Cosia, 'D.'Julia Tavares
n lamilia, lamilia Cosia « Souza, c*in-
mondodor Comes do Asiunipoio.

O 8r. minislro dn lueirdfl inilrleriu o
requerimento em qu.» o padre JoJo da
Húlis ped." («SIlçSo ile direitos p.irii lula-
/'tis. tteilluailss a um t uiplo cvthollco
nm Caxainliii.

O Supremo Tribunal Feriernl costumava
rounlr-io no período das |.lrla« Ipronioi
para Itilgai' pedidos do /.atiMi.cai,*)iii,

líslo anuo, porém, o Tribunal não io
reuniu uitiasii viz.uilo realisou ainda unii
so sessão extraordinária, não obslanle !.*•
reni-llie sido nprcanuladORalguni recursos
constlliiclonaos que oxlgoin Imniedinla
solução.

F. lã.) tirgonlcs são os pedidos, qqi» um
dolles, procetlonla de Uberaba, Iol leito
por tolegrammo, no-dia 8 do correnle,
concebido nos seguintes lermos: ——

m Anlonio Gnrcla,nilro(<idiMiesÍn cidade,
podo ao egrégio Supremo Tribunal Fede
ral nula orilem ri" liabeaLtúrput n lavor i
rio major ülynipiu Itlbelro, pre»». o mau-
ilado condiitlr pura tàoyns por ordem rio jsecrelario do Inlerior do Minas, n roqulsl-1
ção ri», paesldeiile d" fioynz.sein quua re- |
titli-içio lenha Sido instruiria nus lermos i
.Io artigo 1' ii. 7 do decreto lederol n..".'.,. jde :u ri.» janeiro do 151*2.

o paciente parle, conduzido, amanhã | F
rics!:i elilade; o
sóm iito a mi

MWIPfflMISiT

ercira Mon-M* ci.iii|i.iiiiii.i, n, |tl, João
tetro.

Oruraatoii a* cómoíiiliti, n, 70, iti*nrl-
qi» Joiú de Jesiiüi i,« coinfianlila, n. M7,
KrlIOílO Moreti Kl- ciiinpanhln, li, 99, Josfi
Alvci dos Sanlo*) ir.1 couiponhln, n, :il,
Vnlriillui da Silvo: 17» onmjianliia, n, Oli,
Valrieiuar Rodrigues do Stnuni li" com-
puiililj, li. ,r.7, (.1 ui.li-. Moreira Soares; 81'
rompiinliia, ii. 18, jiutquiui Martins (Iul-
lliunnoi 80' eoiu|iaiihi.i, u. Ih), ivriro
Amaro de oliveira; Un* coiuii.inhlil, 11, ai,
Tlioniii» ile Aqulu i RautOhiIlU' eompaiilili),
il, 02, llaul Anloiilot Di' coniiiaiihln, 11,117,
F.b'liiert.1 Agostinho domes, :is' compa-
iitit.i, li. TOi Theolonio lloin .in Cosln,

O Sr. cheio do csIndoniMlorpi ro-
cpmmeruiaii aos Srs, coniiiiniiilnndoi da
l" divisão nu,ti geral das lorpedelrat e
navios soltos, no lOIllidO do iiiiiiilnvm
desembarcar os mirli Iros matriculo-
rios na Hswila ib» Artilharia.

—— D.ve reunir-se ua auditoria geral
rie marinha, no rila *.''! do eorrenle, ns n
horas ria manhã, o conselho rie guerra n
quo rospoinJo o lallelro João liamos dos
Sanlos. do qual é poildonln o capllío rie
corvelu Odorleo Pinto dn >.i»:i l.col o são
juizes o capllíln-louoiito A mer Ir o ri.* Aec-
Vedo Marques. 1«' lenoites Mnrfo Vlctor
liirrclo e Anlonio IIinlv e 2" leilOIllej
llaul iionieu Anlunes Uraga o Adniiiorlo
Landim, devendo eoniparecor o réo.

Tiveram baixa do serviço tia armaria
os marinheiros nacionaes Pedro Monteiro
tle C'iiv.ilho e Francisco do PoilU.

Alistamento—Dos voluntários: Agostinho
Francisco do Queira)!' Franolsco pereira rie
Mliccrio, Appollnnrlo Ferreira, Ale.vatulrlno
Gomes Vidra, Joio Amaro, Josí Viclorino
.le Sousa, Manuel Anlonio ri»> Vascone.ei-

Anloiiio Condo ria Silva. CnssI.inoMir

- víJ
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uàÁfAh OU» Munly

paia iissasslnal-o,
O siipplicanie não r

di ofil"iii que orilena n
cienle pira Covaz, |u
Incumbido ria su:,

ieus iiiimigos aguardam I Uiw da Silva, Adolnlio rie Oliveira, Auto
Chi guia íquelle Ivstadol nio Henrique di Silva o Manuel dosSaill

serve
1'dado de ludo

ccrllriüo ioIi pretexto de ri
(i suppllcmilo jura a vi

quanto allega.»
Km lavor do mesmo paciente, no dia li

rio mesmo mez., o prosidenlo rio Tribunal
rec I. o um oulro pedido, lambem por
lelogrnninin, nestes I t/u.s :

< Pedimos habcas-corinis major Glympb)
Hilieiro, preso com ordem tln seguir hoje
para lloyaz por ordem secrelario Inlerior
de Minas à requisição do presideulu de
Cova?, sem qu ¦ a ínslriifssó nos lermos
do'art, I* n. ;. rio .1 creio federal u. ::*.'.
rie :!;) rie janeiro IS9?. Preso iniuiiiienle. i
Ameaçado murli!.— (Asslgnado). — Abílio|
lio-res rie Araújo. — Macario Anlonio rios
•'•nulos.-lüli.iro irivira, — Alalll.a (lua-
riU. — Thenplillo Fons-ca. — Antoulo Ju-
suinu.—Aíigelo llaphael Atieonl.»

O Diária Ufpcial publica hoje o decreto
tpie npprnvii, sem allernfáo, o novo re-
gulanieulo ria Coiniiaubla Pairlist, de Sc-
guros M irillinos c Terrestres.

Pereira, parles nuiios, eomo grumoles no
¦melie o conteúdo icorpo de marinheiros nacionaes joJoso VI-
coililucefin ilo |i;i- \ çlor tle Souza, por Iresnnims, no corpo rio
rqtii' o delegado
¦eil/ãO lhe negilll !

Iiilanlurlii tio marinho.
Ao seu collega ria Industria o viação o

Sr. ministro ria lazeiidi declarou que,
para poder resolver soliro a rcstiluiçllo th.
eatiçjo derlmonío ilo conlraclo firmado
por Gonçalves i.elto & Almeida, so torna
necessário explicara lüvcrgonela havida no
nomo ria nrma quo lez a caução o que ó
Conçalves l.eile A- C.

O Sr. ministro ria [agenda InÜolcrlii o
requerimento du llumboldl A- Ponlalnha,
procuriuloresdosconlmclunles rias loterias
ile Ouro Prelo e Mineira, ile Juiz de Fora,
reclamando conlra a Inllmaçiio ri«s colic-
ctorias para ptigoiueiito rio impo do Ie-
doral soliro as mesmas loterias.

TEI.EGRlffiÍ3~lCI0NftL
A ronda rias estações Central e urbanos

uos dias 10 e 17 rio COI'1'OlllO alliilgill a
somma de 4:",:;:*.gi:;o. londusido transmlt-
tidus o.siii despachos ielegraphlcos

tia asla.;âo lelegraplilca rie Macau
para ;; rie Natal Iol removido o telegra-
iliisla de 2' classe Manuel Teixeira rie

Carvalho Filho, o desla para aquella o .le
¦!• classo Arlhur Fernandes Ila poso rie
Mello.

Ao lelographtsla rie 4' c|;íss« Ar-
Unir Alves ijn urito [oram conee.dldos HO
dias de liccnç,.. seni vencimentos, |iara
Irameiilo rie saude.

i|.,":ii. —O inspeclor rio 2' classo Evnristo
. .,—.".--.--.— . , , ... . Jnselll foi designado para servir como en-OSr. ministro ri lerior Inilelerin os ir|.pi,,( ' 

seeuiules requerimciibis: de Anlonio l.o- I ,j ., ,").,.,,
pes dos Sanlos, pedindo para lazer un '.'* j "*"w '"'
»pii'i o exame .Ia cadeira de liisloloslatlo ) a Associação Commercial rio Itio de Ja-

r.eiro vtil iisiignnr no Thesouro Federal o

i) Sr. minislro da lazenda expediu hon-
lem oriíens ao ilelegailo liscal no !;.'.
Grande rio *-'i!l para receber .Ia Compagnlu
Auxlilalre tlesCiieniiin rie Fere entregar
ao governo daquelle Kslado a quantia*!.(IOO:0;);l!j, tpie enlie ao mesnio

•l'1'ail'i COU) o |

d»
F.s
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ria
".O. ção rio dislriclo di
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sldade em conseqüência dos graves acon-
tocimenlos que naquella cidade se tem
produzido:

liei por liem. ouvido o conselho .Io mi-
nisiros. determinar o seguinte:

Art. 1.' Ficam suspensos os exercícios
escolares da Universidade dc Coimbra até
que sejam dellnilivnmenlo jitigarios os
processos acadêmicos relativos aos mesmos
acontecimentos, em harmonia com a Ic-
glslação vigenlo o restabelecida a ordem e
(ranquillidado necessárias ao prestigio uni-
versilarlo o ao regular aproveitamento
dos trabalhos letivos.

Ari. 2.* O governo, ouvidos os con-
solhos rias faculdades, quando ossllll o
julgue opporluno c convcnlenle, lixará a
Época cm que. tl"ve,m ser (citos os actos e
os exames ou encerrara a Unlversidailo se
vier a rcconhcccf-so que os trabalhos
escolares rio actual anno ieclivo não podOni
prósegulr e conciuif-se cou) a regulari-
rindo. Indispensovoli

Paço, cm 2 rie março de 1907.—HEI.
A quoslão rios sanatórios continua

t ser discúlidii na imprensa. Têm oppavc-
eido maií algumas cartas que comprovam
a Iranv-iia que se preparava, o o Sr. José
Barbosa Colei), direclor (Io Novidudes,
rõquereú ao conselheiro Veign, juiz ria
Instrucção Criminal, uma Invcsllgação
para se saber quaes loram os jornaes que
receberam dinheiro por couta dos Mágicos
Sanatórios.

Também na câmara .los depuíados o
deputado ÀIYouso Costa vai rcnlisar um
aviso prévio, já aiínimclado, pedindo a
intervenção ria jusliça para nve.rigtiar
•pou.lo se lem passado em ludo que diz
ííspeil) aquelles sanatórios.

Diiiunlu ii semana linda correram,
por mais dc uma vez, boalos de crise mi-
Historiai, que foram ofllclòsamonto des-
mentidos. Não parece, porém, que a vi.Ia
jo governo venha a ser tão longa como
«Ilo a principio siippunha. Já o tenho
dito e rc;rito.¦—A importância do comício do dia
Zi, na Ileal Associação rie Agricultura,
n3o Iol devida apenas oo extraordinário
numero tio. vilicullores que a elle concor-
reram, mas sohreludo às resoluções pra-
lictis quo se tomaram.

Por acclamação toi approvada a sogumlo
mensagem dirigida ao ciiele rio Estado:

..Senhor : o acltul governo, compro-
mellendo o alto prestigio dos poderes pu -
ilicos. prélendo arruinar a vlllctilturo
aüéwiial, faltando a compromissos to-
mados. , .

o i.üdcr executivo prepara-so para obri-
?.ir n câmara cleetiva a dnr um voto po-
Ülico contra a opinião publica numa gyayó
íüéstão excliisivaiiientii econômica.

Tal uoverno não pôde convir nem ao
/ci nem ao povo.»

.Igualmente loi deliberado que a com-
missão nomeada cm noveinhro, no co-
micio realisado na Sociedade, de Googra-
phla, que passou n denominar-sc Junlo
Agricda Nacional, flquo auclorisaila a pro-
ceder a orgiínisáção, com a lórina lòdora-
livn, rins lorças agrícolas rio paiz, por
melo do commissões coiicehleiras.em que
sejam representados Iodos os progressos:
tendo esses poderes por fim principal
influir nas eleições geraes do depuíados
por fôrma que do parlnnjchlo sejam des-
vindos os homens projudlcittos ii agrlcul-
lura n sejam elOilÔS aquelles que, pelos
sous aclos se lonhnni por ella miinlteslatlo;

Toda a asse.mliléa se malillOslou para que
a cómmissão que liado lazer onlréga ila
monsageni a el-rei seja acompanhada tio
maior liuniero do vilicullores, llçahdo
cada membro ria junla incumliido de (iro
mover uina larga propaganda pelas po-
voaeõer, ruraes, para que ii capilal venha
o maior numero rio lavradores o Iraha-
Ibadorrs ilo cani|.o que seja possível. Cs-
pera-se que essa grando nianiloslação agra-
ria ascenria ti uns 40.0,00 homciis.

'Em. presença das Incompatibilidades
existentes entre o governo o a vilir.ullura
do sul, a proposllo ria cxpropriaçilò tias
labricas rie ílcool. o presldento da Itenl
Associação Dr. Oliveira Fuijão, quo linha
assentii na canuiro dos depuíados, onri"' 
erto presldonfo dn cómmissão rio agri-
cultores, resolveu resignar o manditlo.

As suas declarações produziram viva
Impressão na câmara. Abandonando a c>-
deira, que ocupava na direita ria câmara,
voio collóea.r-sp na oxtremn esquerda; c
nn sessão de 26, scndo-lhc dada a palavra
declarou o seguinte:. -

«Cera as emendas introduzidas no pro-
jeclo o ouvira as considerações do Sr.
Júlio Vasqiios, relalivamctito ao Douro, c
as do um oulro orador, ropresoiilando a
região do centro, quo liem Unham posto
om evidencia os nenhuns betielicios que
do projecio resultam para essas ro-
giões.

Quanto ao sul, tem lido milhares do vi-
Genitores o que cilas valem, cm comi-
cios, cuja importância a ninguém ó dado
obllterar.

T.ni no parlamento uma posição muit"
parlieul.ir. desligada completamente rie
qualquer compromisso .le polilica parti-
daria e, como prositlOnto .Ia Real Asso-
tí-içà i .ie Agricultura, como membro da
conimlssiio luVita, uo coniiclo dc 7 de uo-
vi-mliM, ni»s salas da Sõciedado tle Geo-
Eraphia, como repre-enlanle deuinagranda
parle da lamilia vlllc da. rccouh-.vnriu a
i.l.Miiut. o irivritictivei lucompallbilidado
;ia sllUaçiio presente, julsa eni sua con-
sciütcia o uo ctinipriuiiitto ileiiui rigoroso
is.ee, u^auoo das faculdades que lho con-,

que se diz a respeilo dn hospilalltliiriu par-1
luglioza, mas ainda porque unia naç-ãt) l
livre, liberal o representativa podo assim
prestar a sua homenagem do admiração I
o rie respeilo a um homem que, pelo nic- jrito. patriotismo e (indicação ao seu pais
também livre, liberal o ropresetiLilivo, ai-:
rançou uma rins mais atlas situações a que I
qualquer cidadão podo aspirar, e uma uo- j
lorleilade quo cm lodo o mundo o
conhecido c respeitado.

Um oulro moiivo tornava sympaliiira
aquella lesla : o não sc tratar (ie utn es-
Ironlio, pois que um argentino, filho da
península Ibérica, d sempro nm Irmilopara
Portugal.

Tudo se passava, pois, em familia, numa
communhão rie ideal o seiilimentos que
se manilesUin sem que para tal haja de
recorrer-sça lliiguu eslranlia.

O que o paiz deseja é que o illuslro
general lloca, ao regressar ao seu paiz,
para continuar a honrai o e servil-o, leve
a certeza tio que, riesle lario rio oceano,
im um povo que estima, admira o re?-
peita os filhos tia grande Republica do Itio
daPrala, o que, gosaiidu rio mesmo céu

PHI\n!T(\SíviA.
Antes cte mgia-noits

ESPALHANDO O PÂNICO

tzul o do mesmo sol brilhanle reúne a
torios as suas qualidades uma quo o torna
cslimavcl a quantos procuram o seu cou-
vivio : uma doçura e suavidade rie ca-
raclor e qualidades moraes que lazom
com quo aquelles quo o visitam se ou-
COIllrom, desde logo, como em sua pro-
pria casa-, lal é, o nosso desejo doluzct*
com que ello so sint., cano enlre- os scu.;.

Espera que, mais unia vez, so consiga
rcnlisar esso desejo, o que eslo seja a
principal recordação o a mais prolutnl/i
lembrança quo do nó; leve quem nus dá
a honra -da sun vislla, e, em nome rio
governo porluguez, brindava ao illusliv ,
cldit Ião. no nolitvel homem de Bslndo dn
Republica Argentina general Juíio Roca o,
na sua pessoa, brinda lambem, om nome
do governo português, pela joven. fio-
rescunto e |)ori»:rosa ftopulillca rio P.iu da
Prata.

O ministro rios estrangeiros Olllsto
Usando ria palavra, disse assistir pela se-
líuuria vez. no curto espaço rio olititiis
mezes, a leslas cujo pensamento é um
estreitamento rio- relações e do nHoclos
enlre os povos ria America do Sul» c Por-
lugal ; quando cm Lisboa passaram os

«representantes da America, que so diri-
giam ao Ilio de. Janeiro a assislir no
Congresso Pan-Amcrleano, o agora que.
laniheni ilo passagem, so encontro enlre
nós o illuslro general lloca.

Entenile que a repetição destes In tos
slgiiiflcn uma tòndeneln do sentimentos,
Imposta, acima do tudo, pela laltiliilode
historiei, que ns determina o orienta; o
assim esta lesla repivsonln u acceiilunçiiò
rio uni sentimento de irilecto dn velha liu-
ropá para com os seus IIIlios ria America,
que Portiidiil níiiii como pae.

Ura pois com intensa alegria que assis-
lia aquella lesta, o,na situação polilica em
que se encontra, rievu se dizer quo ella
é prolnuilameiile consoladàra para o seiij
coração. |)Ol*quo a garantia rio alTeelo o ila1
estimo rio povo americano era para o üo-
vorno portliguoz uma força que elle lem
no mais elevado grau.

Levanta pois a sua laça para brindar :i
prosperidade das grandesiiiiçõcü sii!-;i
rienuns,'representadas ali por ntn homem
quê iucnrnii em si todas iisqunliilatlesiilllr-
niatlas na polilica superior: ilo seu pal/,, 0
allestinlas no campo ila halalha, pelo Sc.
Villegas, em quem não lem encontrado
pelo 'nosso paiz senão as mais .-luc.cras
itiaiiliesliições rio sympnthla n apreço, o
iliidti pelo illuslre represenlanlo rio lira-

Nu cíNiaçno <Io lis. Clara
rei.-is bor.is larrias ria noile, quando des.

ransain nas humildes casinhas eoherl.is
ile sapé i» rie folhas ile zinco, cs pobres
trabalhadores que rcsllem na estação rie

ir. i 1). Clara, o |i mio terminal ria lorro-rfa
suburbana, uma flgyrii branca appareci.»
pelas estradas alvas, por enlre seliCs .1'
espinhei ros, ni:n dois olhos r» luziu.lo
como tluas brnzas :: arderem, a espnnlar,
iiiini terror, os cães vigilantes que Ilio
ladram quando elle passo, nos viántlanles
rotardalarios quo vtlO seguindo a Irllha
da casa.

A .'rincão rie D. Clara (': Um povoado
modesto,' nm quasi acampamento provi-
sono. om!.» se erguem, . lll pequenos si -
lios. cernidos italuralmento p u; sebes
verdejimles. umas |iei|iietvis casas rie j/.jÃ
o pique, lapidas a hnrro, numa |)l'essa rie
Imiir.ivisnçiio.

Qual será o luluitn ncc.ulto desse mys-
lenoso person.isein. qne. por eslas ai 11 í—
mas iioil.-s n:iscas
do clittva, sc anis
plianiasma, fiara p
silcticio-as eslrada

-* ;m:i'i medico ; dê Anlonio Verimo Pr
reira, pedindo que sejamacecilos para ma-
Irlciila no Kamni do (iynititisio rie.S. Paulo
os exatnes ile admissão que li/eram no
(Imiiii.imo rie São lle:i!o daquelle listado
«.¦ns li,im; Aninnl') »¦ Flavio Aranha Pe-
reira; rin Uriganl Joaquim rie Souza Cai'-
neiro. pedindo perml-são para matricular-
se como oiiviule no .,» anuo (Io fiymnn-
sio rie S. Salvador. Iiiileiienileiilemenle
rio exame tle tngl-s do fi'ann.i; ilu João
Alvi o riu Carmo, pedindo nara ser nova-
menle ailmiili lo :. exame rie aritlimelien e
álgebra em Dello llorizmiti', visto ler-se
rellrado na prova escripla por achar-se
outermo; iU- João Ferreira rie Freitas Ju-
nior, pedindo para prestar, na Academia
rie co uni' reio rie Jirz ri" Fora. exames
rin D niinodoCillexio Caraça j.le Aristliles
rie Miranda Sanlos, pedindo para prestar
na pveseule ípocii exanio .1» i' anuo uo
Collegto 1'enla Fretas, por ler purdiilo esto
n-itiu por lallns: de César Crlssiumn Pa-
raule»::. pedindo Idehlico lavor em relação
ao •'.* nniio.

termo ri»' responsabilidade pelo extravio
do nm conhecimento rie tlepor-llo relcrenie
a .'IO apólices.

O Sr. minislro (l.i lazenda ileixou rie
cumprir um alvará relativo no resgate tle
apólices sorteadas do 1S97. pertencentes As
menores Itolierlina o Kziru de Lima
Vianna. por não terem sido satisfeitas as
exigência., letiaes.

lldadi», enmo
intento.jnsA 6 o lypo fioaluilo do vfrdndolro
cnlliõlllco, qu.» io quer idr gemido nm
olhos do Creailoi', qun nceiilla nn OblCU-
t Iri nlu do unia vidtl opertirlii o quo o
hoiuoin itiMln possuir th. mal» precioso
uo uiuiiil",.) nni.ir de Dttua, em bidn a
iHIlUltilad" do Ulil oora.,'-io eniupletaillMlte
ao abrli».) rio coprn das pilxflos,

Jom dignlllcoil o trabulhn manual, pois,
sniulo elle o iiiaiiilii dn IliilllIlO do céo, o
pal Itlopilvo de Jeru-, OluUlo, jlniiilr. pousou
em obánilnnar n sua obsciirlsslma pro-
(IjiHo d.» carpinteiro,

Morreu iiutes ria Irogfilla divina do C.il-
vario, enlr.» sun CQlltssImn esposa o o
DOUS que cre.ir.i, morte sem Igual, morbI
mil veies rillo'al

IV por t-sii quo oi moribundos muilo
so ivcomineiiriam A prolecçáo desle glu-
rloso sanlo.

Pio IX proclamou S, José proteclor da
Igreja Calliollca,
EÜPFDIEüT" DO AnCÍBISPAOn

A Joaquim 1'uito Leitão o aIzIm Alves
rios Santo:. — Concedo o praso tle 'AO rilas
so o itevil, poroclio verlilcar quo nlinln
írilào solteiros, livres e ilcslinpeilhlos.

A NorhorlolJiilrnOòularl o õullliermlna
Augusta ri"*) Santos, - Apresentem ntles-
lado do lievii. paroelio.
S.JQSfe

Haverá mlss.1 hoje. dl fi Iinr.is.n.i malriz
deS. Josí, com '¦.oiniiiimliiio geral das
Filhas de Maria.
HISSilS

lim tod.is ns matrizes desta capilal ha-
verá missa om honra a S, José,
MAIlACnllH

A Irmandado dn blvlno nspirilo Santo
e S. João lllipllsla do Maracanã faz cela-
hrar os aclos da semana santa, da seguiu-
tu lòrma:

Domingo de Ramos — llenção rins pal-
n:ni o, em seguiria, missa coiiventiial, As
9 i|2 horas.

Qulnla-Ietra Santa — Fxposlçuo ria Ceia
rio Senhor, nlé ,ls lu horas ria noite.

Sexta leira Sanl.i — Vla-sacra .is li lio-
ras da lorde : em seguido exposição do
Calvário; ás ' horas da noile, sermão rie
logrlmas polo capeilão monsenhor Pe-
drlnhn.

Sabbado dn Allelula - li"iiçio da água
o pia bnpilsmal o dlslrlhuiçJo do ngua
benta, ás s Imras ria manhã.

Domingo riu itisurreição —Missa com
cânticos, ás'.) 1|2 lioras.
S- SEBASTIÃO 00 OASTELLO

NoCaslello é o seguiu!»: o programma da
Semana Santa :

Domingo do liamos—ásS horas, benção,
ilisliihiiiçáo e procissão do ramos, cântico
da palxíio: As ('imras da tarde; lercia e
bençAo rio Sanllssimo Sacramento.

Quarlu-lelra — ás ü horas ria tarde olll-
cios rie trevas.

Qlliutn-Ielro Sanla — ás 9 1|?. missa so-
1-11111.'. procissão, sermão e exposição tio
Santíssimo Sacramento, no sepulchro; as
li horas da tarde olllcio de trevas.

Sesla-felra Maior — As 7 horas ria ma-
nhã. missa dos presantlllcados, cântico ria
Paixão, .1 locação ria cruz: ao melo dia,
as Ires horas ria agonia com sermão rias
sete palavras, por Irei José Castro Cio-
vau!, descida ria cruz ; ás 5 horas ria
larde.procissão rio enterro, sermão ria so-
ledade, por Irei l.uiz Piazza.

Sabbado ria Alleluia — ús 7 horas da
manhã, lienção do logo, cântico rio pre-
couin paschal, prophecias, ladainha rio to-
rios os sanlos e missa solemno.

Domingo de Paschoa — ás i horas ria
manhã, missa da resurrclçào, procissão
com o Ssnlissiino Sacramento ; ás O ho-
ras da larde, ladainha o sermão.

VIDA COffflíiGM

OrsGÂO OFFICIAL DA

Fotoação Brasileira das Soolocilados ilo Romo
K DA

LIGA METROROLITANÀ DOS SPOBTS ATIILI3TIC0S
Cnttoto foot.lioal Clut»

O ;
l'epr.
nulii
Ilio.
colic

i'. ministro tln lazenda itlileleriu a
setttação dn tliversus liabltaiiles ilo
íipio rio Sumidouro, ui liçlíido tio

'ilin.i.i o "s|:i:e lecic.enln ile nm,

M.1S! *»/7 m rm,"vo. "?«! (üre^iiiiii
(üHcoIn 1'olytcclinlco

ilnj... terça-feira, 19 rio correnle, As
io lioras rin manhã, dar-se-A ponto pira
prova escripta rie Cenmelrla ilcscripliva o
suasfl|)|ilicnçõcs, 'ropogriipbIa,To|iographia
e Geodcsla. Mecânica applicnda, Descri-
pliva applietidii, F.slradas, Machinas e lo-
pograplda paru Agrimensor,

CoIIor!» AIlHtitii-
nealizani-se boja os seguintes exa-

nu s :
;i* anno—Porltlgues—Altunnos ns. "é-30,

7i, i(i:t. i:n, tni, ist), ais, 23i, 21" I. 2Su; UDI.ItOl e :íos

incondio ' 1 vapor «danoòi',
:cos de cocos já

Jta

luri.i lederal liaq lella localidade; .,/,k*+.:>' :':iiio-!'rani:,'Z— Alumnos ns.*ri.V:.*J'r.. :'.S7, 312, 332, 399, 120, 110,
SO,

110,

O nnviii-oscolu Itcnj
sara |ior estes Pas po
ini» ão nn ilha Cr.*

r-» ti.^'.]i'i\

iiii.ii Ce
¦ uma rlf
ndò, ia
es nece:

lendo
s.irias

pas-
.1 «s •

sido

-Alumnos
71, IS5, lii

. 31,
117.

pro-1
de

Quem SClA esse lypo de
riira. que se lembrou de

vezes
a iiuuin lanlasia rie
rcorret* ns extensas e
de li. Clara 1

Imaginarão ma-
sopesar sabre

os hoinbros n alva dos mortos, para es-
panhir os Ingouuos inorariorcstle I). Ciara *?

Qu.» elle apparce.e, o phanlasma lirntico
com d.iiis olhos a luzirom como duas
hr.izns nec.csas, é liem verdade, pus que
a população Iralialhadora e ordeira ri:
I). Ch.ra jn o 1 nu \ i-sl.t varias vezes, om
vários logares. a ponto ile, com o sus.ló,
aninhar-se tniiii cedo nas suas casa-., logo
que os sinos 1I1 capella rio Ganipltilio lo-
cam a Avc-Maria.

F, ò lerrnr iilaslròit-se por aquello re-
canto p.i;';i!'i deli. 1 Iara,levanío'o pânico
ás crianças, o susto aos casses.

F, a policia local, no descanso ile. quem
cumpri-: um ilover. esquece-se no dakc
fnr nicnle ria sé.le ria delegacia, deixando
o campo tronco no; nij'álilica(loros que,
apegniido-so n cóusns sobVonnlUr.irs, pro-
curam levar o lerro;- o o pânico a uma
população laboriosa e humilde.

15' bom que .1 policia providencie para
que o phiinlatma suburbano termine as
suas excursões iiocliirnns por I). Clara
para evitar consllpnçocs Imprevistas e
talací, daquallas que nem no ilícitos pou-
pam os próprios pbanlasmas.

A professora adjunta estagiaria Augusta
An.iclola dc. Oliveira deve ser nomeado I
bujo pelo prcleilo para a vaga aberta com
a nomeação do prolessor urijtinlo cffeclivo |
José Venerando »la Graça Sobrinho paia o
cargo rie inspector escolar do 13° dis- j
tricto.

_.- o I* to:i
Francisco ri'- Oli
rio para tnvi ntat
etfeilns ria 1'
Commiutlo (!.•:¦..

— Por
da n-i.ir.nl
Itenl
para

flOC, 1:1:1, 19!, ".lo o SU
! ::' auiio—Arflhmetica
i'-,. 101, 113, 101, D'), I

2*29, '.'30,233. 259 O lll.
i: nnnn—Pbvslcit—Alumnos ns. '¦

[-13, 41.07. Ii7. OS, 77, 10(i, 199, 11:!' 
I1S, 135, 119 e :|2.S.;

4i anno—Qliorogrnpliia—Alumnos ns.
KlU, 177, 191, 200. 2011, 210, 220. 231, 2'l.\
250. 273, 2.W, 2S7, 292, 290 e 302.

5* fauno—(.éoiiielria (oscripto)—Exami-
narioi-es Dr. Fcllslicrlo o tenentes Alonso
e Gouvéa.

li* anno— Chorographla (oscripto)—Kxa-
nilhadores Dr. Oraça Couto, capitão Uus-
tanianl-' o lenenlo P. Pinto.

Amanhã oljoctuam-so os seguintes:
3r anno—Porluguez—Alumnos ns

:r,. Iol. il!. 161, 171, 185, 197,
22*.), 230, 233, 259, 205, 207, e 312.

t"*| 3* 1111110—Francez—Alumnos ns.
. ... °*. Su?; 531; 5S3, SSO, 019, 022, Ô31, 633,

npporellios eloclricos a bordo do eruziirtor 2-,'Sin'^70 67J o 727«f-i-iMiMj aer.iltlliio Damascono ria Silva 3*. DnVo-Ariihmellcn-'AliimtP«!
Aguiar, calrierelrn de cobre do 2« classe, i ..^ —A rl., -;,).( -,._„ -7., 7SU - .
"• -argênlo dó c )rpo dõ o.lllcines inleriores |.;,,;,' ^ ..j,;,' s:;|[ 55',", 153' 

' '

-i" anno—Cliorographla—Alumnos

liara isso solicitadas
videncins íi tlirecloria Cevai ile Saude pu
hllça. A gllurnlção nquarlelnrá, durante
os tlir.s. nm que se p:o '.'der a esse serviço,
no Cnzarcjo,

o eommissnrio Paulo
Ir? liarroso loi nnmea-

tariar os gêneros o mais
¦ ¦ !a Nacional existeiiles 110
:.:' das Torpedélras.
o rie lioiilem rio Sr. ministro
loram nomeados': o 2- te-

Pinto Salgueiro,
encarregado

itlacliintsla Allr.ric
xercer o cargo ile

218,

oi:.,
039,

ns.
792,

car-
gonlo

0 general Moca, vivamente commnvido,
ngradOCOH as palavras amigas o notáveis
quo Ilio loram dirigidas, o brinda pelo
chòlò rio eslado, pela gloriosa nação por-
lllgueza o pelo estreitamento rie relações
rios iloits povos.

0 illuslre homem riu eslado partiu no
dia 25 om) .leUiiio a esse paiz, a bordo
do Araguaga.

Allm d-i 1» transportar para bordo loi
posto á sua disposição, pela Sociodado Pro-
paganda do Portugal, o vapor Alalaga, le-
vaiulo como convidados o ministro rio
llrasil o pessoal ria legação o consulado
desla Republcn.

O Dr. Alberto Fialho offorecotl ás Ires
ft his do goneral Roea, lindos ramos do
flores natliraes; o a Suci-dade Propaganda
de Portuiítil um allium com photographias
do clãústro o mosteiro dos Joroiiytnds, e
outro com phótogrnvurns rio lltissaco.

Ao levantar lerro o Araguaga, tuilns as
pessoas presentes ergueram vivas ao gene-
ral, calorosamente correspondidos.

— N'unia das sessões passadas da ca-
mara elocUva, o deputado João Pinto rios
Sanlos mandou á mesa uma represou-
i.ção, inseria no Portugal Moderna, dessa
cidade, manifestando o desejo de que o
governo abono a passagem para as n.>s«as
colônias.|.a Abrira, a niuilos compatriota'
nos-os que nessa republica se encontram
na mais' completa miséria.

Respondendo, o chefe do governo ma-
nllestou a opinião do que satisfaz, r o de-
sejo rios porluguozos residentes nn llrasil
que se encontram cm má situação, cor-
responderia no actual momento a cotio-
cal-ò's nas colônias ainda em peoros con-
(lições. Tooiar-se-áo, enlrelanli., |iel»
cn-la dos estrangeiros o por inlerlnedio ria
respectiva legação, ire medidas necessárias
nara miuo/ar a situação 0111 que se encon-
Iram esses indiriduos.

Pr. Wnller Peixoto,
Culohroli-so hontem. om intenção á alma

rio 
" 

f)r. Wallor Peixoto, uma missa rio
sétimo ilii, A qual assistiram, entre, ou-
Iras, as seguintes pessoas :

Dr. Cima Drummouri, direclor da Fa-
cuidado de Scleiteias Jurídicas e Soclnesi
!)r. Oscar Periemouto, Alberlo Dias Car-
neiro, Dr. Alvura Caminha, loiieulo Ollo
0. Sintas, Júlio llerlo Clrlo, Dr. Oe*ai* Pa-
reto Torres, Amailor Hiieno do Andrade o
lamilia. deputado Klyslo dç Araújo, Fer-
liando Pereira ile Souza. Álvaro (louça!-,
ves. (iepnllilii Pereira l.iina. Sylvio Mos-
qnila. Dr. üswaldo Pauparlo, Dr. Terlu-
luino ria fiama Coelho, l.uiz Caclano rio
Oliveira; Drs. Welmann FilhocHiymnntlo
Xiiiies.cuiciimmissáiido Itislllutnllrnsileiro
tle Odontologia : llie.to ti. Simas, por si e
pela reilarç.ao iVAEpafha; Dr. rillo
rie Koroiihn; por si e por seu pal Dr. llen-
fique rie Noronha; Dr. Pio rio Paula Un-
mos. Allguslo Duarte*, Dr. A. G. Pereira
ria Silva, direclor da F.scoln Livre ilti
Odontologia; Alfredo líuclyiles rie. (larva-
Ilio, Jiliáo Pinheiro, Dr. lieujainin Guedes
rie Mello, major João Rodrigues rin Moltil
Teixeira, Pedro Uaplista Corroa rin Castro,
Aurélio Caminha, Arlindo do Araújo l.i-
ma, Dr. Custodio Milanez dos Sanlos, Dr.
Frnnklin Pires; Ahnibal da Costa l.eile,
por si e pelos alumnos ria tíscola Civre de
Odolllotogio; Dr. \lauliães Duarte, Alberto
J. Rebello, Aiiolplio CamnrA, Joaquim rie
A'meiri.i Pinto, D. Cecília Carvalii Ua/-
Posa e. suas liiliinhus Fniuciscu Maria e
Placldlha uarbosaj Dr. Teixeira l.eile, pela
Associação Brasileira dc Cirurgiões l)en-
listas; Allredo Snnliago, llermodilio Si!-
veira, Dr. Ilorberl Damasceno P. de Meu-
dunça, Francisco Antoulo Figueiredo Ju-
nior, Manuel Moreno o tamlha, llr, Thoo-
durelo Duqu» Cslrada. Anlonio (ll.vo de
Unia Rodrigues, Anatolio Duncan, Dr.
Antônio Augusto Pereira Cima, Isi.ioro
CíVtricinli; Eugênio Auxnslo do Caslro
Pereira, rio Jorunl du Hrnsif; Anlonio de
Souza Mello. Julio ila Cosia Pereira, Dr;
lilvsses Medeiros Corrêa. Dr. FoliX Cosi
o familia, Dr.CarlosCampos.LucasMonWro
de Almeida; Primo T. (lo Molla o lamilia,
J,,se Tavares. Pedro ile Caslro,major Mi-
anel JoséVaccatll.Ignacio l.onzadi.Dr 1) »-
mingos Cotizada, Dr. Allredo J080 Bastos.
Manuel Joaquim do Carvalho, coronel
Virgillo Fortes; padre Olympiu d" Caslro.
OrlauiIoJosii Fernandes e Cucas Moul Iro.
pelo » outro rio listado .Io Itio ile Janeiro
S»liastiáii liiiar.iny. Nllo Goulart e lainllla
loriío do Oliveira e Exma. irmã, lsmae
llolla 0 I! ha. D. Ale\andrin:. 1'reilas
n. Pbllomena Uma, DD. Angelina, Man.
Edelvira e Nicotina Caldas, Bernardo Vei-

ria arearia; e Jdviíio Freire Soares
plntelro calitlnlij i\é 2' classe, 2' sar
rio i|ic-:mo corpo',

-- 0 f lenenlo Olavo Çoullnho Mnr-
ques loi exonerado tio cargo rio Itíslru-
clor ria Rscola rie Aprendizes Marinheiros
doslo capilal.

•— 0 clielo tio estado-maior loi aueto-
vlsailo a providenciar no sentido do ser
poslo n nispojile.ao da allnndegn ilo PnrA o
aviso Tocantins, afim rie conduzir uma
cómmissão (Ise.ii destinaria a diligencias
rie repressão de contrabando proccdenloj
do Ctiinny, em togar
Araginya.

fj capilão de fragata grnritiado,com-
missorio Samuel Maciel Soares, rocobeu
ordem dc dasemhnrqiie rio conluiando u'e-
ral rias torpedelras,depois que tiver leito
entrega rio gêneros o mats elleilos da
Fazenda Nacional a seu substituto; eo ca-1
pilão-lenenjn l.uiz Cicmoiíto Pinto loi |
maiiilailo desembarcar do cruzador Ta- 1
muidarr., j

Foram mandados embarcar: o ca-'
pilão rie corvelu nomtníssarlo Carlos Ru-
Konlo Ferreira. 110 commaudo geral das
lorpedoiras; o 1° lenonln Carlos Gonçalves
Perdigão, no cruzador Barroso; o 2" te-
nenle Clodoven Coleslinn Comes, no caça-
lorpetlelra Gustavo Sampaio; o 2» tenente
machiuista Cyro Nnlnsco ria Silva Freitas,
no cruzndor Republica; p caldoreiro de
cobre tle 2' classe Anlonio Mnlnqnins (Ia
PuriUcação, no cumulando geral rias lor-
padeiras; eo nrmeiro rie 2' classe jero-
nymo Morengo, no caça-lorperieiro Gus-
tavn Sampaio.

Foram mandados passar: os 2"
tonenlcs Octavio Fernandes de Faria Ma-
chado e Carlos Lemos, do c.rnznrior-tor-
padeiro Tanlngo para o couraçado Rin-

\chncla; ns priiííc.inles machihislns Anlonio
j Solld mio Cornos dos liei; Júnior, rio cru-
j zador Tiimnndarf para o cruza lor /bicco-tn,
|e Detiio Ramos Comes, rio couraça lo

Riiichuclo para o cruzador Republica.
KITecltiam-sc hoje, ns II horas ria ma-

nhã, os exames nas escolas tle Artilharia
Ç FOguistílS.

—Na Kscola Proflssiunal do Artilharia
(.iram matriculados os marinheiros na-
cionaos iiiinlxo mencionados

ns.
3, 315,

Do primeira classe. 13" companhia
11. 43, Theoitorico da Cunha; 2* roíiipaniii
n. 21, Manuel Capa: 3' companhia, 11. M.
Sim.io Conceição; 3." companhia, ti. 25,
Parlliolomeii llenriqiie llranrião; 3" com-
pauliia, n. 54, João Anlonio ila Silva; b
companhia, ti. 11, Joaquim ria Molla Si!-
veira; •">' companhia, n. 21, Ollslo OtiUi-
ervil Amóra; t'o companhia, 11. 53, José
Henrique Cordeiro; ll)a companhia n. 01,
Manuel Pedro rios Santos-, 11" companhia
n. 53, Anlonio Mnniiel ile Araújo Filho:
13" companhia, li, 05, Manuel Varella do-
Sanlos.

De torceira classe: 15' companhia, n.25,
Francisco Monteiro do Albuqtiermie; 2'
companhia, u. 34, José Goulart rie Castro:
v companhia, 11. S3, Pedro Álvaro porto:
5" companhia, n lii. Severino José ila
sdv.i; 10- companhia, n, :ü. Ulccro Un*
le Macedo; 10* companhia, 11. 52, Migue
Insé da Trindade; ir companhia, n. 31
inlonio CarloS Cardoso; 11* companhia,

11. 50, Arlsllilos de AzDveto; 1-1» compa-
tihia, n. 18, Oscar de nliveira; 13" com-
puiliia. 11. 55, Manuel Januário; IG" com-
panhia 11. 51; Òypriano l.uiz rt.i Paz; !*
.'oinpanhla, 11. 54. Álvaro Moreira; 31'
•.un anliii, II. .;:>. Manuel Pereira 1I1
Manjo; 'ii* cumpnnliia, 11. 12, Dalhtm
>..ares rie Albuquerque; 22» couipanlila.
11, H-:, Alcides Ku/eliio rie Caslro; 2!"com-
panhia, n. 41, Manuel Cyt ilio dos Anjos:

310, 328, 330, 31(5, SUE.», 361, :m
378, 393, 390, 413,415, 422 o 431

5» niiiio —Tòpographla (escriplo)—F.xa-
mlnadoros capitão Alcântara o tonenlcs
(íoiivéa o Alonso.

0» anno—Physlca (oscripto*)—Examina-
dores tenentes P, Mello, Mtiniz o Ha-
vasco.

Gyiitiinnio fl.» Amc»*lciiiio
HXAMIiS DU 2* EOOCA

Ssríochamados hoje íi prova escripta:
evido pelo rio ; !!S lü boras ria manhã, os oxaminaudos

rie mnlliomalicn rio4* mino ; ãs 11 liorns,
os tle grego .Iol' .111:10 ; ã 1 hora da tnr-
rio os ile. historia geral do 4" o 5" nunos ;
ás 2 lioras. os de lulim rio 5' anno o os rie
prova grapbicn rio desenho rto 4" anno.

Provas oraes.—Serão chamados à 1
hora da tardo os examiii.indus de urilliiiie-
tici c geographla rio 1* nnno: Antônio
Pinlo dn Fonseca Marques, Zacharins rie
Caslro o Zelerlno Teixeira,

A's '2 horas ria lanlo os exntninaurios rio
porluguez o ingloz rio 2* anno: Poijro Po-
reira da Clltilin, José Joaquim Moreira,
Octavio Machado. Arlhur lialvão rio Itio
Apa, Wenceslau Cordovil Maurity, Ilonalo
rie Araújo Sanlos, Unherlo Castiço. Álvaro
ria Silva Dainiáo, AdjalnvJ Serlorio. .tose
Augusto tio Nascimento, Ney dn Hoelia
Marinho c Atllla Paranhos da Silva Vel-
loso.

Resullado dos exames rie línguas rio 1*
anno. rcalisadns no dia IK rio corrente:
Antônio Pinto ria Fonseca Marques, npprn-
vario plonnmentii em porluguez o simples-
menle em trancei: ; /.elerino Teixeira,
approvado stmplesmenlo em porluguez o
Irancez.

Açjônír; mordido
O gatuno Alberlo Miranda, vulgo liar-

bosinha, eslava hunleni a tarde u porta
ilo liõlaquim ria rua rins Inválidos 11. II,
quando Iol preso pelo agente Guerra.

Rarbosinhn. nío se conformando com a
prisão, resolveu «irar bicho.

Depois do muito lutar com a nuctori-
dado. o Iam pio cravou-lho os dontes 110
hraço direito, teriudo-o.

Subjugado, loi afinal o Barbosinha rn-
colhido ar. xadrez ria8' urbana.

A propósito do
podemos Informar (i
haviam sitio retirados.

lísse vapor trouxe 25 pipa» rio aguardente,
IM dc álcool c on tonais «In álcool, como ji.
noticiámos ; mas o Irapiclio Intcrtiaclotinl só
reccticti co volumes sendo 40 toneis e M pipas.
Nna tres einhiiivaçi-ics carregadas, quo su
acham junto ao registro da Alfândega, cxlslem
T-) volume'.

Paliam, pois. 5S volume, dos quaes ÍO lo-
ttctf, marca 1!. 0, M. P." quo hom podiam ler
saindo por mar. Etn qualquer .das liypotheses,
faliam aponas 55 volume..

! .".'o trapiche ..Medolrns» ntó salibadò á noile.
I haviam sido doscarregnilnsi mais 011 menos.
¦10.600 voltirnes, fatiando ainda 4.00*) entre

í assucar, nlgoílün, mtllioe cguarriônle,

] Hoje. assistiremos à vistoria nesse vnpor.o
; anianlifi (taramos outras informações, hem

1 conio »',;iiiiiã.. rio pessoa competente sobro o
sinistro o o manifesto ilo carragamenlo do
mesmo vnpor para Santos.

Eslão oxposlas no n»e=o escriptorio
bellns pliolograptilai ria exposição de fruclas
produzidas pelo ostnholccitnento do Sr. Jo.lo
Diorberger, agricultor de ,S. Paulo.

Sabo-so ((uo osso negociante, concorrendo á
exposição inaugurada nessa cidade, obteve
quatro prêmios: Io, uma rica jardinoira, 2-,
uma menç.lo honrosa*, a* ,500800) em dinheiro;
e l-, grande medalha de ouro.

Na verdade, as fruclas dò Sr. J. Dlerbcrger
são admiráveis. o'-* o

0 Sr. Jo*ò Marinlip Searcs Juriior abriu
hontem, á tua Sete do' Setembro, n Pbar-
macia Marinho, casa tle primeira ordem, com
todas as modernas exigemias de asseio, luxo,
manipulação rins medicamentos, ele.

üs Srs. Dclllni Pontos »-. C. esta-
belecorain o seu novo armazom .i rua da
Quitanda n. 133.

Sahiram ante honlcni dos Irapiches :
1.395 saccas do arroz, 02 dn milho, 131 caixas
do banha o 08 quintos dn vinho,

A S. Diogo chegaram hontem: 747 rolos,
20 encapado.! o 52 SUIT&OS de fumo, 1.032
jacas do batatas JS jaois de toucinho, 03 do
catne do porco o t!M laias do manteiga.

As compras roaüsndas sabbado ultimo
pelos agonies do governo, om Santos foram
de ií.400 saccas, ao preço médio do 4$370 por
10 kilos.

Os outros compradores oíTcreccram os se-
giiiules preços :

Typo7  3S00O
., g  19700 ,
»  !|IOO

Os cafés niókas superiores, alcançaram o
profo de 4*1.10.

Os lotes compostos dos lypós 4, 5 o 0 tem
obtido offerlãs na haso de 48000 para n lypo 4.

As vendas oITcctuadas no mesmo dia, foram
de 51.1107 saccas.

Mercado, fraco.

Os olomoiilosdn dia Kidc março comparados
em igual dala do anno passado, aceusaram o
scgiiinle resultados ¦

Apesar das enrel is rio tempo, realisou-
«.< nnlii-lionhiiii. oom lodo 0 brilho, a leslí
ii i promovida pela digna directoria
deste synipallilco club,

ti priigrainni.i Iol CSlrlctíimonlO olisor-
vado, setlilo lotloa os s»us parcos rils|iula-
rios com o máximo lllterosso otis respeclt-
divos vonceitoccs dollranlonionto ncclu-
modos,

Cnlie-nos Icllcltnr a rilfina directoria
pelo bello resultado obtido com a festa de
honlom.

A ingillr damos o resullado rios pa-
rnos quo coinpiiiihauí o niognlllco pro-
gr.unnia.

A's 8 horas foi ria.ln o signal para o
Inicio dns carreiras, oliservinla a ordem
ilo progr.immn.

r parco—nPcdoroçIlo do nomo»—Na-
tiição—HO ntelros.

Foi ganho lirllhanlomenlo por Ludgoro
Guimarães, secundado por Itrncato Fran-
clscono, no iiiigiilllco tempo do ao".

2' parco — Dr. Pereira Passos — Nala-
ção — BO metros: l.uiz (iiilinariies loi o
vencedor desso pareô, corrido com a ma-
xlma laclllilade no tempo de, 31". Secun-
dull o lirneslo Franciscone.

fl' parco — Club rio ItOffatas Flamengo
—Natação—100 metros: Km 1.7" Iol ganho
este parco por Francisco II. Torres, após
bolllsslma. luta com os seus ilonoilarios
cumpriirinres, cabendo o 2' logar a Pe-
tiro Infante, por dlQoronça do oito braça-
rias.

4' parco — Club ile Regatos flotatogo —
Natação.—150 metros: íídunrdo Torres,
npOs tltaillca lula, conseguiu vencer esle,
por õ bracadas. no tempo do 118", secun-
dado por Oswaldo Palharos.

5' pareô — L. A. riu Cosia Carvalho —
Corrida rasa — 10o metros:

Dcllisshiia a riisp ila desse parco, quo loi
ganho brilhantemente om lõ'1 por Alberlo
Sauplcquot, secundado por (laslão «lo Oli-
veira.

C parco—I.lga Metropolitana—Corridas
em saccos—60 metros: Após varias peri-
peclas, venceu tlygliio Lima.

T parco—Sócios fundadores—Corridas
rie tres pés—100 metros: Foi vencedora a
equipe A. Satipiequel c A. Alhaydo.

8* pareô—Impronsa Fliiminensi—Saltos
em distanciai Venceu Luiz Durão, quo
conseguiu saltar 11 pés.

9' pareô—Honra—Cnttoto Foot hall-Cluh
—Corrida r.*,sa-*ií)0 metros: Muito onthu-
siasmo despertou a disputa desso pareô,
pelo numero rio concurrentes Inscrlplos,
Oswaldo Palbares, após valenlo lu!a.
venceu com relativa faciuduio. «ncundadu
por Antoulo Alhaydo. Tempo: 2? .

10* pareô—Coronel I, i-uno—Corri-
da rasa —100 metros. Venceu bem João
Palharos om 20*'.

11* parco—Quinze rie Novembro—Placo
Kirk: Vencedor Alberto Dorgerlh.

Cumprido que loi o programma, a di-
roclorla tez a distribuição dos prêmios
aos vencedores, sendo muilo acclamados
por todos os presentes.

Os pareôs rie natação loram acompanha-
rios pelo !/o/í« Lury», do Club tle Regatas
d ¦ Botafogo, a quem era dedicado nm dos
parcos dessa lesta, trlpnlario pelos dislin-
ctos roxvíM A. Athayde, João Costa
Carvalho o João Moreira.

H[>oi.( Cluli ICio de Janclco
Anto-honlom, 17, compareceram os se-

guintes sócios, para a eleição da nova dire-
ctoria provisória :

Mario Moreno. Mario rio Alencar, Belml-
ro Alves. Arthtir Cueliio, Ilcniatli Ferraz,
l.uiz Alves, oiympio Ferraz, Alencar Ma-
rinlio, Horaolo Marinho, Anlonio Gonçal-
ves.

B nessa mesma sessão Iol convidado
pelos mesmos sócios para presidir à mesa
o Sr. Eugonlo I.ima.e por esle presldento
interino toi convidado para secretario o
Sr. Mario Moreno, em seguida ao quo Iol
eleita a seguinte dlroctorla:

Presidente, Antônio Josó Gonçalves ;
secrelario, Mario rie Alencar ; thesoureiro,
llornanl Ferraz ; eaplafn, Mario Moreno ;
procurador, lleliniro Alves. '

TURF
Joekey-CI»il> l*nnliatuno

Reajlsoii-so anto-lionteu) a 0* corrids
desla conceiluada sociedndo hippica, no
prado ria Mooca e com raia pesaria.

O movimento geral da casa das apostas
loi riu 20:b*í)580ÜO.

Houve uma bella dupla de S003, ou
mais do valor do prêmio do vencedor.
0 resultado dos pareôs Iol o seguinte :

1» parco —Inilium —SOO metros— Pre-
mios; 6008 ao 1* e 903 ao 2*.-Incógnito
(A, Olmos) eni 1'; Rosário (Protaslo) eoi
2'l Primadona (Lafayelle) cm .*!»; Prlmu-
vera (Carlos) em i' o (ioyauo (José Au-
gusto) em o*. Totnpo 60") rateio: em 1
1SS o dupla SOOS00Ó:

2* parco —Consolação —1.609 molros-
Prêmios: 8008 ao 1" e 1203 uo 2*.-
Cryslal 11 (llamon) om 1"; Nana (Torle-
rolll) em 2'; San Tov (Marcellino) em 3*
o Plack Priuce (A. Olmos) em 1*. Tempo
115 », ralcio; em 1: r,.'J,3tíOo o dupla 918000,

3» parco—Progrcdior—1.700 metros-
Prêmios: 800$ ao 1* o 1203 ao 2».—Faísca
lll (Lourenço Júnior) cm 1*; Dollnr (Jean-
not) eni 2"; Slerlina (A. Olmos) em 3*;
Argélia (.Ramon) em 4'; Ouiihyra (José rie
Pino) cm 5* e Independente (Zalazar) em
(*,*. Tempo 120"; rateio: cm 1* Glg o du-
pia 195400.

4' pareô—Joclíoy-Club—2.000 metros—
Prêmios: 2008 ao 1* e 150R .10 2*. -Pillcto
(Japocang*.) em 1*; Pery (Marcellino) em
2*; NetlA (llamon) em 3* o Herde (Zala-
zar) em 4*. Tempo 108"; rateio: em 1*
21S, dupla 3-iSOOO.

5* parco—Combinação—1.700 metros—
Prêmios: SOOS no 1' o 1208 ao 2'.—Cam-
pana (Ramon) om 1*; Msxim's (A. Olmos)
om 2': Sterlinn It (TorteroHi) em 3* o
florculcs (Zalazar) rm 4*. Tempo H5"; ta-
leio: ornl* 5SH, dupla 148000.

6* parco—Experiência—1.550 molros—
Prêmios: 7008 ao 1* e )00fl ao 2*.—Ira-
coma (Josí Augusto) em 1': Rondollo (Ra-
num) em 2'; I.lvorno (Zalazar) em 3'j
I.ulú (l.ouronço Júnior) em 4'; Japoneza
(Josó rio Pino) 0111 5'; Rojano II (A. 01-
mos) cm fi* e bucy (Prolanl) em 7* j ra-
tolo: cm 1* 423O00: dupla 428800.

i|n ricas medalhas rie praia aos prlmclroín de bronze nos segundos collocoilos.
Projecio do Itiscripvío do grau,!,» con«

curso rio tiro ao alvo, 11 rc.illü.ir-s.» no (|íj
24 rio iiiesenle mez, 110 C. -! (luarnny

i.* lurtiiii - IS molros om 3ioi*lol iU
5 balas — Promlosi no I* inedillin do
prata, ao*." medalha da bronzo,

2." turma — 10 metro» em 2 series (to
R bulas -- Prentlns: an )• medalha d»)
praia, no 2" medalha rie bronze,

:t* turma — 10 metros em 2 series da
5 balas—Prêmios: ao r medalha do pralaiao 2* medalha do bronzo,•1' turma — 10 molros om 2 series do
5 balas — Prêmios: no 1' medalha ds
prata, ,10 2« medalha do bronze,

Condi,'ôes: o concurso ronllzar-se-â no
rila 21 do correnle a 1 hora da tardo om
ponto.

A mesa Itllgndora será escolhida pela
directoria ilo club 110 mesmo dia do con-
curso.

NOTICIAS SPORTIVAS
Anle-li.intem, illuslro cuntrarie, ponda*-rou quo o valente campeão Ahraliuo Sai

llturo, seguiu viagem para llontovlddo ti
Instâncias o expensas du sócios do Club
de Natação n Regatos.

Hssa alllruiação não procedo n nem ri
voroslmlli qualquer grupo rio noclos do
qualquer sociedade não podia onnm pôdtl

terminar um neto olllclal, demais Io',
esse glorioso Club quem requorcu h cou<
cltuada Federação Drnstlaira das Socic-

dades rio Iteino, a certidão do sua ln«
scrtpçío, como amador o solMtou a It*
cença para lazer Inscrever o seu repre*
sentanto <*m concurso, uo estrangeiro.

Demais, a Federação tom ailuplado, «a.
hlamenlc. sdmonle otlnndur nos sócio-, doi
Clubs i)or Intormcdlo rios me.mos c.luhít

Não procede, pois, a nollllcação rio II-
lustro conlrodo.

O valente campeão Ahrahão Sallturo,
Iol c representou cm Montovldeo o Club
do Natação n Regatas.

— llealisa-se lioje a sessão do conselho
da Federação Brasileira das Sociedades dej
Remo. :
Fcttcrut-fio BcaHllcIrn dan Ko-

«-i.MlailcM «Io Ito.tiO
Sessão ordinária boje, is 8 horas da

noile.
.Secretaria, 19 do março rio 1907,—Octa.

cio da S. Jorge, 1' secrelario.

OS BOffôBEBRGS
Serviço para boje:
Estado-maior, capitão Monteiro; pronn

ptidão, tenente Mendes e alferes Flrmlnoí
manobras de registros, alteres Carneiro j
ronda aos theatros, alteres Ferreira ; me*
dico de dia, Dr, llaslos ; emergência, caí
pitão Paula Cosia, alteres Ferreira o Dr.
Secundlno.

Ponta-pés
As autoridades da 20' clrcumscrlpç»**.

prenderam honlem Helinlro Joaquim, por
ler aggredirio o lerldo a ponta-pés o menor
Josó Pinlo de Almeida. ,

O oITondido loi honlom mesmo suhniev
lido a corpo de dellcto.

Uma da (mulhep-homemi)
A preta Julianna, residente à rua Sena<

dor Nnbuco n. 2, possuo um temperai
niento de leopardo o Iol por Isto quo Ib»
deram a alcunha do mulhcr-homem.

Constantemente ella esquenta o temr,Ct
com visiuhos, prolerlndo palavrões o ia<
zendo gestos Immoracs.

Honlem, à tarde, ns vistas de Julinnnç
so voltaram para a sua visinha Pn sr.illaní
Theodora dos Santos, residente á inesmí
rua n. 2 B.

Depois de multo Insnltac essa visinha.
a terrível prela agarrou-a com os seus
Itraços rijos e atirou-a sobro a calçada.

Não satlsleita com isto a adversaria dó,
Proscillano esboloteou-a o cravou-lho qS
denlos na orelha direita, ferindo-a.

Feita mais essa bravata, a mii/Aec./iomtill
voou com a opa, ganhando rumo Igno*
rado. .

No seu encalço anda a policia da Ia*
clrcumscripção. •-•J

¦ «i I ¦ .

Eiiforraações
OIlltOM
Sepultaram-se ante-hontem 41 pessoas.

Queixa de furto
A policia da 5' urbana esto empenhada,

em elucidar o facto que deu motivo S
queixa rio Sr. Antônio lleller, residente à
rua Senhor dos Passos 11. 109.

Declarou o queixoso que desconfiava
quo dous homens que haviam estado i
concertar o telhado tl>* sua casa, eram 03
auclores rio furto rie 11008 que so achavam
na gavota rio um movei.

O delegado prendeu os aceusados. ,-
•¦¦- i^cooajc-aco-—.^) \•c^QiaraKiFfci.A.ís? »J
Lista geral dos prêmios da 147'—2-1" lo-

leda da Capilal Federal, 03' extracção,
reallsada hontem:

Premiei de IS-.OUOfiOOO a 2008000
18020.
27107.
9690.
5524.

23852,

37
•1454'

30
2909
5953
72*54

VIDA RELIGIOSA
S. JOSÉ

toda a igreja cathollca, que festeja'seu
irantle patrono, o glorioso patriatvlia São
losií.

Depois rios d" Jesus o rie Maria que
nomo oxplcndn com mais brilho aos olhos
do cnlbolico que vive de sua té, na phrase
!0 apóstolo '/

Quem loi mais longo ua convivência
Min a Divindade*? quem penetrou, a não
st Maria, com ma:s alcance, os planos da
¦1'dempção tio boti!"m *? quem vio mais
erlo depois delta, os arcauos da Miscri-

¦urdia F.lcrna*?
Quando olhamos para o passado rio

Ibrlsllanismo,quando remontamos íissuas
.rtgcns, quanno peneiramos os primeiros•uipos da sua historia, nenhuma llgura
o dostaca. em coiilornos rie- mais sti:ivij
iarie. em linhas :imís brandas, ilo que a
lesse huniitde operário, elevado t:s incoin-
.ir.iieis alturas de guarda do Homem.
Deus.

o Evangelho menciona-lhe o nome,
i.itfitas para diamal-o juslo. O dtvin 1-
cismo .Ias sagrari is Icllnis Irsça nessr
Ijcctivo tudo um perii! de pureza o san

Vendas
Ilnsn
Mercado
Entradas
Pcsile I- do me?....

.1 11 rio Julho.
Miulia
Stock da inanliá..

11 da tarde...
Doipachado
Embarca ilo

Sabidas :
Europa
Iv-liulus Unidos....
Ilucnos Aires
llosarlo
Montevidéu
Rabolagom
ll.ildcado
Jtindialiy
Campo l.iiupo....
Sorocabana
Pary n S. Pinlo.
Rraz

1907
73.',07

1837.1 a M
fraco
«2.001

525.777
12.282.000

3-2.801
2.700.517
2. S00.003
2.831 OO!)

43.0»

30.230
53.017
1.050
3.719
5.IW

093

1000
10.070
4B000
cnlm ¦

a. asa
110.080

..180.782
7.U9

7!lii.(W8
100.421'

9.987

S30.0V3
OO.IOi

1.002

2.1
4.725
1.771

1.175
1.052

para •

1802ÍJ C
27*700 a 27793..

968'J o 0091..

Pfíim*o.i (Ic fOOgOuO
8810 17097 21391

12133 19970 2á9õ0
Pmiiiíoj de -íOgtlOO
7503 13119 18701
8253 11715 19438

10319 16061 19990
13372 17605 215*30

Approximacòes
18027.,

15:01)03000)
1:000SOOU

500$OOJ
20IISOOIJ
200800Í

285S1
29807

22593
23141
2518S
25176

O assucar est'. perfeitamente
lysado.

As entradas tio dia li foram do 10 314; sa-
hiram 4.403; e exisliam hontem 325.106 saccos.

O pra*. nara substituiçfto do nolas.quo
Jovio lindar íi SI do corrente, foi prorogatto
até 3') de setembro próximo.

Entraram em no;sj mercado os sc-
gulntos gêneros: 03;) caixas.rie bacallno, li'0
caixas 6 I5J barricas (!a cevada, 2.999 bani-
cas ii! cimenta, 2'.7 quintos, 7 doclnios e 3;5
caixas de viulio, peb» vapor .llBlgratiO", pro-
cedente .Io lla,.iburgo;S.720 sacc.s de assucar,
U00 fardos de olgodfio, C00 saccos do cal o
.0 pip.is de nlcool, pelo vapor «Esperança», do
iul; 53.078 saccos du trigo, cm grão, pelo va-
,mr ...Nadia", .ie Daliia lllanca; 534 caixas ds
banha, 4.3SI saccos üo feijão, 3.0S9 üefarioha
116 fard.iS .Io alfaia o 107 pipas dc alho, pelo
ripor .'liitariny ., do Sul; o 1.'39 caixas de
batatas, .00 ciixas o 53 quarlotas ds Vinho,
polo .'Cordillíre-, deBordeaux o "' *«¦,

CYCUSMO
Club SjMit-tiv» ílmtii-iniy

Nem as ameaças do dia do anto-hontem
lizeram quo as lestas na pisln rio Guarany
tossem (lospresatlas pelas taniilias do nos-
sos «sportmens.». Aleslaoslevo bella, como
provlamos, loi completa para nosso spnrt
cyclo-pedestre e licou nsstgnnlada mats
uma victoria. Um programma enorme,
cheio rie ntlrnlivos e corrido íi risca. As
arc.hih.incarias estiveram repletas rio se-
nlinrltas o cavalheiros quo com grande
enthusiasmo npplauiiinni ora a um, ora a
oulro lenaz vencerior.

Assim, pots.o t.uarany abriu sua eslação
com chave ile ouro.

A musica rio 23' batalhão rin infantaria
do exercito esteve íi altura do mais exi-
genlo. 0 Sr. Cbrisliano Torres o seus
companheiros rio directoria loram duma
gcnlilOü-B liara comnosco e seus convida-
dos e incxcoriiveis na direcção ria corrida
que loi admirável.

Nós, como sempre, gratos registramos
mais nina vez este cavalhoirisruo do que
usa :i tllslinc.tn socladado com represou-
Imites da imprensa. O Albion ganhou um
pareô distanciando. Passemos ao pro-
gramma que levo eslo resultado :

1» pareô—Velocidade—150 metros—po-
destro. Em 1»legar Albion cem2» Auriaz.

2* parco—Primavera—80 metros, pedes-
tro. tüiu Io togar, Arsenio Eslovos o em
3" Atlaniiro Fouti'3.

3» parco. Não so realisou.
4o parco—Koan—2 500 me.lros, byclclel-

tos. Em 1° logar Juvenal.
Eslo pareô toi muito occltlenlado, tetuio

cabido os demais concurretltos.
5o e 6* parcos. Não se realtsaram.
7' parco—17 do março-pedestre. Em

i* logar Vtobert e om 2' Fonelo.
R" pareô -Nelson—iOOO molros. Em 1"

logar Albion e om 2" Avança.
9' pareô—ExtiToato Hermes—200 me-

tros, para alumnos do Externato Hermes.
Em 1» logar o menino Eugênio o etn 2*
Adalberto.

10* parco—W. Ford—120 metros, pe-
dostre. Em 1* logar Guarany e em 2"Ta|ilr.

11» paroo—Elbe—2.000 metros, byci-
eleitos, Em 1' logar Zut e em 2" Avança,

12' parco—Iracema Franco—Para me-
ninas alé 12 annos. K,m I* logar Euridico
Guines o em 2* Maria llraga.

13' parco—Pekim—1.0BÜ metros, pe-
de«tre. Em 1' lugar Albion o om 2"
Avrnçn.

A raia esteve posada não obstante os
pareôs loram aiTnucaitos nu máximo tem-
po possível.

Albion loi carregado em triumplio pelos
collegas do vida sportlvn.

Osprcmios aos vencedores constaram

1S021 a 18030...
27791 a 27800...

9681 a 9090...

Díjciiiii

501006
258000
25S00Í

ÍOSOO?
10300?
íoaooo

Cíitííitas i
18001 a 18100  •*3f'03

2*7701 a 27800  460b«
9601 a 9700 *1«0^,

Todos os números terminados em 24
lôm 48 e em 6 lêm 2s, oxcepluatldo-sa*
lerininados em 26.

O liscal do governo, major Friincuca
de Assis. — O dlreclof-proslifonti', Alberli
Saraivada Fonseca.—O Jlreclnr-asststontO<
.lt(fliisi!ü da Rocha Monteiro G Ua, secre*.
lario.—0 escrivão, Pírmino de Cantuariat

ESTAOl) DA UAHIA

Rosumo dos prêmios ila loteria do
Estado da fiabla, 18'—plano 5, exlrahlda
honlem :

Prêmios de 1Ú:0Q0$ a iJOOSOCH)
32712..
¦19593,...
10917....
701540....
2917,...

572G8....
55061....
11591....
28130....
31190....
59271..,.

1317
2154

10559
14298

10922
25432
266(53
27070

16:0005000
 4:000$00£t
 3 OOOSOOq
 2:5iiisUII8
 2:000800?
 1:5008008
 l:00080Qtt'.'.' 
 5006*006
 500SO0Q

5008001?
5008000

Prêmios dc 2n0i0IÍD
:-8-s06 65279 83720
39759 68969 9383a
40538 79689 95(»5
•1S116 32141 97801

32711 e 32713..
19592 e 49594...
10916 e 10918...
70639 o 70611...

2916 o 2918...
572(57 0 5720*9...
55063 0 55065...
•52711 a 32720.,
19591 a 49600..
10911 a 10920.
70631 a 70639,

2911 a 2920.
57261 a 57270.
55961 a 55070

2927.>
306*! I
32683
3180(3

98635
ÀppvQ-tiitiiaçànt

Dezenas

(jlWSIWO
2O0S00á
20030.515
2OOI00S
lOOaurQ
1O0800Í
lOOíCOÍ

ínosfloó
50S0DÍ
50S'h50
5ü»00?
50J...W
50SÍ"H>
50SÜ0>

Centenas _
32701 a 32300... ¦iUtV-í
49501 a -19 OU 10«W'i
10901 a 110"0  10SOW
700)1 a 70700 I"*"10;

2901 a 30O0 ÍOSÜOB
57201 n Ó7I00 JOJJ^
55001 a 55100  l^Wf

Todos os números terminados em «
tèm 23000.

anlonio Jasi de Mattos, flscl do SJi
verão.— üoJoij.Ao Cuícasuo, thesourclr^
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Na estação calmosa, o mais proío-

rido para banhos geraes
ou paroiaes

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS

GODOY FBBNANDKS & PAIVA
D1IOOUI«T.\0

8. PEDRO 6B- END. TELEG. «BORAUNA»

?.

«..., »»»*a*g*',«»*i»ja«l««»c-»^^

Eleição nuinioipul
O llliiHtrnilu i> lnili>|ii<uiiii|iiii oloiioriuloSecção

Ho FdMco
dn nisiriciu ppdoral vai, no
l'1-i'Xl IC" ilo mui',;!), oinjill

llu :il ilo

Com a» Obras PubliodS

GUIA DO RIÜ
ODoatiJ

|.'.la rcparliçaii expedir, inalai pulos s«-
guiiiic- paquetes;

llojei
ili.uiiilic». para Sanlos, llio da Prata, Multo

(irusso o purnuiinv, icrolniudo Impressos alii
n« j liem* da larde, oliloclu" pau, registrar.,11, Al 8, rarlus para o inlerior ale as ', l/j,
Coin pariu iluplu o para o exterior nlè As.',,

„i:,)rd va», pura l.ns 1'iilinus o llonovn, re-
ccliciiilu uopiessos uio às O Iioras (In inanlil
exterior nio -a 10.

•Auia/o e», para li.il,aro Bltropo. via bis-
lina ,ci'.'l'"iido iiupiessiis alo ,-is i liorní (Ia
tarife, obiecloa para registrar ato ii l o cariai
para i> uxlisrlor nio As .1,

oVIuicIrn», paia Plorlnnnpntla o Hsi.nlo do
Um Umiille do Sul, loi-etieiuli) linprussiis ale
us íi linras ¦!¦» uiíiiihfl, cnítiis pnr» ¦> luturlor
;,|, " Mi D com porto duplo uio as I .

Am» ' II '¦
• li ,111101-, para o Uspitilo Santo, llalila,

llecllo e M icoio, rci-elioiidiiinipiessn- ulò as a
Imr.is da initnhil, olijuclos pura rogi«tr r alo
;,s da lindo do bojo, carlas para „ Interior
nlò as O l|- (Ia inàniid o com purlo duplo ale
:.»li.

„ orillillóre», para Sintas, Itio da l'r;,|a,
M.iili, llrossn o Paraguai*, recebendo impressos
ale á-, 12 limas dn iiiauli.1, objectos |i «ril 111-
(íli-Irnrnl6fts11.cartas pnra o inturior titô
.is 12 II-.- llu tardo, com porto duplo o paru o
exterior 1116 a, 1.

,ilpiraii|M •, para Estância, Ponodo o Villa
Nova, roce bundo Impressoanlô â l .hora tio
lurde, objocliM paia registrar aló us 2, car-
Ias,ara o luturlor ato ál Ip! o com purlo
iluplu ate á« t.

>il)rita„, para Santos, llio da Prata. Multo
Grosso, Paraguav o Pacllico, recobúndo un-
pi*o-*30s alo ás tit horas iln iniiniií., objactus
pura ro.'1'Íriir n!6 às D, cartas paia o inlerior
nio ás I ipi, com purlo iluplu o pura u oxte-
lior nlÒ íiS II.

ORAMOS OAS E. OE FERIU) E BONDS

CORGUVADO
,\usdius uteis o santillcadns sdbonl trons

í,s • ii.ir,. son ,• 10.49 da manha.' ia.tr». ».oo,
"ü.OOoO.lütdn tarde o '«. 15 e'l.0o da uuilo.
Kos uiesiiins dias descem As 7.20 e H.45 da
loaulii), 11.00, " 1.50, 4.00 u ' 5.411 da tardo ,i
8.300*11.00 da noite.

Nos domiiiíios o feriados sobem as* 0.1.1,
B.oo, 9.30 o 11.00 da inaniià, 12.3o,3.uo, :i.:iu
o :,.io d.i larde o li.lã, "9.ir, o " 1.00 da mm.,.
Descoro nesses dias ás 7.20, una o li.3.1
da manha, 1.03, 5.35, 4.1,5 o 5.35 da larde e
7.30, 8.WoMI.H0 da nnilo.

Passagens do ida o volta a 1'ainelr s 23 ; ao
XI' u „o láircovudu 3M0.

ObservacOes, -Ustr ns com o slgnal (*)sflo
facultativos o .sii imfegnin á reipiisu.-on da | quo seja encaminhado com inl

plano

1^»^^ ! cimilicõos ,ia'M,;nlc,!anda,le ,. ,..„ ,,„-;,Ii-
o das fj.lã da ,1,1, 5, 6.15 da tardo o os da
noite. I

Km dias d,i chuva,os Ircn

ii Sr. i'1'ilai'liir.— ilii rema du mu niiiiu
furnin ns iir,i|irl"larlns ,ln rua l.ul»», uo

I l*llR(i|ihn ilii Heiilrn, liil|,iiii,f,m pniii col-ios sina. liiciir upp:ii'.||ius wiuUarlo-i uioilcriliis nusinaildilniliiniiiiCuiHelliii Miiulelpnl. I „„iH |in>illua« Ponde ovam elles ijue
i',i)iiii|iiiiiiln na,, oalejniuiis niielorlsailiis a naquella run nüo passava eneaiiuinnutii

iiariiuilr o iiiTagu .por narlo d„ políticos • ,1í,|,!!ü,.,l,or !M0„ l»iPvaniili'"Balil(la lal'  pxl.pnr.ln quo lhes iiiurrnl-ii-lii grandes
n iiiragu .por parlo ile imiiiiens

liruslliinmnj, vlcmoa pôr illoiile do eleito-
tiniu uo !>• dlslrlc.li) uma cnnilliliiltira qun
80 uns nll.Mira uiniiieii Invel o ,|tiu
miiilo honrai-la o Conselho do quo fl.nsso
pnrle.

0 iiuini> que liprcioiitnino" nflo d o de
um desconhecido : nu político do oxllnclo
lmp,'i'iu mlilliiii uns fileiras de um dos
partidos ciiiisliliieluuiiüs o fui uni dos que
inuis se esforçaram para congraonr anil
lins, eulàii desaiiliiindiis, fuiiil.iiidii ua fre-
gin-zla de S Juúii llaplisla <l.l l.s("nti um
cluli político, n cujo osfurco o dcdlcaciu
su iluveu ,i vliinrl.i iloillins raiiilldiituras,
a senalorla o a dopnlnçíio, vicluria quo
assuinliriiu os adveisnrius pulllieos, por-
qun a halalha olelliiral se Io riu milre
adversai-los amestrados o llliornos novéis,
qun ciililu priiin otl.-s, Antunes dn (Iam-
pus, Umnlipjos Porrolra, Pyrrlio, Domin-
ROS Lisboa. Custodio Nunes, V, o lautos
outros."

lllrllos e enih-irnc >s stiporloro" ao que
havia previsto ua carreira polilica, que
lan liuiii havia eiieeiudo o do que l"vi> a
provo nos siiflrngliis que alcançou para
deputado íi ('oiislilulnle llepiibbcaua, II-
zoraiiMio oqiiiouir-so, iiulu pruoiirui' na
vida burocrática o osquoclnipiitu' das lu-
vejas o da< malquerenças, que nunca de-
veriam assoberbar-lho o animo, porqun
sempre u ciinliecoinns sereno de espirito,
(Irmu o ivsoiulu daquelle carnclor que
Com o sangue t> OXCrupio herdou.

O 8-riMlo desilnin da sua conscionrla
tranquiila, porórn, nüo pude pormano-
cor.

0 eleitorado indepcndenlo do Dlstrlctn
Péderal, nas condições em quo se pneou-
traiu as cousas da Miiiiielpalidaile, tom
necessidaile do escolher candidalns que,
livres de paivõns pnllllcas, de confiança
justificada por procedentes honrosos, ,l'"-in
a sua collnboraçiin auclorlsada o Idônea
ao mutllriplo o sejam rapaz-s do compro-
honder o de contribuir òlllca"mento para j

llijenola o
gerencia du «llutuldo Coicovado» iNos dias, r,„„., „„.,»,„„„.uteis u santilli-ados (caso nao chuva] o trem ] coiiu.iin,n quuupn i
das1 horas dntarüo vai ao Alto dol.orço- do ÍiiIitcrsh, quo

despezis, seni resilllaill) prullcn, <ll|,'l
1,'iit'lii-so, poróm, n culloc.arem Iiim nppa-
rellius |o|;o n lii.iieelnrla de ninas 1'ulill-
ras llze.sse supiilir ni|i|i'llii rua do referido
liquido,

lie mula Ihos valeu i-,| pnndençilo, por-
quailli), soli lllllença do p>sailns niullas,
llveram de cumprir aquella ordem; de
fiiriua, que, substituídas u- Sfiilliiasanli-
uas.de fossos ulgllllias i> nulnisque despe-
javiini para unia valia que alli passa. II-
caiam os murado,cs 8lije|los ús exliuln-
,;ões i|, sprendidas dus maiorias leeaes de-
piisitadas n sem escoailieiltu, devido A
ab-,,lula falia ICOXIIS.

Pedem, puilanio, o-, proprietários e mo-
riiilorea a esse iilusirado orgJo da im-
prensa o seu valioso apoio, no sentido de
snrculluciiriu ri piicatiamoiilo com n coiiipo-
lento siippiiiiienli, iragua.ha longo tempo
[iruliieUlilo, na rua Lll za, uu UngenllO de
1'eiili-n. uma, aliás, dis menos cuidadas
por 11111*1)1 do direilo,

Agradecem ns
Pniprietnrins e moradores.»

4OO.OOO5BO0O
liitranlii n semana Iluda furam panas

surtes grandes du loleria da (Ia Uai l'e,le-
raf, l-epreseiilnnilo cerca de 1I.O:OO08U0O.

Itecoiumeiiilainns aos nossos leituras as
publicações diárias feitas |M'l"i l."leiia fe-
deral, dus pagaincnloa elTcctuados.

Café com milho
Pol onndoiiinado pelo f.aboralorlo Muni-

cipnl de Aiialysesu s,".:iiiule pruiliicto :
Cair- M-iiiilu) de Ouro, upprelliMldliio pelo

Sc. llr. (lesar du Ain.iial, :'i rua liará,, de
»!,'Si|tlll.i ii. 51, o lorraiin por Adiilplio
Prefro, a rua l.uiz de llainõus n. 2, revê
lull a piT-eii;:i do grande ,|iiauliilnde do
libras de milho.

(Triiiisciiplu do Correio <Iu Manhã do 10
do correnle.)

Serviço doméstico
A «OltZüll- » íMfliHcu o» mi

iilieit-IOM «tCMtl"! K*UG<VUO |>UlOM ¦**•-
i;i9.iitr<4 111't'v-t-Mt
INii' uiii.i VOUS -ÍM> vm, il tlntiu
i*<>i- d,,,»«, vesto»»—>*o !•«. i« Mniia
1*411- tVCf* VrZCM-ítO |'M. a finliu

O aiIIlIllIctlIDlO |MH- ll***-«i V4--
«f.tvi írlil ilIlM.H.4» :t uniu i|iuii'(u
|iul>lii-ix.-:>i> «lltATIH.

*'*MJX'mU3C .J1\.',\ rtVW+PfíVfVC WW SmWVkT&tWNoWk' tWÊ

Pl'.i:i:iSASI', 

do lima ain.1 li con para m
.;, ir mu nieiiiuu, na rua liiiliiir.il Slivu
Trilusn, 5, Audiiraliy Ursiul", l'i-uvliie,'o
quo >i ui-iiuiu num lanlo uiuiiIkisii, pnr-

Iniilo i|iiuiu uno l„i iiiiiiI - iiuiuiiisn n-,-,1111
roíiio 1,-in nutrida li iiasolnda 0 ,- .ciis.idu apio-
sonlarsn, 1'ngn so bom,

lll'.''.|14-SK comprar um liori.si „ unia uni-
oiMlúrn um hniii minilo do oon«"rvii(|!lo
nara um iiicuin uasnulu ; un rua (ioiiurul
Silva Tellini II. 3, Aiidur.iliy lir.iud,,.

lll-.r.lSl SM ,l>, uma coilubolra para Iros
III..MI n; na rua da l'.uianrip,K&o ii.CI, Silo
('.luislovilo, pn,\ii„i,:„,|:,ri:o ilaC.aiicnlIa, |

n»-*.*4»*«««iitiuaBCJiUa»«iAii^

Sonm: 

o miJAo <i«< iinii'—0 ran«»«
din iniilnilll -ai 0 aaTIlltlira dl) N,-,'l:iiiili-n
Amara»,iinnodio piiubaln : vinidoao em
in.iiii ns ihsiunriat o no linpositn A run

Lui!, do Ü, Joaquim ti. 513 A. Preço do
frasco UI000,
*oxi»xiKiximaysaz'OsaoOi^

íA NOIVA
dlmr.is p.iril liiincin, mi('.nlielliiir.is pura biuiuuis, Minhuraa,

ini.-ii(,,iiso bnnacai,
l'ouloaiii-s„s niIioras, llii-<«ui.se ns ca-

liellui.-nni us uiulliiiies liiilurns; nu rua
dus llurivns n. 58, eutru Assuinblea o
Sele do Siiloinbri).

P nitr.lSASI! do um nludniiui do emlnlia
p.irn c.vn d» poiiHiio; mi rua da S. Pedro
ii, io, sobrado,
OIIS rnpaios du r.oiiuunrclo dcsojnni ou-
contrur, pinximo a lilnrla, um enuiuiolo
lllodOstiiniunU) lllolullido, ato .",08, mu
casa de Familia: cuias á travessa do (lu-

viilui- ii. 3, » I,. dn Carvalho.

c
c

UlTASde. Ilança pira nlimiiílsempregos,
I àiiso baratii. Ilua (Innoral Câmara I ta.

ISAMKSTOS-Aliiuainso criadas o ilno-so
lanças do casa». Una Ccoeral Câmara

15,1,

A DVilCADO-
it dflspoJiiSi

Soltura do presos, cnbranças
Ilua ('«.'limai Câmara 150.

IIII.IIANTINA cnncroln «Ao potroloo»Mil. \ do II. Olivier. Para o cabello o
barba, 1'orrutiio tleltoioao. Nas pnrruiiui-
na» o li,i diipusito gorai, (10 rua da Cru-

giiayniM mi.

gnivlllnl o ns quo
UlIlllllllllOIltlll) ,l„-
vem !:,/i'r u-,, do
VINHO BIO-

QHNIGO («orailor do vida) quo cimi" di«
usou iioinii,o um vixim (jiii-: HA' vim.
SA assim llcur.u, furles o lei an o lodo iinuiiiuii-
t.,,1,, o un-Mi,,i-.ido para rubiisteciT tainüoin
OS lllllns.

t> o mollior dos
Miiini!» conhoii-

nlò o pin-
iienli, e, poilanl,,,o ,nais ulil nos convnlos-
UOtlloS, ii lod.is us pessuns fracns u as amas
dn lollo. Vido a bullu l!ncoiilri,-so nn rua
Priiiioirn da ilnreo n, 9, llroidlllll liill',,111

As senhoras

0 Vinho Biogenico g

Sabonete

frraoi.RO sAPONiPiavno - oxtinuuo
,',„,,.ilelninu de a eaip.i o evita o cm-

l,c.,iiipie,'imeii|i, dos calicllns; o encnii-
Irado nas porfitmnritis o no doposlto A

rua da Uruguyana u. CO.

in h b Rísiaurant Aldina
nntttndn com t"do o cnprirhn, andino

i-,nu,nn,| dado. llu , do Hospício n. 110. Preços
80 o compotoncla. Proprietário Jacquos Cam-
pos,

K»

Bsto |ii',„IikIi>«, sa-
lionou.,0 unvlinr aU
lioiaronliiiciilo paru
a t*iilH« lri"liu » hii-
lollo, (111 dcsupiM-
rucor ciiipoucus dius
ns manchas do roa-
l'i,Mspiiilia>i,pa.ihi.!!t
surdas, caspu, ru-

^.^.^^^-ij...-^,- Kilíi« SIBI-ttou d« bit•******~****"****,™""****,**¦ "l|tn, ,itc.,loi'lian,l„
n pelle ngrailavoluiunto fresca o uss- tioada,
la/.iiiidi) espargir o mais sunvo o duradouro
arioiiu, daii,l„-lbo lieller.ii, llllrucllvua o en-
cniilns, di-vciiiln sorpioíenvol oura a lav.uíuo,
dascriainas, p„rquu não só da vignr oolas-
liciiliidu ans músculos como ns presarvn do
Iodas us oufi-riiiulados próprias dn prlmolra
infância. Preço do dúzia Ul, um issoii, caixa
do Ires, 18. Vondo-so nas principaos casas e na
casn llazln, Avenida Contrai li. 131; ruas do
llienlro ns. SI» í5, Hospício ns. 3 o SI, opina
vendas om grosso • a vnr»|„ S. Josn n. 55:
deposito om S. Paulo, lia mel A fi.

Colchoaria Transmontana
Oflleiua do colchoaria com um rompido

sorlinietilo do colchas, lençrtes, frotihns,
rorlliindns, cúpulas, colchões, ramas dn
(erro, lavaloriiis, o variado sorliinento de
camas para casados o solteiros, o oulros
(liais artigos a prípoi cntnuiadai.

Compra moveis, somente novos
l<Vian«;ÍN(.'<> Tclsct»lri« I.imiI -V C.

2S — Ilua Soiiiulur lillzoliin - 21

do reforma ou
a melhorar as;

¦¦ irá,, somente utu
Paiucirai, vigorando a horário dus dias ulois,

Far-se-ao«trens especiaos- qunndi, ,• numero
de passageiros for do 20 ou mais, desde que
haja material disponível

Salvo os «trons especlaos*, a donitira no
Alto dn Corcovitdo e du ::o niiuutus.

l'*crrü-r.:»rrll Carioca
Do largo da Caduca para o S vives tro — Dias

ut,,,s: das 5 da muni,:', ás li hora» da iiiuto
de Inea cm hora, sendo o ullimo a I 1,1
Pominfíos, feriados e d as santos: das .". da
iiianZ-ã às" da noite, de 21* eni 20 minutos) e
das t da nuiteás ISda noite,do hora em hora,
sen«'p o ultimo á I ri.

UoSylvcstre para o iargo dn Carioca—Iden-
tico horário,oxcepto o de I l/v, que ó suppri-
mido: „ ullmui saiu- ás IS le rns.

lias 0 horas da manhã ás 12 da noite lia
também bondes nos dias uteis de 1/2 om 1/2
hora, no piam, inclinado, á rua do Itiaenu- o
n. 117, bundos esses quo váo até Paula Mattos;

Kos domingos o feriados ba carros do 15 cm
15 minutos,

TIJiic»
Dius uteis — Canos de 24 em 2» minutos.
Ao?domamos—Carros o.uo partem du largo

de S. 1'rancisco cm correspondeuc1} com os
electricos:

Manha—5.01,5:52, 6.28,7.0'», 7.28,7.52,8.28
B.52, 9.10,9.5-.', 10.1)1, in.ll). 11.16 u II.40.

Tarde-I2.0i, 12.(0, l.ns., 1.28,2.01,2.28
S.58. 3.28, II.52, 4.16.1.52, 5.10.1.10,0.111
6.M. 7.0S. 7.40 8.01. 8.28 o 11.01.

Frlliiin*»:
Todos os dias—Sabido d.i Prainha para l'n

burgo, as 0 1/2 iia niaiili;".. Aos salibail.is ha
ulnda um quo pinto ás :i e ir, nunutoi da
tarde, lambem da estaç.ln da Prainha.

Do Krlburgo pirt" diariamciitu o expresso
as 2'-.ID da ,.,ul».

Ilha do Governador:
llias uteis, feriados o sai,lillcados—Partidas:
o 45'da manhã o * e J0' da tardo. Volta:

2liurasda manhã o 5 e 20' da tardo. Dom,u-

?:„s— 
Partidas: 7 horas da manha o 4 o 20' da

arde. Volta: 9 e 50' da manha; 1, 5 e 20', da
tardo. I

H. Pnulo :
Partida da Central: um s 5 l/S o outro

às 7 horas ,)a matiba. Ü iiocturou pa,ta ,s 9
boras da noite.

CIib(j da á Contrul—UapidoisSlf2 da tardo,
expresso ás 8 da noite o nocturno ás 8 Iioras
da manha.

Trem do Norle:
Ue S. I-rancisco para Petropolis — Nos

dia* nteia : às H,nri da manha ; 5 horas
da tarde 0 às 7 Iioras da noitn. Uu Pelmpulis
pam S hanfisco: um á*- D hor. s, Oi tro ás
9,25 da manhã o oa ros ás 4 borra da larde.

Nos om nuos—Dü S. l'"iauclsco para IVtro-

{ioIIs, 
io, s,3,-, ,1a manhã c as 7 horas a noilo.

le Potriipolis para S. Francisco—as C horas
d» manhã o ás 4 da tardo.

Os trens que p iilcm nus dias ut«,s ns 5 ho-
ras da laido de S. Francisco para Petrou, lis
eas 9,-5 da manhã de Petropniis para São
Francisco, i áo cornou nus ,i,as feriados o
sanlillciidcs.

JMituifi:
Partida da Ccnlr.il ás 5,30 o 0 horas da

miiiil.fi. O iiorluriu p*iito s 7 horas ila nnltn.
Chocada á ¦ ehtràf—K-ípr sso à^flhoras; ra-

pid,,8 1/2 da noite, linctúrno ininoiro chega ás
ü.4'1 tninutiis da manhã.

JViíítheriiy o s. Doitiintjus:
Dn 211 eni 20 imniitos alé I o 30' da manhã
JPctropoirs:
Todos os dias; partillada 1',-ainlia para Pe-

tropolis lis Gb lll) <ta manhã o 4 horas da
tarde.

Dc Pctropolis pirt.un trens, as 7,30 dama-
nlm n às h u '.2 <:a tarde."Tiiei-c/apolís:

AOS domingos náo lia. Nos dias uteis, lc
riailos nu sanlos,parlula ,1a Pruilllia ns P o3l
da mai.li:. >i)á uiasiilels rejíressa da Piedade
às 12 íiuras; nos dias sanlos <j Icriados sai
dn cidade ás.3 Iioras da larile.

Paijuclá:
loas • uteis —Partidas — lia 6 horas da

manhã, 4, e 30' e 5 e 311' da larde. Vnlla: 7e
10 da manhã, 3 30' da manha o 7 In,ras da
noile.

Domlngos—lda—7 horas da manha, 9 o 30',
e 12 limas da inanlià o 5 o 6 hora-, da tarde.
Volta—7 «•• D horas da ma li ha, \*\ fi i a
tardo e 7 limas iln imite.

D as Santos o ferindo,—Ida— 0 horas da ma-
nha pi,: 30' nii manha,', ¦ .0' u 5 »il' da l r-
dn. Volla—7 o lu' o s u 3o'da manhã, : horas
ila tarde o 7 loiras da noite.

dados.
O Sr. Alberto da Cosia, intelllgento o

modesto servidor publico, 6 o cidadão
cuia candidatura levantamos o para a
qual pedimos os stlflraglos dos Srs. ele!-
li,res bem inlchCiuilddus, daipieltcs que
rollocam os inlcrcsscs matoriaos do liistri-
rio acima das cunvouloiicias du partidos
ou de grupos políticos.

I!' possível quo a idéa de levanlar-so
essa candidotura ao cargo de inlenileiito
municipal pelo 2' dislrielo và causar au
apresentado surprozá c mesmo esmoreci-
menlo: o illuslre cidadão, porem, não
le:n o direilo de, por motivo do um deli-
cado nieliiidro que nus hhilio do fazer
públicos, recusar os sulTraginsqii,' lhe são
off,-reriilí,se deve cuidar com a Indlspon-
savel coadjiivaçfio dus s,'iis humurosos
aminos, i-sparços liojo uns diversas fre-
guezias de quo se coinpüe o -¦ dis-
lilcto.

Ao funçcionãllsmo publico, a quo ol!o
actiialnient,' pertence, nos Srs. pliarma-
ceullcos dotnlciliailiis no mesmo dlslrleto,
pedimos, nem síi os seus votos, senão
lambem o sou esforço pessoal, liara que a
candidatura do um seu roIleRa de classe
não naufrague no m,-iu político cm que é
levantada, sendo, como 6, apenas escudada
na competência mural, inlèllecluol o ad-
minislrativa da pessoa do candidato que
apresentamos o na boa vontade dos seus
dedicados amidos.

(Transcrlptod'í) í'<i(x.)

Clilli-SK, por 70,1, uma magnífica sala i
com fivi.tt! para a travossa da Itirioira o

i para h rua do Kspirito Santo; tralu-sana
i rua do líspiritn Santo n t, oscriptorio. j

I.II0A-SK, por 1008. uma olosanto casa, i
situada no opra^ivol bairro dd SaiiUiTfie-,

1 leia, á run Cnriva ,ls Sá I X; lrata-sn na
\rua do Ilspirito Santo n. 1, oscriptorio.

I II.Xo— 0 abaixo assignado lecclonaosso
„ vius-i iost ii,mu,to p,,r musica o sem

mus c i, hi'in assim niilrus in-tniMiuiito*
d-' corda, miithndo fácil o npfirfulvoudn,
inlioduaiis swis discípulos pi,lll'roui ox-

uliic alguns Irnclio* -,m poucs lu.-iies, como
pude provar com as pes-oas quo iam leccio,
iludoiinsta capilal, algumas portenram a alia
«ócio tatío, proçoa nioillcn.*., InfiirinaçOns, por
ntr-eniilu. com o Sr. I.iun. Ca.in Mouatt, na
Avenida Contrai n. 127.— Malhias Alburlo do i
Souza llrasil.

PKItDKtlASI-SE 

quitro apólices rtodlvldajTüIÍCÜiÜTI rt.hpll-?"! II
publicado valo, nominal do um contoI lúilD.UuU U» Uriljíiü ! !
iii) ivis caria um*., do jnnn de 5 "/• <Io
lis. 53.140 ii ,13.14a da cinemão de IRIHj

duas dilas do me.mo valor o juros do
ns. 138.9.14 o 138.203 da emissão do |869j
Ires dita. idem Idom, do ns. li 871 a 6.K7II da
omissão de 18:17; o uma dila do r.nilS. ti. s 275 o
outra do 20n9 n. 3,084 da omissão de 1899,
pertencentes a Narciso (lumes Pereira dn Ma-
cedo.

diiK. Lopez
comiuunica às foros uma cor de rosa natural
11 duradoura. O FIOSEOU e, branco, tran-
sparorito, pfrfumo d» rusas Vidro 3H, pulo
o rreio 58, Depósitos: rua do Hospício n. !2, a
K. LopdZ, rua do Re/.' min n. !>!(•

I.IIlil-SI''. a loja da praça Tiradonlos 11.21;
, Irala-M, na rua du Espirito Santo n. 1, es-
Icrlplorio.

UIIHünAM-SK BPSsnnla o Ires apólices ge-
enes da divida publica, lurus de 5,,/", do
valor dc um conto du ms cada uma, df*
os 2i.3ir, n !2. ,93 O 2J.6II .1 2Í.021, Iodas

ouiittldas «mm .8 * •, o pertoncentei aos menores
Tilo. Irene, João o Carlos, llll,os ,le Joáo Frick.

F^XISÍOI-.

25:000*$ por l!$eOO
Corr-' bojo o novo plano da Loteria Fe-

deral, prêmio maior 25:0008 por lsHOO.

Para intendente
municipal

2' DISTIIICTO
Allicr(«> (Iii l.'o«,tn

Pliarinareutico o empregado publico

âl.rilA-SH 

uma miignillca casa cm Niclh»-
icy. proxímo ao jornal «A ('apitai», fa-
zendo fronte para 11 praia; trula-so na
ua do r.-spirito Santo n I, oscriptorio,

âl.ll(lA-SH, 

pnr proço rasnavol, o pin-lio ,assobradado da rua O !•• du Setembro I
n li, do fronte da rui Daldraco. bond do {Uacliamby (.Moyor), cnm iodas ns accom-

moúaçòüs para uma familia tira mie, circulado
du Janellas, Bsta aborto das 8 da manhã ás
4 da t .rilc.

R ealismorim do f|,,,^,
¦ Iso na rua dn Ouvidor o 55

- Vendo-

cDZINIIA mineira, sã, farta o muilos pra-I"-»; mand*-su pira fora, para ludoins
(tontos, casas dn cominurcio. pnnslonlstris

vulsos a 18000. II.da Misericórdia n. 13.

INSECTIC1DA LIQUIDO
Uoslròo eiiinpletameiito 1'erccve-

|iih. IlarialaaM, l*«il«*,u«, ('nplm
pie, liem como os parasitas dos aiilmaes.
.NVui é venenoso nem corrosivo 0,1 iullain-
inav.f. Frasco: IsúOO. A' venda na Casa
Iferinauny.

RUA GONÇALVES DIAS 05

pensão

hUtU-SH, cm casa do senhora viuva ros-
pcitavel, a casa] som lilho, dc lodo ros-
peito, um bom miftrlo com janellas para o
lardini; ua rua da i.uz 11. 5'.i, com ou sem

Í.UGA-Sli a casinha da ladeira do Paria
n. 47, própria para movos solteiros, bem
a rei a riu o linda vista; a chavo na ladeira
do ftiirroso n 9.1,

h

UMA 

familia quo dispOode boa còzinba,
uLiIisaiido-so av fffiutrns do primeira or-
•Ifiin, daioja pcnsiuniir a duas rasas dn
tratamento, pnr preço erpjlvalonto .á qun-lidado da pensão. IniormacOos nn armazém

da rua do Caltelo canto da do llr. Conèa
Dutra.
n..i!,„„ „- a importância a quem com.
R8S U3-S6 i™ n|ir "T"H - ""J"1roupas para homens o mo-
nines, RXXOVAUS PARA COI.I.EGIOS, 87,
rua dos Ourives, canto dado Hospício. «A' I.A
VII.I.I-: DH PAUIS».

l.litlA-SI'. uni com modo, limpo d arojado,
a duas raparigas ipiu andem emprego*»-
da*i ; lraía*so na rua do S. Clemento
n. 70, llotafo^o.

&
I,Ur,A'-SH uma boa cozinheira, nacional,
do forno « fogão ; na praça buquê do Ca-
xlas ii. 25, largo do Machado.

A
A
A

l.UGA-Sri o vasto sobrado com dous
quaitos da rua da Quitanda u. 133 A.

I.U(!A-SK uma cas , para pequena faini-
lia ; na rua Praneiscn Eugênio n. II 8; a
cliavft no it. V, 8, ou!o se trata.

1.1'Ii l-Sli min co/.inlie.in, d • ,-,',r, rhowla
da roça, mio tom conhecimento nesta ei-
(lad**: quem preclpar deixo carta nesta re-
dacçáo.

MI0AM-SI! cozinhiHras, amas soecas o
ilno-so Panças do casas. Ilua Coneral Ca-
main 120.

Correspondência
Edgord.—•lulclfzmcnte. não sabemos.Sr,

Lloyd Brasileiro
Desde muito considero encerrada u dis-

cussão i|in> inaulive pela imprensa, com
a miiilia assignatura, cm conseqüência de
apreciações por demais injustas ipio, so-
hre U' miiilin ailniiiiisli'ar;no nesla em-
preza, fizeram ° Viário de Noticias o o
Século.

15 se as iiijnsliças mo olfeniiem, eu não
poderia ler iítfltlidó pnra que se ciimmè-
tlessem ainda maiores, conlra terceiros,
cm publicações não àsslgnadas.

M. IIUAIIQUIÍ DE MACEDO

Rio, 17 de março de 19u7.

At'ençã.o
Ao Sr. Manuel Joaquim do Souza, re-

sideiile om (Jascadurn. loi pag» sabnadi),
pelns agentes dn Loteria Federal, mais
um quarto ilo bilhete n. 12II. premiado
cm 5 de janeiro com h-ü:C'00s000.

Salve ! 19-3-1907
Au Illmo. Sr. José liar rins.
Cumprimentam pelo seu anniversarfo

aalalialii, fazendo volos a Deus p ,ra queesta fuliz data se rpproduza por niuitus
ailuus nu ,oiiipaiihia de sua esposa,

Mia prima e amiga, lluphaela e familia.

Loteria da Capital Fe-
deral

r>fl:00ns, snlibadu, 23 do corrente.
lOOiOOüg, em -o do corrente.
Chamamos a allenção du puhlfcu para os

IRlpiirlanlos planos da lot.-ria da Capital
Federal, cujos bllh-tea pi se enroiitram ts
Muda eta loijas as cusas foleiicas do
iirasii

Maçonnria Brasileira
A dimia o poderosa l.oja M.içniiiea (!i,yn'i,

r.nm sede nu Meyer, Capilal Federal, re-
pre.simliula p,r uma grande r.ommlssào,
v- io anto-hnntem a esla eidailo em visita
á l.oja Acácia quo a visitara em SOU orl-
ente.

Todas as Lojas do Niêthoroy se (lze-
ram rciireseiilar na recepçãn; que loi tão
modesta quanlu c.iirdiul. estrellanilo nítida
maisosl. çis d" amisadu, quo ha inililo
unem aquellas nfflciitns.

Diante da iinpnslefm do uma nova Cons-
llliiiçào Miiçonion,noufcrrinnada por uiidos
illogaes C culllellili, em seu liuii) disposi- i
ções contrarl s á independência o auto- !
iiolilia das l.ojau, inevitável se tornava um I
m<,vimcnli> de repulsa, u que (ifTectiva-1
mento succeilcu, parliudo da nenemerila
Cavrúo primeiro grilo contra a usiirpaciio I
dus direilos dasulllcinas. Asseis l.ojas que |
[linccinnaiii ua cidade do Nlcllieroy não
ioribirfio em agir no mesnín sonlido, já
muilindn-so uiiiiis de- cslattitiis legaliandos
que as iiiizessein fora da acção do Puder
Central, ja declarando -se outras desligadas
daquelle pudor dielal'.|'íal.

15 les actos do civismo, nobres q dignos,
não agradaram aos senhores do (iraude
Oriente que, lendo conqili-tiido aquelle
centro, siipiiuziTiiiii haver conquistado
também todas as Lojas que concorriam
para o seu fausto desperdício,pagando-lhe
suas contribuições. Os doerelns e breves
de expulsão e banimento não se llzernm
esperar e as seis Lojas desle Oriente, bom
como a Cayrü o onlras da Capilal Fede-
deral, já foram distlugnldas por aqueiles
actos que as declaram feira do ciisuão
da rua ilo Lavradio, mas dentro da lui-
inaiildarie e dos seus diróltu.s niaçonicos
pur aquella recotilieciilos.

as oille.ina.s lioje desligadas o, portanto,
livres di liilela itlconveillenle eoppressivn
dos poderes dielaloriaos, que proten liam
destruir o trabalho d- longos annos, já sa-
binm que os deerelos seriam fnlirlendos
coin a piosteza com qun ali se. falnicam
ilistlncçôes e eslavam preparados para re-
rehol-us como atlòslados de sua Indepen.
ilencia e lírio.

A Visita, puis. que a Cayi-n veiu lazer
ás suas Irmãs, de Nictheroy, como ella
excluídas da realeza, prova bem que a
união i complela e que ^e ncliiini perfel-
l.iiiieule ileaccôrdn nus ni-ios «io aairpara
deixar liem claro que estão cumprindo o
s--ii dever de homens livres o delensores
de seus direitos.

UiNI)KM-SE por todo o prm.ri, o que?Inuis colchões o oxcellentcs moveis, ma-
Ia , bacias, lapjlcs, npnarclhos para toi-
letto e divorsnsarlipos uornopticos, Itefor-

io m-se colchões, couiprain-so o trneam-so
m vels novos o usados: vendem-se a nre.da-
cõ s; na casa do Arnaldo, á rua l)r. Manual
Vlctnrino !,. 211, em frente á estação da
Piedado.

ÍKMilíM-SI-;, 
compram-se o liypnlliocam-so

prédios o torrnnnsi cnm I.. do Figueiredo,
na roa da Alfândega n. -",0.

HYPNOTISMOELECTRICIDADE
T -at»ni*i*iito «lim molp--itliiM ticr-
vihiin, «¦tiibrl:tc:ii4*x 41 oiitro!-i lia-
lillon. llr. ('««nlm Cito. -Ituta «lu
Uiti-locu n. irs, iIhh :i im r».

Pr.Cetaoo(laSilyn-^™;• •w w.uov "u •»••'•" ininiln espncial
du tuberculoso pulmonar o diabetes Ilua dos
Ourives n. r,5, das 3 ás t, ãs terças, quintas•sahhados

UO romnrem louças, porcellanas.crystaos, vidros, etc, etc. som
visitara casa MondoKO, rua Selo
canln da rua Nova d,, O vidor.
FILTROS P1STEUR.
PllEUJS HAIIATISSIJIOS I I

m»|-f. 1 Fõrioiilii dn Dr. Paula
JSS. HriCOl I»1""1» especialista do

oiolHitias do couro ca»
liellndo liifnlllvnl contra aipiúda dos oabollos,
Kucontra-Sflotn todas as casns do porfumarias.Deposito— Casa do liamos Sobrinho 4C , rua
do Hospício n. 3 A.

nii..:.. j. ...».._!„. COMPOSTO-» ProElixiríJe;suc«piraK«-x,af
Pinto dof.iueirnz. líspecillco conlrn o rheuma-
lisiiiii. Iliipiisil.., — l)li,L'.,li;i Pacheco, rua dos
Au,In,,Ias n. 59, Um S Paulo, Drogaria Ame-
rica nu.

fl hICNÜR-SI. uma oxcollcnto rasa, caprichosa I
ifli! soliilamonto construída, feilio palaeele, \Kf com Ires salas, cinco quailos, Varanda,
a ontraün com portão do (erro rio lado, (ar*

(lim, ffram.n chaenra o porílo hahllnvel, ua
run llunuahnra ; Irala-so das Ií ás 2 horas da i
tardo, na rua do llosario n. I',.

c

c
o

ASASIBNTOS o nnliirali-açòos: o trato dos
papeis ciiniòui a todos; sú nn rua da (Am-
ccii;áo ii. (I.

Ctll.OS o plnce-noz para l, das as vistas
p.,r preços reduzidos: na (lasa lincha da
rua Uruguayana li. 6, perlo do lan;, da

Carioca.

müea
CAMBIO

Hio.18 i,RU»nço nr. 1907

Ainda hontem, tivemos o mercado Instável,,
regulando ns labellas do 15 l|8, 15 ,'l|IO o
13 7|,1l d Sacava o llancodo llrasil ao melhor
preço, dando os outros a lã 5)32 o 15 3|l8d.
cuntr.» lettras, oscafcsas, a 15 l|l o ir, 9p! d.

Assim so inantovo o mercado inalterado,
com o» soberanos do 10.000 a 10 05u o os vales
ouro, do 1.790 a 1.8011 cntandii-so o bancário
do 13 114 a 15 5|J: d. contra o particular
a!5l|le I5 9|33 d.

TAXAS A PIIAZO

Sobre Londres...
» Paris
• Hamburgo.

13 71.11 a 15 1/8
8IÜ7 a BliJt
177» a tm

TAXAS A' VISTA
Itália
Portugal...:..
Nuva Ynrk....
Londres
Paus
IIiiiiiIiuiko....
Turquia
Mndrid
lluenos Aires..
Montevidéo....

1637 a SMO
835.1 a 8.160

3H3UI n 31380
15 a H 15/16

8031 a 8040
8787 a 8789

H ir, Iii a Hiaiir,
8587 a flOOU

3831,5 a 385110
38530 a 38339

ONfUillTAM-SE o cullucam-so vidros cm
j óculos o piiico-nez, pur preços reduzidos;
fúa. Casa Iludia da rua uruffiiayaiin n. 0.

VALORES DIVERSOS
(liieraiüesoITectuadas :

llaocarias  15 l/l 15 5/33
Particulares  15 lll 15 0 34
Vnlostourol  18795 1BSD3
Libras storlinas  I08UU0 IOS05U

iiiUAi, nu DE 1900
Oporacõos rcalisadas :

Manca rias
Parlieularns
Valos (oui-ol
Libras sterlinas

Hiim 16 1/8
lf>!i/3J 16 7/3S
I5S3 0 15.1500
I8i>74 18087

Impotência;

n.^nscis-Mi.-.it r»i>!-«'-iw cui'i«"i«-i
[iiixincai, einii lisiln» Vlattna»
<!•> Síh> «li» .litricii',» <Ml» (lim-

(«ilipin. <Mi»(»> 'aSOOlI; iiiiuii-
a^ftsí.jiM t\x\ A vcnBiltt Etckif*a Mnf
ii *íl)<> 1'úlaj, <'»»i;« ISlalT», imi.i
«I» llovlilov n. t'i~.'.

iliMlH-SUo IciTcn-i sito á rua S. Pedro
f ii !ilí, cm fronlu ao palácio da Prefeitura;

trata-se ua rua do S. Luiz Gonuaua
n. 351 A.

aKNIiIi-Sl-} um bom piano Pleyol, ainda
f novo, por pre^o módico, sum computou-
f cia ; na rua do lliacllltelo II. J.'1'J, casa do

l'iuiin,iràes.

I KNDH-SE uu, bom piano por ',303. hoas
f vozes; na rua do Caltoto n. ".00, so-

brado.

loja.

aHMlH-SI,; uma boa casa rofurma a a' mando dn hyulono, com buas accomino-
f datfles, na rua (ioni;aÍvos om Calumby ;

mais ínformaçüos na rua da Carioca u. 51,

¥ 

KNDH-SE uma casa com lerrono, para
pequana família, nn ostuçfio da Piedade ;
infnrma-so na rua Vhcomludo itioliranco

B n. 4í, Gusa''Tarrôi Ná'o|fiB adinittoin Intèr'-
medianos.

Café Java
«ieIL,iali<>»'!it'«tr5«> .1iii»l»i|>a9

AiiiilyMi*M
A requerlilieiltu de Luiz Antnnio Pereira

certificn que, revendi) o livro de resulta-
lado de nualyses dus cliiuiicus d".ste La-
Iniralorio, nelle encontrei a tolhas dozo-
Si-le, versn.o seguinte:

«ANAI.YSKN. 10D. RR8Uf.TA.u0 DA ANALYSF
l)K UMA A.M1I-TIIA 1)K PÓ 1)11 CAFÉ IlElil-
SniAllll Sllll O N. ICS.— A ANAI.VSK ("JII-
HIIlA IIKVULOU SKtt U» 1'HODUCTO DE DOA
QUAI.IDADK. — (Assignado) Hociia Vaz. —
liM I—11-07.»

Kslo produclo foi apprehendido polo Sr.
Ur. (iiiillieiine ,1o alie ua IdrraçSii de
l.uiz Atllullio Pereira, a rua du ouvidor
n. 155

Nada mais continha. Visto.— Ur. Azu-
rem Fnrladu.

Itio do Janeiro, lü de marco do I9:/7.
d nmanuense,

Antiíhou Guulvoàes.

I líMIUM-SE, por preços reduzidos, óculos
ti piíiCQ-tiC.. para todas as vistas; na Casa
Rocha da rua Ilrmiuayana n, 0.

.liliC.ISA-Sli do uma boa cozinheira, para
Icnsa do pequena fiiinilia, proforo-se pes-

soa do cor ; na rua Sanla Luzia n. 20,
sobrado.

PRKÜISA-SE 

do uma boa criada para co-
/.inflar o mais scrvii^s rjuo so uumhtnar,
um cisa dn ponuona familia, ijuc durma
no alufiuel o dé bons refoioncias. paga-se

bem: na rua Pereira ,%'iiuos n. H7 li, Aldeia
Campista,

PRECISA-SE 

do uma criada para os sor-
rigoaiJo um casal sum lllhoa o do um pu-
qlioiio do io u 12 nonos; na rua 1'rancisco
iMuialori n. 23.

IRECISA-SE de uma boa cozinheira, quo
d in uin no uiuuuol t* ahone sua conuuuLa;
na ru-, lludd,,,.'k I.iiLio II, (10.

Ouraoto com as par-rafas du f.atuãba, ro-
medio vc[{fjlal, vindo do sortilo do Ceará ;encoiilrii-Bi! na rua dn Propósito n. 20.

g"1-! ABOS Xosuas anplicii^Oc-t. norrontasdo
Ri* dr.Vrsutival; RloctrldidaiJo medica nas mo-
ffftleslins da pnllo o em norul. DU. TOlilíllO
lf B D0DSWO11TII; Avenida Contrai n. 87,

das 2 ,ás íí.

S 
VETA do todas as larguras; na rua da
Quitanda II. 79.

lERDEU-SE a cautela du Monto dcSoccorro'n. ',.735.

PERDERAM-SE 

quatro apólices da di-
vida pilhiicu do vulor nominal de um couto
du reis cada uma, du juros du 3 */., ilo
ns. III. ilil a 10.«11 dn emissão do 1811,

pertencentes a D. Itosa Vieira do .Mello o
Souza

«(INCERTOS, perfeitos dn rolnijins e jóias,"Karatdidiis, na rolnjonriiio joolhoriri liron-
.di i l'. , ua rua da Carioca n. 01, com o
ügoronto Carlos A llrondi.

OüflA 

SENHORA so olfereco a mu
casal ou ssuliora so para cutnpunhia e
ajudai' nos sorvíçosdo casa, não faz quês-
táo du gramlu ordonadn, só quur sur (ra-

lada como pessoa da familia, dando du si Imãs
refoi-cnchis; ipiem precisar aumincie por eslu
joroal para sor procurado.

MARCA «MOÇA»
Deposito: rua llruguaynna
lll i o (118 — Loja do clul o

cera doduiniarâos & Fonseca.

lltECISAM-SE dc mocos para venda
nmbulant do balas do licor; na rua do
Lavradio n 180, casa n. 10.

¦ UECISA-SE do copeiras o fazom-so papeis
dn casa mon tos, Ilua General Gamara láO.

PREt!ISA-SE 

do uma boa, sadia o carinhosa
.una de loite, par, tomar a seu cargu a
uniaminentat-ui de mu recem-nnsodo.
Nio sc faz qucslJn de cor e pago-se muito

bom; na rua (luncral Silva 1'ellos n. 0, Anda-
raby Unindo.

O lienr Cul-
SUMI J3IH ity&to-*;

llnpkinsoh, approvado c licenciado pela Exma.
Directoria Gornl do Sainlo Publica, cura o
rlieum.i.ismo, seja qual Tora sua orlRorn, o
alivio i' itnoiodiatõ, u na Europa tem obl-ido
um suecosso iTionnc, duvido a sua olllcacia.
Os casos mais ,l,,lor,,siis do rlieiiinaUsino
chrontco oii dogotta It-m sido curados rapl-
dnmunto com o uso desta precioso remédio

Encontrn-su «á venda nas principaes dro-
Darias o pliarmacias, ou com os proprle-tarins u únicos fabriefinto-t. os Srs líuiss
llrothcrs & C., Jowry Street, Londres, E. f..
Wnlior Itlock AC. III», ronda Quitanda, llio
de Janeiro.

CONCERTAM-SE 
o collocam-«o vidros em

óculos e pince-nez, por ornes reduzidos;
ua casa Rocha da rua Uru;:iiay.,na n. 6.

DR. 

Deymier, espoclalisla de Paris, nio-
dalha du uuni d>is hospitaes, mniosttas
vencreas, =yphilili-as d, pell», ele, can-
cerusas, como lupu-, fatutus. cancros,cain-

croides ; Quitanda u. :.ií, dc I ás t horas,

Soltai j
por L. Queiroz A (
nio i\<- Janeiro, J.
doaAudrada3 50.

Para preparar extornpora*-
iieaninnt,! RA.VHOS SOLKU-
HOSilS quo sulisliluemosilo
Poços de Caldas, fabricados
.. S.Paulo. DeposiUrios no

II. 1'aclioco & C, 59, rua

Praças Ü0 d/o
Sobro Londres  IS U/61

» Paris flf,*»
¦ I landim no 8775
« Itália
» Poi-lliKid . 
• .*iov*i Ynrk

Lu. si„ilu,i,,,iiimoeda
ouro nac. cm mnida
Dilo une, mu valo-, l|

Hxlremus:
n,mear,o 1.1 l/S
('.. Matrli 15 1/8

0 
7 

NO linilCAIIO
oiioo nino,)

ni*io !iisn.ruiono ,i fis.ion
lüi.wí 58J-W

Em moo
1'tjpat Cammiiiarios Kniactadnres

o 7B'(),1 li -.8*18 7flilii a 78IIMI
UltlilO 0 78,00 188IW a CHOim
(isiii.i a 0.1700 08500 a OSOSI
CI.I0I a 01100 O.ilOO t 08.(10

bTüliK Dlt (! A Kit'
¦• f. OINTItH HO miisli.

<i,i,ii ,i„ eni,, ii,,< «sluvOei da romana, u,„
17 ,1, iii.uc» de 1007:

Saccas
|i"ii-iii(iino 101)
Sillo 1 nau
Cruzeiro 141
Chi.uliii Ou
Sapucaia 08
Porto Novo W
Norlo OO
Linha Auxiliar 110

Suiimia 1,807
Sluca uai allarool dn checada :

Batiaai
iiurlIiniR 2:1 mi
Vorln 1.501

llwolildo un din 10, 211(88 hllo*rni„m,'is,
rwieb-d-. 110 dia 17, (50.1M1; desde o dia Ia
6-.:"..¦ 8H. eni ikiiiiI |ii-.i„„lud„ 1006,1.089.5W.
Eslá Miiscoiitadn o pnso das saccas.

Mercadoria! entrados no dia 17 do marco
le 1807:

llnril. S. DIiiko total
KiloKraoiiUii-i

Arroz
Carvílo vegetal...
Mndoiras
Millii,
Cervulii...
(Jiinllns
Ilalalas
r-nifitiiio
liiv„,«as... 
íumo

SI Ul
S.Oli

0 010 0 010
.3.1i:iil 3í --'30

-- SI '.'..
6.8(1 10.480

S0.uno ÜO.IIIH)
760 7(10

27.580 S7.580
I7.0ii0 I7.!)f,0

«1.970 280.117 3!7.:iOO00.1 0u5

~? 3 • ." ?!
CQ Cg •

US I no» "St;
tara 1 | -—• I \ Ç> <a 1*1 toí*,c? 1 -n 92 2
aa í*. I U * f» *o
«»- S 1 -»S '" *? «J m"a a 

\ 
m «o» ni co

"**—" t> -tr uo

S SI S. .*
<Z<J l tf» -"> (*>

•va

p-! o co (.1 •* U
Cg *7 -aa £2 **• Otí O
Ua: !2 •*¦ **-* •*** ¦"*.
i=si T**t=a ___._^__^_^_
tt»o rsg 3. a
S. 4 ís as s
e-i co w*°
•*—• ¦'. 1 1 

¦ 
¦

¦53 ^ j; -j
«a ? hm «9»' «*-*-> r> y0 u» )R ao S

j «• -

o-a * •
ca l l

*q ; ;
g---i •

'• °c/-t O» Cl

Ts=» I
-C53 tn

C-1 —
£2 3*ãí3 ca o

0FFEHTAS
ifOl.lCtll

Modernas (5*H.mo:i iport. 1, r, •(,
18117 inom.), S ¦;.

Kiltiiltitiu.-i :
lllo líOOSl, o •/,,
Itio (101,8), 4 "/...
Mlllit" (|lflli. >. 5
llilas lnoin.1 5

0A BOLSA
VKNII.

1:0*08000

255000
oosouo

6483000

'lOOJOOO

18. 000
2058IK1O

1308000
185.1000
IÍ580HO
!8000

l°8 OOO
818000

Cmnnra Mynilicitl

r.oT«i;So orriuiAi.
Curso olllcinl do cambio o moeda inotaUica:

ii vista
15 l/:ii !

80:18
11780
Blii I
8857

38203
IGBIIãll I

18801

15 7/32
15 3/16

O CAPE'
MOVIMKVTO 110 ('.AI'K'

Continuavam nigolaros as enlradas o assim
lamliom os uuibnrrpjcs, correndo 110 niorcado
os preços do S880O a' 581>"0 noininaus.

NoCuiivonio rocharam-so 8.,'00 saccas, com
mil suecas avulsas, cimo no sabbado, cujos
negócios foram do O.OOU saccas.

r...,i,ucõi!3 uo OlA
Holradas Saccas

.,,1,1., iloForroCciilriil  3.0'i2
Cabolagom'•.t.Ta ütuiLro

lim nansito
P„ l„,„linliy

Vendas :
ilivulgniias li mlem
Antciioros

NOTAS BSTATlSTICaS
siuch 0111 i" <- ¦*" fuuiii:

iliivlaem deposito
Kutrii ra 111 luntoin..,,

límliarques hontem
IC.xKiiMti ncluulinentt.»-,

Honlem saccas
lisli-nilii do I". C.Biilial.
Ca bolarem
ilarra doutro..,

tieiOe o dia I»
Ií. de r. Central...
Caholaaeni
UuTu dütitro

11.555

0.851

18.417

1(18 905
(I (23
7', IW4

TotMS 10'.. 472
lüiiacs períodos da 1'Jnr, turcui
Ií, do C Central  51.918
Obutauem  2 818
Ilarra doutro  24.515

70.281
Km fa Arques:

//aula» Henfí /•
IC. Unidos,.. 1.378 81 521 3
Curopa  919 8 000
nivcrsos.... 8.710 20 0» 4.1

5.199

8.201

39 200

9.001)
9.0j0

013 202
18 417

001 0'9
II 057

6511 582
/.í.oí/rí.

ODil 300
300

411 420

1.105 020
¦»•' lll,

0.5117 900
0-5.380

4.415.040

il.003.320
Kilours.

3.115.080
109 USO

I.472.700

4.750 860

Bm ÍO0G
780 40.1105
— 19.4M

18.1172

Municipaes:
inltgasO '/„
Miidurnas 6 •/ ...,
Ouro i£ 20, port.l 5 »/.|

llaucos:
llrasil
Mitiunercio
itomiiinrcial
Iniciadnr
I..1V n r.nminftreiii .,
U.dodommercio..,,.

Tecidos :
llllauca 2358000
Unerica Catirll —
llrasil Industrial 2298000
'.unilanca 29<>s0 o
Curcnvado 208 i*)0
Carioca —
ManolacLora. 2708000
llauoonso —
Prnurosso 3!08o00
Petrupolitana SfOS-OO
Santo Aloixo 1808000
S Pedro de Alcântara —
S. Joaquim —

Securas:
Amos 1'liiuiínonse —
llrasil Industrial —
Conliança 481000
Coral 28.1000
integridade —
ludciniiisadora 428000
Mercúrio 358000
Minerva 238000

listradas do ferro:
U.S. lerouyu 138000
-apiicaliy SGJuOO

S Paulo o Hio (iraude.. —
Vlctoria Minas 158000

líivoisns:
Jardim lliiluulco 2208000
..jiTiinuens —
linrii- .,:> Unida I2B500
Jacarapagua —
l.iili-ri.is Nnciniinos 138250
j.oíisriii.s d«i lia hia —
Melhor, no llrasil 1308001'
llollior. Miiraiiliiio .... —
Melhoramentos. Paulo. —
(,;t.\ainl)ii. —
lona-,- Coiiinisncao..., 48500
Leopòldina X 10. I218OÜ0
Condir. Civis —
S. Jniii, da llàrra 200Ü0OO
Jacarèpagua —

|i()littniiii'i*s:
1. Iliilnuicu, (l»(31 2129000
J. Ilolanicu, (2-3.) —
,-:. iirii.n,,. 2no8uno
(', Urbanos 20 8000
Conllan,;a- —
Curcnvado.. —
nndolaria 2!08000

Docas du Santos —
«Jornal do Commercio,,, —
Miiiiufacloru —
Ciinvoiilo do S. llenlo... 2158003
Carioca —
ItriKil Induslrml 20581100
K. fl. Quisanma —
Mercado Municipal —
Meias-Viclncia I808U1I0
Empr. no Commorcio,. 54iu00

ülei'i'Hiln <l«s ,'i'ri'lil'K
COTÀQOm skhaNANI

FtalJ.lo prato do Porto Aloirro,
miporlur, iaro do r,o kii„«i'.

Dito idiMiidii Sanla Cllinriiia,
Idom do OiKihucnuiiua.s,,.,

liiln ilii,,in.» iiiiciuiiul, ideui,
oh 'in. idi-iu. idem

Uu,, hraiicu,MU' nuclro,Idom
diiiij kiloiiraininas,

Dilo ainciidoini Idem Idom do 01
Ulu in ma»

Kaiinlin do iiiaudiooa eii|)eclal
iilciiido ',."' idom

UM , i,|, ini.l, inlliui iileni da 13
tida Idoiii.ldi-in 11 irada idem

do 4:1
Dita lilem, Idom «russa L-ku-

nu Id,-111 do 45
Ildu ideiiiidemiil 111P, Alcfirn

iibiiii d 50.
Air,,/ nacional, idom de 90...
lillu da Indla.iiluin Idiiui
Milln, ;,„,,,,1II1, du uortaldo")

,1» ,ii
Dilo idom da torra idom Idem.
Ullo branca Idom 1,1,1111 Idem.
A mcndniili 0111 casca idiun d* tS
i--.ii .1! 1,1 id 1 u 1 do :w
r.ancii-a iilcin do 00
Favas Idem do ,15
Irvilhas, k Inuraininai
Mpii.li', idem 
I ul,;, d,' iiiIMio, idom 
Multo 001 folha, ido,,,
Tnnlnca, Idom. .,.,.„,
Polvillin, idom. 
lll,nha do Porto Aloar», Idwn.
Dila dc Sanla l'.:ilharin.-i,id"-n
llanha iiinirlcana, idem
Caiuo du porco idem
,Manime.; dn stlf, idem
Dila do Minas, idom
Toucinho, idom
LIliHlllis du lli,, (li-anda, unia.
Vinho Idiun, pipa 
Alfaia, kiln,;iaiiiiiia

18*1)00 I8,'5I10
I7K00O 171500

151000 I SgiillO

211500 'J.S000

2f.llH.lll iiSUOI

88 OU 98UIN)
H-SIW Hí',111

78800 8S0CW

03000 08500

09000 09500
203000 808(100

ÍS 000

«I50O 08800
OSãOO OSSIlll
78000 78500

— 5 011,1
28300 1 .',00

17801») "DBlSIll
nio ha
8040 87IUI
U3II0 8.UI1
81-0 82110
I 00 85,8
8100 B:IíO
8» 1,140

18180 IBHIHI
I87«n IS780
8880 890H
8960 181100

28000 ÍBínii
282011 2.(4110
18250 I8UH)
18100 IB50II

I7080W 19081100
1170 8180

I»r«sç«»*i eorrentea

6BNGR0S DR CONSUMO
MIIUCAOOS

A ss 11 cnr:

Periiiirnbuco:

Hranco Usina
a Crystal

:1 surles
Somenos
Mascavlnho ,
Crystal amarello
Mascavo tiniu ,

> re|;ular...,
» bruto

Campos :
(tranco Crystal
Crystal amarello.....
Miiscavinlio
Mascavo

Sorgi|io :
Rrnnr.o Crystal
Cryslal amarello
Mnscaviiiho 
Mascavo bom.......

» rceiilar...,
» baiAo- . .,

llalila :
Cryslal

rillNCIPAES

Cotações:

Por kilo
Não fia

B37u a 8380
B..5H a 8 70
6280 a 8S90
i-ito) a pio
B2S)i) a 8:i'20
8'£V1 a 8210
6210 a 8220
Noiuiual

$380 a 8370
Ni<i ha

giSOa fpOO
Nominal

33(1* a »380
82S0 a $300
821)0 a 8330
2258 a 8245
$210 a 8220

Não ha

8380 a $-100

AOOAflDKNTB

Campos
Angra
Paraty
Maceió
Araca)ú
Pernambuco..
Ilabia
Parahyba.....
Laauua
Ilajahy
Maiiüiualiba..,
Paranaguá ...

Álcool:
¦fU-
3S*
JG'

COTiÇÕf» noiiifUKS
Por pipa

1259 a 1308
130H a 1353
1358 a 1108

1238 a 13i-i
1253 a 1301
125S a 1308
1251 a 1308
1308 a 1358
1308 a 1351
1308 a 1358

13118 a 135?,
130b a 1358

Por pipa
 2108 o 2201
 20U8 a 8108
 1908 a 1958

l:O27"O0O
l:(lí.i»0(ll>
I-.0278OUO

lisflino
05 501

Bíl) 000
8108000

1908000
188 SOO
29ÍSD0U

l!í'000
17» UIKI,
124110'0

185110
128 O (I

8580UO

2805000
280S0UU
2I7SIIII0
2l5.s0.il)
20HSIIOO
270«IOil
2508(810
12 >8il00
291)80011

(OTOOO
I27B00O
C08000

1608000
211800')
45SIIII0
258000
/.OSO-iO
HOSOi-O
311,000

I5S00O 1
25sn.o
258000
146500 |

258SO:'0 
'

59-500
I2SO00

131) '1011
188000
35.11,1,1

lll) lllll)
£330110
BSBOilO
ISSlIOa

MOMO
121 ODil
33800,

ifiosono
1508000

•insiiuo
20:16000
20I8»"0
204 om
21118', II
21118,100
21 ifiii-iil
19680 il)
1028000
191S un
5128000
20.1 000
20381100
Í0800,

icrmoilO

508000

Algodão:
Pernambuco
Ilin (Iraude do Norte
Ceara
Parflfiyba
Sergipe
Penedo

Exislencio 19.269 fardos
Mercado estável.
liacalliiio -.

Tina de (laspe
Dila detlalifan
Caixa de Noruega...
Plchiliiu

Cliii da Índia:
Ilysoti, verde.

11*000 a 118400
MSOflO a 148800

NSo ha
lOÍROOa HSSnO

11*000 a 118200
llílKW II 118200

531000 a 54B0O0;
49SO0O a 50Í0O,),
508000 a 526000;
171000 a 43$)00

Dilo, preto
Cravo:

Por kilo.

01000 a 12*100:
68000 a IO1O0O1

l!800 a 21000

CARNE SECCA

11.037 109.535 7.IH0 78.081

Typos A. Maia

OSTifl
0.0

ü.JOO

Th. Wille
78200
71000

VENDAS 0A BOLSA
r\|iulicfls :

Cera s,5 'f., 2, 
Dilua, idom,i. 10, 2,8,0,0,1,1,1,2,2a
Ditas, iriam, », 4 
Miúdas, da 20 8,2 

,, ,, r,0iiB, I 
1897 (num |,23n
19,2 (port.), I, 4 

» „ 15 
Ksladnaos :

Minas ipnrl.l, 25 
b (nom.), M, CO «i
,, •• 0, 0, 17 

Municipaes :
Libr.2il (port.), 2, 40 

,; (II0II1.) 8 
Hntini-:

Lavoura, 100 
llrasil, G 
Dito, 105a

(Íuiii|iitnliMH *f
Tec, llrasil Industrial, 40 
liocasdallalna, 100, 500,500a

» IíiiO a,, 
,, ,. v/c, 30 ds. 500IOO0

Coroovado. 30 a,
Se«. llrasil HiOa
J Uolanico 10 
Colonas Marioiiaos, (00, 'Oa, (00 a,.

í'0,1, I0)a
Dcben'uros :

J. Uolanico, (2-/S). 100 
„ » ,10,150 

(I'(SI, 40 .1
Carris Urbanos, 50 
fons. do Müst.do S. Bento 50 a..,..

1:0288000
I:02;8iiiiii
l:0278iini)
1:010801111
l: ir.an-io
l:0:i"8min
l:il2i)8uili)
I:li;i0j():i0

8318"00
8508111)1)
8458000

2918000
281181)01)

1278)110
iíoiiooo
I30S000

2708 100
(2S231I
128210
13511 '0

2iir,si)iiii
2SS0 '0

22:180 m
1381)00
I3|.«l.)

2o;ar- o
20'S '00
2I0SO00
203 500
2121 i)t)0

Hio Grande
Svslema nacional
Sysloraa platino

Uio da Prata:
Patos o mantas
Puras mantas

Fumo nacional'
Minas especial
Dito primeira
Dilo segunda
Dito terceira
Ooyano especial
Ditii primeira
Dilo segunda
Itio Novo especial
Dito primeira
Dito segunda
Dito terceira
Pomba especial
Dllu primeira
Dilo segunda
Dito terceira ,..

Rio Orando cm folha:
lie primeira
Do segunda

Cominitiii:
Do primeira
De segunda

Bahia, em folha:
Superior, capoto
Capote, segunda
Capute, terceira

estrellas
eslrollas

ôestrellas
7 eslrollas

Farinhas de trigo:
Moinlio-Sanla Cruz:

Pérola
Avenida
Cnsllllii
Cryslal
Barrlcas

Moinho Inglez:
Nac
Ura

Moinho Fluminense:
S. Leupiildo
Dous zeros

Iliveixo.N me.'
Lodrlllios:

Por niillieiro
Telhas:

Por niillieiro

ilalalas :

Pimenta du ludia:
Por Itllugraiiiina

Phusplioros i
Caixa, incluímos

A7,"ile dODOI
Laias de ICi lllrns
llilas pequenas, lilro...

Manteiga i
Deliingny, lutas pequenas.

> sorlidas...
llretcl » poiiuotia...

> surlidas...
Miuleslu » surlidas...
Oiilriisiiiíir." sorlidas...
I)iii:iuinli|iieza llayinaaiin

latas pei|iii'iias
Llu. Ilesbeseu, |iei|iienas.
Facc.loli » jleipiena»..
Lepelleller» pequenas..
Dilas surtidas
d. Hriiui

Vlnlio :
Cnllares tinto superior
Verde, porluguez
Virgem dn Porto
Lisboa, tinto
Illm branco, 14 grãos
Dllu com mais de 14
Figueira, tinto 
Ilrniiru com mala rte U-
Dilo, maduro, linlo...
Tiniu, ho pantiol
Hranco dito
ll".s|iauiiol, vordn

Canella:
Por kilo

Vinagre do Lisboa:
Por pipa

Velas ostrangolras:
Pacote 

Volas naclonaos:
Donuminaçõcs

Crandes, de 4, 5 e 0..
Pequenas, de 4,5o6...
Fragatas, de 
Locomoliiras ospo-

ciaes, do 
Ditas superiores, do6.
Carro especiaes
D iineslieas
Condor ,
Brasileira
Ypiraiiga

Clmentoi
Aguía Preta

UIOii a 11450

409000 a 431000

2T-u.il> a 30I00O
18750 a 21000

S-fViO a 2KW
28020 a 2«âM
28(00 a 21120
23380 a 2»IOO
18900(1 16950
I680D a 2810C

Nüo ha
28000 a 28050
18900 a 18950
2Jil)C0 a ÍKiSO
261)50 a VinfiO
2|580 a 21600

3208000 a 3OOI0OO
3001000 • 3ín8HO0
»io.-toi» a a-unonO
2901000 a SOOfiaJO
3201000 a 36(11000
43,8IM() a 5"0|000
3008000 > 3101000

Noiiilnal
Noiiiiuol
Nio hi

3101000 a 3501000
Nio ba

18500 18600

22OJO00 2506000

1$100 a 11450

Cotações
12>000
71500
188000

nsaoo
19S500
13I5HO
198500
£78000
271000
231000

121000

Notna illverana-
ntuNiOn AVISADAS

Jardim Botânico, à I hora da 20, para contai
e eleições.

Curuiairons. para oleiçilo do conselho eno-
tneacuo de um director, ao m-ionlU Jell.

Sonoros CuranUa., no dia 23, * I hora, parm
contas e eloi-.õos

Se uros .Mercúrio, para contas e oleiçôa», 4
t hora do 23.

Cervejaria lirahma, à I hora de 25, em P«-
tropolis.

Centros Pastoris,. I hora ds 26, para cantis
eüuçôes.

Tecidos Al iança, para contas • elsicOM, 4
hora de 26.
ManufHctura Pluminenw, i I hora da IT,

pwra cintas cfileii.-Õe"».
Tecidos S Felix, para conta* • elelç/K», 4

I hora de 27.
Seaurns União dos Proprietários, para contaj

e elelçòes, as 12 horas da 28.
Rauco dos Funixionario», 4 I hora da St»

psra contas e cloiròos.
Tecidos Pelropotilana, para contes e oWços«i

nn iha M.
Umireza de Annuncloj, A I hora da >|, para

contas a eloições.
Abril:
Carioca, i 1 hora, <U 4. para contai a «M-

çOos.l'r„srcsso Industrial, i l hon de t, para
contas e eleições.

aupnsrmo
Foi todo tomado u omprestimo ds 2.000:0001

lançado paio V. O. 3- da PeoJtoocta.

TELEOltA-rUlAS
BAHIA. 11

O paquete «Orita»da Companhia de Padfleo
seguiu hontom, ás 9 horas da tarda, »ara»
llio de Janeiro.

Nio ha
— 8720

8700 a B800
8T2Ü a 8820
Por kllogr.

18700
18500

1BOO0
8«»0
28700
26400
1B700
284110
28100
18500
1830(1
281(1)
1B700
18-.ÍO0
18000

Por arrob.
ÍOÍOOO
73500

98500
78000

Por Ullog.
28000
188(10
I8fi0ii
18300
1B0O0
8«O0
B7u0

Por sacro
22"0il0
«HfiilOO
21*0110
2i«oon

. 223001)

208000
20800O

208500
198500

cado*

r 130JOO0

2308000

WAP08IS FSKfMIMS
lllo da Prata, «Cordora
Portos do Pacllico. «Oissa»..
Harertona e ejoslaa, aArgeatuo-..,.
llio Ou Prata, -lliRUSl Gallart».......
Soutliamptona escalas. ,,Dannb««»,,„
Gênova o escalas, «Sicui.--
Portos do norto «5. Salvador»
Llverpoolsescalas,«Oilta» .......
Londres e escalas, ,C«.l<l*-ooi
«^ortos-do «ai, «Itnlpaira...,. ,
Portosdosul, «lUoac- —,..
Mio «Ia Prata, «Orleanats*
(ionovae escalas, «Moravts*.^
Liverpeol s escalas, »Cao»oen»».. ..
Santos, «Ungia
Santos, «Rrlango
Nova Yort escalas, «Byrotta
Gênova e escalas, «Minai».... ,
Itio da Prata, «Sardepia
Nova York, «S rgrpe»....,
Montevidéu. «Callan
Hamburgo o escalas, «Corrymtss»...
lllo da Prata. «Araxnava»
Ilremen o escalas, «Cblenia M
fícnnva escalas, -Savoia»
Hio da Prata, «Itália»

.... I»

.... U

.... I*

.... It
,.-. I»

M

ti«
«In
tt
tt
M
B
M
M
St
tr
u
tt
to

VXFOflES » StHII
Gênova o Nápoles, «Cordora. It
I.iverpoot o oscalas. oOrtana».... It
Pernambuco e escalas, «Guar.ny» II
llio da Prata, «Argentino. <t
Pari. e escalas,«Mossorô-* M
ilonièos o oscalas, «Amazooe» tt
llio da Praia, «Cordillérs. 20
llarcolouae oscalas, «Miguel Gallart....... to
llio dn Praia, «Ilanui-e- tj
Nova York. •Caldarou- II
Portos do Pacillco, «Orita» M
hiionos Aires «Sirioo ¦•»
Livorpool e oscilas. «Orissa» JJ
Portos dn sul, «Itnypava» ti
Portos do norte, «Alagoas» (10 hs.) M
Ilremen o escalas, «Krlnngen» M
S. Sebastião e escalas. «Gloria» M
lianiliurm» e escalas, «Ilugin» (li hs.). ... tt
Ponta (In Arüa o escalas,«Mayrink» (lhs.1 tS
Ihimiòs Aires o escalas, «AHCaH»»-...c.... 23
Port,. Alegro e escalas «It paoy» JS
llonovn o Nápoles, iSardegna» Sj
Uin da Prata, «Minas. *[
lluenos Airos, «II. Granee» to
Livorpool o escalas. «CalIAo» 27
Um dn Prata, "Savoia- J»
GenoTao escalas «Itália» ti

RENDIMENTOS FISCAES
nacehedoria do lisla "a da Miuas:

ma 18
Desde o dia _
Lm igual período de lOOü..

17.02.18059
2",- 19111.11
L,í:õl3;,ÍJ»

Pfancezas, por 1/2 caixa 74500 a sjooo
De Lisboa, por 1]2 caixa Nilo lia
Dfaélinians, por kilo 8M0 a $170

Cebolas :
Uin Grando, por cento. l$S0O a 28000
Porluxufzas, caixa Não ha
Cento NSo ba

Genebra:
Caixa dn Foking....... 3U000 a 32B000

Kerozone:
íCaixa — 3S600

Oleo de liuliaça:
Delata — S950
De barril — 832U

Pinlio :
Sueco, branco — SOsOno
Sueco, vermelho — 828000
Spruce. — 808000
Resina — 120800Q
Pe americano ». — sisü

Presuntos:
Superiores 15910 a 23000
Inferiores.... , Kão Jn ,j

ENTRADAS EM 18 DE MAHÇ.

Bordenux e escs. — 17 ds. (8 ,1o t)akar),
paq. francez «Cordlliíre», romin. Ul-
chard i passags.: fiiiilhoruip Rubens
e senhora, Mme. Astren Palm. Cario»
Parelo, Mine. Uir.tetine Frusati, Mraa.
Snzanne Klelnpnul, Ma-io T. Figueira
de Mello e senhora Jean Silveira e se-
riluira, Albert Ailgust Fauvel, Dr.
Charles does, Dr. Caetano Alherto San-
tos, Joaiiiiim Machado Cliavs. Marta
llaslos Habollo, Manuel Udio Couto doa
Santos, Maruarida M. de Haslus a orna
(Ilha, José Francisco Pinto da Silva >
um lilho, Carlos Corrêa Lourenço,
Eduardo Moreira de |Plnhn, Jacintho
Pinto do MajínlhScs, Joui|uim Fernan-
tles da Silva Neves o senhora, Julio
Corrêa Soares e senhora, Joaquim Fran-
cisco Graça e familia. Alpiionse Worma,
Manuel (ioines da Silva e 9.1 em 3» cias-
se, 205 em transito, carga vários gon.
6 Compaínio Messageries Marítimos.

Leilh—31 ds. vap. iuj;lo- «lla<thwalth>.
comm. Porler. equip. 23. l%4 tona.,
c. carvão a Itrasillan Coal It C.

Paraiiaetiá e Sanlos—3 1|2 ds. (20 lis. do
ultimo) paq. «Guasea», comm. JoiV»
Noves de Azevedo, passags.: Frawisco
Bandeira Chagas, Nelson Bandeira Mo-
reira, Augusto Tlion, tenenb' Joaquim
Caslro o senhora, TVrtulinn,, de Albo-
querque, João do Pinna, Francisco Mo-
(loiros, Josí' Enripedes Gonçalves, M.
Ramus, Manuel Nogueira Junior, Au-
giisii) Araujo Vaseoncellns e 52 em 3*
elasso; c. vários gêneros a Salgado A C.

Villa Nuva—5 ds., paq. « Pidelensru,,
comm. Cosln Rorhuleta, c. vários ge-
n-rus i Companhia de Navegação São
Jtoão da Barra o Campos.

SAHIDAS NO DIA 18

Gênova e escalas — Paquete italiano cAr-
genltna»,comin. Mietielu Motta; passaus.
Atda Braglia, Rnrico Turci, Uonalu Bat-
lelll, Salvatore Resi, Manuel Bucliniann,
Dr. Pierre Chapuis, mais 122 em 3*
classe e 465 em transito.

Aracaju e escahi3 — Paquete «Oceano»,
(¦iiiiuii. Ant nio Felix Machado.

Somos — Pnquete inglez «Millou>, comm.
J. Macdouale.

Penedo o escalas — Paquete rAymoré»,
comm. Alvarim Cu-sla; pawia.'s.: Br-
no-to F. Carranca, Dr. Luiz F Jun-
queira Luz e família, e 12 em 3' classe.
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AVISOS
M<tli>«illiiMilii|ii'll» <i m,V|IIiIIIm,-Ur, svornook ÚnclimlOi r do Março 8«
Mr. vniiiici Niiiiiiinliii—Molosllni

lia pelle o :,\|ililli-.,l|i|.i lli RuiBlIO II. HIO,
Oi*. I!iii.|«.<i l.oillON,— F.*»ii. gnrg«

imr»/., iiiiv., boceo. Iti.i Aíioinuliia lin,
dn ir* a» il,

ll.viiiiiillNinn <*" Iccirlcliliiilc,
—Tralnim nto Uns mnlPitlii* nervo.ns, nn-
li;!.i!-ii¦ /. o OlltrOS lialillm. Ul', P.iinllU
Cru*!, rua dn Cnrlm-n 'it, dns II As 5, ,

i'ii»««i Munia!,— Participamos nos
nossos amigos inlretuiezos qun nos acha-
nm, pròvliiirlnincnlPi om írnito no iiu.no
eslalieleeluieilln, llljll de í llliqiieilus lios
Srs. CoiuIiiiiIIiio llrnça \ c... •'.*, ruu Cou-
calvos Dias.— Gaspar /•'. Reli Ho „ (.'. (•

llr. V, «llvoirn—Cons. Onrlõèn
io,rias :i i|t> íis 5. lios. s. uiDinanlo, 7J.

limo. "IInlli'i-1 lliirlxiNii.•••Par-
lelra. Largo ilo Usloclo do So :il.

1'rlvllcurliiM. -lules liéraiul, f.Ofllaro
* ,!. nn, rua ilu itosario, pnearrogam-so
lloolder privilégios 110 HiasilollO 01-
trongi Iro. Tolojiliono n. 1,193.

l'i'lvlli'i*rl<>m «> illiifonHi — Moura
A Wilson, llosnrlo :in; oiicarregaiii-so
desse serviço no llrasil o estrangeiro.

inciilco. Prata do Uu-Di* tVlolioj'
loluuo 10(1.

|>r. Nnirs.it l.oltc— lleillcn |ic!aBirnla «lu l'nn»,ex-lnlornn do iirnfMior (inar.
col, pur caiirurso, llociiçna nervosas u mm.
tu-., —nua Olrcilo 8, ilu i 6s'J horas.

¦li*, «iiialov,—Mmlii-ii t operador,cninub
Ul ilns ! t\i l. —Ilua (luntjolvos Dias IS,

lli', l*lllllUll'l> (lltl.aiot-itt'-. l.l i lli--

Sllnlit.i 
liliiirlcnrdli.1. — lllliuca mtillen. Ilua

o lluiario S! a ti'.ivai«aSiiro.i.il>a 10.
lir. t**ik«'íi'i» sii-iitiiiíti> ¦- f.enln -Ií

tlliili-a piycíiimricti ojlu imiln itlo«nti vriioi/jli
Facuiilnde de \laillilnn .In IU . -In liiiunin. !.<•
erlfliirlP, rua dns ilurlie* -."J. .Io I 4í 4, iletl-
Üenc praia .Ias Snilillil** ni),

SyiiltlllM. - (laliinolo sypjilllllio-
rapleo. Trnlamenlu de iodas as moleslias
veiiereas. llr. (inlvilo lltieno. Ilua Ul'U-
guayana, 85, 2 ás I.

Di . Munuel lliuird:.— Moleslias
de mulheres, crianças o vias urinaria.*..
Cons., rua da Carioca 50, das ii is -1.
Bes., Vinte e Qnnlrn de Maio 55.

ÈÚk
BBRSlT.^^T

IA illi.
Companhia de NayogaçSo do

Pacifico
MAUIIIAK IMIl.t A lilltOlVA

OflTROA...
nimiMisA.
(IIIITA.,,.
OI1AVIA..

t do
lli do

2 do
II do

abril
»

inalo
(dlrccloj(piralns)
(dlreclo)
(dlrocln)

A' PRAÇA
Os abaixo assimilados communicam a

esla praça, aos seus amigos o aos do In-
lerlor quo orgonisní-um eulro si uma so-
cifilndi- solidaria suh a razão social do A.
¦ontelro lt C, para o ratifico o venda
por atacado de camisas, reronlaso roupas
brancas, com sido ,1 rua lladdocll Lobo
h. 101", como comia do contracto riüls-
Irado na Junta Comniercial, o osperam
merecer a protecção do Iodos os seus
amigos ojn-guezes.

Rio do Janeiro, 10 do março do ICO".—
Clemente José Moiileiro, Anlonio da Silva
Monteiro.

O |iii«|iii-l<- Innlcy.

esperado do Monlevidéo, via Sanlos, no
d i íí do i-iiii.iiIo, sniilra para Ilulilia,
!'<.«'¦ iiiiiiI>«>«*<», l.lr.lnn», Conl-
iilm. I.i» i*j«III«*c e Llvoriiool, de-
pois da Indispensável demora.

CoilllIMUlIchlllOM noM H|.»«.
pniNSinKcIruM <|ii<* nliid» iciiiom
ItltjtlllN i':iiiiiii'iiIih «lc. <*«-i li'
1'Iio.m-H «llmpoiilvclN «io Vlspoi*
«OIII88A».

llmmtl Irdin Terceira ia tem-culada Conceição
nilA (iKNIÍlUL CAMAIIA

l>, .lull. iu IVi-cli-ii .lliiriiiica

La Ligure Brasiliana
HAVIOAZIOHE ITALIANA

SAIIIHA PAIIA RTKTOS B
Minas

DÜENOS AiniíS
du eorronlo, 23

' 
0 rápido paqueto llall-mo

Hio kwmi

fmm\ Oriem Terceira ile S. Fran*
cisco da Penitencia

' as propostas recebidas para a comliu-
ecílo dos predios ns. 25 o i9 da rui do
Posado, e n. IRC da rua do General Cn-
nara, wrüo abertas nesta secrelorla no

Sia 
19 do corrente, ás 2 horas da tarde,

> presença dns conenrrentes.
Serrotaria da Ordem, 10 do março ilo

Ío 
1P07. —O secretario, lloiningos José'ernandes Malmo.

Oiiccço (Ia» iinnnnitrcnH <l«> 'I'
i-hiPSi- iilirh I.ImIio» «'• «lu i f.T.fif O
llltril Vlfto ó «lc ITOJ5, IkcIiiIikIo
o IiiiiiohIo <!«> «trovcriio, vinil»
«ll* IIICHII. Cl)*.

Am oncoiiiilioillInM o nino»'-
(i-aiV ("«'» MCrilo i'coc!»l«iii» «»lú
i» vcNiii'1'i» «In wnl»l«lo lIllH |>n-
([IIOICM.

O i»n«|iielc Ingrlcz

esperado de Montevirii-o, no dia 2fi dn cor-
renle. sahir.'! para CIhImm», l.n 15o-
clièlio 0 l.lvci-|»«iol, ile|Kiis da in-
dispensável demora.

A <.<iiii|»itiilili> Ii»i*iicco con-
«IlICÇÜO íil-llUlMl» |llll*l> l»«ti*«l<»
non Mr*. |»n_NKi»*-«*lroí« «l«* SI"
clilHNC, com sim» liniir.ijçenM,
ncniloo oml>iiri|iic iiociicm <I«»m"ilinclcoM. 

A Paclflc Pleam Navl|íallon Company,
ilcrirrònlociMii a llnval Mnil Slenm faekpt
Company. cmilllrá hilhi-les do passn>jen»
do 1' e 2' classes pnra os |Mirlos'ila liurop*
e dos listados da llabia o do Pcrnamhuro,
cem ilirt-ilo a Interromper a viagem cm
nunlniiér porlo, podendo ns Srs. passa-
lieirus vollarem qualquer dos vapores .las
iln i. companhias.

Os passageiros de 1* classe (1* entego-
ria) da Cnmpagnlo HesSagerles Harilinus
gozam das mesmas regalias.

Commandanlo P. PEfirtRA, osperado dò
Iluenos Aires, via ShiiIos, uo dia O do
aiu ii, sahini uo mesmo dia para

Gênova 8 Nápoles
A Companhia lornoco õoiidiieçlln gra-

lillin para bordo aos Srs. passageiros do
;!• classo coin suas bagagens.

Pnra cargas, trala-se com o corn-lor Sr.
W. II. sim- Nlvon, A raa do S. Pedro n. IS,
i* andar.

Para passagens o oulras Inlormaçfloa
com os coiislgnalnrlos

D. FIORITA &. C.

87 RUA pijIRO DE ilâllÇO 37
twWiti-JF CB0BBCBWWB3I BQgCPI

Ld-M-'*i''h& &£v í vripifsl
s&i4 *r-'.*^-»-Hfefe"ír^i ,**#•*¦ í?3

Y %,'' •'' ¦ytâfr'-*&:****tt0(fèt'>it3

Devem ser

Mr
r__ ~X_ l"5*i—%__&

^W3v»^íF*á.j

Cónipnhiiin Ferro Cnrrll
do jarilliii lltiiiiiilco

f O relatório desla Companhia, relativo
aoonno de 190fi, acha-FO fi ilisposlçãodos
5ra. acc.lnni«tss no escriptorio, á rua ilo
Calt to n. 2H9. o por espò-Mal Iavor no
Banco d- Credilo llural o Inlirnacioiial, fi
rua da Allandega n. 3, sobrado.

LICEU IiITTEnr.Ii.0 PíiIlTüOrEZ
Fnn«l(««la cm IMíiH

(finlraiía rela rua Felippe Sery)

Faço publico, pára conhecimento dos
litcressados quo nn socrelaria respectiva,
aeham-so -aberlas as malrlrulns para os
diversos cursos nnclurnos miihlldos por
fila Associação, Iodos os dias uleis das 7
t_ 9 horas d» noilo.

Pira inscrlp.-no não o necessária apre-
tentação de requerimento, Ii.isla a prosou-
ja do candilato.

Itlo. 17 de mnrço do 1907.—O director
das aulns, Guilherme Joaquim da Costa.—
O secretario, João Lopes Chaiiei.

CLUB FLUMINENSE
Quinla-leira, 21, toirèe Intima dnn-anlo,

lerè procedido do uma parle roncerhmto,
ba qual se fari ouvir o Sr. D. Francisco
tle Souza Coutinhn.

Ingresso com o recibo do fevereiro.
Rio. 19 de março do 1907 —O 2' secre-

lario, Antônio José de Araujo:

Coi»n>nnIi'n ile Scriii-cs Ter-
reotren c Mui-iHuc-.** 1'niiio
Comincrcial iIom VarcgrlMlns

RUA PRIHKIIIO nii MARÇO N. 20, 1* ANDAR

ASSEMBLÉA GERAL 0HD1NAMÍ

j; S* e ullima conrocafíto

Nüo toado comparecido numero legal
pura se reall-»nr o _assenihlía convocada
para hojo. a directoria convida novamonle
o<- Srs. accionistas a se reunirem na sido.
dn companhia, no dia ?fi dò corrente, no
moio-dia, alim de mn-PI-rirom n rissem-
blín geral quo lem dc lornar conl e -lim-nln
e deliberar sobro ns cíiiilás nnniiops o bom
assim eleger o conselho Djcal o supplen-
les. cujo mandato terminou.

Nn lorma do arl. 130 do Hoe. n. 434, do
4 rio Julho dP IflOl, a nsseinlÍ)An so rnuMI-
íiilra e deílhõrari com qualquer numero
de acrionl-las quo comparecer n rouniüo.

Rio dn Janeiro, lí* do março do 1907.—
0 director sccrolarlo, J. L. Gomei Braga
Assvmpçâo.

O i»n«|i.«*l«5 Innrlcz

esperado rio Europa.hoje, 19 do correnle.
à lanlo. saliirã par. KíjiiIom, Monte-
v!«l«'<». I*«nit« A:'«-i>:».*4, <*«»r<»iicl.
Tnlcnlniiino 6 Vnl|>«i*nlK<», ama-
nhn, as 2 horas da tanlo.

BHtC pmjmíic »-ccclic |>«iwk«-
«SCiroN |»»i'ii M«»iitcvl«lúo C
lllii-IKIM All-CH.

as.__3&»-.
S-QO

A nios.i iuliiiliililrallva de*tn Vi"
neravel Ordem maiidii eelelirar i-ni
min Igreja, atnaiihil, quarla-lolrn,
ÍO ilu correnle, íls 0 \\i horas,

._, uma missa snlenino, c iMern-me
caiiliiilii.pni' nliiin da InnS Ministra Jiibila-
da D. Juli.-l.i Porolra Mnrquos, Irlgeslmo
dia iln SOU l.lllec.lllieiilo, lie urdeiil dn
Irinlln .Minislro, coiivldu os nossos Inilüos
o parentes da filiada n as>i«llrum a esto
neto religioso.

Socrelaria da Ordem, 19 de março do
1907. —0 sccrolarlo. Joti da Situa Slmtiei.
^x-mr'.-¦'¦¦ :;.-.i.-*r-t.v ia:..iij/r.',r.k.-Lm*í.i.i

JULIETA PERBÍBÀ HAIIQUKS
Anloiiii» Plácido Marques o (Uhos,

João Duarlo Porolra Rosa, Claüdlmi
Mnniues da Coita o lillios, 1,'iclulo
S.ihral Mala o Ininllln. Heitor fllhelro
dn Cunha o lamilia, KrannlBco Mar-

quesSolirnl e Inmilín, Allu-ilo Marque»So-
lirnl o lamilia.» mais parentes,conselheiro
Narciso Keriiiindrs da Silva Novos c Hlh»s.
Ernesto 1'ernandi's da Silva Neves o lamilia
0 Allredo FernoilÜoS da Slh.i NiVosi-lu-
mllln convidam ns pessoas do sua ninlíade
para assistirem <\ missa do Irlgeslmo dia
que, por alma rio sua icmpro lembrada es-
posa, mãi, Irmã, nora. cunhada, Iln, sol.ri-
nha o prima Julleín Pereira Mnniues,
mandam rezar nm.iuiin, quarüi lelra. 'lu. íis
0 horas, no nllnr-niui1 do Igreja dn V. O,¦)» ila líumaruiaila Coiic» Içãu, pelo que nu-
teclpam seus ngradocimciitus.
i^*-jvxr&siw*X2jm(ttcnm-c?XfjtTtZMM*-*cttm*t&

ANTÔNIO LIMA.
Manuel José do Souza, Pedro Ji.se

de Sotizn Lima, Isabel do Soiun,
Julio do Souza o M. J. do Souza
A- (I.. agradecem a lodns ns |i"S-
suas qun acompanharam n ul-

Uma ínurnda osdespojus morlnes do seu
s-niiir- l.-inlir.iiio enleado. Irmão o soclu,
Anlonio l.ima. o d.- novo as coiivldam a
assislic n uma missa que no nllar-nlôi' dn
Igreja de Nossa Senhora do Cácipo ninn-
ilnm rezar qulnla-lelra, 21 do eorronlo. Ss
9 hnnis, p.-io queaiiiecipam cordlacs agra-
d.rlineiiios.
^"""TAMPtTGRANDE

Rosalina Frazão
Mafãlda Teixeira de Alvarenga o

Francisca Caldeira do. A. Costa
convidam a seus parentes e aiui-
gos para assislirom ;i misso do Iri-
gesimo rila que mandam celebrar

Ima rie U. Husnllua Fraisão ua ma-
do Campo Crailde, uo dia 'il do cor-

renlo, as 9 1)2 lioras.
r'-—--:-- —a» mãmWKmWXMneÊt%aMmWaSmmmm~qtSmtl

oommoBO
¦ 1'mn lamilia dc Iralamento o respeilo,
rosiiiindõ em bom predio, rua transversal
ao Call ie o Planiengoicodo -al.i o quarlo
ilo froulo. muilo arejados e om oplimós
eoinliçõrs de hygiene, que assíls se reeijin-
iiier.ilám aos Srs. cslraiigelros, ua eslnçno
caluiosa que se nli-nvesial H.i-se pciISUO
do I* ordem. Inlormações n rua do Cal-
teto ii. VA.

Loterias da Capiia! Federal
PRÊMIOS MAIORES A CORRER:

i»:i-í»*

25:010$000~S*0_-_ 18600

»1

-25

t
portriz
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Porsm honlem :
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Moderno  SS9
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:i« pi-oinlo.
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797
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1 AvcmIimiz
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o «<P u a

A ANHÂ--14i

I5I0Q0S0Q0
x**0« 1$600

Dtífjois do amanhã2o:ooo$oe

Extraeções diárias
sob a lisciilisiiçiio cio governo

du IJniílo.

Rsta loteria é n unica
que tem venda franca

COLCHÕES
A cam quo voiiilú o ivlornui pur pn «>i»

MUll i-oinpi-li.t¦>• li a

COLCHOARIA DO POVO
Trnvonnii «i«* H. iiuiiiIhkom n. i

em todos os listados do
Brasil.

«a? a.«t era»k D. r* r- <i cr b.
Co C.BI _ C nw a*3.o r*

Oompra-SOi]lirili|Uir iiiianllilnd..de .Mu-
iiioini, nn ru i da Allandega ll, ao, pn-
giiudu-si- n iiuih-iio ú visla, depois du
peso verlllrailo.

[||||.rrw..| ._ H^,

AfEEBO
cTOASIÃB BXCEPC10MAL MR POOCa TEHPB

A Gorapiuihia Forro
Garril do Jardim Bota-
nioo entregará atovro no
lon^o dos HtiiiR Hulms à
razão do Rs. 3$Ü0Ü o
metro cúbico. ,.«
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GRE030TAL \mmm
de FALCOEIRüS

mu inr.iileniiinntn «i<* nmioalo <* nalioi
,, Mi-i.i i.«i«ii<>mi<i«.'i»<» iiiimhIvoI, <» .....r

itfvrnilnvi Iw «•,
llVi» |.«MII(.|llll, ||()

\M tlitHOSi, Illl C'1'Sí.Vllllnll.;., ÜVIlIUIliUM J.-.-.-.l. U , i»» ;.-..-- .
«llIM «I.H-II.,1»*» «ll» l»«'ll«»l

Brouchitos chroaücas, U i
Tosses í.eb6»dôs,

Tuberculoso,
Fraf£ue;sa palmonar.

Em Iodas as pliiirmacloi o drogarias e no
l>i-[n>*.li«» gfci'al, rn*» |)ii!ii*iiu««.tii <l«> miei'!!.

t—v- ~~

•ItlSÇO. 30000

X

GRANDE LOTERIA PARA 0 S. JOÃO
EXTRACÇÃO EM JUNHO PRÓXIMO

i° sorteio 100:000$ÍOOO
2» sorteio IOOiOOOSOOO

3o sorteio SOOlOOO^OOO
Prcçn do bilhete inteiro com direito aos tres sorteios 8S000.

ELECTRICIDADE

o
rt «í•0-°
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=-*• a

&OTOTGI08
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Para car'.'ap, lrata-so com o corretor
da companhia Sr. w. II. MAO. NIVRM.-.è
run S. Pedro n. 18,-1' andar.

Para passagens e mais Informações
com os a}{ciilcs

W1LS0X, SÒXS & (!., UBITED

_\ RUA S. PEDRO 2

Mil) BRASILEIRO
tfí. BUAilQUS •& c.

¦_-rts-m»tT-,.~i',~.

ÍWÊ URI»

Cosijiantila VasTonal t!sftST8p;so Costeira

Serviço semanal de passnpeiros enlre
o Rio do Janeiro o Porlo Alegre, com és-
ralas porPAIUNAtiUA, Kl.OltlAN0Plll.lS,
RIO (1RAKDI5 6 PELOTAS.

O PAQIIRTE

Llulia «lo Ktotln Praia
O PAQUKTI5

SIRIO
snhlra nn «lio 21 do corronte, ao me!o-'lln,
para Santos, Paranaguá, llojahy, S. Fran-
cisco, Florianópolis, Itlo Grando o Buenos
Aires.

Cargas polo trapicho do Sul.
AVISO - Itceche passaceiros o carpis

em Iransiln porá Launna, Pelòlas o porto
Alegro e sómonlo cargas para os porlos de
Matlo Grosso. 

O PAQUETE

S. SALVADOR
sníiira no dia 2-1 do corrente, as 10 horas
da nninhn, pnra Vicloria, Rahia, Macoiú,
Heclle. llali-dello, Natal. Coara, Tuloyn,
Mnrnnhão, Pari, Santarém, Parintlns o
Mãúnos.

Corgas pelo Irapiche do Noilo.

AVISO.—As cargas para Manáos c porlos
do rio Amazonas serão recebidas aló
sexla loira", ás íi horas da larde.

Não lem mais praça.

DELICIA"
K' o chocuiul - da vida o i!o ^uzo.
ConleiTliiiiadu com lúnlérla iirluia esco-

Ihldn, ilelicnilninoiito arnninllsndo com
liftlinilho, é un nocldr delicioso do luegun-
lavei paladar, aiiiluosla cidi-sllai, de suave
o mim.iso aroma, i|iin vlpnris.i a vlliill-
dade, laz csi|ili'i'cr us pe-iarrs, desenvolvi
oiicllviio liúiisníni-nto. A llnlssliiia inaiíl-
piilncfiu do lão precioso clmciiliile, mudo-
rndur ila demitriçüo, ronvlda a 0x30-
rieiiria.

19 RUA DOS ANDRADAS 19

nn DB. conr.nou füa
Adoptnilii nalíuropii r v,

pit.it ile Marinlia
BliHKIliO SBSI00IIIIUI1A
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neprSsltarlds o-»
llrasil

.li-aiijn I reilai \ U,
liuiitle S 1'udro üi)

I pc., assa-lu-" in^tiianclia!
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Mnlii
li,ri-,
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itci.iS
:, liro-

:is,clo

NOTA.— Evitar as
ções ilos iiechlsliequi

Imitações c lalalllca»
s dn Industrio.

CLUB AMARAL
Foram sorteados honlem:
CLUI! N. 2 do relógios de 22 linhas, li -

leriiiillona! Woclh & C. 0 n. I), perluh-
conl- no Sr. Mario Morolles.—Copacabana.

lll.UII N. õ. ile relógios (le ouro de lei,
22 linlns. Iiilcrnidlonal Waclh & C; l)
ii. 11, nortonccillo ao Sr. Manuel I.jrio
Ccznr da Siiva.—Ilua Aqpldahàn..

28 RUA DO OUVIDOR 28

Ka Hiirepa r

CAUÍvOS IJKHA*lllliVo

A MALA CII1NEZA

AO JUDEU ERRANTE

VIAÍiliM EXTItAOBIURIAlllA

O PAQUETE

sahirá no dia 21 do correnle, ús5 horas
da larde, para II hin, Mm-eirt. Recito,

Ceará", Maranhão e Pará
Recebe passageiros o. enrgas para Ma-

nãos com Irasliordo nu Pará.
Cargas pelo trapicho do Norio.

com excellentes occommoilaçõos para pas-
Mgelrus de 1" o 3" classes, salina para

Pnrminftriin,
Vl<»i'lnii'<>|)«»ll'*ii

!5l<> Cíi-mi.lC,
rei.»'»» c

1'oi-t.» Alcft-1'O

íalibado,23 do corrente, 6s-l horas dn larde.

Cargas o encommendos pelo lioplcln-
SH*lnn.

Paru iwiKMrttieiiH e i«n»ls Iji-
foriu«»v««"«*i uu «*»es'li»t«»i-l<» «l«;

S-m\._ns Irmãos

9 RUA DO HOSPÍCIO 9'

I.iiili» <lc 8. Mntliciy»
O PAQUETE

MAYRINK
sahlrâ no dia 23 do c.orrenlo, ás 4 horas

da tardo, paru
Cabo Frio, llapouiirim, Pmma,Iienevento,
fiiiarapíry, Victoria,Barra e cidado de São
Matlieus,Viçosa,Caravellas e Punia iPAreia.

Ilecere .-orgas pnm os porlos acima
C.>cli<K'iro. o pnra 

'lòilas as estações
das <'h<i'ii<I>is<I«. lerro «Ia ll»|iv-
i»ci'ii»l e lS»l»ts> c iMIiium.

Cargas polo Irapiche do Norle.

^^ Alt^fv^r* Jcv^t ¦-¦"•'

c3 "33 -Sfí\/tÇ\ ^VVÍíí\ <--hezu e*a WWcL) ___-"5b-_»J li*m±bv ^^
S*»3. A__$ÊB&5Wffifi%i^ *^ W1
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Pereira MÉnfà
FABRICA E ESCRIPTORIO

RUA DO LA Vil ADIO 49

Trajano de Medeiros & G.
ABE.NTRS DA

Weslinghouse Electric «Sc Manufacturing- Go.
de Pittsburg-

liiMlntlnçõcM el«.«.||.|<>íi« |mi'a lux «*. foi'«*n nciuln i-npilal c
uu liitci-ior, <:<»iiM(|.|io«;ã<» il(^ HHliinM «.««nlraon «lc força ele-
«•tl-lct», lll«ii»il»»it«;a<» <!<- oiilmlt-M, ralirlcan, <"<<*.

Escriplorio i> deposito de material a

S.

Lua deneral Câmara n. 65

PAULO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO N. 6
Om y-namm «JcntCH tlcii'i*fio i»»«.l*» Hn«!o» «|«ic pérola», ou

vo»m«ih litliliiM i-nlti-oH c 1»«.|I<)M oonio ccrojiiM como

Chama-ao a attenção do respeitável,publico
para o seu sempi^e especial e puro CAF.S a veu«
da em todas «as confeitarias o armazéns de 1" or?
dem. Preço 1$000 por kilo.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1907
ANTONBO MARQUES P2-A COSTA

42 Sf RUA GONÇALVES DIAS 42

LOTERIA BA BAHIA
AUCTOBISADA PELA LEI H- 667, DE 31 DE JULHO DE IS06. DO ESTADO OA BAHIA

Extruceiicn iodo» on «Ila* na «-apitai «I» KMlurio
lii-<««l<lí«l:»N pelo IInciiI «lo gnvi-i-iMi

Os seus prêmios uno eslão «iijcilov a iiiiposto ali-uni, oslaliolecldo on por estabelecei
Os seus planos sío superiores c Inimitáveis pelas suas congêneres.

HOJE HOJE

J____lOL-\lXl.lCLSâ
ua

titc plflio l m dons lliiaos, 1* e2* prêmios
DEPOIS DDEÍ

Este plano lem dous finai-s, V cT pruinios.
Os pedidos devem .ser dirigidos

NIO DE SOUZA CORREA-BAHIA.

POI. 18300
POR 11400
POit 18300

ao Agente Geral ANTO-

a liocca toi'«ia-H<* l'»-<-n;-j» e porr«iiiia«la.
A' VENDA

RDA DO CDVIB9R114 - HOA DOS AMADAS 59 - RÜA DE S. PEDRO 59 E U
l.uls.n <»M ciMii.» «le

<li-o-*;ai'i«»M, pl»;ti
porfimiariaH, ariuarlnhou,•iintclaw, etc , etc,

DEPOSITO CRSTnAL-PHARMA MOZIXHO, lli RUA 7 U SETEJIBllO

A NOTRB DAME DE PARIS
S-A-LIDOS..*', •

C fr

em todas as secções, de diversos artigos.

SAIAS E BLUSAS PRETAS
PARA A SEMANA SANTA

OS NOSSOS PEEPAFíADOS
MiVA.II A SJAIICA

jP tosses e BRONCHiTES
lteeclinii>-w«* oncoiiiun'««In»

OFFICINA OE FUNILEIRO

127 RUA DO ROSÁRIO 127
J. SOARES & C.

Trens de cozinha; laias pn-n maiillmen-
tos, lianltolros (liversns, lOriuns paro iloec?,
árduos d»' esmallo o agatliu.liãlius de loiii»-
o lubs pura Bmrrlplurio, caixas pnr.i osso-
dns liiiinunris, lindos npparollios de ngnllia
docurados, puni loileltes. ¦

RIO Dl! JANEinO

CREOLIWA GRANADO
Produr.lo igual no eslrangciro o

BO '/, mais barato

L.IXIIA IIK NOVA YOKK

Ó PAQUIÍTE

ERG
rom [ungnlDeos ae«*ommótliiçCes para pas-
sogelrõs ilo l* e 3* classes, ramarolesdi-
luxo, câmaras IriBurlflrns, llluininndo e
ventilado a eleelricUade, saliirà no dia 28
do Correnle, á> 10 lioras dn manhã, paru
Vicloria, llalilsj Uaa-ió. llerilc, Csbedellò,
Ceará, Manu '-ro, Para, Biirlmilow i
Nova \'«>i-lt.

Cargas pelo Irapiche do Norte.

AGESCU tt LLQYD BRiSKlHO

, ím\n hbhul

r.iiraui-BO rom o xarope peitoral do le-
deguso, angico e alcatráo da Noruega c
approvüdo pela lixma. Junla do liygiene
Pllhllcn, pmn Conihater Iodas as álTecçues
dos oiguos resplrnlorios o da garganta
como sejam: losses, lironcliites recentes
o chronicas, osllinins, dures do peilo,
siiHornções, deliu \o o Ini-yngite, como
alteslauros distiiiclns médicos llrs.Tnvano
Azevedo Mocodo. Anlonio de Siqueira, Vc-
reira Portugal, clc.

DOENÇAS DO ESTOAWIGO
0 elixir do eamomllla composto, appro-

vndo pela Exma. Junla de liygiene Pu-
lilicn, ó o melhor tônico para lurlillcar oi
órgãos digestivos o facilitar as digestões
e Iodas as moléstias do estômago o., do
ligado.

lli 1 Ml
MAIS
MAIS
MAIS

BARATO ja"cM-yJftt**»*^
O MELHOR /*¦¦¦¦ t"-;;*'-;-

I»Itl».»ilS»"il'A BNTHBGA
em qualquer parte da cidade.

Encommendas:
70 aVKiNIDÀ CENTRAL 7G

-f:KÍ SENADOR EUSBBBiO 3-í»

CASTASR&S
Vendem-se á raa Primeiro de

Março n. 4

MOLÉSTIAS DA PELLE
Tintura de salsa, caroha o sucupira

branca, depuralivo vegelal do sangue, ap-
provado pelu livina. Junla do liygiene
Pulilica, o melhor purificador do songuo,
para a cura rndlcul das oscrolulos e de
loilns as molcslias prOvenientos dellas,
como sejam erupções, borbulhas, sarnas,
riiipigeiis; darlliros, oryslpelus, rheuma-
lisinus, syphillse iodas as moléstias que
tiverem sua origem na impureza do
sa ligue.

?: P

6R\KDE FABRICA BE U«S 1 XAROPES
m

Alfredo 3E*"*. Gomes __»£fve€Ljr&.

Especialidade em Cognacs,Vermouths,Fernets,
Genebras, Vinagre branco e tinto,

Aniz, Xaropes, Laranjinha especial, Licores, Bitter,
Aperitivo Americano, etc, etc.

19 —RUA PEDRO .ABIERBCO-SJ
Itlo «l«*. Juncii'o — Tclcpliono 311
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MARCA REÕISTRADA C/*>

H GARNIER
UVnEinO-EDITOR

ESTUDOS
DE

LITTEEATURA
BRASILEIRA
6.' SERIE

JOSÉ VERÍSSIMO

Q

2o °/o
nas encommendas da Alfaiataria

hua otivinoit ias e

DESGOIVTO
30 °/o

em todas as mercadorias
CIUJGllAYAIVA V?

Ente -volmiic, Nol»i'o ner
Itnntnntc iul«m-u.hmiiiiío, |>c-
loW HNNIIII1|lloM ll«Scl»lltl«'»4
(lc «|li<* MC <)<-l-«l|)H, 1'CCOIU-
ii»«*n«la-MC CM|»ccinliiici»t«i
pelo CHtlldO coiuplclo «IIIC
tt\-i. «i». i|iii'r.làn «lc fíi-am-
¦»¦:>( í<-:c no ('«xlltto Civil, o
«-.»• «|«ic o ilIii.-eiO'!* critico,
(le|»»lH lli'. I1I«»M(|'1II' «ItllilOM
»k'.u<"><'« <!«> Dr. Btny Um*-
lionn, «.oiioSik* «!«»<¦ o ll*!»-
ItltlI.O «l«t<{ll«'IIC jtll-lw<4» IIO
Cod!;*." Civil foi toilo ne.
grútlvo.

lvol.br  4I00O
Pelo correio mais  $500

B» COMMSMAL 1)0 PORTO

SAOUE
agencia do

Solire
Portugal,

Ilhas,
Ilespanha

o Itália
Ranço Commercial doNa

Porlo.
52 RUA nii S. Pkdro 52. Junlo á .lusní-

da Central.

COSTA BRAGA & C„ Agentes

71 Rua do Ouvidor 7f

ANTUNES & I
Participam que brevemente mudam o

seu esUilielec.iinento do molhados c ce-
renes por utncnilo, nuo se acha provisória-
mente na run Treze de Maio n. 10, pari
a Avenida Central ns. 151 o 153, canto daí
ruas dn Assembléa o Uurivus.

Pitek PMip l C?
0 MELHOR RELÓGIO 00 MUNDO

Vo.itilIiBíii «a iiroNttaçüâJN
seiMaimtiM wüih tttttgeueutO <I<

Dnleosrpenles no llrasil lnteil'0

G0N0ÜL0 & LftBOURIftU
Roíojoeiros

VI, Uu» «lu (íultonda, 71

iÜHi0i(%*^lisi
ESTABELECIMENTO FUNDADO EM 1870

IE^sO^^jLosl. -cio Glii-sa.Deos
Nesto estabelecimento Inbrlcam-se chapéos de todas as qualidades com a máxima

perlelçáo, assim como recebo dlreclamênto chapéos oslrongeiros que se vende
a preços sem competidor.

BASILIO JOSÉ DA SILVA REBELLO

rxrttwja----*,*' -~i-^tj-__vK~s__-. ¦SSSX3XKSUS

GONORRHEAS
nllUüas e recentes, flbíós lirnucas e cor-
rlmentoscurain-sn radiçalinenlo,oiri 3 dins,
sem dor nem rccolhlmèiitò, pelo especinco
do Ceyran, approvado pela Exma. Juuln
do Uygtenò Pulilica.

VINHO TÔNICO NUTRITIVO
/l|/liinuiiilo ;ielu Junla di llnqicnt e

auetorisado pilo gaosvnú
Db Iodos os prep.iraiios é o molhor atí

h.-ie conheeidii, que ll ili>llini.la e.lnsso me-
ilICn,lanlo dos hospitaes comu drs msas dè
«auile, lem clupreiiado cmn ie.siill.-ulo es-
pauloso uns pe.-soas delieis, anêmicas, n-
.-hiliens. fnll»»5 ile. lorçüS; te iTlan-.-as n.irn
lhes laclHtar a denlleío, 6s amas para lhe*
loililii-ar o leile.

Ycin!.---*i- iMilcnnniiilo ii» lo-
i)i»r»(»i'io |.lt«««-i»itic«:««tic«» «l«-
/t.M.ilisCàrviilliol!,«i»*.iHs|ri»*<!.

RUA 00 HOSPÍCIO | 122
Autii;t»«'>>'•»<<' !'* i*in> «In &M«e«!i-

bl6n n. IKJ

tiikaíik) mm mim
ÍS—Praça Tiradentes—tS

Empreza—Pomcliònl Segri*eto

HOJE TEHÇA-ílli, 19 HOJE
SENSACIONAL ESPECTACULO

Novidades,concertos e attracções

COLOSSAL StCGESSO
í_\m Coi-om», dueltistas hespanhoes.
Fei-c-E-Grliiiuldi, dueltistas napoli-

Unos.
Om Ui«*c», dueltistas italianos,
jiia-j- «lc .liai*}', romanzisla italiana.

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO
Companhia—Dias ~S=Ztc¦ -a^ss,

IIOtT& cheiiu, tS^MBCOlEJWKnJTF!
12'

EXTRAOnUINAlllO SUCUESSO IU I.ITTIÍItATUHA NACIONAL I
representação da peca em 3 aclos, original do lesleiado comcdiograiiho brosllolrc

ARTHUR AZEVEDO
_wsm_vsmt_.

&M_3*<XhÍ* 
'j-_ii, 

i^nf:

Emprcza-PPSDHOAL SEGRETO
(Totirnée Scguiii do 1'Amériquo du Sud)

HCJE II) !IH
Suecesso

0 b
¦a^^

CoKtniizi
Eitüiiti Payno

Ii*ld«s
Et»*li*n

Carolina
t"«'r«'.z

Mo de «Ia
e Ioda a íronjic

NO BIOGRAPHO EDISON
Pela 2* ve*; nesta capital

Ladrão c nM*n«filno
e os Uoiul»clroM «JoLondrcm

A.

Todos à «Slatson Moderne»
Kntrada com cadeira

Brevemente-*? *?*?¦?

Pei*aoiiaft'ciit*t.—llenrlqueta, Lucilia l'i».uirs; [sabei, Helena Cavallerj Ângelo,
Iiaiüus; Iluilrigo, Marzullo; Pai Juão, Clnudlnu iPi.iliv.-iia; Ludgoro, Allredo Sllvuj

Lisboa, Dias.Braga; Espúzende, Domingos Braga.
No Rio de Janniro—Aclunlidade. Scenarios pintados expressamente pelo dislincta

arllsln sconograpbo CllRispisi no Amaral; Os 1' o 2' aclos em cnsn do Angelu e o 3'
em casa de Rodrigo, em Santa Thurezo, de onde so admira o panorama da cidado.

Dai-i começo ao espectaculo o episódio dramático em 1 aclo,oscriplo pelu ürllbaute
joiualisla João do llio (Paulo Baiiriíto)

ULTIMA NOITE
DI»t£'!b«-Sçá«>.-Ju.io, DlASBRAüAi Jorge, A. RAilÜS; Clülildi-, LUCILIA PE-

RES. Em uniu lazouda.no inlerior—Actiiálidadc,Jií<e-eii-s«tnc do artista R.Portulosç,
Bilheies 4 venda na bilheteria do.Ihtiitro. ft's 8 1/2 HjP.AS.
AilANH.V-Btivnrio da viuva **•*!. S.

A\/|Qr*i A tenta nríiwsrica «!»« nets-izcd An<o!»loltn <H;u c
M V IOU IHrtrli» SuiitJtM, n t>«*ill<i«> <í« «Hi-tM-ção. U«*a HtiiiMfc-
1'lsJo |>ai*n «><1U» <|ue «crá hrevemuute «tuiiiiutriodo.

(ènlntu-relra—Gt*aii<9lo«o Fuotlv..! em lioiuciingeii» á HIJ«5«-
triidu luiprc-afiB Pl<iml>><infie «.'oiii »« peçuM—«f~*> *5~*><—% nr* -**»*<*!
eULTIMA ISTOIXE3.

Em euMlos-BEUL,IttUE£ E BEHLOOCEIS,

MARÇO HOJE
colossal

ITNER
iijeiiã

oatitora ly«-i«*!»

i \ L_ I a *á EL
V\1,-i .:: -í.l fl*l

D'
asa ç=» an* íí ¦¦•. s_ rr*

«l««iiiJt'i»« iilaMticoa

ã 4 TÜIITTI
Drin.-ririuas do klauliii Rougede Parts

e Intia «» «li-«»ii|>«">.

BKSVEEJKWYSl ,
NOVAS LSTbEAS


