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POLÍTICA fíNEIRA
O Mina» Geraes do ante-hontem

publicou a synthesetlss conclusões ap-
.' provadas pelo Congresso Industrial,

recentemente reunido em Bello Hori-
sonto, sobre as theses snjeitas á suo de-
liberação.

Como se trata de medidas cujo co-
i nhecimento a todos interessa, Iremos

transcrevendo, á proporção quo nos fôr
, possível, as conclusões definitivas ap-

provadas pola assembléa dos interessa-
dos, em boa hora convocada pelo exmo.
sr. dr. presidente, do Estado.

"'' Fot hoje noa limitamos a transcre-
ver o relatório com que o preclaro mi-

. neiro dr. João Pinheiro da Silva, pro-
. ?. sidente daquelle congresso, foz acom-

s * ' 
panhar as deliberações votadas o quo é
mais nm documento da elevaçSo de

vistas com que o notável patrício, que
foi o guiada distineta assembléo,encara

s. o problema econômico do Minas.
Nesse relatório fica respondida a ob-

jecção dos qne combatem a politica pro-
teccionista, relativa aos perigos qne tal
politica pode acarretar ao commercio

£ donosso principal gênero de exportação
— o café.

Pela alludida peça ae evidencia a
.segura orientação politica proteccio-

nieta, cuja doutrina,applieada com cri'
. terio, tendo-se em attenção o jogo dos

interesses commerciaes com as nações
amigas, nenhum perigo pratico offe-
rece.

O mais interessante é que se tente
' -' combatera doutrina da protecçâo, re-

''-v 
clamando-a, no emtanto, para nm só

•f X"¦ gênero da producção nacional, embora
¦ o mais importante, o qne demonstra

qne, em substancia, ostão todos dé ac-
. cordo em que a solução do problema

econômico brasileiro é, nem pode dei-
xar de ser, a do proteccionismo franco,
si bom qué praticado hábil o cautelo-
lamente.

O apregoado prejuízo dos consumi-
:' dores, o grande cavallo de batalha dos

livres cambistas, recebe do illustre pro-
sidente do Congresso e relator de sqas
eonclnsões, nma resposta simples e fnl-
minante, que .de todo o inutiliza: <Fa-

çam-se produetores protegidos, os con-
anmido.es prejudicados—e eis sorvida
a qnestio».

Fácil e simples, como todas aa sola-
'' '¦ çõos folizes, essa liquida p argumento

' '-"•"" anti-protoecionista, cumprindo, ainda,
aceresoentar que, salvas excepçõos po-
quenas, ninguém é simplesmente con-

• sumidor, porque quem o éem relação a
• esse gênero é,por via de regra, produ-

ctor em relação a ontro o lucrará, por-
tanto, sempre, com» applicação da dou-
trina.

E' o seguinte o relatório:
' «Illmo, e exmo. sr.dr. Francisco An-

• tonio de Salles, d. d. presidente do Es-
tado de Minas Oeraes :

Em nome da mesa do Congresso In-
dustriol, Agrícola o Commerciál do
Estado de Minas Oeraes, tenho a honra
de passar ás mãos de v. exc. a* con-
clusões a que chegou o mesmo Con-
grosso, depois de cauteloso exame da
matéria que lhe foi affecta.

Ao receber, com os mens illnstres
* companheiros da Commissão Funda-

mental, a distineçãó que nos conferiu,
expondo v. exc. ã sua orientação sobre
o nosso desenvolvimento econômico
e nos incumL indo de elaborar as tbe-
ses em qué se devia assentar a obra do
Congresso, eu antevi que os mais sin-
ceros applausos do povo mineiro ha
viam de coroar tão brilhante inicia-
tlva.

A consulta ao pensamento das das-
ses produetoras constituo exemplo au-
spiciosode nma política francamente
republicana, que vae lianrir a sna nór-
ma de acção na manifestação dirocta
da opinião publica.

E en não me illndla.
Está bem viva a impressão quo dei-

xou o Congresso.
Em sessões seguidas de trabalho

aocurado, ello passou em revista todo
o vasto o complicado problema oconomi-
co ro»rente á especial situação da
nosso .:»(!».

Foi tt i! («nsolhdcra commnnhãodo
toda a familia minoira. Si me é licito
synthetisar a obra realizada, direi a'.'-.•:?• exc.qne ella ofteroce, com o aspecto
pnramento econômico, nm outro de
grande alcance moral—podendo sub-
stitnir as estéreis e desastrosas lucta»
partidárias em tomo do pessoas, pela
preocenuaç-o fecunda das conaaa.

O problema econômico constituo nm
«£ te.mno neutro onde devem collaborar

• .-.-.;-> todas as actividade. e, podendo afastar"as 
prooccnpações pessoaes, fazeonver-

gir ao mesmo tempo todaa as enorgias
nteia para commettimentos proveitosos,
que consnltam os interesses da commn-
nidade inteira.

A feição politica do Congresso foi,
tomo devia eor, francamente conserva*
dora.

O Conpesso pede que se restrinjam
asdemasudaa attribniçõe* políticas e
administractivas das municipalidades; e
appclla para • elevação do censo elei-
toral, porque a Republica, tendo por
flm realisar o bara de todos, somente o
pôde conseguir por meio doa mais ca-
pazea.

Aa medidas de ordem geral para a
reconstrucçlo econômica do Estudo es-
tabeleeidas pelo Congresso ato: premi..»
pecuniários de animação para o estl-

I mulo da iniciativa particular; anxilio
indirecto dos poderei publico* para o
estabelecimento das sociedades coope-
.ativos de producção, credito e circula-
ção; e finalmente, o proteccionismo para

sas mercadorias nacionaes produzida.»..
O frneto da iniciativa particular se-
*&àp_pletamente perdido, «i não o

ção do incipientes nn grando conenr-
roucin dos morcados internaciouaos.

Os que se impressionam com a situa-
ção desfavorável a que o protoecionis-
mo possa lovar o. produeto priinordi-
almoute uosso — o café, elaboram em
evidente orro. O calo, já o affirmei em
outra oceasião, nos dá no mercado in-
tornacional nina posição dominadora:
einquauto o Brasil é capaz de produzir
tudo que importa, o café, até agora
sua principal mercadoria, não pôde ser
produzido na quasi tntalidodo dos pai-
zes consumidores, protegido como é
pela fatalidade de j circuuistaiieias na-
turaos, .

Demais, a applicação da doutrina
proteccionista deverá sor feita com o
critério que todas as medidas praticas
do relovancia ovigem, téndo-so em vista
a situação ospec:alr_o morcado brasi-:
loiro poranto o das outras noções quo
comnosco tenham relações econômicas
e interesses commerciaos om jogo.

Seremos benevolontos para com aquel-
les paizes quo o forem para comnosco;
procederemos com equidade em rei.-
ção aoB qne por tal mnnoira tratarem os
nossos interesses, o applicoremos a po-
litica proteccionista com firmeza em re-
ferencia áqiiellos outros cuja balança
commerciál nos seja desfavorável.

Allegain anula quo o proteccionismo
só ó favorável aos produetoras em pre-
juizo dos consumidores, não tondo so-
melhante allogaçilo nonhnm funda-
meuto de i-nlor econômico, porqno, om
um paiz novo, o dever imperioso é
abrir novas fontes do riquozas, é pro-
curar que todas as actividados convir-
jam para a exploração de uma terra
excepcionalmente opulenta, é, emfim,
produzir.

Na protecçâo aos produetores, sem
duvida alguma, cata a solução do pro-
blema econômico; sim, protecçâo efficaz
desta classe quo não é privilegiada,
abre-se ás aspirações e energias do to-
dos, procurando pelo trabalho remune-
rado, com a sua, a grandeza do Estado.

Os consumidores prejudicados que
se façam produetores protegidos, o sè
terá sem duvida encontrado a solução

dona da Teferida saia foi rocloinal-a,
e era uma senhora da mais alta os-
tirpe...

Èxplicou-se assim a sua avontnra:
Como a bençam papal dovia estender-se
a todos os objectos usados, na oceasião
do acto, ella vestira sete saias, para
offerocel-as om seguida ás suas ami-
gas que não tinham podido assistir ao
jubileu.

No atropollo, uma destas havia se
desprendido sem qno olla desse pela
falta.,, mas, como estava benta, não he-
siton om ir procural-a, para entrar de
novo em sua posse, O podido foi so-
tis. ei to.
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A' vendp no escriptorio dosta folha.

Foi com esta politica quo a Bepu-
blica dos Estados Unidos do Norte cou-
struin o sou assombroso poder daactua-
lidado, e nem sei como se possa pen-
sar em outras solnçõos econômicas, de-
pois de tão. longo, tão fecundo e tão
brilhante exemplo.

Nos pareceres das commissões es-
pociaes, nos relatórios, memórias o pro-
jectos já publicados, de muitos dos se-
nhores congressistas, oncontra-se so-
bejo desenvolvimento de toda a mato-
ria estudada. ,

Entregando a v. oxc. as conclusões a
quo chegou o congresso, fica-me o sen-
timento da minha insufficiencia com o
da honra immerecida do collaborar em
Obra tão momentos», quo se esboça
agora sob os altos auspícios de v. exc,
a quem ha de ficar para sempre a gloria
de haver, como primeiro, desfraldado
na terra brasileira a bandeira da poli-
tica economiCOísysteumüca o proteccio-
nista, salvadora dó nossos créditos e
garantidora do nos^o futuro.

Bello Horisonto, 24 do maio de 1903.
Saúdo e fraternidade — João Pi-

nheiro da Silva, presidente do congresso
industrial, agrícola o commerciál.

Matadouro Municipal
Na noite do ante-hontem para hon-

tem,f ugiu do curral do matadouro mn-
nicipal todo o gado que ali se achava
para ser abatido hontom.

Segundo nos informaram, originou
essa fuga tor o chaveiro deixado o por-
tão aberto,

Hontem ainda não tinham sido en-
contradas todas as ro.es, faltando até
á tarde um boi do sr. Florencio Pi-
monta, um do sr. João Iung, nm do sr.
José Oregorlo e quatro do sr. Antônio
Saldanha.

A pedido das autoridades argentinas,
a policia de Moiítividéo realizou ante-
hontem a prisão do caixa do uma das
snecursaes do rtknco do la Nucion, cha-
mado Curuzu (Janda, quo fugira dopois
de haver praticado um desfalquo do
importância equivalente a 800 coutos.

ÉM seu poder foram encontradas Io-
trás Bobro Paríi, á sua ordom, no valor
de 300,000 f.aflcos.

Em conseqüência dos ferimentos que
recebeu, ao ser victima do desastre su-.
bre-vindo quando disputava a corrida
Paris-Madrid, falleceu o auto-mobi-
lista Mareei lionautt.

Da. GimiSTOVAH Malta—Medico, dá
consultas no seu estabelecimento hydro.
herapico, á rua Direita n. 8U, das 11 ás
8 da tarde. Uesidencia, rua dé Santo
Antônio n. 61.

Transcrevemos hoje, a bellissima
chronica da Gaseta de domingo,na qual
Olavo Bilac faz as mais lisonjoiras re-
fereneiasao povo mineiro e á capital
do Estado. .

Oa leitores quo so deliciem com o
primoroso trabalho do fino artista, em-

quanto nós ficamos resando para que
a sna oração final seja attendida, pois
assim poderemos apreciar sempre os
seus admiravois trechos do Ma litora-
tara. _

Consta quo o dr. Pereira Passos,pro-
foito federal.pedirá demissão, caso não
soja approvado o projecto prorogando o
praso do seu governo.

O sr. ministro da fazonda mandou
discriminar, na minuta do contrato da
encampação da empresa de melhora-
mentos, o valor do cada uma das pro-
priedade» e ontros bens, pois pretende
reformar o Banco da Republica.

A encapação da empresa do melho-
ramentos constadas concessões que a
mesma possue, da estrada do forro, de
vários terrouos do sua propriedade e de
ontros bons qne não se relacionam pro-
priamente com as obras do porto.

O governo só. encapa o necessário
para a realisação do cães, entrando em
accordo sobre os ontros bons por en-
contro do contas entro a melhoramen-
tose o Banco dá Republica, que é cre-
dor daquolla do uma somma colossal.

So a somma, representada por esses
bens, entrasse no ajuste sem discrimi-
nação dos seus valcres, não haveria
base para nm accordo com os diversos
ministérios o a prefeitura quando re-
clamados os bens que essas repartições
desejam adquirir.

A carta testemnnhavel sobre a quês-
tio dos bons. da Ordem Benedictina foi
distribuída ao ministro nomeado, Soa-
res, devendo ser julgada na próxima
sessão do Supremo Tribunal.

O jubileu papal den logar a inoiden-
tes verdadeiramente curiosos...

Foi aasim qne, no meio doa objeito.
perdidos na basílica do S. Pedro, dur-
ante as cerimonias religiosas, achou-se
nma perfumada saia de senhora, que
era nm verdadeiro primor de ele^an-
cia. Acoob^o, a> vezes, perderem-se
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Em Goyaz a soeca tom sido rigoro-
sissima. Nota-se em toda parte consi-
deravel diminuição das águas dos rios
e ribeirões.

O prefeito federal abriu ante-hon-
tem .o- terceiro credito de 1.000:0009
para reforço da rubrica desapropria-
ções.

Representação
Em uma desenvolvida o bem funda-

montada roprosoutação, redigida pulo
sr. Biuno vou Sydnw, us industriaos de
Juiz de Fora pedem aos srs. drs. Aza-
rias do Andrade o Francisco Vullada-
res, deputados estaduaes por esto di-
stricto, quo se esforcom para conseguir
do Congresso a adopção das seguintes
medidas, que julgam de real vantagem
para as classes produetoras:

1°) abolirão .dos impostos de impor-
tação; 2°);>reducção de 50°/o sobro os
impostos dò exportação sobre tecidos,
meias, camisas de mnia de algodão, mo-
veis, BÓla, fumo o artofiictos do ferro;
3") abolição do impostos de exportação
sobro tecidos o suecos de juta; 4°) au-
gmeuto de imposto de exportação sobre
couros crus.* Kéelámaiíríniais oj-.stgnfitarios da
representação que os me_nos depn-
tados se esforcem junto do poder nx-
ecutivodn Estado para cousoguirem do
governo da União as seguintes provi-
dencias:

a) augmento do frete do algodão crú
(americano) importado; b) ser mantido
o actual imposto aduanoiro de impor-
tação qno pesa sobre o fio do algodão;
c) redução do frotes para mnchinismos,
peças de maohinas, accessorins que'te-
nham de ser remettidos para cnncortos
das fabricas, forro limado, mobílias
fabricadas no Estado o madeira om
bruto do paiz, garrafas o vasilhames
em retorno, materiaes para industria
cerâmica; sola, couros crus, cascas e
extractos tanosos destinados aos cortu-
mes, manteiga; pedindo mais para que
o frete seja feito pelo seu pezo roalenão

Íior 
dezenas, e sor pago, bem como o

mposto, polo consumidor, quando assim
desejar.

Deixando & margem a apreciação da
vantagom ou desvantagem das' provi-
dencias reclamadas, e apenas assigna-
laudo o facto, salientaremos qno o ca-
minho ora seguido pelos industriaes do
Juiz de Fora foi o mesmo quo ha dias
lhes apontámos como sensato para
conseguirem algo do que pretendem.

Chronica
Os jornalistas, quo foram a Bello

Horisonto assistir ao Congresso Agri-
cola Industrial, voltaram de lá maravi-
lhados e encantados com o qno virem
na joven o esplendento Capital minoira.

Quantos annos correram do 1894 até
hoje? Contem bem pelos dedos: nm,
dois, tros, qnatro, cinco, sois, sote, oito,
novo... Novo annos, sómentol o nossos
novo annos, creou-no, como por mila-
gre, no meio do nm rude sortão, uma
bella cidade moderno, com avenidas
Imutenaas, com palácios formosos, com
admiráveis parques! Pelas ruas largas
o arborizadas, rodam bondes electricos;
lâmpadas eleetricas fulgurnm entre os
prédios olegantes o hygionicos; moto-
r»s electricos põem em acção, naa fa-
bricas, as grandes machinás cujo rom
rom continno ontôa os hymnos do tra-
balho e da paz.

Onde so oporon esse milagre? ondo
se {fez esse assombro? onde ae creon
esta maravilha? Foi na America do
Norte, onde as cidades brotam do solo,
por encanto,—como do fundo de nm
chapéu saem, ao toque da varinha do
prestidigitador, bandeiras, fitas, flores o
aves? Foi na Austrália ou na África do
Snl, onde o gênio inglez se expande vi-
ctorioso, construindo e-tradas de ferro
em dias e povoando léguas e léguas d>
terra em semanas ?

Nãol esse assombro, essa maravilha,
eme milagre foram feitos no Brasil, -
na pacata o conservadora Minas...

O aasnmpio é tão seduetor, qae não
convém tratal-o em poucas linhas.

Em 1894, quem escreve esta Chronica
visitava, com nma curiosidade grande,
o povoado do Curral d'EI-Ror, onde o
Congresso Mineiro decidira installar a
nova capital do Estado.

Naquelle tempo nio esqueçam que
<}e 1894 até hoje só correram nove an-
nos!), não havia t-aminho de ferro até
lá. Deücia-se do trem cm Santa Luzia,

[Uena cid_d% enta" vellps
BD-M-fl sdfiJps-tnRH dí! tfn-

ràcòs feitos pelas balas dobrando com-
bate de 1842 entre as forças de Caxias
o os liberaos,—o soguia-se' a cavallo
para-o Curral d'EI-Roy..;

A viagem era linda, mas fatiganto:
as soalheiras do campo mineiro são
duras. Mos o tormo da jornada era en-
cantador.

O panoroma era uma seducção: uma
alta montanha fechava ao fundo o sce-
uario, o sobro a verdura frosca da voge-
tação alvejavam, sorrindo ao sol, as ca-
sinhas do arraial.

Agora mesmo, tem o direitista do-
ante dos olhos uma ph.tographia, já
quasi apigada, daquelle sitio.

No primeiro plano, nm grupo do

3uatro 
cavalleiros: Sabino Barroso, que

epois desse tempo já foi ministro do
Estado; Rodrigo Brotas, um adorável
rapaz queimo, te já; le^,
ptor -..táàilinhas, ifiònrãoWr
racado e phantasticp bncefalo branco,
soinni.len.il e tropeçudo,.qtie.de com om
cem passos (ainda vos leiriljrais, ó^cos-'
tellas ?!) davac. in o cayalloiro-uochão;
a quarta figura da comitiva ora um
velho pagem do saudoso Matta Macha-
do,—um preto de sessenta annos, qne
tinha na cabeça e na boeca nma inoxgo-
tavol encyclopedia de historias, do ane-
cdotas e de casos do sertão.

O arraial ora formado por unia única'
rua: tinha umas vinte ou trinta, casas
pequeninas, quasi todas do> taipa;—em
certo ponto a 'rua alargava-so, for-
mando uma praça, em quo. assentava a
egreja: om frente da egroja,írUmfaltis-
simo cruzeiro de mudei rá tosca' abria
ob braços no ar como abençoando o po-
Vi'ado. .

A gento era simplos o bõa: quando lhe
dizíamos quo ali haveria om liruve nma
grande cidade, ella abria os olhos
com espanto, o tinha depois um sorriso
do malicia, como quem se considera
muito i'óra do alcance de burlas o inys-
tificHçôi s,

O trabalho era ali reprosentado ape-
nas pnr um limitado commercio.de ge-
neros, uma pequena lavoura, o dois
modestos cortuines.

Uma dos casinhas,—nota interessante
—tiniia um piano, o nutra nota interos-
santo: havia um lavrador quo sabia la-
tim como um. leitor do seminário... Mu-
Bica e latim: as duas paixões dn mineiro
do tempo antigo.

ÜTTJ^_t__D_RO __WTJI--SO ÍOO _R,S.
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Outras cidades, dorramadas pólos

campos hoje agrestes, esplenderão, ce-
¦obrando a gloria do homem...'E, do
novo em novo annos, continuarão a
surgir, do solo inculto, motropolos fui-
gentes, como Bello Horisonto surgiu do
Curral d'El-Rey„.

As creanças cariocas, que estão hojo
aprendendo o a b c o soltando papa-
Çaios, vão vor o Rio de^ Janoiro trans-
formado na mais bollu cidade da Amo-
rica d" Sul.

Por todo o Brasil, do norto ao sul, no
littoral o no contro, ognal espectaculo,
do infinito doslumbramonto, ostá ro-
sorvado á geração quo ora começa a
viver,." Ja nada podo detor esta carreira fui-,
gida, este vôo dosmodidn o rutilante da
nossa nacionalidade para o progrosso o

•ffoclíndo"ata£'f -Som--

Ora, pois! em nove nnnos, um. thau-
mattirgo, um milngreiro,' um uuigico
transformou aqnollo pacifico o tristo-
nhologarejo em nma esplendida, cida-
de. Aplainon-so o solo, dostruiíi-se o
matto virgem, a locoin .tivaaceordoii os
ochos da serra, canaliznu-sa a água, o
os palácios sairam da terra, esplen-
deiião ao sol.

Este thaninaturgo tem um nome fo-
minino: chama-soíl Coragem...

O Brasil é a terra das idéas ostabe-
losidas e ¦' dós' .preconceitos vivazes.
Quando'nos convencemos do uma coisa
é difficil nxtirpar-nos .essa convicção.
Pensa-sS o diz-sp,. emftodo, o Brasil,
qne... mineiro o tyi)n d j-canaucisloo.
do omperramohtu, da rrotr^fljsjl^^SBi
tibiesa de animo. Ha até, a osse ré-

veio animar''às onorgiiis latoiitos da
raça, que estavam adormecidas no ma-
rasmo o na esterilidade; mas, tombem,
já não havorá narcótico que nos mor-
gnlhe do novo nosse ostupidó o tris-
tissimo somno I

. Quem so atrevo a aflirmar quo a
éra dos milagras passou ?

A coragem faz milagres . ainda, o
fril-os-á pelos sec .los dos seculoa, ro-
suscitando os Lázaros, multiplicando
os pães, mudando a água em vinho,
dizendo ao-, yaralytico : anda ! o ao
,c.gó:. vêí*"
.,0 que já estamos vendo em Bello
Horisonto o em S, Paulo, o qno esta-
mos começando a ver no Rio de Ja-
noiro, os nossos filhos hão do vol-o em
toda a extensão da Pátria foliz.* Pobres de nós.quo andamos por perto
dos quarenta annos ou que já pas-
samos por elles!
'' Não teremos a fortuna de ver realizado
o que tanto sonhamos o pedimos... Mas,
quando a morto implacável nos empur-
rar para a cova, não morreremos tristes:
um sorriso do suprema esperança e de
supremo goso nos brilhará na bocea,—
o os nossos olhos, antes de se fecharom
para sempre, -descortinarão, com essa
clarividoncia que Deus dá aos mori-
bundos, a imagem radiosa de uma
grande Pátria, esbatida em clarões do
apothoosé num futuro próximo... .

** * .
Em todo o caso, Senhor Dous mise-

ricordioso, se isso não contrariar os
V08309 mystorinBos o impenetráveis
dosignios,—doixae que este mísero es
criptor ainda viva alguns nove, dezoito
ou vinte o soto annos, consorvaiido-lhe
ostos olhos para v8r o progrosso do
Brasil, esto coração para amal-o. o osta
penna para servil-o.—Olavo Bilao.»

Uniào sul-americana
' O sumptuoBO palácio do Jockoy-Club,
de Buonos Aires, >nde so realizou trás-
ante-hontem o baile om honra á de-
legação chilona,aproBentava nm aspecto
deslumbrante; no terraço, esplendida-
mente ornamentado e i!luminadn,viam

spoitó, um axioma famoso, segundo o
qual a actividade do mineiro, em mate-
ria de trabalho, cifra-se apenas nisto:
«o mineiro planta o milho, o porco
come o milho, e o miueiro come o
porco.»

Para mostrar a injustiça dessa af-
Armação, já deveria bastar a existência
de Juiz do Fora, — qno é uma liuda,
uma encantadora cidadezinlia.

Mas, qne dirão os dotraetnros dos
mineiros, deante' desso "assombroso o
luminoso facto da fundação do nma
grande cidade modorna om novo annos?
e que dirão elles, deanto da realização,
noseio dessa famosa cidado, do uin
Congresso om quo, sem dispondiô do
rhotorica bulofa, se exprimiram as mais
radiantes promessas do rogonoração do
trabalho e do progresso?

Uma cidade como Bollo Horisonto1
consti uidaom nove annos, não ó cousa
qne so voja cnmmummonto pnr osbo
velho mundo. Qiiando, om l!)o() os jor-
nalistas do Rio acompanharam o pre-
sidente Campos Salles ao Rio da Prata,
os argentinos mostraram-lhes com or-
gulho a sua linda cidado do La Plata,
nascida, om pouco tompo, do um sonho
febril. No enthusiasmo com qno ellos
falavam de La Plata, havia um dosado
e nm triurnpho. Mas nós s rrimnns,.
porque nos lombravnmos do nosua Hei
Horisonto.

Essa reputação do povo carrançi
attribuida ao povo minoiro, vom d.
facto do sor ello, de todo o Brasil,o pov
quo mais ama as suas tradições,

Mas quem diz que o culto da tradi-
ção é incompatível com o amor dn pro-
grosso? O homem podo amar o presente
e anciar polo futuro, som amaldiçoar
ou desprezar o passado.

As arvores amam a viva luz o o gran-
de ar om quo se banham as suas rama-
das fortes, mas amam também n terra
humildo om que so fincam as suas rai-
zes, e quo lhes dá a seiva gonorosa o
farta...

Os brasileiros do hrjo podom amar
a liberdade, p dom praticar os precoi-
tos da mais bolla solidariedade huma-
na, podem unir-se fraternalmente om
doce ainplo.o, — sem qno por isso so-
jam obrigados a odiar os sons avós
que vendiam, compravam, surravam o
matavam escravos: cada século tom ns
sens usos, — e Deus sabe quantos cri-
mes e quantas cousas ver.onhosas os
séculos futuros hão do descobrir na vida
do suculoXX!

Em Minas, e no coração dos minei-
ro*,haverá sempre logar para o passado
e para o futuro.

Em Ouro Preto, em S. João o S. José
d'EI-Rey. viverá a tradição, fixada na-
quollas escuras ladeiras, pur onde ss
casas velhas rolam, numa avalanche
d* minas, eunogrscidas pelos séculos,
• santificadas pela recordação dos tra-
balhadores obscuros que preparavam o
fultcor da era de hoje.

Nas cidades modernas, a vida so ex-
pandirá cantando • brilhando: e a raya
forte, ennobrecida pel» trabalho o pela
coragem, não deitará de visitar de
qiiando em quando, com os joelhos do-
brados, os santuários em que se gnar-
dam as relíquias do passado, as tradi-
ções sagradas do labor primitivo.

•* *
Nove annos, apenas... Daqui a ou-

tros nore annos, o Rio de Janeiro scra
Táfl-TS 0-R-H*Í to____-jTEW.

CABRIOLAS
Do Commercio dt Minas:

..Tosiuo amigo, vae o recado
para quo o leias, Rimes também:

ando assombrado
tal a mudança quo Minas toml
O-tempo é pouco para os abraços;
virei Penido... vè tu, Jnsinol
ando aos abraços... mas não uns braços.,,
sim.., uns taes braços... Jesus I bamiino!
Cousas ou vejo quo nunca vi...
— n.o malicios, Josino meu! —
São cousas sérias quo vejo aqui...
O João compadre que sorte deu I

Graças a elle.,,. tudo mudado!
Já nio sou posto... vô tu só isto!

Ando assombrado,
sou visitado... 6 sou bom visto!

Tivqcharànga,.. discursa... v8I ' 4
Mas foi a soeco... porque... porque...
ando tão rico... Sou dos ricaços,
já distribuo... mas so abraços...

Qno bollos diasl qno natureza! ..
Olha: parece c'o a Baroneta.
Di.endo isto... idéias fazes...
Uma bicota...' mais aos rapazes

o osta assigna sem nenhum medo
o Zé Maria de

Aibtído

P. 8. ~
Vi unia vacco: como chorava I
o t«o somente—como isto intriga! —

se lamentava
por ter barriga.»

TSUFO-A -UTA-TDB

Meu Deus, oh quem diria !
O gravo «eonceiAmi-»,
O magro Zé Maria,
O pae da .Baroneta., '
Já anda prazenteiro,
Tem appotito á mesa,

. E, vive, satisfeito,
Abraços, a granel,
A torto e a direito
A dar e a receber...

_^_n^_.r%a4íf«si_ára,
ilKCttVculii-oom 3.0OOãrgontínirVcl

o numero de convidados quo assisti-
ram 4 imppnente festa.

Era quasi impossível dansar-se, tal o
accumulo do possoas om todos' ob sa-
íões, Os delogados chilouos foram on-
thusiasticaniento acclamados á sua on-
trada no salão do Bailo.

— A officiolidado do .Barroso» vi-
sitou a legaoán argentina o ahi saudou
ao sr, Joso Terry,«ucarrogado do nego-
cios, a quem o encarregado de nogooios
do Brasil brindou, fazondo votos pela
amiza.le o pelo progrosso das tros lio-
publicas que actualmente domonstram
a sua solidariedado om tão oloqnontes
festas. . .

—Os jornuea argentinos cominentam
favoravelmente otolograinma qno, no
dia 25 do corrento, o barão do Rio
Branco dirigiu ao ministro brasileiro
naquella capital, para sor communicado
ao prosidento Roea o dr. Draeo.

«El Pais» diz que as do.laruçõcs tro-
eadas pólos representantes otficiaes do
Brasil, do Chile o da Argentina são
claro indicio do uma alliunça entro as
tres grandes Republicas da America
Meridional e quo a amizado o a união
outro ollas hão do sor duradoura o de
summa vantagem na dofosa dos intoros-
ses rociprocoe.

O amigo Maciel
Nem tempo tem de o rêr!

Quo tempos! que mudança!
Já vae aos bastidores,
Já ri, paueia o dança,
Já escreve pr'o theatro,
Já coia com actoros,
Já faa o diabo a quatro.

Tino porque ? pergunta a gente a medo;
Porque tanta mudança, tanto agrado,
José Maria Penido de Azevedo?
Respondo o_»concoíAein>»—Por meu fado,

—E' outra a capital
Diversa a sua gente,
Porque,etcoatera e tal...
...E' outro o presidenta.

•
« *

Olá! seu Bruno, saiba que o Rodrigues
Alves, só do medo do teu centro operário,
acatia do propor na mensagem ao con-
grosso federal a reducção das horas de
trabalho nas fabricas a 8 horas por dis.

Anda, -junta .o,pessoal da juta para
darià'_>0a-jjiova'c"-)ifir.-..-¦. iüla no. sacco.

Os bonedictinos adquiriram o monte
Escândalo, ondo pretendam fundar um
mostoiro para. o rito syriaco. Dosagra-
dando-lhes dar como novo endereço —
Convento dos Bonedictinos Monte Es-
candalo,—resolveram denominar de ora
om doante aquelle logar—Monto das Oli-
veirm.

(Transcripção do hontem.)
—E' irem tratando do mudar logo osso

nomo, porqno sonAo o mostoiro fica sem
alumnos. Olivoiras, symbolo da par. e da
concórdia, para principio serve,

O repórter aqui da casa avisa quo,
d'ora avante, os negócios de cadáveres
só competem ao Sclunidt, quo é a burra
do jornal.No «Jornal do Commercio», a coisa é
com o Mosquito, quo é o geronto.

Não choro, seu Corria,
Espere socegado,
Que ind.i será, por certo,
Illustre deputado;
Quem podo o manda, croia,
Quor vel-o alcandorado,
Eo tempo já vem perto
Do surto desejado,
O sétimo azulou,
Por treze do contado 1
O Vuz dar-llie-á cadeira,
Entrando p'ra o senado.
Lamounier u»»n'ro_ t
Foi true do afilhado.
Agora, sem «ancoira,
Na Malta suftrngado,!

VocêdarA quinau do mestraço a um tal
(Limai E uo chupa do hago ha de ficar de cima.

mr.n»TS postai, ao azsvbdo

O teu Pharol symnathico,
Do verve era apopletico
E está ficando omotico,
Inniilso o soriinibatico.

Teu chiste era allopathico .
E tinha um sal de esthetico;
O nosso ó antipnetico
E é chiste arciii-hoiiioopatieo.

Ouvimos certo critico,
Taxar-nos de narcótico,
Num rapto impolitico.

E' pouco patriótico,
Ficar por lá somitico,
E nós no toco.

Zofieo

No preço de passagem ostará incluído
o transporto até ao Estado do Illinois.

As passagens serão de ida e volta o
darão ao passageiro nm grando proso
para a demora nos Estados Unidos.

Tenciona também essa omprosa ob-
tabolocer bilhotos com direito a viajar
om todas as ostradaH da União o a in-
Rtallação om dotorminados hotéis.

Nos principaos cidades norto anieri-
canas, a omprosa tora correspondentes
para attondor aos passageiros quo via-
jurem por sua conta, com cicoronos
o proporcionando-lhes todas as facili-
dados.

— O governo norte-americano exhi-
birá na oxposiçáo os methodos o alguns
processos applicados na fabricação de
dinhoiro.

A dita oxhibiçãocomprehonderánma
prefisa de mãoYpara impiiinir papel^tuas; aslojaf vooin a cliontcla.reappa-- -.-..
moeda, o outras para cunhar vordadoi
ras moodas do cobro, nickil, prata e
ouro. Tamboin sorá oxhibida uma com-
plota cnllecção do dinheiro dos Estados
Unidos, do diftbrentos do denomina-
çõos.

O Alto Juruá
Estivo, am ante-hontom om conforen-

cia com o sr. prosidento da Ropublica
ns srs. ministros das reLçAos oxtorio-
res, da guerra o da marinha.

Consta quo ficou resolvido concen-
trur maior numero de forças terrestres
o navaes no Estado do Amazonas, não
só para prevonir possives couflictos,
mas também para que so tenha co-
nhecimento oxacto dos oceurrencias
do Alto Juruá o de cortas posiçõos geo-
graphiciis, ontro ns quaes a confluen-
cia do Anionea o a do Tejo,onde desde
fins do outubro se estaboleceraum posto
do ordom do profoito do Iquitos.

Na fóz do Amonea deram-se con-
flictos entre brasiloiros ali estabeleci-
dos dosdo muitos annos o as forças pe-manas chogadas em 21 de outubro
ultimo.

Os ostabolocimontoa do brasiloiros
tom sido atacados o saqueados, sendo
muitos proprietários o trabalhadores
obrigados a desamparar as suas casas.

As reclamações dos nossos compa-
triotas apresentadas dopois do justifi-
cação poranto o juiz federal do Ma-
m'ni_ já si bom a 2.700 contos do réis,

O Banco de Crédito Real de Minas Ge-
incumbe-se de remessas de dinheiro para
a Itália.

Polo sr. ministro da guerra foi re-
cninmon.ladn aos comnmndantes dos
districtos militares quo dum imme-
dinta execução ao aviso quo manda
proceder ao agonciamento de volun-
tarios para o exercito,

Actos of-teines

Segundo nm telegramma, parece con-
Srmar-ft* o boato do que as próximos
feleiçOes no Urugoay serão cansa de um
novo movimento revolucionário.

O governo, declara, entretanto, quo
responde pela realização tranqnilla do
pn.ximo pleito o já enviou para tod>s
os departamentos armas o mun çõos
com que reprimir o primeiro alarma
possíveis excessos do politictgem. Nem
por uso deix». entretanto, de angmen-
tar o êxodo de familias par_ as tron-
ttfeis as B-pabH» Arv*rt*s* * Smil

Babemos que o dr. Gama Júnior vae re-
lucr.ir habtat-ciTyusparadoi« represen-
uuitesda imprensa local, indiciados em
.rime de teutstiva de morta.

Exposição de Sâo Luiz
Para facilitar a concorrência do

?rande 
certainen qne -e realizará em

904 na cidade de S. Luiz, uma grande
empresa norte-americana de navegação
e-tá tratando de installar agencias n«
Rio, S. Panlo e Santos, para o serviço
da i-ua linha.

Paro o serviço entre o Rin e Nova
T-rkcom escalas |>or Ssnt<« e outr»
portos—essa empreza empregará ma
gnificos paquetes, e as p__»aoens terão
traia grsxicre rtfdiwçTrl).

Actos do prbsidintb—Por docre-
to du 29, foram nomeados professores
públicos pr.marios :

Pa cadeira de S. Gonçalo do Pará,
municipío do Pará, o cidadão Ernesto
Moroira dos Santos, habilitado om con<
enrso;

Da cadeira do soxo masculino do
Cláudio, município do Olivoira, a nor-
malista d. Clotiide Amorim.

Foram concedidas as aoguintos li-
conças:

Do um anno,para tratar do negócios,
uo 2? escrivão do jucli inl e notas o offi-
ciai do registro gorai do hypothecas da
comarca do ('abo Vorde, Augusto Al-
varo do. Noronha;

Do tros mezes, para tratar do saudo, á
professora do Curvollo, d. Elisa Octa*
viano do Alvarenga.

Foi cousidorada paro tratar do
saudo, nos tormos do § Io, art, 1°, do
rcgulainouto n. 1.497, a licença conco-
dida, som vencimoutos, ao juiz substi-
tuto da comarca do Bocaynva, bacha-
rei Manuel Rodrigues Villaros, em 30
do janeiro do corrente anno.

SUCHETAIUA DA POLIUIA — Foram
oxpodidas as seguintes portarias:

Nomeando os cidadãos capitão A pri-
gio Fernandes do Oliveira e capitão
Porfirin da Silva o Oliveira, para dele-
gado o 1° snpplonto do inunicipio de
Sacramento;

Julgando sem effeito a nomeação do
olfuros Clarimun o Simões do irnudn,
para delegado do policia especial no
inunicipio du Arassuahy, e, para sub-
stitiiil-o, nomeando o alferes Manuel
Josó Soares Focas;

Nomeando o alferes Clarimundo Si-
inôos de iranda, para dologndo do po-
licia espocial no município do Minas
Novas;

Esonerando,a pedido, o cidadão Joa-
qnim Vaz do Oliveira, do cargo de 3'
snpplonto de dologado do policia do
município do Piumhy, e, para substi-
tuil-o, nomeando o cidadão Antônio
Daniel.

Secretaria dar fixakças — No-
meando o cidadão Antônio Mendes do
Souza, para o cargo de administrador
da recobodoria de Fortaleza;

Declarando som effeito a nomeação
do cidadã» Antônio Nogueira de Sá,
para o cargo do vigia auxiliar da arre
cadação do ponto do Candelária, sujeito
á rocebedoria do Sapucahy-mirim, e,
nomeando para o referido car .o o ei-
dadão Vital José do Nascimento.

No requerimento rm qne o nego-
ciauteKicolini Dolloroiizzo.sUccessorda
firma Dell<>ronzzo & O mp., pede relê-
vação da multa de 1:000$, que lha foi
imposta pola cnllactoria desta cidade,
ou o encaminhamento do respectivo
processo do mistro da fatendâ. den o
director interino da Rocebedoria «st*
fespachu:

«Indeferido. A multa a que se refere
o supplicante nã» lhe foi apjilicada por
esta repartição, qne, ainda mesmo no
caso de haver o requerente recorrido
com as formalidade, lega» da dita mui-
ta, e que. entretanto, deixoa de fazer,
não poderia encaminhar a instância
superior, emo o pede. o respectivo pro-
ee*w, visto que isto compete á estação
fiscal. p»T indo correu e f-1 o mesmo
proce-s« j nigado.»

Ei-e pi> rtWi foi ir.-taura Io em vir-
tude de auto lavrado pelo agente fiscal

Idesta 
circnmscTipçâo, st. Pedro

t»trnv»i Horta.

PAGINAS
Juiz do Fora volta aos sens dias de

proaporidado triumphal. Oa tompos ns-
fastos om qne o commercio sentia-se
morrer lentamente, as fabricas dospo-
diamdo improviso os operários e fecha-
vam as portas, o a população, temendo
a posto, ia buscar ao longo o socego f o
conforto que não encontrava sob MU
céu, chegam, afinal, ao seu crepúsculo;

A crise econômica deixou do ser m
nu vom borrascosa, suspensa amoaçador
ramonte sobre a cidade, ponto magas-
tico- para ondo convergiam todos os
olhares; restabolecon-so í' transito nas

recer; as physionomias estão roanims-
das; já não se encontram, a cada passo,
nos janellas os roctangulos de papel
branco dos annuncios de aluguel. i

Certo, a opocha ainda é do afflíoçSes,
quasi do penúria. O norvo da rlqueia
local é a producção agrícola; os lavra-
dores do município cultivam quasi ex-
clu. .vamonto o café; o osto gênero caiu,
nos morcados exportadores, a um preço
qno não deixa margom para o menor In-
cro. A precariedade das condiçõos da
lavoura influo nas circamstancias eco-
nomicas geraes,em razão do entrelaçai
mento necessário das classes activas :
do sorte que o infortúnio dos lavrado-
ros não cossa do reporcutir aqui, pela
subtracção quotidiana dé recursos, qmo
gonerosamonte se desviam do commer-
cio no afan do procurar remedio aos
males em qne se debatem os fazendei-
ros.

A noticia, publicada hontom nesta
folha, de havor o Banco da Republica
assentido em transferir a um capitalista
juiz de forano o acervo da Companhia
Mochanica Minoira, levou alegria a
muitos corações.

Para quantas dezenas do familiasi
cuja oxiatoncin so arrasta por nhi ob-
scuramento no meio de privações, a re-
abertura dessa fabrica importa uma
garantia segura contra a fome!

Os motoros, quo a ferrugom ia con-
sumindo no sou trabalho vagaroso, en-
trarão, dentro do poucas semanas, a
funecionar, polidos o possantes, levando
acção e força ás machinás operosas, a .
osta hora cobertas de um lençol espesso
de pó,

Esses rolos de fumo negro qne a Im-
mensa chaminé, ha tantos mozes res-
friada, terá do arremossar aos aros, em
brovo, como ellas promettem aos ho-
mens riqueza, felicidade . poder!

Já a esposa solicita do operário, quo
confia ser admittido na fabrica rena-
sconto, lava o alisa a blusa do compa-
nheiro, depois de oxaminal-a com cui-
dado, no temor de quo a traça a tonh*
esfur,oado dnranto o longo sueto.

E' grato a quantos trabalham neste
jornal considerar, om face deato acon-
tecimonto faustoso, a parto dicisiva
com que o goneral Cesario Alvim con-
tribuiu, sem fito do interesse próprio,
para a realização da transferencia da
Companhia Mochanica Mineira ao ca-
pitalista quo, dentro do alguns dias,
estará á fronte dessa importante ou.-
cina industrial.

Numa edade em qno outros aspira-
riam o repouso, tendo direito indisenti-
vel a doscançar, após tantos lustres de
dedicação ardonto, indefessa s profícua
oo bom publico, o illustre mineiro ob-
stiua- bo om conservar o sou posto na
vanguarda, collaborando com as gora-
çõos novas na reconstrucção econômica
do seu Estado.

E' justo que esta cidade lhe dê logar
distineto entro os seus beneméritos, por-
qne elle não podia acertar com outro
moio molhor do quo esse para. - servir
aos seus patrícios, oSorecondo-lhes
copia de ama ostima abnegada de bom
filho. Jtljfe

E' assim quo uma actividade honesta'
e bomfaxejacoopera, quando as circuui-
-tancias o pedom, na construcção do
progresso da sua torra. Serviços qne
ficam em promessas, favores qne nio a*
concretizam em factos visíveis, aaiilioa
que aproveitam menos a quem os rece-
be du que á pessoa quo os presta—o
povo u.ttá farto do outheaoural-n. e já não
se illudj coin os philantropos de rotulo
que lh'os váo oderecer.

As bênçãos de muitas centenas d»
operar.os, a cuja casa volta agora ale-
gria, essas, indubitavelmente, não fal*
tario ao homem superior qne acaba d*
ligar o seu esforço • o sen nome • nm
facto de tamanha magnitude.—II.

Reclame
Os importantes e acreditado* com*

merciantas are. Chriitovam d* Andrada
* C., fizeram acqal-iclo, p*rs o ata
conhecido armazém, as grande partadas lonças, ferragens • artigo* patauso doméstico qu* p*rteno*rsm ao
Palácio d* Crystal.

Resolveram mais aquelle* srs. fax*.
completo sortimento de artigos con-
cernentes ao mesmo ramodo negocio,
os quaes serão vendidos por preços «t-
cepciinaes, devido 4 alta do cambio.

Da. Barro.a M_*ra» — Advogado —
rua 8. Malhou., n. 6. Juiz de Fora.

E>tão detnittidos a bem do serviço
publico o pagador da Contador!* O*-
ral da Guerra, Fernando B.-ri_'io*
Pacheco Villa Nova, o os respectivos

de fieis, Ernesto Guarariaba de Senns •
SArvalo deSsmns.
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clli> |>ai'K(!ei-(«Mil.i-arid ao ro-«Kuili.-oimeiilo «lu dí-, (;(.:i< il-
ves Chaves

lii-anlu de (nulos coocliu-
VOS iíld('(!(.[-OSl>S,IIIUÍ.i, SCtlJlllahulidixi |>r«>Kt:«|iii mor ,1 ,|„
«joiii.i-esso, enlWdeiidiih «W-
lleiai) sei- pi-ulVi-i vel ijtio n,,o-
vçi-iió nomeio luifit, « sem ins-boeog.ogdut-iiiadus iiue _»¦•<>-tendei-.
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coiiiij ttilüülii sbl (jiiíi fi tliti|iéti Soli-
stlttit) Imiiá tiniu verba |mr;i os pitpiibsilas Kiiliíiitoa meminn.s ou pnra os miiri-
dou ilo tão rosjroitàvois clamas.

Lònibra-so n ponto dn rim tio Ouvi-
dor, dos bonda do "'otafoj-o, dò tudo
uinfiúi (pio ij vida do cidndu cpio so
pi-uzii, ijiiò pordon n eiiiieii grossa, ijitu

, ao tornou civilisncln.
I Tondo piiciónbiii, tiuilgós: continuo
assombrando!

ÜUISSJTAO DO Al.KH
Kio, Í.ÍÍ

*}. ..ovii-ni. il-..|il,i'i(>ii au-«Iirtiiii Iai-«; fii/ei- com a mii.v'ma
«ijjcueia a i-emcNs.-t d» foiç.is
de lei-ra u mar |i.n-.« <> \eve cmvli-luiie <l;> i.uestAo ali wur., i-
da v <_ue su comalina cada voz.mui» entro au no-sas forcas õIMiieido du Ciis-ro.

ICsle cunliiiúa leslsliodo áuilerveiioão do iiovoriio brai-iloiru iiíu-uçIIíi riijiiilo «s-lindo ciiiineulu serio con •
Ilido imiIi-i» as nossas tropas« as delle.

Estíi sitii.içã clindrosa a«|ue liirtiosaiiMMilo havíamos«Io olio«-ar, foi desde o começo«Ia «luoslàa provisla po|„ ,|._leetor do «IMiaroio, «oiuii '„
li/.cuius uolar.

ESTAI»» I»0 ISIO
Iti.i, _>

Os tóni|ir«>'ia<l< s puhliciis d»lislado do Kio di
lào riu siluirão
dora, pois não
si-hk vi'iifini(>:i(iis

I.Miciro ,;s-
dosuspora-

'eçóbooi OS
lia mais deiimuiiiioc ii „o ii li monta in iw

|ior:ui<;as dc rouel*ol-os lilo
fi'd;«.

<» dr. \il.» IVoanIia <;(>aí«-ronri iioiiiii o dr. KodWgues
Alvos solu o ossa alYliolva si-liiayào, nada «-oiiso-iuiiidn.
Í.SlIAXDiVr.O

AD.MI.MsiTI-Alivo

Kio, a«
Aoalia <le so voriíioitr iiut; adivida liquida da «sliaiJa do•rn» So roeu liana para com oKslado do S. I»aulo ó apenas

«Io SMSis mil coutos do róis, o«jiio (oinit mais osoanil.ilos»
ainda o oonlraolo oololiradooi.lro nifiiolic lisladii o os ail-v«><iad«»s <i,.s. | heoiloiM» doCarvallio o AzitVOtIÕ .narquos.«lopiiladolViloral.

«.01-1-0,00111 lions lllllll.llllOlI-
los,(-iio.alóai lios oxaifffi-i-a.loH
lionoi:ni<is ipio oolirai-ào os•idvoijailos, roLMíIioi-ití» aindanina (jiirdn i-oinni:»são.

<> f.tiõlii Icni pi ovo. ado mui-tos «.-oiiiinonturios.

1)ICTAI)IJKA tH'.\l<:il'.\i,

íilii, _«
O (ilorntil ||,| ConiinoroioM

do lionloiii.oin nolavol tii-liiio«lo<? oaiisou sons;n,-ã,;, aliioli o
projecto do sr. (Jiissiiino dn.^asoiinoiilo. (,„,. enlroiia odisti-iclo ledoral á iiinis èiíin-
plola diuladura do prefeito,
por mais uai uiino,

O íjoveriio «) a opinião pu-lilica lieiirnili ninho impr. s-siouados doanle desse iirlijiii«|H« inutilizou por eom pleto" proiocto om discussão 11 acumaru.

«;i:xi;i;.\i. co"sta'liíàt
Kio, _j:

Acliu-.seenfermo o
Kiliiano Cosl.-tllat,
ocueciil do e.vereilo.

CA.VÍItií)
Kio, _l(

A taxi. do moecnilo uaix-bial
(oi luijo ite lli ! j.•iolioruiios l!>$ .<),'

Harco $11* í,
«•raoe.i §?<;:!.

Autignnioiito, assim 11 noito baixava,
o as liimpadas imitiu tristozn do viuva
iiicbiispliiyol — som alltisao aos viuvi-
nlias — loinbraviiin cirios junto do um
Cttixilo niortnario.

^as ruas o avenidas—- jiniriivii a
nioliiuçliolia ilàscidado mortas, b apo-
nas. do longo 0111 longo, os umlmçados
pluirolotos das caçambas do prui/a ro-
dando soninolòiitna lançavam frouxa
claridade — rocòrdiiiido (pio tilguòíu
ainda andava por abi,

Aluitas vpzusi o dr. Piinontol o ou
saiamos, a doslioras, da rudacçào do
Dliu-in, 00 nosso Cvrano do üorgorae,
distante, võudo uma luzinha azulada
na varanda do uma casa do luxo, por-
fkUntava-nio sb ãqiiillo não dava unia
ilhisno... do lioud.

Dizia isso, soeca va o nilo nioiins cb-
lobro oliapóu >lo piilbn parecendo on-
voítiisado a idlin-põlü/i) accondia um
barbúconii, o foroz, (piasi rligiudn dou-
tro do trai:, cor do cafó, iinmorgia nasombra, batoudo na tíilitjcniia das ca-
chònva paru casa.

A' porta do cato, oiicoriljiido o tristo-
abo. o Jlaciol imperava... a frogiiiiisüí
quo nilo apparocia. Eu, na dosologan-
cia do meu frack azul, marcliava tam-
bom, a pi;, rumo dos mous peiiatos. Aavenida Aílouso Penna ora tal ipud
uma aocçâò oleiloral do zo-bonto: umverdadeiro cemitério! Xinguem... si-loncio... pooir-... mais nada...

Np céu floriam as campanulas das
ostrolliia, o o ropuxo dó partjiíb gargorlojayn o jacto, de um modo ipio tinbaillgõ de oflióiiii; para fazer jua aos...i:tiU.i da prefeitura...

Agora; ao descer da noite, pa-sa oboud, rutilante, suavo, encantador,
ciiiiio uma goilola 11 i/iornu, enebendo
as ruas o as avoiiidas com o som dassiuelas, o ;¦»»! do rodar íiiwi dnuaement.ijuo lindo que é! Quo ar festivo decidade, de Capital...

Ali! meus amigos, perdoai-me; mas
ou estou assombrado! — A.

NOTAS POLICIAES
CòiiStaht.fiinenio recoboinos reclama-

çòes dos moradores du rua Murçbhnl
lleodoro. coiifm o proc.odiiriehtb das
borisoiitacs do botei da Kuropa o lira-
sil, ipie sào de uma desfaçatez art iiüii-
vãut.ii.

Essns mullicri», eonstantomento om-
briiigndas; òüstuiiuiui insultnr ás iii-
fiiiliil- visinliiia o aos transeuntes pa-cates, proferindo pabivròus que fariam
çòriir.utii frade de pedra.

Quasi Iodas as noite-i lia"gràiido or-
gia nos uieueiouado.s bordeis, o, ainda
iiutb-lioutbin, iiinii das lnu«. «bu.íand.i
do álcool, vestiu-se do boinum o aiildii
a rua.

Voltando, encontrou a piiriafocliiíduo fez uma barulbada infernal para quo.1 abrissem.
A policia, ao quo nos parece, não

teve. COti_l.il cimente do facto, o por isso
pudiíuos ao sr.doli.gado quo tome enor-
gicas providencias contra osso liinuii-
lilioavol abuso.

Pei

'leuerat
ijnilaiite

delegado do policia foram
admoestados as seguintes horizontáus:
.Maria da Gloria Modesto, Sopliin Meu-
des Abel, Glouiontiua do Andrado

1 vulgo riogr-üdoiisü) o Jovita .Maria da
.Silva.

— 0 sr. delegado ordenou bontoni o
augnioiito das praças dn patrulliaiuontoda rua Mureclial lleodoro, fazendo
scionlo aos agoiitosb praças de que íVilb
peruiittirii, dopoia de 10 borasda noite,
ajuntamentos em portas do boteis e ca-sa.» do mullieies equívocas.

Probibiu taiiibom ipio tno." mulho-
res^aiam sós depois do 10 borns.

Estava jn feita a roclnuiiiçilii queso-bre o facto dirigimna ao sr. delegado,
quando tivemos esta coiiimunicaçào.

10' tempo ainda, porém, do louvar-
liiO.H o acto da digna uuti ridade.

Du. l.i.Neoi.N A11 ,\iijõ^-TloiTicTiTT'»rtos
opornçOoa, iiíolàstiiisilas snnlionis, curaradical das bondas. Kio do Janeiro, Con-sult.orio, tj. Pedro 104,'ilàs 2 as -1. Ueai-iloucia, S. Pedro, 101,

Oa frades:
_0 correspond.iiitedo Wiiiiei

vê, nos acontecimentos »q|
píissaudo atravez da Eíífn|)ii.
mas evidentes de quo so
para a egreja biitllólícít

ditlita i &'\ tltif riuliiifuçrte il iiíií.-ütlfl-
por meio dovntadasdymitrmollo, í'obro
Ouro Pruto!!!!.

Causou aqui grandu rogesijun no-
licia da grando o justa inauifestaçilo
que tevó em liollo llorisonto o indo-
pendente redactor ü"0 Plturol,

Kstilo 0111 oxainea os alumnos da
Ericolii du Minas.

Concluem agora o curso ns ars. Al-
bauo du Azovodo o Sousa, Messias Lo-
pos, Pires do Kio e Mario Beílo.

—Eíiectuoii-sonodia lti do corrente o
consórcio do nosso collega do imprensa
ar. Itoabiiiburg, com a osma. sra. d.
Juilitli da Silveira, dilocta lillui doar.
major Vorissimo da Silveira, fiiucciona-
rio da caixa econômica federal.

K João d'SCl-Koy. — Escrovem-
noa:

«No dia Ml desto, òniubunriib ns
festas do Espirito Santo, em Maltosi-
nbos, pittoresco arrabaldo desta cidade.
Oa festojosao prolongarão até o dia .ido
junho.—No dia -20, o sr. coronel Bòrnnrdiiio
Duque Máximo da líócba, òscriviúi do
2" olliciodesta comarca, porterconiple-
tado mais üm anno do útil o honrada
existência, foi cumprimentado por di-
vorsoa amigos, admiradores de saiió
bolloa predicados de coração e do es-
pirito.Bom dissemos, na correspondência
passada, quo os crimes contra, a 111 ral o
o pudor haviam dose reproduzir; de
facto, tivemos noticia do quo, lia dias,
se deu mais um desses attentados, con-
tra um inon-<r que, per este motivo, cs-
tevoeni tratamento na casa 'de Mis -
ricordia. Foi preso, para averiguações
Avoliuo de tal, send-i solto dias depois.
Nào sabemos 0,111 (pio pó so acha eipro-
cesso. Proniottomoã, pnróiii, aobrl isto
escrever mais circumsianciadamonte,
na. próxima correspondência.

Nào cançamos do repetir: E' preciso
quo a policia nào dè tregiíiva à.ossa ãiiuii.
doiniuipriiús, verdadeiros eaucrõ.s queinfo.-lam a sociedade. Estes lirimes são
i'ev(|ltaiites o ó necessário quo sejam
punidossoverameute, bin beiiclicib dbstii
cidade.

i'"a!leceu ro|iontinaioenty. na noito
de 2ii para 2i, a exuia. sra. d. Pliiiiiüib-
iia Maria da Conceição, principal can-
tora do coro Ribeiro liastoa.

A linada ora muito estimada o deixa
dois lilliiíih s menores.

Sepiilliui-so, no dia 2-1, a osinii.
sra. d. Maria Clara da '1'riudado, sogra
do maj. r Pelippe Carneiro o mãe dos
virtuosos sacerdotes, padrus Jeào 1
lloitor Trindade.

Dizem, nào sabomos si com fun-
ibimoiito, quo a companhia qiie se acha
om ISüJi. llorisonto, virá até aqui. Si
((¦•lim for, leremos então oceasião de a—
sisUr.il Oaiimcsdi da lavra do fustojãd"
jornaliitae rbdactbr áo Pharol,Azevedo
Jiiuior.

Cans 11 aqui agradável impressa,
o reconhecimento do sr. dr. Lauiõlinioi
Ciodofredo, como depulad.. federal, pelo7." districto. Illiistrado, cfitoriòaoo in-
leiligente, o dr. Lainounier ó um ro-
pnblicano histórico, ile nioril.o próprioe, mais do que tudo, um político liõiiús-
to. Nada pois de mais justiça do queesta dolihoiaçào de congresso.

Parte amanhã piirabssa cidádu, o
sr. EuclidósMiibliíldi', cunbad'. do nosso
particiiliir o illuitroclu aed>odr. Uiili-
lista Martins.

Km conimenioração á data de 2-J
de maio, qilii recorda a celebre batalha'
Tuiuty, o 28 batalhão formou jnnt..

iíÒYlTtlS Àiicifilrlt) AlViin') ínSi) lilíoililti
Viumiii, Jo-ó Marinho tio Rezbucloj Ma-
uuol José Guinos Kobello Horta So1-
jirinbo o Mario Andrado.

Em aritliuictica (2" turma do 1° anno)
foram approvados: plen-inonto, Mario
Lourenço Dias, o shnplosníbnto, Huy
(Jainpista. Um ioi reprovado o troa náo
compareceram.

Em goograpbia (1" turma do 1'unno)
foram approvados: com distincção,
JayinoGoiiiisde Carvalho o.loàoHu-
niadesdo Mullo Prauco, o plouamouto,
Anysúi Nunes Cardoso, Carlos Moirol-
los, Evaristo do Salles Salomou, Jar-
bas Vidal Gomes o Octavio Goulart
Peuiui. Um foi reprovado.

— Com um prngrannna viuiadissi-
mo, om que entraram producçiles ainda
não apreciadas polo publico borison-
tiiip, realizou no dia 2U a empresa Jiten
Gàinlirintis, cm benelicio do estimado
oiutclligonto actor Alfoiiao do Oliveira,
uni excellente ospcetaculn, que, além
ilas attiaeções quo rounia, tove o con-
curso da banda de musica da Brigada
Policial, quo executou «0111 incstria,
durante ¦ s iiitervallos, as multo res po-
ças do seu ropurtori 1.

Muitos o justos fon.111 os appbiusot
conquistados por todos os membros da
ironpc, notadamento o beneficiado,
(píandò", com a. sra. Angelina, desuni-
jibnlioii bdiiottocítmicb—0padre c a
devota—, original do/Bok e pela pri-oieira voz levado á scena pela compa-
IlI.I.lL,

Uma bulla iinpressiin; eertinueute,
guardará Adenso du Oliveira da sua
t'ü>til íirti.'-tit:ji.

. — Aiite-hiintem. com 11 representa-
ção da Banniesa, devia realizHr-.-o
('.¦slival dedicado a., rudaõlur d'0 P/,a-
/•»/,,.-uictor dnqio-lle festíjado íastile]
vhtti. \

Ao Azevedo seria oliuroeida pela•ooipiinliia uma bella pbotiigrapliia, ro-
,ites,.-ntati>ii da ülliiiui scena do tercei-
r 1 acto dii üáronàxi, ènmioldiíriida em•u-Mósoqüadroo tiabalbada 00 õitelier.
Io hábil arti-ra „r. Francisco S lica-
¦a lis.

ilouve a seguinte lilieràção na-
.a.utns da .-.uimiiia que lindou doiiiiiigo:

Ouro. S.jllõ por grani oa.
No íIim'2o' foi o segiiintoo rendi-

eeiit. da citação do rumai forroó desta
capital:

tiú'passagens, _71§liU()i"3 ditas sim-
¦ iles.."i^TOII; bagagens, ('§11)0; ciicoio-
in.uiii.ln.-; I!),sll0íi; mercadorias, 1)7^000;
.ini.azenagens.2.S0i)Ü; telegriipho.fiÇliOO;
eertilibailbs, iSUUt). Soioma, ;J77$100
l''iete cobriuio na Marítima. .1:11_.S 10'.);
ilÜibreoças cobrada-, UlISUtlO. Ti';|ill,
l:.->7!i>SI)0. Dinii.ii-, remettide, réis
l:57!ytiOI}.

s®aws,|!=S!«*«^^

PÜrtÜ riiis íjijíiâ, íi lif,' O.iiVilliln fjul-
nmiàesj de liio NoVD, o sr. Matlioua
Notaroburto; do Coronel Pacheco, o sr.
Manuel Martins; do Serraria, o» srs. Ma-
imol Pinto do Souza Vargos o J08Ó
Santos; do Mathias Barbosa, os «ra.
Oliristovam do, Andrado o capitão
José Pacheco; do Snccgo, osr. dr. José
Dutra; de líetiro, o sr. Botijniuiii lio-
zomb) o sua oxma. senhora; da Barra
do 1'iraliy, o sr. Antônio Nunes; do
Rio de Janeiro, o sr. Gilberto Soares.

— Partiram: para SanfAnna dn,Do-
nerto, o sr. Gbristiuo Doiniuguos (ia
Silva; para Souza Aguiar, o' sr. dr.
Allbuso Ponnu Sobrinho; para Para-
liybiiiia, o major Francisco Mondes Li-
uliitròs; para Cliapéu d'Uvas, osr. Lon-
poldo do Miranda Liiua; para lieinlica,
o sr. Joaquim Ferreira Leituj para Rio
Noto, ns srs. Antônio Valle, HóniVri
Ribeiro o sua exma. senhora.

CUMPRIMENTOS
Fiiz iiiinoM bojo a gentil soiili rita

Naná Oltoni, filha do de.-einbargador
Cario- Oltoui, da Iíelaçãod. Estado
*•*"'" ";--•—*--—- —-v-11—¦tn-T-if nrnnwi-iii-i^iiii

», na|K-<i« — O sr. dr. Galvào
Uiloiio iitloruco ao-doentes da Santa
Ca-a IH cobertores de lã superior; o
lodoeiro sr. Eu-ta chio Ferreira ollere-
cou aos hiosinos doentes 0 garrafas de
vinho velho do Porto.

¦ ( -11 —Santa Casa u.„ Oiiiio
i'KHTu — F(ii premiado o 11. 17 em 28
de maio de 1908.

- A (Jenlral reiuleii aoto-bonteiomnàauui'
Fretes cobrados hfiOüSiiOO.
Dinheiro remeti ido á tliesournriii,

2:!170kjiOll().
IJesuiníiarçaràiíi honiem na esta-

...¦•'io da Pián lli paaaiigoiros.sümlo 8 d..

íiusl 1'imcalii ,1c c;..||,k_
\'- dia :'8 foram abatidos no matadouro
de Santa Graz:

Bovinos oi I. soiidii()2ilé lieraeioJosé

FÓRUM

em Paris
se estão
sympto-

approxima
um poriodo de

senão de perigo

OAIflv

As vendas do
fi.rani bojo (ciliii;

Kio, a«
cn/«! (,* po 7

« a r»'<j!».»i».

Aiiti^innonte
do

. sim, antigamente, porque haveis
pernuttir, amigos, continue eu naoitivo/òw do passado, quando descia docomboio um daqiiellcs uiagnates, todoo mundo olliciid quasi dospeiicma o

jiofooço em liiósunia e ciiiiipriincntos.
A cidade, vendo o eiigrossauionto,

não tinha remédio senão engrossar
procedi pando-so com a presença domagnate, pimponiindo carro do palácio.Agora, oceorre cousa curiosa, quovou registrar aqui: desembarca um
qualquer dos dagrey—a celebre grev—ozé povo,.«o fala no sujeito, é pnra di-zer delle... o que elle» diziam do mim odo Maciel.

E esses iiieii?agfliios que mal 11'peiam
logo tornam a retroceder, cobertos do
pá e do picuinhas poIitíqueir«s, são to-dos emissários du tramóias, do modo
que não se arriscam a npparocor na ruada Bahia, onde o bululhúa patrióticotmiita guarda, e a plialaugo •'¦ turuna
para esiniilauibar o caso o o caiara,

O viva n dr. Cliavós!» osfusiu
um fogiiotorio de

raves dilliculdiulc.
itnitiiiipiitü.

Na França, principalmonte, essas
previsões so jiistilieam pola detorininii-
çàocoui que o governo procede á disso-
luçào d. s ordens religiosas não autori-
zildua, polnmaioria que elle obteve parafazer votar essas medidas o pela indif-
forença com que a opinião publica com-sidera a acção governamental.

Í«E por isso so explica, diz o refe-
rido correspondente, quoossit gente os-
pulsa da França c olhando 1 indif-
feionça o suspeita pelos outros paizeseuropeus, trate do ir procurando 1 sua
vida 11a America..

ao quaitel, (lósliíiijido depois da revista
feita pelo general Piragibe, quo _!ii se
achava com sou eslado-maior, pelas1 nas principaes desta cidade, sob o com-
mando do sr. major Ache. A'a dua«
horas, toda a ollieialidade, eneorporada.

I com a banda dn mosiim batalhão. Io:'cumprimentara sua o>a\, porquanto a
(laia desse dia recordava • s ferimeut, s
que s. exc. recebera, em defesa da pa-tria, na campanha do Faraguay e bem
assim felicital-o pela sua coufirmnçào
110 posto de general de brigada.

Itcalisou-sc tainbcui, á noito, noqiiar-
tei do 28, coinmeuioraudon mesma diítii
unia niilinnda soirée, (pie se prolongoualé A madrugada. A's 7 borasda noito,
a bauda de musica do asylo deS. F11Í11-
cisco foi ciimprimeutara s. exe., falan-
do o secretario do ir.esmo asylo, sr.
í.oroneljesé Juvoneio Nevos.

Alguns mementos depois, sendo of-
fereeido pelo sr. general um copo de
cerveja ás pessoas que o firam cnm-
priiiientar,foram feitos diversos blindes,
sidieniando-seo do majjrCarloa. San-
zio, redactor do lleahtènte, ao geneialPiragibe; do dr. Eloy lieis, á di-tineta
ollieialidade do 28 batalhai-; do capitão
Parente, á imprensa o do alteres Cavai-
canto á siciedade são joHiiense.

Militar valente, digno coutinuad r
das glorias de Caxias e Qãbrio, „ gene-ral Piragibe tem sido sempre promovi-do por autua do bravura o por serviço.-
prestado.-a sua pátria, deado a campa-
nha do Panígliãy adi bojo.

S. e.vc. nào ó só um militar di-tinetn
o corroeto, como um bravo oflicial lira-
sileiro, mas tainbein um cavalheiro de
fino trato, do maneiras delicadas o cor-
tezes. Durante o pouco tempo em queaqui so acha, adquiriu amigos sinceros
o iidiniradoros, tanto da sua rija unfi-
bralura de militar, ceine do sua li
e aniabilidade de li

S.

Caíitouio tiK 1'az — N,-.-eimenl"s:
Albino Fernandes lilho kgitimn do

M desto Fernandes Norlierlo o do d.
Maria Alves Fernandes.

Archiingelo Passarollò, filho legitimo
de Antônio i'nssaréllu u de d. Jo-ephina
Mnntossi.

Óbito—Fabiano Nerus (Santa Casa,
iudigentü).

Ser.ipbiio Maria de Jesus (indigente).
lu; y—Coniparccerain 28 jurados e,

lia vendo numero legal, o sr. presidenteabriu a sessão, stmdo subinettido a ao-
giiudo julgãinóufn os réus Felicio da
Silva Gomes o Nicoláu Speranza, in-
cursos 110 art. ilõü, combinado com o
art. ii"i8, do código penal.

O conselho do sentença Meou assim
composto: Zeferino de Andrade, Auto-
nio Übimicn Corrêa, Miuiiíól Beniar-
dino de Barro-, Antônio Faiilhabur,
Antônio de Souza Pinto, Anti.nioJosé
da li. cha. Manuel Ferreira Velloso e
Alfredo de Sóiiza Bastes.

Sopariidri b julgaiiíonti), compareceu
á barra do tribunal Nicoláu Speraiiza,
tendo eomo seu defensor o dr. Fi
cisco Valladares, sondo o réu
demnado a !l aniins de prisão.' — ilijo seráijSlibinutiidójã jijígamen:n 1, réu Fbii-lp da Silva Gomes.qin
terá como defensor o sr. dr. Tubiii;
Tolleiidal,

de Lemos, 80 de Cândido Espíndola
de .Mello, 20 de Lavrador & C., 2U ile
Ciisioilio Barros da Silva, Uli dá Com-
panhia União Pastoril, i)8 do Soutúliii
&C, 1!) do Jo-o Pacheco de Aguiar,
;iõ ile Onrisc.li it I,'., o 2il de Antunii;
1'Vrreira Pinte, dos quan foram ali re

j ei tados 1/8 o vóndidc's 0 liòaiuido 81)2
l;d(H. -

Preço corroído no entreposto:
Bovinos, varia conformo o ma rehanti.;

vitella, kilo 1SU00: carneiro, 1$2Ü0
o biilUO: porco, 1^200.

_ I'(intuiu 1 _tíj ileviam ter .-ido abatidos
272 bovinos.seudo22(leiionici. Joséd»
Lemos, llõ do Cândido Espindnla de
Mello,20 do Lavrador & C.,28 do Custo-
dio Barres da Silva, õU da Compa-
idiia União Pastoril, 2.) ile Solitello &
C, II lie.l.isi; Pacheco de Aguiar. 2tí
de Durisch & C, o 28 de Antônio For-
reira Pinto.

-— Desceram, no dia 27, pela forro-
via Minas o Kio, 2715 rezos,

il.ilni.iiir.i iiiiiiiieiji.il-Aba-
tiirain-so hontem 8 rezes o 8 suiuos

Uem.la 72Í000.

«'iil.iuíii ilu c.yst»!
doiiiiiiiinicuuios noa nossos iMiii-

gos o tVpguqzos que, tondo feito
aeqúisiçf.o do grando pnrto das
louças, 1'oiTagons c( artigos para
cosiuha e uso doniostico portou-
contos ao Palácio dc Crystal, ro-
solvoraos nddicioiííir os referi-
dos artigos ao nosio estabeleci-
ínonto de molhados e tnantiinon-
tos, il rua Lircita'155, afim de
serem vendidos por.ipreyos abaixo
do custo. Outrósini, avisamos
que, em breve, taremos sortimon-
to completo do todos os artigos
concernentes ao mesmo ramo,
comproniettendo-nos a manter as
vendas a preços reduzidos com
grande diíToí-eiica dos actuaes.
attentas a alta do cambio c con-
diçõós excepcionais das nossas
compras.

.Ini/. de Fóra, 2S de maio de
l'.t0:-5.— Cliristovam dc Andrade
& Comp.

8—1

Jm.aisln territorial
COLniJOTÒltlA KSTADÚAD

O collector abaixo assignado
previne aos senhores devedores
do imposto territorial]do exerci-
cio de 1901, cujos Inbhics já fo-
i-nni ptdjlicados em o Jornal do
Uommercio. que o praso marca-
do para a cobrança amigável do
mesmo imposto se acha oxtiúotci
o qíie brevemente itipii estará o
senhor fiscal das jjud.ts, para
auxiliai; n proiuoyenia cobrança
executiva.

Convida-os hóviuiljútc a virem
pagar seus débitos. '¦' '

Juiz de Póra, 29 de maio de
190;).—Antônio Cactaho liorírí-
i/iies Horta. I ;]—_

ilíiiie & Coiiip.
32,RiTlttl90ülÍ,32

Cnl.xa 11. fitM
ENUEBEÇO TELEGHAl'11100 — FERRO

Rio de Janeiro

!)
-DE-

Ferro e nietaesde toda qua-
lidade, ferragens, tintas,
oleo, cimento, chapas de
feiTogalvanisado.kero
sene, carvão de po-

divi .ferro para con-
strucções, obje-

ctos para la-
voura, ma-

teria! para es-
Iradas de ferro,

construcçoes e aba-
stecirnento d'.igua,

oleo para machinas.ara-
ine farpado, correias, cor-

das, cravos, bombas, ca-
boí, estopa, etc, etc.

**m

Él toei llíllfeld
BOTEQUIM

*;V
Bebidas finas, cafd pastois

c doces todos os dias.
O gerente, M. Pacheco

10=9

<

njeecôo Glycerlnu,
(auti-blenoi 1 hagica }, bleuor-
rhagias ag.la* e recentes,
curam-so promptamente, Bem
dôr e sem remédio interno porAbreu Sobrinho — Largo da

Lapa n.72.—Kio de Janeiro.

I

¦5__t__:4

fíifilCa OE CAFÉ1 EM PO1
FAMILIAR

ARTHUaELONGHI
Café de Ia, a 600 réis o kilo.'

» especial a 800 réis o Jiilo.
Vende-se só de 5 kilos para cima

Dinheiro ã vista
Os negócios, que Tenderem o café

desta fabrica, tém á lata fornecida
pelo propietario com a inscripoão:
Fabriea de cajé em pó Familiar

138 RUA HALFELD 138
30 29

Ai. <;Uo * (inmiifci
.iuiz do f-Viru

ililu

.'nm-
cou -

OS MUNKJMMUS

iH.g.so ('urru-

ia coiun

ura fi-ulii — Di
spondonto:

«KsUÍ inarcado o dia I do junho jmriia primoira oxjierioncia do eorvicu piinuiododragnsúaiinportantocoinnaoíiià
do mineração netunliiionlo installada emSilo Caetano, municipio do Mariana. Adlrecç&o ilosta companhia osM ontrocTioaos drs. Tliiinotlieo

a mesma como sou
Dlogo do Vasconcollos. P(pie está ali sendo feito o sorviyo,
e-pcra-1,0 i|ue seja bastante satisfàcto-
ria a priinoirn experiência,

lio resultado darei noticia minuciosa.— Aqui esteve nlgimias horas 1. co-

.da maneira

vaia. após as eleivôes ronol Jacintho Frèfirc. comiiriininn,.y[: ~ I" r *»-dfràm. onde, e,n ,l„ 1' corpo de poli^wtaSSd?"vi- " 'nome doijuc uliiso chama politlvem lido- á- unhadas.
Anti-raui*iito era as-fui por dccãsiào<1h ciiogsda dos figurõoa : carro, taça-les. mosiira-, cngro-jaa-cntò, e acidade,na submissão de escravo, tomando/ou-

rado ao em/16 receiii-clngndo. Afjora,oIijíuiio chega, desembarca, tenta fu-Irnar. o volta no pos.-u dojocótó...com-
pletaiiieiito obscuro,

Coui licouya: mas
fiombrudo!

Aotii

•11 continuo as-

Uello llorisoutè
Pòuèoqueo coronel nâo encontrou 110

gabiueto do biuvó capitão Camilo ofoixõ de varas de uiariiielln quo aliservo do mobília indispensável pr.ra-nti-fazèr ao» caprichos do V_f.lE.NTlS
alfqros Mnldonado, quando encontra isua dís|>o-içilii co-tado como o do pobrocarregador Sanclio, pára ali assignalar
as soas li-avnras, fazendo assim íu- nmais um calAosiulio.

— Koiilisa-se |>or pste dias uma rica
«posição do prendas em beneficio da
Sociedade de S. José, para acqilisicao
de objectos destinados amoiuin associa

unioülv]
1110 ciivalheiro.

exc. parte ainiuiliA pára a capital,'
de 011.le ainda rogivs-iirá a esta cidade.— Ilonteiu, a I hora da tarde, com a ;
assistotiçia ílo toda a ollieialidade, o sr.
uvnonil Piràgibo passou o conluiando
do 2S jiataihao ao sr. major Aclié.«r Terá logar, 110 dia I do junho, a j-0.--Í10 do jiiry, dovemlo sor.julgiulr.ti,
segundo ouviinosdizor,uovc procõssné.»

8. .-•Ijaslilo di. |»nr.il-o—
Eserevo-uos o uossocorrcspeudontuoin
(lutado 23:

-Foi bastante sentido aipii o fnlleci-
mento do distineto escriptor dr. Vaiou-

... -,, tim Magalhães, que contava nesta cida-o .Miranda, lendo de alguns niliigOSe muitos admiradores.¦¦¦»ogado o dr. | No tngoaimò dia do seu fallecimento
será celebrada nina missa por sua alma,
uiaudiida diaer por seu amigo coronel
Campos do Amaral.

Jlontem terminou a festividade doSanta Kits, da .| ml foi festeiro o in-
e.iuçavel sr. Paulo O/.ia. de Sillas.

Ni proãperoo rico di-trictode Sãi*.
Tlioma- de Aipduo, com todo o espiou <
dor festeja-so o moí inariaiio. O incan*

SERVIÇO RELIGIOSO
Maio, 2í(
Nnsiin sm. da Luz, e S. Maximino.—

Cclcbra-so a S. S, Virgem debaixo'dii
leíeridn jnvocavãn em iiiuit.ns cida-
des 1I0 Espanha, Na cidade ile Arras,
em Pninçii, consorva-so mu cvrio quesò diz haver sido trazido por Nossa Só-
uliora.

. • irandes foram as cousas cpio S. Ma-
kíiiiíiio fez em dufuzíl da fécatholicii.N'.
tomp.iqui) o imperador Constancio, fa-
vnrecedor dos ariano-, desterrava os bis-
pos catholicos, .Maximino, conformo
diz S. Jcronyino em suas chronicas,
era tido p.,r clari-shno defensor da fé
o sempre 1.0 manteve firmo o exposto
aos perigos qurj lhe pudessem advir,
por i.er contrario aos decretos de Con-stancio.

'.ío/. \liicinno— Hoje f. rinarào 11
illiiirdádo honra as senhorita-: Maria
Piora ll.rta, Maria E-tellita Jacob.
Iznhel 1I0 Vasconcollos, /.uiinira Men-i|,s Crirtii» Priijiclsca ümtas, Itranca

.Entraram hontom nos nruiiizonsda
Piau lUt) saccas du caie, 12 do milho
d 2 pipas vasias.

Itccijiieilóriii — Renda dò dia 27
(io mitio. !):U2,.).?.iill.

Ue 1 a 27 a ronda foi dé2,)(i:37 íj i 99.
Em egiial epoeha em 11IÜ2 ....

;J0!):!Mis7k)l.
Oilleienca para inenoi 122:7(13^032.
1: t !'—Ue I a 27.1'iitrariiinpela Con-Irai, lio liio. 9.2.Jí).pS3 kilos.

,— Preyoij do mercado.no

Aéliaiído-so esta Associação
iustiÜlada, di-linítivamente, á rua
Direita 11. 153 a Directoria com-
mímica, nos srs. sócios que a se-
ci-etaría acha-se aberta chis 7 tis 8
horas da noite.—Alfredo de Souza
Basto*, secretario.' 30—18

be movei eo motor
Prccisa-so de um com a força

do li a 6 cavailos, que esteja em
perfeito estado; quem tiver di-
rija carta eom o preço r; mais de-
talhes aos si-s..Bastos'& Monteiro,
desta cidade, rua ILüibld n. 7U,
paru ser procurado. 4—l

ysav
FABRICANTES

(I) UIÍ (!)
loiro, (erros de eiii.nmmai-,

paiioll im d» (orro,'caiios
de cliomlto, poutasj

de 1'arÍN, fer-
. radurus,

i liiiluiiçasi, ío-'(ões, fo-|ureiros,
caixas (la;|iiu, cliapus

para íooào, inuenduM puraoauna, pesos de ferro e
de Ial;ío, o muitos

outros artii|os

Engraxate
Simplicio Antonto Horta

participa a seus freguezes quedesta data em deante faz pontono cafó Santos Dumont, rua
Halfeld n. 137.

tia 2õ:
Por arroba 1'or 10 leito*

N.li . dílUU a liSHOü L-jinii a .|-(22l
N.7 . r-.j70U a Ci$8UU y,'«81 a Í1Ç949
iN. « . ,>_.:>l)0 „ õa.U;() a.juo;. H ^-,ÚN.9 . -líilUÜaõiOUU 3#33tj a a.jldl

GUIA OA OÍOAD
Liai.oniico — Eiistachio Ferreira,

leiloeiro publico, cominunica aos sons
amigos o 1'rugii'ozü.s denta praça o de fóra
'(iioaliiina .-na agencia á rua Halfeld
n. lõ:J,residência rua BarbosaLinia lõ.

liecelic ir.ercadorias, moveis o uten-
si lli s, apólices aceòo.s nu litulos, iiiiaj-
inonte nulo quanto represente valor
dura -ercin vendidos em loilàn.

lloiutuopalliiii
l<iljfí'l I! il>- '.'HgO: dil I.

•UH liulliri ..||\'i lf lll II-, 8i'U>
¦ o:.os .; iiiuim ¦. au Kèt il-o-

• :c 'lioiúii II nnce ipiilh o ie
SOUZA Sü \U S,.i . !' i..t b
l(j',i (ir.mie ;«- Sul, afim .|p'«¦"b rein GlíA.i Ul \ EN-

1''. po ¦ i' <.• u, liyiiiifij
11 •!• 's iirlifíõs .ie iitiliil.-i.it>

I IIV -•> ni;-. pro i'. SSDSdniio-
ii' 111 ntliin

DECLARAÇÕES

FAZENDA
Veniloso uma próxima á esta-

çâo de Sorrarin, jAíinas, comple-
lamento .montada, bemíoitorias
de primeira ordem, roças de mi-
lho o feijão já colhidas, safra de
café caluuliida em 3.0001 arrobas,
algum matto, cannaviacs, bois,
carroças, porcos, etc.

Hai-a mais inlVirmações, nesta
cidade com o dr. Augusto da
Cuiiiia, on eom o proprietário em
Remiria. ]0=1

y "VRSMIB / /

COMMISSARIOS
— Dl! —

Café, cereaes, etc.

anjiiâPAINA

II ÈM
De puro

li
iiiild. M

leite, fabricada porAntônio José Duque, eo;n fa-
brioa bom montada, dispondo de
todos os accossorios e niachinís-
mos para e^te produeto lácteo.

.Síio niotis depositários em Ma-
riano Procopio os srs. .Severino
1'arbosa òc (.',, u em Lima Diuirte.
na fabrica de Antônio José Du-
quo. yo—4

Do Dn. MOIIIiY — O
melhor remédio para o
tratamento daa dyapepsias,
digo8t'es difflcois, «astral-
gias, gasliites, enjôos do
mar, vômitos da gravideze das creanças, diarrbéa das crean-

oiib, e de todas as molostias does-tomago e intestinos.
E* também empregado com van-'agem na tuberculose, diabetes,

convalescenças, etc. Deposito; Arau-
jo Freitas & Comp., & rua dos Ouri.veta n. 114. Vende-se em todas as
pharmacias edrogarias.

«tio «í«* .lnni>li-ii

im-leâo i_.lir«;u
Mobrlnho — Oleo
de figado do bacalhau
com hypophosphitos
decalcio e sódio,prepa.
rada diariamente. Vi-dro 2»000, dúzia -01000.—Pharma-

cia Abreu Sobrinho—Largo da Lapa72—Rio de Janeiro.

FEBRE AMARELLÃ
O único meio efficaz paru aca-bar com a febre amarella ou qual-

quor outra epidemia, e o de todaaas casas particulares, fabricas, co-cheiras, etc, terem o seu apparellio
para desinfecções diárias.

A Casa..Moreuo, a rigor do qii«se usa no Hio de Janeiro, aconse-lha o emprego do Jormo-ehlorolsolido, pira as grandes desiufe-cçOes, os pulveiisadores de Ge-nesta ou Lucas, na pastilhas espe-ciaes de formol de Hyde, seringas
para desintecçao etc.

Kstulas ttxas e locomoveis,
para montagens de desinlectorios oHospitaes do isolamento.

Ácido Hiilpluir iso era velaacontra a febre amarella e os mos-
quitos.

MU i
114 RUA 00 OUVIDOR 114

Rio de Janeiro

SITIO
sitio, distante

ou menos desta
da Grama.

Dccentro ter vendido ao sr.
Eugênio de Moiitruuil todas as
mercadorias existentes no Pala-
cio do Crystal, dc minha pro-

j priodudu livre e desembaraçado' do todo e qiin|qucr ônus.
Juiz de 

"ípi-n, 
__ de maio de

1903:
João E. de Andrade (lama

Vende-se uni
nina légua mais
cidade, no arrnia

Tem dez alqueires mais ou me-
nos, ein pasto o matta virgem
liò:i casado morada, paiol, moinho
¦le fazeis em perfõito estado.

Preço 4:"JUOííO00.
Mais informações com sou pro

priotario,á rua Carlos Otto n. 18.
30—íí.)

m
Contínuo a declaração supra,

de Fóra, 2_ de maio dcJuiz
1003.

,'iimeiile. o luioianií-iiio cá datemi havia rcoivido pre-srrovero cha-
J)C(».

.S.iilmrJta- —o lüoformej-ás Im aqnit— do-de-ihuvam usar esío nliás iuilis-
JKii-s-.cl ci iiijiKineiitudn ioiltlle.

.\jf ra. nesta retmtitãu bellõ bnri-
. zi.utiuo/ii clujii^ chie, todo nagnrri-

dies de tiiz* .-dori.-.jii pompeia numas
«(loravcis cubiciiii.iis qae coui r.izio,
ili:^vniram ils caboyas dua -apazes.

A ptj, de b«.nd. de entro, tenho vi. to
asdeidades cia cajiilal mais leut-dora* I do capitío CanotoaiiHl«ne,-Q^/í(n,i»nonda(l.-jwrami-oJcvl-d». aclm qi& tadVdÃ„«V'ueonc.iut.. para oáoffio-tfos velbí.|«.-lj«.ri,iti„,.o .-, (Uvi-a do-.-r

V-ivcl e populari.—imo vigário Elias Xa.
varro dovo orgulhar-se dn parochiar mrebanho que o idolatra. Antes da novo-
na, veie uma das mui- tocantes cerimnnias. l'm grii|H< enorme de luenin.i;.
vestidas de virgem, precedido da haiid
de musica local, desço para conduzirisvmpatliico vigárioá egreja, entoandi
cantigos religiosos.

K-pora-se grande concorrência no
ultimo diu do mez, quando tu encerra afesta,qua está sendo icit.aevpi-usiisdo
commercio local.»

, lli-lln llori-oiid-—Começa as-,r:
freqüentado i«.|a '

Eugênio dc Montreuil
3—3

,, ., I.requentado pelas familias D «lomuite
.iXl^rST '"-•"ü,™r,•",-"",', r:,T:1 Í',nl"" «•'» l'r"v» "« I-ibcrd.,de. °
1? rmorendo eonom Tlicrosio Braga, S-ria, portanto, dc toda « .v,nvo-nao(COB-oguiud.. I«v-r cou-n jljnnna niancia que o ,r. prefeito mandraãdewdo no signal de alarma qae toi logo j eollocar «V-uns bi,ncoÍ eu, diver'"- ,«n*>•'«¦ ... ií tOct lio lAItília _(H.r_tin:iÍor riirmnn.ti/Iu#Ti':iii saindo, díngiram-so-jca-adodr. .Marciano K;l--ir-.. „i. ......... ;li, ,. . „

jqe intnilha cata | Em portiiguez (2« turma do 2 anno.<-Jti«.n-ir. |' .--«n a^p-.vjdo-: pi-uamenf»:.M-ui-jnecniomn- Pias .1.- Figneirwlo, ,. -Imple-meute

A.SNOviai.-ãoCoiuinoipialdi'
d«- .Iiilz d» l-wí-ii

Em nome da directoria convi-
do aos sócios, nos srs. commer-
ci-mtes, industriaes e todos quan-
tos queiram assistir á exposição
que fará o delegado do commer-

. cio deste municipio no Congressok-cognniniglio, em cujo elenco figuram Industrial do Minas, dos traba-artiaíns dc real merecimento.

GAZETILHA
Esta na cidade n sr. dr. Abelardo

Thnm.iz de Aquino Leite, que nos dis-
tiuguía com ii f-ua amável visita.— Chegar-im: de Chapén d 'Uvas, omajor José Teixeira Multa: de üarba-
cena. a esuia. -ra. d. Mariana Amaral.
d»SiQr>. o *t. P.TJaCiiado: d--La-
favett.-, o »r. «Ir. Sniiz- Brju.I.ln; de

llios il.iijiii-lle Congresso, dos
seus fins b do modo por que o
mesmo desempenhou o seu man-
dato. A reunião terá logar no
domingo, 30 do corrente, ao
meio-dia. no salüo da Associa-
çilo. .-i ma Direita n. 153.

Juiz de Fóra, 28 de maio de
li"03.—Jit/redo dc Sov:a JJasüis,
socrr-íiiri'.. 3=1

GY3U.NASÍG
;i-', di- C(irnm-:'o

Keabrem-se as aulas em lõ dc
junho.

Exames de 1* epoeha, de 2 &té
14 de junho.

Requerimentos para exames
da 1' epoeha c para matricula,
do lii até 31 do corrente.

O requerimento da matricula
fnl-o-ilo por escripto, todos os
quedesejam matricular seus filhos
em qualquer anno do Gymnasio,
tenham ou nilo tonhain estes es-
tado matriculados no anno pas-s«do- 30—11

SlITASI
Prodigioso

DWnfectante
Faz dcsappurecerra.

pidamentu qualquermAu cheiro,
líxcollento preventivoda peste bubônica, da

f «bre amarella,da per-niciosa. do typbo e de
outras enfermidades.

Mata mosquitos eafu-
genta todos os demais
insectos; cura bichei-
ras e vermes.

Este excellente pre-
parado nilo tem cbei-
ro o deve sor usado nas
latrinas, nos ralos e
em toda parle, on«
de houver deposito
de agBas servidas,
muito principalmentenas fossai, em quehouver deposito de
matérias fecaes, que«slle tom a propriedadede redu-ir a liquido,
dentro de 24 horas.
Um kilogramma 2$500
Vende-se em qualquerloja. Deposito rua do
Ouvidor n. 51.
Casa Boriido

SUL AMERICA
COMPANHIA

(ie seguros de vida
Sócio social

OUVIDOR, 56--RIO
Chama-se a attençfio das nesaoaa

quo pretenderem fajersegundevi*.-para as reaes vantagetis que offe!rece esla mportante CompanhiaJá so eleva a 250 o numero deapol.ces amortizadas por sorteio curannncio cada uma um capital gdê
dez contos de réis sem mita?mais nem um real. p g

Relação das apólices sorteadas no
ESTADO DE MINAS GERAE8

Uba^ 1 aio^V086 Viei,,a L«>Pe«.u Da, i.^io, dr. Francisco B. RoSri-gues Silva, e 14.537, dr. Francisco Ôda Gama Jun or-Ju/i de Fó»-4 «<n*El,sabelhUd„eyLope?L-oR'r_uco7;
i.m, Joaquim Domingues L. déCastro e I-.547, Ãlb^^drAlm-eida0Magalhães, S. João d^EI-Rev- 4 584
6«ieT n'.b,"anchLa' B"ba4cení?
AlvII' d. llde'0"'«o Moreira de FAlvim, Palma; 7.170. Joaá ân nuveira Gomes/ Rochedo-7.593 Aulrora Dias dos Rei. P.i-.-.-f'- A.u."
José Braz G. Cãrn"ÓDv"'o"Í'«is-;' * 

Í*I?*tonio Melchiades dePÍV. C.mío^Ddo Carau.o ».- in «sa j. ÍTOB- "•
Nogueira¥aü«mrRioUp;rX.thBU8

a sul America possue mais dnsetenta combinarei para TeJàrdde vida, podendo 
"oadapessoaosco-

lher a que mais convier *«,»nH„aeu esi.no e sn. pos^ao p^cSi,Prospectos e informaçL geráe.com o iepre.entante-0. Minde.
Rua de 8. Antonio, 23

JUIZ DE FORA

Sítios
Arrendam-se, mediante contra-

cto e lindor, 2 sitios com pasta-i-ons do 15 o 20 alqueires, um
distante um kilometro desta ci-
dado, e outro 5 kilometros, com
casa para negocio.

Iiiformnçiíos nostn rcdncçfio.

LAXãTIVAS

Manteiga
!>a :i/cml:i(lc <*uiit' lima. !»ro.

|.ric.J...lc do di-. Omdido
1'eixoiru TomI«*n.
Eu

prwVt
I1

aj(ie2J0-í)i-«í

•unlr.-i-a
•ii H

nip- ern dfi-
Rennissini.e,

ar.-
ucri.

30—1

Cutlniiifl Correu do Lsigo
Cera Nai-d.-iN, e-ipiulias, luati-

ehiui du ruatu, col Io, etc.
Vende-sa: pharmecia Corrêa doLago, praça José de Alencar n. 3 eAiax l>eu*i Oo«s«*ih, Ouvidor lllPreço 31000.—Rio de Janeiro.

Sementes novas
Previno aos meuí amigos e

freguezes que acabri de rece-
ber sementes novas de horta-
Iiças e de flores.

C

PASTILHAS
De WERNEOK ,

ualtitual do ventre. *
Vendem-Heem todas as pbai*¦iaclas edrogarias.

DEPOSITO

73, BÜA DOS ODBÍVES, 73
RIO PE JANEIRO

30-18

EXTRACTOS PE LENÇOS
-DE-

M. SILVA LEMOS

Rua Direita n. .154

nesta artigo todaa as

M-rechal, Perfume de pZ__G'Lilat bmnco. H.mill.„.- n.JrX.?*'
Yl-og- o>Novidade"'
semanas.

^Perfumes 
suaves, bons e bar»-

V,dro  3S500

AaisciN«u.-HrdonT
—Km frente ao Banco.

»

+

y

9
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flirod í Companhia *
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Tornados a oòllòc r nos se>is log ires por. Pré., ml, os dois aclve-sanos acham-se de novoIrenl i a frente. . né firmo, distante um do outrosoiülfirri-so, procuram], dar nm golpe vantajosoJtliiiuk-ii, apesar .Ia su . re .>luç;V>.s:.nto-s<' nor-
yoso, verificando que Pònt-..ióix 'se c.nservaímmovel Esperava um atoqu. furioso, ene,..-trava uma defensiva irritante E' a.tr.ihido paraa r.iit quasi sem querer. Cletn-nte, birni em
guarda envclve-rj nó.sfiúòllmr claro, que pi-re- e procurar o feitio on le a m/lo deve ferir Hur-
ante um segun Io fioairi amb- ps-rados, como
se a morte estive, se suspensa eutre elles.

#_4 ___!*_**»*__•¦¦•* ¦-- w--- ---«¦- ¦ ¦-¦ . •• ¦ ''^^ ^-WktiM*
PÊM^ tc'rl'lv(íl #&.»* oí*ííãsísioatea. .raadci, a a .bffó__Vàã do feriai) indica um'.êíram n.o interno. Dos lábios sae-lh. umaospu-na

avermelhada, a oaboça p nde para traz-: estádesmaia. Io.
— I?' preciso sangr il-i<; rliz o cirurgáo,

_ Póg.jnoeUqjoc.lig udo o.bVaçò do Ht.berttV,
_ „ .,-.. i ' "i ¦" " ;¦"",'. '' "-""-"-'••"- picaa veia. Mas osánguê corre a muito custote a um rebmpago a lanuna _rill..ri_ enterra- Nim. interrog. Francfirtco-n o olh aro o vá86.no peitorleRriicl-en.qu. lá ums s. iro ó I in?-> abanar a cabe.. com dos ,!_.„., '»

Dvfepente Hüocrl. app.oXima-se o vibra um
valente golpe ao feiro do adversário Clemente
recua. Brucken redobra e, avançando dois pas-sos _apid">{tnuma mudaiir;a ti. liuHaTcai. a fundo
Mas Pont-Croix'encontra ensejo do. recorrer á
sua famosa estocada, baixa a mfto e, semelhVi.

bra e, dlriglu.lo _e a PoiiUCroi . quo esli. seveBtindo, ujudido por Prófont:

se no peito de l.nicke»,que lá ums spiro ô I u-g-ia arma. De pó, com o i\>s'.o crispalo b am. ai_ã-dor, a inflo uo p.sco.jocomo iiara deter a respi-
rãçftn que lhe foge, encara um momento Pont-
Cmix. Dí um p>sso, afim de v nçir p. rn ,1arnaso= j .lhos curvam-se-lhe o, «iripirado porFrancfort e TerriVoní, deixarão cair, com um
soluço horrível.

_ — Fst ndam-n'o ahi, nesse t .ludo ! grita ocirurgião.
E, abrindo a cami.a do ferido, descobre-lheola-go peito Um po tinho .irroxeado marca ologcr du ferid i.Nem urnãgott. de.sangue: dir-o'-'a uma .ead i <'e vesp i. Ma? o _òlp«. f . oro-

íbanar a cabe;n com dns ile.ito.
Fu_'á perdido, inurmu aTermont: a es-

p:ida penetrou atò>io cora^áo.
Brud-en, nesse m '.mo iristaiit-e'; f z ummovimento,para se endireitar; os tíbios tre-rnem-lhí. num estarlór. Oiha para Nuno, qu;irfalar-lhe. M -s unia expressa.) de sentimento

horrível tran .par ce-llm na physi nomin, osolhos reyir.Hin-se-lhé o elle torna a deixar-se
cair para traz.'

O cii u-siao põe-lhe a inflo'no p.ito, abanaa cabfç i é diz:
.-Cabou'-si. I

Tr-rsont, e .flo. .p^ra-srr ,'0 grupo fuiín-

Iflli 1 IMllPlT* AVISÕtT"
íisííifo- ^mim & Foiisccs

S. Jofto d'El-Re.v
A.'mprw arhdso h -b;litaíã pnea l_..r qu liu.p inCgáíli. c ncH .

paraK^cZ XV^S.'i-S''4 
'""^ eU8''ffÍ8 f,eCt''Í,!ft

FORÇA MOTRIZ
Até I êavBJio 1|Ò0;. róis par dia Ho d.-_ li ¦¦>» ,3

"-.Está morto !... > _z elln.
I _ Ciem nto franze os .br' olho, o resto unnu-via-se tristemente. Volta-se para nfto vòratiuell.) grande corpo b-anco estendido em cimaao tojoj .1. p us, quasi rm voz baixa:

. "7, 
,ra v-rlonle. Acabou como um homem do¦ brio. l'oi melhor assim.

E como Termont, adinir.ido, parece inlerro-sal o com olhar:
1 — Meu çarS, diz elle, faze-me o favor de
pedir ao sr. Nuno que venha falar commigolenho uni! coisa impòrta'nt<_ a communiear-ine... Ji nfto precisam de mim, nfto ò ver bule .

Nfto! que diabo! E' bastante trab-llio
pira um dia

'cm. Eu vou com Prófort para o lado dasoarroagens...
N ste caso, manda-nos o guarda e oscroa.ioa p-u-a transportarmos nquello pobie ra-

p z. dizTermbnt, còiíimovidòi .Sah_ que sou

muito teuaml^o, P.mt-Crol.., .nas laüibenioern
muito de Bmclcen Ha dez annoa que tiíçàva-
mos juntos: isso faz crear affaiçfto... Realmeiitanfto tiveste a mfto feliz !.,.

Cl mente òrgueü a cabeça e, no mesmo tom
quo empregara o amigo, repeliu:

; — Não lamentes oquesuecédeu: foi melhorassim !
E, pegando uo braço úo primo, dirioiu-so

para a casa do guarda.A ferida nfto te inconimoda .Alguma coisa
U cirurgião podia tratár-Va.
Ora ! ó uuia arranhadura que eslá curada

dentro de oito dias. O Celestino arranja-me
isto daqui a nada.

Desemboecaram: na encruzilhada. Os crea-dos e o guarda viam-n'os approximar-se, comanciedane;
Vfto todos ter com aquelles Senhores.

dis-_e Prófont.

No_to bem montado ostabelociuiouto, oncontra-sa um
completo o bom oscolhido sortiinonto de tecidos ultima-
mente recebido, taes como: diagonaes, pauuo, ola.ti-
cotino, casomira.,'cropo, sarja, tricot, simony, fla-
nolla americana, brins brancos e de cOr, do linho _í^' vVo do algodão. Hellissimos cortes de fiistfto e soda _á_^ «y.
para cullutus s muitos outros artigos ,cun- "^ A"
comentes a esto ramo de negocio.

3
7

10
15
25
35
50

75'»
700
600
f50
450
400
350

No intuito d.> facililar a»_ iiulusuiaí-a, a E up.c.a foincc. rá niicVi'.

Konieon m tores elnctricos dos molb.res fr,hricant08 riflo, prerosrtn tab.lla abaixi. uiclu .v.i Man as dospesas até S. J.a. d'EI Rt v càlcularlos ao cernbio úu 12 dollars. .:•"...'

MODICID,\Dr
. —ESI-

«3PREÇ0SI-

íl
.téfy^

Aprompta-so eom bro-
vidado qualquer oncom-

monda, garantindo-se todo o
osmoro na confusão.

Aviaiiiuntds do |>i.inc!iu
«.uulldadc. Trovou sem ooiupu-

Icueia o li-almlho ijaiiiiiliUo.

1/2 cavallo
•
>
>

10 »
15 »
25 _

380$ K'0
6 •'(i»000

1 200*000
l:M»tOCO'-:5_*0OJ

1 00$XO
800*000

teiiMs68'03 
PreC°S nc,,a'"se in>'úiJ«8,os traiisloririalores e mais per-

Tan.beni hriwcs .agõ,*<i ei. ctrícói. p_n o»s»s p_rticuiar . norpreço» i.leiioros a _ dos cinhecMos f_gó.H cioc.iioíruoos. SJ-1

3^L»1íç

/ép r* jjfr

" 
Jr' 0_ Jr

"XXyx-" JT* ç\\^' Jy

y^ mm\m mmm

iConliniia)

lll dii Barato
Completo e variadissimo sorti-

mento de fazendas, artigos de ar-
marinho, perfumarias, tecidos na-
cionaes, chapéus, roupa feita, mo-
das, objectos de phantasia, etc.

Encnrrogjim-so de quaesquer on-
coiiimeiidiis da Euroim.

4, Rua Hiilfi
JTJI:ÜZ T)l±i POBA

i-.Iíí,

||í!áalliiiii||
ZòTTJl _DXjS,_i3IT__. 114

JUIZ DE FORA
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IDE

11IS NACIONAES i IAS
SEDE: CAPITAL FEDERAL

Rua Nova do Ouvidor, 29 e 29 A
Caixa do correio d. 41 - Endereço telegr aplico. Loterias

Loterias da Capital Federal

Bli'-es i>a t iim-
t>-»_(., sezõas ou ma.
Iiútn. —Cuiqhi-su ooiu
as pilulas dc feJe^oao
<• ci.f. rnnn, de Abreu
Sol)iinlio-Gnixa2$riOn— lMiarui--iu Abi'i'1- Solii-liiho —

Largo da Li[).., 72-Hio dn Janeiro.

Dr. Neves da Rocha
Moléstias dos olhos, ouvidos e fossas uasues

O dr. Noves da Hocha, especialista ua Capital Federal, com 20 au-noa de pratica rx. lu.iva do sua especialidade, oculitita doe hospitaes da
O.dr-m Terceiia do Carmo, Sociedade Purtuguezáde Bonoficencia e Caix»
de Socorros d. Pedro V, inombra titular da Academia de Medicina e
sócio . ff divo da Sociedade do Medicina e Cirurgia do Rio do Juuoi.o,
ex cheio de clinica dos professores Panas e Wecker, de Paris, Cri.ehett
e Lnvfoi _ do Londros, tendo de passar o mez de julho em Juiz de Ko. a,-m excursão clinica, attciiderá Ai pessoas quo dos.jarem entregar ae astus cuidados prolissiounes no hotel Rio de Janeiro.

Leva do «eu consultório os apparelhos e instrumentos para qualqueroperação ou tratamento de sua especialidade, ompregando em sua pra- .
tica do processos do cura seguros, comprovados em sua longa expe-
rien.is, adquirida om _ua própria clinica e nas do uotaveia especialistas
da Europa.

.._. .V* '"T"'"' ,,"e "A" l,u,l«'«»' «' ."Mar até o, podo-ifloivir «nliH^iu-se ao» sí-iih cuidad u IIlò do lànolpo.ondo dlHiiAo do upoMoiitos pura o_ doouloN, os quiifa mídupaflaiiSo u nit» ger .. ti-atumoiilo do sua inolontlu, soitk norcurativos ou o|iora<;ttn. ' s '

^^ 0m*t

-D-E

f #\» km^k kll,h* Mt_ * l'1

IS ooosooo
oa-aio

ri
•¦mm-^e—*.

lli e mm ii b nm
ano S« K i JnA °*/neu8 ^">^'-8'-8 freguezes e a., publiò.
& , V ' dennt '.•v10llí|t'fn^ lli ."fiam. nio no m,i, MÁb-lec m .,.„ .commercial. á rua Direif. !5 . os arÜiÀ su-praciludos pelos preçus d i se^uinti li.b. Ua :

Tuuciuh) fresco superior sem s< 1 k Io
ri1,? , M silg.do. .
J-<u 

i o rn scji de porco sern s;,|. . .Lingüiças fiesiJ!i8o..pe<iaí's ....
Juiz de Fora, 1 de maio de 1U03.

ÍÍ100

Jíson

Christovam de Andrade & C.

Grande Loteria de São João
SABBADO 20 de junho próximo SABBADO

AS 3 HORAS DA TARDE

Inteiros 15$ meios 75<> réis
as r-_.li-__ ___ _1 ^s M KJ

*J"'I II

^'ixiiLomaiiciiM
FALEJTA
Infallivel na cura da

oi»ii_a«;..o
Beinovondo a causa e curando aAnemia consecutiva nm poucos dia». R.-uniiiijo em uma

aft formula aiibstiiiicias
pura a cura ra lical

dessas m> lea-
lias, re.siil-

tando dahi eíll-
cacia. simplicidade

e economia, o superior
aos produetos similare».

Approvado pela ..irectoria Gt--ral do Saudo Pul,li .a e receitado
com suecesso completo, ou-

tre outros, pelo dis-
tincios clínicos:

Dr. Duarte de Abreu
Dr. ilarcello lli [anoDr. F. Moraes
Dr. 11. Viüuça
Dr. Ambrosio _myu
Dr. João Monteiro
Dr. J. d'Ávila. ¦
Dr. Chrisltivum Multa
Dr. José Dutra
Pr. José Mendonça
Dr. Jo.ió Cem tri o
Dr. ./. Niemeycr
Dr. Joaquim Monteiro
Dr. José Navn
Dr, Luiz de Mello llrandão
Preparação do pliarmaceu tico í'alelta em

i IMÃO PEREIRA
Deposito — l'.iarn-»c-i» II „|

PIlIlIÍIfâEÍAS

mm11 liillii
Oíí pr..pnettifios deste estabelecimento, bastante co-iihectiloa nesla cidúle, resolveráin liquiflar todos o artigos<le sou i-.yno d.! negocio com grande «batimento em preços,t cilitiii.rlo assim a mudança do estubolecimento por motivoile reloiinis no predio,
O soei-, gerente, reconhecido aos seus respeitáveis fro-

guezps; convi la-os o «o publico a visitarem o seu est .belo-cimonto, omle çffecluai-aò bo.is compras ntt.nto os preçosreduzidíssimos. v

Iii'ovciiieü.c c provis^io na iiicsüi.. riiii ii. 12S
l'M FRENTE AO JARDIM CORONEL HALFELD

112, I-.
HOORiGÜES & y.

<TT-A. 3DIR,E!I_?_9l, 112
A DIIMHEIPO

1-111! 'injii"

As Melhore

piiiiis
muito epawn, b.lh-tos pr,_iia<lrts:_íti I ,ter" ...» CiS r_. ° re'° "' 8I7' "s l".08 ú recebem em p.ga-ff-nd.. se n maior cl.reta na. dilcòOei.-Aco"uàu£Jk*5iS_â_r_ " s" ?"c.»rrn«3m de quaesquer perlidoá. ro-

| «»con.miN«rio v f> ,4CC ,w,"-»e »gcntíwno intóriur^e nos I_>lailos.,!-iii0.so vant.jo.a

DE
QJJI-NT-N-O

WEHW£CK
ESPECIFICO INF..LLIVBL

Coriira ferres nu sfzíífs
73, ?«a tlcs Otífíves, 73

RIO DE JANEIRO
«0—22

Marcas de CERVEJAS conhecidas no Brasil são-

^ffjg^^^en-Püsener eS tou t Bavaria-líunclieii-Püseiier e Tivoli

Lsto produeto, quo sem contestação ó superior aos con
gêneros-, dispensa qualquer elogio perante os srs. lavradores
que delle ja tenlium feilo uso na extineção das formigas, todaviaconvém lembrar e trnrantir mesmo que seu poder destruidor .30 \„ su/ter-mr ao melhor formicida que oxista.sendo por outrolado também mais favorável seujireço.

IiiijtHaddre.: IHAS «AUCÜ & COM!1.
KUA CENE.RAL CAMARA 16 E 21

li

szaaB53KEas2s&a2z£&£zS3

FiTiH/Maiicrlraii c Msmr mm®* Tciitosiiíi-liíiciicii«Pifei .icr
¦Bnoommendas dirna-se á £_^^I«™KE£Ço»m Mn,rt.>a

^tXO TXm vT A.TSTH_X_?~.CD

e Resfaüiaiít Familiar do Globo
REABERTO

15, Rua dos Andradas, 15
Perto do largo de S. Francisco

IR/IO XME J-a 3sT EIRO
Depoi. de uma completa reforma, reapeitando t -das as eiiíteuciaa¦Ia bKlen. acüafe este esi.b.-lecimeut.. uas comido., d" bem «er«„as eir,-8. família* e cava beirar: e.Undo n. .„, _.?_:í__.___«.pdtavel f.n,UU ,1o CoUgillo-A s« «."«"l. ê" I_ Tembo.IS 1rmv .-íoL:,li.tcor^iü9> t,uo de Esir*da de Ferro s?

Ititt;fe a Mm e a palijuej' lip
C_a.lnl.a de !• ordem c pi_ç„s „„ »|t.a„ee de («du*

03 .^ Dris!„r:os, BRAVO, áMARAL & C.
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MANOEL BERNARDINO DE ARROS
<§\©J"U"i:Z. 3DE FOBA^si

o i ws mm
XEREZ OUlfVA R9JIZ

GRANDE ATTÉNCÀO

Peitoral bal^
JATAHY, ALCATRÃO, TOLÚ, CODEINA

Combate cfflcazmente os mais rebeldes acc>Rf<os do tosse e asthma,
facilitando ik expectoração e, quando purulonta, fluidificanloa e desinfe-
•tendo-a, pola acçílo anti-septica do alcatr&o.

Usado, logo em começo, modifica a marcha da terrível influenza,
corrigindo vantajosamente a tosse secca o continua, fazendo-a humida e
fo.il.

As creanças o toleram bem.
Seu valor lheropeutico 6 dovido à associaofto de diversos balsamicos,

todos conhecidos, e ao escrúpulo com que é preparado o dosado.

SUA CONSERVAÇÃO E' INDEFINITA
Preço de um vidro  . . 2$000

Pharmacia BARROS
Rna Baptista d" Oliveira 46

DEPÓSITOS

Drogaria Americana
163 lii HALFELD 168

P1T1AL DAS mm
Preparado especialmente para crianças

applicaçftes do PEITORAL BALSAMICO

Preço <lo um vidro . ¦ .

de tenta idade. As mesmas j

2$«)00

Pidanlo v. a. enj Ias prencipalea casas y no m de]en i «d^Çom 'a8

mm, que por ventura se vendan como aper.tivos enj«ui «JJ
cuvo aúslo color v limpidez Ias coloca en puuto muy interior; puei_para
Sfulipwlorií.ddSl XEUEZ QUINA basta observar WjjW»?
do la crise actual, on menos de 8 meses se ha mou-ruiIo aneoniun
muBinil en ei Brasil de 800 ort», dnbiendn tener muy en cuenta,m
consumidores que, después de observacones iwjo*i'Mi, respetabes
clinicos Brasifeiris, de diversos Estados, lo recomiendan como tuerie
regenerador dei sangue.

Unico agtnte en Brasil' 
Leonardo A. Guticrrez

BELLO HOKTSONTF
(MINAS)

I ESCRITÓRIO EN RIO JANEIRO

Gasa Bsoscial He artigos para sapateiios o com
II1IT0 Dl CAIjÇADOS

O nronrietario deste acreditado estabelecimento attendondo.á crise que
„.!:'_..„_._. -_,_,oi„_,M Ha hnin em deante vender todos ps artigos comatravessamos,resolveu de hoje era deante

abatimento sem competidor, aendo artigos
fabricados na casa.

de primeira qualidade e

A DINHEIRO A' VISTA
PBBÇOS

Pomada anti-epMica
Para Bardas o outras manchas da pelle. especialmente do rosto.

Muitas pessoas dosta cidade attestam sua efficacia.

Preço do um pote 2*000

ANTI.A PO .OMM1R.IO

ATTESTADO
Desde muito tempo emprego em minha familia o xarope peitoral do

jatshy, tolü, alcatrão e codeiua, do pharmaceutico Manoel Bernardino
de Barros, sempre com o mais prompto resultado, t«ndo verificado sor
perfeitamente tolerável pelas creanças, pelo que, com prazer, attesto sua
efficacia om todos oa casos de tosse, bronchite, asthma, constipação e
influenza.

Juiz de Fóra, 16 do fevereiro de 1903.— BraM.Xavicr Basto».

LII1 «111 Ci»
?* -?- -*• -:

Excita as funcções digestivas. Cura, om pouco tempo, as mais re-
beldes dyspepsias,digcslSos dltflcels, jjüstril.i.s, vômitos du
gravidez e das creanças.

Previne os embaraços gástricos, tito communs om nosso clima.
Muito próprio para ser usado pelas creanças, depois do um vermifugo,
concorrendo poderosamento para evitar a reproducçilo de novos vermos.

Preço de um vidro  2&000
DEPÓSITOS

Ptoicit Barros, rua Baniu te OlIwM antiga
lo Ciiiiif i; Maria AiMicai, m Dalíi. 163,

GOTTAS ROSADAS.
Curam prnmptamente as mais fortes dores do dentes enevralgias,

sem os inconvenientes do ácido phonico e creosoto. Seu effeito ô devido
á associação do divi-rsos anesthesicos, todosde acçüo anliseptica, o quo
contribuo para evitar o renpparecimento da dôr por muito tempo.

Kua Ouvidor n 34

ESTÔMAGO E INTESTINOS
Bhpepsins, dores, colicas, priiooí ile vonlro

¥\ ¦ I espocialista formado e premiado pela Fa-
llt» lOhlNI cuidado de Paris. Intervenção directa o
1/1 • UVI/Illlj fUnica efficazi por meio de latagen»,

managen» e electricidade, cura rápida e radical; 16 annos de pra-
tica com o maior suecesso.

RUA SETE DE SETEMBRO N. 118 - lias 12 íi '1\W»
RIO DE JANEIRO

Preço de um vidro a $000

9\
Preparados por um processo especial, o repre entalo toda a parte

activa da planta dn que pravôm.. Adcptidos peto Santa Casa do Mise-
ricordia e por muitas pharmacias desta cidade n de outras loc-lidados, de
preferencia aos do outros fabricantes.

\i\ líílíl ffiffifl
o i

¦*-©-•£> ®.rfl>

ATTESTADO
Amigo e sr. Manuel Bernardino de Barros. — Ha tempos soffri nma

dyspepsia que muito mo atormentava, o fazendo uso do seu preparado
tElixir de absinlho composto» fiquei ; restabelecido das füncçOos di
gestivas, por isso lho faço esta participação afim do quo aproveito aos
que soffrem do taes dyspepsias.

Seu amigo obrigado e creado, Manuel Joté Pereira da Silva — Juiz
de Fora, janeiro (903.

Quina, Koie, Goca's Game, ^Morliy^c-iiliosiiSaío ííb cálcio
Dá vida no homem depauperado p&\6 trabalho e pelo moléstia, exci-

tando lhe as funcções digestivas, touificando-llio os pulmões e regula-
risandolhe as palpitações do coração

Provoca e áuginonta poderosamente a secreç3o láctea da mulher,
durante a amamnientaçSo, concorrendo egualmente para a robustez da
creança, prevenindo — o rachitismo.

Preço de uma garrafa 3JOOO
DEPÓSITOS

PharmaciiiBarros, rua Baptista de Oliveira, 46
(antiga do Commercio); Drogaria Americana, rua
Halíeld 1G3.

ATTESTADO
Sempre com bom êxito, tenho empregado em pessoas da minha fa-

milia o Vinli» tônico recoiislitiiintu de quina, kola, coca,
carne e elilorli.vdfo-iiliospliulo de cálcio, do meu distineto col
lega M'nuol Bèrn\i'(iin(i de Barros.

E' um reconstilulnte em que se pode ter plena confiança, já pelos
«gonles lherapeuticos que encerra, já pelo critorio com que o inanipu-
fado.

Juiz de Fora, 16 do fevereiro do 1903.—.1. Floy de Arniijo

Calçado para homens
Botinas atanadas W00
Dita preta de fl» a . . . 9*000
Dita paulista 12»000
Dita poilicaS* 131000
Dita pellica 1* 18J000
Botas cavallinho 40|000

Para senhoras
Sapatos entrada baixa, 5$ a
Ditos meia eutrada ....
Sapatos bezarrinho branco
Borzeguius de 7í a . . . .
Botinas de 9$ a. ..... .

:p.a_.]r,-A-
..idem preto, 88000;

m
61500
71000
91000
81000

tO$000

idem bezerrinhoBorzeguins atanados, 6$0OQi
branco, 7*000 e 81000.

N. H. — Couros e mais artigos para sapateiros são vendidos por pre-
ços baratissimos.

3 Ü ^W^fSf $flii f^WIlfiJSíljniippplm
Ri» \WM 92 - Jui?: <1íi Fnp;i

Rua Halfeld, 150
PRE

Fazenda3, modas, armarinho, chapéos de sol e
de cabeça, perfumarias, roupa feita, roupas brancas,
enxovaes para baptisados e casamentos, todo sorti-
mento comprado ao cambio de 12 e vendido nas
mesmas condições. PREÇOS BARATISSIMOS.

RUA HALFELD 150

ZEFE10 OE AME0 píopôÉí

Bom emprego de capital
NO PÕÜTÕ CENTRAI DA RUA HILFILO

éb venda
Vende-se um bom predio com boa loja para negocio e

commoilos para familia, com grande terreno nos fundos;
para ver e tratar com o sr. Joaquim Pinto Corrôa.à rua Hal-
feld n. 132.

LU
Preço3$0í'Q /"^ /^\
lepesitarips no Brasil: V ..£ ¦¦ *

OR. EDUARDO FIANÇA
ADOPTADA ATE' NA EUROPA

%jJBm>K$> Jlh JS JLlUiüV^Ol
«________»»-«—<ô3s^<T»>~ S3—«Si».»—«?<9H>-o-

Sementes novas de hortaliças e flores

TRABALHOS ARTIS'1 ICOS DE FLORES NATURAES DE TODA ESPÉCIE

Biübos/orcliitos, etc.

J-^íi3S,< E P © S 3 T O S

Em Jiiz is Fira: PHfflfflABilI-* Bi» h ÉM 16; ali lo Guri. DIGlElí
AMERICANA - Bua lll, 163. El P!

JtAÍícA Á ÊoMpm

UaraTllboso remédio, Mm gordura a Mm mia «Mm, etn
efflo»! d» moleitlae da pelle feridu, frlelitf
e «nor fétido dos péa e doi «ovteoa, eomK
ehtea, «audaru de eàlor.emflgeu.btotodu,

«. « m w «ara»». «»rdaa manoliBidt pelle, paanoa, e__p!a0»pc»ilario5 no Brasil: V. >» ' nhas, tinha, mordedarai de Iniectoi, qaelm»-
ARAÚJO FREITAS 4 0OMD. T f %?*$?£* golpMi

114 Rua dos Ourives 114 II• „„ 1 . Bm InJeofSea enri u
90 rüa db s. fedro 90 > •* gonorrhiuii eto.

na europa— CARLO ERBA—milAo
tm: j-jtzz ide joíja

® PH ARMAl 1A HALFELD' JMA
tm írení?! as Parque Co? ae' Francisco Haiiéld

I) i ü
JJ]j * %a K1ÍHI11

Pedimos aos srs. fazendeiros se dignarem do colher do
nosso amigo ar. Antônio Francisco de Lemos, estação'do
Socego, as irirormaçõgs a resp.iito desta machina, assim
como dé todos os demais machinismos de nossa casa,

ua do Ouvidor, 25 B
Tíin riF zrANWPO

«Io/

BiO de JaiieiíO, rna fia Qaitanda^ 147 Si PâÉ, ítiaiii.cIipci|.M

OfflCINAS li JUNDIAlíV

>^^ooivrv^

mW^Í&ZWr^M 3&T^L QXJINTJíl 3DO Oj^ü-TJ3

-?•<& •+ -+-& •-¦ • «-?- -»o •¦*-

SERRARIA DE MADEIRAS
9

Executa qualquer encommenda de todos os detalhes para construcção. Toma por emprei-
tada, pti por administração a /construcção com pleta de prédios e edifícios. Tem sempre em deposito
MADEIRAS DE TODAS AS QUALIDADES, e todos os materiaes para contrucção.

...

TELEPHONE N. 538
D iI1ÂTERIÂ r5^5? ARA ESTBAPA K ft.Sv ii as. a a

FTJ3STIDIÇÍJLO 3DE3 FBBRO E BRONZE
fi írabaliios wmhwm cm obras üiríliias e tcrwstn» e especialmente IATEüüL RIMSTE flll l M m

Tem sém»re cm deposito ferragens nickeladas c bronzeadas, Lámpéões, cadeiras pai:ra cargos il« pásia-
geiros, bem como todos os artigos concernentes a este ramo de industria.

ESCRIPTORIO: RUA DE S. PEDRO n. 66
Telephone n. 543 Rio de Janeiro
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