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PROrBIEDADE OE UMA SOCIEDADE ANOHiSil

BBDAOÇÃO
Rua Moreira Òesar 63 e 65

(AimoA ouvmon)

RIO DE JANEIRO. Sexta-feira 21 ile Sòvciíiliro de 1902
O PAIZ é a folha de maior tiragem o do maior circulação na America cio Sul

ASSIGN ATURA
POR AUNTUNTO  3OÍ000
POBSEieMEZES..,., lü/OOO

NUMERO AVULSO 100 RS.

Y.-LEGRAMMAS
Serviço especial do PAIZ

Despachos do exterior
(Ulia Madeira o ualveslon)

Listoon, MO.
ICiilrnvnm oaIii mnnlui, nestn

porto, hcíh oonroçttdna o olnoo
uruzailúraa ilu oacruadra tnslozu.

Lisboa, «O.
Uove-MO r.iunir uo mo/, da tlu-

¦embraoiu Aveirn o congresso
oporavla nnolnnhl.

-~o iiiuiii-iu.i,' " altatús du ob«
tjnudiui inglesm ohofinda n esto
>,i,.-i.. ,'„,„i„'i,iii'„i,(niu, '-> inlnls-
l.v. du inuriiiliii o ultns nu to riu a-
•Jt'H jiavni.*H*

Mntlrul, MO.
o novo cablnoto nvn'oscntau-80

tionliMii :iw (. \-tm;ii,íiR.
O proslilonlo do consaluo ox-

pltoou us motivos tia orlso inl*
niHlurinl a protiiivon ilomoiistrnr
ii. iiocüSHldniln <to wovòrti atloptív-
tios Ofi pVOjOOtOH tlQ iMilbVlYIU mil-
niuipulf .íumi [çn o obras pulíltoatij
da miaitioaio rio òilViotlvo tlu ur-
uiuiln, trtvtnntln ospaülitltnonta tia
roliinuii, i rlbuturlu*

Otír.S.ilíftitu nn" nlludlu ttbso-
JultllUOntü :i. sM|t|»ros^i\o (IdM ..uíti-
ilnvltflo o ilisso niiils uno o ,'.:nl,l-
noto pvootirttrrf, tormliiai' un no-
l>ooiuu5ur.j com t» VtiMtin.no sul-
VilUllO U. MOlllT.lllill <ln I'l-*l mio.

O Sr. .líiiiin-1'ii RollIOllo ihiiu
clnpoiN' <la p:il:i vim *i do ti n.a
vii/.ôcM f(un «i ol)t»ijj3;o,l'i\m tt niio
ucuitavo oonvllo puni tavioi' pftvto
do ..ovo tj.Uilnolü. lUntoniIu uno
a um pnrTcn parn o tUroitu aontl-
nuuv <• Sr. tíugunUi tio jiotlur.

Mttarid, MO.
«> Sr, línuioii Poiia loi no-

incntlo inlnintro õn fcTürtpcvu.iu
Junto no sjovcriio ilo Oo lauto Chi-
pariu.

Msirtiitl, ao.
Aclo ilo ouro, Ur»,07 '/«>

r>ni'iss í;o.
<> Dr, Qulrna Oosla con meni

broâ du ¦tijguyfio arfitoutinti uloio
Viir.un hoju no CTJIywuu*

J'|IVÍH, MO.
O «TorapBí ooníIiTtin " noticia

do «ou ropi*eflui*tiinta om U7oulon
di/niulo tino os nuvios fio cnorrn
•Clmylnn, „l?otiiiunu.i „ iOtitin»yi
piiillrn.n polui o iu.pi> rio >.'' Blnr-
IMCHl*.

Paris, MO.
Cnm),Io sulin, Ijimdvew, IVuniii.N

ur»,t«f pov i íin'11.
f. ,i»ii«ii-i-fi, ;-ío.

lilni lOruxolliiH, Hüsuudo tolo-
criiptiiini uo ,I.h,ilv '.L'olaariipli .
ii|....;>lili,-si, uiiu ll,litro tro.iu Ilu
notii«* entro iilvorftns potonoinBj
ti fOtfpoito tlu vlítUancta a> oxov-
ooi^no «obve oacirtnf.otlistãs»

Ao fititi hc tíiy, :i Cntçlat&rvn t;
«'«mirni'i.1 :i ortííaniliuçáo cio uniu
pollülit luttTiuirioual iloNtitUUlã ll

luOUtlvOSj *.M>.

Nu ('ninar;! ilon OoniminiN o
vuinirUro ila iitn'loultnrti| roHjion-
ilonilo n iul„.>pi-ll,i,,':',o ilo Sr.
Sol.Wllliil :i rospoilo ilu i.uturi-
y.:ii/fio parn u oiit iHiclu tio ijnilo ar-
•M-iiLíiu» n;i Suíilntovrri) íllrtso :

«O £»vOl*no ii i';.''1 ii tino subo pOl*-
foitumonto fpiaofi são a** mlnltns
i.li':t~. II ri"-.iii-Ílo, Pto lltO rCHtü (-O-
uiav tisiuf(inl:is uocoHi*jtiTÍas pura
f.inl t »riii:i r»Hc OOllk 0lUlH»D

IJiun conmiifíHÚO «Ia Ctiniurn
ouvioii uo i'f\ Fjuopolilo tolo-
^i.iiiiniii íVlloilnutlo-o \}Qv tf)1
«iiiilo llloso tlu tiltunlntlo.

jL.otuli-1'H, MO.
Km Dulmcry " iiupoviuloi* i * ul-

Dmrmu t oui ou pavto num aluuoli-i
Ollf.Tücitlo pOi' lortl .1 itjsclit;t\v ,st*-
tolntí.l POUCO tl<'l>OÍS piUM ii Al-
Itiiunuhn*

J.or.l rVunyHon loi nonictulo
Ki>vo<nutli>i> tia iV 1.4,141 ratid pai1 om
nnno.

Jf^OIltlfCN, '-O

l?ov I clcjrviinun.fi fpio roceben
«», "Duvly ÍMutl» snbo-«o tine cm
JtTiMst, citlnüa tlu I*iíi"mÍo, houve
um Lucciiiliu auti clcntruln mil
qiiiuhciituM.cnna-**! rnurrcmlo uuci
>iui<tiiM inaÍAi <lc ,'J'I'» pCMMOUMi' itoiiiin. ;-'<>.

Üovro comocci*to fine **(* i*cali*
20it nocôiulu cititro a Ailomuuhu
« o VutícAUOpuni o entubei
monto ilo uniu Uiiirorfliílutlfl «1 «i
Xlicolocia au» (SlriiMburao.

IJi'iix«'U:i«, •-'-*>

O veí Tjcopoltio, nn cintlicncin
ém ona vocebeu u ooiumisrtüu du
Ou mura doa IDeputiulo* 4i«io o
f«>i lolicitu»*, VOH£>OU(lOt| JIOM fS
gllllltOA tOTJtnOMt

« Oh motiiiM u ou Ir.18 I cul nt irns
omjivcifudu.4 pn pn pcrl lurbui* c
âoritrull* u ortlrm. (]UO «^ íl i:a-
vnnliii uuloa «llin UbcrdailOM pu-
bliüuf*; um ftfi,líutlove« uuo prfi-
liinii •> dcapuMivinu o hi*» uwplt*nm
<o (Í0fiuppui'cclmejut0 <.1«»m clictba
¦ilO ICmIu.Io, hllílM tiuillirJTM t! mi-
nlfltvou* com o umou Qm ilo int i-
iiiitlni* o iiiuntio IntclrOf uudu
dinto n,ttÍn££ÍvtV o nl\o ulmojutlo*

I^Hoh ciupreüuin o revolvais
cant iuiiou. ti i*cl) pni'fi ubrovltu*
minha oxlfltoncitti t^novo citiauto
tempo nití tlcixíir;ui ntlidti viv»*j'.
mus o (lia' pOMHp* uMuecurni*! 0
quu omrpinnto vivor trtibcilUnrol
Hriinrtí pnra o bem do meu pu!/
«i paru a munutcnçiío iIum liboi*-
cludtís conouílldua no meu povo.a

Viennn, «O.
^CcloííVnpham do Ttolfiiuido nu-

nunetundo una ficou orgAulzado
du aefpilntu iíumiiu o ^ubiucCa
ficvvio i •"*>'• 2M m rlii i\ ii cJij pruai-
dento do conaellto;2£eiicvnI I.*nolü-
lovitcltj jsvievrn; XodovovJteJii
ni te ri oi' o \VniHcutovilcltj X'ola-
vòií. oxterlorosi

Viounuj 'io.
O rtoiohsratjpa sofifsuo <l«i hoje»

itilsi])inii ii^ Oliva ,i>ríiririVi'os pura-
eruplioH tio pi*oJ,ooto do i»'i pro*
tl.lUi mil) II -VlMlillL íi OOIII) O'IV llO
oe^onoB u pi'ii7.o. »

1*1)11111, '-'O.

A. rainha IMarfiEnrlda ó utpii cs-
pernda amnuliu*

A. fuuatln pvlncQzu Mufaldu
<S uiuit Hnda inoronu do vlnto o
epiairo unnoM do lcinde* filha 0,0
nui p.wloiro. rX*Qin troa fllhoa o
O'marido »'• domaílor do cnvalloa
vi 6 propi'loturlo em \ ox'oll*

—l3?olecraphnm ilo Forruru fiuo
o rodnctov do tScint ilna foi con*
ilemnaito a dois mezea »l<* prisão,
por toV pnhllondo nhi artigo
o/lcna^vo ao, chiro numa ciuoatão
qutí tôvo oom o arcolfíapOi

Um ;^i*upo tto aalteadores
vout)ou 'J.OOO mil liras nn Ufi;cn-

¦ !ti:i7i"i'.õ '.lHUri-ifl.-'í.'i lí.illii.luli, nu
(Bicilia* *' iflW-i '*' --^ " ** '*-**.'

• —&ém rniilo.£,muitn. -\i.oyo^nu
província dqa 'A.liruz/oH. 0'íí'nV
ulí v. IníonfiiÂfiitho*

dipídavii, -IO.
J('oi lovnntnilo o osinilo dé ml lie

no rJtH;anavaoh ' . ••
AVnsliintxton. ÍÍO.

O hOoroiario ilo 111aindo apre-
Dentou uo ministro <ln. ( olo.nbiu
Vin.ii nota iiiiormundo-o dó imo
o bcii niomoriul pliilo prajiidiuiti'oncrórilo rcdtillvo ao trntndo dò
ciuial tio r-*aiiatnú,

Nova Yorlf, ^IO.
l")o porto do lliispiuilm tole-

iiriviil.iini ipiu o cruzador in/jlcz«1'llui'lon; tro'.,,o)i ,. blOrpiClo olevou correspondência o provi-«•õok )iuru os subdirds InalezosrüHliloulOs c»n Ciuitnd Kollvnr,AiiorosçonUini o íT- ilospnalios«pn; o ao)ll-r:,l Oustro OÜCIIPOUiiovnuionto a oi,Indo do Garnbouao nua ipintrrt ,-vhèoé do 'auavVa
«Ilclnnes Ot,i,-io ,-in niiiiis ila \'<>-nuxiiulu.

IVova Yinlr, tio.
O Oni'tínlvcli'0 MitraoiU oonlir-rnu ipi'e o 'i.inriiçndo «CnrlòS Al-tono- catava rm òoinmuniaacüocoiu-tiinti, oom l*oliihu, ilnruitlan tr«-vjf«rin do jtVtlaiítlco.

X.O. I'az, fslO.
l^.n-lir.uu pura o Acro vnrinsCO.nm.f-sodB <'ni;:,rri!t:uiUl.s ,,„•prap.irur u vlnhllltrhdpdus du »ixpiMlt.>.içK rp.o KiYftuU.uo sol. 

'o
íomninViOo do. i>r.,Kl«lc.ito daííapubllcu i?1Bo--i.oroncl INloiitc».

SautSnffQ, «o.'
Estti /innlmcnto cojjftiH .<io oJiovo >n,ui*t.-r.o, liuí nsHtra.tIr.-ft,

coinpustoi iulçi-ioi', -Albuno- us-,

(it;u, Jfai»/.:i; íí1""'!'"» -'Viiomnle-
tfiii; oxtarior, A-auoròi fuzondu,
Uruzano o industria, G-anu.

O cabinoto aprascntd-iio umn-
ubü aó Ooncrosso ó o sou pro-
grumma ó a roalisiaçÃo do oco-
iioiniiifí.

Biiouos Alro», tiO.
1GI IJinrioi itlz ipio o Jlrn/.il

tnntflto tua oonbeoor a opinião do
<..'liílt) o tia -I.i-epiihlicit Argentina
fiol.ro os ettooósBOS ilo Acro. para
propnriir u aaçAo do barflo do
liio Jtranco na nova phaso dafl
u0CO0laç5oH oom a ÓoUvla*

O ininiatro dd tnstrúcçuo in-
ciuiu nòfl profctraumiaH do onsiaú
o ontudo òhrimatorio do Italiano
conjuntamente oom o Inglos^ o
iViuiiu'/ í. o hoapanhol

i'miion Santa «Slarta dividiu
n «nu iorlunu. do dO.OOOtOOOÜ
entro a mulher oOfl filhou» roaer-
vnndo pavn si npouas nma po-
Ciuona sòmniti nocoaaai*la parnviver.

-'l.',ivn dn ouro, •-*ú!í',f>0.

Des|iaclios di) inlorlõr
(\!ia Nacional)

IS. Paulo, '-IO.
fiillocon bojo do uirinlu* o

üi»; «Toucpiltn l^inrlauo do Oo»
duvi MiMintlor do Imporlo u pre-
aldonto th; ama tias provLuolafitto huU ninando toi proclamada a
I i opublitía*

Tinlnt ¦?' I nmioH o ora gorai-menf c oat iiiiiiilo.
àVa líoi isHi'1'itt ronli^ou-aâ

esin. noito «» hanouolo o/llirooldo
ao Di*. Oa ni p'i >»i Si i lies. j\J sun
ohüaada a hiimiu do rnuálcn oxo-
outon o hynino nacional o nS.o
UotLVO niMiliii.t: viva*

Porlo Alofj.ro, GO.
JDo quusi todna aa Localldaclea

«lo tOstutto, chocam notlolna do
anlntadaa Loalna pelo annlvorfla-
rio tia pi'oel:i mneúti duTtcpublieu*liontem o proatdonto do Ms*
tndo tbl ielieit ulo pelo 8011 auuí-
voraurlo natallelo*Nu Interior do ECatado iôm
aldo iVefptontos o abuaduulca aa
eliuvtiK.

I,
do qualDraga.

Avulsos
iYtíiíj-ilitloiin, f^Ot

A cindidaiiirn do ci.ll.ic.Hü republicano
l).-.'.Nil'i 1'cçaillia >'i preíliliilldn uo Ksindo
foi mini i'i'i'i'l)iii.-i oo-n nnti.ini.-.s,.i(i—l)r.
Tiisldi Silveira, pruiü.ilriite d.i (lani.nrn,

Niílioroy, SO.
Foram acolhlilas iíoíIíi município com

applausas as reforonoias ao illuatrc Dr.
Nitn Poçaiilia. feitas on. Vassouras pelo
veiierantlo prcsidenlo Quintino Ilo-
eayuva, D listada proclama o Dr. Silo IV-
çinlia legitima coiiiliumdor .1,1 política ,l,i
j,a.'. o toiriMiioí inlciula polo autuei :".--o-.'.liieiitu—./J.iJ Goulart.

Vrííoni;»!, tíO.
A noticia da cáiididaluro ;i presliloncla

do Eslado do omlneiilo cid-ulao Dr. Nilo
1'rçanlia foi ncollilda aqui cutu neral cou-
(cninmcnlo—lleleailoro Duboe—Júlio Frias—João M. Faria-lao Estives—luso Cul-
mardis—lhnv.ii.j \i Ariosa—Arnaldo l<\r-
reira.

liontom, foram recebidos pelo Sr. pre-
sldohlo da llcpt.bllca os :',rs. conlrn-alml-
ranlo Carlos do Noronha, Dr.--. I.incoln
Moura doa Santos, Américo l.ob-i e Ma-
nncl Murllnlio, ministros do Supremo Trl-
Ininoí Federal; rnojiir Tliomaz uovalcoutl,
Dr, Alfredo tio Almeida llussell, dcpuiado
Óvldlo Abraiitca, Dr, Alfredo Sorrio fer-
rcir.i, sonodoros Viconto Macliatlo, Álvaro
Machado e .\lid,.n ílilane;:.

O Dr. Rodrigues Alves, presidente dti
rtcpubllca, clu';:>ii lioutciii ao palácio dn
Catleto pouco depois do melii-dlj o reti-
ron-so 4í .". Iii.r:,:! ,1.1 tnr.U*, dco.upanliado
do coronel ,Sa;,.:a A.;i,i.ir, chefo da sua
casa mililar,

O major Tliomaz Cavalcanti, incumbido
pela direeloria do Club Mililar, foi liou-
lem io palácio do Cadete pcJlr 00 Sr.
presidenli. da Itepublica para designar
o din cm quo polia receber a direeloria
do club.

S. li», marcou o dia do li„je, As 3 lio-
ras ,Ja larde.

X
O Ilr. 1. .1. Scabro, ministro da i,.slii;a

a interino das rolações exteriores, eunfo-
rondou I.ontem com o Sr. proslüento dá
Ilepulillca, sobe,' asaiiniptoü referentes ns
(luas paslus a seu cargo.

X
ü Sr. presidente da Itepublica receberá

hoje. em conferência de despacho, o Sc.
iiiinr-ti'O',1.1 níarinha.

, ¦>
X-'1#* fé*- ¦

ar

O Senado rr|ei(o',i lionlcm, uuonlme-
monto, o projer-to da Cintara dos Bepu-
Ia los quo autorizava ,1 governo a adiantar
.1 i|iiantlil de 350:000^ .. Associação Com-
ii.ercial do Ilio do Janeiro para conclusão
das obras tto sen edillclo o determinava
i|iie o Thosouro seria Indomiilzado, pa-
i;:.iidi) n commercio Importador desla ca-
pitai -'ri rí.s pur volume, do mercadoria
importado.

x
Foi l.o.iir-iii multo concorrida n pri-

mclra au llencla do Sr. ministro da in-
(lualrlo, viaçao o obras publicas,

0 Dr. l.aiiin M.illcr recebeu ainda cm
sua secretaria os cumprimentos dos mi-
¦listrou de l\irtii;;al, da Allemanlia, da
Itália c do Chile.

0 Dr. Didinio Agaplto da Veiga, presi-
dente, e innis membros do Tribunal de
Contas foram honlem, :i tarde, cumpri-
montar o :ir. prcsidenlo da llúpublica.

;<
0 coroiffl Jesulrto da Silva Mello, di-

rector do instituto Uonjamin Constam, foi
hontem ao palácio do ilatlclo-, acolnpa-
lidado dos alilinnas desse ' estabeleci-
niciito, cumprimentar o Sr. presidente da
Hopublica,

x
0 deputado paulista Dr.Ciiiciiii.to Draga,

membro ,ta opposIçSo ao governo, pro-
nunciou liontom uni'discurso, na hora do
expediente da sessão d. Câmara, repro-
v,iud>) |inr completo, varrendo qualquer
solidariedade com ns promotores das
vaias ao Dr. Campos Salies,, achando quo,is Valas reprtíieiilani desvias da mui-
tidão e quo o melhor mclu de manifestar
desagrado a 11.11 mao governo 0 o do si-
lencio,
. S. >l:s., porem-, - estranhou que o mi-
nlslro do interior fosso injusto, indo ao
fritai do Commercio manlfcstor nezar
pelo áskjiíar* redacçâo o deixanio de
manifeslar o iiiesii,ov<'":.'í,'",':,1('J em re-
lação a outro brtUiússaliada-aiM&ftv
Pensa o Sr. Cihcinalo quo o ministro do

.interior, .'ilóm de injusto; prejudicou o
prestigio do governo, indo a rodaeeão doJornal, ,10 cuias portas; na véspera, foradespedido o Ur. chefe de policia. S Ks
proioslou coiiirii o faclo, porque pensa
que o governo da Itepublica entrou 110
Jornal agachado,

liespondeu a S. Ev. o .Sr. Irlneu Ma-
eliBilo, quo concluirá bojo a defesa do
governo.

X
Confirme catava mareado, realizou-se

honlem, ao meio-dia, na secretaria da
marinha, a apresentação dos ofliciacs dns
d.tl.Tcnics classes da ; inainiao contra-
almirante Júlio do Nc.Jililia, ministro da
marinha, quojccébéu os seus Camaradas
no salão de honra da secretaria.'

A apresentação foi feita pelo contra-
almirante Proonça, chefe do estado-maior-;ci>cral da armada. .¦¦ .- .

Ao acto, que foi extraordinariamente
concorrido, compareceram as chefes das
diversas repartições, commandátitcs colllciac* dos navios o corpos, . '

fio sagudo da secretaria tne.ar-.rn as
pandas dos corpos de marinheiro/s q in-lanlcfia do marinha." - /

¦.
V provável qu'c um aojs natios danossa esquadra yi)£n BatiiaftevM b corpodo Dr. Manoel Vlctorino.' '

*''!'*•"•
HMu liontcm encerrada, na WathárB) a

ã aiscussia dó orçaawnto da, marinha,

\ -

foi relator o Sr, Clnclnalo

A Câmara Civil da Corto de Appe.lIac.Jo
resolveu liontem devolver, não acuin-
prindo, a precatória ãvooatorla do pro-'cesso do liquidação forçada da Companhia
UiilüOiSorooabánao lluaiia. expedida pelo
Juiz seccional do Districlo Federal.

Cm seguida desprezou os embargos do
declaração, onpostos pela mesma com-
pai.hia ao accôrdüo do agaravo, que con-
Urinou a senieiiça do Dr. Nabuco do
Abreu,juiz da Câmara Gommorclal, decre-
tando .1 ir..-i liquidação.

Por ser impedido o Sr. Rodrigues,
tomou parto no Julgamento o Sr. li-u.i-
tinta o presidiu o Julgamento o Sr. flui-
Iherme Cintra.

Esteve hoiitetri om conferência com o
Sr. ministro da justiça o Cuefo. de po-licia.

x
O Dr. J. J. Seabr3, ministro Ínterim

das relações exteriores, recebeu liontom,
á I hora ,1a (arde, ni palaceto Itamaraty,
cuninrlniontos du corpo diplomático acre-
ditado junto ao noso governo.

A' recepção compareceram os Srs. mi-
nislrns da Inglaterra, Allemanlia, Chile,
Paraguiy, linlia, llespanha, Peru, Uruguay
c Il-iliv.a.

X
O Sr. ministro das relações exteriores

lolographou ao Dr, Joaquim Mahi.co, con-
Bultando-0 sobro a nomeaçã.. do sulisli-
tüto do Ilr. llaul 1'araul.os do Rio Branco
na mi--sáo especial em Roma, da qual c
chefe aquelle illuitro dipiamtta.

X
Regressa hoje ú sua diocese D. I.ui

bispo dé Olinda. '1 eminente prelado leva
cm sua companhia o menino Cuia de Al-
moldo, alumiio da liscola Qutnzo do No-
vou.brn, cuja Inlolligencia o appllcoção
a.lmiriu muna dis suas visilos .ao esla
belecltnoulo e o anal v.il continuar o
estudou 110 semlnorlo ,1a sua diocese.

;<
Felizmente aelii-no q-.iasi reslallclccido

do incouiuiodo que o accommoKeii lia dia
o omiiionlo senador l.mro Sadre.

O iinmacnlado republicano, a canscll.
do seu medico, parle amanhã para Meu-
de",, onde pissarú alguns dia'-:.

x.
ü Sr. presidente d. II ipublica reco

hera em audiência especial, segiiuda-
feira, 1 I hora ,li taiMo, o Sr. Manoel
Arangiircn, que apreseniará a S, Kx,
caria que n acredita numa ministro da
II,¦spanln 1.111I1) ao nosso govenw.

Vimos (nu jornaes de S. Paulo, liontem
recobldos, n noticia de o.ue. apezar dos
çnitl?.ílG3 dn •-••".;- iiivdicos assistentes, o
Dr. Prudente >)« Moraes csli ea.lj vez
mais gravemente enlfrmo.

X
Foi honlem exonerado do cargo do

el.eíe dos agentes do segnranc. o Sr.
Vldnrlno Bello da Silveira.

liste senhor coucorríu muito para a
bonita figura que .. policia fez 1:1 uoiti
do aiaip.,.' ao lornat do Couimeraa.

—-«^5»*—— - 

BOLETIM 00 EXTERSQR
I) Sr. Josepll tlliamli rlaiii partlrii no dia '.'

tio corrente para ;i África <fu Sn!, nndi! s-* tir
con Irará rnmo-i penenics boers ilii..', upresei
Inndo ns queixos dus s-us ronqial 1 lulas, n 1I1
eidlrain 11 ir eHudar ,1 -iiuai.-ã,, dn (iiaitgc ,: do
Tian-vanl.

Autes dn volta de illiaiiibciluln, iienliiuna
mvditiii sei'il lóiiiailíi piiln kovcjciio íugtc/. sohr
;is novas (íutoniaá o :t mlminisinij.hi so|ii*rtu
(Ias liijisejaúas lil.raiiiariiias il.i Inglaterra
nli.jiliyiir.l pur cowpklú il oriontueiTo ilo mi
iii-Ur-i, iiiui.11,1 duraiilu a sua ;in;'-u.:i(i, Sith-
stitilidil iiarj. 11 oxpuilient,! il.l í.-.-r, .an.i pelu
postnmstct' íiíio Icm aaiunio uos cuastHhuá ilo
irnliineio e que 0 o seu liltiu Aiülin Cliainticr
I.iiu ,' para i.s tralialtios |iarl.iiii.:ii:,ii'.:s pelu .-uli
ícfiví.irio d.i3 còlu/iia^ conde Uiiálow, o Hr. .!o
s.qili l.'li:.ri'.!n'iia:ii, quando estiver ...1 África do
Sul, Ii-iJ tuit.i a auturiihid,! do ministro, qu.)
continuara a er;.

I-: mesma couin ministro das colônias, no
oiiircieio iln cart',1, ipiu o utilailo ,-li,-fe ilo
ucioiiism.) vai fazer ,>.-(.( viagfin.

Ouc modilicafõca piiisiini remillar. 110 re-
gitn.-u colonial, d.i ida da Cliiunbcil.iin a África
do Sul, não ,1> lleílo a tilngueui prever; mas o
que desde j;i parece etid.-iKe 11 que tu boers
Irui grande coridatiça no eí.inw ilireclu dos
negócios das pa:.-.,,.i ;,iioei.i,-1os pelu ('olejlí.ll
secretar 7.

A altitude do paiiiilii afrlkandcr do Cabo e
geralmente considerada a causa principal desta
dccisüo; mas, seja ,-,iuio íur, o lioracm que
contrariou a Eiispcusilu do coaslltuifía do
Cabo e qun olileve ns oito miltuios para a re>
ooP5truççio das herdades dos boers n.io ,! hoje
olhado pelos seus inimigos de ha'pouco tempo
conto Incapaz de fazer concesjliii.1 aos povos
das duas antigas Republicas. H' ai,! curioso o
faclo dos boers terem hoje esperanças do Ijoni
resultado da viagem du Cltanilierlala.

0 ministro das colônias íó continua Encoin-
patlvcl cout o presidente Krager ,; rcopi os
delegados lioers; só dclles receia perturbafio
nu obra quo quer realizar no sid da África.
Tunlo as.-im ú que s,ã,i clles os únicos que íii-
podoriío voltar aos seus paizes depois do ro
gresso d,.' CUaiiilicrluin ;1 Inglaterra, islo (, de-
pois do nulo rosolvldo—porqíia Glinrabcrlabi
conllacra si...

NOS BASTÍ00IU5S..
Na Câmara tem havido grando

movimento estes dias pelou cü.Te-
dores. Caras novas do politicos dos
lista-lo', especialmente do norie, ex-
deputados o ex-seiiadnres, simples
«()¦(((isi da rua do Ouvidor, uma
oh usina cmllm de candidatos ás
cunis próximos a vaiar, liido isso
surgiu agora subitameule por atjucl-
les bastidores egoislicofl da política
Indígena. Ninguém poderia Imaginar
que tanta gente tivesse vindo assis-
lir á posse do Dr. Rodrigues Alves.
K o general Olvcérló, como ex-grão-
...estro do velho P, ll. F,, não Ictu
chegado para as encnmmondas...

liontem, por exemplo foi um dia
cheio ; o,' apezar das cou "rsao entre
os difforenlcs grupos, não passaremem geral de cocl.iclios, I: (lindados
tnultl) em fiiirdii.a, por a, iclla bu-
liçosa plciadd de candidatos, Iodos
dispostos a acompanharem o torço
para o ierç.n ler, pudemos apanJjar
osin importante c inlcrcssaiitlsslmo
(}ialogo:'"'"¦^'^iM^SW?!'?...^'.T.? í-l-íl'-'•
tor.il ainda esto ai.no 'I.

Não pú-lc haver.
•— Por i|ue ?

Por :cr escasso o (empo : temon
apenas; quarenli .lias para n governo
retocar os orçamentos c fazer passar
a nova lei municipal.

I! o projoclo de adiamcnlo du
eleições')

•— Será sdnienlc sobro adiamcnlo.
Mas oll.a que i.a plano do sc

apresentarem algumas emendas allm.
de. garanti.' mais na lei eleitoral vi-
gente- a representação das minorias!;-

Cairão todas! pois o -projecto
do adiamento não comporia dis- •
cussão e devo osiâr sanccionndo ale o
dia H do dezeidhro. ¦ •

—• Com que (im 1
Pará dar tempo o qnc so aanun-

cio ofIlcialmciHc, nqs listados, com
viulcMias polo monos de antcccdcu«
cia. a transferencia do pleito..Mas todo o paiz nesse tempo
já deve saber -que O «dlacicnia é ,
coisa decidida.

Mas não hasta: lombra-lc sem--
pre o caso do Uaflo QrossO no lempo
do Florlano.•• *--K' verdada ; o.por causa disso».' Ji\ fãJ./i.iiff A2-JrOtto rffjJp/íK/O-.', ,-. /. -

•',-— Ro, ririccLtevO'; (ln uiíguiir.: anunll*''^elJisaimo 
parecer, um fírtlaidelrti*

primor do Jltíraiura póiitici.- ri' -
• .'.,. ...,'«• ;-.) .í-)l|-aJ.-i,.ií-'í)[l

Sm outro grupo: *',i-"> <tí mU

Já sabes qual i a reforma elei-
(oral proparadu porá ser encetada 110
projecto do adiamento?

Nã-i: o quem n concebeu será
algum membro pro; iiiiuente da ;ui-
tign maioria V

•- l.u.go disso: (5 um política il-
lustro quo láz lembrar o Pedro
Sem.,,

Mas mio piide ainda vir a ler...
Xão digo o contrario.li quacs são os lermos da re-

forma'f
Terá por base...
li.-iraniir ,. lerço ás oppoalçOeS í
Nio; mis n qulniii.-O quinto'IISim.
li comi) se conseguitia isso?
Alterando luda a 

"aclual 
divisão

ek iim-al di ll 'p-iblicT...
P.ira di-lrictos do cinco depu-

lados cada um V
Exaclaoifiito,

li cm (loyaz, Serglpo o ouiros
quo só (ÍÜO quatro deputados...

Seriam elevados a cinco,..
I! população para justificar c.on-

slilunionalmciito tal augmento?ArranjaVii-so...
Mas Isso era um ab;i.ri|o ; o nilp

seria uma reforma pratica e própria
para ser discutido, votada a mandada
executar em. um mez.Mis ji está redigida cm fôrma
íc projecto...!i o oulnr da i.líi achará quem
a apresento ao Congresso 1

Penso que não.
liniio (loa no papel,Por quo'!Porque, mais uma vez te repilo:

sú para o turno se poderá cogitar du
uma nova lei eleitoral.

E' o quo esla assentado?
—• lil. pedra o cal.

PUXA VISTAS.

'£" ra

IMPORTANTE lUXÂIÃO

,1 OlVOSIliM CUIAStlOl
I )*i truiulULatOM oppofrlidonislu

TUJU PELOS PRINCÍPIOS !
reuniu honlem, em
sitas influencias

limlnento político
sua casa, as mais
situação.

A coisa foi folia sob a maior das re-
servas, de modo que nenhum bisüilhO'
telro delia soubesse.

Pois sim! Conii.ig.i não ha inysterios.
Oi um homem õ reportei', on nfio ú.
Melli-ino logo em aelivi lade, c consegui
apanhar, liih-llm por lim tini, o qiio so
passou .iia,jijcm-)'-at'.'i reunião, .

.Pol isio :

D eminente político, logo qno o ultimo
dos amigos convidados chegou, disse O
seguinte, passando a uiáu suleini.e.iicr.le
pelo eavaignac:

Sabem ji todos os Ronhores quoú
meu propósito garantir 11 reproseuiaçii)
das minorias nas próximas eleições IC-
deraes.

To.lns 03 presentes exclamaram:
Muilo bem ! Muito bem l

u eminente político continuou:
Desejo quo ludasas opposiçõos esta-

doai;-; sejam reprcsenladas uo futuro Con-
grosso, listou corto que os governadores
abrirão mão de sim-- paixões pessoaes o,
de necíi.do com os seu; ii.l.illos, garan-
tiifi'i o torço a seus adversários. Pedi
uos seiiluiros o oliscquiu dn virem ale
aqui allm de cojiveísnrmos sobre IftJ iu-
lecessanto assumplo, Vejamos quacs ns
nomen de npposlcinnlstas quo tü.n pro-
bahilidàlle do flclorlas nas urnas livres.

Tomou enlfui n palavra um illustre
Viilt.i dn polilica paulista :

II11 nome do parlido dominantò em'
S. Paulo declaro quo 11 louvável deiilie-
ração de V. liv. cucoiilooti ..ellc tis mais
calorosos applausiw, lim S. Paulo, por
mais funda quo seja asopaiaçag entre
goveriustas',' dissidenles, a nppoilção lera
livre sullV-agin-, Desde já declaro quo o
Dr. Miranda Azevedo — |ior exemplo —
apezar do ser um opposlclonisln exlro-
iiiiid,,, lera o seu logar na Câmara Fo-
deral.

I.evantou-s.e cm s'^^',-,1 itl.i um político
mineiro :

Minas, íirme nos bons principies,
garantirá a representação da minoria.

Do momento posso já indicar uni opno-
Slcioulsta que será eleito — u Sr, La-
uionnicr Codofredo,

lírgueti-se sem demora um polllieo pa-
ranaense :

—Polo Paraná |á a minoria podo con-
siderar vicloricsi um candidato: o Sr.
Laincnha Lins.

Falou depois um catharinense:
—No m;u listado (Olá eleito o Sc. Kly-

se.u Ouilliermo, será clello o Sr. Cbristu-
vão Pires, será eleito qualquer outro
opposiclonista. Recebo-os a iodos do
braços abertos.

Palou um rlojjrandortso. Um ri-jgran-
denso l Houve geral ipovlmenio do ottrio-
sidade.

--Meus sonhares I O Rio Orando lambem
enviará oppnsicionislas. Nada menos do
(res: os Srs. Barbosa Lima, Marcai lisco-
bar o Alfredo Varella,

Declarou um goyanb:
—Por Õoyaz vira o Sr. Urbano ,le Cou-

vela.
Um maltogrosscnsc:
—Por Maiio Orossd o Sr. Denodlcto de

Souza.
Um esplrltosantense:
—Pelo lispirito Santo o Sr. OaldillO Lo-

reto.
li as doclaraçuos continuaram :

Pela 'Bahia, seguros, da minoria: os
Srs. Noiva; Tourinho o Udiiardo liamos.

—Por Si-rgi|ie, o general Villadáu.
—l'or Alagoas, o Sr. líuzehlo do An-

drade. •
Por Pernambuco, o Sr. José Mariano.

—1 Pola Parobybn, o Sr, Trindade.
Pelo Ilio Orando do -Norte, o Sr, l'ou-

seca 6 Silva.
Pelo Cear,'., o Sr. Tliomaz Accioly.

*-. Pelo Plouhy, o Sr. Joaquim rires
Ferreira,

Pelo Maranhão, o Sr. bniz Domln-
gues. Pelo r.ir.i, o Sr. Serzcdello.

Pelu Amazonas, o Sr. Amorim l-'l-
guelra.

Alguém lembrou enlãoi
li pelo Dislriclo Federal ?

lirgiicu-sc de um salto um ropresen-
tanto carioca:

-A dpposlçüo já Dscolliou um do suis
candidatos; ó.o Sr. Amaro Cavalcanti.

Faltava o lislado do Rio: não linlia neh.
huiu represonlanta na reunião.

Bem, disso um dos presentes.A mi-
noria fluminense pó-ic estar certa do que

Congresso nio* porá dlfflculdados om
reconhecei'o Dr. Custodio Coelho so esto

1 'íir.íliiWo. T',ido pelos princípios i
Éoiliavondo mais iniOP.', pedisse a pa-

lavra, pe.lliwi um conhecido senador!
Meus soqtiorbs I Não posso deixar de

applaudir a segura orientação de nictis
amigos presentes. .Muito bem I. Assim e
que deve ser. A onposlção deve ser ro-
prescnlada no Congresso com esta II-
gclra condição apenas : qiio a opposlção
seja goveruista ¦ 

'
.... J. llcnoiiTrit.

—,,—,—¦—¦ - ¦***yftK»w>»-»'— — . 1 ¦*¦ ——

I
o Sr.flannel Duarle solicitara de mombro
da ciuninlísáu do finanças,

Pata substltiill-o foi noiiieailo o Sr,
Vicenle M-icbaJo.

PaB]iando-so á ordoní do dia o sendo
aniíuüelado a votação do orçamento do
mini.-terio do exterior, pediu a p.lavra
pela iocdeill O Sr, Joaquim du Souza e
procurou demonstrar que, om face do
dlspozjçfles dn regimento, não podiamsor aceitas as emendas olforooldasi uma
polo Sr. Azorodo o outra pelo Sr. (ily-
ecrio, consignando verba para os cotisu-
lados de IMtordam o Mnnlreal.

Tacs (imendns, uo entendei' do senador
por Uoyaz; tinham o caracter do propo-siçõ.>.;i prlnclpaes, pois croavam consii:
lados, o o regimento proltlbo a aceita-
eão de emendas dessa natureza dosdo
quo BUgniehlcm despeza.

O Sr. Alberto Gonçalves, quo presidia,
Jiisllllcou a cbnduclaila mesa recebendo
as emendai, mostrando que cila fc ha-
soara 110 nrt- MU dn citado regimento, e
Bcorcaecnloti que já estando as mesmas
ementas apoiadas pelo Senado supor
vol iç.ni sua podiam ser retirados. -'

Por ultimo, o Sr. Azeredo demonstrou
que nenhuma razão tinha o Sr. Joaquim
de Sbtizh, pofq.ianlo os coiisuladoB em
(incstio foram creados pori»i e as omen-
tias pada mais faziam do quo dolnl-o.,
com « yceba necessária.

lincerrada essa qilflsluo tle ordem, fui
o*orç'.iiici,.to volado, sendo approvodas as
emiMçia? di oommlssáo do ilnançaa, do
que Ja'demos iiotiola,o rejeitadas as duas
por ella impugnadas,

A requerimento do mesmo Sr, Joa-
qi.iu;V''o Souza, osso orçamento entra
llti) ( rn. I|i (IISCUSSÍO.

Ánqjiiiciada em soguida n votação, em
il discussão, do prujcclo da Câmara
autorizando " poder exrciitlva a abrir
ao ministério da m»r!uiia o credito
extraordinário de 300:0OOí para o lim do
coiíllhuap até sua oonciusão .as obras do
(juarlíl dn corpo do Infanlcria de mari-•11I.1, pediu a palavra pela ordem o Sr.
hellolano Penua, relator do parecer con-
liario.da commissão de li.nneis, o re-
spoiiifcu vo discurso proferido cm defesa
do pi*|e,;i(, pelo Sr. Virgílio Damaslo,
desenvolve.nlo o? motivos pnr quo a
couuitjssao propoz f-isso elle rejeiladoi

senador pela Bahia respondeu iam-
bem pela ordein e o projeclo foi rojei-
tad". ¦

Foi opp.-.iv.idn em seguida o projectoda Gamora aiilorlz,indo o poder executivo
a conceder ao cnpl.fio.leneniii da armada
Vlrtiilloh do Magalhães Moreira Sampaio

ja um aeno de licença, com tolos os venci-
menti s, para tratar de sua saudfl onde lhe
co.ivUJí-,

lim '.'' di.ieus-ão foi depois approvada
ig.nlcjrnie, com a 1; non-.ii. dns coinmls-
soes ili iiii-i'..çn o do ju.-i ca c legislação
suppriinli.ilo, do ml..",' a parte que mau-
linli. a cx.goncia de dez annos do ser-
vleopii-i pnderein ns membro? do Sn-
premo friliuniil sn aposentar con os vou
ci,ii'.'(".,s da aclual lobclr, o projeclo da
Gamara que disj d .- sobre o .nada |ur?j'i/>
deveiii ->>r proferidas as sentenças ilnae3
th compeiencia do mesmo trlliunnl.

A ri 'i leiinienlo do Sr. Azeredo, o pro-
jecto (-..'.r.i hoje tu. ,".J discussão.

linlrou depois em 1' o foi sem debate
rejeita 10 unanimemente n qno ti.ilorizava
o goviírii') 11 adiai.I,ir a Associação Com-
.norei») ,io Ilio du Janeiro a quantia de
.''".';:-iiiii, papel, porn obras mah Impor-
lante.i'... edlllciu da Bolsa o Instiliiln lo o
impo.-'.-) do 'ei :<vi5|Kir voinino Importado
ne.-ta f.raço |,nr.i 11 |ín'ga..ieiitii daquella
(|iiaiili,i|COiiuliisão do prédio e liquidação
do üehlto anterior que t.m a associação
para com o governo,

Aluda em i' discussão, foi sem debato
iipp'(.v,i,i„ o que autorizo o poder exe-
imlivti a conceder oito m> z-s do licença
sem vencimentos no Dr. Pedro Pereira
Cbcrui rol liovi.', Juiz snhitiluto leJeral
no li '.:.jo. do Paia.

i;i.'t''t'rt:i-sc depois seu. debate a dis-
cus--?v tinica da emenda do Senado ao
l-roj'-i.r,i di Câmara concedendo an ha-
oh.iffi. T;ii:iii..i: do licuius lloirte, I'cs-
.i:ri|i:il(.'.l'ioil:i delegacia Usual do ibcsoiiro
Federai nn lislado do Partiaartítioo, uai
anrfõ'i.Ie licença, com todo o ordenado,
parn irVtahiojilu do saúde, etnenda :i que
a mefinni Câmara itiíó 1 o ;j dar o seu as-
sentimento e que.de nccôrdo com a com-
mlssürt do llnoiiuas.nãi) fui mantida, pelo
qu,- o (oejeelo vai a snncçãn,

Fiuajiueiiio, enciiriuil-se, lambem sem
(lobalç; o projecto da Gamara autorizando
n-('ml:'.- executivo a abrir ao ministério
da marinha o credito de C5:0."0Í, suppie-
montar A vi riu—Oi ras—11, .'i, do art. II'
da lei n. Sllí.do 111) de 'tiv.onit.ir, do I9U1.

Vírlttcando-se que não h.ivia mais nu-
mero, a vntoçio licou adiada e, por estar
esgota ia a urdem do dia, levantou-se a

C,,lu\,[12 D3S DEPUTADOS
Por potico qiio lambem hontem deixou

do haver sessão; ns 12 1|2 lioras, quando
o secretario ternilnou o chamaria, esla-
va... pri-sentes apenas 'iS deputados, mas
o presidente resolveu esperar alguns
inini.tfl-; e, atinai, chegaram mais ô, po-
dendoTÍer aborta a sessão.

Na pf.lq.oira parlo da ordem do dia,
continuando a -' discussão do orçamento
da industria C Viaçãoi teve a palavra o
Sr. SIlv-i Castro para ilefonder a emenda
que, com outros deputados da bancada
fliiminónso, apresentou ao orçamento,
autorlaiiido o governo a prolongai' a li-
nlia lengrapliica de Macallè alé Santa
Maria .'.j.igdaleiia.

F.i'oi> depois o Sr. Ilricio Filho, dis-
culindo varias emendas, para sustentai'
umas -»' combater outras. D debato foi
odladojds i \\1 horas da tardo.

N1 2* parle da ordem do dia continuou
a 24 dljpussão do orçamento da marinha
o tevej palavrão relator, Sr. Clnclnuto
Bragajwara responder aos poucos orado-
roa (|inSse oecuparam do parecer sobre
as emetidts—parecer fjiic, aliás, não sof-
freii quasi liltpilgiiação. S. lix. foi, por
is'U) iniiíu.o, muito breve, liricerrou-sc ,1
dlscinÃo do orçamento da inariiiha o
mais; .

dojcrcditn de ll:(', 101! para pagamento
a Anionio Rodrigues do Oliveira do
ordenado de an.aiiuenso do cxlilicto Ar-
cnal du Min-il.a da Bahia ;"' dMprojoclo que autoriza o governo

a concffller a Manoel [iotltci d,. Cruz o
J0B0 IÇplisla ,le Oliveira a fundação do

rviçode transporte a vapor de uma a
Odtra mar;;,'in do rio Paraná;

3' do projecto ecoando 11a Alfândega
do Paranaguá os lugares do dois confe-
rentes o um guacla-inór.

Seguiu-se o ll discussão do projecto
que equipara em vcnciiucnlos o pagador
e lieis tói The.soi.ro nos Ihosourclros e
lieis daSCaíxa do Amortização, lisio pro

C0NGÍlESS0_naCI0.1AL
'SENADO

Hoiilcr.i continuou, na hora ,1o oxpo-
dionto, a discussão sobre os negócios do
Districlo Federal relativo) ao período de
administração do Dr. Xavier da Sllvo.ra,
arando o Sr, Martins Torres, cm resposta
ao Sr- Barata Ribeiro.'. • -

Do par com irdofíoa dos actos do cx-
prefeito, o senador pelo listado do Ilio de
Janeiro consumi .fortemente ainda uma
voz a maneira de dlpcutir do senador
pelo Districlo Federal) dizendo sor cila.
toda pessoal c, ^arrt exemplo, lembrou
como 

"so 
rcferiuhi dijís o mosmo^eiiador,

aa.flr. •Biogode-í.iíllíi J '

injuria .'mais
SO-lÊrtOnoiif:
iJliilòsa,"p4rhn.
U-fllld ln't<£r.J

_ado, atiranddjU^f
1 "icl qno' púTehaitií)yp,,'he ao tncsblo límpo;.Èi
nfo ossoiUU 6 uatia*

1 intiracedof;, íç lt^ClWfi,

W«fl età m

leclo fui combalido polo Sr. Uassiano do
Hasci.iif nlo.fjúo disso continuai' aoppor.-se

todo erqualqiicr augmento de dospeza,
norquoSí melhora d 1 situação financeira'1 

palzíjlãoili ainda margem a larguez.s
dospcfiiieios, estranhando que a ordem

do dia — uu. caderno -- seja um amou.
toado du projeclos dn interesse Indlvi-
doai, qnisi lotos gravosos para o The-
sooro.

Respondeu, defendendo o projeclo, o
Sr. I.aggcn. Lncorrou-.su a discussão desse
projoelBr o mais a 2» do credito do
27:!lti3íl33 ao cambio doil }l/3'2 para pa-
gan.óoío a Socléló Anonymc dc:à Ancic.ts
F.iablissemcnts Cnil, de 1'urls.

Na 4,ora do expediente falaram: o
Sr. Elfluilo de Figueiredo, com o intuito
do inósirar quo não houve Critério do
cx-niliflslio do interior. Dr. Sablno Dar-
roso, ab nomear ofliciacs para a guarda
nicionildn Pernambuco; o Sr. Ciucinalo
Braga, Rcnsuraudo o ministro diijustlçn
pnr ter Ido no Jornal do Commercio depois
dos redactores do mesmo jornal haverem
maltratado o chefe de policia, o o Sr,
lrineti-Ji.aci.ado, respondendo, cm defesa
rio iniinliro.

O dorajtario pelo Dislriclo Federal con-
tintiarAriioje.

Tcrniffiou a sessão ás >r, horas.
¦%,- waga»,.

. ,ÜÉOT .pMlipoS
.Poijiim-honjoni p..pqrto dosiL^apiuii

saudação que foi correspondida por áquella
praça do guerra.

O cruzadnr inglez líymphe ficou no
porto desta capital, do ondo partirá parao sul aflm do incorporar-se á sua dl-
visão.

—1) distinclo o bravo comniandanto do
Cruzador D\ Carlos, capita) do moro
guerra Luiz de Moraes o Souza, levo a
gentileza de endereçar-nos um convite
para um jantar a bordo do seu bclla ia-
vlo. Vai ser, pois, ...na agradável reunião
a que compareceremos roprosoniados pelo
nosso collega Dr. Felix llocayuva.

Terça-feira próxima haverá uma ma((m'é
a bordo do vaso de guerra purtogiíez,(Oferecida á sociedade Iluniluenso pelasua digna offlclalldado,— Iloallza-sn hoje o bordo do llnenos
Aires a malinái ipte a dlstlncta oliiciali-
dado desso vaso do guerra olforeco á so-
ciiviadi: Ruiiiincnso.

No cies Pliaroux haverá lanchas para
COUducçJü ,'os convidados.

Alguns ofliciacs daqucllc vaso ,le guerra
visitaram honlem o forte do l.nbul.y,
mulo foram gcnlllniciito recebidos.

O cruzador Repüblioa combolard atí a
altura ,1a Ilha Rasa o cruzador orgcnllno,
quo deixara o nosso porto r.m mini, ás-.' lioras ,1a larde,

—estiveram limitem a boa iodo D.Carhs
os (Miiimauiiuntos dos couraçados .-1.7111-
tlaban e Florlano, cruzador llepublica o
cruzador torpe,leiro Tamogo, quo retri-
l.ulrnm a visita do capita,) do mar o
guerra Moraes e. So-iz,, commandaolo do
va;o de guerra porlugiioz.

Honlem íoi tambciii esto cruzador visi-
lado por todos 03 sócios da ílrma José
Francisco Correia ,'; C, proprietários da
importantes u.anufaetira dos apreciados
fumos marca Veado, os quaes, como Já
haviam fe,to na viagem passada, quando11 D. Carlos aqui velu assistir as festas do
'11 eenieiiario, ol.seqularam a digna oIB-
clalidado o demais pessoal do bordo
com finos charutos d) Bahia o grande
quantldado do cig irros do varias marcas,
lilieza esta agradecida pelo cominanJaiite
c Immodiato do navio.

O visconde de Sando, chefe da
firma acima, c seus sócios foram reco-
bldos com a maior gentileza,oflerecendo-
lhes o eommandanto uma laça de cliara-
pagne.c,'\i o caiiiiáo de mar o gucra Moraes

n i^o 1 jantaram hontem n bardo 09
Sr.--. 1,1.,¦.isiro pnriug!icz,conscHinlro Joio
Lampreia o -i cnmmwidadot' Gabriel Cor-
regai.

os cruájl

cour^jp,

dHlHKi
ViWlmet

LOROrAtí
Os jogadores estão muito contentes

com a noticia de que a policia vai
perseguir o jogoAgora ,* que ollcs po-lcm licar ;i
vontade; Icm a certo: 1 ,!c que a po-
licia apparpoorá... duas horas depois
de fella a ultima parada.

>'-¦ ,'»a da Alfaiideaa:Que diaoo ,; iss„ ; r-:r -,'\>; dás
a api.ar desse mo In í

Uni grande conllicto...
Onde?

Na Sorocabona.
lilás doido V ! XÕO lia ir.ila...

i;„m-> não ba l Mi nm conllicto...
do jurisdição l

*
9 Cardoso ilo Castro, oom o

casa do hrnal, licou uni verdadeiro
beco sem saldo,

Som cnina, Infelizmente.,. Sem
salda... O hoincui desistia de wlr...

N. ministério do interior i
i' sso falar an ministro t
iVio.sonhor. lida fechado no ie-i

gabinete.Parece iocrivcl uno o Seabra so
feciie I

I
li ilãfl elle, com as pi-drodos r.o

i/orvi-ií.tovo a .'nalur dor do sua vida /
tli.sío Isso som rrtlncffr. Maior

dor leila com uma pedrada no ml-
iiist.j da fazenda,.

DnAz I AUAI.I.A.

NOTlG|ARIO
.Nio tem fundamento a noticia do que

os .'iluinuos da liscola Miiüar tivessem en-
vlado uma oomniissão a acompanhar o
Dr. Campos Sallcs a S. Paulo. Os alu-
limos que loram com o cx-prosldento
da llepublica não tinham delegação dos
seus collegas o iam cm caracter parti-
ciliar.

o Dr. Ovidlo Mirantesu o major Eduardo
Sócrates podlram-niis que declarássemos
que, goyanos o residentes nesia canllal,
não tomnm,todavla, parlo nas manifesta-
ções ao Dr. Leopoldo do BuihÜCS.

O juizo federal mudou-se do cdillcio
da rua do Lnvradlo li, TI para o novo
cdillcio a rua Primeiro do Março n, 28,

O juiz federal despachara todos os
dias úteis, do meio-dia ás 2 horas á.\
larde, o dará as audiências ás terças c
sextas-feiras, ao meio-dia, no mesmo
ediilCiO.

l\ Clinpoltirln Amerliínnn
está expondo pulns mais convidativos pre-
coi um variado sorlimcnto do chancos
Inglczcs do Plll, últimos modelos, bem
como de pallia, o que ha ,le mais mo-
dorno o c/tfd para o verão. Ouvidor 133,
em frente ao Paschoal.

Snlcidou-se im lislado (lo Plauhy. dando
um tiro do revólver uo coração, o enge-
nheiru Dr. Dlogo Castcilo Branco da Cruz
líllio.

Segundo lemos no Itepublica, de Tliero-
zllia, a família do Dr. Gnstello Branco
licou em completa ignorância dos mo-
IIvos que determinaram aqnclle aclo de
desespero.

asnía 00 llll) BRANCO
O Dr. Rodrigues Alves, presldonlo da

Republica, recebeu honlem em audiência
particular a oomniissão Ilio Branco, re-
pre.se..lad.i pelos Srs, M.ix Fleiuss, scere-
tario geral; comriicndndor Henrique llaf-
fard, p secretario du Ipstll it„ Histórico,
e Dr. llcrmaim Fleiuss, engenheiro eu-
carregado da consirucção do arco Irium-
pitai.

I5xnost03 pelo ?r. Max Fleiuss os fio3
da visita ,la cotnmissão, o Sr. presidente
ia Republica declarou que applaudla sin-

ccramcntc as manifestações de apreço ao
bar:'.') do Rio Branco e tiiie, rallllcando as
eonCosSõOS feitas pelo Dr. Campos Sallcs,
daria as necessárias ordens para que o
ponto do funccionollsmo publico seja fa.
cuilalivo no dia du dosenibarquo, sobro
a Illuinlnação de lodosos edifícios pu-
hlie.os c navios da esquadra na noite da
Chegada, cessão de Iodas as bandas mili-
lares da guarnição Ic.loral o policial á
commisíân Ilio branco c cessão do galeão
I). João VI,quo deverá trazer paro a terra
o barão do ilio ilranco.

Disso mais S. lix. (pie,com as suas casas
civil c mililar e acompanhado de todo o
ministério, aguardará nn Club naval a
Chegada do barão do ilio Branco, cujo
itaombarque, portanto, leverá cor feito
no c:,>>3 Pharoui.

Rcler',.-.')o-r,o o Sr. Fleiuss á Idúa que
tem n c.oi.Mnissão de pedir ao marc-
Cl.al Argollo, minlslro da guerra, para
que o Colltfglo Militar, devidamente c-m
lOrma, tomo pailo no presido, o Sr. pre-
stdcntc da RoptiMIca dignou se approyar
essa lembrança. ,.

Ü Dr. ilcr.nanti Flcniss mostrou cm
seguida á S. lix. 0; desenhos do arco
trlumplial que a Comjjanliia Sdlllcadbra
graciosamente, vai cr.^ir no largo de
s. Francisco de Paula e que scrádambem
gracio-ámente illdaiiiiau-.peia Cata M.t-
el.el. '*

Ao rctlrar-so, a comirilssio Rio Branco
protestou ao Dr. Rodrigues iVyos os' seus
agradecimentos pela gcr.tiio;a com que
íoi recebida. ¦ -. „^; >.-— ,-

íri«caulAx*ldluJlHR>,,ííí?í?|,r'
„rtj,-. IJíJJ.-o-^*^^ÍMi|-íiov, do :.

i,'ovi-
orõs Cainbrián ti líasilisk^Ae, di
içsjo.dA'M-^Jii^Mv sflfldí.)
jb ate a Mluraila íUaftasn-p^o.

TiCiiç/liietó,'¦'..''¦'¦' 
'¦' O Vi^/.ivdO de-,¦¦»¦;¦•; raanc.o., prós.

í*#'jMMí»ffrrfyiJ|c81>^ deuK*iv|i;Mi«^çao'ílfli)teiiedora da I

° "*TòMi 6 Kjmlirii-Jfuj ea«,, ú'M- IV-r.tctf.tyimmjttP alumna n^ue

::k. -
H

BRIe calllgtaniia'
níps Aiiouto dóilléiil«t8Í-«iiG9i'4li?if s€98»rin^M!^l^iti^»*lxou ao pavilliSo brazne.ro,p^^-tóto^Oijf

Araújo Silva, vIoe-preMdenlò, ofl'íreceti
20í para os pren-.ios I). Eugenia tle Araújo,
que em annos anteriores tem conferido.

rCmprOBltmoB solirj oura, prata o bri-lhantcs. Nn quantlai avaltad.» 1 '1. ai mez,Rocha A Firrulla. IPu Selo Seiombra n, lis.

Ao bedel da Escola 1'olyteclinlca Der-
nardliio Ignaclo Pereira fòra:;i concedi.
do; três mezes de liconça para tratamento
de sando.

ISryslp&ln, lyutphalltai inolin.
çúo«. oi..1. ,1 praiarratlra do Dr. Siqueirauvalcaut^c-in ?,i'n dulsur veillglo. DroMrlaMail,;,, Soa:'..', A C, llin di Quitanda, 3j.

A' commissão do bacharela em letras
incumbida da Bolcmnldado de 2 de do-
zeu.bro foram dirigidas eslas comum-
nlcaçOos :

«VüSíni.ras, 12 de novembro do 1002—
lixtno. Sr. Consoll.Olro Dr. Manoel Fran-
cisei» Correio—Cumprimentando rosnei-
losamcnlo a V. lix., devo coinmiinicar
quo mo associo com a maior satisfação
as Bolomnldsdes projeclodas para o dia
2 do dezembro próximo em com.nen.ora-
cão ao annlvorsario da fundação do Coi-
legio 11. Pedro II.

J111.laudo ri esta a importância de 21J,
subscrevo-mé de V. lix. com elevado
apreço collega c atlenlo venerador—Fran-
klin de Tolelit DõdttVOrth (bacharel da
turma do is'j:j,i,

«Rio, IO do novembro de I002—Ao Cl-
dadão Dr. II, Francisco Correia cumpri-
monta o Dr. Carlos Oscar l.çssa, bacharel
da turma do l-s-,7, o,associando-8o ;i fesla
solen.ne ipic devo se realizar a 2 do do-
zeml.ro con. o Intuito do commcmorar
a fiiiri-ição do Collegio Pedro II, envia
jlliilo a esle (t quantia de '.'(Ij.u

CLUR DF. ENGENHARIA
lisle chi!, reuniu-se I.ontem cm assem.

bica geral extraordinária para receber o
visita do sou associado, Dr. Lauro Mflller,
minlslro da industria, viaçao o obras
publicas,

ü Dr. Lauro illllller compareceu ás
3 ll? horas da larde, .sondo recebido;',
entrada por .una commissão da direeloria,
quo (. conduziu á mesa da presldoncla.Saudou-,i c...primeiro lugar o Dr.Chro-
tkatt de S:i, presidenta do club, dando
em seguida a palavra ao Dr. Paulo do
Fionlui, ortidor ofllclal.

O Dr. Frontio, aillldllldo á situação da
ongonharla brazileira o sua prcoecupa-
ção do cooperar pira o desenvolvimento
material dn paiz, oxpoz cm traços gc-
racs um plano do melhoramentos nrgen-
tos, traçado de necúrdó com ns conclu-
sí,e." do congresso de engenharia.

Alliidiu á nccessidatlo do ser dcsenvol-
vida a acção d 1 cleclricidiile, com c qualse pudera rcn.ovcr o maior obstáculo no
desonvolvlnienio da indu-tria, cinpre-
gantlo-so a turfa branca ,|oe psssninios c
p.-la qual substiliiireiiios a turfa negra
que t.os filio.

Iteferiu-so ao plano geral ,!c viaçao o
do molhoramcnto dos porto.', de que-
precisamos cuidar cnm urgência.

d Dr. Lauro Miiller, agradecendo o
acoll.inicnio l j consideração do club,
declarou quo o f,,.-. pretendia era Ira-
balhar pelo desenvolvu.i-nto do paiz,Uncaroil o problema da .ii.-,|gracão
como sendo o mais importante, |?os'.se
o llrazil d nm pai/, grande, considerado
pelo seu território, ó decididamente um
paiz pequeno, em relação á sua popil-
loção. Com o do ipovòamciito esti li-
gado o prohloma da vlação.

Não ignora qtn^s ns necessidades
mais urgentesj não pólo nn cmtanto,
tentar muilo, nadas as condições do paiz,
apenas saldo de uma crise diltieil.

Terminou, declarando quo daria á nri-
mlllistração da sua pasla a feição te-
clinica, qun 1: da sin Índole.

lineerraila o sessão, t-ii servido aos
presentes uma laça de champague, tro-
cau-.io-se por essa oceasião diversa:, sau-
daeóes.

liiiranlo a ceremouia, tocou a banda
do musica do lJ batalha) da hrlgflda
policial.

üenjamin Sarlã. fui recolhido liontem
á IS' enfermarii do hospital de Sllserl-
co.-iüa, apresentando sCrios contusões
pelo corpo, devido á ler snlo npoilhado
pelas rodas de uma carroça que conduzia,
no legar denominado Queimados, no Cs-
lado ,lo Ilio.

A Repartição da Carta Jlarilima avisa
aos navegantes que a baia preta do ro-
cife da Baleia, no porlo de Paranngui,
garrou, devendo em breve ser rccollo-
cada, e que foi retirada a bola do casco
sossobrado A entrada do referido porto,
por não mais existir este derelicto.

Mil, SOO, li,0 ,' lúO contos, grande loteria
Esperança para o Natal, cm l:J de dezembro.

ESTRADA DE FEiillO CENTRAL
São esles os engenheiros nomeados

para o serviço do prolongamento da (leu-
ral: Dr. Adnlpho llerbstcr, Henrique

Tn.ini, Manuel Frai l.li'. Ilucin do Prado,
Francisco Oliveira Passos o Cornellu II.
CantarlnoMotto; anxlllares: Carlos Fredo-
rico Quadros, Sandoval Sá e Silva, lirneato
Frederico Vcrno de Magalhães, Joreí SM-
viaiio Brandão, Caetano Lopes Júnior,
João Evangelista Carneiro da Cunha, Car-
los Pcnna, Rduarrio Chochrall do Sá,Oscar
da Costa Lacerda, Josó Gonçalves liar-
bosa o Álvaro l.essa,

Foi nomeado dei da tliesourarla o
ajudante Adalberto Borges Mnntelro.sendo
o seu logar preenchido pelo conferenio
do l1 classe da estação Marilima Álvaro

erreiro Mayríhk
lim carro especial, ligado ao Irem

S P 2, regressou honlem a esla capital a
reetfiria da estrada, que loi ocompa-

nhar nlò S. Paulo o Dr. Campos Sallcs.
liai virtude de omissão o engano na

aula dai tarifas da rode mineira, da
Companliia Leopoldina doura em dianle,
serão feitas nas mesmas tarifas as so-
giilntoa alterações: Carbureto do caldo,
tarif. ... 8, o tolhas de cobre, chumbo,
zinco, lafio ou eslanho, tarifa n. 7, cm
logar de 17, como esta por engano indi-
cado na pauta.O nov 1 horário dos trens da linha
do centro, subúrbios e ramàes do Santa
Cruz, Ouro Preto, Bellò Horizonte o Porto
Nnvii, que devia entrar om execução no
dia 2'i do corrente, loi odiado para l de
dezembro.

Para tratamento dn saiído foram
concedidos 30 dias de licença, com ven-
cimentes, >Cos seguintes empregados :
agontu do '.' ciasse João Carlos Licombe,
co..duclo.es do U', Josú Martins de Castro
o niaclnnisla do 3' Carlos Josó Rodrigues.

- A inspecçüo medica íoi mandado o
Iclegraphista de 3° classe João Marcou-
des de Oliveira.

a lhesouraria arrecadou anle-honlem
a quantia de I02iDSuí')jS o linha oui caixa
,. salda de Olí'J:õ7ÜÍ.I'JI.
Divros <•<,•¦>.ui-,'s, preços lnr.uls-i-

aos, Livraria Alvus, Uiivnior ui.
A's ll lioras da linite de hontem, quel-

xou-sc á policia da 2" clrcumsoripção
Paul,, Barreto,morador na rua da America
n. 10.de (['.io nm in dividiu desconhecido,
tendo lido com elle unia discussão, lhe
de., duas navalhadas, uma nas costas á
outra na cabeça.

ü aggrcssor não foi preso o o ferido
foi medicar-se na Sanla Caía de Alisc-
ricor-üu.

CftnlDAQE
Comtneo-ioratidú a data le 19, décimo

annivorsarlo do fallecimcnto dosou pai,
posso a qua,asslgná «Uin constanto leitor,.
erivlou-uos a quantia de !0|i para a dis-
tribulção a pobres com cartões."ioni destinos indicados também recí-
bem-is:

Para a senhora onírevada:
Anonymo -
Aiionymo, por alma de Ambro
sina -
Para A. João da Costa :

Anonymo

õflÚOO

2{0,)ü

2Í300

Pelo nvinlslorio dn viaçao foi pedida o
direeloria geral dos Correios a remesae
do processo que originou a demissão do
praticante dos Correios do Rio Orando do
SoLJosii fjauçisc) Gomes Pires.

Resultado dnrcxiüic!) de preparatórios
realizados iio.iila 18 do corrente:

Inglez — Appjcov,.,!') plenamente, Carlos
de castro Abreu. InhíDllllados, dois. Re-
prova los,dois'.

Gimttm p[?.r,a - Approvados: plelia7mcnlc, Iranolsco Ferre.ra Serpa; sím^
Adroaldo Solon llihciro. ltetirou.se ,im.¦ Mmentii dephysícae chimtca - Ap3provados: plenamente, Alar/co Marins'câmara; simplesmente Álvaro Vldal daojlveira o Norlval Soares de Preltas, Inli».Dllltados, dois.•l{\sloi'la nalbral — Approyados: coraamilnççâo, Raul Barroso Pacheco e AI-oino dos bantos Rangel; plenamente;1 irio ferreira Pinto o Clodomlro Coclílc Carvalho Duarle.liano

Iara a Assistência A Infância generosaanonymo.de 8. Paulo, remetiou a impor-'taiici.1 do 8,'í cm dinheiro e 1). Lui/.a Cr-melinda Neves do Almeida, 150 exempla-'res do seu livro do poesias, destinados •ierem vendidos cm beneficio do ia-stituto.
A. «rn-to qo-531 di. , un lotorllj Cf

ACTOS OA PREFEITURA
O Sr.preleilo interino do Districlo Fe-deral dirigiu liontem ao Conselho tíunicl-pai longa mci.sagein dando cnnla da ra.lorma da repartição do fazenda, feita nostermos da autorização do mesmo Canse*Ilio.
lim relação ao transito do vehieulog

pela rua Moreira César (antiga do Ouvi-dor) lambem loi pelo mesmo prefeitodirigida mensagem expondo as reclama-coes nuo tem recebido o pedindo provi-doncios nosso sentido.Foi I.ontem sancclonado o decreton. ::.,,, quo rcetillea a reorganização do
Quadro do pessoal da direeloria geral d©fazonda, do aeciirdo com a autorização
do Conselho Municipal.

lim virtude desso decreto, loi prumo-Vido, por merecimento o antigüidade aonero de secçãoda sub-directorladocon-
tabllldado o i« cscrlpiurarlo LeopoldlooAlves Bastos,

Forauí ainda:
Transferidos: do serviço especial doexame do leite pira a sub-dlrectorla das.-'•.idas, o amanuouso Antônio DenedlotuPires da Silva e desla parn aquelle, uainanuonso licenciado Américo de Mello

Camcllo Castos;
Promovidos: a l" osorlpturarlos, os2" Joaquim Llbcrolll Saldanha Ma*iinh". Josó Joaquim de Lima Freire,

Francisco Martins Gonçalves, Júlio Gon-calvos Pinheiro, Joaquim Luiz Plaarre.
irancisco Buono Paes Leme, Joaquim daMello Palharcs, Josú Octovlo Theditn
Costa, Jeronymo Sa Pinto Serquelra, An-
tonlo da Silva Freire, Luiz Gonzaga Du-
quo Estrada, Jo.sc Saddock do Sá c lidu-ardo 1'rederico Monteiro de birros o a2" escrlptiirorins. os amaniu incs Al-
fredo Varella, übaldo Soares da silva, Al-
fredo Vital de Oliveira, Cduardo Silveira
Cal loira, Tlmmaz DalFOrio, Luiz Augusto
dos Santos, Ernesto do Faria, Cnstellar
listeves o Pedro Gonçalves da Rocha;

Nomeados: amanuenses, o inspeclor de
nlun.nos (addidoj Henrique Correia Meu-
des, o Hei de almoxarlfo da Casa do São
Josú (addido) João lloplisla du Avellar
Curtes; os inspectores de nlii.nnos (odtli-dos) Miguel Joaquim de Macedo Castra
O Luiz Vives do Medeiros o Américo Car-
doso, Oswaldo Brandão da Moura Carijú
o .lo-io Uiirgel do Amaral Valente ; paraa S.ii, sul.-directoria do contabilidade, ue-crivao do ai:..»»...ifjii0 laddldo) Josélertiilianu de Moura, o restaur.iilut-i.úr
pisla da direeloria do policia Josó de Al-
meida Carneiro, e bem assim Arclilmodeí
Jolmston Coiilinho; o praticantes, üciavio
do Andrade, llaul de Calazans Itodrlguor,
liiiiili-., Pereira de Faria, Josú da Costa
Tlniolheo, Miguel Pinto do Figueiredo,
Virgílio Ferreira, Carlos Fonseca, Oscar
Câmara, Felisbortn C, ilo A. Fontoura,
Leopoldino Santos Freire do Amaral, tíiti-
Ihcrniii Paranhoa Volloso, Josó do Araújo
Coiilinho Sobrinho, Oscai' Pereira Legey
o llaul Duprat.

Forant supprimidos o extinclos seis lo-
gares de 2" cscrlpturarios da sub-direcio-
ria ile rondas.

Reverteram aos seus lugares nas ra-
spectlvas repartlçõ -s or, funcclonarios das
dlroctorlas geraes do obras o de policia,
quo foram transferidos provisoriamente
para a direeloria geral do lazenda.o bom
assim o nniauuei.se da secretaria do Con-
solho Mario Augusto Xavier de lirito.Por actos do hontem, foram nomes*
dos : agente da Prefeitura no 1» districlo
do Engenho Velho, o agente suburbano
Norberto Augusto Freire do Amaral;
agonie na ilha de Paqueta, Luiz Maggessi
Corlmbaba; agente interino no 2» distri-
Cio de SanfÀnna, Francisco Ferreira
Campos Júnior; restaurador eopista da
direeloria geral do policio, archivo c cs-
tatislica,CarpoJosé da Silva c despachante
municipal, Benjamln Alexandre dos San*
tos.

Carlos Flglloll, na casa n. 77 da rua
Darão do Guaratiln, feriu o seu compa-
ir.ola Vicente l.cggl, com uma laçada uo
peito, fugindo depois de praticar o de-
llcto.

Motivou a aggressão uma questão de
Ciúmes do uma rapariga ali residente.

O ferido queixou-sc na D* delegacia,
sendo recolhido ao bospital do Miseri*
cordta.

Parlo bojo para Penedo, li;í.idi) de Ala-
gõas, a bordo do S. Salvador, o coronel
João M inoel do Lemos.

50üH, 200» i- lOO*-São os premloá
que u Aií.iéii ui.i dn Povo oNtiNiM ao frecuoí
que oiiqirai ii)f> -'.', llua llruguayuna,'-'.

Ali doutor. E' do mundo, por piedade,
pela pátria, por Deus, 01. pnr quem ó,
diga no menos qn'lnda existe nesta terra
uma coisa que ó bem boa—o Diiboiincl I

Os operários da Casa da Moeda (izeram
aiito-bontem ao major Ponclano Eugênio
de Carvalho uma signlllcstiva mandes-
tacüo pelo seu aniiivcrsario nataliclu.

Destacados, em commissão, os ,-irs. Pio
Pereira de Souza, Guilherme Fraga c
Urias Drummond offereccram ao mani-
festado uma espada a talim, eu. nome
dos seus companheiros.

Irondo ora o numero de senhoras e
cavalheiros quo foram á residência do
major Ponclano felicltal-o, uirorecendo u
mesmo uma lauta ceia aos seus nu-
morosos amigos.

Ao chanipagno usaram da palavra os
Srs. Dlonysio do Carvalho, Drs. Henrique
l.agdon, Fonseca Hermes o capilão Júlio
Carmo, que, 0111 pi.rases onlhusiasticas,
onaltocoram a.s virtudes cívicas do ma-
nifostodo.

() brindo do honra foi feito pelo
Dr. Fonseca Hermes, quo saudou o ope«
rariado do llrazil, representado ali pelos
servidores da Casa da Moeda.

Ji Ia adiantada a noite qu indo comi:-
çaram as dausas, que so prolongaram alô
pela manha.

Acompanhado do seu assistente coronel
Benovenulo de Magalhães, visitou liontem
o Dr. J. J. Seabra, ministro da justiça, a
Cisa de Corroerão.

Abi ondo nâo ora esperado, foi S. Ei.
recebido pelo respectivo dlrcctor.coronel
Faria o pelo pessoal quo ás ordena deste
ali trabalha.

ü Sr. ministro ícz minuciosa visita aD
estabelecimento, ouvindo queixas e recis*
maço cs do vários condcmiiados.

Depois do voríflear o esmerado asgeJo
que reinava cm toda a repartição o (18
examinar os mantlmenlos que ali se
consomem, o Dr. Scahrit reeom.nendoii
ao coronel Faria quo lhe enviasse infor-
moção escripta a respeito das necusações
levantadas contra a direeçáo da Casa de
Corrccçõo ria imprensa c por senteu-
ciados.

O Sr. i^iinistro retirou-so 4 1 hora dl
tarde.

CONSELHO luilHICIPAL
Não tendo comparecido numero legat

para a sessão, loi apenas lido o expe-
dienle, que conçlon do um requerimento
de Antônio Teixeira do Paiva o outros
solicilando a approvaçâo do projecto
n. llili, relativo ao serviço da limpeza
particular.

Esso projeclo é o que concede ao Dr. Au-
guilo Daniel do Araújo Lima a exploração
por Ib annos do serviço da limpeza par-
tlcular, mediante a taxa sanitária eonsí-
gnada no orçamento o fazendo executar
as posturas municipaes qno obrigam a
remoção do lixo das cassa particulares)

-•¦-."*.*-
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OllPHSQS ESPÜNC1D0S
O delegiiío da Ia suburliaiia leve liou-

lem dciiuncla do que dois meninos, or-
phãos ilo liai c m.il, eram espancados
jiarliarameiiti' por uma senhora moradora
lua listrada Volliií tia Pãvijnn n. t.

Iniciadas as dlllgonclaB, BOlibo-BO então
que residia na rrloridii casa Maria Pia dn
Conceição Pessoa, uiiillicr que bc dá ao
vicio da onibriápuoz o ipie tem em sua
companhia oa orphãos Mario, de 7 annos

Antônio, do Ires.
Levados á dolegaclo, nlii coiillrmnram a

denuncia. Evldeil0iuvom-80 li" corpo das
crianças oa voBtlglos das bordoadas,

Vimos os pobrozIiihOB : são do cor preta
e estiivam maltrapilhos,

O mais velho ooulOU-llOB o BÒgulnlo I
b Mou pai chamava-se Thomaz Jusé da

Silva e minha mãi, Cecília; morávamos
todos na rui do Hospício II, 00. II i um
iiiniii morreu meu pai o minha mãi velu,
tempos depois, para a casa dc D. Maria
frio, na 1'avuna. ,,

Adoecendo minha mãi O ficando muilo
bial, fui recolhida á tiunta Cisa, onde

Íulleceu 

hu três niciics, ficando eu O ineu
rnião Anlonio em companhia de D.Maria
'lu.

i Esla senhora lem um lllho oppolllda.do
Uárlinã, que (.llribuia Io Ins ns suas Ira-
vcofiirns a num o a Anlonlo. Por isso

S. 
Maria nos dava sovas com um couro

o burro.
A ultima quo oponhamos foi Im dias,

Íiorque 

Martins furtou do iiiiiíi panela uni
lOCiiilo de ciirnc c doolorpu que eu O An-
unio o que o havíamos tirado o comido."

Maria Pia fm iillVnla, declarando ao de-
legiuio que de facto havia algumas vezes
CüKiij-aiJu oa pequenos, não biiharainenle
e só quando faziam Iraqiiln.adaB,

O Centro Alagoano foz celebrar nniniihã
iimn missa de 7a dia pur nlma do coronel
Pedro Paullno da Fonseca, na igreja dc
6. Francisco de Paula; ús 'J horas.

. Epllonla Joaqulna Qoncolvos, moradora

Íio 

beco Araujn il, 20, queixou-se, is' 1|2 horas dn noito de honlein, no dc-
cgiulo da 10a urbana, que li ii v ia sido

espancada n oacclo pnr Manoel de lal,
.osí Teixeira o duns mulheres, uma cha-
falada Maria o onlrn Mariquinhas.

Epllonla, qu" aproBonla ferimento no
Jurai-n osquordo o cm outras parles do
corpo, será hoje suhinetiida a corpo de
delicio.

1 Em sessão de direcloria do g.ihinele
Português de Leitura lloou consignado¦um volo dc pezar pelo falloolmoilto du
Pr. Manoel Vielorino Pereira.

NOTICIAS DE PETROPOLIS
Domingo próximo a Escola Domestica

do Nossa Senhora do Amparo realizará
& festa do i-Ha padroeira, começando
ns coromonlas á» O l\1 horas, com a
jhlssa o coiiimiinliio geral, sendo ceio-
iirante o bispo dc Pelropolis IJ. Juão
Francisco Droga.

A inissu siilenine nora rezada ns O horas,
pregando no Evangelho mousonhor lie-
neiliclo dc Souza.

A's 'l horas dn tarde será o edillrin do
osyli iranquoado ao publico, rcullzau-
dose por essa oecasião a toiibola dos
trabalhos dns osylbdo8,

A's 3 lioras finalizarão as ccreinnnias
com a bonoão do Santlsslíno Sacramento,

— Aiiianiiã. a escola ile musica Santa
Ccrili.i, em cninineinornçãn à sua padrõ-uira, fuá celebrar nilssn solomno ás 'a l|2
lioras, ua igreja do Sagrodo Coração de
Josus, sendo ii missa acompanha In dc
.Cânticos sacros pólos alumuos c proles-
Buic', daquelle instituto.

A's ? horas da noile de limitem, n praça
do batalhão naval Ângelo .luso dc Urlio
teve, no beceo dos terreiros, pequena
troca de palavras com um Indivíduo, quo
jnoz ponto no discussão, dando-lhe uma
laçada no veiilre,

O aggrossor Iiií*Iii c a praça foi levada
íi Ia urbana d'alil foi reineltida rara (l
hospital de marinha.

A Poclcdado Nacional de Agricultura,
desejusa do corresponder nos podidos de
informações que Iho são dirigidos, quantoan preço do auiniaes de lan. n Intro-
duzir uo Drozll, nhteve ii« uma casa com-
iiic.-i.ii ou aioiiiovldco ns BeguintoB In-
formações, que publicamos por serem do
grando proveito para os croodoros.

Os preços referidos são calculados cm
pes» ouro, equivalente, mais ou menos, a
4*71)1) de nossa moeda e comprcliondcm
todas ns despesasalé o embarque, monos

seguro, que curre por conla dos com-
pradorcB.Tnuros puros, raça llercfnnl ou Dur-
liam, criaüii6 em f*alpao,de 2 n 2 l]2 annos,
tusla cada um '20*.; de 3I|32, criados cm
tampo, 115p, o de7|8, criados em campo,
0ã'IIUO.

As vaccas Hereford ou Rutliain, criados
cm campo, do 15;IG e do I li? a 2 Ifl an-
nos, custam cada uma 85 p. Iilom idem de
7|8, criados cm campo, Cã p.

Carneiros puros, raça allemã, criados
om galpão, do I n S annos, eusla cada lim
7i)p.; idem,puros por cruzamento,crlodos
em campo, raça merlna allemã, de 1 a

1 j*2 an in i, cada um Vi p.Ovelhas puras pur cruzamento, criadas
em campo, de 1 a t l'S mino, raça mc
rina allemã, custa cada uma '-li p.Carneiros cara negra puros pnr cruza-
nienii'. criados em campo.do I o 2 annos,
custa cadu um 50 p.

O TEMPO
A tomporoturn máxima du dia de liou-

tem foi de '.'8°,O e a ininiuia do 22M .
<"•

iiCARTA DipTIlfiiil
Li?Bi/., 1 dc novembro dc 1902.

Semana dc perfeita e completa sereni-dade atmnBpherlco o política.Pareça que,tão lindos lém sido cates dias de outono,ioda Lisboa procura unicamente gozal-osBem que a menor pronecupação de ca-roaler gravo pussa perturbar, por ummomento sequer,o exlasc panllieista com
quo a boa natureza nos tom favorecidonesta quadra, do ordinário tão triste 0melancólica,

Da população, quo dur.mlc os mezesdc verão emigrara para praias, campos ollicrniaes, parle Já regressou, porlo vai
filtrando dia n dia, agora uma família,
logo oulra, e Lisboa retoma o seu ns-
pecto de cidade povoada, pois que dn-tanto agosto o setembro tal foi n escassezie movimento, qno bem se podia dizerdelia, como da solidão de uma outra ei-dado celebro em antigos tempos— Cum-
pus ubi Traja fuil.fixlilbcui-se nas monlras ns ultimas no-vldndes da modo, e ougmonta gradual-monte a concuiToncia aos i,alcõ"s, ondedamas genlis (ou não gentis, comolambem podo suecoder), sacam sobre abolsa do cbofo da família, com a mesmaucspreoccupação com quo, do passagem,ongolotn .1 pressa nas confeitarias ele-
gautes dois ou Ires bolos o uma chnvcnadc cha. á Imra paeala do five o clock toa,Aos domingos, com esle sol fogueiro,
que nos tem topidamonto agazalliado, a
população foge da capital paia os arra-baldes, o pnr lá pnssa o dia, deixandon Avenida u os f.igolcs da municipal em
quasi completo abandono.

De política, visto eslar ausentoD. Carlos, quasi ninguém Ida, não só
porque realmente não ha assumplo, mas
porque ob mais autorizados proplictasfazem depender du regresso do iiioiiarolio
qua quer aclo que possa inllnir accen-tuadnnicnto na vida do governo c dos
partidos.

Mas não só por estes dois motivos a
pticatez politlcn tem sido notável. E* que

durante n ausência dc ll. Carlos, ns-
sumiu a regência D. Amélia, o os
partidos, por mun dcforonola muilo de
louvar, oiiflarliiiaram armas, liniiiando.se
a assistir como meros espectadores ao
desfazer do grupo naclonolislã, de cujas
fileiras a debandada cnnlliuia dc uma
trioiiólrá ruidosa', escandolosa mesmo.

Não havendo, como acaho dn dizer,
nem assumido obrigado para discussão
neni desejo do O ovcntnr, no mutaiilo,
pura «matar o vicio » alguohTpropalou
i|no so aohovom já Indlgltados os rnlnls-
Iros para o próximo |'/| gabinclc prusres-
alatri. chegando algunsJornaOBa publicar
a llstn dos fulurOB ministros. Esso boato,
|)'irém, leve nina curta duração e não
merece n pcun do com elle se perdor
mais lempo aenão o necossirlo pira o
roítlslrar.

lima coisa so dá, porem, por nveri-
«nada: que, contra o que se disso, não
haverá recomposição ministerial, opót o
regresso dc I). Qarloa, E isso ó o (liie
Imporia esprclaliiiciitü nn Sr. Illnlzo lli-
beiro, pois não pãrOCÔ que o presidenle
do conselho achas-e, por parlo do paiz,
nua já nãu pôr parle da ciiiíia, o caminho
fácil para a lovar a elTollo,

Nesta pusuiuceira, as unlcns novas, que
so lém salientado, são, iiifcliznio.ste,
IrlStCS e tanto que, se a miiilia Carla de
bojo livossi! dc ser subordinada a uni li-
tuli) geral, eu pulerin rOCOllllliOlldor
que aionalmaSBoin emu uinn cruz filie-
raria, dessas quo se usam no Jornalismo
pura nulicinr mortos O liiuerues.

Ue fneto, a queda das folhas, que em
Iodos 08 outonos c.iisliiuia arrastar cnin-
algo ociilónaròB o cónlonoroa do vidas,
Ceifou.lios esta semana algumas que, pnr
diversos iliiilus, mereciam o tinham a
estima geral.

l'ul primeiro n condessa dc Aiiadin.unia
alma du eleição, fidalga em toda » acco-
peão dn palavra, cujo cadáver chegou
soxla-folra A cstaçlo do Rocio', vindo de
Paris, condo a dcsdilnso senhora íòrn In
mezes procurar nlllvlo a cruéis padeci-
ineiilns.

Logo depois follecio', no hospital du .Sm
José, Oullliormo Comes Fernandes, O co-
iihooldlsslnio Inspoctor dus bombeiros
VOlUlilartOS do Porto, o que náo SÓ por
ser natural do llrazil, ir.ns pela sua vida
do pllrulsmo o pelo renoiiio quo suubo
conquistar para a corporação que sil-
periiilciuleii, devia ser nlii baslante reco-
llliocído e esliniailo.

tliiilherinu Cumes Pernandos naoeolo
hn multo de um epilhelioma na liiigua.
Ultimamente, quusi desesperado do mc-
llinrns, resolveu rocolhor-BO ao hospital
do S. Jusé, para fazer a extracção de
carclnomo, e, por isso, deixou do nulc-
mão íeilas os suas ultimas dlSposIçOüS,
despediu-se dos ainlgoi (|iio deixava uo
Porlo, coiuu se partisse para n oloriio
viagem, o, uma vez cm Lisboa, conto-
rcnolou com os módicos, quo) nliaá, pou-
eas es|ierani'.:is lhe deram do bom êxito.
Ites.ilveu, cnmluilô, teutar a o pc ração,
pois que,resolvido como eslava, o inalar-
se, laiilo-lho Importava morrer ns suas
próprias mãos, como ás do médicos II-
cando-lhe todavia n suprema cBporança,
n grande fé que o animava, ua interven-
e.an da cirurgia.

liins autos da oporaçâo, Oullliormo
1'ernondoB levo que sollrer n Iracleo-
loiuin. Supporlou.o (-niii um cslolclsmo
verdadelranloiilo raio, dlsp.cpsando o
chloroforinlzaçáo, o esorovendo, mo-
menlos depois, algumas em ias p.ira
amigos dn Porto, a nimiineíar-lhes como
ella corrora o iiislsllndn nas oançrançaa
do iiiiula voltar a aliraral-os. «lli de ser
um alogrão, nesse dia'. .. — dizia olle.
liifcllzincnto, o seu nrdenlo desojo não
se realizou. O valoroso coni.uiàndnntc
dus bombeiros voluhlorlos do Porto era
pouco depois operado, correndo tudo
pelo inolhor, o radio uiilii-so no espirito
do muitos, que lhe queriam devoras, a
illusão da (juc o enfermo se Bilria do
doloio-o lance tão alrosamon'0 eomo do
tantos outros, cin que Igualmente a s«'
vida correra luiinlnciilo poriç0' '"1S;, ".a
mesmo nnile, cerca ¦)"" " 'm!,í< '""'
lliormo Perniinde", espirava, do unii
congestão puiinonor, dizem uns, dos
efjellqp ao mal, i|iie catava já mnitu pro-
fii„',iani"iilc radicado para quo os re-
Cursos da sciencia lhe pudessem ter
mão, dizem oulròs.

A milícia do seu íillecimcntii produziu
em lodo o piiz, O parlieulariiielil ¦ ll')
Porlo, uma desolação enorme, pois que,
om vista dos llsonjclros lelegramuias
parn nli expedidos sobro u feliz (!) n sul-
lado di operação, aquclla cldado propa-
rava Já as suas melh ires galas para o re-
ocber dc novo nus seus braços.

(iiiilhcrinc Gomes Pornandcs deixou
osorlplaa yarias cuias, uma dns quaes
para ser entregue ii li. Cai Ins. Em outra,
dirigida an Sr. Vieira do Almeida, seu
ajuíanlc, deixou expressa a sua ultima
viinl:ide,e aluda nhi se revelou mais uma
vez o enlroiillodo .'.lleelu que o preiidln
nos seus subordinados o que o tornaram
cm vido um dos chefes mais queridos e
respeilailos.

Eis o teor dessa caria:
«Meu lio in amigo e dedicado ajudante

—Desde IÍ5'.)'.) que linha encerradu i 111 um
eiiviilucro as ininhas iililmas vontades,
mas entendi dever agora rollrar alguns
docuinonliiB, que direclamente dirigi nus
interessados, assim oomo BUbBtlIuIr pnr
eslo podido o que desde cnláo eslava
feito cm meu iioinc.

Conhecedor da rectldfia do seu caraclor
o da lealdade com que senipro IHO enad-
j ti vou. não podia escolher outro paru o
desempenho desla missão, por lienr com
n convicção do quo cumprirá á risca, la-
zendo cliogar ao seu destino as cortas
inclusas c rocommcndando n iodos i|iio o
seu conleúilO uãl seja divulgado nos jor-
unes.

Vou BofTrer uma operação molIndroBls.
siinn e por Isso careçodo. tomar estas
resoluções,|á quo não lenho grandes bens
do fortuna para legar.

Pcço-llio para fazer saber ao pessoal,
sem "ilisliucção de classe, que o meu ul-
limo pclisamoulo fica com Olles, como cm
vida esteve SOinpro n meu coração. Que
eilcs se esforcem pnr inanler sempre dl-
gno o heróico o nome do bombeiro por-
lugticz.

Para si um aperlo de man de gralidão
c saudade C que Deus o cubra de ben-
çãos.Porlo, 24 do outubro do 1902 — Gui-
lliermc Gomes Fernandes.,,

Guilherme Cumes Pcruandes era lira-
zileiro, como acima disse, pois nasceu
na llahia, cm (1 de fevereiro de 1850.

O seu funeral, Imjo realizado, fui uma
imponente inanifeslaçã') de saudade. Na
funebro oeromonla llzoram-so roprosen-
lar iodas as cprpóroçOcB dc bombeiros do
paiz, c sobre o caixão pousava um sem
numero de coroas.

Ainda se cnniinentnva com Ioda a
amargura do uma Irisle noticia recente,
o passamento de Guilherme 1'cruaiiiles,
quando uma oulra noticia não menos la-
inenlavel surgiu. 1'allccera Inesperada-
mento em fuço dc Arco--, ondo ultima.
menti: residia com sua geiilll lllha, Dona
Adelia, o Sr. I.iuo dc Assumpção, lainbom
naturalmente muito conhecido no llrazil,
(indo passou largos anuo?, continuando
depois, mesmo de Portugal, as suas re-
lações com a Nação Brasileira, por inler-
médio da Gazeta dc Noticias, de qua era
correspondente cm Lisboa,

Liiin de Assunipção sulfria ha muilo
tempo do uma doença du ligado; molho-
rara, porém, consideravelmente nos ul-
limos lonipns, e nada luzia prever que a
sua morto fosse tão próxima,Hontom, porém, cerca das IO horas da
ninuliii, o Sr. Dino da Assunipção fallociá,
após algiiinis horas (Io dolorosa agonia,
do uma angina pectoris, que ji na sua
mocldado o atacara c que voltou agora
para o arremessar Implòdosaincrilo an
túmulo.

Llno de Assiiiii|ii.'ãn, quo foi o mala In-
limo amigo llü Antônio Hnnes, c que com
elle entrou pira a llibliolhcca Nacional,
exercia arlualmcnle o cargo do inspu-
ctor das b;b:lolhccas do pau, logar qui:lhe foi dl-pulndo ainda reoeuleinenle,
quando se trai. u da refurilia daquelle
cítabeleclriioiito.

Ilecordo-uie, ii propósito, do um largo
passeio que com elle e sua Intórcsjanlo
lllha fiz a cainlnhii dn Paço do Arcos, c
cm que, falai) io-so do caso, Lino do As-
siiniiçioso mo tjllClXQU aiuargaiucnlo,
não du i|iic O pudessem preterir uopru-
viinonlo (laquello logar, mas da quali-
dade dos competidores com quem a poli-liei o inellia a baralha; felizmente, liesui
fella venceu n Juslica o o liuiii sensi-, o
Llno dn As-iiui|içfio foi conllrnindo no
logar, que ja ha muito exercia Interina-
mente, com o maior zelo c proficiência.

Durante 03 poucos ocios, quo tacs
flincçflos lhe deixavam, Linu do As-
Buiiijiçln dedicava so a trabalhos do In-
vesligação hislorioa, espooíolmcillO sobre
n vida dos conventos, deixando, enlre
nutriu Ir.ilialhos desle g pnro, As freiras
rio l.orrão, As niinj is do ScmiJe, A ul-
timn lieira, etc.

Escreveu lambem algumas peças de
IhõalfO, que alcançaram algum sitooosso,

eiiiro essas, Eva, Monsenhor a Ajuste
dc contas, que foram representadas no
I). Maria, e Iraduzlii Os Ranlzan o a
.d cm Donardon.

A sun morto Inl multo sentida em Lis-
boa, on le Linu ilo Assunipção, apezar do
seu feilio mu pouoo bru.ieo, mus uo
findo boníssimo, orçara fundas sympo-
Lli Ias e nmis.iilcs.

Follccòti lambem cBta semana o conho-
Õl(io pintor Tomnzini (Luiz AflOOilOio.)

òri em tcinpu capilão do navios, mas
toda O sua eel. bridade a devo tis suas ma-
rluas, quo eram priuioiosas.

linje vivia doente, Impos-iliilitado, o,
por assim dizer, quasi esquecido.

Encerro aqui u lista dos mortos da se-
mana.

E', como se vô, um registro Qbltuario
longo, c, por uma singular coincidência,
(filado da véspera do dii cm que a igreja
co ninemora o pissameulo dos seus lieis.

Quo ns suas preces recaiam sobro es-
se.s, cujos n.011108 deixo apontados, o que
todo* dosoaiiscin em paz.

— Iím reunião da assornblóa geral da
Academia de Cniinb a, foi In dias appro-
vada a sogululo moção :

nl Academia do Coimbra, reunida es-
pòiilauoainciilo om osscnihlóa geral, con-
siderando quo a conferência realizada
uo Oabfnòto Porluguoz dc Leitura do liio
du Janoiro pelo Dr. Syivio Homero pro-
clama OalOgOrloaiueilto os títulos hi-ln-
ricos do Portugal na civilização do llrazil,
o considerando que essa oóiifçrençia lem
iiiii grande alcance político e social para
o futuro das duas n'çõcb, resolvi.' man-
dar uma mensagem do syiiiji.illn.i o alto
apreço ao Dr, Sylvlu Itoinoro.*

Além do presidento da assembléa, f.ilou
sobro o assumido o qiiliilanlsla ue di-
reilo, Sr. saiilos Monteiro.

Por essa occatllo foi encarregada uma
conimissáu dOjOlaiiurar a moiisagem, ijúo
ha do ser enviada an Dr. SyTviO Ho-
mero.

—Acerca da projeotada companhia de
Llnloz, consta quu a noiniiilssão que Ira-
ballidu ua sin nrganizioio e.-ta di-po-li
n reunir-se lanhs vezes quantas furem
hocosíárlos para resp.iu.ier as ponUe-
rações quo lli' sejam íeilas pelo Sr. mi
iii-iro da marinha,

Se, ainda assim, não cliogar a um oc-
côrdo, a coininissão couvüoará uma as-
Seiilblóá geral, uo iiiluilo de lhes oom—
inniiicar os seus trabalhos, tornaiidu-os
então públicos.

Segundo iirovisií's autorizadas, n pro-
ieclada coiiipanlii.i njii chegará a coiisli-
luir-se deiiiiitiv.inieiil...

O condo do Sabrosa, provedor dos
a-vlos hllinlclpáos, comprou ha d*an um
lerreon enire = Oanipu inande n o lu
miar, para n COlISlrtlcçiO do lllll va-lo
ediíloio, em quo pusiain sor Instalados
iodos os asylos do município.

A verba ilispnilivcl pira a compra do
terreno o conslriicçâo orça pur 100 contos
do réis, o a ubra deve ser Inaugurada
cm princípios do proxluui anuo.

O projecto do uilillulo fui elaborado
pelo nrchilcclo lluzeiido Carvalhelra.'

Nilicias lolograplilcas do Uollundo,
recebidos osta Bemauá, nollciauí o ro-
gics'0 do llngiiela a Landi das forç is
eurupéas, quo llzeroui pirlo da oxpo-
dlçãie que nli foram recebidas cum
grandes inaiilfosloçôes do regosijo.

As fmças Indígenas cdnsorvnui.Bo uos
portos do llailiilldi o do lllllé.

Em lieiiguelln entraram já 12 OJO kilos
de horraclp, vindo.; do Interior. O gn-
voruador fez publicar iiinbnido, dando
por terminada a guerra o convidando os
Indígenas a reatar as relações commor-
oianB, asBegurandu-lhcs prulocção u lus-
tçi. ¦O Sr. Mallosn Santo.-, minislro dos
estrangeiros, apresentou ha dias a Duna
AmeUa um bllhe|c de uuro em que es-
lavam gravadas saiiJações nos reis de
Portugal O que lúra enlregiio 110 liio no
Sr. Uu ui i Ilo Lampreia pelns corpos go-
rentes da Associação llenellcohto Home-
nagem nos ('.lindes de Maltnslnlios e São
Cosmo do Valle.

Não tem o menor fundamento a no-
llcia, propalada pelo lleraldo, dc Mulrid,
sobro nu priijootado augmento de seis
mil coutos ui circulação llduciaria do
llanco de Porlugal.

So BC iso a direcção do Il.iuoo OU o go-vernn pensassem cin lal, os acclonlstós
daquelle eslahelecimuiilo de credito não
ih'o consonilrlarn,A Viagem de D Carlos a França, l:i-
glàtorra c Hespanho, domorarA mais do
quo ao principio se disse. Por esse mo-
livit. reuniu o conselho dó Eslado parairalar do sessão real om que D. Amélia
ralilleará o seu juramento, como rogeilto
do reino, ceronionia que se realizara no
próximo dia 24.

Segundo consta, D, Carlos só parliráda rrançp pira Inglaterra uo dia 17 do
Corrcntei Em Londres será convidado
para algumas caçadas, quo uãu devem
durar menos de Ires semanas, No seu rc-
grosso n Portugal, ó provável que so de-
more em Madrid.

Deslo modo, não ó de esperar quo cs-
loja em Portugal senão nas proximidadesdo Natal.Desinenle-so o boalo da Compa-
ii li i ri da ilha do Príncipe pretender vender
08 terrenos das suas propriedades nas
ilhas du Príncipe o de S. Tliomé.

O OonsolllO Cenlral do. Assistência
aos Tuberculosos está empregando Iodos
os osíofços para que comece a fuiiccinnar
n mais breve pos-ivel a instalação cl¦ -
nica, quo tora a sua selo uo prédio da
rua do Carvalhoso (Porlo), ondo esteve o
hospital de crianças Maria Pia.Deve ser inaugurado no próximodia lã o caminho dc Curo de Pias a Moura.Çelobraroin-so uo pissado dia 27,
em varias Igrejas de Lisboa, missas poralma do I). Miguel, mandadas rezar pelarodoCção du jornal a AWíío.loi lavrado o contrato definitivo
enlre o governo o o empreiteiro Jnão
Cruz para a enustrucção e exploração do
ei tu Iiilios dc ferro de Mirandella a lira-
ganea.

r-Foi ha dias a pique, na costa das
llerlcngas, o vapor italiano Primavera,
quo vinha de Palermn o seguia para An-
luorpla, Trazia ha dias fogo a bordo. A
tripulação salvou-se.

O Sr. Josó Marques do Lima, do
Mallosililios, pediu autorização para oon-
siruir o explorar, por 09 annos, um
camlnlio do ferro, com via assente na
estrada publica, enlre Leça do Palmeira
c Villa (lo Conde.

De janeiro a julho do anuo corrente,
eiilrnrani nos portos do cdntlnento do
reino c ilhas ndjacenles 0.1128 emb.rca-

çíios o saíram 0.202, Em idenllons mezes'io 
atino passado entraram menos 104 c

saíram menos 18S.O Dr. (iirufalo.dhliiiclo criininalista
Italiano, vir.) a Coimbra inaugurar uma
serie do conferências no iosliliito.

Durará dois mezes a sua estadia na-
q.ielli cidade.

Ficou resolvido no dia 20 a fundação
da Caixa do SbÒOòrrÓS dos artistas do
lhoatro D. Amélia. Em unidos ccnilcrlos
do Lisboa será construída uni jaiilgo,dos-
lundu aos octóíos do mesmo lhoatro,—A bordo do AVi: regressou do liio d
Conhecido omprozarlo 'f.ivoirii.Nimhocn-
dor Luzilano rol esporal-ò á barra grande
numero dc amigos dó syiiipiillilco artista.Ligo qu i a canhoneira Polria snin
da caneira do arsenal, seríi começada a
ooiiBtrucçio do unio canhoneira du lypo
do Liberal ou da Z<n','i!, inn-i modificado.Segundo noticiar- do Moçambique, o
governador ddquóila província lez ex-
pulsar do território porluguoz o siilulilo
mglez Qróvo, por ler desacatado a nossa
soberania, pretendendo içar o pavilhão
lirltannlco.

liem haja e nunea as mãos lhe doam.lima coinirtiSSÍO (lo ngrlcullnres de
S. Tlidi.nÒ cniregiHi ao minislro do reino
uma icpresenlnção coulra a filslllliaçao do
cale, nas lojas do venda a relalh'.da qualresiilto a baixa quo está BOlTrctido o café— [Do nosso correspondente)

FORÇA MBLiCfi7

dia dc liuiileui do
Arsenal dc Marinha

MAlilillA
Assumiu huiiiem o oommando da dl-

vliío do eoiiraçulos o cunlra-aliiiiraiile
Carlos Prederieo de Noronha.

O couraçado Ikodoro, ondo o dlsliuolo
coulra-ai mirante hasteou provisorininenleo siu pavilhão, salvou c bom as-iin 0
órüzadòr li. Carlos, respondendo a sau-
ilação do navio porluguoz o referido cou-
rodado.

O ('.inlrn-nliuirnnto Curiós do Noronha
oprcsonloii-Si! aos Srs. presidento da
lloptlbllca, minislro dn maiinlia e chefe
do eslado-inaior-goneriil.

Em aviso au Sr. cliofo do estado-maior-
general, o Sr. ministro inniiilou elogiar o
oiinirn-nliuir.iiite Carlos dc Noronha pelaiiitelligciicia, zelu o lealdade com que
desempenhou o cargo dc consultor ollo-
divo mo conselho naval.0 Sr. minislro leoobeu lolegrathmà
do Inspeclor do A'senal do Marinha de
ilallo lirus'ii, cniniiiiiiiicandu (pie a ca-
nhoiielra Carimi, lenUo reparado com-
piotamcnlo ninchinas o caldeiras, tez ex-
riárloiicia nu dia 10 do corrente com bom
r 'sullailn,

ü Ia téimnlo Trojano do Carvalho foi
nomooilo i III liai as ordons do Sr. InspB-
clor dn Ar.-enal de Marinha desla capital.-- (I Diário Ojfieiid dúvoqiitbllcor hoje
o decreto qiiu approvo o manda executar
o lociilaineiilo lia luspeclorii do enge-
nhiiria naval.Di ordem do
Sr. Iiísnúólòr do
consta ii seguinte:

,i'feudo sido dispensado do serviço do
confiança oln qno so achava Junto A
minha pessoa o Ia tenente Itoifdolplió de
N iroujia Moraes para lor Ideii.llço ciun
lilis-iáO, é cum o niainr soiitlinchtii que o
vejo ala-lai-si! do soivlço de (pio eslava
encarregado, lendo a satisfação do agrn-
docer-lho us serviços quo presiou com
inlelligeiioiii o qu; o tornam digno dos
nninivs elogios, ii

Da nrtli in do dia de Innlem d-i quir-
Icl-gencínl cxlrahlmps o spRiiluli':'

llegressou nó córtraçaild D.ojòró o
2°. loneiilc Jflvino do Souza Dias, dosla:
ciidii na Escola de Aprendizes Mari-
in eiiii'.

Embarcaram i no navio.os.cnla Prinietro
de Março, O Ia tenente Henrique A ris-
liile.i i.uiliiein, qiie dcstioofA parn u
corpii da i".(''iiileiiii iu.- nul'inlii ; ns lieis
dó 2a classe Joáo de Oliveira Dias, nn
aviso Lamegr, Albcrlo liuqh-i Estrada, na
íorpedeira Cento Goiíçalo s ; Arsonio Pe-
reira Suzail.iio aviso tiinanèa, o Auguslo
Francisco Francisco Cypriaiiu uo aviso
Guarany.

Ficou sem cffclln o ombarquo dn ll"l de
2a classe llioiiro Duurle du AiuaruWiages
im aviso Guarang,

Passaram : ns escrevenie de Ia classe
Auguslo Pereira, do navio-e.-cola ttiru-
l'i7i'(H para u couraça lo Aipii lab in e de'a classe Fernando Marques Filho (leste
Ciiurnçadu pira o couraçado Machado,
allm de servir como escrevente da divisão
do conraç idus.e o liei dc ''a ''.lasso lloilol-
|ihn Napoloão do aviso Lamcgi para o
caça-turpodelra Custava Sampaio.

Dosombaroorain : os Heis do 2* olasso
Jusé Anlonio de 3juza,da íorpedeira llriilo
Gonçalves, Plínio Lopes liraucu, do aviso
í/ioiuuild o M inoel domes do Olive-ra, do
aviso Guarani,,»

GÜKtUlA
Como holiclnnios, foi uonicadii o major

do estado-maior do nrtilhorln Francisco.
Caslllhos Jacquos direclor da linlia.de
tiro nacional,

0 marechal Argollo ainda limitem
recebeu cumprimentos de liinumoros re-
preseiilanlea do Iodos as classes o dns
Sr-, mlnlsli'08 da Itália, Alicniuiha, lu.
glàtorra, Porltlglli tlllile, Perfi, Paraguay
o do consiil da H >llant!.i,òlio.fu de policia,
gcucr.il 11 'rmes da Fonseca c lifflülall-
dado da brigada policial.

Além desses cumprimento*', 0 marechal
Argollo recebeu grande numero do car-
Ias, cario 's o lelograuimas do Iodos os
pontos do 11 'publica.

Estiveram honlein em conferência
com o Sr. ministro da guerra, além do
general Seira Martins, quo foi convidado
para cominaiidar o 2a dislriolo militar,
coiiin iiiite honlein publicámos, os Srs.
senador Vicente Machado, engenheiro Va;
ilaul, moe.niilcn Ciddo dnoasa Schncldor-
Cmet, o llqisold, roprosohlonte da casa
Erhardt, (|ue trataram das experiências
a quo vão sor subinellidos os canhões
daqiicllas casas.

Foi nomeado o capilão Josiiinn do
Albuquorqn cóodluvanto do ensino pra-
lico lio Collegio Militar.

Consta que o capilão Alonso de Nio.
uiever pediu rolnlograçãó no cargo do
2° (ifficial da secretaria da guerra.

0 Sr. minislro da guerra autorizou
o general Teixeira Júnior, presidenle da
cnininissão encarregada dos esludos o
experiências cuinparalivas dos canhões
do campanha, liro rápido, a recomeçar
as experiências no poligiio dó tiro do
Realengo noin os canhões Erhardt, Sch-
neider o Viekers.

—No 3a regimento do nrlilhoria foi cias-
silleado o Ia tenente Ilaul Eugênio dus
Santos Lima.

Foi exonerado .do cargo do nicni-
liro da coiiiuiissão encarregada das cx-
perioncias o esludos comparallvos dos
canhões de campanha do tiro rápido o
tenente-coronel Pedro Ivo, sendo no-
meado para siihsllliiil-o o coronel dn
corpo do estado-maior Jorge dos Santos
Almeida,

Vão sor classificados no na batalhão
do nrlilhoria o 2a lenenlo Mario Uerllnk*;
no 13a»."do cavailarla, o alforos Polycarpo
Ferreira Leito; no li)a tio Inluitcrio, o ai-
fores llollarmino Antunes Maciel..

Na 31 secção ilo csiado-malor do
exercilo foi mandado servir o capilão
llaphael de Menezes

Sara nomeado chefe da 2a secçãu da
direcção do engenharia o coronel Gro-
gorio Tliaumalurgo de Azevedo.

0 capitão do 18a de infanlcria Can-
ilido VeloBCO leve licença para demorar-se
30 dias ncsla capital.

0 Sr. ministro da guerra expediu
aviso no intendente da guerra pedindo
informações sobro tudo que abi constar
quanto ao material du arlllliòrla que es-
tava sendo experimentado no Realengo.

li' esperado nesta copltal, uo dia 27,
a bordo do vapor Urèsili 0 general Mari-
nim, coniniunilanto do 4" dislriclo militar.

Foram transferidos do 13a para o
14' do covaliarla o lonciitc Cónobollno
Pereira da Silva o desle para aquello o
tenente Joaquim de Castro.

O inlciligeiilo o estudioso cabo do
24a do Inlanloria Nerou Marinho dc Amo-
rim apresentou ao marechal Argollo um
engenhoso escaler portátil, feito de ma-
deira c lona o destinado ã travessia dc
rios.

0 esc.ilor fui armado e desarmado com
a maior fjolildado, iòlldo causado a todas
ns pessoa,.) presonios grando admiração a
sulliiez de que é elle dotado.

Aprosòniarain-jo aó ohófo do eslado.
maior: Ia toiioilto Manoel Eugênio dos
Saiilos l.linn, por ler sido promovi Io;
capitão CiiolaiKi lt r ii tio RoBlOSI nor ler re-
vertido íi Ia clussc; moj ir AchiHcs Pe-
dernelrasc capitão Laiuagnèi-e Teixeira,
por Iqrein sido transferidos do Ia bata-
llião do artilharia pura o estiido-maior;
tenente medico de 5a classe Dr. Troiano
José do Carvalho, vindo do llecilo; Drs.
Enéns Arroxcllas Galvãn, por ler sido
nomeado ministro togado interino do
Supremo TrlbUlial Militar; Almeida
Moura, por ler sido nomeado auditor
Inlcrino ilo estado-maior; Moraes Jardim,
por iginl nomeação no 4" districto, 0
Pàuia Barbosa Lima, auxiliar dessa au-
diluria; alferes José Auguslo de Moraes,
por ter sido nomeado escriplurariu da
«ecção dc material do 4" districto
militar.0 embarque dns ofliciacs o praças
qiié se destinam du sul da llepnblica
realiza so no dia 25, ás 10 horas da inv
ulia, nu Arsenal de Guerra.

Consla-nns quo para averiguar dis
queixas formuladas por famílias dc offl-
clacs do exercilo contra o procodinieiilo
da Cooperativa Militar será designado
(illl distlticto 2' ofllcial da direcção da
contabilidade da guerra.

Scrãi inspeccinnndos linje dc saúde:
nlforcs J. do Mello o Silva, lenenlo mo-
dico do 5' classe Dr. Moniz llarrelo
Arogfió o alferes Alexandre Ferreira da
Silva.—li' bojo superior de dia & giiariuçao
o major Xivier de 1'rilo.

Eslão de diu: ao ooinnianufl do dislriolo,
um úrfloial do Io c ao poitú módico, o
Dr. M .rques Júnior,

0 ll" regimento da os dois ofliciacs para
a ronda do visita, o IO1 bolalhAo do Infan-
teria a giiarniçao da Cldado o o Ia O
serviço extraordinário.

Ihiiluriuo, .ria.
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0 FILHO Vl:ill)Al)I*l'l(>

Armando puxara parn si a rapariga queetiliiva ú sun dircita,|e dizia-lhe ao ouvidocoisas extravagantes, a julgar pelas gnr-giulndas que lhe sacudiam o corpo c
pelo encarnado quo Iho coloria us faces.Ue súbito, o lliulovoiiues, quo estava
oao.upado cm tirar a casca a uni lagoslim,
pergunlouiii Pedro, o leu irmão, o que é feilo
deli''/... Continua a sor um selvagem?

A frònlo de Armando aombreou-so re-
pehíinamenlc.As palavras quo ia confiar & sua com-
panheira, cada vez mais interessada cmas ouvir, gelar&in-so-lho no& lábios.E, empeitigando-so, fcspondoit aecca-mente:Nio sei

K, aludi mais rewatue_tç,oeflrcwfBtoo:

Nem desejo saber
Sem parecer notar o altlludo súbita-

monte hoslil do seu amigo, continuou
Ilaul:

Segundo ouvi dizer, prepara uma
obra para o Salon... uma obra que pre-Icndem dever ser muilo notável.

Armando fez um movimento dc impa-
ciência. Encolheu os liombros,' sorriu
irniiicaiiionle e não respondeu.

Ilaiiievonncs prosngulu:Tu não expões?Exponho.
Qual é o assumplo?0 catalogo lo dirá.Obrigado pela informação. Mas não

imporia: isso vai dar-nos oecasião u cs-
tnbelec.erinos um parallclo entro Pedro,
cuja obra notável pódc muito bem ser um
mono qualquer, o tu, que, incontestável-
mente, serás amanhã'um dus mestres da
csculptiira.

Era uma ironia.
Um lampejo mão, depressa exlinclo,

passou pólos olhos prelos de Armando.
Com a sua csliiturn do alhleta e u sua

physionomia muito pálida, fria o dura,
dava uma impressão do brulalidade o dcforça,

Mas balcram a poria do gabinete.Um criado de cara rapada q.de uiu.ii. úri-
gidez britiinuica anparcceu „ ônlrada.

llogcrio d'Esclaberl chflnara-u, carro-
gando sobro o boláo do uma campainha
Oloolrlca. . u?iuvara-se,Josó, ordenou Olla, Iraz-nos uma so- lliaiR'. Dímaiiava'_M[as n_à corta feBlr;

"559

0 criado inclinou-se. '
Um segundo depois, estava a ordemcumprida.
Multo louro e dc estatura delgada, oconde d'1'schibort nãu adensava mais dctrinta e cinco atinou. Pessoas bem inf.-r-

madás calculavam-lho quarenta aquo-renl.i e dois. A sau respeito co-."ia uma
lenda. Embora fosse casado lia muitosannos, nunca nliiguom vira a condossa
sua esposa. Todo o quo .,0 sabia deliaera que vivia desterrada 'nim eastello daAlia Saboia, credo sobrJ um rochedo,como um ninho do ;.guia. lira nova ofolia?... Era o marilo quem Iho Im--
punha esla roolusãd ou resignava-se aella de boa vontadJ? Nunca ninguém foicapaz de o dizer.

Dizia-se islo, íiiiinlesiuenlc:
llogcrio dwtaberl, allm deIoda a sua ML .indo, consorvava

dossa afaslndtjdeíbi quando-vlnhaos annos pasmar a Paris alguns mezes iíeuma vida d*: festas o prazeres humor-luptns. r • -.,.-. •
Einllm, era uma explienção piausivei,0 cosde ergueu a sua Uça.— '.unhas senhóraso- moiis sorihcres,'dis-.; elle, não Cüqiieçãm que holn-i/uiildia dc loucura.,-, .,' .

gozara oon-
todo.

os liombros nú- eslreniociani. 0 verme
Iho dos lábios, igual n uma ferida, pa-rocia avlvar-so mais. As pjlpillã| 1,'ifv.t-
vani-so-lhos, A.'-ftiiiiôspiierà lornava-sc
pessoa, excitando os sentidos.

Decorreram minutos... o horas.
A loucura chegara ao sou auge.
Dopois da lesta havia a orgia.
Foi iPEsolabort quem, lovanlando-sp,

deu o primeiro signnl dan-elirada.
— Ii' a hora do pastor Ir para o campo,

declarou elle.
Tinha já tocado a campainha c pedidoa conla.
As.mull-orcs cobriram os liombros com

ns capas.
Minto alegres cantarolavam canções damoda.
Uma dellas opoderan-so do liraco de

Armando o carregava-lho amorosamente
eom iodo o peso do seu corpo.

Dc súbito, fez uni gesto de terror clomnli-so iiiiiilu pálida.Sobro a mesa,oiiilc estavam dois cindo-
labrns, uma das velas não consumida
apagara-se dó repente.*•- Marcella, que tens? informoti-sc Ar-
mando. •¦¦ -.' "';
'•;í!llB'c8te't*'iou' WMè, para ó oáòítelabpá'
çi'l).'ilbucioU':: '•-* i-iui', •!¦ ¦ "ou

gimda edição de cliampagnó.

¦Mas, sob o scóilJiidív c*'Bj',ingiie, ani- ' 'Márcbila empailllecen Mais e, ferMif*--rgaJ inipoz-lhe sileuoio.' 'rJW«"
t-i_it»«*'!*>¦ •:• • : 

"'•
jsob aíirllhaslii cl^Rii*_,A i
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ll« SESSÃO OIIDINAIUA
Proslilcnie, llr. Miinlóiiegro; prnmolor

piililico, Dr. Jayma de Miranda; tserivão,
coionel Üuarquo do Gusmão.

Responderam á chamada 2J Jurados c
furam snrtciuioi:

0' preteria— Iguaclo Loyolla de Noro-
nh.i o Silva, Dr.' II ml llui naráe.- Sobral,
J isii Ferreiri dos S.iulus Dias Jllíiliir, Al-
fredn Jo é Villar, Agostiuhu Anlonio de
Oliveira, Anlonlo (li ri cia dá Costa, Jiyni"
(ioiin.ir.ic.' Ililac, João de IlaiTus Periliiiii-
hiirii, Ailolpho do Oliveira Andrade, An-
luiiio di Silveira Neilu, Joáu Lopes da
d il-, Oaliriel II agn de Oliveira, teiienle
O-o.ii (ionçilv-s de Albuquerque o Jíicin-
iho G .uie.i llrnudào Jiiiilfir.

i;;a— Joáo Luiz de Queiroz, Auteiior
Tavares Rio. ignaoiu il.i Silva Pontes,
lli,diil|ili'i llodrigii"s da Silva, .1 .fio
JõSÓ de Araújo. Theodorieo Pedreira, .lo-é
Fernandes da FoilíCCi Poilu Júnior, João
ll.ag.i, João José Mnuhndo, llr. 1'rinio
Teixeira Carvalho, limyg.l o Vicente Fer-
ruirá, ai iiiiii l',.ri'ii i dos liani.i.., Joii|iinn
Luiz dos Saiilos o Hiiij'|ii..il'.'S José 'for-

ros.
2- SESSÃO EXTIIA0.I1DI.NAHU

Presidenle. Dr. Oim-i 0 Souza; pro-
uiolnr publico, Ür, Pm Duirte; escrivão,
Teixeira Sampaio,

Responderam ;i chamada 30 jurados.
Compareci n a jiilganieat i o réo Spe-

ridiãi si; liropp,lendo pnr defensor o cn-
ronel Augu-iu Guldsclimldl. Consta do
processo que o réu, guarda noctiirno, foi,
apezar da reslsiencln que uppoz, presi
em Migrante in' nnile de 21 do janeiro
iilliui >, |ior di parar tiros da revólver
contra oòninm uidaiile di inesuia guarda.

Pelos respostas aos qiiosilos foi o réu
alisolvilu nuallliiioincule.

Serviu o segniulo conselho: Manoel An-
iiiuiii da silva Chaves, Anlnnio Fruici co
da lincha, .loó Itulrigiies 1'inlu, Junqulm
Vlilalo de Fieitas, Allierio Vicloria, Irin-
cisco dos SaolUS Silveira, Autero Carlos
dn l!och:i, Di go Soares da Costa, Anlonio
Poivi.lo Lede.Ar.-ii.liii da Silva llrazil, João
Carlos de N •rnjilia c Silva c lleiirlqiio do
C ii-iiKi da .Silva.'Hoje Serão juiiradns José da Silva por
criiiio dc rcslslcncla c uso dó íiislru-
mento.-: próprios para roubar e Domingos
Roai, 11 unos pelo de roubo.

CORTE DE APPELLUÇiiO
CAMM1A CIVIL

Presidente, desembargador Rodrigues;
socreiario, Dr. Evarlslo Gonzaga.

Cnmparecorain os desembargadores :
Guilhorine Cintra,Souza Pitanga, Salvador
Moniz, Lima Druuimond o Adenso do Mi
r ui ia o Vjllaboiui, procurador geral do
Dislriclo,

Jur.OAJlUNTOS — Aggravns de p lição —
N. l.;42-l!'lalor, Sr; Allonso do Miranda;
aggravanti', José Miranda Coelho, llqúl-
daiile da llrma 1'inlo & Miranda; ng-
gravado-, os syndlcps d i falluucla de J.
A. de Freitas Pinto—Não tomaram coube-
cimento do oggravo, por não uer caso
desle recurso.

N. 1.7Í3—ilolator, Sr. Salvador Moniz;
aggravaule, Jo.-é Clemoilto da Moita; ng-
gravados, Adelaide (iuilhorniina do Souza
viuv ido José Cleinentc de Suuza e outros,
—I lem.

N. 1.755—Ilelalor,Sr. Lima Druminond;
oggravanios, J, líizary -Júnior o outros;
aggravada, a Companhia Metropolitana
pur seu presidento—Idem.

N. 1.723—Relator, Sr.Allonso de Miran-
da; nggravantò Jusé da Silva Simões;
aggravada, Maria Pourchcl,—Deram pro-
vliuonlo ao nggravo, para quo o juiz
o (jdo.roformando o dospocho uggravado,
rolevo o aggravanlu da deserção.

N. 1.751—Ilelalor, Sr. Souza Pitanga;
nggravaiite, Joaquim Vieira do Moura;
aggravada, Companhia Vinção do llrazil
—liem relormondo o dospocho nggra-
vado.roeelic in termine os embargos.

N. 1.748—Relator, Sr. Souza Plliinga ;
I" aggravantos, Miranda Jurdão St C.; 2a,
o engenhoiru Fernando Pereira da lloclia
Pnrauhos; aggrovados, a Companhia Am-
paro Industrial o Miranda Jordão & C—
Negaram provlmònto ans aggravados, laí
oggravanios o deram provimento ao do
2a para mandar que o juiz a quo, refur-
uinnilo o despacho aggrhvado recebi
ambas ns appoliaçõos, nos seus rogularos
elleitos; coulra os votos dos Srs. Alfunso
de Mirándaa e Esplnola, intervindo oste
no julgamento por ser impedido o Sr.
Lima Druiiimonil.

N. 1.712—Embargos de declaração —
Relator, o Sr. Lima' Drinnmond; ággra-
vanto, n Companhia Sorocabana o lliiana,
em liquidai; io forçada; aggravado o banco
da Hepoiiiica do iirazil—Desprezaram os
embargos por não serem de declaração.
0 Sr. lispiinlnla Intorvolu no julgamento
por ser impedido o Sr. llodrigucs. Pre-
siditi este julgamento o Sr. Guilherme
Cintra.

Passaoksi nu PROCESSOS — Ao Sr. Gui-
Ihcrine Cintra—AppellaçÔss ommerciue.s
ns. 2.450 o 2.507; c,i'ci-,'ns. 2.572 e 2.550.

ao Sr, Souza Pitanga'—Appellações com-
mefciacs ri». 2 411 e 2.513; cíveis ns. 1.822,
2.520 o 2.034.

Ao Sr. Salvador Moniz — Appellações
commerciacs, ns. 2.559, 2.0112 e 20!)!),' ei-
tw ns. 2.191, 2.ü3.S^2,0ó.7..o,.2 <&;>,

Ao Sr. Limi-Drifuiiiioiid — Appellaçõeseommemaes ns. 2.503 o 2 501; ciwíi
us. 2.022, 2 320, 2:240 c 2.414.

Au Sr. Allonso de Miranda"— Appellações
commcrciaes ns. 2.300 o 2 55,',; eiveis
lis. 2.350, 2.593, 2.054, 2.315 e 2 5S0.

Causas com dia — Appellações commer-
ciacs. us. 2,395; 2.493, 2.577 c 2.021; civet
n. 2 04).

Accúrdãm publicados, ns. 2.147,2,359,
2,503 e 2,0j0.

TRIBUNAL CIVIL E CílInlINIIL
CÂMARA CIVIL

Presidente, Dr. Segurado; secretario,
Dr. liamos Moncorvo — Compareceram os
juizes Drs. Viveiros do Castro e Enéus
Galvão.

Não houve Julgamento.
SESSÃO DO CONSELHO

Presidenle, Dr. Moniz llarrelo ; secre-
tario, Dr, Ramos Moncorvo — Compare-ecram os juizes Drs. Segurado o Thoiué
Torres.

Julgamentos — Agg'ra\>os commcrciaes—
l),i 3" preteria — Afí_rnvanje,-ílayI Jacob ;oggrnvado, Alexaudjro Audrano—Nogou-se
nroyiineulo. *_, '
*,!??["'??'- Aggravantfe, Custodio Baptista
UfmÇ.alyCf!; aggravado, Oscar Carvalho
AzjiVôdO — Negou-se prov.monto, contra
0--íQ,to:do Dr. Tliomé Torres, relator.¦¦¦ Aggravo de peliçâo (eiveis) — üa 3» —
Agpravaulo, João ,Jo|A,,Vculura ;j"8_ia-
WemSi'

Da 0» — Aggravante, Ângelo Korth ;
ággráyida, a Companhia Sul America —
Deii-S'' provimenlo.Da 8a — Aggravaule. Arcadio da Silva
liraziel; uggr ivadi, a Irmandade do Saula
Cruz dos Militares — Negou-se provi-
monto.

Dn V—AppcllaçõD. — Appcllante, o juízo
ex ofíleio; appelladò _ Antônio dc Almeida,
sua mulher o outros — Ncgoll-so pro-
vluionlo.

ARTES l AUTISTAS
TNloiu, felilviu.

A festa de Itoiltóm, no llioalro Apollo.,
foi o bnptlsmo orllsiioo do sÓlllioiTIa
N cia Silvia, brazilelra.

Cercada de carinhos por t dos os nr-
listas da empresa Milonc & llololi, o muilo
priiiclputmoiito pelos desvolos dn senho,
rila Sophia Aiphos, quo lhe pródiga-
lizott os melhores conselhos de sua
experiência .secnica, polo n novel can-
tora enfrentar o publico lliiiniiicnso com
segurança, sculiiido-se.apoiada por Iodos
os seus coiiipanhi-iios dc sceii.i, umpa-
rada pela sun força do vonlade c animada
peln maestro Pucclli c professores dn
orcliestra, unanimes cm produzir-lhounia
noito du irliimpho.

li assim foi.
Ao cnlrar cm scena, com nquella na-

lurnl timidez dc cslrennle, c que lãu bem
ia no papel do Qlldo, uma ingênua, sus*
lenlando-BÒ bem no duetto com o ba-
rytòho, ganhando calma o conservando
Justa n afinação.

Esso Irecho acabou mereci lamento
enlre os applatisqs do lodo o llicalro c
outro tanto teria nronleciilu no duetto
com o lenor se ó nllogro final não tivesse
sido lãu precipitado.

Chegou o momento da celebre ária
Caro nome o abi a nossa patrícia revelou
Iodos os seus doles—bella voz, exlensa,
nllnadissiina, quonlO e .-ympalhica o cum
intensidade baslante para o theatro.

0 publico aproveilou o momento e,
antes dc terminar essa ária, Irrompeu
esplendida e ontlniílasllca ovaçãn, que
nesse momento já não traduzia us palmas
do oiiiin ção, inasJuslareconipcnsa.de
sua vicloria, conquistada com talento,

Apporeoorain nessa oecasião a senho-
rlla Sophia Aiphos e n Sr. llololi com duns
hellas cestas de 11 ires aitiliciacs, sendo
unia dellas de grandes diménlOcS, ornada
do fitas com as cures nacioiiacs briissi-
loira o ilaliaiia, tendo os seguintes (II-
zeres: A' estreante Nicia Silvia—Soprano
lyrico— Homenagem da empresa) 0 a uutra
mais ii o lesta, cnino a nffertoiiti', com ns
Inscrlpçfics: Sophia Aiphos à sua collcija
Nicia Silvia.

No IIa ar.lo correu perfeitamente o
(lucilo eom o harylono, c era o Vinci a
fazer esplendida e talentosamente o lli-
golello ; e es.-:c duello foi bisodo depois
de terminado o aclo.

0 qu nlello também mereceu a|iplnusos
0, quando menos se esperava, apparceeii
cm scena, se;., íC chamado, o Sr. Gil-
landi, professor de canto u.) Instituiu
Nacional do Musica, o qual o unien ser-
viçi quo presiou o essa scnhurila foi
uma tentativa do destruição do sua voz.

Narrámos ha tempo, nestas columnas,
a liiloressanto ahéodoto ijuc se segue.

A sonlioril.i Nicia cantara em um con-
certo, oxecütan lo peças do repertório de
soprano ligeiro, n quo oslranhimus bas-
lauto e.por lhe p !rg,inlariho3 qual a elas-
sldcação quo Invia obtido a sua voz no
instiliilo, rospolldeil-nos ollà ipio o sou
primeiro professor, Carlos de Carvalho, a
dera como soprano dramático"(I) o quo
o maostro Glltandi a classificara como
soprano ligeiro—ao quo respondemos
que tanto uu como outro erraram, sondo
a sua voz dp legitimo soprano lyrico,
ameaçada do rupluro,so oonlliíuasso om
Bomelh mie roportorlo.

Não se admirem disso, lim um con-
curso realizado nn Instituto, ouvimos na
mesma o-c sião Ires sopranos lyrico s
Cliss ficados cada um com o seu rotulo
dill-reule— córítrallo, soprano dramático
e soprano ligeiro..

A senlioriia Nicia Sílvia tem muito la-
lento o a voz é como ji dissemos; mas
se qulzer s-guir a carreira thcatral tem
que limiar professores experientes o cila
disso eslarn convencida, pois não can-
lari.i o lllgolello so não fossem os artistas
senlioriia Aiphos, Vinci, llololi e 1'ucolti,
desde quo no iiisliliilo as alumn is sáoril
d'ali com o primeiro prêmio dc canto
sem nina única lição de canto declamado
c sem terem contado, uma vez ao menos,
c.im acompanhamento de orchcslra.

Mas o principal foi obtido e isso basta.
0 publico, que não (em partido, applau-

diu a nova cantora o nós, contra o nosso
habito, acompanhámos com as nossas
palmas a demonstração do publico que
enchia lilloralmonte o llioalro Apollo.

O li AII GUAN.MIAKINO.

Joaquim '.ruvurcs

Não poucas vezes lem sido osle nome
rodeado de elogios, n propósito de con-
ccrlos realizados ncsla capital ou lians-
crevendo milícias do f sins arll.-licis,
realizadas em outras localidades por osso
mesmo tcnor,quo se despediu do publico
fluminense, cantando aiilc-honlem, noApollo, a Favorita.

Parccoü-nns mal avisado o Sr. Joaquim
Tavares, escolhendo essa partitura dc
Donizetti pira pôr nm evidencia os seus
recursos; m-llior teria sido a sua ex li 1 -
hição no Eriianl ou nos Palhaços, pois
qu-' a Favorita exige umas lautas quali-dades que bó reuniriam lonoros celebres
como Giyarre, Mirconl, Cromonllii eniilrns. '

Além ditsn, o artista em qtioslào foiobrigado, pira preparar o atiuilorlo doseu ospeclaoiilo, a dosdóbrar-so cm
grande ocllvldade, faligando-so não sócom isso eouio lambem com os ensaios.

0 resultado fui entrar om scena cmcmídiçõos do sor roconhooido como ar-lista applandldn em varias cidades da
Europa c do llrazil, sacrlllcando-so por-ante o publico e sacrificando a parle lãuimporlanlii da opera, sondo, além disso,obrigado a canlar tudo com a orchcslratransportada meio tom.

Verdade é que nesse naufrágio levoollo o consolo do ter por companheira de
desastre a Sra. Salgado a cantar a parledo Lconnru, salvando a tempo o bary-
tono Alfredo Cosia.

Relativamente houve um-trecho quonão foi de todo mal, o Splriló gentil; mas
lauto é certo que o artista estava 1'aliga-(llssimo que no ullimo neto pensaramIodos que elle fosso forç ido a parar nomeio da scena, oxliousin. f"- f"'„
liilaiidn tenazmente para chegar an Umda peça cm quo linha sido, alé aquellomomento, ouvido com bastante condes-condeneis.

0. G.

Lobos na malhada
Náo lia bojo cspcctaculo no lliealroRecreio, para poder haver o primeiroensaio geral da peça do costumes portu-gnezes, do Cunha o Costa, Lobos iu ma.Iluula.

Noticias
Chegaram dc S Paulo os Sras. Pasini

Zwoifel e Grassi, o lenor Zeuatello e omacslro Polacco.
Consta que Zonatelío cantará amanha,

no Apollo, a losca, com Mmo. Orbeíllnl eVinci.

commlaslto que om nome do Centro rocoberd
o liarão do lllo llraiico,— Com aviillado niiniero do ROCtOS, flilliloil'
se, aiilelionlein, 110 largo do S. Domingo' S,
uma aísoclncjo de hoiiullconclá ilenoininaila—
AlSOClapfíO lienelleellle llodrlglIOS AlVUJ. A 801'
são l*c>3 presidida pelo Sr. Jailllíillli de Oliveira,
servindo coinii socrolarldi os Sn. JOJd Fran-
cisco Niiolão Jimior e Aliglisíg 'fiipliianibit.

A sua direclorla ficou ãasliil cónipótitii pro.
sidenie, Flórido Aliilio Mundos; vltía-proaldãnto,Joaquim Tflixulra d.i Cunha Pastos; Ia serre,
laiio, Avelino Teixeira linchado;:." .secrularío,
iilliire.i Francisco Joai! Monteiro Chaves j tlie-
soiiioiro, José Frulicisco Nlcoláo Júnior, c pru-
curador, lloiuingos Josij Allousu l.elti...

Conselho : Sérgio do Deus. AligniU) Josii do
Lemas, Manuel Joaquim Marmlio, Darqãrdlno
lioin.-.ilves Maia, cnronel Silvinu llilieirn, Aulo-
nio Jiilio da Iludia, Antônio Jo-ó d i Cuilllll, JüSii
parles ferreira o Cosbiilro Aiigusu, Magalliães.

Foi iip|iiov,iila uma piopinla para ipin fo".'
coiiílderailo presidente neineiiiii da iijsocluuílo
o br. llodrlgu.es Alvos.

J FELICITAÇÕES
0 Dr. Joaquim (1. P. YTIIas llo.m pnrll-

clpoUtdOS 0 uasciincnlii de fin lllha 7,i-
linda, cin 7 do corrente.

— O general Dr. 1'. M, das Chagas
(liarão do ltai| ú), director da secretaria
da guerrn,completa bojo 42nilii03 do sor-
viços na mesma secretaria, para a qual,
lendo entrado como cliefo do secção cm
18110, foi promovido a direclor por dc-
cretn do,? de maio do ISS2.

Além desso li ng.) tempo do serviço,
conla o general Chagas mais Ires annos
do exercício em diíforenles cargos pu-
blicos.

WECROLOGIA
Fallcceu honl.in, em Nllheroy, Dona

Maiid Mary Morrissy, a qual sei a Bopul-
lada linje,' ás 10 horas, no cemilcrin de
Marilhy. Sairá o enterro da rua S. Luiz
n. 14, em S. Domingos,Fnllecerain eni S. Paulo: o menina
Adellná, lllha do Sr. Jusé dc Moltos e
D, Luclo Morlo dc llrilo, nu idade do 00
niino.--, na copltal; o Dr. Anlonlo lt >dri-
Ulies do Prado, llllio do D. Miriaua
l.lcuiciiliiia Riidrianes Prado, o ti i Mngy-
Mirm; a menino II iirluiieti, llllio do Sr.
Iloinardino da Cosia Machado, em Dois
Córregos; D. Ainin Franco de Oliveira,
lllha du Sr. Anti nio da Silveira Fruneo,
cm Limeira,o Sr. Euiorenclano dc Souza,
em Ribeirão Preto.Fnllecerain em Portugal : I). Mario
llosa da c uicclçio Nevs, tia do Sr; lli-
cardo Malhous, do Pailu,),il em África; o
Sr. Scbasliío Sampaio Mello b Castro, om
11'inn ; o Sr. Guilherme Gomes Fer-
nandes, inspeclor dos Inuotidios do Porlo;
1). Ei-nieliiidii Maria Pimeiilel Muiniio
o o Sr. J. Jn=é Anliines Ferreira, em
Lisboa; o Sr, Virlssimo Domingos Lopes
Monleirn, em llucellos ; us Sr*. Frall-
cisco Alexandre Cruz fjiilmarüos o Jn é
Clemente Ferreira e Luiz i Cândida Cirno,
no Porto ; o Sr. Francisco llernardo do
Almeida Andrade, em Colorido da llelra;
o Sr lt mi ll beiro, om Lamego ; o Sr.
Anlnnio dc Ollvolra Machado, em lilvas;
D Maria Augusta, cm Coimbra; I). Maria
Joniina Rosa de Carvalho, em llorria;
D. Maria Çjiinjida da Conceição, em
Abranles; n Sr. Archanjn Miguel Fran-
ziui, om vlilar Formoso ; o Sr. Jnão dc
Sieuve de Ségllicf /. gallo Nogueira, cin
Lisboa; o Sr. Alfredo Januário Gormicho.
no hospllal de Hllhnfules ; o Sr. Manoel
Joaquim 0 illlorruz, em Uejaj o Sr. Anlonlo
Viçoso Pores, negoeiaiite, em Lisboa; ó
Sr. Joaquim Martins das Noves, no Porlo;
D.Maria dn Carmo Ural; Lnmy Vasconcellos,
em Portimáo; u Sr. Francisco Teixeira de
Aguiar, em üuininraes; o Si'. AltlOIlIú-JOSÓ.
Fernandes, cm Lisboa; D. Fellciann Ci-
mes dos Santos M .riins, em Povoa de
Gillega; D. Maria da Conceição, esposa
do Sr. Amadeu da Silva, cm Villa Franca
do XIra; o Sr. João Ignacíu de Aguiar,
em S. Thlago do Cacem; o Sr. Ji.só Maria
de Oliveira, lypographo em lil -ns : o Sr.
Monoei Francisco, em Lisboa; D. Adelaide
Viauiia Cosia, em Eslonl: o Sr. Joaquim
Ileuiiqu s, regedur de Verrido um Mou-
lomór-o.-Velho; ns Srs. Luiz Asscnclo
Furnusiiil, Francisco José Fernandes Ora-
vaiiço o José Anlonlo Carreira o D. ür-
melinda Maria Plmenlel Morão, om Lis-
boo; I). Maria Cândida Pacheco Concei-
ção, em Abrautes; I). liugonia Deollinla
Oonçaives, esposa do Sr. Caroliuo liou-
calvos, om Torro de D. Cliamnia; D. Jc-
snina JdrgO Migueis, D. Maria ila Concei-
ção C-irvallió eo Sr. José Manoel da
Silva Lobo, cm. Lisboa; o.Sr. Joé Alves
Cardeal, em Villa Real; o Sr. l.uiz Sa-
monde, com Í00 annos, em Ceia; o Sr.
Joaquim II "Ilo da Silva,em Cnbo da Praia;
osr. ülonyslo.Ferreira da Silva, om Al-
bérgarlá-a-Velho; o Sr. Xavier Pereira
Fernandes, em Aguedo; o Sr. José Pedrn
da S.lva Almeida, eni Serpn; o Sr. Jusé
Francisco Santos Braga; ai ti Porlo.

DE TUDO PA_RA TODOS
1'ara o consumo publico tlusln '.'apitai roíam

liiinieiii alinliilai no mala.louro do Saula Grilz
-'íi.iezcs, sendo I'" do llin iseli iV O-, III de
llnraeio .luso do l.enidi, 31 de Colidido Kqiin-
doía de Mello, U Uo Mallleus Garcia .V 11.,") do
Pruvllinsu Seriaria Purtililiu, ll do Arlliur No-
vos o 133 de Manoel Curilp-n Machado; il ear-
uifiroa o li [jorcòs. IVuain rcjoilãdos '.'iii i: l\H
do rez.

ii prnçõ correulo das carnes no entreposto
de S. Iliogo liii: rnZ, vario coiiroruie n luar-
chanto; cnriiolro, IÃS0II o porco, IJIOO.

Iiuvumser líolu iilialldas nu inesino inntnilouro
274 rezes, sendo ll du liuriscli Ai:., ai) du Uo-
nieio Josó do Lemos, 47 de Cândido Espíndola
(li; Mello, '.I de Malheiis (iarcia A C, 11 ilu
iTiiriuosiiSeiioiiii |'oiiímIio, i; de Arlliur Novos

115 de Manoel Cardoso Machado.
No dispensaria da l.iu.i Coulra a Tiilior-

Cllloso dão cqnsullns hoje: das ti) ás ll horas,
ii llr. (liiilliernie Frota; das II lis 12, « Dr. Mn-
raes Snriiientii; das l! ii I, o Dr. Marques ila
Cruz; do t ris 2, o llr. Allonso Machado ; das '.'
ils 3, n llr. Francisco Ciuiqiollo; das :l ás 1, o
lir. Muxlmhiu Maciel o das i As!,, o llr. Ismael
lia lincha; das VI :, I, 0 llr. (iiiedoò du Mello,
para exames laryngoscopieos.

Nos diverso' ccmticrlos desta capital fo-
raui niiie-liniiieiii sopiillndiis 1'J possous, sondo

viclliundas pnr varíola o I por bcribcrl.
Dos fiijluciJos *^J oram nuclonaiis, ;íü ilo
sexo inasiMiiiiio, 'J'J maiores do ii! annos o 11
indigentes.

—i) íniiviiiienlii da Santa Casa o liospltaasan.
no.'.m lin iiiiie-liunliMii o sugiiliilo : oxlJltain
1.030 enforiuns, uiilrnruni OU, saíram Ü, (alie-
coVÁui 5 <! licarani om Iralaiiiunlo !.7u7. Na Bala
do linnco o eonsullórios puhlloos avlaram-so
8').l roooltns para 7M oonsulüífilus n priillca-raiu-so J oxtraeçõos o IJ oliturafões do (lentos.

-<lgi-

Problema ii. 17, dc Oiram I Aiiiicu'.
IUNIIO. /,

Doclfradoros! Ilhéu, Vlnlciinvc, All0«
lula, Papagaio, Móo, Typáo, lloom, Mo«i
lalíufl', liloison, Tyinliira, 0. Rego, Vany
dorf, Trabuco, llnioo c Mavorlc.

I.Jroljli-niii u. fí'l
0!l\HAOA M!:ellHl-OI'lll!LIfl.V

{Alleluta.) .
for sor mut dclBUtlu* oouoopvo*»

80 cui cimn (l'n.<_Lin a mutUor QlUfl
iiioi'1't'tt nlii«utlu.

l?t'obleiitn ti. 55

CIUIIAOA TIIIlmCKANA

[Tijnão,] t
&~ ia — Prendo o ftOYintJ.

no moinho.

Frólxlema n. 5(1
ENiailA PtTTOnBSOÒ

(Mie).

' »Ai

I'roblonin n, r>7
0IIAI1ADA 3VNCOPADA

(X. P. T, 0.)
¦ t — A.o .j<>í»-o iiiioeii vou

wtMii lovar oommigro mi*
eii>6 — vi.

nu

l?roblomii n. õei
CHAIlAlIA 'rnANSPOSTA

(Doom.)'i — tViii«_ava de nm -vl«
tire HÒlueào ikiiiohii ilo
MllllfutO (Io a I n in mio.

< 
'¦ tri-f-jj kiiiiI'1 ii fm

Aí. Pacliolá.—Nâo podemos altondol-O,
por ora.

o. Siui.as.

AVISOS
1>I*. J7-A.JA1"1>0, oon*

siili.iiN llospieio *J*J, U rtff
1. IJCòstldonotu i-itii Mari
quosé titi Abrautes 4,1.

Dr« A.u£_usto l íriiiiiir-o— Profossú!
do partos o tnois. uterlnaa, Carmo 3u( do I
As i. lies. Lapa Ul. Oratla uos polirei. 00,71

DIS. j__(Jt*tIOOÍDIU LlCiMOS,
esp, garganta, nariz; otividos o bota. Sotodo
Setembro K!, do VI ns ',, ila ludo. llesnl. rm
DuaríjUü do Uaccdo h*42, Uaituto.

O Dr. Llian Duiirto realirlu o sou
consultório ii rua da Qultniida n- 15, onde ii
encontrado das 'J li; is 1. lisp, molostlns do
senhoras o partos, lies. nu Itlnclillolo n. Kl.

7399
Or. Cliitvdliml, ilisla — (!. (.lui-

landa 20, das io 1/; is ll hs. Ur.itis aos pobres,
101/2 is U; iiiii

JMoloBtlus iln pelló <¦ Myiiliilin -
Pr. Wornoclí Mnclmiln, rua l'iiini.'irn ile Março8.

(«78i)
Oolro — Maior assolo o sem fumaça. Pari

oozinha, 110", nas iilasiln Alfandegíi 11. lOi
o Sotiador KuZübiò 11. 23*: para uno in-
cIubI riul, na ruaSonador (.uzeliio n.232,(lia3
nl eis, das tu ás II1/.'horas da in.niliã.< ) riiiiili»
ubatimon-í.Çiconformo a qiiniilldado. oi.ir)

Pl-lvlloclOS- Jl.les llerailll, l.eelelT. A- C,
i:i, rua do llosario, unc.irreft.im.so ilo ohlorpa
leiilosdo inveinão uo liia/.il e no OStrangelro.

O0U1
llr. GugiIob tio dli-llo imidiiu SOU

consultório para a rui dl Alfandoga d, li'-.
7157

Corrolo—lisl» rapartltito uxpmllrá malas
pelos seguintes paquutus:

llojo I
S. Salvador, para Viciaria o mais portos du

uotto até Matiáoã, roccbündu ímprussoj atá às
ii horas da niantiít, cartas até as ii \fi o coiu
porta duplo ale tis 7.

lirlangen, para Madeira o Europa, via t.lalioai
leceiieiiiin oliloctos pir.t registrar ato As lu
horas du uiaiiiiã, impressos Uli) as 11 o cariai
aif. ao niiílü-día*

Suilor 1'rinee, para Dallla D Nova Yurk, ro.•elieinlo ulijeelos para registrar ai.1 I hora d«
larde, iniprossos ulo às .', cuias para o lnto>
rior aló as '.' IfJ, com porte duplu o pura o
bxtorior aio ;\s;;.

(.'iiitik, pura Aaigra dos llels, l'ar,ity,llh.iliihi,
CangiiiiUiiilia, Villa H ll.i, S. Soliasliilo »
Sanloa, rücobuudo luipruíâoá atúáa ¦> Uoros Oi.
iii.i_.ii, cartas ate as t\\l e cum porte dupla
nlc as 1.

Soplde: para Capo To«n, rocebeuilu olijectoi

lima da larde u cartas alu As •!.
_i,<', para Buenos Aires, rocohondp Impressos

ale a» li horas da ui.inli.i u cuias aló As IU.
ríGinohlc, para Saiilos, recebendo òbloctos

paru rt-tpstrãi' ate ás \\ horas tlu manhã, im*
pressus ate Ai IO, cartas até .is IU l|'t u com
porto ilupln ali! ás ll.

Iliihia, pura s.mius, recebendo iuiorossos ulA
iis 0 horas dn manhit,cartas alé as U \\i v emu
porto duplo alé ils tu.

Antánma, para Ociiova, rocoliondo obloclos
para regisirar alií ils 10 lioras da iii.iiilnl, uu-
pressos nio ils II e canas ali': ao iiioio-dia.

Amanho*:"a! Umberio, para Hahla, Marselha o Ounova,
reerli,'ililn Impressos Olii Os 1 horas dn inaiihà,
cariai para u Interior mé ús 7 l|J, com porlo
duplíi r para o oxturioi' ale as ,S i; objootus para
reeisir.ir nhi lis ii da larde do hoje.

liiipciitnn, para portos do sul, rocotiondo
üüjecioá para registrai' ate ;is 10 horas rij.
inaiihã, iniprossos ulu ás II, cartas nlii _
II l|'l o com porlo duplo ale ao iiioiodin,

Cdiiimuiii/iiíile Alrini, para 1'unta da Aieia,
r.aravelias, llaida, tislniicia, Aracaju, Penedo o
.Maceió, recebendo ohjctos para roglstrar ali
lis 11 horas da iniiidiã, iniprossos ntú ao meio-
dia, cartas ate meia hora da lantc o cum pinta
duplo ale I.

Ilcllagio, para Rarhadaa o Nova Vork, reco-
Lendo ulileclus pura registrai' alé .1s IU horas
ii,t manhã, impressos ulu ns ll e cartas ulu u>
nirio-iha.

N.iia—Saques fiara Portugal o valos poataoi
para o liHoriur, nos ülasuteU, ate á-j li 1(2 iU
Uniu.

— Hecolilmonto de oiicoramoailaa para Por-
ing.il, Açores o Madeira nos mesmos dias, das
li horas ila iii.iuh.i ás 5 ila tanto, ale ii VOSpcra
.Ia parlida Am puipiotcs que so destinarem a
iMwa, excopUiundu os du Coiiipngnio Miissa-
Series Mariliuios ; o entrega, i.uulieiu uns inos-
mus dias, das IU Uu ni.inli.i as i da lardo.

DS VEt iS

ASSOCIAÇÕES
A Sociedade, BeiieRcente Udmorfageiil a Azo-

vedo Coutinho, o horóo do Zamhczo, Inaugurará
ainiudiã, As ü horas da tardo, em sua sddo ii
pi.lia do Rotafogo o. 250, o sou pavilhão social,
com a prosonça de sócios, convidados o tepre-
acalantes do outras associações..AS. P. JI. o B. Torpsychoro raüdoü a sua
sede parn a rua S. Joso n. ü, sobrado, ondo
ríujlzard no próximo domingo ensaio geral com
o concurso das famílias convidadas.Sob n presidência do llr. M.' Clomoiillno
do Monto,touuo-io hoje o coiisolho administra-
tlvo do Contro Alagoano para tratar de
.«suo-pios urgontes, lucluslre . nomoajlo dt

Ca si no
0 cspcclaculo do hoje nn elegante

Gasltio o om benelicló dos professores da
Orchcslra. U nrogramina é novo c muilo
interessante, Inven lo Imporlaiito estica

Par quo ITluininonso
Aiiinuhã haverá bonita funcçãu no Par-

que Fluminense, devendo sobrosair n
exiiibieio do cinomatogroplio,

Clnb do Kiiountado
Fsla sociedndo, em demonstração dn

regosijo pelo restabelecimento do seu
vice-presidente, Sr. Cosarío Machado,
realiza nmiiiliã grande baile. Os salões
estarão bellamciito ornaincnlados.

Ciremio Dramático
Oomiiieroinl

lista sociedade realiza amanhã grande
baile para posse da unva directoria c
inauguração do corpo scenico. Serão re-
presenliuins as comédias Cautela com as
mulheres'.... Um gallo atriipalliado^r^
opcrcla em 1 aclo LU s»^rt'Õrnéüllc.

{'.'.'.¦irnoii Paladinos
A ala dos namorados dessa sociedade

dará amanhã passional lornolo de amor,
olleree.ido as Julictas, Ophellas e Laurus
deste valle dc lágrimas. Orlando Amoroso,
o secreturio, enviou-nos convite imprimi.1
sur salln.

.__, _.i._^»j-i . ¦

SPORT
Taiiromnoliin

E' dopois dc ainnntiã que so realiza o
fesla dn sy.inpdtliico báiidarllliòlro porlu-
güéz Manoel dos Santos, com uma lou-
rada do primeira ordem, onde o arrojado
artista vai fazer as suas melhores sones

Oi apreciadores dessas diversões não
devem perder esla festa.

— ¦¦ ¦ ' ¦-*¦¦'*_>¦¦¦¦¦' ii—¦¦¦¦—¦¦—

PASSA_TBMPO
"Deoifraçõos tios tlias õ, O o 7

P.-oblcma ii. lã,de Sletla; Réptil iNvun-
TIIIO, A.NI.MAL, Ave,

Dedíradores: Vlnlonovo, Ty- i N A n
pão, PapSigaiO, Mée, llhó", Ma- i1 

A II 0

JCOTJiltlAS ^AClltlM-.VlllS
l.isla geral dos prêmios du ft7.i;a loteria

du Capital Fedi.-ral,plano li. U7,eitrahld(I hontem:
PIIEMIOS UU 15:0(10° A '100*000

GOD  15:00011000*
r.iwii  iioiioaoiiii
:,;;;  üOujQOO
10831  'JOiiaiioii
| ,ii7U  VniliinUi)
19UG*'  iuUilouu
<M%3  '.'00,101)0

rítEMiOB ui: 150*000
0,132 17770 üOJSi 25370 30133 32173
S175 IDiilS 21015 201)10 .'IIWll 321JI

lMiCMios iu: lOildOOO

3n.:8 15017 2 782 35302

''7100 200*000
23510 2i 10,11)00
SI ,sl 2Ú0J000
3357-1 2l)i)SI)00
:jilí'j 200JOOO
r.-M 2(10(5001)

30078
5002 1708'J 27305 35577 303111
üib:l 25115 29558 38;I21 30000

AI'I'Il.l\IMACl"i:s
C0.1 o 007  I60SOOO

3'CiJl'J o 30015  SOjfOOO
llCZESAS

001 a 010 I20JOOO
30011 ti- 300*0 '.... Mi,)0ÜI)

uiNrcN.vc
(!0I a 700 20*000

3(1.01 u 307ÜO 0(101»
TodOS os números tcruiiiiuilns om 00 tem 06,

os Icrmiiiailos em 0 tòni ¦ 2A, OM^yijtiidjMo
us leriniiiuilns er|>-^(), .j, "» "**

l.uiz A,J-'raCe"Àli,ieida. prè3idontu — O ca-
j-ê-ntíb', J. '/'¦ de Cunliifiiiii.

LOTKRIA ¦Csj^Klt.A.JNÇA

llesumo dos prêmios da 10" loteria do plano
n. 110, o.ilràlihla honleiu, om Aracaju:

rnmji03 nu 8.000(-. a 200*000

lal'olI, Siqueira, Elelson, lloom, .
Ci. P.epo, -Al lei ti ia, Tyinhira, ,
Vandorff, Tratwico, zul e Único. 1 II II C

Problema n, 10, de il/. Álvaro Sá: Cos-
S0URO.

Uccifradores: Illiéo, Alleluia, Vinte-
nove, Mée1, Papagaio, Typão, lloom, Ma-
laki.iff, Eló ison, U. Itee-o, Mavorie, Tyui-
bira, Zut, 'll-.ibuco, V.indorí e Uulco

80139'.. ;¦-.• 8:000*000-, 102812..., 200*000
101802;.'.'! 2:00O«O00 121)753.'... 21)0*000
223158 ... 1:0011*1)110 IIÍ55I2..., 200*000
270031.':.; 100JOOO I7.Í532.... 200)1000
II8VÍ3.... 41)0*000 105721 ii.. 200/JOOO
131711.... 4Uil"000 230152.... 2011*000
105883.*... AOOaOOO 24''ÍI7.... '.'lliiíOM
10050...-; 200ÍOOO ''75117 ... 20OJ000
45311.... 2HOA00O

ennMios na 100Í000
81*11, .12071 141081 178502 19II71

21)101 52Ü08 142457 179823 21211(1
81531) 113193 171553 1SII33 2301'JO

APROXIMAÇÕES
20137 o 20139 .' 100*000

101801 o lUIKfil) 500000
223457 o 213450 25*000
270030 o 270032 2i*o00

DEZENAS
20131 a 20140 20*000

101801 a 101870 10*000
223151 a 223400 10*000
270031 Í270040 111*000

CENTENAS
20101a 20200 .'iJOOO

101801 a 1010110 3'OCH)
223401 a 223500 2||O0Õ
270001 u 270100 20000

MILHARES
2C00I a 20100 fl500

101001 a 102000 "SOO
223011 0 2241)00 #500
270001 a2?*0u0 "500

TEWIIKACÔÍS
Em 0139 lOJOOO
cm 1862 mm
Em 3458 ÍM
Bm 6031 _ffl

Pola ComparihitfNaifoníí ãi!i&'iu **"'
idos,/. C. de Oliveirallosaric-t

.-.
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nirruuiA no ESTADO
tlMiiltado da eilracçiio do plano S, reoliud»

buiiu-iiii i
r„'„(,'.m n..741.......,.....••.: W«
A|iro.\inia,;õ,'«ns. ul» 7u 6M000
l','/.,na ... 4)  ,;<<< !
ürupu-il •,."¦•:  , -U,W,'L.

Polo Cnniiianlilii 1'liiiiiineinii du l.otciias,
Staimlino )'- /'«'jTPA, iliriic-tiir-icinHile.

AVISOS ESPEGiA^S
OCULISTA,

O 3». B» i'. tt 13 « «» /*. '¦>•*

r.UPWU.i, ociiliíla, professor do iaoul-
ilailc do Medicina, cons, rua l- Março z,i.

LOTHHIAS'rit.oTnni.» rnipunARiçn--
j-xlinrrõea dlarlas-O ilicsonreiro, A. il.
a/o;iíc/i'0 6"«Wo. Caixa do correio n. 105,
1 tOTKHlA l*A C*l*I«K*f*-
i.aB/v-lün bcnillcio do IlEOOI.milBMTO
'ne N. S. oa PlMlAOB, cxlrocçon QUItlfA-
IKIIIiV,'-17 do corrente. Agondo «erai o
"Ç.lrucçõcs na rua dos Ourives ... 88.

XJETNrTISTA.
, ,iovir*n> b.obmch- ei: n.rao
deíitistii—Knn da Carioca n, 7.

DIVBRSOS
CUOCOl7fVCK liWOAtdUSSA

ifi» ri in^llmr il.-Mlii cnpltnl-r
llua dos Arulrurii,:. II, 19,

| .i'(>»í: cAWUrW-1'.mprcslo qual.
quer quantia sob mia-; travessa do lar-
rcira ir, :i, hojii Silva Jardim. BJnloii
chi» [CmHlOWl nesta capital,
,. til)l),1, •-•oo;, o I.ÕOJ são o; pre-
mios que a aÍíK/.utaiua oo povo ofioroco
ao freguês que comprar '!0f, l rua
Diuguoyana7,

OAHMillllA »"MI*J"Í,I AB.—
'rmazein de roupas brancas para ho-'
ii.eus. cama o mesa —Ouvidor n. 53,
iioii,], iMUiH—Cozinha do I'

Kidcui-lisp. 011. vinhos recebidos diro-
tíoinenlo, ruo üruguayana n. St.

LIVnOH 0>l'i fl.SCBTBJIt,'* de
ililllo, Pellsbcrlõ de Carvalho, Hilário,
Bilíiordo e outros autores, na Livraria
Alves, Duvido.- 134.

BtuiTtr.a, ano t»iA'CBI>0—nua
du Arcai ll. 8, próximo á P, da hopublica.

OFFICI-'* * 0,s'' l,.l*rVt*.'*,a<'
.'Di.üiia nnAz-Conccrlani-so c ali-

ma liou. perfeição, por preços
módicos, rua S, Vse ... 104.

llilii Carneiro ila Cosia Guinio-iãcs
q Aiito.iio Durval da Costa (liiinui-

"9*rães, Arlliur Durval da Custa tluiniu-
H cies o sui esposa, general Antônio
ÍL Joaquim do Cosia Guimarães, sua es-

poso o neln, 7* ICIlCfltO Augusto Durval
do Cosia (iuiiiiiiraes, Álvaro Durval da
Costa lliiiiii.uães. Di Franclsca UlllOli-
COUrl da Silveira (nusente) e .icus soliri-
nhos c o coronel Ilr. Manoel üo.içalvcs
Canipello França e sua família COI velam
seus patentes o meigos para assistirem
á missa qno pelo descanso (.'terno de
sua muito querida e saudosa esposa,
cunhada, noto, tia, sobrinha, prima,
cntnadrc o nmiga »>. «' Itn Or-
mi,o «Iu <;<>>»'u fiiiiiiiiiriiisf»
fazem rezar ouionhã, sahhad ,, 22 du cor-
rente, 30» dia do seu lallecimenlo, os
!l horas) no igreja do Conceição da Boa
Morle, sita â rua do ll-isorio, esquina da
dos Ourives, 7474

DECLARAÇÕES

Ri iSi S.

AnLomò Vieira ia ia c Silva

to 

Dr. Virgílio Fxhiano Alves, Caro-
ilina Vieira Fabiano Alves e lllhos
mandam celebrar, na matriz de Var-
gem (ji ande de Sobragy, uma missa

iior alma dn sempro lembrado cunha-lo,
Irmão e lio cvntiittlu yiòlrn dn

745'.Ctinlni » Hllvii.

Anionio Vioira ila c Silv.ii

JOSI. 

I
1111,-Si

José Itiilin» & C.,, extremamente,
penalizados com o iiifauslo posso,
monto de seu prezado amigo e Ire-
gnez rniliniio Vlolrn il"

Cuulin c Mil vn, mondam rezar uma
missa de 7' dia, no malfiz de Santa
Itila, amanha; sabiiado,?; do corrente, ás
0 horas, c para esse iictu de religião cun-
vidain tuflos os, seus parentes ò áhilgos,
pelo ,«».c (Vesilu Jn se confessam agrade-
cidos. „_—b-otbm -

D. Rosa íuriailò llácíiailo
A lamilia da venerando D, númij

Viirtntln MnoHiidi» munia
rezar UilBáO, aniauliã, sabbadn, 'li do
corrente, as 0 horas, no matriz da

i„iiideliiria, I" onnlvcrsorlo do seu fui?
lecln.enlo. W

GMiiDE FESTIVAL
pi-40 1>0 CORRENTE

IIOMIi.N ,(iliM

Á D1STINCTA OFFICIALinADE
üo ortixtulov «IO. CA11I-.OS,
Levo oo Conhecimento dos Srs. osso-

ciados que os indicações para expedição
de convites serão recebidas nesta secre-
tinia aló 0 din 23; nutrosiiu, chamo a sua
ailcuçáo para.. aviso Interno.

Secretario", IS de novembro de 1902 —
iuit.de SOUnntyor, 1° secretario. 7479

iTabri.oá do Polvo rn <la
JEssl.i-t-llii

0 conselho econômico desla fabrico, no
fõriho dus odilads que eslão sondo ptibll-
endns uo Diário Olficinl de IS, 20 o 23,
recebe propostas no dia 25, ludo do cor-
renle, pá"ra 0 firnecinienlo do gêneros,
lorragens o ferragens durante o próximo
semestre." ,, ,, ,

ílalz; da Serra de PoIropollS; 1.4 de nO;
vembro de 1032—'ti 'Somes Machado, oni--
imenso interino. u/.fii

J, DIAS—llun On liosorlo n. Ti.
ELVII',0 ÇALD&B-rlIua dollosar.o ... 8.1.
A. DE PINHO—Una Sete de Setembro n. 37.
7\. LAitNEliro-T.8. Francisco do Paul»5.
» 1-1 IlItEHIA—Una do Alfoudeea n. 80.
TSIXKIDA F- SOUZA—lluo 8. Pedro n, 31.

QIjVM 1'IO.ÇAMISfIA—II. doSneramçnlon.B

SEÇCÂO^UVRE
Peitoral «lo ottmbiira,

Vias respiratórias! .
liis o qno diz n apreciado clinico

lixiiio. Sr, Dr. Ped.o Correia do Macedo .-
iiAtleslo que lenho empregado com

cronde proveiln, nas moléstias das vias
rcfplrolorlos, o Peitoral de cambara, pre-
parado pelo Sr. J -\, de Souza Soares,—
l)r. Pedro Correta de Macedo.;
n 1^5*-^"

O Novo Mcclíeo
Sempre bons resultados I
O Sr An|onio Frlisiulnn Filho, da et-

dade do Araealy (Coara), cnmmunlca:
«...A botlra de t- pec.ticos do I*"V0

Medico, do Rniwn Soau.-s, que lia pouco
reccbi.cstã quasi epgolndn.len.lo çidhido
bons rcsulladi.s im muitos rasos de mo-
lestlas...»

üs depositários.
Con iV FctiNANDBS & C.

hora.--, lia líiolnz dr.-.-a villo

íl ,l,„ II

-f>-

Uiinyiiili .Iúiiom
IV o typo móis jicrfeilo dos purgotivos

Salinos, e não devo
lamilia.

foliar nas casas de
0140

Jiintu Coniiiieeeiíil
ELEIÇÃO SAIlCAt.ü, 22 DO COIUIENTE

TAI1A DUPUT.MIOS
Joaquim Antônio do Souza II,beiro.
Agos.lIi.ho ¦lon'! Ilodriei.es To.res,
Bliinocl Josii de Souza Ui.lmnrúes.
Francisco Soares do Silvo Iguossi

"ILLH DE SArlUlHEREn

Anionio Vioira ila (linlia o Silva
Corollna Cosíllho do Avellar Vi-ira,

esposa, os lllhos, irmãos, S.igra,
cunhados, coiícunhados o sobrinhos
do lidado éxntiiiiio Vioira il»

<:iuih.-i o is-iiva agradecem As^ies-
suas quo acompanharam os seus roSlos
niorlaes á eterna inorada, e bem assim a
iodos que por clle se interessaram du-
raiilo a cruel enfermidade, o as convidam
porá assistirem á missa de 7' d.a, que
(az, ui celebrar, pelo repenso do ui''sn,„.
uiiauliá, salihado, 22 de eorrenle. ás 11 l/l

libl

|
i i-tiiij i muniu i.ii i OlISCfu

A viuva, llllins, genros, cuiibadns r
sòbrinlina no fallccldo coronel ¦•'"¦
dri* INiullno ilu irnimocn
psiiicipaiu u s,-us parcnto.il e amigos

(|uu dmonliã, sabbadn, '.'.' do eorrenle,
será celebrada a inissi de 7" dia pelo
Ex.no.llevmo. senador inoiisenlior Alberto
Oonçalves, no igreja de S. Francisco d,-
Paulo, ós Ó horas. Agradecem ás pessoas
que ocomponhorom us restos mortaes nu
querido inurto, convidando paia mais esl,;
aclo de .-cligià''. "Il1'

|)r, ,] I). 'li; Almoiiía Pires
n Joyu.o do Almeida Pises, almirante

•fiajnáii Oonçolves Duarte o fan.illa con
tj vidom ns seus piirenles o aiiiigoa i
ii os do seu bo... e saudoso pai, com-

padre o nd.iRti tu-. .í, H>, du Ai-
iittsltln Pliu-M, para asisllroin o nilssn
que para (le.-cni.so etcri.u do sua olmo
la/i-in r"zar ainanhá, sabbodO, 2'! dn COI'
,.,,,,(,, 30o dia d-, seu falleelinei.lo, as
9 horas, ua igreja de S. Francisco de
Paula, antecipando profundo gratidão pelu
coii.porcciinenlo n esío aclo religioso.

.4,11

nilnlotorli) du l»liirl.nlui
ltlil'.\liili;\() DA CARTA MAIUTIMA DOS

HSTADüS UNIDOS 1)0 l'.|l\ZIL-Dl!ti.',l,l-
|U,\ Dli PII\I10F,S-,\Y|S0 AOS KAU,-
0\YI'i;S-N 14-ESTAIW I1B S\M\ CA-
TIlAIlLIA-PIHIlpL DE ITAJAHV,
Do ordcni do Sr. aluilranlo chef-i da

reparllção da Corlo Marilima do llrazil.
avisa-se nos navegantes que, de cimloi-
iiiidadi' COm auitiiiia pafTl) do aviso .. 1.1,
ilo S de nov nihrii do eorrenle nnnn, ás
coordenados do phartil deItajihy sao:
Lalilule  -T" -',;• 12" S,
Longitude  48* 38' n&" W._(n\y

li o plano focai é do 50 metros do ai-
luta acima d„ nível n.edio das mares.

Direeloria de phoróesi Canllal Federal
17 de novembro de 19n2—I' ríjiimo •'"«
ila Costa ,/ii»,oi',ca|'ilão-le.ienle, seryljnio
ile direcior. "'-''¦

A trii-oclnfiii <lo Dorliy
r:iul> l«'iii :i gyiitH sutis-
fiiçilò «li- 1'iniini unii-tu"
nos sons couspaios <|no
..s «juiIõos do <-liil> uelituiv
sciiI.erd.M :í -u;i <li-|>i>-
siçno, nmii'«l»fiV.H«»l)l>ii.tlo.
t£t£ t\o eorreutC) il« í ' I*-s
lioras ilu noll»', ntlm tio

I])l-Í!!ll'!ll(ir in <> f^1'-

l>c. AkIm': Gusi(avi)
fnulo «lc J'V. tilin, polo
1'cliy; i-.-".fissi> il<: Stlli via-
«j-CISI :'» l'iiu-i>i>!i.

tiio «lc .TliMOiro, MO <lc
Nutoniltro <1«; UK>-:-i,«'lii
rtliMíCtnidn, VPOCUNA-
:íi<..> .). 1>E C vti %r.\-
:.ll(>, i° seoretnrlò.

07 .'40

Kwtrndn, Oo F<"-'i''> Coxa-
l rn! dn Itt-nzil

OONClifinENOIA l'-U» " P tlNUfliSIENTO 11F,
r,t).t)iii) tonixuias ni: oxnvXo ni:eií-
mu
Do ordem da dlríciorla fuço publico

que, á I hora do dia 17 ilu proxlinu mês
di-dezembro.hO feccbeiã-i proifdstos nesta
íccfolarlli para o fornecimento de 50.1)110
toneladas imtlezns, de I.OIn I; logron.u.as
de carvão llardilf durante u primeiro se-
irieslro do lí),')3.

A cdiiourroiiclá versará sobre t. preço
em oii.o, lendu-se eu. conta a idonei-
, lado d o proponente e das minas ollere-
CldoS,

Ni totalidade du carvão o contratar,
procedei.to dts niliia» de Canlllf, poderá
licor comp ohondlda uma quanlulado tilc
in.UOO toii"lad,-,s de carvão das ininus dos
listados Unidos dá America do N ,rte; os
propoiieiilos, poróm,qué pretendam fizer
uso desta l:,ci.ld,-ide,ilevciã'i fizer piúvia-
inenle llin deposito do cinco toneladas
de| carvão qhe ulfórecereni, não tô para
cxpòíli nems como para confronlo, no
caso de contrato.

Os concorrentes deverão ojiooluar, oio
àVespcrado dia da"cuii'cui,,roiíci'o, ti* Ihu-
..ouraria da bstraila, a cançii de 5:D00J,
que rcveileiá para ns cohes da mesma
e-lradase, preferida' uma propo-la o pro-
poiionto respectivo recusar-se u assi-
gnár o coiitralo. .

Os recibos dessa caução scrao cxli.nl-
dns cm separa Io, uo neto da apresenta-
cã.,, a hora acima Indicado; das respe-
ctlvas profidslos, que deveíii estar em cn-
Volucros fechados, çónlondo pur lóra os
nomes dos proponentes.: AS propostas, paia serem recebidas o
consideradas, nléui das mencionadas for-
dualidades, deveilí estar ilevlil.iiin-nle sol-
lulas, dalailas; àssignadoa o indicor o
residência dos proponentes; sorüo ober-
ias na presença des opreeentantos, e,dos
que süllsllzcrom os requisito* legacs
acima indicados, prnceder-se-lia om s.e-
gulla á oilUmeraÇào Ò leitura.

As bases para o contrato; opprovadas
por aviso I). 159 de 14 do eorrenle. du
ministério dn Industrio, vloção o obras
publicas, são as seguimos:

I
Obriga-se ò contratante a fornòcór du-

rautu u Io somealie do 1003 carvão do
prlincirà qualidado, procedento das ml-
nas deCardilf, dellas extralililo recente-
ll.ente; das minas approvailas pelo alml-
cantado iiiglez. Ires vezes peneirado que
náo produza mais de 4 "l, de cinza, nao
contenha mais do nove décimos por cento
|0, 0 'ij de enxofro e seu poder oaltiri-
IIgo uai. seja inferior n niio mil 0 cem
(S. 100] calorias por grnmiha pelo colori»
metro de Tlio.np «... u que Ilido sero vo-
rlllcado por nnalysesecxi criei, tias leltas
pela administriiçãii da estrada, ou por
(loi in o incsiun iteteriitinar.

A ocoilaçüo dn pfupnsla para forneci-
mt'lilt.8 de c.-,i-',à'i Cnr-.lilV nas proporenes
previstos da 50.1)00 iniiolodoB, não ii.hi-
liiiá o odiiilnlstiuçilo rio oceilõr qualquer
outra prnpOsfn do lornérlirióiitu de i-iivnu
.¦iiuerieaiiu idi Ulll tólal do 10.000 l.niiu-
lados, caso assim o julgue ella noertaili.
em vista das condições de forneciineiito
üifereciiias a t-slfado.

(|ue disso ilô aviso próvlo de GO dlns ao
contrutatite.

XI
0 controlanle, para garantia do exe-

cução do presente coiilráto,' oouclonora
¦ i., 'I'l. .1. ..iikii li1,, '.icnl H ClICllllí

AVISOS MARÍTIMOS

7378

mnmaÊÊmÊÊmtmtmm 'jm&unx. mamam

PARTICIPAÇÕES FUHEB1IES

pc^Vi •izjgy^c:-':

I). 'lana isaliiíl Fi-rr'ITilll

.11

NIT--.EROY
M Mary Slorrjssy

Os irmãos, irmãs, cunhados o mais
aparente!-, da prezada Mmid Blni*y

i»r.ii'i-ii..',jr participam o seu falle-
, cimento 0 qikc será BOpllilada hoje,

Boxta-folrn, 21 do eorrenle, ás Ul horas,
saindo o íeretro do rua S. Luiz n. 14, em
S, Domii gos.para o ccmllcrlo do Mar.iby.

7450

Juüii i\nialiii Slaciél
m Seus lllhos, noras, genros, netos e
gosubrinhoa iigradecoii. penhorodissl-

mos ;i Iodos ns paro.iles o amigos
. que u acompanharam á ultima mo-

rada, c or, conviriam paro assistirem ii
missa de 7"' dia, que pur alma da mesma
finada será celebrada amanhã, sabbado,
29 do corrente, na matriz du Santo-An-
lonlo dos Pobres. 745!)

111
Francisco dn Paula íltlilo, Leonnr

• Franclsca de Oliveira Dahia c teiienl"
Alberto Jaymo Smllh mondam reza.
uma missa do 3" anniversirio, por

alma de sua querida till.', onloada c
cunhada, amanhã, sabbado, 22 do cm--
rente, as Ohoia-, na igrej. de Nossa Se-
uliora da tàinpatlosa, para cujo aclo i oi-
vldam seus parentes e pessoa.-, .io a «I-
Bade, licando desde já gratos. .'.73

IMJTfllOnOY
Tenente Virgílio Uzcila
let.ar.ia Bzôdo e seus lllhos convi-

|«ilam Iodos os seus parentes e omi-
g,is para assii-lircu. á missa de 7"t!.o,

. que por alma de seu lil lio e Irmfin
tenente Vlrçlilt» BJaôiln, follcoldò
cm Macolôa ifldo cori'cnlo,.iiandom dizer
amanhã, sibb,,do, 22 do corrcnle, no
inalriz do S, João, em Nllheroj'. 747/,

_o ftienrasini
Itila liuiilia da Fontoura C.ieiles,

rencrol Guedes. Dr, Jullo Ü.iedes,
sua mulher 0 lillics, convidam ns pa-
rontiS u l'i sm as de soa aiillsude

nara essiBtircni á missa quo mandam
rezar pnr alma dó U> Hl/i'i'1» í"(,ii-i
1'orjt'oli'ii do ftluiioiirttro, su,
saudosa sobrinha o primas, esposa dn
teneiile-raironel Francisco de Paula Ale.i-
coslro, fallccldo cm Porto Alegre, (|.U'
será ci-lch.ada. nni-cli', sabbado,-22 (Io
eorrenle, át 8 \fl huras, na Igreja dj
Cruz dos Militares. ,-t'1'

tstcoiujatrnusua

Centro Alagoano
0 conselho administrativo do Ceiú

Iro Alagoano faz Bliffrngor a alma de
sen vcncriiiidn o qubrl o consocio

.- coronel E»cilri> 6-nulliin tl.-i
Fniirtvcn nu 7' dia de seu I illicinicnl".
ein a .-.hlucán de uma missa na igreja
du S, Francisco de Paula, as 0 horas,
um illllí, sabbado, 22 do corrente, c para
esso acto cniivirii:!. lixu.ii. lamilia o anil-
g(,-i do Aliado 0 n Iodos os associados.

O 1" secretario, Jeronymo Correia dr
Mello. Vi.™

I ti>]>t-4-ii---;•. Oilii-inl

Po ordem do Sr. director da Imprensa
(inicial do Minas li !l'oes, nnniiiiclo-pm
lias.a publica, nló o d'a i'i de novembro
eórrélite, o l.irnec.iineiitii dos-orligiS con-
stanlcs ila rei u-i.o abaixo :

1,500 resinas de papel -í I!!), peso 33 kl-
los, lorninto I01IXI3Í,

500 r, so.as ,i,- papel assclinado 2 Lb,
peso IS kilOS.

150 refinai dn papel osselinado í AA,
jies,. DD kilos, "0X112.

K, i resinas de papel áspero, :i) k.los,
711X112.

hOn resinas ,1" papel áspero, 2 AA, peso
22 kilns, 7I1XU2.

li») kilos de tinta de impressão Lo-
rieii.v para jornal.

I) papel ássctiliorio deve ser iiidm,
massa 4, o o do jornal, áspero, deve ser
ao pc.-o podido.

As propostas feitas sobro o papel asso-
linodo serão por kiln, o ns amostres vi-
,.f,0 cn rolhas do panei Uradiií do resmos
que ., nl.au. de peso 21 kilos, llcaudo du
lado ns que não se acl.neu. nestas cou-
lieõ s, .assim i-i,mo não SC oi.e.timos
|ii'e não forem feil.iS para serem os ...a-
criais chlicgiies o despachados na Cen-

Annn lieléslina

Ocarvfio Ci-ililfqu", submellldo ii ana-
Ivso (> experleic.a, não revelar ns quaii-
liados especificadas pá cláusula anterior,
será rejeitado n i.nhiediatan.enlo subdi-
Isido pelu i'untrat,iile por Olitro da q.a-
lidado i-xlplda, do mudo qiio a estrada
não llqiio desprovida, hypoihesó oín que
se supprirà no mercado, ciirrent|o pnr
coma d" COIllrotonlc o dilleiceça de
preço, iilóm da multa otii que incorrer.

I I
'i eaiváo deve ser enlregue em grau-

¦les pedaços, não sendo nilmlllido niòls
de cinco |ini' Cento ("> 'IA do uni volume
Inferior ti Irl.ita pollegados cúbicas e dez
poi cuilo (|í)'';'„l de moinho.

liilleude-s- por moiulia a porlo lermso
que |,i,s.-!i atravós de peneiras de (i"\OI
ue abertura, Inclinadas a O!)0 em relação
II ) solo. . .

A verificação desta cláusula será teitn
pelo mo iu'que a adiiiinlslraçâi ria es-
Irada entender conveniente..

S-' as qualidades de c.rvão miúdo o
moiniia verillca.los em oula expedição
Inein superiores á- estabelecidas, scra
lodu o carvão peneirado pnr conla do
ciinlralánto de modo que o volume dos
pedaços Inferiores a (nula pollegados
culiic-s c d do in linha sejam uo propor-
c.'.o estabelecido.

IV
Tolo n Carvão sem enlrcpuo em terra,

nae-laeào Marítima da liaod.ói, nu deu-
Im dus vagões da estrada, na mesma
r-Ui-ào por quantidades correspondeu-
les â mediu tlu doze mil Infiel idas por
iiii'Z, mio so dbrigan lo a estrado a f ir-
iiecor v.igOcs para mais de quinhentas
toneladas (lianas.

V
Por cuia t,:.i l-ida inglezi do^ liill o

q.ii. ze itilogriuniiaa de norvão Córdifr,
ci.ircgUO lias cundiçOos da cláusula IV,
pagara a estrada o preço de..., por. i

uo Tl.CMiiiro Federal o quantia dl! oilenta
búiitus ,1o róis (80:0001) em dlnholrO ou
om npnllces do divida publica, para
i lli-clivldade das inultas cm quo incorrer,
sendo obrigado a li.tegrol-a ludns ns
vezes quo [ir d -.-falcada pnr tal nipllvo,
o be... assim sujclla os seus bons ha-
vidos o por liovor pira liei t-xecução do
lltijmno e.onlrnlo.

,X.) caso de conlraln para carvão orne-
rlci.i.o n onução será proporcional a
acima mencionada.

XII
Na falia do cumprimento do qualquer

das cL-iUSÚtos estipuladas poderá a diro-
otiíria daesliad.i multar o cnlilrotaiilo em
dois a vinte contos (2:000,1 o 20;(W0Í),
conforme a gravidade da (alia.

XIII
A suspensão do fornecimento pnr maif,

de mu ii.cz on a tenlaliva do fiZOl-o OOIU
,-ullgo de qualidado inferior, dará dircllo
á direeloria da estrado d rescindir o cun-
tinto com nerda dn caução de que trata a
cláusula XI, cm favor dm-, cofres da es-
Irado, Oi 110 caso de insulllciencia dessa
eauça", para resareir prejuízo.-, o estrado
lançara ii;,i.i dos bens de que traia a
m os ll a cláusula XI.

XIV
!',' expressomonlo vedado no contra-

lauto tr.anslcr.r esle contraio, sob pena
dl) rescisão com n purdo da caução do
que trata a clait ula XI.

XV
D ia netos da direeloria da listrada rio

Ferro Central do llrazil só haverá rc-
curso para o minisle.lo da Indusliia via-
çáo c obras publicas,XVI

0 pagamonto do sello proporcional
desle coniroto scra feilu nas ordens dos
póganieliios pnrclaes dos furnoclninulos,
ms lermos dos uns. 4' n, 17 e 17 n, 8
do regiiliiiienln do sello (|ue ncouipa-
iil-oti o ,l"i-i,'lii ... 3 501, do 22 deja-
ni Iro de 10001

XVII
,\ despe/n |irt.voiiieiito deste contrato

deverá correr por conla da coiislgllição
oulonzoda no orcinento da despeza para
o exercício dò 1003—Material—4' divisai.
—Tr.íi-.ã — Coiiiliii.-livid. Iiibrilicante, es-
ló;iai!'div:rsos,f,.C!)l):l)ilPi300().

Secr-lana da Cstiada de Ferro Central
do hrnzil, em 17 rio iinvciiihrp do 1002
— O reciclai io, Mmoel Feman les Ji-tjuotra, o.)J3

l'..li(:il
ItiiCli-liDOItli Di CAPITAL FKDIilIAL

IIOTCI.OS l)K MBtIO.MI UU VS NACI 'NAUS
De iirilttíit dn Dr. direcior íillorino desta

llecebedorla, faço publico, para conheci-
iiP-uln dos interessados, que lica marcado
,i pr;'/o de' s,-is mezes, a contar desla
ili.li, para serem sub diluídos os rótulos
•ias m-rcadorias de producçãn nacional
i|.ie nau estiverem ms coudiçfl a exigi-
doa p-l' circular dn ministério da I,.-
zeud ,,.i GO Jo I'. de uiivenibroiem virtude
d a qual os niesuns rotuloi IIÔO devciao
sómeiitu c miei- .a expressão — in luslrla
iiacional — mas lambem a denominação
,l,i fabrica ou liomo do labrica:.le, a rua I
e numero d„ cdillcio eu. que o mesmo
luiicciooar.

Iteeebedoria', 20 d« novembro uo I0P2— |
p,;|„ súb-diroctor, lloraclo It. Machadc

ÉÉlittÇDtfiilOID MM
Btiilildil |,nr« n BClirniin

IÍALLIÍ  5 de dezembro
M.ltniilIM-.Y
IHIIi-DliX
líuXX

IU de »
2 de jau. (1993)

it; „ » »

RESULTADO Dl Mil
Vntlao OOÒ-Gr. tt
RÍoüoi-uo.., VI — d. 18
liio 88-Gr. »tí
SulLoatlo.. M 1-tir O

PARA IIO.TK
Um. t"í «i 11. Díií. !!? o «33

í tuan-ao o 2« ondnr da rua du lios-
A picioji. 33, Preço IflOjnoo. 7-'iS0

\lllgUlll.HO 
CDIUIIIOlIuS do ÍS" 0 3'i

por mez; na rua da Mi.-erlcm-diii ns. li.'
o 52 7407

{. rAQIlliiii ALI.KMA0
asa nErlangen

(lllumlnndo n luz cleclrica)
soe hoje, 21 dn corrcnle, As 2 horas da

larde, cm diroilura para
MADEIRA

LISBOA
FiOTTERDAM

ANTUÉRPIA
E BREMSN

Pvctfo «li» ptnastijisom tio
I* «fliiNNO piirti Üto.ttorr
d um, Aiii.iiovjilu o Bre*
¦llOll, llílIfOOtil -JOO.

JOnío pnciiidto tom nn
inniH moderiiiH 0000111"
iiiodavõoH paru, ptussa»
(golvom <!c •»' ojiisso o.toiu
oozlnlioiro pox'tü(íuoa! tx
bordo.

Iteceliem-sc passageiros para a Ilha da
Madeira.

Vt «•«,¦<> du passtiflroin
om ll1 ola.sso piii-n Xjis-
boa UOS, ini!liiiii<lo vi-
alio <1«' nicisa.

A companhia forn-«: cnnducçao gra-
li.il,-. para' bordo aos .Srs. passageiros com
suas bagagens.

0 embarque dos Srs, passageiros sc
realiza no cáes dos Mineiros, bojo, zl
,lo corrente, ao nielu-dla.

Pura e.aiga, Irata-se com 0 corretor da
companliia, Sr. W, Pabl, na Praça do
Conimcrolo,

Para passagens o mais informações,
com os iigenles

S)i-«ci.iii-i4" 
do uu. bom padeiro pura

ir para fora; par-i Iralar, das Dás II
borns da manhã á rua Sele n, 5, 74,iB

Í')i'i>oUn-NO 
de uma copeiu; nn rua

liiddoel; Lobo n. 120 II. 7420
nroeUn-aíi do um homem de Idade
! que saiba lee.cinnar ns nrlmeiras letras

o b ou C pequenos, das 7 ós 0 horas da
noite; os lições parn Iralar com o Sr. Con-
calvos, dos r> as (i da tarlc ; na Pralo
Formosa n. 303, robrado. 7441

/rMW1,' '-K. ,;---i'.V',;N '¦ ¦.'.' 5'ft'i—ir'i.'Sá*i'a«k.

RliPiimatismo!

Vumlc-ao, 
de particular, uma boa

ciioooro, con. agon, 10 mi....los dos
bonds, em logar alio do loba.una, por
menos da metade do valor; informa-se
na rua Uniguoyono... 100, botequim, do
meio-dia cm diante. '475

ni moço estrangeiro doBcja um com-
modo mobllodo, copi on sem pensa',

em casa de tratamento onde não haja ou-
troa hospedes. OflVrtos; por carlu sob ns
Iiijclaca M. C, neste |i,n.i,l. 7401

Íi7hÃ"7TiiIh>ii— 
3,'travessa da Carreira.

1',-rdcii so a cautela u."34.0l8 desla casi.
7470

S<,iii(iii,i,l,ul,> 
— Preclsa-so cônsul-

lar um somiionibiilo, pnga-so o tralia-
liio paia vir em nosso residência, fila a
Praia 1'oiiiKisa ... 303, solirado; das ã as
0 loiras da larde; Irata-se com u Sr. (ion-
calvos. 7j;í2
T«7iii« — Concorlom-se o reforinam-so
;|na ofllcinà Plnioulcl, á ruo dos Ourives

ti. 113, snbrodo, entro as casas llpr-j
moui.y c liazin.  _ W90

('ln-yi.-iM 
lol,.) nncM — Marca rcgls-

itrada —Malan. ItislantanoDineiito ptil-
gns, porsevejos, baratas, moscas o ...us-
quilos; laia 800 .ms, duzlo 8i; na ilro-
BOI in Pizarro, rua Sele de S 'lembro n. 47.
Aviso—Niio são nocivas A saúde. 07251)

Póde-sc curar radical*
mcnlc, c cn posso lazei-o,

Vètlc o tfiie diz a niinlifl
iillima obra -

•v-Mísa Fi!a«3íí;'-i(c'í3 trata-
dfl BEÍláfíB!14*0aíS.ílJil.eElí:C

enchei este cou-
poii, c foI-íi envia-
rói, graíuitaiucwtOj
poi*to pago, pela,'
ro.iá «lo corroíoi

Some

Residência

HERPU. STOLTZ & C
C3 R!A DA ALFÂNDEGA 63

07341

EMULSflO.vldro ÍMiula
todas as plinrniaeias c drogarias.

!ül, om
021

ÍÈ&Èk
.•llpnÇIII' llCS

PAQUEUOTS-
cssagcina

POSTK . 11AN

lariliniM
JAIS

m ,-ir»ec«*in*n Importa*
dor do especialidades
oiedlcinoos: preços sem

¦ ¦'¦ competência; mo Seio
1 Ul de Seiembro u. 14, pro-

ilin) A rua do t-urino. 1)20

333'J

Jo.o frete, despacho o carreio Ineloda iiiglezo de carvão amorlcauotrai, corrout
pi .• Couta da liiipronsa Oiliciai.

Ás amostras virão cm duplicata e as
;,repostas seião feitas cm niuoda naclo-
liai.

()< nialeriaes aceitos seiao entregues,
liieiodo olú o dia 15 do Janeiro o a outra
mclnde, ote oo dii 12 de junho de 1003,

Secretaria da Imprensa Ofliclol, li de
nnveiiiliro dn K)i2-0 ealxi scoielorio,
Luctano Brasileiro. 74./

I pagará u preço de

Nn gr, hdo estabelecimento do
fnzcnilns l»i'dt'«» lia
compre grande vn.iedndc cm
tecidos pretos, chanÓUS do crepe,
capas uo crepe, leques, luvas,
completo Boriimonlo do bilou-
tcrlu preta para luto e vestidos
prompti s do iodos ns talhes.

EfíXOVAES COlíiPLETOS
Api'0|ii|itaiii-se em 12 horas

CÜAMli; 0FF1CIa',\ DB COSTURAS
dirigida pela hábil eoiilrnn.oslra
liance/.a Mine. EOI i-lii-Vei-ry

76 BllA UnUGU,aYUI.1 76
ilil.lililO.NliN 27

fi>mi>nnlil:> IVn-o Carril
dn Jardim jQotaáico

No escriplorlo ria cou.panh.a, á nn do
CdIIcÍo ll. 239, pagar-se-ha do dia 21 do
cori-cnie a 4 de dezembro vindouro, das
II as 2 liuros da larde, o 811° dividendo
relallvo oo trimestre lindo em 3) do
setembro ullinii', á razão de ilj por acçao;
e ns alrazados serão pagos as quintas-
feiras. , ,

llin de Janeiro, 20 de novembro de
VM — Josi Pmlo Vieira, dlroctor-Ihe-
sobreiro. b/J-i.

VI

(1G370

Sqqiodado Aiiianto da
Iii-ili-iiei/tm

São convidados os Srs. sócios o tom ar
parlo ua procissão tia Irasladoção da
Iniogetn de Nossa Senhora da Conceição,
nir recidaá sociedade, o a qual lera Ingor
domingo, 23 do córrrente, as 4 l|2 horoa
da larde, saindo da n.alnz do Nossa
Senhora da Gloria cn. direeçáo ao Asylo;
a roa Ipira.igo.

Ilio do Janeiro, 10 de novembro de
1012 — 0 I* séorolarlo, A. A. de At-
meda. 7''''l!

No caso riu porodu rio operários nas
minas servidos pelo porto do Cordl fiou
outro, o contratante será 'obrigado o lor-
nocer sen.pre carvão, embora do oulra
nroeedencl., pelo preço do contraio,
cointiinto qu i o qualidado seja n melhor
dos quo se oiuiirògom nas estradas de
ferio do IngUleira.

VII
No caso do naufrágio do navio çom

carregamento du oorvao ou no do nrri-
liadas o contraia..te lica obrigado n
fornecer carvão do seu deposito, 80 o
tiver, ou a mlquirir 110 mercado o de
melhor qualidade.

VIU
As contas dos forneclmenlos Eerão

npre-enladas nieiisaliuenle em libra
eslerllnas eus pagamentosefTeoluodus no
Tuesouro federal, em moeda nacional,
servindo de base porá a convenção a
taxa cambial que vigorar lia véspera di
expedição; polo ministério da industria,
viaçao o obras publicas, na respectiva
orlem de paga..., nlo-

IN
O fornecimento deverá coa-.cç-.r na

prlmolrn quinzana de Janeiro do 1993 a
lloar concluído em 3) de junho do mes-
mo anuo

X
A direeloria da estrada terá o direito

de ougnictllor nu diminuir ate" 20 % n
quantidade a fornecer mensalmente OU
a quantidade lotai a fornecer, conitoiilo

SnHii-oyíin ílci-nl <ln« flilirna
«"iibllona «ln <;ii|i;.lnl Fo-
,1,-ial

im, i'(i.-i'AS miu o i'oiini-:rimi:nto_ nn mi-
funiAKt k aiitiojs nivniuo" Á ihsuíü-
C\(, IIUHM. IIAS (tll.lAS P.mtdC.lS I.A CA-
PITAI. FKIiKIIAI. 'IlUIIANrii (¦) I" SKMBSIMB
i„, i kuiiüioio nu I',iu3
D- ordem do Sr. I)-. inqieelor geral,

bi"., publico qno nn dia, 20 do corrente,
no' meiti-illn,recebem-se propostas parn o
firiieclineiilo do materloos e arllgos dl-
versos, aco.npanliadas das respectivas
aiiio-lras, e espenllicadòái nas reloções
iinpressas,'-(il. ns, I o 0, que os coi.cur-
rentes devem vir examinar na sccrelario
dOSto repartição, n peça dn llepublica
... 103, nnde serão apresentadas nus Srs.
propiiiíentos as especlllcoçôos para esse
(iiriiecliiienlo o oiuidlções do contraio.

N. |— Ohjectos rio esoriplorio, desenho,
i-lr.

N, 1 —, Korr.igens o orllgos divorsns.
X, :] — 1'urro <• ouiros incisos; ferra-

in>'i.liis, !,',-ng"use artigos scnielliantcs.
N, i, — T .il s drogas o ariigos semn-

llruiies para (du ura.
N, r. —Materiil do conslruççao, ma-

ileiras, cal, liiolis, ele.
S. o — Md rui inelnliio para canali-

•/.ii;áo il'agiia.
As |',iopo-t!S.,l,iv,.iiio Mii-oslnm.iilliadas,

i!a'.-nlns e assigii'. Ias. semi-, mrilaa esne-
cilieadiis, sem rsuia-, sem euieiiilns,
sem accresoinins e pm exL uso, os preços

16 e.ida um dos (irtiir,,.-.
Todas as prnpo los opreseuladas uo

dia o hora acima inenchuiodus, serão
uberlos, numeradas, rnhriculas o lidas
na presença dos CdlifUrrOIltiS 0 neuliuuia
scra recebida ou i'i tirada depois de aber-
io o concurso, ...

Cada prnnonento depôs Iara previa-
monte no Thesoiiro Porieral, mcdlanto
gl.io expedi-la por esta reparliçao, a
(iilaiilla de 200{,pára garantia da asalgua-
turn e exécuçnu do contrato.

Fica entendido que o proponente pro-
ferido para o lorueo.n.oiilo do qualquer
artigo, recusandu-se a asslgnar o cou-
trato doutro du prazo dn cinco dias, a
coutar da dala dn aviso (pie por esla se-
crclarla Ilio for dirigido, perderá o di-
ròlto á caução.

Secretaria da inspecçao Ceral das Obrai
Publicas da Capilal federal, 20 do nn-
ve.nluo de Viil-F.J. da Fonseca Braga.
secrelíirlo. '^;i31

Milv.iUIA
is niii pniMEino oe mnnçrj 79

IAI|,*« IAIIA A l-1'lllO'l

Alldntlque, 17 de dezembro, para Ha-
lil,, Pernambuco, foliar, Lisboa e I!oi-
iléis; La Plata, 31 de dezembro, para
l)ol;;,r, Lisboa, Vigo o Dordéos; C/u7i, 14
ile Janeiro, para Bahia, PernaillbllCO
üiillar, Lisboa c Uordios,

ELEGTRICIDftDE-efflost
Dr. Ilelleucou.l, privilegiados 110 ürozll e
lleimlilica Argentina. São OS melhores o
appllcain-sn paia curar as muleslioa ncr-
viisas e chiou,'-as. em palmilhas, clnlos,
arcos paro a cabeça b fundas clcclricas,
nora a cura radical das liei nias nu que-
brodiiros, Consultas dns 12 ãs 4 horas dn
lorde, a rua da (Juitaiida ... 30. 07004

O PA.QXT ETE

commandanle l.li 'fllOADHC

esperado do liuropa no dia 30 do corrente,
sairá paia Wontovliloii o Hiitinn»

depois da liidlspesavol demoro,iVlfOK,

O PAQU3TB

M ilwSLLIillli
cnmmantlanto IIICIIAHD

sairá no dia 3 tle dezembro, no inolo-dia,
pnra imitar, B.UIiuu.VIko e li«»i"-
f 1 & i > H

A oonipanliltt fornooo
eoiidut'çã,i> tf i" a I, a i i a
j)!ii-i> bordo nos :*i-s. jinsi-
Hiiíreii-oS do 3' oIiimso,
oolm rstiuM Imtriifífiis.wtMi-
<io o .•iiil)iif<Hi<> "<> <;n<vM
iloi^ RlliiótrofS. íím !> .HiriiM
da manhã.

,\s ciicninuu ndas sán recebidas na
agencia aló o dia 2, ás 3 horas da larde.

lista couipinbiii. do nccôrdo cnm o
Royol Mail Slcam Paket Comp. e 1'acitic
Steam tiavigollon Coillli., emiilira bilhetes
de passagens do I1 classe (l« categoria),
com direito a Interromper a viagem cn.
qualquer pmlo 0 podendo os Srs. possa-
golros voltar cm qualquer dos paquetes
dns ires companhias,

turn cnrgiis, troia-socoin osr.J, lieldii-
quo, corrolor du conipanhlo^iio visconde
de llaborahy, sala do Junta dos Corre-
lo.es du Navios.

líslo companhia não rcconhnce Inter-
inodlarlo algum na venda du bilhetes du
poSBOgoni; por este motivo roga nos
Srs. passogelroso lavor do virem pessoal-
mente comprar ns suas pnssngens no
escriplorlo dn companliia, S rua Prlmolro
de Marro n. 7'J.

Paro pnsHiigem e outras iniurmaço ia,
com oogonlo •*• oasbibiqüií.

U7J4U

onunDDiTie nsinlos, rebeldes nn
G0 lO 0IIK n hflO nicas, tratodoa
sem dor, pelo |,.-(i'0-.so do Dr. Hei-
fcnooiirl','especialista; na rua da Qullanda
il, 30, dns 12 ás 4 libras. 07004

impotência iX«>e.rro
processo do Dr. llCtleilCOlirt, especialista;
na rua da Quitanda ll. 3), das 12 ns
i, horas, "7004

ESTBEIBIMNTOS tultól
sem dor o sem onornçan coi tanto, pelo
processo do Ilr. UcltOllCOlirt; consultas
eoperoeões das 12 ás 4, a rua do Oui-
tamla u.' 30. "''004

Todas as moles-.
lias: heiiiorrliagiai,
cntorrho, collcas.cor-
rimeiilos, desvios, es-

lerllidodc, Irfcgiilarldndes, polypos, tu-
mores,ca..crus,proli,pause nccidoulescon-
sccullvos nos portos, são (ratadas pela
i Icclricid-nlc e por processos novos o sem
dor, pelo Dr. Dullcncourl, Cousullas, de
12 as 4 á rua do Quitanda ... 30, Uralisnos
pobres,'  07004

Dr.T, A. SANDEN
55 GONftÀLVRSDIAS 5.r)

ti

Rio do .Janeiro
0733Í

LIVROS
A grnndo livraria de segunda mão do

João Mnrl.ns llibeiin conllllúa a vender
por preços reduzidos o Seu variado sor-
iiineolo do livros sobre (mios os assum-
pios, a tua Qenoral Gamara n. 327, rn-
ire llegentc c Núncio. W

Valse lllanchc
ULTIMA K0VIDAD'í

< ¦ i*;ili(lo HtlOOOffSO

M ,rgi„,auloi- da celebro
UUH, quo tonto sue.

de l'. ri -.vi. l? ,i d(
v,\b,hí-: 5811
cesso tem lido.

Preço iíüOO.

NUVENS DE OURO
sohnltlscb, do Kocrnor do Gosta (2» cdn
cão) 1(3000.

Vendein-so na casa editora

Fiírüfi. ilo VascôncoUos iloranil & li.

Rua do Ouvidor 141
7471

Grando baldada do retalhos do ícrr-
] u, Ias o gangas do diversas cores, a 300

réis o metro.

57 Largo do Capim 57
CASA 1)0 ALFREDO 07345

Uma peça uVsupi riur morim huigu
com 10 inetros em retalhos, grande quaii-
lldndc. M

57 Lavfro rio Capim 57
CASA UO M.FIIED0 07345

Cuiiíressi) Boii.ofi.QOnt c
Oaiapos Sallos

ÍIUA nKNUIIAI. CAMAUA N. 205
||Clliie-se boje, ás 7 borns da noite, cm

sessão ordinária o conBolho administra.
ljVo desie congrcrsj — Francisco Doll,
1- secretario. 7i-i7

CURA POR DEUS
Acha-se nesta cidade, vindo de Paris,

um innmbro desla sociedade, que cura
tmlns ns doenças sem emprego de medica-
mc/tíoi.

Rua Silva BIuuool n. nu
730Õ OnATIS AOS 1'OllltES

MOÇO BONITO
Querets um hálito do rosas o os dentes

broncos e limpos? Usai o pó denlifricio
Ophelia, caixa 11,500. llua dos Àndradas
n. Sã o Ourives 31 G. 7024

inroii
BgEBSS*in.'ijiiijiU70

\r**fí*t *"******* 2

COfflMERCIAL
1 llOll!

Ui ,-.'l de novembro ilo 1002.
Ol.lnliid O 1 tnlm,

Os lin.ii os fidoptornm as liixns onlerlores do
11 I61IO e II Blte, quando obilrnin,¦• nins no
eorrnr dos nogoclos o Urasiliaiilscue uhiik ain-
xou n '!(' )-?¦ . .

K.-i ntierlnro do merendo ralavam-se as lelras
bni.carius a II fll|3I o II CD.Iit, cou. bnillodos
liBB»',ius cri, iiulro papel a 12 l|3i, o logo em
scuiiluii o Brnslllimlsct.o sncovo a ..' o o
Itoiinliliva a ll OJiCI) coi.lhi.iondi. os oulras,
lia.icoso Il3|ill2, renluando negoclus cm outro
pnpel .', 12 :i|'il, lelras prompla?, c a 12 Min
porá o iiiu2 p.oxhno,

Durante as ulllnios l.orns o inercode esteve
fillíteulado satnndo n-ui|,re o Pouco Allcimio
n p.', ,- o liepiililuai, ás vezes, lonibeii. o esla
ni.in-iiii. raeliandn ,'-:e ns loiros boiiçorins nos
exlivuios de IIDtfl'.1 a 12, ouo vendedores do
iiul.-o papel o 12 I|32 o illnliejrn-o p) l|.i..

Ape/aii- da Usa boiicarlo de IV, nao appa-
reeeii grando prnnii;,- o ini)v|iiiei.In:scral rol
«ni.íidi rodo pequeno, aos uxlrmuos de 11 líqili
»p.', boncarloi e de 12 l|..i n \l l|IO, oiitio
papel..

iuxíis òEdeiòcS dn dia :
iSiiilree..-.. M-"d/v 1.115.10 o,12
rins  co • v™B "!0J P01 fr:
IKinilitirgo,. fO Í»8I «88? por.l/m.
Suiijii. ..... .. e8Q5 tS-'I pur lira.
ViilllH ai.... •') '• 3033 3713 '/„,

|iav'ii\iirk.'. 41)103 lôlSJ por (lol,

/1 ii li i it Fy.ulirid dos Correlo.es do filados
liii (ui 111 u m tcculoicscoiofben

A 80 Vil A vista

Sobre l.òpdroB , .12 "I.Í.Çi^l
1'nris Í791 a ("08Hamburgo *08l n Í085
linlio «739
1'oitogol - 'Mi
\\u\i Votk 4 I3i

ii,l(i tle (uno noclonalipoil"—2Í209
'luxos «.Ironias:

11 15/10 0 I1

MliinFÜi-rnpi?
I,i(, de ..(incirn (Ml.fll...

» i-i. im. cniniic do Sul t:,nu"i
> ('o iif| inlc Smido ii */•'••¦¦

ÚO l.íp. Saído, ,ililiga..T,ui
dl'i.1'0 lc-., l'"/.,-.

si iq i.iis Ce o '/, t|'órl.|
» > tutuii.i

"oo J
aíoi
Mi¦Jlioj

fons

UOVlUliNTO UA U01.SA,
i.MMs si unnÃ ofFiciXi.

A|Kd = .pei.i"fil', t ''„

. Oi' |K','.,!ll„a..)„
„ 1S0~
ii . (iioin.l.

Bincario
Ííixii 

iila'..il..
articular

il 15/10 n II 31/32
12 a |S 11 IU

I'UND0B PÚBLICOS

tlll.lf ,' W.f UM-lílAS COTAÇÕUS APOI.ICBS

fiirtii. íU-loJils)<lo'.'lE08iiiOOOÍ) 1:000}
(600j| 1:01)01

> Municipal
-'-'... ii

luscrincõei de "¦ 7í"
vo

,l«) ., » ,,',•!
70 .tcrs.Uanco Loiiinieir,,1
28 » •
20
00:mo

mo
i,',p
28

1H0
100
201)
100
100
|00
30
50
10
'M
m
ou

Republicai..

Comp

t; liobs, SorocaUnnn,

S. Cürlslovào.,..
•••'ilereurio

Docas do i-anlus
delli.uo Dratilv.

1.000-.'(.0
200
20
75

Canis Urbanos (2Ç0Í),-,
CoropiJardini Uotaúleo;
Jornal rio Commercio
Coiup;Na"c.'dQ.Liübo.i.i

oaofl
11,10,5

mt
00 J 3
(i:u,i
'.'oi i
93-1 í
d.1'3
o: 7,')

liOJJÍ
l'(i.'.-S

I 1)3,: í
l.-i,.nA
1.0').:

IÍGÍ
té oi

v'.'-,i
iO.a
108,1no;,
43í
436
4 3 3
43 J
4245P0
«4600
47650?fome
4'1(S500
«6M'0i ms

I28Í
I28.Íúmi

106
69«

PO,)
2073
207 í
1703 •
1S03

. (11011
Cslado du Minas

Ilc,',cii|l(i'csi

iiioe.nliana!,-.iiliiii llolanleo ,,
•Virilfit* ilo CamuievciOf

/íflílÇOÜ
llOIIOU,'!,-!.!1
liem
l,ov,

Sil-Í
Sllfl

003
2083

210,5

115]

ia ii dd Co.inn.-ivi,). fiâff

.' a'í de ferra
ti Dntaníco  '¦'.'f*

l.ítrad:!! de ferro:
Mlnfl? (it1 i4. .lcronyii)')....
i. de Sj|.'jeaby

Seguros:
í'mii;nin;;i

Alliançn
Coreovinli)
Iloiilinnea
tnrlópii
Niieioiial de LluliO,
I'eli,i|".'!ilr,iia
S. Pedro do Alcsr.lati.,,.

/'i'fl.',-ÍIIS

Loterias Nocioiiaos
ilelbornniíuilos uo ilrasll.,
Sal e Navet',a,-ii<,
Docas de S-anlií

17,1'-'ii

h-,,7

Í0O3
205,1

201)3
i-53

rtiu

839,)
"íoi

207*
1073

im)

1573
|-."ii)

153
Si

¦',U3
1!05

21,05
l'.'i-3'.'176
2.-C-Ô
13Ò500

155}

blél gerol dos nccionislns da Cotiiiianhia
Lu* Slçaricàj esiaiido representados mais
de 2|3 do capital social; estavam prçseii-
les 2S dos 30 accionlsias dn cooinanliia,
ii-preseiilando iupresenles IS.(i'i3 acçôos,
das 25 mil ocçOos íjno formam o capilal
social.

Lido o protesto Judicial, ver.(Icou-so so
não estarem representadas as acções
dos dois prolèsloillès 0 mais 257, islo 0,
I v Ao capitai social e porte..'-.entes estas

dois menores, dois ausentes do paiz,
dois fallecldos e Ires senhoras.

0 protesto fui julgado sem fundamento
'gal ,• inveridlcii e Iodas os nuteriiiics

poliiçfloa dns ultimas ássehiblóaa gccaes
foram ratlllcail s nesta assõinhlóa, cm
ijiio ha nnls de 2 3, e mesmo quas] o
lolnl do copltol auoinl,

lim seguido foi iiuinimemenle apprn-
voila uma |iro|iisia Uo presidente do com-
p.i.bia, autorizando o direeloria exigir du
lodo o occioiilslai na occaslüo de icee-
ber o dividend', u no declaração do que
uni-, lem n iccl unar conlra acompanho,
oli Ee o liv-.o, qiie pr",', nha ncçâb, liá-i
11." sendo pagn- ai dividendos eu.qu.iilo
nao íòr decidido a questão Juuiòialiiiei.lo,

Üiiecíieu sc o 'sessão 6 1 Ifí hora da

ía.-ii i-ntln <1" ITerro c;en-
t rui do I ti-azil

AUIAMENTO I), NOVO IIOIIAIUO
Para duiilieolnieiitò do puulico se de-

clara que, n pedido da Companhia Leu-
poldinn, lica adiada para 1» de dezembro
próximo futuro a execução do novo hora-
rio,

liscripiorio do trafego, 18 do nove.n-
hio de 1002—'Luis da Nobrega, sub-dire-
elor do lraf,:go. 07307

O mercado fechou com os vendedores sem-
pio ffimcft. ,

lliiiiainiu I.Ç22 tocens por eobotogem e Pana
ilíiil.',., u-ndo em Jundinliy passado 25.W0
dilos paia Saldos.

O inercndn du Nova Yoii; r,-cli„u 0,1 quaila-
feira ,'ikii alta de :, n Iu pontos ua bolsa e. 1/3
no ili-iionivel, nbiiudo lionlcm cnm nova alia
dd 6 nonlns; o do llavrn abriu lionlcm imn

do llaniliiiig,, com ulla da

OBJEfiTOHlllíüOo
B.'in livro de patliologifl,
KJm molhe de chaves.
fifinn carteira.
BJmii chave de caixa do Correio.

Bltn sapato do criança.

Stiuia chaves.

o iiki niantlllia.
«Jiiia pulseira de criança.

)
J

Vendem-se dois, feilio do estrela, ser-
vindo tombem pnra cabcllo, por 5003 e
3Ò0Í rospcotlvámcnte; custaram o dobro,
na rua do Sacramento ii, ll. 7100

MARCA ACREDITADA
Que.eis un. hálito du rosas e os dentes

brancos u limpos'I Usai o pó denlifricio
Oplielia', caixa lí'OO; rua d"S Àndradas
... 85 o rua du Thonlro ti. 23. 70:d

8 E 10 LfinGO OA CaRIOCa 8 E IQ

Sócios contemplados cm 20 do novcm.
' 

Do club 1, ao n. 157. do Sr. Mariant
'fones, rua Primeiro de Março.

Do club 11. ao li. 147, do Sr. Alfredo 5
bastos, roa ftoal Graiidesa,

li„ club III, ao n. 187, da l-.xma. Sra.
I). Maria V. de Medeiros, rui dos Au.
'iradas. . , „ , .

I.o club XXIIl.an n. 38, do Sr. Itaul do
Abreu, rua Onnerai Silva 'folies.

Do club XXIV, ao n. 105, do Sr. Of.
Ignaolo do Carmo, rua Pereira riui.es.

Do club XXV, ao ... 73, du Sr. João RO*
drici.es SeLxns, S. Pidclis.

üo club XXVI. no n. os, do Sr. Anjo*
miro Copanoraa, rua Industrial.

CLUBS IIRPIOOS
Do club l, sórie 11, no ii. 2, do Sr. Ma.

noel Vieiin, (In Urina ílascnrei.b is, Vieira.
& C, rua S. Josó.

Do club II. série II, no ... 3, do Sr.
Itachid Mul.fUí, ma das Laranjeiras.

Do club I, sério C, ao ... 12, do St\
peneira Telles, rua S. Clemente.

Do club, l. sono D, ao n. 4, do Si'.
Ancclo Costa, rua llenlti Lisboa.

Do clubl, sério li, au ... 21), da Erma.
Sra. I). Laura Souza, rua Cnndc iloiudin.

Do club I, sórie 1', oo n. II, do Sr, co-
rni.el lloymundo dos Santos, rua da 1'rna,

(.lucreis um hálito de rosas o os dentes
broncos o limpos ...sai o pó denlifricio
Ophelia. Caixa IÍ500; na rua dos Àndradas
u. 85 (! Sele do Setembro u 47. 70:7

Milhei,y. 07347

MOÇA BONITA
Quercis um halilo de rosas c os dentes

brancos e limpos?
Usai opódèiltlfricloOpholIa.CoIxa U5C0,

llua dos Àndradas ... 85 o Ouvidor 142 o
140. '027

DORMBNT E S
Compra-se qualquer quantidade de bi-

tnla estreita n margem da Central ou
Leopoldina, Machado de Mello, llua _da
Quitanda n. 44, '438

AHT NOLVEAU
Quereis um halilo do ...sãs o os dn.iles

brancos e limpos í Usol O |1Ô dOIlllfrloiO
Oi bilia. Caixa IÍ500; rua dus Àndradas
ns. 85 o 5'J.

'•il 
pl-iiing.

COTACOBS

00,5
10*760

553
10)
214500

2!' i

larde.

ii 20 .
I n '

1)733;

Ivpo n.ii
1 |)«")
. ... 
• n- 

ENTOADAS -

. I slraita de /oro
bis 10
be I i. I!)
EÚ Igual |iM'ioilq do .I.J-Jl

ràlolíi.nciit:
Pia 1(1
Ue 1 a 10
tllileilid peiioiloili: 1)11

burra dentro
Pia \'c
lie I' s 19
uiíbiuíliicribtludi! IJJI

73P) a *.)2»
0J5..J a 0J7JJ

66000
... 61)103

0,813 1127
10.881.615

1,215,38')
I.I",'J,ÈJ5

2.018.488
3.4171503

473,417

Sitio
Sabar.l
Cruíelro
Cacliooiia
I.nih.ilii
Cifapóva
S. Josd
Cblador
Sapucaia
1'uito Novo
Xo.le

I oL.lt
Slocll nas estações de cbe

Murlllra.
Noite

Itecelldoiiodia tO
Li.csdü o dia I"
íuz ijnal peijòdd de 1901,

2.820soaw.
81

50!)
075

91
8'J

175

201

5. SOO
tida-

FflíiCÍH
 10881

HjO

ÍÕ.984
Kbosiainiiias

4*0,4ii
9.898,71.9

. IC044.-749

U5."5I

Iiin.luíl-Hsoiio^
AÍ,r'Í:i»oóVi.'.'

.perioúof

>'' '*/••

1670.
1889 port...

nora...
1895 port..,.

uniu...
J807 port...

> 110.11...

JJlíij-ii'niii;i' iiiuiiic.i si
í 1'Oin ,¦¦ -ffliwjiolll 

|200fJ, 

2:2003
1:2503
1:8006

0293
027}

1:0256
l.oaoj

9343
DI53
1;','JÍz

orrmiis
v,

flOíG'30
il/eínfs:

Soberanos,,.,,,
/,;'o//res:

durões (lc (> 7c
Eujpr, do 1895

> I • (IIOIU.),. 1897
• • Inom.i iit,.;i;i
MlU.cipel 1673

» 1 (oom.)..,, 1016

20Í1Ó0

035»
0403','3I>3

1:01)03

0323
0336
0306

1:0203
l:0Z9«

(,»í
I5»|

Iml leu,.•ões cpm.iTiorolaO*
A iflneilo Marítima rohiullo.i iintu-Iioiituni

pnni o jutbrlor til í-íiítosÍ cojii -1 itl-830 lil o*
jrotninn! duinurcndorlas c 14 com 101,040 klloV*
grarnninado ciirvtTõ.

O moylinotiLo iltiiiiipõíiacíío foi do I8.28.Í vo*
li.nies.com 757.382 lllh.groininós de niereadm-ia.-
n ,11.300 ííllogrommns de enrvno ,.' o da expor-
lOJÜOi lio 78.112 l,:!oj.'i:i!iinias de nierríoli.irir.s
diversos 0.8.193 saccas.do i-aui, co.o -iSi.OÍ'.1
Itllogromiiins.

0 movimonto do café foi o seatibilc: fsisllara
20,881 saccas, entraram 8.050, saíram 12.050 c
ficaram 10,884.

0 rondllflento do dia 10 foi de 5504900.
&, .

Asscmbióa gorai extra-
ordinário: tia Oompii.
nliiu Luz Stearlcà

A 17 do eorrenle, sob a presidência do
Sr. Dr. Júlio D. Ollonl e servindo de se-
errtarios os Srs. Anlohíti JJorildo Mala o
Arlliur Duarle Pinto, reoniu-Sf D Bfiscui-,

I)i,i20 f!
Pe I o 20....
lia ifu.i, |i>'riii-lò|

XBSA Ul! IIBHB

I.io20 'M<Ú
He I o 20...,
iim i.-'iu! neiioJo de 1'J-JI.Hm

nccuiiBuuiiiA no Çir.vbS
Pis 20 i....
De I r, 20 >*il.íi'í'
Em iu-uii período do 1901.

.>....V»,...i,«ÉfiSüC C75 -1011

Sptpjsr*liwjjMrí 17 Cos

'^^teí
,ld A-;5t,,{*tj)!iíifWIIJM ç,'MaMBi.rÍSÍ6oí'-ii'.;, 'iM$A

mm , t vmma
hH .íso.írii6so
5"|áíISOiO.IJ5
^jppAs >:-'fí
¦ * **|fc

695.201
0.220

Tnlal em kilos....
Itjüíll ÜtU ÍÍC.CQ3.'?

1'eíde o principio (Io mez... '.'.'11.737 sacras
l.in leiiat iiiuíd-Io de l'.l-Jl.... 867.85U »
Termo nViMIodo 180!  l2,.')o-i •
Ter.no miiillo de lüoi  l8.Mii •
l|è'00 I de-Julüo  2,027.354 i

nr.suMo ooi auaXáeUBi no cia 19

üao.ííessSí,'¦SlBiOílíSS"1
,^( 207:2111215;

Merendo ija o.
i-sé na qnnrtajfei.rírrífe." do 12.

iido ciiiilimiWWilloni lios lonlo
noticiai.dWjIjWa.s; rcaliton.
•ni re c4)linilí8ML09ic «neocea-
C,it;0C'.pntó.ív]I«''eMr .arroba,!

o i|ii,'.,ilÍD-s!lmVo«iilnr u venda

Vtmlerr.m-sí
sneens e o mr
aiiliiiailo, pela('.o-íe negoolo:
dores o 05"oC
leiido appafet
e cem iro.isiif

0e r-xpoilüil
n aiilniapló tf
nSo iilteravíi,
lirmoza il": c
so eoti,'.":c!a
oitrenir; oi tiS5qp,iiM
íandíj-si! ai *cu*fla'-ÍJB;W,

de ecns.JSipu

cadnffiijjSgjlnJn

Dcfiinosj
lidO!..laíos-.

MlBUStic 'V,

llddo 6,prliici|'l') do hp'.3..."
ínidMteoriiido de UOl ...

MOVIMENTO

wm\ suai¦'ÜTSTT '«'
5.409 i

CíU ilciCOOloJo ii lióio das saccas.

iloMerendo
üntuadás ror.

2011 cros
CA0OIAOÍM

• jis.fnAnAS no dia 20

Voh.aralsoo ese.- 17 ds., I ds.du Monlovirido,
|inq. h.g. Ugurin, conun Ila)'! iin.ssoifs.
o.- russos iiiiís lt„-ioll', miss Anita .Incons,
),iiss Knly l.iiiger, llayiiin.i LlnyorJ os Ings.
.inliiis Pi uai o sua fnniillo, Allíi.d Wh.g.s; 2
em :!¦ cliisse e -Ui eu. Iransilu.

Cnrovclloi o ese.— 2 ds, u is In., 10 lis, do
|l ipi-iniiiin, poq. .1/i/i-ii/,-/, ei,o,iu- II. Sll.llns
piiid.i-, possngs. (lii.ui.r Cordeiro, Alltoniu
Io ii ila ,1a s.iivn o ,, port. Jdsu Loltu,

llo.igiiuu pelo lllia (irandi! — 112 <if., 2 ds. do
ui! mo. gol. iiií*. Sitirra Cadena, I,7il8liiiu.;
io. . Wliiiinii:: uqnip. 29: c. arrojaThuodor
Wllle.

Vlllo Nova - (i l|2 ds., paq. ttailwj, coiiiin.
Dniibiir.

saídos - 18 lis.', paq. Ilal: Ite tlmberto, enoiin.
1'úicullc; piijsogs, os allenu. N, terrulrn,
li. (Jlninai ;o ilui. Uulilu Sabclla; íll cm
iran.-it .

Grimborg - S7 ds., horca nu ti''ir. hnne.a, 1',,.,
tons., n,. Kiishniiseii', equi[i. iii c. cnvJo n
litiiniii, llodrigues,

Trois Pislolus - >:.' ds-, barco nlleiu. Pdrfosrt,
594 tons:,.o. IVosknnys; equip. II; u. .ua-
(itiii, íi ri:tii-iu

Aguardeiilo, 45 pipas. Álcool, I2j p.pos.
Aigodilo, I.30J Isrdos, Am,?, 2 sacro-,

Cíi.ias do jogar. 3caisns. Chapops, ii fardos.
Cbsriilor, Sã caijas. Cocos, 1.000, (Iriui, 3
lajúcs.

1'5!(lidas. 154 («idos. i'eij3o, 1,220 saccos.
Mllbó; li.59-1 saccos.
Olcc de ricino, 62 caixas.
Planava 100 volumes.

ITO.03.1
406.839

# ~.,
718,872 sace.üs

17.821 i

i tarda

^.ajicia
i^ijiçuliauí

%pM.Ifconto.'-. qiafM
o''eotro qill.S.i#ljpo.7j ifh

Wt -,i'«a

èsisicnrla rio-il'l»'IS-.-
ttiibirquci do dia 10.

itoiradaçiâtídia 19..„
fílijcoçla-iiò dia'-19.'.

:,': EUSAPA. BB rEaaajj^i

«a i urde, mail ou n,

05»6',t'JT920,

7ÍÕV477'KHttílíÜ

lilliía ;?s^, f'ii,aãtói «íi/m/i» ¦WW/^yi tó
$st do P^rnediaeuís do cdillcio. m

m 3*

H2JP»»

wtosMsiiWí
Jfpeuiaçues. i
fmpresia erara vlulas ft$

Asiiteãr Socos
De reuiambeco 1.833

Café Kilos
rc. ,lfo.DMlLida Dshla 13.000

~r" ãüi-illina 
S.bn.íO* 

'lutai

Itilogs. A'iío,7'. mio i.i.
Caivào vc-rèlol  73,700 711.700
l-oijiioí.... -'  2.751 2.75H
Pomo  1.102 5.711*118711

)hibo;Tr;K''!,!''ÍMw';i8i 5Íi'.iÓ8* n'202
Polvlllio  1-200 '1.200
Queijos  425 ¦!:¦)
Toucinho  ,8'»88 6.03J
D^eriu  1(--'U'J tj^>-lU7 "Mm

• l<^F> ¦

Biihia — "1 lis;, barra nuc. Cee.ilia, 314 lous.,
m, Antônio I, Parracbo ; equip. II: c. sul
a Marinho Prado,

saídas ko uia 20

V)clorlã Coso Paq, Mumtjj, eoiiim. Domingos
Sou/a Carilia Juninn iinss.igs. .leiiinyniii
lleliovideí, Pr. Lnnicira de Andrade; o nllein.
Perdiiininlo -Ai-ens! ti. syii» Jn.io loig,:; o
porlug. Joio Luiz; o ..nc Dr- Silvio lliessan.

Sanios-Vap.. liuascu, 277 tons., i.ii.nm. Iran-

.,; --"'Movlnaouto..íaaieiLimo

: ,,.'E^BAãCAçõES assPACiiA.i.is
Brímen- Vap.'-alIóml.Wdiijoii, de 3.1.15
i tons.., .forisigs, llcrra Slolfz A (!.; manif.
\iíitu3.reo'oai.' ri sàíi.'.r*' ~\-t;t% ~%\>. \mè$aítar,Prlnce-, do 2.030

• ~tàSAi-4Klle.fls.\,. „,.- Venii
JfrVl

, loff.
u-felh-lMS' -' ?"*•' ','

t.^rWKffiir.Abf^-r W-tfrWb £:^fm -rSÉB,1' O
nn/fir '

ni

lEiJ1"'*
Ustro.f,

Ô-Í05 fohs,,
òjilntro.

iífco Nunes fiamos; cipiiii. 2ii: c, vários gc-
ueros;;jiass,igs1 Julio Wunctíliio Carneiro;

C:,UWi)4l«W»?u','i/io í, 31 Ion;., ni. Agos
uorosuJio:::ê
Unho Lulrdpj Santos; equip. o : e. madeira;

Aieredo
s Húmus;

equip. li: e.ç
Llv.crjiò.o] o cjH

Siuíoso.i eMK-VViiíiauí S. Ilaialay, llenry
Wiliiair.s, AlRn-Ilii-liarilson e 2 rriamais; os
o'!enis. VlcloiãBióVoii. Ilcnnnii llasein-leverj
n purliiü. «SPiO líoaiieirn de Carvalho-, li
em 11' elá>3FO 40-om l-f.nisllu.

Santos not SJjírauclsc'o-l'ai|. nlleiii. Ilille,
coiciii. D-.HWi; l.ossogs. I.VJ em transite,.

»Ko*£(,r(j-Pa(fWl|í«o, coiilm. J. 0. Livramento.'d -ér-

•Afc^&la-ileboe. /),'.
imento, l'i£loi.S/, -in".- Ju.iu Tavarc:

W(|. I,igarii, romin. Ilay;
jj lliinian S. 0. Ilrant, ll.

Bahia, 20.
n jioqiioio belga Canom saiu Uojs para o

Ilio e Santos,
Santos, 20.

0 paquete llaipavd entrou»

IllO (llIANIUC, 20.

D paquolo Jínüiiíiit chegou,
liii.in:, 20.

O paquolo ll.ibira seguiu.
v.ie iam eieinan

21 Ilio ila Praia, /Inloniiia.
21 Pniilos, Cliristiania.
21 Portos do ,-ui, Itaipawi.
2.1 A,diu'i|iiii i! escalas, CuiOtfít.
21) Santos, Onen.
2,1 Pmi.l. ...ipliui u esralas, C/i/i/e.
24 Moülevidéo u esialas, Saulos.
21 Nova Yorlí e escalas, Itipon.'l\ liaillliurgo 0 escalas, Cordoba.'.•ii Un, ila frota, lUmdiC.
50 llin da Pralo, liercngucr lil Qramle
27 Portos du norle, llràiil.
V7 ll,» da Prola, KhllUtl.
28 ll.i.iiburgo e oscalos, 7í:cími««.
28 Nova Vorli o escalos, 7/i.uí/iiu.'.".i lliieoioro escalos, fiordernoq.
30 Al) iierpia. u escalas, Hogarth.

Dezembro:
Ilio da Praia, ('aUforma.

;i Liveipool o escalas, Ol'c/ía,irí.
-i Saulns, ihtttti.

TiIosIh u esciilns, iMlra.-
liio da Praia, Chute!..._

VAPUHSI .1 SAtll

21 Nova York, llclbiovo.^.
21 Santos u escalas, Garcia.
21 Premeu e escalas, l-:W<i.i78fi,(2 bs.)
21 tienovii e e.-ealas, Hi tlmberto. v
21 (1,'iiova o escalas, .ti(o,lí.ia.'.'( Portos do norte, .v Halmilor (10 bs.)
22 llaiiili.irgn o escalas, C/u'is((ania (2us3
22 Campo.-, Pfilíd.
22 Portos dn sul, Itapenina filia.) •'.
22 Maceió e escalas, Dj)|l.ll(tii(i(lnl« AlVim

(1 bs.)
21! Habia e escalas, Oi)-fr.t/oíini (1 hl.) , .' .
23 Ilio do Prola, Cliitte.WÊÊ
25 Trie.ílo e escalas, Ortàitt* ¦
25 Ilobhi n IVrnaniliiie.o.IJIamii/.
25 Portos do sul, Viclurta. (12 bs.)

Nuticiin íuiiritiiuns

#fELEQnAM\IA3

Nova Yook, 20. ¦¦'¦

0 paq«alí[âÉÍ^;%)in'i/son cíogou bojo
¦prcjce dir.li} aJíjJHjM ds) .Urazil.

0' r,^nmú<V!ijÊ^Mfúil saiu no 5Í.» Ü? do
correotVpiK* Mblfc.W» % Santos.

•li) loiins oo siu, r/ci,,riu ue uso
21. Siiiilhaiiiptnn e esealas Daniibt, ¦ ¦
2,i üiü.ovii u escalas, /Vemoiiío. ,,
27 Nápoles u e.sealas, Heraiiffiwr BiOrOIMlif..'..',
28 Nápoles e escalas, liouilíi.
28 Victoria o esealas, .lf|(ran'/ (8 b>4 '^.

30 üenova o esealas, Wai/.fnjtoil. •

¦K Dezembro:
2í l.lvei|iool o oscalas, CaUforrMk
2 I\,i\. York o escalas,;fiuron., ..

. 3; f-orlos do Pacillco, Oremiu. j-,1b< Bremen o esíaiü; IlaUe.
10 SoaUiaaaplon o oicaltj, (f|IVc

tf vjíktmLSstíJitííi;. "i-V^i; .í-í','.-.,;';;; ,~,rr
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Loteria Esperança
EXTIUCÇÜES DIÁRIAS EM ARACAJU, A'S 3 HORAS

30-112'

1 -ffea^jflfejrílllfi tíL P°-R 700 3R.33IS
tVIlf'ff-lffP EM QUÍHTOS DE 140 RÉIS

^sa. o__a»__si &mss&. :q?b:e5b a* 'MBznBçsss

\ <& á W _T_. íf_ POR 200 RÉIS'•5j>' em meios do 140 rei?
NOVO IQ IMPORTANTE i-LAPW

GRANDK IÍOXB3KIA JDO NATAL

II coilB 1.000:0001000 II coiítds
EXTRACÇÃO EM 12 DÈ DEZEMBRO DE -'9ÍI2

10O:00O#O0O por 3,5,000 j 2,j;000$000 por 750 réÍ9
DO:000{^000 por 1#>500 | 10:000^000 por 300 rôia

OiOOOÍjOOO por lüO réis
0 MAIS IJÍP^líTANTli M-ANO DAS L0Ti!RllSB9liaV«li

Jtctii.cHom-so nolns <l<* (sxtvacç&OR, pvospeoto**, listou aornoa, etc.
J'eilc-3o a rtiaior cliirpza na direcçílo da oorpòspolídoiicla.

O THBSOTJHEIRO,

AUGUSTO DÁ ROCHA MÒNTI31RO íiALLO.
CAIXA, X.OBS MÔ»

fT B? ¥ ^ AiíVá ^rodiictos, maravilhosos f^
parn suavizar, brnnqucar j

c svclludnr o pelle.

'«8

,| Exigir 0 Mi vjritàjn Hy nc-cmar os producícs slmiláros. p|
SO, r. GvanaolmtQWiro, Pm-to _H

GRAGEIASGRANULAD^^^.^1^^

/jfe§/ bà 1 i__ L feljá fei^l % ';
wfflfijff <s®&>' '-É- IP™ "Siíia ^•™*^ •*• P «¦$$

MEDICAMENTO PHOSPHQRA
1fk0q quo icm dado os melhores resultados em

iB_P

::*'--iM ensaios feitos pelas celebridades médicas fra
lljpf nos hosplíaes do Pariu, contra as doenças se

NEURâSTHENIA,
TRABALHO EXCESSIVO;

COPALÉSCENCÍfi
DETENÇÃO DE ÊRESCIMENTO,

CRLORO-ANEMIA,
flOSPHÃTURIA, DIABETES, MJHj

n% F. BÜ.LQN, Pharmaceiitico, ^|]p#.-.. HEJftk. _rJ____Hi_______r

WÊ$étá0'rue pisrrBf;lm'r{'r" f,B^$$W
WÈ;Mm&*^ par 12 ^^/yüMP

mm
Çft.iflffl

cHDfoHnBk

%*a?(r

^rra&

ll
«SP»*icozas o posa

<r^r>>' j,^"7*^y

/./'¦' r';'i''*-í«-f/' '"i;*" i*vàcWM

Rlo-tie-Jancira: A. DE OLIVEIRA, 14, rua do Sete do Setembro.

I
II. GARXIBR. livreiro-diíor i

DBKBY OLTJB
Pvosframmn <1n. l1*" corrida a rònliasav-so cm '-23

do ttovt-iiiliro ile llvO'-í
líin regosllo pelo fells refiresso do Sr. llr. Ãndrâ (insiavo P.iiilo dc Fronlin

dc sua vlagotn a Europa

GRANDI PRÊMIO DERBY CLUB
'« 

parco—Kxcoluloi"—1.500 metros—
Ilandicap-Premio: 1:00011000

... Dllíllos

... M d
.... 40 o
... «I »
... 4!) »
... 45 n

i Cambista-.! Penitente
.1 Seniprcviva
"i Jupyra.'i Generoso
(i fali)

^

1' parco— H«i« tin iiiuwo — t.iiOO
metres—Prêmio: 1:000,"090

Tliimdercr 57l,*íloa
llorcb •'•'( "

.'I l.imra Ui »
'i Opulencia j;i »

Con dessa .'iü ¦>
Progresso S7 »
Jahyra nb »

¦ S AMlO  -:'7 »
u Turquoza  •'>- »

Ja pareô — (•rogroa -o — 1.700 mc-
tros—Prêmio: I:000í003

Menelicl, .*,il),ilos
Grovatohy -'.d "
Tnmuvo fil) »

'i liio dos Sinos '18 i>
5 Itaá SC »
C Iracema •*)•' »
7 iloer 53 >•

N.I)..—A direeloriarcsctva-sco direito
JDJIAGA, 2* secretario.

'» 
pareô — si,*. í.-rontln—1.000 mc-
tros—Ilaudlcap—Prêmio; 2:000*000

Catnlina  Mkilos
ii Punltla  52 »
'1 Bctiliiiclla  5.1 ii
» Maravilha  57 "
II Vauili  53 ii
í Pcrlcliotc  .''¦'', "

.*,' pnreo—t;i'aniti> S*t>iílWlo E>3'."*-
ltv *-.t».s"ss—'3./.ílíi metros —llin-
dicap—Prêmio: 5:üüU/;i)?ti.

Alegrete 5SI-JI03
ii S.oléa 55 d

.\'iil,-el 511 ''
II Haiigussii 52 »
4 llodger 52 »
.', Ins 52 u
ii Tliiora 49 »
7 Ju.ly 48 »

C' paroo—Dcrliy Nínislimnl—1.009
metros — Prcniio*. l-.00uii.HKi
T.iropy  55 kilos'.' Tliereiiipolis  .r>:i "

II Jlauifeslo  55 i,
Paradoxo •''' "
Aliiniinii) 55 "

li 1'rolocolo 55 "
Tetiebrona 55 »
Abylla 53 ii
NO 52 M

do alterar a ordem dos pinos—CUSTAM
7i4íi

(fc

-Jfá4.jç7fc-f*?_çra.?-(_

«III SS SB1P

111 mm.
GARNIER

PARA 0 ANK0 DE 1903

Pnbllonno *s'ol"i a «li-
ree^Tio do iilusl rtitlo

lioiiiòm dò l<>( ir:\H
X)i: I*. T'\ liniiiir,

Õhlvrio
Ae.iba de Balr A luz o beba-se á

venda o excelliiile nlnianacli no ro-
nem llíclieltc; ú a primeira publi-
cação que sn fnz no Drar.ll, contendo
milhares dc Informações o ar.ligos
inodllos do diversos escrlptoros do
nomeada, acompanhada do innumoras
gravuras roprodiuiiido ns prlnclpae3
odillclos do llrazil, a.ssiül como reira-
loa doa governadores, arcebispos o
bispos, poi ias e escrlplorcs contem'.
tioriiiieos, caria? góogra|ililcoBdn eida
ii«íai!o; prlriclpa.es coiislcllíções o
estreitas visíveis no mez cum ns
respectivos cartas celestes. (Icògra-
phia cstatisllea dn llrazil. lim osititlo
sobre a língua Esvcranlo, Pensa-
mriitns o anccdolas, Anno político no
Pr.izil n im estrangeiro— 'Sclontlllco
l.ilenuío. A't sücu, Jòrnailitico, He-
li','loin, Kcnrnlngln. A intima põrlÒ— y.AHHíOAOHia— consta:
i'.oii,!iii-la do Ar, ()< submnrlnosi Pro-
blèma du .logo do Xadres, Ai prin-
Clpncs liioecus do universo, Direitos
nuinrrics, Soecorros ,i afogados, Esta-
Inra hiiinaiii, Acuas nilnorncs du
llrazil, Inipnslo do sèllo, Kscslas
iliórmoinèlrlca.v peso especifico dc
iilxtimcí; substancias, Co:iip;u-.i.'in da
velocidade o da forca d.) vento,
Alpliabelo incnual dos surdOs.-ihuüoi,
íjpprf.nVntleo lio lllo dc Janeiro, lndl<
caçiies das repartições publicas .o
,-?i'iholccinirnios coinmcic,lao9, Ta-
bebi de cambio, cie. etc.

1 gros-ó volume com mnnailis
iica cip.i iiluslrada carl...

llrochad.)

COMPANHIA
EB

29 e29A Moa Nova do Ouvidor 29 e 2
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CAIXA CO CCP.RFIO N. A\ -ENDEREÇO TELEGRAPHICO-I.OTLRIAS
-*j__yr»**--

,OTERIAS.DA CAPITAL FEÜERAt,
EXTRACCÕE8 ,

92 :E_TT_A. S. 3TOS_i! 9â
-))()((- -»()((-

^HiSI .BlM.Us
A'* li liorns 03-«07> A'b •¦! horas

Inteiros..; 1$500
eios,.o„. 750 réife

4Í0O0

«57 iOTAI
ICOLHIPSENTO

l'<>li) Correio, r*_fi*»S««
ir.iiln, iiinlS J^OOO

71 Rua do Ouvidor 71
07.131

]S'o oscviptoi-lõ dòsta folha vemle-so uni lindo ttlhuin
com as pliotogi'apíiins das notai eni í-ocblhíirionto o iioiu
assim as nolas que m ostriu pccolhciido, com ou fOSpecti- 0vos dctjcbiitoa, ^

A simples posso dn^fiii álbum evita o rooebimcntu do |]notas òm recólhimeiHo o botri assim às quo (.'siíio so rc- í,
cú!l)(au(lo. jj*

Vondc-so a -1$ c pelo Correio 5$O0O, JQ
ils pedidos devem ser.iflrlgldósaJ. 0. 1't'eltas,cscrlptorlo í'0Pats'M)

^-^íf;-r».;::-.í:-íí'-'

CONTRA A MORTE
Tedos n? nieülcnscnnstntam (|iioaano.

I mlea ou a chíorollco ipie não são curadas,
cerrem a passos gíg-oiitascoa para o tu-
iniilo. iirilretnnlo, existe um remédio In.»
fdilvol corilra lentes inales: ,': nVorro
Bravals em eólias conernlrodas. Infeliz-
mente imlln-so tudo oiiuidá resultado
favorável o disso ó Bohreludn oli|ecti) a
admirável preparaçõo Perro Bravals, qnó
opera prniliiriosas curas. Que os nossas
leitoresveriilqitcm, prils, Cum a nifila mi-
niiclps.i alleuçlo a oulliontlcidado^ dn
l'i-iii'.'i!i,) que eniproüiiii. 07341

INTEIROS
A."« Ü ltor;i.,-i

OITAVOS

©O __j W • f? %9 W_7M MS-
i €^n£"isM.:is.€Í^m i"JCteS.Mr*fflrrV

A'h « liormis ÒI5 - •!«• A*n a liovtxa

WáltTt*Wffll*-awmtwH^hBiB(-^ Nií^yiitS^matiy^txBKI^tmr^m
mUMmmiMULimMTÜfíALeMEDlC/^LjJnimmmiimm

O maio recotado poloa Medicou cio JiXuado inteiro,
emeo rnoratrr/.tuo : XXOGfG-i 2. iu-.o Cuotiniionti, Parla, t ui iodas as piuiiwuiut

Coutava saudor-te bojo rnm uma rojírt
missiva, Ioda do amor,' carlclns, beijos e
doces irecordos da duti dn linje, gclnpra
beindlta no meu coraçílo ! Um vo.: disso,
recebes esl.i, o pnr meio deliu ns meus
ternos nniplnxns, uiuilos beijos o líilensas

Icaricias por.i ella, do seu amlgillniio...
MiclosamiMiln iijjuardo carta, Por ipie t.m
ileinorado? Vin brevo 1 fortalecerá as
minhas esperanças 'í..-. Adeus. Scmpro
leu
7453 n\T.

__8__a 21 ItWSÊBSSivivJx^S^Mií ü
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RUÍDO 3STOS OUVIDOS

Grand

Inteiros 11500
Meios  750 réi

e Loteria do II atai
*a-*s ~tn — üs'1
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<8« Mííreo n. 8 !9, tem a honra cie oVieiitar as

Ioda a classe do surdez e debilidade dos ouvidos, monos a siirdcz dò na?c1.
•áTcnio, (: curável por meio da nossa nova invenção. Os ruídos nos ouvidos cessam
Incom incuti.

Cada pessoa podo curar-se por si mesma na sua cosa,.oom poucas despons. 1

C96 LA. 8ALLF. AVÊNUS

Cui CAGO-IIiL. ü. fí- A. «*5í3

PALIDEZ DO ROSTO
Quando se está pálido, os

lábios eslão csbftfnquiçados
em logap de ostarom rosados.
Quando so tem fastio donne-so
mal e so vai emniágpcceniio.
Quando se sente som animo, sem
forças. Cuidado! A. pessoa está
anêmica'. Tomani-se entilo as
Verdadeiras Pílulas Vallot. O
nso das Yewudkiras Pi lula'-'."Vallot, na dóío do uma ou duas
pílulas no comoço do cada rc-
leiefio, ó quanto basta, na ver-
dado.para restabelecer em pouco
tempo as forças dos doentes por
mais exliaiulas quo estejam, o
para curar sogiiramento o som
abalo as moléstias de l.-ingui-
dez ò de anemia, mesmo as mais
antigas òasmaisrebeldes aqual-
quor outro remédio. Kas mu-
iberos cilas fazem parar as perdas
brancas o restabelecem rápida-
mente a perfeita regularidade
das regras. Por isso.a Academia
de Medicina do Paris teve a
peito approvar a formula desle
medicamento para reconimen-
dal-o á confiança dos doentes,
facto estoque é muitíssimo raro.
A' venda cm todas as pliarmacias.

j>. s.— Gomo querem vender
ãs vezes, mesmo com o nomo do
Vallot, pílulas quo não são pre-
paradas por Vallot o quo são
quasi sempre mal feitas o inelll-
cazes, con-(?*m oxiim' quo o en-
volucro tenha estas palavras:
Vf.iutaiíi.ks Pihiles' de Vallot;
o o endereço do laboratório:
MaisonL. FRURE.iO; rue .lacob,
Paris.

Às verdadeiras Pilulas Vallot
5ão brancas o a assignatura de
Vallot está impressa com tinta
preta em cada pílula. 073:í7

Grã liu.:.. cao uc 2001000
¦ Hoje, .de 1 iS' 2 horas da tarde, per-

deu-se no trajeclo da rua da Qullandó
O de S. Josü, um quinio do bilhete¦ n. 21.738 da Loteria üsperança, da 29" lo-
teria, plano 112. eslrahnla honteni, pre-
miodo com 

'J0:0li.jS. O referido quinto
pertence ao talão n. õ, o c.-li marcado' eom tinta preta n quantia de ViOüVíSOd.
Pede-se a pessoa quu o tiver cnconlrado
a fineza de entrep.il-o ao Sr. Machado iu
rua de S. Jrtsd n. 9ii, que será srotillcado
colo," 2ÜÜI0OO. . Já Cílão dadas as provi-* dçncios para só ser pago ao seu verúa-
tlelro dono.

.-, Rio dc Janeiro,"!) dn novembro ile 1002.,  __74_3'] 
QUKRÊIvS""'

om lialilo de rosas o os dentes brancos o
limpos?

Usai o pó denlifricio Opliella. Caixa,
J|M0, rua dos Andradas u. 8' o Oonçal-
ves Dias n.'-30, W2S

t PHELIA• • ¦
Qucreis nm hálito de rosa c os dentes

brancos o¦ limpos, usai o pó dcntifrlóiò
Cphclia, «alia 11'00; r.ua dos A:i IriOaà
•a. 85 c Ourives n. SS.

IS PÍLULAS
INDÍGENAS

DO
Pt.lloniclioiliiilia

.Medico o
i h i in i c o
(citas do

TAYWVÃ
(yi:oi:t.-.i:<-)
i-ãi) anli-liilio-
sas,purgallvas,
reguladoras,
initi-sijphüiti-
cas, dcpurali-
tiíisifliiil-feiiris
o ANTI-PflH!:-

nlICAS
Ciirutiri :

classes cpnsuinMoras que, om vir-Aiio do
grande síoííIí uos seus armazéns e a.proxi-
miclade de termo do vigente anuo, está fa-
zendo s«3Iísíí7Cís rcrtiic^iôcs nos preços
«Ia» dpogajSj: pirAduelos eliiuifcos ©piiai--
m.aècutlèos*

E convictos oa Srs, consumidores de que
reste oem conhecido estabelecimento jamais
poderão obter artigos cuja procedência seja
duvidosa, predicado este que invariavelmente
è observado, d'ahi a preferencia com qno tem
sido obsequiada a Plinraiiaeift c ^rogaria
QráitaidO nofíta capital. wm

PRISÃO DE VENTRE
lalin de menàlrnoção, lonleiras, eólica?,
oplloçüo, ináo-eslar, «í«»i* ti«i chliecn,
licmorrboldas, verligcus, digestões diin-
ceis, ninlestias do a-it-^-i ;_ ».<-»,
csioniMO c do, I'.|rbrAIIU
excesso dè bills, syplillls o febrei bi-
liofar. As pilulas Intllgotiiiá do
nir. r4*iint<. nòtliiilin são lüo boa.,
(pin foram jirivllegiailaspclounveriio.

Quasi Iodas as moléstias c epidemias Cm
a sua origem no fígado, intestinos, esto-
mngo e ventre, e (p„r isso que asas pilu-Ias aão tão Lins resultados,

Trazcr.se o ventre licre, o fígado des-
cngorgilatlo c os intestinal limpos i tão ra-
vionaí como limpar-se os esgotos de uma
cidade i: isso sú se consegue com as UM-
lui*»" d.i Dr. Monto iiodinho-Ilua
S. José n. w.JiSo cxlgéni diota—.Caixa,
2ír.'jo. Prospectos onATis.

INVENÇÃO
DO

ür, Monte Coiliníio
WtW$J§ÈÊiÊk Medico o chi mico

Privilegiada peto governo, analysada
pela Direcloria Oeral du í5a'iile Publica,
apprrivada pela Assistência Publica do
Ésiado do llin. W o mellioi' do iodos os
remédios pira curar e ailiviar as

awb «sou apE«L sãs s®
lillicnz, .'iintra a.i molcíiias nor-

vtiNiiM, tilcoias, o lias inoloslias em
que houver !'0.-l!SSldade .d,qjlhlt.ail!:'fi''
jdieo eahn.udi ocicàl^santíl: 

' 
.'¦„

i;riiM/. ciiiili-.*..;*»; ajifêã*.iò'ajualt*ufr
iiaiure/.a, boa nb7a.'.'*ktiii|ucs "neryò.-os,
nischuiM-luras, iava_f>is >llc feridas,'ne-
vialjiin.i e eólicas.' -AbraiTüs-as-tíioisioi'-

Wm, --*"!

les dures rlieui^allCM
res de ilenlcs Crd*rtjB
panaricios. -?;'_L.

Tüi) boi que OrPK,
veini) e .i|i|irnv:id(*"peft3'r.ã
nilarias. íi' fftnpi '

pt-t-SmiMltt:ttO ."Of™,.
«tcvtl llT-f«ts': _mS|do Povo, rua S.,_M•m

Evll

P
toridiiloa' sa-
n iii th 'Cíx-
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( á^^ GRANDE PREf^iO Exposição Universal PARIS 1900 ]
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UM ESMOLA
o infeliz enfermo Armnnlino João da

(lesta, que Ini ilolo annos o onze uiezeii
lula com dlfiiciildades o acha-so privado
do iodos ps recursos, solfrejido os maio-
re.-*. veitânies, para por (ermo ans seus ira-
lamentos, pede aos coraçücs bondosos o
ao iiubllcu cm geral, cm'nomo do l)ou'i,
quálnucr esmola para seu ausilio.

Deus n Iodos pagará estes benefícios.
Por favor, a rua de Uatuiiiby u, '.,,

quarto n. 13
llsla generosa redacção, que tanto pro-

lege os pobre.- airestif-so a receber io Ja
e iiuiilquor esiuula.

i*ROFESSOKâ
Oi'1'crccc-se uma, com bastanl.c pratica,

para lccrion.tr iiorluguez, gobgraphla,iiii-inri.i, francos, arilluiiclico, iiallaiio o
muBlca. Quem precisar dos seu; serviços
fiódotllrlglr-se, poi-eori.i, nAilelliiri iiiiii-
calvos dos Sãnios, lia redacção d'ü Pais,
anuem a mesma agradeço.o favor de ro-
ceíier lodan as conimnnlcaçtiej que nosso
sentido lhe Sc|nin dirigidas.

1 Vale-Premlo-Presentel
Òleitor quo enviar b presente Vaio

Bttnplcsmcntc collndo em um cartão peitaicomoRcu cndorixo, (liiií:i:itlo-o flOSS'**.
MH5TIVir.il S C",?', Boul. (Io PontolSÍ, ArgenHinl
(S.so.) ffaaciirecobeni, pela voltado correio;
fráils e sem dcsrrta ile verte, um exemplar da
importante oura Cuia ile Medicina Veto-
rinaria, jior Dina.Aie-, 0ÜÇ03SÍ1 aineiite mil
á todos or, quo poSEiii-ni nu tiem eni) sua
[íiiac!?. rebanhos, cavallos, mulas, elo

morto deJesiiB Ciir,
o seu-sustento, a
redacçSo dó Paülift.
toda o qualquer.!?'**'*-caridoso* ua ruoÃi•f-'f 1'ÍStt í.: 8; X.alUDi

=rit>uici jtrriiu'

w»ífi--'Jp

arnoja p"-geiloros*
,Jl .rcc,d6er,.i
teto-írSúiiiiJ

. pílulas, j>E
Se%pre' segjjeas\ "Puraniente jeáfeífes•'Perf-itsm^ntaiíisflrflatijcobcrií'! opSi^uía capa agradável, paiigain,,rcgufcrcíiim, pliríür-di 0 foflwcçuffi 7.''-': ¦-¦¦; -

>' . %S 'PÍLULAS BE M0MMÊ
jmraffl todosoílíOíárranJoido•¦Csl.o.itíàgò,;0_4dp,riiitçsiini:

esidenlc iiriia
Viuva com Ires
iiliiiun período

der angariar o
nlios, na maior

Imappello aos bons
Ss0flòorrcl-:i com o oholo

Uai póílçrá ecr entregue
islaTolIni. 05580

PELAS CiüiS-flEpíSTO^
Uma senhora onfrevada|É,! annos, o*m

quotro lilbas menores ocSin duas.ilellns ,, , - ,-, idoentes, sendo dma tilbeflíulosacni [er-1^',^06?5,' I"-'",*); Aa <*P.l";*ífj-a friT^Ki;ccirogiáo.c seiii.terrnciotpiratratal-as,  
 '" ""'"'

pede us pessoas caridosasíffior alma de
seus parentes o pela 4*ujíftda paijüo e

billis, febres, Içílannnaçào dop intsstinou.;
daí viíceras soiérnas. • ¦ ,f».

1'ouc.v- ii'i*i!jif|^ Piiuiaa.d.'* IlaST/.iy
J0S iilíiliCÍOI^M

'feyboaírtí-ii, éiifermídatíCB.
liMndt-rostrio, (lv;pohsI*(.

Íü« ãçhxigi^y
í

cos»it<5 à&$

V-v
a**...

W^. ¦ i Vpl'rMj_tPR5p • "*'¦.' ¦ ¦"¦

i*
•/V-,,: .,._. .-;¦-

,. laiAN-DIOSC» i'"3'*fl!í3l'
¦';''¦'.-' íi'i/cí«31$?' '

- '.i*«*rfe!IÉ^

a o-¦__.. 

•4-2, __j_Í^ÍÍ
' RI íàlá^im^|E@Bllii

íiiíftíria, o wpJStcí
earacfles .[)»«
da earldaijllp-.
no -£_________.~*CfMM(30

•t.'--'-if'_á-s__iIr___pif r(|6 :. iie.sí^K
in1 ¦ .'-olcov-í^lutit

-Uf.!'::lc

iaiftiiifiijH)- -líi-iito
|.;.i -___JÉMM

' UmiiinmatWfm
H_uavan»iir»i||i{^frt r

*»íaB'.tM__í**_5°aSS«rl

estrangeiro só ou a casal
,. um noriijc-ouimodo, com-
tloírenlo com duas jnue-

.'.'riia. transversal a do
o t>jpSffli>.v'l'lamcli;;o, perio dos

iTlc,^f|pjí-casa ¦ dc lamilia do" soccgOda o onde não-a S. C.
CrETOATA
3J&Í,0'a''lt! os dcnlos

W- Opliella,' caixa
WÈm ü-, Sve.Uru-

í®y.W "MTíOtM mu
M«ios I SfVÕOO I Qaávtos Í$50Ó [ ^ciftdragcsíiiios ^50 réí^

"""."''" 'n "' ' Tinrf***^"***"*** ;;i ...,.-, )
Os btilietoM ti i.'liuin-w«. í'i, vfiitln. iiiih:i*_eneltiB |t;<!i-itieH do CAHX03B3 id Oi,

Doco dn» Cmieolns ji. tí a, cmlenx/o túle^rtipliloo ¦—PEKINj raiicii dc*
Correio í>t<», <i JL.TJ12* VJ2IjX.O*SÒ iti C, rtui Novu do Otivitlor a. IO, eitdüf
mií-o t-el«?*j*-i,ii.|>li"<5i)—TL.fJ^.VlOF^, <'!ii.v:i, <l<> Coi'1'Oio S1T*, riM quilos HO voaolicní
aiti ¦jiti^-iiiin-iilo o »)-"p".ntii I>Hliotíí» in-t;iuiii.tto.s »luw ]_0*Í?JEl_E,I_k,S D.V CAPITAL
FEOKiiAr, o oiícarfcjíaiii-iso rto quites _hoi: podidos', rog;ivudo»so.-n niuioi*
cílurozii «ti.s dirooçõos, Acuituni-iao aurentos lio lutorlor o uos Eistados,
it-iudo-no vaiititijosa coimitinsuo. 07US

Z^itM ri lEM «ia ti 1

^

M-N'9-UII

"6ÍIAN© MIX, PA m 1900"
Verdadeiros Extractos de Flores, sem (mutações cliymlcas,
JASMIN. OPOPONAX. HELIOTHOPE BLANC.
CHYPRE. TREVOL. JOCKEY CLUB.
E9S. BOUQUET. STEPHANOTIS. UIOLETTE DE PABME.

MOUSSE DIANE. "MYRETTA" VIOt.ET.
GRAND PRIX BOUQUET.

C único " <! ft A ,V fí 1' ll S .1 ", jamais cooe.cd.do .1 uma Perfumaria l/i»/j,-«
sií/AS.t uu toiios os rraromsTís. - J, S, t. ÁTKINS0N, 2't, Old Bond Street, hONDON.

EflFIJliES - ®^

A N0TRE-DA1É DE PAPJS

Com o desconto dc 25 °[0 nos preços íiüircvlos
EM TODAS AS

—-í~;I3VLE3R,CA.IDO£lIA.SE^-*-- 
[;tfl'gigjtX'ir!*^^-*K*_l_r^

üTlü]

O melhor do todos or. remédios par.,ereclicnr I.ombrigas das criaujas «adultos,
>, liste bem conhecido Vermifugo liii'
sido tiBatlo durante setenta o cinco
annos con bom suecesso o lioje íiüd

item rival.
CAUTELA. v,

r Para asegurnr-so de quo li artigo o.
legitimo, o consumidor (levo (cf^rj
cuidado do ver que o rotulo lenha .i**
iniciaes B. A. e que n i&lávru VermK
ftigo appareça om lettraa brancas cn_

, fundo encarnado,
¦ÚNICOS PROPIETARIOf»:

B. A. FAl!Wr.ST0C!í COMPANY,
PITTSOURG, PENN.I E. UdeA.*!,

li(fliPAS FEITAS K SOR MÍD1D\
PARA HOMENS ÉMENINOS

Orando surtimentú do veslnarlos
para meninos de ü a 12 annns e va-riado sortimento do roupas paracollcgiacs, K- grande sortimciíto doiiaiilo-, por preçosbaratissioios,-perser lim do iinnn.'

VTil.,,V I ATA Ti IA
Tem sempre grando sortimento do

çoslmlras modi nus, de superior rjua-
lldade,o iodas ns mala fo2cmlas con-
cornciitcs ao ramo de negocio.

As roupas do encommcndr, cm
caso do necessidade, aprompláni-so
nn 54 noras. Incliislvo do listo: Tn.lo
rnin perfeição c par preces módicos.
82 RUA DO HOSPÍCIO 82

Próximo á dos Ourives 7439
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_JRio de Jaiieírõ

3¦ss,
ro
os

CD
33»
zxs
—I
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fie.TnMitr rv n rKrmfz.rr.ts^.tvit^tv "*,tp t r-pyr ¦

M,_Tj^^JEí^R^.iT^
Cnnipanbln dramallcá DIAS DRAGAFundada.-cm 20 do novembro do 1SB3

asraoK- v*xaeti3BKi2ttMX!awcn**2Z3zfíx

Creosolal Granulado
T)E

PALCOEIRASI
«r::*KJ-_r__^5^.

an iliii-ii.-nudii [xbltn
Rronoliito olironlcà

TtIMMI.f, l-<il«lll",'i-t'I'llIlUI'RUlu*4CI
rriiiiiic"/:;' iiiiilnuiiu.

Em todas as pliarmacias e drogarias,
DEPOSITO OERAL

s:s Hwa da ftapa 88
05591
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¦11 RUA DO 1'ASSkTÕ •í-1

ÜSTilo Sist csjí.eeiaènlò
Para ter logar o

1'K.NSAIO G.li-KAI.1
da peça dc costumes portugüeze.% em3 actos, original do dlstihctò cscrlplòr

porluguoz Cunha e Cosia

LOBOS
NA

mi feira lil de uòvpmbro
Gll/IHOE FESTIVAL

XliMioíii-io animal «tos pvoíV.'B»•soros ün orchorstra
Será executado uai magnífico program-ma duo peças eomplctaipehio novas c oconcurso de diversos collegas «uo porobséquio virão abrilhantar esla festa.

ESTRÉfi ESTRÉfl

A oecão passa-so no Minho
0 fado do I» acto c as descantes da

romaria do 2» aclo, são do festejado
cscrlplòr Machado Correia.

A peça subirá â scena r.o dia 1» de
do-erjibro, 202a onriivcrsnrlo da RESTAI'-
RAÇÃO DE POUWGAL.

•" '- - .I.M—^pl-i ....

Amanliã—73» representarão da peça
dc grande suecesso

QUO VABIS?
Domingo-» Grandiosa malinèe. Bilhetes

jksde ]«a venda. ?'*,8

¥JP.
troupe

composta do seis pessoas
Bailes o cantos russostililili

Bailes gregos
Suecesso colossal «Ia

NOVA COMPANHIA
¦uiiiiii csplf-udido o va-

viado programnia, uoto
' DOMINGO, 23 - Grande múinie fami-
liar _íS

PARQUE ÍLUPEKSJÍ;
L3 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS tÜ

GRANDIOSAS NOVIDADE?
KO

UTOGUril
EXCELLENTES VISTAS

JEJU COIÍlSS
CONCEDIDAS COM PIlIVIl.EülO DO

VATICANO

AMANHÃ
Ovando Topi*escuttkçã,o

S. S. o Papa Leão XIII
ISTO "V"-A.TlO_fV3STO
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