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Noticias de Lourenço Marques
dizem quo quinhentos boers, com-
mandados polo irlandoz Blake, tran-
spuzíram hon|*m A noite nossa
d onteii-a do norte, próximo a Ko-
matipobrt.

Pela madrugada atacaram em
tres columnas o forte portuguez Ro-
zendo Garcia, defendido por 300 ho*
mens.

tes resistiram valentemente ao
ataquéj conseguindo, depois de re-
rhido combate, lepellir o inimigo
"liso deixou uas escarpais do forte ini
mortos e 0 feridos.
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Marlc á Terra
Q {ipieciado Cosmos (Ia soçfi. o do

Jornal do Commercio, do Rio
—«Notas de Sciencias»-—escrevo
sobro os signaes do Marte, plaueta
que tem preoceupado os famosos
af.troi.omos da época, estas interes-
santos linhas:

Nílo podemos deixar nesta nossa
chronica de dizer algumas palavrassobre um importante acontecimento
que lem preoceupado em excesso
os espíritos de algumas pessoas
nestes últimos tempos. Os nossor.
leitores advinharam. jíl q«o trAta-se
do planeta Marte e de seus signaes.

Ninguém contesta que possa ha1
ver habitantes om Marte, mas que
estes procurem so correspondei* com
a Torra por meio de signaes lumi-
nosos, ô cousa mais que duvidosa.

Em fins de dezembro ultimo, a
repartiçüo internacional de Kiel,
encarregada de transmittir aos ob-
servadores europeus as ultimas no-
ticias, tinha passado o seguinte
lacônico despacho: «A noite passa-
da, uma projecçio sobro a praia
septentrional do Mar ícaro de Marte
durou 70 minutos.» O telegramma
era transinittido por Pickoring, di-
rector do Observatório de Ilarward
College, nos Estados Unidos, em
nome de M. Douglass, quo se
oecupa especialmente do planota
Marte no Observatório da monta-
uha de Orizona, próximo a Flagstafl'.

Era pois muito serio; verdadeiros
observatórios, verdadeiros astrono-
mos assignalavam projecções sobro
Marte.

Os que niio estilo bem ao facto
dos factos astronômicos,comprehen-
deram que projectava-ae de Marte
sobre a Terra fogos significativos.

Evidentemente os habitantes do
Marte* nos davam signal de vida
para saudar sem duvida o novo
século* E cada um fantasiava a sua
vontade mil juízos sobre a imelli-
gencia dos Marcianos.

Ja por muitas vezes havia-se jui-
gado que elles nos havip.m teito
signaes, verdadeiros fogos de mon-
tinha. Para corresponder-lhes, ha*
viam-se inventado os signaes geo-
métricos, o quadrado de hypothe-
nusa, etc.

Ainda ha tres annos, houve a
idéa de estabelecer-se postos lumi-
nosos om sete grandes cidades da
Europa, de modo a figurar as sete
estrellas do Norte. Os marcianos
torifto bem comprehendido, por-
porquanto, o planeta estando mais
adeanlado era evolução do que a
terra, sous habitantes nos devem ser
superiores.

Desta vez ainda muito barulho por
pouca cousa! Interpretou-se maio
despacho americano, com ou sem
intensao. A primeira hypothese é a
mais provável.* Ha sobre Marte
noites o dias como sobre a terra;
ha um circulo de dia, um circulo do
noite, uma linha de separação, um
«terminador». Ora, lem acontecido
mais do uma vez quo, sobre este
terminador, tenham-se peicebido
clarões incandescentes, projecções
luminosas. K' um destes phenomo-
uos que M. Douglass observou no
dia 8 do dezembro ultimo durante
mais de uma hora e nada mais.

E' muito provável que estes cia-
rôes sejam simplesmente devidos à .
reflexilo dos últimos raios solares,

uer sobro o cimo das altas mon-
nhas nevadas, quer sobre as nu-
ns provavelmente elevadas do

planeta. O phenomeno 6 inteira-
mente independente da vontade dos
habitantes de Marte. Sobre a terra,
o sol illuraina os cumes de nossas
geleiras e os marcianos vêem tam-
bem sem duvida estas proiecç.es;
devera porôm já estar habituados
cora ostas apparições e se fizeram
algumas vezes as mesmas reflexões
que uós, já cessaram de ha muito
de acreditar que esíorçamo-nos jk>r
faliar-lhes a 14 milhões de distancia.

E' assim que escreve-se a historia
nos jornaes. Teríamos preferido que
a noticia dos signaes de Marte fosse
uraa realidade, seria de tacto uma
grande descoberta, é porém forçoso
quo a ficção dè logar á realidade.

Tal é a opinião de Parville sobro
este acontecimento qua assignalou
os últimos diaa do século XIX».
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•l«comin©rcinld*Otlfhn«
rob do*ve nor «nderoça-
dn ao dr. fincar Vidal
lUcrStuiH 3 _..%*«*>. aciunl-
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OS LYNCHAMENTOS EA POLICIA
O Diário de Minas continua a

fazer troça sobre um assumpto que
fhe devera merecer mais circumspe**
cç.lo.

Como orgam amigo do governo,
está no sou direito de o defender ;
mas, nessa missão, niio é licito ta-
zer pilhéria, quando se traia dos in-
teressos sociaes, taes como a segu-
rança do cidadSo ,- a traquilüdade

"publica, 
confiados aos poderes.

<J orgam do governo, a principio,
graças a um communicado do seu
«solicito collaborador», parecia que

- rcr ajjionas mostrar ao publico que
nós estávamos mal informados, a
respeito dos acontecimentos do mu-
nieipio do Ubá, e tranquillizar o pu-
blico dando-lhe a grata noticia de
haverejn sido tomadas providencias
paia alli so restabelecer a paz. De-

»Í*ois quando noticiámos haver-se
'dissolvido o grupo, segundo melbo»

ros noticias recebidas daquella ci-
dado e porque» tivemos a ingonui-
dade de acreditar uas providencias
de quo falou o telegramma do dele-

gado militar capitão Hamalho Pinto,
o orgam do governo procurou oca-
minho da intriga Q veio dizer que
agora endeoS-wainos «os bandidos»

quo hontem tratávamos de homens
honrados e amigos do trabalho. Pei*-
verso systema de defesa l

Náo applaudimos, ó vordade, o

jamais applaudiremos o lyueha-

mento como moio de desafTrouta;
mas chamando a attenção do quem
do direito para o estado anormal da

sociedade do Uba, sede do um mu-
nieipio importante, ao mesmo tempo

quo vorboratuos a inacçáo dos po-
deres em face de incessantes rocia*
inações do povo dalli e de outros

pontos do Estado contra contínuos
roubos o assaltos ás propriedades,
ao tomo» o intuito do promover a

tranquillidade do cidadão naquella
zona, a ordem uo Estado.

Nilo exigimos, como pensa o
"Diário, 

que o sr. dr. cheio do poli-
cia mando fuzilar ou picar a gente
do grupo vingador. Queremos o que

querom todos os cidad.los amigos
da ordem, isto e, que os encarrega-
dos de velar pela segurança publica
cumpram o seu dever, exercendo

policiamento aetivo 9 energicQgper-
seguindo os la.lrSes e assassittos.do
modo a impedir justiçamontos por

parte de victimas indignadas.
Queremos que os cidadãos, aos

quaessoconfiam cargos importantes,
como o de cheio de policia, se mos-

trem na altura de situações graves
como a de Ubá; queremos, final-

mente, que a aueteridado nSo s?

deixe substitui, pela acç.to de col-

Ucuvidados armadas que querem
(azèr «tudo» porque essa mesma

auetoridade nada faz.
O illustrado juiz de direito da

comarca do Ubá, sr. dr. Hormene

gildo Rodrigues de Barros, disse no

¦eu artigo boutem publicado que
«a situação nunca lhe pareceu táo

gravo como aetualmente.. Entre-

tanto, o Diário de Minas aflirma

que alli está um seio de Abraham.
Veromos.

Tologrammas procedentes dn Mas*
snua, aununciam o fallecimento do
«negus» Taela Halfftanot, governa-
dor da provincia de.Cpdjam, tribu-
tatia da Abyssinia;
y O fallecimento do «negus» oceor-
reu á' 11 do mez próximo passado.

Esse celebro «negus» foi quem
comm.fldou os poderosos regimen-
tos da «medelogna» ahvssinia (arti-
lharia de campanha) na memorável
batalhado Ahbn-Garima, nm dos
tnais deploráveis revezes soffridos
pelos i tal ia üos ríêi A frica. -^

C5m a morte do tnègus» Tacla,
succ.ede-lhe no governo de Codjam
seu lilbo «ras» Bedehocb.

O Dr. Ciikistovam Malta—Me-
dico. Consultório,rua Halfeld n. 1 ti"..
Residência, rua do Santo Antonio
n.Gl.

Por decreto de anto-hontem foi
exonerado a pedido, do cargo de
delegado auxiliar do chefe de policia
o bacharel Antonio Comes Lima.

AiiuiiiIiA 200 contos.

Koi declarada sem elTeit-» a no-
mUção do bacharel José Christiano
Stockier do Lima para o cargo de
juiz substituto da comarca de S.
Pau|.fl".do Muriabé.

ÜÍlIÜ MATTA MACHÜdT
Confirma-se a triste noticia do

passamento desse mineiro illustre

quo mui iiierecidamente oecupou
logar saliente na politica brasilei-
ra, quer no regimen passado, quer
na Republica.

Nascido om Diamantina era alli
idolatrado exercendo real inlluon-
cia em toda a zona ilo norte de
Míuas quo ello representou no par-
lamento, defondendo com máxima
dedicação o.s interesbes do smi Ks-
tado e tornnndo-se, portanto, alvo
das mais positivas demonstrações
de apreço em repetidos sulTiagios,
ao regimen imperial e republicano.

O illustre morto, pelo sou bello
caracter o pela elovnçSo de pu es-

pirito Ivoiuou sempre o mandato
que lhe conleria o seu Estado
natal. ajt

Medico illustrado, conquistou,logo
depois de sua formatura, a coti-
tlauça dos que o procuravam para
se^-aleretn dos sotifltlo^Ê profissio-
naes, e, a todo., elle attendia com
abnegaçáo, prendendo a estima 6 a

gratidáo de seus doentes.
Abraçando a carreira politica a

sua vida publica foi cheia de ser-
viços que bem recommondara os
seus sentimentos patrióticos. Elle
foi deputado provincial e depois
deputado geral; oecupou o elevado
cargo de ministro de ex tran gei ros
uo gabinete Dantas, foi primeiro
secretario do congresso constituiu-
te, prosidente da c.unara na pri-
meira legislatura da Republica,

Minas perde pois um de seus
mais diloctos lilhos com o passa-
monto do illustre conselheiro João
da Matta Machado a cuja exma.
lamilia, irmãos e demais patentes
O Pharol .apresenta condolências.

Foi convidado pela redacçáo da
Imprensa o deputado Fausto Car-
doso para collaborar nesse jornal.

O sr. dr. Cardoso começará hoje
a sua collaboraçáo nesse impor-

(ante orgam, fazendo pirte de sua
rcdacçfto.

PAGINAS INTIMAS
Minha querida e c.onsoladora

amada, quanto mo sinto feliz a t.u
lado ! Com quoaneiedado n.lo espero
os momentos om que te posso ver !

Ah ! se tu pudesses comprehen
der o que se passa em mim, si
quando me afasto de tua companhia
pudessem todos os meus pensameu-
ios transmittireni a ti; certo, rodo-
brando de alfectos pela minha nxis-
teucia o sem mais duvidar de minha
sinceridade, tu me dedicara» inteira
cotifíaou.,.. r*.1o penses, evjtiv-
tanto, ò minha amada, quo eu 'du-

vi ledas luas nfTòlções, nSo; eu sei

quo tu me queres muito; mas...
um preáentímento negro soavisiiiha,
e ou chego, âs vezes, a duvidar que
tu me possas querer sempre !

Olha, se tu me desprosares um
dia, se o_ extremos amorosos de tua
alma para sempre me fugirem; por*
que tonho depositado em ti todas
as minhas esperanças, verei morrer,
nas convulsões medonhas de um
coraçáo quo se espedaça, todas as
minhas alegrias!

—Oh I minha doco e consolado ra
amada, náo me abandones nunca !

Marcos

Itaiia—0 Banco de predito Real
de Minas G ora os incumbe-se de
remessa do dinheiro para o reino
dn Itália.

Foi, polo Minas Geraes, publicado
o decreto d* governo do Estado, que
tpprova as tarilas para transporte

de cargas o passageiros na estrada
le tem*' Bahia e Minas.

Diversos cavalheiros vieram hon
tem ao nosso escriptorio queixar-se
do mao pro cedi me n to do alguns
rapazes que viajavam em um boud,
para a labrira de cerveja.

l-.sses rapazes gracejavam de
modo inconvenientes obrigando as
lamilias. que tambem iam no vehi-
culo, interromper a viajem.

PoKTnoAi.—0 Banco do Crédito ,?*Uoal.de Minas Geraes incumbo-se
de romessa de dinheiro para Por-
-.ii*»j*,l a llínid.

'-'oram coucedidi- gralibcáções
aldicionaes :

D. 20°|g ao dr. Joaquim Cândido
da Costa Seiuia; e de 10 •(, ao dr.
Marciano Pereira Ribeiro, lentes da
escola de minas.

Chegou hontem ile Mathias. o sr.
dr. delegado de policia, Souza Fqr-
tiRiides, que alli fora em diligencia

Or. Joalao de Alça»,-
«ara Araiüo. Advogado.—
Escriptoric-R. HaH«ld 163. Re-u
dencia. Rua Dir.iu a. K1- (Alto
dos Passot^.

VO 1» conto—amanhã.

Por uma informacio do jornal La
Pátria, sabe-se que, contrariamente
ao desmentido do governo, existem
ainda na Abyisini.i muitos prisignei*
ro**. italianos.

E lalso. poi«-m, que esses prisio-
neiros sofTrarn qualquer coaç.to do

governo abyssinio, conforme decla-
rara,ha tempos,um soldado de nome
Gabriel Gsrisi. que aflirmou esta
rem os italianos sujeitos a tra.ealhcs
forçados.

Tratando do assassino Brosci, diz
uma correspondência do Roma:

«Todos sabem que Brosci, o assa-
sino durei Humberto,esta delido na
cadeia cellular do MiUlo, aguárdan-
do a partida para o presidio. A *<ua
estada em MiJSo deveria ser cui*'-'*,
pois quo as justiças italianas conta-
vam prender os cúmplices.para con-
frontal-os cem ello Não tendo
sido possivel, até hoje, descòbnl-os,
apesar de toda a aclividado nas
pesquizas. foi decidido que t> ornar-
chisti» assassino fosse transTorido
para o presidio de Portolongono.onde
cumprirá a pena do ergastulo.

Brosci teima em sustentar que niio
teve cúmplices na pratica do seu
abominável crime, mas tal aflirma-
tiva é coutradictada por muitas
pessoas que viram Bresci om MilAo
a em Monza acompanhado de ura
indivíduo qne actuaimente vivo em
homlsio na Suissa o de quem a po-
licia italiana tem os signaes.

Bresci deixará Milfto secretamon*.
te, á noite, com boa escolta. Irá
amarrado do mãos ò de pés em um
wagon de segunda classe para o pre-
sidio, do onde nAo sahira vivo. „

O seu aspecto é o mesmo o uem
parece comprehender o horror no
crime que commettcu. Sempre cal-
mo, taciturno, dorme com a mais
perfeita tranquillidade e come com
apetite a boia da cadeia. Veste a
roupa dos penitenciários o tom o
rosto rigorosamente esoanhoado.
Náo recebe nenhuma visita, está
claro, e nem mesmo as cirtas da la-
milia. K' esse Isolamento que mais
o prooecupa, náo tendo nunca, sliàs.
manifestado o menor arrependi-
monto.

A cadeia quag.0 espera é sitio
verdadeiramente lugubro. K' o pre
sidio em todo o sou horror. Delle
os sentenciados a ergastulo so saem
mortos ou loucos: A cadeia e construida*sobre uma
rocha árida que domina o mar o
parece um sepulchro. As cellulas
de seqüestro foram construídas no
correr das paredes. Medem uuifor-
memento dous metros e vinte B oito
centímetros de largura, por qua-
tro metros de comprido e trc.fcm<.--
tros de altura. Uma minúscula ja*
nella do alçapáo, abrindo de baixo
para cima, dá uma nesga de luz
ao cubículo. Fecha-o solida porta
chapeada do ferro o reforçada por
tuna grade.

Km volta de cada cellula ha uma
saccada estreita por onde rondam
os guardas de vigia, que podem
ver para dentro da cellula por um
postigo.

O regi mon de cada sentenciado é
de extraordinário rigor. Os mise-
raveis recolhidos a esse presidio
passam primeiro 0 |>or tempo mais
on meuoa longo, por um cárcere
escuro e Bresci devi.nl passar por
essa prova tambem. So depois dessa
passagem 0 que entram para as
cellulas.

E* em Portolongone que está
Acciarito, o anarebista que tentou
nintar o rei Humberto nos subur-
bi.-s do Roma. Hoje elle acha-se
qud.i louco. Bresci terá piovavo!
mentes mesma sorte.

ilramefarpudo para cerca.
Importação directa. Deposito : rua
Direita, 1*0. Francisco Nortaro-
horto.

fii,sí:!!i-in Tiiomas peito
Telegrammas de Lisboa, trazem-

i.os a triste noticia do fallecimento
do conselheiro Thomas Ribeiro, um
do9 mais brilhantes litteratos por-
tu.,'u**z"s, o festejado lâuclor do
l.iom Jayme.

Contava Thomaz Ribeiro, 60 au-
uos do edade.

Formado em Coimbra, alcançou
uma gloriosa reputação como poeta,
antes de entrar na vida politica.

Poi ministro brasileiro ò oecupou
diversos cargos políticos em sua
terra natal.

Disso hontem uma «varia» do Jor-
nal, do Rio,que em llotn Despacho,
nesto Estado,houve ha dias um tro-
mordo terra.

«As louças collocadas nos arma-
rios e as garrafas euliloiradas nas

prateleiras,chocaraú_-so fortemente,
atemorizando o povo, que nisso via
o dedo do demônio.

Náo consta que o phenomeno fosse
noUilo em pontos visinhos.

MablliHlo --00 coutos.

Telegrammas da Londres dizem

qoe o ForèUj OjjU-e (ministério de
9..traiigo.ros,) toi avisado do que os
boers ameaçam oecupar I^ourenço
Marques.

A esquadra da África Austral,
aetualmente surta na cidade do Cabo,
recebeu ordem para concentrar-
se no liltoral daquella possessão
portugueza.

O intuito dos boers invadindo
Lourenço Marques ó apoderar-p
do armamento entregue pelos ro-
fugia dos, seus compatriotas, quando
se acolheram sob a bandeira de
Portugal.

O governador insiste para quô o
governo de Lisboa mande quanto
antes transportar aquelles refugft.
dos para o reino ou qualquer ilha
adjacente.

t» «> uifonlieli«» I-afayet*
.«» 1_. RodrlgueN ferel-
ra, incumbe-se de mediçáo do ter-
ras, projectos para abastecimento
çl'agua, esgottos, e de qualquer tra-
balho technico de engenharia.

A ultima estatística, publicada na
Republica Argentina registra em
IU do dezembro de ÍS99, uma po-
pulaçfto de 788.321 almas ua cidade
de Buenos Aires."

O recensoameiito feito na Repu-
blica Oriental, em 1 de março -de

1900.nos lMÇpartamentos da Cam*.

panha foi de 047.813 habitantes.

CLARIO%
Olha, C'l»rii*<*, M tu tons receio
Qne vu soja bamtolt-irn ou ini-onstantc,
A .ho (|tlo Ipiií nirAo, pois, lamlieni creio
Qae etn mim tn não tnris perpetuo amante.

Hoje to quero muito, hoje em tou selo
Suppotiho-Uio foÜ7. eo soa hit«itanti>,
Miw s» am»nhild<"'xnr-te<-m algnm patiseio,
Dalxol, ('larlfo. de to »or constante.

Eu sou volúvel como aa borholuijis.
Adoro ns ros-ut, enitanto, das violetas
Creio ipie -costo mai*. sio tao formosas!...

Rosa tii i% poruno tii 6» corada,
A morena .* rloleU... Estás wngada?,..
1'larico, pode a Deus quo eu amo as rosas '.

,_. Luiz db OuranA

0 SPIRIT1SM0
l.emoscmuma (olha portugueza:
«Tendo ido assistir, num domingo

da passada primavera, a uma sess.lo
de spiritisino cm casa de um senho-
ra muits distineta e muito conheci-
da nesta cidade, pude' observar o
seguinte, qne me pareceu verdadei-
ramente sobrcnaturall ^

Posta em transo a referida senho-
ra.que e «médium Bomnambula»,com
verdadeiro horror a scena que so
dava, aquella hora, a do afogamento
de utna criança nas águas do rio
Douro, no sitio da Corticeira.

— L"i ! -disse ella. E' um rapazito
de dez a onze annos de iodado; veste
ilo tal o tal modo, cahiu ao rio, foi
tres vozes ao fundo o tros vezes vmo
ao lume dágua, ate quo dosappare-
ceu. Chama-so Claudino.

Espantados com esta t evelaçUo.que
nos pareceu extraordinária, trata»
mos logo de nos informar do acon-
teeimetito referido c voritioamos,
coro graude pasmo, que era inteliz-
mente verdadeiro.

Os jornaes de terça-feira seguin-
te relatavam todos o triste aconteei-
mento, com os pronenores exactis-

Frasca—O Banco de Credito Real
de Minas Oraos emitte letras de
cambio contra todas as praças de
Praaçs. *,

A conimissílo de finanças encar-
regada da revisáo das contas da
municipalidade do Lavras, neste
Estado, relativas ao ultimo exer-
cicio, deu seu parecer em relatório,
auprovando-as o termina-o do se-

guitite modo:
Em vista do exposto, a commissáo

offeròcò as soguintes conclusoo;
como projecto de Resoluçüo:

Art. 1* Sáoapprovadas as contei
do exercício do U)00, corn as seg^w
tes restricções:
f Skl° Kica marcado o praso de tres
HBfs para que o ex-agente execu-
ti-íb do-exercicio transcorrido entre
para o cofre municipal com a im-
porlancia de onzo contos oito cen-
tos e noventa e seis mil novecentos
0 dous _i'*is(11:89ü$902*. proveniente
do desvio da receiUl dos districtos
—L. n. 2art. 39, S%'n* 3—.

§ 2» Egualmente; 6 fixado o praso
do tres mezes para as seguintes
restituições:

1* De um conto quinhentos e oi-
tenta o nove mil oitocentos e ses-
enta o um réis (1:589$861) excesso

_ lo auetorisado sobre a importan-
cia do contracto do 15 de dezembro
de 1899

2» De oiteuta o tres mil duzentos
o vinte o um róis (831221) do por
centagens recebidas indevidamih.o
pelo arrocadador o sub-arrecadador
da cidade.

3- De selecentos e oiteuta e ein-
co mil setecentos o quinze réis
(785$71_) de porcentagens recebidas
pela arrecadação desde 21 de outu-
bro a 31 de dezembro. ,

Art. 2. O agente executivo fará
rever as contas correntes dos dis-
trictos, para o effeito de sanar os
orros nào culposos que nellas forem
encontrados (L d. 2 art. eit;.

Art. 3* Revogam-se as disposi -
çõe3 em contrario.

Salla das commissões, 27 de ja-
neiro de 1901. S. R.—Custodio Car-
los—Ferreira Martinx—João Fio-
rensano.

Apresentado este projecto e sub-
mettido â approvaçao da câmara, foi

• •

sitnamente.indicados pela «médium» j)rotDU|ga,io. ficando revogadas a>-
duw-te a visSo spirita.» ritsposiç-V.* *»m contrario*.

O sr. não porca tempo ?
Quer com pouco garantir seu fu-

turo c o do sua lamilia tomo am
pequeno seguro ua tlul Am©-
rica,única companhia que ofTorccs"
msis vantagens o garautias a scms
innumeros segurados.

O agente, Commendádor VjTAt
Fiii5AinÍE8 Fam.

Rua Halfeld 161, Estrella do Bra-
"il- 

O governo Oriental recebeu 5^000
caixões de petrechos bellicos, ad-

quiridos em Buenos Aires.

a. ,jtt:d:et_h:
Não sei quem foi que me disse
Que boje um anno mais tu tens,
Recebe, pois, com meiguice
Meus sinceros parabéns.

Lmio...

y

. ) /
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OS SÀPAtlNHOS
Iiis ou sapatlbhos quo olln calçou

no dia om quo trajou do homem.
Ali! sô Dona subo ondo olla foi parar,
no innlililo dia om quo procurou
utisn disfarce: .

Ok Hiipatiiilios, guardei-ob eu
mesmo, num rico c poquèuo cotio
iliidiUiaiin.^ftittiiifr,¦'¦"" "'"'''"1"'11
noite. | ti f—M

Quando alguom, por acaso, m*

porguutn;i .
—Otpío è iRtof ji L,ui*aiti—Silo os mimosos sapatinhoR"do

Márieta... da minha quòpda Ma-
riota, rosponilo ou.

Quom diria quo olla havia do dei-
jcer-rae para jtpBMMltllllil

. Mas as mulbor.es... silo sempre
assim: mudam do amor a toda hora,
coitivlas!i porquo teem as cabeci-
nhas cstonteadas o nao pousam no
futuro.

Entretanto sou o unioo u pensar
no dia cm quo olla trajou de homem.

Como éramos pobres! mas tao
alegres. . trio felizesl...

Que dontirihos formosos, o quo
appetíte quando almoçávamos a

Como mo lembra... O amor des-
venturado ó a ultima pancada., para
os corações infelizes. Depois, vom
o Corto vóo do sceptisismo a oscar-
nocor do tudo. Ah! quo bons tom-
nos, os que su foramI...

Eu, cheio do felicidade, o do glp-
iia, o ella, tão galanto. repleta de
requebros amorosos! Que de can

Por decreto do ánto-hplUfu Io
luiini^dp-ilelo/i^piíuxilIarHtó cheio
do polieiB, o bàejbarel .1o»«iSÇMirin-
tiano Stocklé^doblíoa. ,, * '

offeroclám 8*100,|véco esto accoitò

l?oi nomoado
comarca do S. Paulo do Muriahój o

bacUaiol Arihur 1'uulo do JàüUW,.-^-
'', 

iKilit'keci-nttvriá''^1' ílimnças do

listsdo, nieoiiimoiidou-si' ao con-

cosnioíiario Ua' loteria «Agava Amo-
ri jario»'quo 'mando recolher ao cofre

da roccbodoriu do Minas, mensnl-
mento, a importância dos venci-

mentos do liscal.

para. os poquenq^r;njogociiis realj
jjÉjdos. ¦--..;>' "•' -v ¦' -jm
§üÜ augniamn das^eftt.radns dostes
uftinio». oial' nesta.q>rac)á o na de
Santos, com o'quo nílo contavam

ui/ substituto (lijcmiuteresri.iilus, 0 uma dns causasm/. sm,.inun. .loilesHiiimo quo se nota no mor-
ondo.

*... Koi du 11.019 saccas o calo rou-
rãdo iiiite-honlom dn ostaçio Mari-
lirim, sendo a existência hontem de
11.378.

Santos—As entradas foram de
i,-2.S57 itiocns, os ombartules do
25 17G o as vendas do :.W 000.

ü morcatlo abriu hontom calmo
oom a cotarão do 5S-100 por 10 hilos
para o gnod aporàgo.

Ai! tom-dura o do amoi
vol disfarço.

lia tros annos, 1'a.l-os agora, que a
vi pela ultima vez; no emtaati), to-
das as noites-' antes de adormecer,
ajoelhò-me deanto do meu cofre
reudilhadò a ouro, e calço os meus
sonhos nes sapat.inhos da (ormosá
fugitiva, os quaes so vilo perder...
perder... Bens sabe ondo!

Catolé Mbnoks

Lemos no Minas Geraes:
Durante o século passado, perde-

raiii-sc 4G0 vidas, 500 mil contos ò

200 navios, om explorações infrueti-

feras para descobrir o Polo Norte.

Telegrammas do liava dizem que
rèalizou-so hontom o casamento da

rainha Willi'linina da llollanrla com

o princepe llonriquo do Mecldom-
liourg Schwerin.

Poi hontem rcmptlido ao sr. dr.

juiz substituto os autos de corpo do

delicto o inquérito aberto sobro o

defloramento dc Dorothóu Lavoll,
'n Theodoro Tósclii

A alfândega do Rio, do 1 a Ti de
fevoroiro, rendou 489:674f099 o no
dia 0r!M4:-ir.r,$3'.tl.

O rendimento dn reoebodoria do
Míiiíis, om egual periodo. foi do
G de fevereiro do 1(J:36?$74G ede 1 a
(i 76:361 SOO-ti

nm quo ó aceusado

Seguiram hontem
com remessa

policio, os au1

por esta delo

passagem ló

I

s
n *• í -t {:> t SÍ3',1
\m hÚVÊm

pulo correio,
:io. sr. dr. chefe de

)sdé inquérito aberto
'iicia, iclativamento a
notas fjlsns em Cha-

ico d'Uv:'s, acompanhado das res

peçtiyas cédulas ern numero de

novo.

Du. Jokk Cesario. Medico—Mo-
lestias dc creanças c partos. Rua
Direita Q. 78.  ~Jiíj-.-£.;-.mo 

Amiiricano QraHbhry 
'

;'íií;i dp Commercio n. 2. J. M. Lan
ler.

O novo anno lectivo abrir- sc-á
ibs 27 de agosto.

iKjUNCISCO BtUNMtDINO RÒDIÍÍr
oues Silva '* Piianoisco Ihuiouo
BahBOSÀ La/;k. Advogados—Rua
General Deodoro, antiga Impera-
triz 114.

diw.usuls
Participa nos a directoria do cir-

co Chileno, que trabalha actual-
monte nesta cidade, quo darão
amanhã espectaculo, sendo intrans
(crivei ainda mesmo que chova;
pois, no logar ohde fúncciohám. foi
levantado um barracão de madeira
podendo, assim, lunccionar mesmo
com o tempo chuvoso.

Dn. Híitoh de Caktko—Advo-
gàdo-rRua do Santa Antoüio 55.

<*K»v«fíian««flrt»at».?««firí^i<'«ji»*s»*»>iJ'

aüÂORÁSÍÍOPUlARE-3
Olhos pretos roubãdòres
Porque vos não confèssaes
Dos delictos que fazeis,
Dos corações que roubaes 

'!

Eu devia de nascer
Na maré do carangueijo;
Quanto mais vou para deaiilo,
Quanto móis atraz me vejo.

Eu não gosto, nem brincando,
Dizer adeus a ninguém;
Quem pai te. leva saudades,
Quem lica saudades tem.

Quero- te borti, ja so sabe,
Morro por ti ja so yjâ;
Quem tom um bom como eu
Amar a outro... pVa qui: í

Fazem annos hoje'
A interessante Clolilde, lilliinln

do dr. Cama Júnior;
A gentil sinhorita My>siota Iraçe-

ma Pereira, dilecta filha da exma
sra. d. Amélia do Campos Ribeiro:

A exmã,
ros Alves,
Pores.

h:'l

ÜOtuonttôM iiovitn
. Eiicontni-ao sortimento do
someatos do hortaliças o do
lloros nn casa do Amando
Mauricio do Oliveira, rua
Mu rocha! Deodoro, '16.

AvIho
Adiló Souzíi Moreira, com

conrollioiun do relojoaria, iV
rua Halfold n. 32, communica
a todos os sous freguezes,
para retirarem os rolòjios do
concertos quo existem na sua
ollieina iúc o dia 28 de levo-
roiro, os quo oxeodorem mais
do Ires nuv.os e os quo nAo
procurarem serão vendidos
para reembolso do concerto.
Dessa, (lata em diante não
àítenderá reclamação ai-¦"¦. 'i
euma. y~!°
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«[o.lulx ilo Fónt
SEOUNDA CONVOCAÇÃO

Aspcmbléa geral
Não tendo se realizado, por falta

de iiunfern, a sessão convocada, para
31 do janeiro, próximo passado, do
ordem do srs. presidente o do ac-
e.ordo com o artigo 99 dos estatu-
tos desta sociedado, convido nova-
monto on sr. sócios quitas para reu-
nirein-se eni assembléa geral or-
dltiaria nò tlia 10 do corrente, a I
hora da tarde, paia tomarem co-
nhecimento do relatório, balanço
¦/oral, contas O elegerem a respu-
ctiva i-oniinissão de contas. ,,

.luiz de Fónt, 2 de fevereiro de
1901.—Franhlin Rodrigues tle Mo-
raes Jardim, Io secretario.

5—1

Tira toüa fls jeis
Narclzo Coelho da Silva,

sua nitilhor o lilhos, Camilla
Augusta do Jesus o filho?,con-
viriam as peFHons do sua ami'

-.««. zado pára atisistirem a missa
do 'IO0 dia. que por alma de sua pre-
zadn sogra, inãl ,» avó, 'H liurcxu
«Cl»ll«l<«jljt «!«"• .I«rMUW, num-
dato colebraiKoxta-feira, 8 do cor-

il wsm \\
Vondom-so no oslaboloci-

monto musical do Theodoro
üoot/.e, pianos novos de 1'loyel
e Doclistoin, pelo ru.iio assim
como alguns harinoniims.
Imu compras maiores do mu-

,..i.„ .,...... ..... sicas so fazem grandes aba-
rente, a» 8 1|2 horas dn nmnhã na tiliientOS
matriz d'esta cidade, pelo quo.dosdu tííJA
iA,bo confessam etoriinmente gratos. * 

*
Ci St

Cate moido
ifcí:is si,5»oo»

I'',' o quanto custa 5 kilòe
de cafó nm pó no—CAFÉ'
BUAS! Ll-llRO. Perfeita men-
te torrado com acoio. V.' qua-
lidado muito acceitavol.

OLIYIJIU
Rua <ia Iiiiiicialrl/.. Ut
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Acceita cauSaj poran-to a Melaç.lo do füitadn.
UF.LLD KÜRiZOHTE
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.\ € ompâuhi-iii jnuneiro
«Ir, Blocti*èciclà'«lo aluga
câdã apparelho tèlephonicò 
10$000 mensaes. Installação e con-
certos por conta da Companhia.

lõ-l

sra. d. Henriqueta Pe-
digna esposa do sr. i iscar

HOSPEDAS E VIA
Partiu hontcip para iraliyba üo

Sul, o sr. r r. Caio Vallaclaro

O ciriijaglíiò «!«5r;lÍMti»

O dr. João Alves, continua
com sen gabinete dentário â
rua Direita n. 165, onde ó
encontrado Iodos os dias das
8- horas da manhã ás I da
limlo. Previno a seus clien-
tes que resolveu fazer grande
inodüiauaio cm prcrus'cnja
tabeliã acha-se afixada em
sen gabinete. Áttendò a cliá-
mados para fóra.

O Jornal do Recife, refere esta
emocionante tragédia:

«No Riacho Direito, da Villa de
Vertentes, logarèjo poiteucente ao
municipio de Taquaretinga, deu-se.
no dia 17 do janeiro (indo, uma
scena que emocionou pi-olundamon-
to aos hàbitantóa daquella locaü-
dade.

ila muito tempo residia alli Ma-
noel Pereira cm companhia de sua
esposae cinco interessan tos liIhinlios,
o mais velho dos quaes tinha apenas
10 anuos do idade.

Habitando um rústico e pequeno
casebre; o pobre aldoão, couiquaiuo
trabalhasse alanosamento para man
ter-se o á sua familia, comtudo

julgava-se feliz, porque em seu lar

pairava sempre o anjo da paz.
Nunca imaginou que um dia vier-

so a sor atrozmente súppliçjádo,pois
cm seu coração de simples não
havia o menor vislumbre de mal-
dade.

Entretanto, a desgraça do um
momento para outro, roubou a sua
Irahquillidado envolvendo em luto
iierenno o &eu honrado lar.

Tendo se dirigido para o campo
com a sua companheira, deixou em
casa os filhinhos, como tinha por
Matuto lazer.

Km sua ausência cahiu uma fagú-
lha num quarto onde estava guar-
dado um grande molho do frochas,
as quaes foram lentamente ardendo
até que,avolumando-se as chammas,
le.ou a palhoça transformada em
onorme fogueira, da qual não pu-
abram fugir as desventuradas cre-
ancas que per"cerarn curtindo atro-
zes sofTrimoutos.

Os infelizes camponios do volta

do trabalho, licaram horrorisa-
dos com aquelle quadro desola-
dor, encontrando asiiinorentes cre-
aturinhas completamente carboni-
zadas.

A desditosa mãe.não podendo re-

sistir a cruciante magoa que tão í
atrozmente ferira o seu coraçSo, j
entregou-se ao desespero, elouque- !

neiido j«oucosdias depois da pavo- ;
rosa calastrophe.i

Chegaram :
De Desembargador Lemris,os srs.

Josi; Ilibiano u Augusto Pacheco do
Rezende.

Do Ubá, o sr. Pedro Nolasco
Duarte. .

Do Rio Novo, o sr. Germiano Hal-
thazar de Freitas.

De S. Jcão Nepomuceno, 0 sr.
Daniel Sarmento.

Da Palmyra, o sr. dr. Benedicto
Marques dtí Oliveira.

De Cedofeita, o sr. Domingos Al-
ves de Novaes-

De Retiro, o sr. Thooddrico do
Assis.

De Casal, os srs. major Alexandre
Bellort de Arantus o major liei'.-
ciilariü do Campos.

Do Chapéo d!Uvas, o sr. Josè
Multa Juuior.

A CASA Duarte Dav: &
Comp., do Rio de Janeiro,
nada deve a esta praça ou
fòrá delia, o vai estabelecer
representantes em todas as
zonas commerciaes o agrico-
Ias para maior desenvolvi-
mento de suas relações cóm-
merciaes e melhor zelar os
interesses dc sens committon-
tes.

30-16
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Encarrega-se do todas as obras concerneivtos a esta ar«o
Concerta-se e lustra-so moveis. Executa todo o qualquer trabalho
de osquadria. Hofonua-so espelhos (garantidos)

PREÇOS MÓDICOS. *

74, RUA HALFELD;-ja
ü XJIZi .T3>B FOBA .

ESPLEiOíDOS TBIUmPHQS
feos

^5
.-(v'7VVí'--n

^ífc-X' "
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Partiram:
Para o Rio Novo, o sr. Christiano

Rodrigues de Aranjo.
Para O Piau, o sr. cominonda.UÕi

Polro Procopio Rodrigues Vallo.
Para Peiròpplis, a exma.

:1o sr. dr. Souza Kernandirs.
1'illIlÍli.L

SC

f;l?^$&m Vo \

!.*. 4J:«p.-. I> al«»rul-
«ílillé Iírt»Ml!4Vrí«

Wmhi 11
da Fabrica Cancio & Irraso, os
msis afàiiiãdos íabriçantès.

Variedades cm côrcs
Vondo-sé na

DíKi:iTA

Meõificós è Souza
os pontos do Brfitil tem o auetor da medicina de Especi-.

íicoHdn NOVO MKD1CÜ recebido importantes dn.laraçíles sobre os
D'j todos

Estiu- a da rua iu.

no
Ven.-

SP R4: AS2M \v

SANTA CASA. DE OURO Pltlí'10

Foi premiado o n. 20 em l.de
fevereiro de 100!.

M1NE1R A. DE J UIZ DE FORA

Resultado da extracção de hon^
tem:
Numoro .".iO...  31050.-0

SÊCtBO COfflWERCIA\L

As

ordem do Resp '. Ii'.'.
. convido aos Ilr.'. dos-

tef- Aug.'. Quadv , para a
srss.'. esp.'. a realiz:ir-so em
S dò corrente, dt-slináda • a
eleição dosGGrs:--. DH.*. da
Ord.-. MáçV- no Brasil.

Osécr.*. ii.'. ('.-.
3-3

t«Uf$;;»t»»ri:« lliilo Ut tiai-
leirn

DE
ri;mo('íiei,jn'I í* irmão

Avisamos aos srs. sócios do pri-
meiro esegundo club, catar tornai-
nado esses Ipus clubs Ò pedimos
aos srs. sócios que. ainda iiilo reco-
boram os si.ms prêmios, a virem ro-
celielos.

Taniboui avisamos estar aberta a
rHseripçAo para o 1* club. 3—3

a mwk m\M\:

I FormmU pftla Untvrr3Í'Uili?
ilu «-«'iu» om líi*4
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111 AUendo a chamndos

para is cidadã ou ,pài"a

magiiificos.raRÜIladoB colhidos com estes prodigiosos remédios.
lleproduzinios om seguida alguns desses valiosos testemunhos da

efllcacia do novo sysiotná dc curar :

O sr. Elpitlio Moreira, da Paruahyba fPianhy), escrevo:
«... Não posso deixar de felicitar-rab pela Icliz hora em quo tiro

outro mãos o importante livrinho- «O. Novo Medico» de Soii/.a Soares...
Para experiência, fiz um pequeno pedido dos novos KspecificÒS e tenho
adqiiiridç a completa cortota da sua eUlcacia em muitas moléstias, quo
com elles foram radicalmente curadas...»

O sr. Pordjnaadò Maríino, acreditado medico em Bagdj Rio Grande
do Sul, dc>"Iara:

«... Tendo applieado os Específicos de .Souza Soares em cr-rtos
casos desesperados e que haviam resistido a proscripçflo de outros mo-
diçamóntos, 0 havendo colhido o mais brilhante resultado, o dever dc
consciência e a qualidade de medico ou discípulo do ün mor tal llnliuo-
niann, me levam a attestar a sua enieneia nas moléstias em que süo
aconselhados.»

'¦"W.

Do Espirito Santo d
Biúoncòurt:

«... IU um anno comprei aos srs. Dobre. Irmílo 4; Mello, do Silo
Paulo, iniííí-lHUica do Especificoé do «Novo Medico» de Souza Soares,
que mo tém dado resultados esplendidos, assim como a Plumeria, do
tnesiuo nuctor, para 08 offeltOS do v.uieno das cobras, pois tendo sido
nioidiilo de iitiiii enorme JaracUca o sr. Joaquim Siiverio, foi salvo com
esto grando ^"ui^lio.» ^

Josó

" m

Kio do Peixu (S. Paulo; diz o sr. urbano

fúru.
RESIDÊNCIA

lf. de Horafe u
•7

CAMBIO
..., cotações fornecidas pela ca-

mara syndical dos corretores, ante-
hontem, foram as seguintes:

a 90 d|v á vista
SobreLondres 10 õ|<6d. 109|32d.

, Paris  $925 $927
»s Hamburgo  1*141 1*145
» Itália  - $870

Porttifial  —' 383].
Nova York ... - 4$S0S
Soberanos a... 23$(570

Vales do ouro nacional, por 1$ 2$üG4
sendo os extremos de 10 3|1(" a
!0 3|8 d. contra banqueiros e de 10
1|-1 a* i0 3|8d. contra cajxa matriz.
Papel parücularde 101|4alO 13j32 d.

CAFÉ
Rio-Da procura limitada anto-

hontem no mercado de exportação,
resultaram vendas dn 3.000 saccas
ao preço do 9$100 por arroba para
o typo 7, sendo que, a ultima hora
haviam vendedores ao preço de
9$200.

Nos r.onitnissarios o mercado
abriu hoje fraco e com pouco cale
á venda, exigindo os possuidores os
preços de 9$ 100 a 9*500 para o lypo
7, e recusando os ensaccadores que

llnnco «lo -iredlu» «etcMiil
«lo !Míii:»k Geraes

A directoria faz publico, que, no
dia 12 do corrente, ás 10 horas dn
manna, proceder-so-ha ao sorteio
do -187 letras hypotheca rias de O %,
sendo:-'2 5dH 1" serie, 40 da 2*. 72
da 3». 125 da 4«, 170 da Ir, 30 da 0*.
15 da 7* e 10 da ,S\ correspondentes
:i .-.omnia destinada á 11* creaçad
animal.

Juiz de Fóra. ó de fevereiro de
1901.

João ltiitmiii. db Oliveira f.
Soiza, gerente. 5—3

T55
|AttTCR0Birei.PI
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B»ti:i!-tr- Dav: & Coiiip.
Connnissarios de cafô e

mais gêneros do paiz.

Adiantam aos sons fregue-
zes qualquer quantia propor-
cional ao valor de suas con-
signaçõeSi Cáixa-corròiò u.
t)0-t—Endereço liolegrapÜico:
Dav: Rua J heophilo Ottoni
n. 80—líio dc Janeiro.
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D-3 Uaruquem, Riofirande do Sul, escrevi* o commereianto sr
Joárjuipi Marques;

«... 0 sr. Manoel Jacuues da C. Ourique, do S. Borja, quo ha mais
d.' 20 annos laz uso da medicina hoiiutu-pailiica, tendo obtido agora uma
botica de lvrUH-cifii-otri do «Novo Medico» de Souza .Soares, diz nao ter
nto 1.ÍOJ0 descoberto medicina tao vantajosa como esta pura o tratamento
dasmolestías om geral; jsi pela «ua lacil escolha, ja pelos seus enVitos,
que silo gamntidos.»

O revdm. sr. padre Affonso Daniel Intrieres, vigário de Contagem
de Sabará, Minas Geraes, diz:

«... A' vista dos maguilicos resultados que tenho obtido com oshs-

pecilicos do «Novo Medico», animo-mb a lazer encommenda do uma
uotica completado tfio eflílcazes remédios...»

Esta nova medicina está, pois, sendo reconhecida como um spsterna
de curar G \RANTID0 e ao alcance de Jiodos I

O «Novo Medico», de Souza Soares, livrinho cora 176 paginas, 6
remettido gr-«»lUltniuonto a quem o pedir ao auetor, J. Alvares do
Souza Soares, em Pelotas, Hio Grande dqjàul.

Os sens Remédios Kspccificos vendem-so na pharmacia
do \* 
LOPES DE ABREU & O.

•bello horizonte , _ __
A melhor cerveja do Brasil
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r;iJí\de SANTO nNTO Nio

Nos dias 1, 10 c 20 dii con-
sultns em Si.ccgo, onde attende
a chamados.

RIO DE JANEIRO
_^._ -,£?.- -$*——rrS^- -<fr~ -$>-

j ARTHUR i. LtSSÂ LIMA
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For motivo de balanço e organização de nova firma, avisamos aos
nossos íráguèzès qnéf durante os mezes de jane:ro e fevereiro, todas as
mercadorias da nossa casa splp VENDIDOS Pi ILO CUSTO, offerecen-
dose optima oecasifto de comprarem fazendas d( superior qualidade pelo

useu CUSTO HE AL e a dinheiro á vista.
&&».

• %

mnm

AO A 1 I C
Antiga casa ão Alberto
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ESOUÍNÂ DA DO COMMERCIO

Tm iKgpí flu ATTENÇÃ
•«p #?#-..% 4H

¦ .« ¦"Companhia de sggufos contra fogo
£3, ifl ^ ^i WTi IO M H W *à

DE HAMBURGO j

fcnte geral :®§lILMxi O
* RÜO OE JANEIRO 1

.}» Cüe: PEDRO SCHÜBERT I
i

A Companhia Transatlântica dò séghrqs contra incendol
auctbmada a íuncçionar no Império do Bra-âl polo Decpeqto
5242 dé 29 da março do >H7.*i.

AüaiysaiianoLaiòrejciío"Nacionaldo Rio
•Água mineral do Sitio do Pinhão-

NÃO PAGA SELLO *

©"-AGENTE GERAL--®

F. W.Jvrausc
REPRESENTANTE*

RRAVnL üdllliji riüYíoüiM UU daid^Uü
Confotti. hisnagay o wslo-

cios. por tilspadò c a varejo,
por preços sem competência.
130-RUA HALFELD—-430
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rthur Jfsiisesa Lessa Limo
HOTEL RENA1SSANCE e HOTEL FIGUEIREDO

DUARTE DAV: &x0.
Ig cíf& q ráais eeueres do naiz

Prates & Guimarães
Esta fabrica, provida dos mais modernos machinismos,

prepara sabonotes finos do todas as qualidades e dos melhores
loríumes, elegantemente accondicionados. Seus produetos riva-
izam com os melhores que importamos do extrangeiro, pela

melado do preço-
OEPOÔIXAIIIO* E AGEiVrES GERAES

Ouro Preto—João Gonçalves <Í-C.
Curvelío—Simões, Vianna k Ç.
Theophilo Ottoni—Camillo Pra-

tes & Irmão.

Bello Horizonte—Claudiano Mar-
tins da Costa.

Juiz de Fóra—Francisco Baptista
do Oliveira.

BELLO HORIZOürTE

Kneontru-so semente para
qulquer qu.iiitiilado om casa;-
dõ Ghristoyahl do Andrade, \
(«anta & Comp.
D 1 r \ VAI 1' !«' 5T \" cl Adiantam aos sous freguezes qualquer quantia proporc
K U A D l. K LM 1 A. 155 ao valor das suas consignações

CASA MüNFA
GÉmissai

JUIZ DK rr-n A

Éiaim lie mantimentos e molhados fis 1' qualidade
cionaí

Esteios gepros a conpissão s mmnm

í
"1 i, m üOFEo otüi, si

IDE

Francisco haíg Filho
Tem sempre promptos toneis para deposito deaguardente

e dornas para fermentação degnrapa.

Toneis do qualquer tamanho 38$000 por pipa
Dornas de qualquer tamanho 35$0OO por pipa
Pipas novas, uma .... 5O$0O0

Participamos aos srs. negociantes o consumidores do bom vinho,
nue estamos recebendo diroctamente, grande quantidade de finaos de
pura uva, em pipas o quintos, quo despachamos qualquer quantidade
j.ara to»!os os pontos do Estado. Afim do evitar falsi fi.5gj.Oe*, par ser a
firimeira voz que entram no mercado, estas marcas de vinho» só nos re-
BpÒnsabHiiainos peláslegitimidàdès dos que sabircmdos nossos armazéns,

üs vinhos purs mesa silo: Branco semi secco cor de ouro. Virgem
superior meio clarete.

Vendemos com 30 ••. menos dos preços por que se vendem aqui no
mercado actualmentc. .

Em nossos armazéns encontram-se gêneros e conservas alimflBli-
-ias^os liuos vmhos: Medoc e cognaes francezes do nossa antiga irnpor-

- -4-«*<f.^"«-»>- ^çà^ iJOin corrio gêneros o vinhos Italianos, Portuguezes e Hespanhoes.
Temos caie torrado e moido, quo garantimos .1 sua pureza, o que

A casa DUARTE DAV: JL C-, do Rio de Janeiro, nada deve rondemos por preços vantajosos.
a esta praça ou fora tíoila, e vai estabelecer representantes em k's exmas. toam e á ciasse o^ri^Munos Para ^'tare» J
todas as zonas commerciaes e agrícolas para maior dosoàyp vi- ^^g^^SS^'^ mod'c,dado 

dos P^08' ni0

mento do suas rolaçúes comraerciaes e melhor zelar os interesses ', ' 
p^'r estcs dia8 u.roraos carUe de porco fresca o lingüiças do todas

de seus committentes. ss qualidades, que se mo feitas pela própria familia.
E* seu único representante Avelino Guimarães nos munui- rniulín in

pios: Juü de Fora, Uio .Novo, Pomba. S. JoaofSopomüceno, Mar |R DT]| 
jjy Ho?iiMJLU oAPlTU 4u

Knder«?«^o lélegrà.phico DAV:

OAIXA IDO CQR.X-Ò.TilIO 23". SOi

RIO DE JANEIRO
- —«*#- «*<{r f/t> o—p— ¦

Tnd«ide lo^ltiuio inpinhouii. Accett« oncom-j
de He.spai.ha, (iuararà o ltio Pardo do Leopoldina.

mendiiN

ESTAÇÃO SE SAMPO BELL
E. F. Geatrardo Brasil

ESTADO IDO JEÒTO

UuyA m Vlüls-Ub;

6 ||r9 1 Bnl'l ll BB 81

iltH' III llflI 6 B Mi «í * * Ç» « ¦
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Sede social; Juiz de Fora, roa Haifeíd 11,156

SF Iffli IHi W HMEY
0 ÊBÂHDE REfétOiO ftiGLEZ

Cura infailivel
* ,-ff' ^^^ 

ffi* ¦ ¦ *

Cura rápida e radicalmente todos 03 casos de debilidade
' nerviwa, impotência, spermatorrhéa, perdeeee-
mlnaos noctumia» ou diurna», InchaçaodosteMi»
•.•uio»*, pi-ontraçao aorvíwa, __aole»lla« do» ria» e
da box(|(a. emitiHâe» voluntária»e flraqnewi do»

Agencias em Bello Horizonte, CaUguazes e Rio do Janein orfsfto» scuitae».
rn» Ax Onitanda n fi? i Este especifico faz a cura positiva em todos os casos, qaerrua na nmtanaa n. tw. j 

^ 
.^^ h^ 

de ^j^^ ^ fofça fi vital-dade nos orgjos gen,.
C tDltal SüteBÍS  7.000:0093000 ' taes, revigora tode o systema ntnroso, chama a circolaçlo de

, sancue para as partes genitaes.e é o aBico remédio qne restabelece
EWpreítimttS frçpOtflèCarlOS a lengO praSÔ a saúde e di força ás pessoas NERVOSAS, DEBILITADAS e IM-

POTENTES. . * .
Prevenimos aos i.ossos auiiços e fregu«*zes que esiamos proceaemic i Empréstimos sobre cauçür de títulos.—Desconto de letra o desespero, o receio, a grande excitaçSo, a msomnia e o

a remessa de nossas listas do grande e variado sortimento do luiiçaM. Q p?#jeis rjt. credito.—C ;rtas de credilo.—Deposito de Utolòs cor crande desanimo geral, desapparecem gradualmente depois do
StaH^rc^ pequena commissão-deposito mtuiío de titulo3e«niltidos pel- nsodcst0 especifico, resulUndo o socego, a esperançaeatorçj.
dSoiâo .'i* io,-u na» condiçoe» wpecifcadas na mesma listai determi- , Banco.—Orden3 de Bol~a (Brasil o Estrangeiro.)—Lobrança Este inestimável especifico tem sido usado com grande extío• l " 

juros e dividendos.—Remessa de dinheiro para o FrizeEstran ;p0rmilhares de pessoas, e acha-se a venda nas melhores phar-

- ; ¦-;¦¦::.\y.Q

¦ 

,";
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:' '-'o

PARA USO DOMÉSTICO

Preços de importação
Prevenimos aos i.ossos aniiços e íregut-zes que estamos procedendo ,

a remessa de nossas listas do giaud-» e variado Sortimento do luuça»

liando o tamanho dos artigos «.* os números com quo vem das labneas
cujas listas enviamos a quem se dignar pedil-as.

a UiANTÔNIO VIANNA
15 A. Bua Pririieiro de Março, 15 A

CAIXA POSTAL N. 516

IO IJ]B3 JANBIHO

íeiro. mu di mm itrimifiiuus ü srii i agtos
ENTntGA LÍ8HEDÍATA DOS TÍTULOS

' 
macias e drogarias do mnnde.

Recebe dinheiro era doposito e paga os juros da tabeliã s«*{.-^iintt !
Conta correnie de movimento..... 3*/. ao anno
3 tnezes de prayo -1 7» ao »
6 » de » 5 */• *o •
9 a de » 6 • . ao »

12 > de » 7 */. a# »
» de » 7 1.2 % »

d» » .. « Si ao >24

Direcçao-.HAEVEY&a
247 East, 32° street

U0VA-Y0*K-£, U,A,
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eneros e artigos finos
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ir1 eijao horto Alegre
• novo para planta.

<# €" Cie «fali IPS
lj r.; :>í)'' 

j£5 *$ •;.-:::; BIT Êl l^-iú

b CL A O

Sementes de capim
guá ou Provisório para

qualquer quantidade
<; ^-iü ííarSíí .. ''"r t*d Kv"' V^^É iÕaSB a •'*¦¦¦'? lu'El Btv In üi H Ü PI
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Marcas PILSEN ou MUNCHEN
4:3 Q-.AIR^AJoA.S irrTEIÍ<-i.S OTJ 72 3VHJ±1X_A.S (3A.IE^:E^A_:F,.AS

MENDES ou J1JO DE JANEIRO .
-ji .**•'***.

3 è—e ri A T A f! A T"5?" A - T? ^ í^octnnn

Cornos descontos seguintes:
Comprando dé 5 a 9 Cjiixas o desconto ê de 2 'A I Comprando do 25 a -19 caixas o desconto ó de 1 "/.
Comprando de 10 a :i\ caixas o desconto ó de 3 "/. | Comptando de 50 a 99 caixas o desconto ò de 5 '/,

Còmpraiãdo de 300 para cima o desconto o de 6 " .

io nossos debositarios ern luiz de ["ora os srs.
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•^"SPV M aa Kift?.^ aBaff«w na.± IRO
Assucar refinado »ie 1°. . . . . . .
Assacar refinado dâ 3"
Cafó em pó, espe.:i,-;í. küo
Tropon, lata  .
Agun. dè Vichy, ÇeleStins. . . . . .
Água trazoza Oo mesa, garra fa. . . .
Agu i .\ppolinaris, oxtraligeira, garrafa.Água de Seltz, gáfrafa . . . .

18100
3$300
LS200
S310

I $200
1S000

tMiiho Adriano, Ramos Pinto. . . .
DitO Villar d'Além. . . • .
Dito Mathoznlóm, Manoel Costa Oliveira
Dito D. César, -Manoel Costa Oliveira. .
Dito Moscatel, Manoel Costa Oliveira. .
Dito Lftão, Particular. Ivomariz. . . .
Licor Aniseütí, c.uiliioiil, litro. . .
Dito CaCáo, Gúilhout, litro

38300
38200
3S300
2S300
2S900
28000
88500
88500

Dito Coraçào, Gúilhout . .
1 tito Chartrcuse
Dito Pedro Baptista, garrafa
Vinagre francez aromatisado.
Azeito francez, Plagniol, litro
Dito italiano, 1 '2 litio. . .
Yonnouth francoz. litro. .
Ditu francez, litro ....

litro

• • • •

880OO
10SO0O
28300
28000
48000
28200
38r^K)
28800

Depositários de alfaia eni fardos, um 9$50Q—Formicida em laia grande r»$800—Lubrificantes para machinas e engenhos 14$000—Phosphoros Cruieiro, lata 49$500—Milho
amarello, superior, sacco I2S0O0.
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