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Maceió, 31 (retardado)
Realisou-se liontem.o segundo escru-

-tnio entre os candidatos Drs. José An-
gslo e Mariano da Silva, para preen-
chimento da vaga deixada pelo falléci-
mento do Dr. Ribeiro de Menezes, no
3* districto eleitoral d'esta provincia.O resultado íuial da eleição é o se-
guinte: Mariano (1) Ângelo (c)
Atalaia 51 84
Capella 39 24
Assemblea 79 69
Imperatriz 45 53
Jussara 10 14
B. José da Lage 43 32
Piquete 29 2

287 273
Esta eleito o candidato liberal.
Propalaram-se boatos assustadores

gobre premeditados conflictos por ocea-
aião d'este segundo escrutínio.

O presidente da provincia tomou a
este- respeito acertadas medidas pre-¦eentivas, com applauso.de ambas as par-
eialidades políticas.

O Dr. chefe de policia jà regressou,
tendo restabelecido a ordem publica
alterada.

R&kia. 3© .{retardado)
Estão verificadas 27 mortes. 17 cada-

feres foram enterrados em Marago-
çipe, tres em Cachoeira e sete aqui.

Ainda ha algumas victimas grave-mente enfermas.
IMrapetins-a, 31

Cahiu hontem â noite uma chuva
ftorrencial acompanhada de forte tro-' -voada. O rio Pirapetinga tem enchido
consideravelmente, Banindo fora do
leito.

Bnvbacena, -1
Continuam com grande actividado os

trabalhos da colônia Rodrigo Silva; jà
ba oinco casas promptas para receber
colonos, e as obras das outras estão em
andamento.

Esta quasi completo o trabalho de
medição de lotes.

B'. esperado aqui em março o Sr. mi-
aistro da agricultura, para inaugurar
a colônia.

S. Fainio, 1
A' sessão da assemblea provincial,

Hoje, compareceram 23 Srs. deputados.
Na hora do expediente o deputado

liberal Sr. Albuquerque Lins funda-
mentou um requerimento, pedindo in-
formações ao governo sobre negócios
de Botucatú.

Na ordem do dia continuou a dis-
cnssão (l'J_ do projecto revogando a lei
tobre prisão de escravos.

Paliaram os Srs. Pedro Vicente, con-
servatior, Cândido Rodrigues, liberal,
Albuquerque Lins, liberal, Jaguaribe,
conservador, e Juvenal Parada, conser-
vador.

O projecto foi approvado por unani-
stidade de votos.

Foram approvadas em 3* discussão
aa posturas da Limeira, da Bocaina e
ão campinas; e em 2', as de Santa
Cruz do Rio Pardo.

Em 4* discussão foram approvadas
ai emendas apresentadas na teroeira
do projecto n. 25, concedendo loterias
para diversas obras.

Foi approvado em 2' discussão o
jprojecto n. 38, d'este anuo, conce dando
preferencia para o transporte de immi-
grantes á companhia de navegação
entre o Brazil e a Europa.

Eml* discussão foi approvado o pro-
jecto n. 54, d'este anno, auetorisando
a câmara municipal de Batataes a
tender a casa que serve de cadeia,na
freguezia do Espirito-Santo.

Outros projectos foram remettidos
a diversas commissões.

Levantou-se a sessão à 1 hora e 30 mi-
«mtns da tarde. .

Rezende, 1
Tem apparecido aqui, nos últimos

irei, dias, oito a dez casos de varíola.
SumBduro, 1

Hontem não chegou aqui a mala do
correio, que por isso não neguio hoje.
A estrada de ferro está interrompida
em quasi toda a linha d'este ramal.

Têm havido chuvas torrenciaes e
ameaça chover ainda mais.

Ha muitas casas inundadas; têm
«ahido enormes barreiras.

As malas do correio estão na estaçío
de Mello Barreto; o arrematante não
sa manda a seus destinos.

g. Paulo. 1
Encetou hoje as suas operações a casa

Bancaria do Sr. Teixeira de Carvalho.
Serraria, i

Está obstruída a entrada do tunnell7,

Eilometro 
221, devido a tor calado uraa

arreira, que pelo togar em que está, è
de demorada remoção.

Farte da picada cahiu e continua a
Csscer terra. A passagem pelo morro é
muito íngreme e difflcil, sendo impôs-¦ aivel baldear volumes de mais de 30
Kilos. .

O chefe da linha aconselhou aos ágen-
tes da Serraria e Espirito Santo, para
çue fizessem conhecer aos passageiros
estas difficuldades.

No kilometro 233 a linha e>tá desim-
pedida, mas o «tender» da machina de
lastro está descarrilhado no kilometro
336. e assim não pude ir i soccorro de
Iníre-Rios.

O chefe de linha fez remover peque-
Sãs barreiras desde okílometro 221 até
s Serraria;próximo ao tunnel n. 18ca-
niu uma grande pua a que deformou a
lirtba. /

Aquelle funecionario, com o pessoal
«jue fez vir da 3' divisão, espsra, traba-
toando toda ..noite, dar passagem aos
trens de a*.Í3nhã,se não sobrevier nova
tempesUMO.

Ha aWros tendidos, mas que não
inspiram cuidados.

V muito grande a cheia.
Entre-Rio», 4

O trim expresso da linha do centro,
çue cevia seguir ate Lafayette, sò pôde
chegar até a estação de Serraria, en-
troncamento da Onião Mineira, devido
não só a desmoronamento dr* grandes
barreiras, como tambem ao desmorona-
sento de parte do tunnol que existe en-
Ire a estação de Serraria e a de Pa-
rahybuna.

Alguns passageiros tentaram seguir
em carros pela estrada de rof'igem
tmião e Industria, porém forani obri-**a a voltar, visto tambem ser im-*el o transito por ahi."i dos passageiros ficaram aqui,¦* regressaram para a corte.

ís que ficaram em Entre-Riso,
o Sr. bispo do Pará.
jve baldeação, por iiaver mais
rilometros de interrupção,
só DÓssam dai* passagem aos

!* estes tres ou quatro dias.
alas das localidades além da

..a voltaram para a corte.
Curitylm, i

Campinas, i
Suicidou-se o Sr. Joviano Ferreira,

commissario em Santos.
Era natural d'eata cidade e pertencia

à opulenta familia ferreira. Contava
pouco mais dè 20 annos de idade. ,

Freqüentou as aulas da faculdade de
direito, na capital, abandonando ha
pouco temiM os estudos para dedicar-
se á carreira commercial, abrindo uma
casa de commissões em Santos.

Foi muito sentido esto facto; o
Sr.Joviano Ferreira era estimadissimo.

Klaraiilltuo. -
Falleceu o deputado provincial, pelo

5' districto d'esta provincia, Sr. Mo-
reira.

Pertoncia ao partido conservador.
(Gazeta tio Noticiai.)
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SERVIÇO VTA NORTE AMERICA
Vienay», 1

Segundo os jornaes austríacos,
russos parecem concentrar-se na Bes-
sarahia.

S. Pctcr-lmi *$o, A
üm official do exercito russo acaba

do suicidar-so, deixando uma carta, na
qual declara ter tomado esta resolução
pelo facto de ter sido designado por
uma sociedade secreta para assassinar
o Czar, e elle preferia morrer a com-
metter semelhante crime.

New-Yorli. 1
Om incêndio violento devorou algu-

mas casas d'esta cidade, dando um pre-
juizo de mais de seis milhões do dol-
lars; ainda se não sabe se houve vic-
tünas-' «. « j,Berlim», -4

¦' '* ' ¦ ¦

Alguns soldados russos que passeia-
vam ultimamente junto da fronteira
prussiana, encontraram-se de repente
com dois «gendarmes» allemães. Tra-
vou-se logo Uma luota, da qual sahiu
ferido um dos «gendarmes», sendo preso
o outro.

SERVIÇO DIRECTO -

Berlim, 4
Após uma longa discussão, o «reis-

chtag» remetteu o projecto de lei que
renova o decreto contra os socialistas,
à commissão que se achava encarre-
gada de o examinar.

BtoieaM. 4

8ua 3antidade o papa Leão XIII con-
cedeu uma audiência aos peregrinos da
Republica Argentina.

Berlim. _
Nenhuma complicação se prevê entre

a Allemanha e a Russia, a propósito do
incidente da fronteira, o qual não me-
rece importância.

nota da àgknoià. —Continuam intsr-
rompidas às. eoMumnicaçõcs com a Eu-
rops e norte do Império pelo cabo aubma-
rino e pola via terrestre.

(Agencia Ratai,)

Suropa
xvn

PANSLAVI3MO
s

Aí eleições Bérvias, claramente russo-
philas, doram alento» novos aos que em
S. Patersburgo, e em Moscow principal-
mente, levantam o estandarte do pansla-
vismo. A viagem do czar ás cortes scan-
dinavas e as allianças de que se falia, são
outro motivo de uma efperança, que põe
todavia na amisade interessada dos fran-
cezes o melhor do seu jogo.

Se a Russia conseguisse oppôr aos con-
trafortes que a liga austro-allemã en-
contra na alliança da Itália, na sympa-
thia da Hêspanha. e talvez no medo da
Turquia, outra linha de obras destacadas,
contra a Allemanha, na liga scandinava,
e contra a Áustria na liga dos slavos do
sul, o império poderia dormir ainda mais
tranquillo sobro o poder irresistível das
suas forcas. >_-...--

. A consciência da Russia nos seus des
tinos, a consist mela da sua machina social
c politica, o gênio ainda làivado de bar-
bariamo dos seus filhos, a Índole do seu.
temperamento ethnico, e finalmente a
reacção victoriosa contra o germanismo
domlnanto desde Pedro-o-Grande—eisahi
ob elementos moraes que constituem a
orça do grande império que Giers e
Schouvaloff mantêm ainda na estrada â*~
tradição, mas que sahirá decisivamente
d'ella, logo que IgnatiefT oecnpe o logar
de chanceller do império.

Bntüo Moscow vencerá de todo S. Pe-
tersbnrgo. Então ficará consagrada a po-
litica nacionalista d'esse liomem qne,
sem ser miuistro, nem diplomata, nem
general, mas um simples jornalista, exer-
ceu todavia o «naior poder intellectual
que a um homem è dado exercer sobre
um povo.

Katkoff, o que moneu cm Moscow, no
dia 5 de agosto,era o dictador da opinião,
o ciar do espirito russo.

Nascera em 1820: tinha 67 annos, Ter-
minados os seus estudos na universidade
de Moscow, sua pátria, freqüentou as
universidades de Berlim e dc Heidclberg,
sendo na primeira um dos discípulos mnis
assiduos do philosoplio Schelling, que
então ahi professava. Regrosso á Russia,
foi nomeado para a cadeira de philosophia
dauniversidadede Moscow; n_a8, discor-
dando da politiea seguida pelo imperador
Nicolau, (lemittiu-se do cargo. Era então
um liberal á ingleza, e qtiaudo Alexan-
dre II subiu ao throno, incitava-o no
Mensageiro russo, fundado era 1S56, a
lançar-st; Auma politica de rqformas par-
Ia men lares.

Em 1861 mudou ; e, fundando .1 Gaseta
de Moscow, começou, depois dn revolução
polaca, uma campanha violenta contra
todos os inimigos da Russia, pondo-se â
frente do partido dos panslavistas com um
ardor, uma vehemencia, que seduziam e
arrastavam,

No decurso dc um quarto de século de
vida jornalística, a sua influencia, o seu
prestigio, o seu verdadeiro império tor-
naram-o O verdadeiro papa do pansla-
vismo. As suas exéquias foram unia
-.potheose.

E' este o assumpto actual das preoceu-
ções européas: a concentração de tropas
nas fronteiras dos dous impérios, que
ambos declinam de si o propósito de!uma
aggressão. O Invalido russo escreve:

« A posição militar oceu pada pela Rus-
sia na fronteira não é aggrcssiva. A atti-
tude aggressiva é a da Áustria e da Al-
lemanba. Estudando cuidadosa e minu-
ciosamente os augnientos effectuados de
pouco tempo a esta parto, por esses dous
impérios, vê-se que esses preparativos
ultrapassam os limites da politica defen-
siva. Os preparativos da Allemanha e da
Áustria obrigaram a Russia 11 tomar me-
didas de precaução. O mundo, militar con-
sidera a transferencia de alguns regi-
mentos de cavallaria, que é o que se fez,
como medida puramente defensiva. Mas
ao mesmo tempo está persuadido de que
a Russia está ameaçada de uma invasão
rápida, não só da parte da Áustria, como
Umbem da da Allema-ifiliia.» ~-

E por sen Indo, o Post, de Berlim, diz;
« As tropas 'russas concentradas na

fronteira da Áustria são tres vezes supe-
riores em numero ãs que a Áustria tem
concentradas nas suas provincias de Ga-
litzia. Isto faz receiar um golpe contra a
Áustria. E' de suppôr que este golpe não
seja de natureza a obrigar a Alleraanlia
a contrariar a politica russa. Se o golpe
tem mais largo alcance, então a Russia
não deve ignorar que a Allemanha não
poderá manter-se tranqujlla. A Russia
saberá tambem, se em tal caso conta ou
não conta com elementos que distraiam
ou paralysem metade das força-, da Alie-
manha. »

Os jornaes austríacos, transcrevendo
este artigo, acerescentavam que Berlim
sabia bem:ser o perigo commum para
a Áustria e para a Allemanha.

Mas o JVoj-fl!, órgão russo de Bruxellas,
acudia notando:

o Quem pôde crer que a Russia pense
em invadir um paiz visinho s<5 com 120.000
homens, precisamente quando os exércitos
da-; principaes potências contam por mi-
lhões os combatentes 1

«O ezar não mudou de opinião depois
de sua conferência com Bismark, o a
Russia continua trabalhando para a ma-
nutenção da paz.

« O império russo persiste na politica
que traçou, com tanta mais razão, quanto
as tres grandes potências se julgam en-
carregadas de resolver as suas questões por
meio das bayonetas, cujo numero a im-
prensa tanto exagera.

EntreUuto, cm Vienna (e por toda a
parte) a inquietação é grande, apezar dc
não ter havido alteração ua cordialidade
das relações diplomáticas dos dous impe-
rios, Multiplicam-se as conferências; diz-
se que Moltke prepara trabalhos e está
em communicação permanente com o ar-
chi-duque Alberto, inspector em chefe do
exercito austríaco; segredam-se noticias
pânicas, mas parece que por agora tudo
ficará como estava.

Julga-se adiado o conflicto; todavia,
como a hypothese de uma guerra austro-
russa, isto ê, o debate da influencia nos
Balkans e da herança da Turquia, se
apresenta periodicamente, não vem fora de
logar expor os termos mais prováveis do
dosanvol vimento estratégico do exercito
russo, massa considerável, qne para uma
guerra européa dispõe de 823 batalhões de
infantaria, 93G esquadrões de cavallaria e
2,472 peças de artilharia. Se a estes effe-
ctivos se juntar a opolts c7ic»iia,^que são
as milícias territoriaes, o total attingc a
3,000,000 dc soldados. Cada contingente
annual fornece 830,000 homens, dos quaes
215,000 são incorporados nos quadros.

Quando em 1876 se decretou em no-
vembro » mobilisação de seis corpos de
exercito, somente no flm de dezembro, ao
cabo de Bote semanas, as tropas mobili-
sadas se achavam concentradas em volta
de Kischinew. Ora, as condições que então
paralysavam a mobilisação, não são raodi-
fleaveis. O numero dos combatentes, as
distancias excessivas, a escassez de com-'
municações, são elementos constantes.

N'estas condições, o estado-maior russo
vê-se forçado a tomar para base das, suas
operações estratégicas a defesa, concen-
trando as suas forças, na hypothese de
um conflicto com a Austria-Alleinanha,
na rataguardi, do Vistula, sobre a linha
do Bug, para se apoiar sobre o formidável
centro de obras defensivas, constituído

pelas tres praças de—Brest—Litowski—
Warsovia, com o annexo de Novc-Geor-

giewaki.
OUVBIRA MAHTIN9.

rialmente, no BiarioPopular, de S. Paulo,
de 5 do mesmo mez, que temos á vista.

As mais graves revelações se fazem
n'esse editorial, contra a secretaria da
agricultura ou auxiliares do S. Ex,, no
tocante ao exame da questão— Cães de
Santos.

A esses auxiliares, que, se affirma,reve-
Iam demasiada sympathia por propostas
lesivas aos interesses da provincia, altri-
bue a referida imprensa o facto, aliás
muitíssimo deplorável, de não estar ainda
resolvida a questão da concurrencia,

Convém que S. Ex. e o publico conhe-
çam os principaes trechos d'esse artigo.
Eil-os!

« E' urgente decidir esto assumpto (cáes
de Santos), pois a delonga mantida na
respectiva decisão difficilmente já se justi-
fica perante os grandes interesses da pro-
vincia,

i. A questão é das mais communs: nada
tem em si de complexa. Não depende dos
luzeiros da engenharia; a sua decisão
correcta, racional, ê cie caracter inteira-
mente elementar; pende apenas de sim-

pies confrontação numérica, operando
por multiplicação.

o No espirito publiôo a luz está feita.
Sabe-se positivamente, pela exagerada dis-

paridade de preços de algumas, qual a

proposta mais vantajosa, mais decente,
mais de accordo cora os interesses geraes
da província, que cumpre bem resguardar

para não sacrifical-os á voracidade ou
capricho de auxiliares menos correctos
no cumprimento dos seus deveres.

« Está na consciência da provincia que
a protelação na decisão d'este magno
assumpto prende-se a embaraços propo-
sitalmente creados por certos empregados
ou auxiliares da secretaria da agricultura,
que pensam conseguir a nullificaçüo de
uma ou duas propostas, levantando poeira
com futilissimas allegações.

« Fora caso dc simplos sympathia por
este ou aquelle proponente, e apenas
lamentaríamos a demora; mas, infeliz-
mente para a nossa provincia, para o suor
honrado da nossa actividade, não se trata
simplesmente dc uma questão dc sym-

patina. Trata-se, uma vez conseguida a

projectada exclusão, de impúr-se-nos na-
turalmente ônus muito visivel e exaga-
radameiite lesivo, era importância real,
senão superior a 10.000:000g000l »

<- Não estamos em pai2 de heocios, e

por este facto todos sabemos que a en-

genharia, afora a parte teclmica, ne-
nhuma competência tem para conhe-
cer de questões que entendem com o
systema fiscal de fazenda ou casos de
direito, taes como arrecadação de rendas
e interpretações jurídicas sobre «laa-
sulas de contraçto, aliás ainda não rea-
Usado.

« Emquanto, pois, S. Ex. ò Sr. conse-
lkeiro Rodrigo Silva não estudar por si
a questão, ou não a submetter a outra
repartição da secretaria, que seja tão
competente como S. Ex. para ostudal-a
á luz do direito e das conveniências pu-
blicas, a protelarão continuará, com ma-
nilesto prejuízo dos avultados interesses
d'esta provincia.

« Quanto á preferencia pela proposta
•nerosa, cousa nenhuma receiaraos, por-
que S. Ex. saberá evital-a, mesmo por-
que acima do critério muito duvidoso
de auxiliaros que mais Be oecupam de

pontos que não entendem, do que da

própria proflssúo, está o jurídico parecer
do contencioso c as competentissimas in-
formações da alfândega d'esta cidade e
da directoria do rendas do thesouro na-
cioual.»

genheria, e sim ao contecioso admini
trativo; e

2." porque, em regra, entendendo o:.-
detalhes com a vida intima das emprezas,
o mais que, na questão vertente, conse-
guirão, é melhorar a flsciilisação, e por-
tanto concorrerem para maior arrecadação
de renda, o quo, em vez de mal, ê bene-
ticio para o publico, por isso que, nos
termos do edital: «ia-'o>- renda significa
immediata reducção de taxas,

A questão, portanto, e n'este ponto tem
razão a imprensa paulistana, é realmente
de caracter elementar, da simples con-
frontação numérica, operando por multi-

plicação. 1
pi_Á proposta quo menor remuneração
tiver precisado, essa terá do ser a pre-
ferida, não só por indicação d* própria
secretaria, senão porque ftssim o terá de
resolver a integridade da nossa admi-
nistração.

A delonga, portanto, havida na decisão
deve attribuir-se, antes que a manejos
incorrectos, á deficiência ou complicações
do nosso mecanismo administrativo, que.
além de tudo, não é dos mais activos.

Este é o nosso modo de vêr, e Deus
livre ao Brazil ds que as cousas se pas-
.iassera como a imprensa paulistana pu.-
rece acreditar. Seria caso de aconselhar
à suprema administração de confiar em
gj, e em si tão somente, salva a preferencia
ao alvitre do Nazareno, no templo.

G caso é todo de probidade, e d'elle nos
tentos oecupado sem dependência, indivi-
duaes, que repellimos, e sem mesmo de-

pendências-de nenhuma ordem para com
o governo, além das quo a sensatez de
uma administração correcta podem impor
ao nosso e critério publico; a deliberação,

portanto, que vimos de adoptar, dirigin-
do-nos ao illustrado ministro da agricul-
tura, somente pode o devo ser tomado no
sentido da obrigação em que estamos de
servir á causa publica, honrando os cre-
ditos da administração e correspondendo
ás legitimas reclamações da opinião.

A provincia de S. Paulo alimenta, ha
mais de 20 annos, uma grande aspira-
ção: a de ver beneficiado o unico porto
que possua, a niaior artéria da sua
vida commercial, da sua actividade in-
dustrial.

Cora o flm de converter em realidade
o beneficio, ultimando delongas prejudí
ciaes, mui ajuizadamente o governo
avocou a si o direito dc contratar as
respectivas obras; e, no emtauto, a cor-
respondente concorrência corra aberta,
som solução, ha lil raszes I

E' para este facto extraordinário que
nos voltamos, seriamente reflectindo 110

grande mérito que haveria—até para a

própria circumspecção governamental—
em resolver quanto antes essa questão,
que. o.lém de querer absorver a intogri-
dade do nosso fanecionalismo, desperta,
como já tivemos oceasião de referir, viva
attenção da 'parte dos estrangeirei que
por laços de interesse commercial acham-
se ligados á prosperidade da futurosa

provincia que é berço illustre de Si Ex.

I perigara no serviço da pátria, suecumbiu''ontem, ás* 12 horas e 35 minutos da
. .oite.

Foram prestadas as honras fúnebres a
que tinha direito pela sua elevada pa-
tente.

Ao enterro compareceram alguns ami-
gos, entre os quaes notámos o Sr. almi-
rante conde de Tamandaró e seu fllho,
Drs. Ferreira Vianna, Abreu. Collatino,
Xavier, Pires Brandão, Ferreira Vianna
Filho e outras pessoas gradas.

Sua Alteza Imperial nesca do Petro-
polis no dia 8 do corrente.

EL-REI D. LUIZ I
a saude doCada vez è mais precária

Sr. D. Luiz.
A rainha tem sido de uma dedicação

extrema. Foi ella que tomou a si o en-
cargo de ser a enfermeira do rei, fazen-
do-lhe a applicação da todos os remédios
e cumprindo todas as prescripções recom-
mendadas pelos médicos do paço.

Mas a verdade é que Sua Magestade

peiora dia a dia, embora a imprensa go-
vernamental procure de quando em quan-
do allirmar que se acha quasi restabe-
lecido.

A' sahida do paquete, informações re-
servadas, mas de boa fonte, davam o es-
tado do rei como bastanto grave, e falia-
vá-se n'uma conferência medica, que devia
decidir so era chegado o caso de uma
operação.

O rei de Portugal soflxe complicadas
doenças. Além daB já conhecidas, tem a
da bexiga, que não é a menos dolorosa.

Não pôde subir nem descer escadas; e
desde princípios de dezembro que não sai
do paço da Ajuda.

Ultimamente foi convidado por uma
commissão de homens políticos, amigos
de Fontes Pereira dc Mello, para em fins
de janoiro assistir á collocação da primeira
pedra do monumento que se vai levantar
aquelle notável homem de estado.

El-rei não acceitou o convite, apezar do

grande arfecto que o ligara sempre ao
seu falleeido primeiro ministro, porque,
seguBdo elle próprio declarou, estava em
uso de remédios, e. não queria contrariar
as indicações dos seus médicos.

Foi isto que, em parte, publicou ó
Diarh tíe Noticias, sem nenhum pro-
testo dos jarnaes governativos. - •

*5J&fmmWÍ

i
A «Gazeta do Paraná» publicou hoje

r adhesão dos chefes conservadores ao
procedimento dos juizes de paE do par-
tido, que, nas juntas apuradoras, pas-
«aram diplomas de deputados provin-
ciaes a 10 candidatos conservadores do
i* districto, e a seis do 2' districto.

E tres mezes áiienae depois de enter-
rado, á hostilidade declarada do povo alie-
mão e do povo russo juntava-se a immi-
nencia de unia ruptura entre a Russia e
a Áustria.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Assumpto duplamente interessante—

pela sua importância e gravidade de que
se está revestindo — compelle-nos a des-
pertar a criteriosa attenção de S. Ex, o
Sr. conselheiro Rodrigo Silva, illustrado
ministro da agricultura.

Sobre dois únicos pontos faremos re-
cahir as nossas observações : as diüicul-
dades que augmentam no porto de Santos

para a navegação de alto bordo; e os cm-
baraços que propositalmonte, if afllrma,
são creados pela secretaria da agricultura,
ou auxiliares da administração de S. Ex.,
ao projectado melhoramento cVaquelle
mesmo porto.

Consequentemente, a nossa primeira
observação, ditada pelo interesse publico
e respeitosamente subraettida á criteriosa
apreciação de S. Ex., repousa, porque é
de justiça admittil-o, no facto recente das
reclamações levadas á repartição hydro-
graphica por conimandantes de paquetes
transatlânticos, que se queixam e soli-
citam providencias que facilitem boa an-
coragem e um melhor serviço de carga e
descarga n'aquelle porto.

Estando aberta ha 11 mezes a concur-
rencia para as obras dc melhoramento
n'«sse porto, o facto d»6 reclamações ei-
tadas é por si bastante caracteristico para
que, por esse lado, tenlíamos necessi-
dade dc adduzir novas considerações,

Passaremos ao segundo ponto, e quant.
a elle, visto que não estamos inventiunio.
as nos3»s observações se torâo de '/poim
em um editorial do Diário de Síiiiíc-.
\l' tle j-Aneiro, rewoduzido. ^nííbem coito-

__EB:_ce-*oito
Foram concedidas as seguintes transfe-

reucias: para 06' batalhão de infantaria,
o tenente do 4' batalhão da mesma arma
Febronio de Brito; para o 1' batalhão,
o alferes do 17* batalhão Olympio Mo-
reira da Silva Castro; para este batalhão,
ob alferes, d'aquelle oatalhão, Joaquim
Justiniano da Silva Carvalho, e do G" ba-
talhão, Antônio Francisco Corrêa.

Foram concedidos dous mezes de licença:
para tratar do sua saude, ao alfores do
17" batalhão João da Silva Ramos;
e ao corneteiro do 10* batalhão Se-
bastião Gomes da Silva, para ir á pro-
vincia do Rio-Grande do Norte buscai-
sua mãi.

Hontom, á partida do expresso dc Be-
léni para a corta, o Sr.Benjamin Jacintho
de Bittencourt cahiu entre a plataforma
e o comboio, e teria perecido esmagado
pelo trem, se não fosse soecorrido prompta-
mente pelo chefe de trem Joaquim Sym-
phronio Dias o pelo engenheiro Dr. Joa-
quim Machado de Mello, que com a maior
coragem correram em soccorro d'elle.

E' um acto digno de applausos, o d'esses
dignos cavalheiros. .

Foi liontim apresentado na, pagadoria
do thesouro um bilhete falsitíqado, na
importância de 400g300.

O portador do bilhete, o Sr. Polydoro
da Fonseca Quintanilha Jordão, empre-

gado na intendencia da guerra, declarou

que o bilhete não lho pertencia, e quo ia
dar queixa á policia contra a pessoa que
1 h'o dera para cobrar.

A' vista d'est». declaração e tratando-se
de pessoa conhecida, o Sr. conselheira
director da contabilidade não mandou

proceder á prisão do portador do bilhet».

MACAQUlíNHOS NO S0TÃ0
Eloy, o Ileróe estranhou

que a Gazeta -Jésse noticia
ilo fallecimento de Ilercu-
lano de Lima, que foi apenas
liei de um armazém na ai-
fandega.

Estranhou que se fizesse
menção especial da morte d'esse homem,
tão eorrecto, tão limpo, tão amavei, tão
estimado, talrez por aebar que estas
qualidades não bastam para chamar para
um homem a attenção do publico.

E' um erro de observação da parte de
Eloy; aquelle homem era una typo, e
quem uma vez o viu, nunca mais o es-
queceu. Q seu aceio era apurado, a bel-
lcza de sua cabeça digna dc nota; sobre
a tez bronzeada brilhava a extraordi-
naria alvura dos cabellos, e o seu sorriso
amavei deixava vor dous fios de pérolas
puríssimas. Todo elle respirava bondado,
honradez; queria-se bem aquelle homem,
logo á primeira vez que elle nos fallava.

E' certo que nunca elle escreveu em
jornaes, não fez revistas para os theatros,
não era nem traduttore nem tradittore,
e como empregado publico não passou de
fiel de armazém, não chegou ás alturas
om que pairam os esTipturarios; mas,
Santo Deusl para ç,ae n'esta pequena
aldeia, que se chama a muito leal e he-
roica cidade de S. Sebasliüí) dp Rio de
Janoiro, um homem se torne conhecido,
não ê indispensável- ter escripto p Bi-
lontra.

E um jornal que pretende informar os
seus leitores do movimento grande ou
pequeno do meio a que serve,não deve es-
quecer-se de mencionar o desapparecimen to
definitivo de um homem, para o qual
tantas vezes se voltaram os olhares
curiosos.

Noticiar a morto de um homem não c
consideral-o celebre; noticia-se a morte
das celebridades, a dos homens notáveis,
a dos homens conhecidos, e até a dos que
adquirem uma certa nomeada ephemera
por algum facto ruidoso.

Dir-se-hia qne, em seu De Palanque,
Eloy, o Heróe só se oecupa de Homero, de
Napoleão ou do Sr. da Bismark; que só
merecem attenções de sua penna a philo-
sophia allemã, as matheraatieas suporio-
res, a sociologia.

E deitando fora os seuB chinellos velhos,
Eloy pede que se indique desde já o logar
em que deve ser erguida a estatua de
Ilerculano de Lima. Não tem peia dos
pobres, o nababo do Palanque! Diz-se que
morreu um liomem bom e limpo, rende-
se homenagem ás suas qualidades em
meia duzia de linhas, e Eloy acha isso
um destempero, e jiede urna estatua para
o morto.

Não, Eloy,'o 'bom-do Ilerculano não
terá estatua; o i;eu nome viverá bó na
memória dos qu« o conheceram; mns ae
n'aquella alma boa coubesse um senti-
monto pequeno, ello consolar-se-hia das
ironias do Heróe, lombrando-s* que ha
muita gente mais conhecida do que elle,

que tem feito fallar muito da si, que
tem colhido muitos applausos, :mas cuja
memória ninguém sc iembrará da perpe-
tuar em bronze ou em mármore.

Josi T_i_hà.

ciando então o Dr. Campos da Paz, como
orador da comnitssão, um brilhante dis-
curso, no qual destacou a rectidão, im-
parcialidade e justiça com que pl-occdesempre no desempenho das suas funeções
o mesmo Sr. conselheiro viec-director
barão de S. Salvador de Campos.

S. Ex. respondeu profundamente com-
movido ao discurso do orador, agradecendo
a delicada oflbrfa o assegurando' que a
maior recompensa quo poderia ter dos seus
actos, era a manifestação espontânea, leal
e sincera que recebia dos seus distinetos
collegas, de que a sua condueta no. dós-
empenho dos seus deveres fora sempre
consentanea com os princípios de probi-
dade, rectidão, imparcialidade e justiça.

Na escrevaninha sobresai. artistaca-
mente trabalhada o delicadamente sym-
bolisando o pensamento dos Drs. adjun-
tos e preparadores da Faculdade, a estu-
tua da justiça.

Levantada a sessão, foi o Sr. barão de
S.Salvador de Campos eiithusiasticamenla
abraçado por todos os lentos presentes,
pelos adjuntos e preparadores da Facul-
dado, pelos demais empregados, bem
como muitos alumnos presentes ao acto,
notando-sc o regosijo o a satisfação da
que todos estavam possuídos, pela signift-
cativa prova de respeito, estima e consi-
daração que acabava de receber o vene-
rando mestre, vice-director da Faculdade,
o Sr. barão de S. Salvador de Campos

Diante do semelhantes revelações ê
evidente que o interesse publico e a pr©-
pria severidade da administração não

podem calar.
Discutiremos, pois que esse ê o nosso

dever.
O edital do concurrencia definiu os

-pontos capitães da mesma. Confron-
tando-os {são dous) com as propostas
apresentadas, entendemos não haver in-
terpretaçâo jurídica que possa determi-
nar, com decência, a exclusão de qual-
quer d'ellas.

Os dous pontos capitaes—i!a#íw epra&
de goso—resumem-se em um só, visto

que ambos determinam preferencia á pro-
posta que mentr remuneração exigir

pela obra.
Nos termos do mesmo edital, essa re-

numeração é limitada, e tanto que, se a
renda das taxas exceder o limite da re-
muneraçãOjhaverá immediata reducção de
taxas, para o fim do beneficio aproveitar
sempre ao publico, c nunca ao contra-
tador. E ainda, por outro lado, se a
renda não attingir a máxima remunera-

ção, o prejudicado Berá somente o con-
tratador.

Nos termos r«Btrictos d'estas condições
capitães, aliás, como acabamos de veri-

ficar, integralmente aoceitas por todos os

proponentes, nenhum delles, evidente-
mente, faça o que fizer, poderá arrecadar,

para si, renda excedente ao limite da
remuneração que precisou na proposta,
por isso que o excedente reverterá sempre
em beneficio do publico, pela immediata
reducção de taxas.

Não comprehendemo_a, portanto, como
cm assumpto tão visivelmente elementar,
onde o sophisma a todo momento deixa-
ria cahir a mascara, a secretaria da agri-
cultura, repudiando a confiança n'ella do-

positada, se animasse a levantar poeira,
para indicar preferencias .ásivas em quan-
tia approxiinada 011 superior a dez mil
contos.

Levantar poeira I... Dei:'-ce-ha o caso
de que a secretaria opere sobre os dela-
lhes mais ou menos numerosos das pro-
postas sujeitas ao seu exame teclmico?.,.'
Se a secretaria isso faz, então é íoi-ço.mj
•onfessar que, se não' levanta poeira,
:*rra pelo nituos, erra duplamente.

1," porque os detalhes, iw.ç a>.!f>s em

que fia pomos cqjjílqez, »á(j sempre, dc
:aracter secundário, e como tüt-ssusce-1
ritiveifc deniodirlcaçSoo ató de sii|v,.ressàü
ia elaboração das bases de cunti-iii-t...

;uc aliás não deviam ser confiados ú en-

Apresentaram-se hontea á repartição
de ajudante-general os seg ..''-.itesoffieiaeí:
alferes do 3° batalhão de iuíantaria José
Antônio dos Reis, por ter desistido 'fio
resto da licença em cujo go<"- se achava;
alferes do 15' batalhão Leopoldo de Souza'
Salles, por ter obtido licença para prose-
guir nos estudos superiores da escola
Militar da Corto; c os alferes-alumno
Scrvando de Loyola e Silva, Antônio José
Vieira Leal, Francisco Mendes da Silva
o Raphael de Menezes, todos pelo mesmo
motivo.

A musica do 10' batalhão de Infantaria
vai tocar hoje na festa e espectaculo do
theatro Polytheama.

Uma bateria do 2* regimento de arti-
lliaria, postada hontem, ás 5 horas da
tirde, no portão do cemitério de S. João
Baptista. prestou as honras fúnebres c
deu as salvas, por oceasião de baixarem á
sepultura os restos mortaes do finado
almirante reformado Diogo Ignacio Ta-
vares, e um esquadrão uo 1' regimento
de cavallaria acampanhou o carro fune-
bre, da estação da estrada de ferro ao
mesmo cemitério.

Devem comparecer amanhã, ás 11 lioras
da manhã, na secretaria do corpo de
saude do exercito, afim de serem inspec-
cionados: o tenente ageregado á arma
de infantaria Adalberto Xavier de Castro,
alferes do 7a batalhão Fortunato de Senna
Dias e Joaquim José Pereira Júnior, c o
P cadete 1' sargento do 17* batalhão
Francisco Eugênio de Souza Gouvèa.

Temos em nosso poder o enveloppe de
uma carta dirigida no dia 28 ao Sr. te-
nente-coronel Paulino Paes Ribeiro, rua
de Coruçá n. i, Retiro da America. O en-
vcloppo tem um sello de 50 rs., pois que
o remettente è d'esta corte tambem.

Mestre correio enviou a carta para a
Ilha Grande, d'onde foi devolvida a 30,
chegando hontem ás mãos do destinata-
rio, de quem se cobrou 100 rs. (I) por in-
suficiência de porte.

Vão brevemente recomeçar no Rio
Grande os trabalhos para salvamento do
Caveur.

A este respeito escreveu o Echo do Sul:
¦ «A posição em que esse navio actual-
mente se acha, não é das mais favoráveis;
comtudo, aflirma-se que será fácil, com'os
novos apparelhos, retirai-o da costa.

Devido á sua solida construcção, o
Cavour conserva-se ainda estanque e
sam a menor avaria no casco.

Logo que fôr salve, entrará no dique,,

para revisar o fundo e receber alguns pe-
quenos reparos. »

A musica do 7a batalhão de infantarí.
vai tocar hoje á tarde ne jardim da pras1
da- Acclamaçao.

A's noticias da expedição allemã, que
demos ha alguns mezes, podemos áceres-
centar informações mais frescas -o com-
pletas. Estão de volta a Cuyabá os expa-
dicionários.

A viagem íoi penosa e fatigante. O;.
matto-grossensos, principalmente, -soflre--
ram muito de febres; mas os resultados
foram importantíssimos, superiores ao
que _se esperava.

Quando o Dr. C. von den Steinen fez a
sua primeira exploração, o flm que tinha
em vista era principalmente geographico.
O Xingu, até então desconhecido, afligu-
rava-se-lhe uma das vias fitiviaesmais
importantes da America do Sul. A expo-
riencia convenceu-o de que tal idéa não
era exacta : com as suas cacboeinas se-
gnidas e ribanceiras altíssimas, o volu-
moso tributário do Amazonas jamais po-
dera representar papel notável na vida
econômica do Brazil. *

Em compensação, os resultados ethno-
graphicos assumiram gravidade capital.
Em conseqüência da evolução historie»
do nosso paiz, foram impellidos para a zona
intacta do Xingu representantes de todas
as raças do Brazii. ü Xingu é um obser-
vatorio, ou antes um bioterio etbnogra-
pliieo americano. Segundo Yirchow o
Bastião, auctoridades de primeira ordem
na espécie, é aquelle o ponto mais curioso
da toda a terra para a anthropologia.

N'esta segunda expedição, o Dr. C. von
den Steinen e seus companheiros encon-
trarara muitosindios, om numero de 2.500,
até então desconhecidos, com os quaes tra-
varam perfeita amisade. A respeito de lira-
peza, morada e costumes, acharam-os
superiores á gente domesticada, quiçá aos
mat.to-grosscnses.

E'admirável vcralavourad'essas gentes,
que com simples machados de pedra, o que
entre pareiitaeses mostra com o estão ainda
livres docontaetocivilisado, botain abaixo
maltas e fazem roças '"p-

Em conseqüência dos mappas defei'
tuosos, o Dr.C.TOii den Steinen cm sua
primeira exploração só visitara os aflluan--
tes mais orientaes do Xingu. D'esta- vez
a exploração foi do rio Colyseu, afHuents
mais occidental. Fica assim reconhecida
toda a bncia, qne ha cinco annos apenas
era verdadeira terra ignota.

A exploração allemã deve estar de volt»
a esta corte no correr d'oste mez.

O nosso collega do Jernál de Noticias,
da Bahia, está melhorando ;a sua empreza
e acaba de receber uma machina Mari-
noní e material typographico novo.

O Jornal de Noticias é uma das folhas
mais conceituadas da Bahia, e das que
mais circulação têm, pois n'elle encontra
o publico, a par de magníficos artigos,
uma parte noticiosa muito desenvolvida e
excellente serviço telegraphico, que põe o
leitor.ao corrente dos acontecimentos mais
importantes que se dão no Brazil e no
estrangeiro.

Foram mandados desligar: do 2' regi-
mento de artilharia, o 2' tenente do 3'
batalhão da mesma arma José Joaquim
Firmino, o do 1' batalhão da dita arma
o 2' tenente do mesmo batalhão Alexan-
dre José Barbosa de Lima, aquelle para
se apresentar ao commando da escola
Militar da Corte, e esle para ficar addido
ao 2' regimento de artilharia.

O movimento do hospital da Santa Casa
da Misericórdia, dos hospícios de Pr-.dro II,
de Nossa Senhora da Sande, de S. João
Baptista, de Nossa Senhora do Soccorro e
dc Nossa Senhora das Dores em Casca-
dura, foi no dia 31 de janeiro o seguinte:

Existiam 1689, entraram 63, sabiram
43, falleceram 5, existem 1701.

O movimento da Sala do Banco e dos
consultórios públicos foi, no mesmo dia,
de 186 consultantes, para 03 quaes se
aviaram 205 receitas.

Praticaram-se 39 extracções de dentes.

OS NEVOEIROS NA EUP.OPA

Alguns moradores das ruas Vinte Oito
de Setembro e Radmaker, pedem-nos que
íeclamenios da câmara municipal a con-
strucção de uma ponte sobre o rio Ma-
racanâ, visto que ha um anno está para
fsse fim depositada a necessária quantia
nos cofres da municipalidade.

Realisou-se ho^íeni á tarde, no cerni-
t rio de S. Joy.rj Baptista, o enterramtiito
do bravo _,'imiiá:ite Diogo Ignacio Tavares.
Nascejfa cin 1809, e durante mais de qua-
ronta annos prestou valiosos serviços á
sua pátria, principalmente na direcção
dos arsona.es da Bahia e da côríe, e no
qjiártiil g.,r,o.iaí de marinha, revelando o
maior zelo 1- probidade no serviço publico.

IMtiniumcntp, acahi unhado pplos annos
o pela moléstia, .0 iliuslri-almirante vivia
coniplcuuiii.-i.te rciirado^t- 110 socego da
vida dòttic*K>_i ci-iiliçgtnra alcançar 7.8:
ai.nr,f, i'e íiiudtí. ..

Victinia d.. iirâ »ii'.sasii-e, quando, pas-
sriav» i-H! s.ui »'iu'i,-aia, «r.i Cnscitiiura, o

liliuslíc almirante, cuja vida tantas vezes

O paquete La Plata, entrado hontem,
veiu com ires dias de atrazo, em ceuse-
qnencia de só ter sabido de Southampton
t. es dias depois d'aquelle em que devia sa-
hir. A causa d'esta demora foi ter havido
em toda a Europa, desde Portugal atè á
Noruega, um nevoeiro tão denso e tão de-
morado, como poucas vezes se tom obser-
vado. •"_•.¦¦'•.:

No canal da Mancha deram-se alguns
naufrágios.

Bm Londres a escuridão foi tal,que nas.
ruas houve muitos sinistros, ficando
bastantes pessoas, que as atravessavam,
debaixo de carruagens, por não as dis-
tinguirem.Houve igualmente muitos casos
de gente que cahiu nos canaes ou no
Taniis», por não distinguir um palmo
diante de si.

Appareceram igualmente nas linhas dos
t. caminhos de ferro, próximo de Londres,
* alguns indivíduos soore os quaes haviam

passado os trens, e attribue-se ainda isso
ás profundas trevas eni que tudo estava.

Em alguns pontos da Inglaterra chegou
a suppôr-sc que um grande cataclyBmo
ameaçava o mundo, e que este iria oahir
o desfazer-se nas profundezas do vácuo.

As relaçõeB entre a França e a Ingla-
terra, através do canal da Mancha, tam-
bem foram suspensas.

A sahida do La Piaia de Lisboa, porem,
o sol havia reapparecido em todo o seu
esplendor.

Foi nomeado para servir nas oflicinas
de machinas do arsenal de marinha da
corte o 2' tenente Álvaro da Medeiros
Chaves.

Assumiu hontem o logar de membro
do conselho naval o Sr. ,ç»n3«lheiro An-
tonio Manuel Feraandes. Wessa oceasião
retirou-se o Sr. conselheiro Julio Noro-
nha, sendo acompanhado até o quartel-
general pelos demais membros daquelle
conselho.

O Sr. conselheiro Noronha assumiu
tambem hontam o logar de capitão do
porto da corta. -,

Foi promovido h 1' classe o calafate de
2' classa Mathias Rodrigues Coelho, em-
barcado no encouraçado Riachuelo., .. .

01' tenente Leopoldo Bandeira de Gou-
vêa, inspector interino do arsenal dc Per-
nambuco, vem a esta corte no gozo de
licença, para tratar de negócios de seu
interesse,

Deve ter soguido á noite passada, om
viagem de instrucção, o vapor Madeira.

A seu bordo vai como mstruetor dos
aspirantes o 2' tenente Gomes Ferraz,
por ter pedido dispensa o 1' tenente Faria
Ramos.

Chegaram hontem de Santos 21 meuo-
raB aprendizes marinheiros.

Acha-se n'esta corte o capitão de fra-
gata José Carlos Palmeira.

Foi nomeado Benjamim Fraga escre-
vente da canhoneira Marajó.

Foram acceitos os serviços médicos que
o Dr. Octaviano do Mello Barreto, ex-
alumno pensionista do Hospital de Ma-
rinha da corte, ofiereceu prestar gratui-
tamente ao mesmo hospital.

O Sr, Dr. Ernesto Muniz Cordeiro
Gü-ihy, morador no Engenbo-Novo, offe-
rera sa á Caixa de Soecorros D. Pedro V
par. itar os pobre» por ella soecorrido»
n'aq' ille arrabalde. \

 ! |í
Concederam-se tres mezes de licença,'

ao 1' .:'igenheiro das estradas de "ferro do
Recife a Caruaru e prolongamento do Re-
cife ío S. Francisco, engenheiro Antônio
de S...npaio Pires Ferreira, para tratar do
sua saude onde lhe convier. ,{

Para idêntico flm, por dois mezes, ao
amanuensa da estrada de ferro de Porto
Alegra á Üruguayana, Acacio Francisco
de Aguiar.

Para idêntico flm, a Clodoaldo Celso da
Silva Dias, amanuense da 1' divisão do
prolongamento da estrada de ferro d»
Bahia, por dois mezes.

Para idêntico -fim, por tres mezes, ao
engenheiro Diogo da Cunha Moreira, chefo
da 2* divisão da via-permaneute da es-
trada de forro D. Pedro n.

AGITAÇÃO EM PORTUGAL
A lei das licenças e as pesadas con-

tribuições lançadas pelas e&maras muni-
cipaes têm produzido grande agitação ei»
todo o reino, tendo havido em diversos
pontor sérios conflictos.

Na ilha da Madeira os acontecimentos
revestiram-se de bastante gravidade. O
povo de Ganhos e da Magdalena tentou
invadir a villa da Ponta do Sol, travando-
se por essa oceasião grande conflicto en-
tre o povo e a tropa, que se viu na ne-
cessidade da fazer fogo. A descarga ma-
tou cinco pessoas e feriu mais de 40.

A' sabida do ultimo paquete a ordem
ainda nao estava restabelecida, apesar das
declarações ofliciaes aftirmarem o con*
trario.

O Sr. Dr. Pires Ferreira reassumiu O
exercicio clinico da enfermaria, .k- moles-
tias de olhos, no hospital da Misericórdia»

Os Srs. Alexandre Ribeiro & C. por in-
tei médio do Sr. Cândido Narbal PSmplona
Júnior, fizeram ufierta de diversas objo-
ctos próprios para o ensino çrimariü ao
Lyceu do Engenho Y«Uio,

Hontem, por oceasião do Sr. barão de
S. Salvador de Campos, vice-director da
Faculdade de Medicina, declarar encerra-
dos os trabalhos escolares do anno pro-
ximo passado, o adjunto Dr. Ernesto de
Freitas Crissiuma, que tinha assento na
congregação por estar encarregado • da
regência da 1" cadeira de clinica cirur-
gica, pediu permissão para que, visto já
eatar esgotado o assumpto dã sessão, ti-
vessera entrada no recinto 03 Drs. adjun-
tos e preparadores, que se achavam na
ante-sala e desejavam coraprünentar ao
mesmo Sr. vice-director. O lente de cli-
nica obstetrica e gynecologica Dr. Erico
Coelho, obtendo á palavra, propoz quo a
sessão se tornasse publica, e, sendo una-
nimemente approvado, tiveram ingresso
na sal* das sessões os ditos funeciona-
iíob, e uma comoiissãe por elle» eleita e
tqmposta dos Drs. Campos da Paz, Cria-
siuma e Antônio Maria Teixeira ofiereceu
em nome dos Bcus collegas ao Sr. barão

O bairro das Larangeiras está dc ha
muito infestado de cães. Os moradores
têm reclamado providencias; mas não tèm
sido attemtidos.

Hontem de manhã, um cão pertencente
a uma casa da esquina da rua Alice e
rua das Larangeiras, mordeu um traba-
lhador e um menino caixeiro.

Esperará o respectivo fiscal que os cãeS
o vão morder, para tomar providenclasi
ou preferirá elle que os mor-vlares façam
uma montaria aos cães por sua conta e»
risco? ' 

Falleceu em Pariz, na idade de 86 an—
nos, o conhecido fabricante de pianos
Henri Her»

Antes ,de se entregar á fabricação da
pianos, Herz íoi um virtuosie. compositor
applaudido, e durante mu-tos annos excr-
ceu o cargio de professor de harmonia no
Corservatorio de Pariz. 'f.

Era natural de Vienna dAustria,

TENTATIVA DE ASSASSINATO
A's 9 lioras da manhã de ante-hontem

dingiu-se Bernardo Fernandes Tavares
da Costa ácasan. 195da ruado Visconde
de Itaúna, onde reside a hespanhola Maria
Raphaela Gutcrres, com o flm de aggrs-
dil-a; porém, sendo n'ossa oceasião per-
s5«do, conseguiu ev&dir-se, jurando quo
volW-Va á noite para matal-a.

De facto 14 voltou As 10 horas ds noite,
a, armado com um martello, tentou assas-

,...,. sinar a pobre mulher. Aos gritos de soe-
- - Salvador dr fi...  • _ rf"a es- corro por ella dados acu.liu muita gente,de S. ísalvador dc ma .n a e¦ p^ ^ 

malfeitor e recolhido
, erevãmnha de prata dourada e lacrada e sendo então preso
1 uma çasutto com dcm» de ouro, proaun-J a ««bí\ ac Detenção.
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€HRONJG-TdÃ POLECiA
0 lar doméstico de Francisco de Paula

Rocha não é lá psra qne digamos um
ninho de pombos... Muito pelo contrario I

A's 7 horas da noite de ante-hontem
apresentou-se ao subdelegado da freguezia
de S. Christovão o infeliz sogro do supra-
citado Rocha. João Luiz de Souza, mo-
rador no Retiro Saudoso. O pobre homem
estava com a cabeça quebrada c declarou
que fora assim forido por seu genro, o
sempre _iip.a_itu.lo Rocha, pelo facto de
haver corrido com a mulher d'este, quando
ella lhe fora tomar a benção.

O subdelegado abriu inquérito e mandou
proceder a corpo do delicto no offendido,

E' de admirar como assim vai um genro
tio palio do Sr. sou sogro!... Ahi outro
gallo cantaria se fosse a Sra. sua sogra I

Miseráveis, além de vagabundos, são os
taes patifes que dão pelos nomes de Ma-
nuel Olavo Seraphim dos Anjos, Joaquim
Pereira de Moraes, Joaquim Antônio do
Oliveira o Damaso Moreira da Ciiürlial
A's. 6 1/2 horas da tarde de nnte-hontem
foram elles agarrados pela policia, por
haverem embriagado os menores Hilário
Barbosa Coutinho e Franklin Martins de
Souza, com os quaes foram encontrados
em uma mata da rua da Alegria. Os me-
nores foram tambem presos.

O" chim Josô Gonçalvos vetut: o seu
peixe e nas horas vagas cultiva o jogo do
páu. Ante-hontem foi elle preso por haver
feito um exercicio de cacete nas costas
do seu compatriota João Pereira da Silva,
que foi submettido a exame de corpo dc
delicto.

Que teima do Sr. subdelegado da fre-
guezia da Gloria I

Entendeu elle que devia corrigir, clia-
mar ao caminho do dever, os respeitáveis
vagabundos, turbulentos e ebrios Hen-
rique José Maria Camacho Junior e José
Luiz de Souza, o para isso obrigou-os a
um simples termo de bem viver.

Mas quall perde o seu latim o Sr. sub-
delegado 1... Ora se perde I'

j'afal Isto agora è mais serio I
Jurou Albino Fernandes Marques que

no próximo carnaval ha de matar a João
Luiz do Eira Junior. Sabendo d'isto, cha-
mou-o a contas a policia e .hontem assi-
gnou elle na 1* delegacia um solemnis-
simo termo de segurança.

Oxalá que o tal termo de segurança faça
o effeito do água gelada no enthusiasmo

. do tal Sr. Fernandes 1

A' 1 1/2 hora da madrugada do hon-
tem foi encontrado caindo na praça Du-
que dc Caxias, Joaquim Pacheco Junior,
_om um extenso ferimento nas costas;
declarou elle aue havia sido ferido por
um indivíduo de côr preta de nome Gal-
dino, que se evadiu, tendo-se dado o facto
na rua das Larangeiras.

Pelo subdelegado da freguezia da Gio-
ria foi o ferido remettido para o hospital
da Misericórdia, ondo o Sr. Dr. Amancio
de Carvalho procedeu a exame de corpo
de delicto.

A auetoridado abriu inquérito sobre o
facto.

Por um dos taes perigosos dosconheci-
dos, de quem nos livre Deus, foi hontem,
á meia noite, ferido com uma navalhada
Antônio da Silva Pereira, quando pas-
sava pela rua Luiz de Camões, esquina da
da Conceição.

Foi o offendido medicado por ordom da
auetoridade local.

Foram, aute-hontom, presos : Manuel
José de Figueiredo, Ruben das Virgens
ia Conceição (siru. ssnhor, bonito nome !)
por gatunos; Arthur Josó Dutra, por des-
ordeiro; Eugênio »Macbado da Silva, por
iarapio e desordeiro.

_-.i_-_-_-_m_5g-__-__T_____r_____"i_^

uma vez quo reconheceu a incotivenien-
cia que d'elles resultava para a moral}-
dado publica.Era esperado em Bagó o Sr. senador
Silveira Martins.

Seguiu de Bagé para o Livramento,
cm commissão do commando das armas,
ó brigadeiro honorário barão de Itaquy,
commandante da fronteira.

—No dia 14 do mez findo foi encontrado
em Santa Victoria, horrivelmente muti-
lado, o cadáver de Francisco Silveira,
porteiro do Sr. Jacintho Dias de Oliveira.

O homicídio foi praticado no campo, a
duas léguas, pouco mais ou menos, d'a-
quella villa.

Constava ao Argos, que o Sr. delegado
de policia compareceu no logar do crimo,
e, após o respectivo corpo de delicto, pro-
seguia a rigoroso inquérito.

Falleceram os Srs. José Montano, soeio
da casa commercial Mantano & Irmão,
estabelecido em Garupa; Annibal Dar-
eellos, Joaquim Antônio Branco, Manuel
Martins de Freitas e Cândido Baptista de
Almeida, fazendeiro no Arroio Graude.

A commissão do Club Abolicionista
Ouètemberg deliberou pediro concurso da
imprensa dresta capital, para auxilial-a
no festival conimemorativo que aquelle
club realisará no dia 24 do corrente, eni
homenagem a João Gutlemberg,

CARNAVAL EM PETROPOLIS
Damos em seguida o programma dos

festejos que se hão de realisar pelo car-
__rVai, ém favor da emancipação de Pe-
ti .polis :

Sabbado, lí de fevereiro. —Grande
baile no salão Bragança, honrado com as
augustas presenças do Suas Altezas Im-
periaes. O vestuário para as senhoras é
o de simples saráo ou fantasia; para 03
cavalheiros, casaca ou fantasia.)

Dtmingo, 12. — 'Batalha de flores o
bando precatório, das 5 ás 7 horas da
tarde. Os carros enfeitados ou não, con-
íluzindo as pessoas quo tomarem parto
aa batalha (Ias flores, reunir-se-hão na
praça de D. Aft'oti30 ás 5 horas da tarde.
A batalha das flores terá lugar n'est_
praça o ruas D. Alíonso, Bourbon e Impe-
raãor, seguindo os carros a passo, uns
após outros. Os projec.lis serão rámühetes
do dores da menor dimensão possível.

Terça-feira. 14.— Bailo do crianças no
Pavilhão Horticola, do meio-dia ás 3 horas
da tarde.

Consta-nos que foi nomeado gerente da
companhia Carris Urbanos, em Nictheroy,
0 Dr. João Augusto do Sá Barreto, enge-
aheiro da referida companhia.

Foram pi .rogadas:
Por quatro mezes, a licença ultima-

mente concedida ao bacharel José Maria
Tottrinho, juiz municipal e de orphãos do
termo de Porto Seguro, na provincia da
Bahia, para tratar dc sua saude.

Por trinta dias, a concedida ao bacharel
Gonçalo de Aguiar Botto de Menezes,
juiz do direito da comarca de Caiazeiras,
na proviucia da Parahyba, para flm
idêntico.

Passaram-se diplomas habilitando os
bacharéis Aquilino Gomos Porto e Eduar-
do Figueira de Aguiar ao cargo de juizde direito.

RBQ -SÜ-At-E-S
Continuam a apparecer na provincia

notas falsas em grande quantidade.
Na alfândega do Rio Orando foi dada

em pagamento de despacho uma nota do
grande valor, que se reconheceu ser falsn.

De Bagé escreveram ao Correio Mer-
cantil, de Pelotas ,

« Hoje foi aberto aqui, em segredo de
justiça, o inquérito policial, sobre o ne-
gocio de moeda falsa ; depuzeram os Srs.
Bernardino Bamba, Martim Bidart Filho
. Ulalis Luppi.

« Consta que o Sr. Utalis Luppi foi
Unem, cm conversa com o Sr. Bidart,
declarou quo, achando-se em Pelotas,
fõra-lhe proposto jior um desconhecido o
negocio do moeda íalsa, mas que elle não
aceitou.

u Consta mais qne as cédulas miúdas
estão espalhadas aqui, o que as grandes
foram postas om circulação em Santa
Anna.»

Regressara de Jaguarão o Dr. José
de Azovedo Silva, chefe de policia da pro-vincia.

¦ — A guarda da cadeia da cidade do Rio
Grande tem ultimamente sido feita pelas
praças da secção policial, visto que o
12' batalhão hão tem numero de soldados
sufB.iento para o serviço.

O delegado do policia do termo já com-
enunicou o facto ao Sr. vice-presidente da
província.A nova direetoria do club Commer-
ciai do Uio Grande, eleita no dia 18, fleou
composta assim:

Presidente, commendador Carlos Gui-
lherme Rheingantz; vice-presidente, com-
mendador Miguel Fernandes Moreira;
secretario, João do Moraes Garaellas; the-
soureiro, Rosalvo de Azevedo; directores,
Podro dc Azevedo Machado, F. W. Under-
bili c V. Ashlin.

O comiiiandante do 3' batalhão, cs-
(acionado em Jaguarão, nomeou um con-
solho de investigação para averiguar as
causas da repentina moléstia que atacou
alguns soldados d'aquelle corpo, com todos
os symptoma. de cholerina ou envenena-
mento por má alimentação.

Constava que o batalhão ia ser remo-
vido para Telho, localidade muito saúda-
vel. algumas lagoas distante da cidade.A câmara municipal de Uruguayana
mapiiam •> ..i.jir com os bailes mibücos,.

Em Nictberoy, ás ll lioras da manhã
de ante-hontem, desabou um muro er-
guido entro uma casa e a estalagem da
rua do Principe n. 103, ficando grave-
mento ferida a preta Paulina de Siqueira
Quintanilha, que, encostada ao muro,
lavava roupa. A infeliz foi remettida para
o hospital de S. João Baptista.

. CANHENHO
Entra noivos :

Não é verdade, Jucá, que a belloza
não dá felicidade ?

De certo, querida Julial Por isso
mesmo jurei nunca me casar com mulher
bonita I

AMOR... _ BATATAS

Romance microscópico
XII

0 Manuolzinho da esquina fazia todos
os esforços para agradar á Fiflna.e man-
dava constantemente presentes, que ella
não recebia.

Tambem por seu lado o Janjão corres-
pondia-se com a moça, e por intermédio
da rapariga mandava-lhe flores, que ella
recebia.

E o commendador Januário todos os
dias catechisava a fllha rebeldo, que batia
o pé, dizendo que não so casaria com um
tondeiro, .

Caminhamos para o desenlace... fatal,,..
Leitor, passemos ao capitulo seguinte.

Nota.—O bigodo do Janjão ia crescendo
que era um gosto I

PENSAMENTOS 08 JOÃO PAULO

A modéstia na mulher é como a vfo-
leia, que a gente descobre, sem vei-a, pelo
perfume.O amor sem dinheiro é oomo um par
de botinas sem verniz.

A vida é uma chama eterna, o nós
somos a lenha que a alimenta.

1.7...—Maria Antoniela é exeeutada na
guilhotina o mais tarde nos theatros.

CHARADAS

Cinco vozes dez... cinceenta são,
Assim nos ensina a taboada;
Se .juntas mais tres a estes números.
Os tres quintos achas da charada.—:.

A cincoenta o tres, meu bom amigo,
Sem custar chegaste na addição;
Para agora o resto teres todo,
Busca-o, sim. na mesma operação.—2

O concoito que te dou,
Ainda é operação,
Quo na chimica e pharmacia,D'ell_ tem-se precisão.

Ao V decifrador oIToroco Frei Capu-
cbinho um liiíSo romance.

Decifração do quadro __.phis.ophe_.co
dado hontem:

32 30 29 IO

11 24 21 18 35

33 17 8» 33 12 4

34 26 43 í.« 19 3

20 15 14 25 31

li? 7 36 S58

Acham-se ahi os números 1 a 36, sem
repetição nem omissão, formando em
qualquer columna vertical, horisonUl ou
diajonal a somma de Ul.

Sr. Guilherme (Iflacker.—Tevé, a bou-
dade de vir a osta redacção examinar as
resoluções do seu problema, enviadas pelos
Srs. Gustavo Xavier, I). Luiza de Oliveira,
Yayá R. o Ròcambole. 0 amigo conferirá
o premio a quem em sua opinião o me-•••Hier.

CÁNHANHÃ-..

Visitaram liontem a exposição aos qua-
dros do artista Rodolpho Amoedo 372
pessoas.

Hoje estará aberta das 9 ás 4 horas da
tarde, o continuará ale o dia 10, em que
terá logar o encerramento.

A' 1 hora da madrugada de hontem, ao
apeaV-se de um bond na rui da Consti-
tuição, cahiu o italiano Umberto Rossi,
morador á rua do Visconde do Sapucahy
n. 145, ficando com o pé diroito luxado.
Ao subdelegado do 1' districto do Sacra-
mento declarou elle que fora o único eul-
pado, por não haver mandado parar o
hond. Por essa auetoridade foi o paciente
remettido para o liospital da Misericórdia,

Toca hoje no jardim do ingá, em S. Do-
mingos,' a banda de musica do corpo
policiul da proviucia do Rio de Jaueiro.

os^^:^\__^tiiJtz.~3yü.c^tu

O grande premio do Ilippodromo Gua-
nabara, n'este anno, é de 3:000g. e será
disputado nas corridas do dia 4 de marro
próximo. A distancia será de 2,200 mé-
tros.

Amanhã farão as examinandas da cs-
cola Normal de Nictheroy as provas da
1' cadeira, bem como exame de peda-
gogia.

FURTO SAC-.ILI_.Gi©
Na manhã do dia 31 do mez findo foi

encontrada aberta uma das portas da
capella de Nossa Senhora da Piedade, na
freguezia de Inhaúma, e deu-se por falta
de um relógio cdo um resplendor pequeno.
Verificou a auetoridade local que a portatinha sido aborta com ga/.úa, visto quenão apresentava signai algum de violou-
cia. Abriu o respectivo inquérito a citada
auetoridade.

Foi nomeado guarda da penitenciaria da
provincia do Rio de Janeiro, Honrique José
Machado,

Foi transferido para a reserva o tenente-
coronel commandante do 43' batalhão de
itifanlaria da guarda nacional da cornar-
ca da Feira de SanfAnna, na provinciada Bahia, Josá Tavares da Silva Car-
neiro, que ficará aggregado ao 12' bata-
lhão da reserva da referida comarca.

Mandou o presidente da provincia do
Rio de Janeiro pagar ao Sr. Florentino
Montcnegro a quantia do 5?ng, impor-
tancia proveniente de brochuras e im-
pressão dos contratos celebrados pela dl-
rectoria de obras publicas» no anno .de'1887. A

GRANDE SÜN.STRO
Os jornaes limitem recebidos da Ba-

hia confirmam os telegrammas já aqui
publicado.,;! respeito da explosão da cal-
deira do vapor Dois de Julho, no dia 2(5
do passado, e da qual resultaram algumas
mortes :

A Gazeta da Bahia, do 27 e 28 do pas-
sado, dá as seguintes noticias:

« Telegrammas hontem racebidos de
Maragogipe sobresaltaram muitas pessoas
n'esta cidade, annunciando que a bordo
do vapor Dous de Julho, em viagem da
capital para Cachoeira, dera-so explosão
na caldeira, resultando mortes e feri-
mentos.' « Depois de 0 horas da noite, o Jequi-
laia, que regressava da Cachoeira, che-
gou a esta cidado trazendo a reboque o
Dous de Julhc, -a soube-se então que se
havia dado uma verdadeira catastrophe.

« Segundo as informações que pudemos
colher, o sinistro deu-se próximo á ilha
dos Francezes, em frente a Maragogipe,
c de mais de 30 passageiras que se acha-
vam á ré, inclusive senhoras e crianças,
apenas 5 ficaram incólumes.

« Entre os mortos, cujo numero ainda
não era sabido, conta-se Sr. Servulo Dou-
rado. gerente da Companhia Bahiatia, e o
ajudante do machinista do vapor. Muitos
ficaram horrorosamente queimados, c
entre estes o machinista..

« Diversos dos feridos lançaram-se á
água, d'onde foram depois tirados, des-
appareoendo, porém, alguns.

« Dos passageiros de proa muito poucos
foram vietimas da catastrophe.

a Os mortos e os feridos foram condu-
zidos para Maragogipe, onde se acham.'

(i Desgraçadamente foram ainda mais
horrorosas do que se suppunha as conse-
quencias da catastrophe de que foi thea-
tro o vapor Dois de Julho.

« Deu-se a explosão á 1 1/2 hora da
tarde, em fronte á cidado de Maragogipe,
quando o vapor, depois de desembarcarem
os passageiros que iam para aquella ci-
dade, seguia para a de Cachoeira.

« Os passageiros de ré estavam auasi
todos na câmara, onde tinham acabado
do almoçar. Poucos estavam no convez, e
d'estes 6 que escaparam do terrível sinis-
tro alguns.

« A câmara do vapor ainda hontem
apresentava horroroso o dolorosissimo es-
pèctaculo: innumeros destroços humanos
—pés, dedos, fragmentos de pelle e de
carne, cabellos, sangue, além de vesti-
rnentas em estilhaços ; tudo isso era sua
mudez dizia eloqüentemente o que fora a
medonha catastrophe.

«Conforme dissemos hontem, os mortos
e os feridos foram transportados para
Maragogipe, sorviço om quo empregaram-
se a chata da Companhia Bahiana, quo
para alli conduz os passageiros dos va-
pores, o diversas canoas. Do cáes para a
terra pude dizer-se que a população de
Maragogipe foi quem foz o transporte,
porque todos a isso se prestaram, com a
mais solicita espontaneidade. Mortos e
feridos foram alli recebidos om varias
casas particulares e no hospital da Mise-
ricordia, acudindo logo os médicos da lo-
calidade com os soccorros de sua profissão.

ii Eram qu. si lu horas da noite, quando,
achando-se na Barra o Sr. Dr. chefe de
policia, em companhia do Sr. cousalheiro
Bandeira de Mello, receberam ambos, dc
varias autoridades (.'aquella cidade, tele-
grammas communicando a catastrophe.

« O Sr. Dr. chofe do policia dispoz-se
logo a seguir para Maragogipe, e meia
hora depois de meia-noite partm cm vapor
especial, cm companhia de varias pes-
soas, chegando alli hontem ao amanhecer.

d Antes de partir, fizera S. Ex. auto de
perguntas ao comm. ndante o ao imme-
disto do vapor, assim como a alguns pas-
sagoiros de proa, os quaes nada solVreram,
além de grande susto, e ordenara ao
Dr. delegado que fizesse hontem lavrar
os competentes autos e procedesse a vis-
toria no vapor.

« Logo que chegou a Maragogipe, tratou
S. Ex. do providenciar para que fossem
soecorilidas as vietimas que necessitassem
do amparo, o do verificar o seu numero.

« Já encontrou S. Ex. vinle mortos, uns
que tinham suecumbido na mesma ocea-
siáo do sinistro, outros horas depois, e dez
feridos, dos quaes alguns era estado des-
esperado.

Eis a rehíção das vietimas:
« MÓr.ldí.—Servulo Dourado, gerente da

Companh._ Bahiana; Manuel do Oliveira
Caslro, lillio do negociante d'esta praça
Sr. José de Oliveira Castro; Dr. Aprigio
Pereira Cotrim; uma senhora viuva, mãi
do Sr. Antônio dc Souza Guimarães; Ma-
DífólBòrges Falcão, negocianteemS. Felix;
D. Atina Simas, joven de 14 annos, cunhada
do Sr. Dr. Manuel Joaquim Saraiva; major
Joaquim Ignacio Alberimz; a esposa do
capitâo-tenente José Luiz Pereira de Souza
e uma criada ; Maria Gertrudes, dá Ca-
óhooiraj Benoveuuto Peixoto da Silva
(Mnriüba); o professor da Feira; Olegario
Meirelles, machinista do vapor; Ângelo,
foguista; ElpidiOj copeiro'; cabocla Anua
Maria da CoriceiçãOj(Cachoèira);uma parda
de nome Francisca, em estado de gravidez;
tres desconhocidos, sendo dous de côr
branca e um pardo.

« Feridos. — Em estado agonisantcl:
José Furtado Simas, irmão da desventu-
rada D, Anna Simas, o dispensoiro do
v;ipor, de nome Aureliano; o capitão-te-
nente -José Luiz Pereira do Souza e unia
sua fllhinha menor, em estado muito
grave; feridos mais ou menos gravemen-
te: Dr. João Vicente Garcez, Alíonso Es-
pinheira, Antônio Mendonça Monteiro,
Pedi. Cardoso da Silva (contra-mestre
do vapor), o negociante de S. Felix Fio-
rentino L. Reyna e uma creoula, escrava,
de nome Maria, residente em S. Felix.

«Além d'esses outros passageiros desap-
píirecoram, entre os quaes uma senhora e
duas crianças, suppondo-so que tenham
perecido no rio.

ii O Sr. Dr. chefe de policia, depois de
tomar todas as providencias que o caso
requeria, de accordo com as auetoridades,
a quem rècõmniéhdou as necessárias pes-
quizjis para serem encontrados os desap-
parecidos ou os seus cadáveres, regressou
a capital, trazendo ern sua companhia,
d'eutre os feridos .qui residentes, os Srs.
Dr, João Vicente. Garcez e Affonso Espi-
nlicira, os únicos que, embora gravemente
feridos, podiam supportar a viagem.

;i No mesmo vapor vieram os cada-
veros dos Srs. Servulo Dourado e Manuel
de Oliveira Castro, os do niachiíiista e do
foguista do Dous de Julho.

ii Era 1 hora da tarde quando chegou
á ponto da Companhia Bahiana, nVsta
cidade, o vapor em que regressou o Sr,
Dr. chefe de policia. Era enorme a multi-
dão que alli se achava apinhadã, o nin-
guein podia furtar-se à manifestação da
maior consternação.

o O Sr. conselheiro presidente da pro-
vincia foi esperar a chegada do vapor, e
ajudou a curregaro caixão em que estava
encerrado o corpo do Sr. Servuio Dou-
rado.

« Os cadáveres foram depositado., na
igreja da Conceição da Praia, e d'ahi con-
duzidos com grande acompanhamento ao
cemitério do Campo-Santo, ondo foram
sepultados.

d A Associação Commercial, em demon-
stração de seu profundo pezar por uma
catastrophe que roubou tantas vidas e en-
lutou tantas famílias; convidou o com-
mercio a cerrar suas portas e a acompa-
niiar os cadáveres ao cemitério.

« Em Maragogipe e S. Felix tambem
o commercio fechou hontem.

« — A' tarde, pessoa da familia recebeu
telegramma noticiando ter fallecido o Sr.
José. Furtado Simas, e constou-nos quo já
havia fallecido tambem o capitão-tonente
Souza, ii

O Jornal de Notícias, depois de relatar
minuciosamente o lamentável desastre.
accrescenta:

« A' 1 1/2 hora da tarde havia termi-
nado o almoço quo so costuma servir a
bordo dos vapores que fazem a carreira
de Cachoeira.

« Alguns passageiros estavam ainda á
mesa conversando.

«No convez achava-se um grupo de
passageiros, entre os quaes os Srs. Bento
Sabino dc Souza, empregado do Sr. An
tonio Augusto dos Santos Pereira, Au;.-<
liano Lellis Fiança, Fuão Sá c um medico,
fazendeiro no termo da Cachoeira, conver-
sando com o commandante do vapor.

<i O capilão discorria acerca de naufra-
gios. Contava que já naufragara quatrovezes, tendo alguns destes naufrágios
episódios bem importantes.

« De facto, estavam todos interessados
ua conversa, como é fácil dc cier-se.

« Quando os passaceiros de Maragogipe

deixavam o Dous de Julho, embarcados
na chuta da companhia Bahiana, desti-
nada aos que vão para aquelle ponto, um
enorme estampido fez-se ouvir sinistra-
mente.

ii Uma grande nuvem de fumaça cn-
volveu quasi o vapor inteiro, dando-lhe
um aspecto singular.

ii Os gritos de misericórdia I soccorro I
acudam-nos 1 rompiam as columnas de
fumo, transformando aquillo tudo n'uma
verdadeira scona dantesca.

ii Eram lamentações e gemidos, gritos
desordenados e chamamentos, uma con-
fusão que os olhos vêm cheios de lagri-
mas, mas que a penna não podo descrever
corrcctamentc.

_ E' impossível descrever o aspecto que
apresentava a otimara do vapor e loga-
res contíguos á machina.

. ii Leques, botinas, pedaços do carne got-
tejandosangue.estilhaços de madeira, cou-
sás, emtlm, que enchiam o coração do for-
lissimas dores.

« No meio dc tudo isso, os gemidos sa-
hiam dolorosos, arrancando lagrimas a
todos que presenciaram o tristíssimo es-
pèctaculo. 

'
« Era uma cousa horrorosa I
ii Aquelles destroços humanos apre-

sen lavem á vista um d'esses espectaculos
medonhos I»

« Ainda sobre a origem da explosão.
—De accordo com alguns apontamentos
qua nos foram ministrados por um en-
tendedor, o desastre, aue tanto enluctou
esta cidade, tinha infallivelmente do dar-
se, em vista do máu estado da caldeira.

d O pobre machinista foi apenas uma
victima n'aquella catastrophe.

« E' assim que o estampido do reserva-
torio de vapor, que primitivamente tinha-
a espessura de 9 milímetros, estava na
oceasião do desastre reduzido a espes-
sura de 1/2 milímetro na aresta o 3 ralli-
metros na sua parte mais grossa.

« Ora, á vista d'isso, era materialmente
impossível que o reservatório pudesse
supportar mais de 5 libras do vapor,
quanto mais 20 libras, conformo marcava
o mauometro na oceasião do desastre.

« E não so supponha que essas 20 li-
bras eram o máximo, porque a caldeira
tinha sido feita para supportar 30 libras,
conforme estava graduado o próprio ma-
nometro da machina.

« A presumpção de uma revolução na
caldeira desapparece diante do estado
normal em que estava a água no tubo ds
nível.

« A antepara ou antes a chapa de ferro
que cobria a frente do reservatório do va-
por, impedia, que á primeira vista fosse
apreciado o estado de uso em que se acha-
va o estampido (isto c, a chapa quo servia
de base ao cylindro, da qual se prende o
tubo de coramunicação de vapor), mas que
uma ílscallsação regular devia ter o cui-
dado de retirar essa antepara, para bem
poder aquilatar do estado de todas as
peças do machinismo.

ii Esperemos pelo resultado da commissão
nomeada pelo Sr, Dr. delegado dc policia
para examinar o apparelho do Dous de
Julho, o estamos certos que a opinião da
referida commissão, constituída dos Srs.
machinistas Juvenal Torres o Anysio
Freire de Carvalho, confirmará provavol-
mente a opinião qne nos acaba do ser
gentilmente ofíerecida.

ii Em todo o caso, repetimol-o: aguarde-
mos o resultado fins! do exame. Elle nos
virá dizer a verdade verdadeira do hor-
roroso acontecimento. »

ministério a meu cargo dispor, auc.toriso
V, Ex. a introduzir pelos meios que julgarmais convenientes á proviucia. até 500
famílias de imniigrautes europeus; cujas
passagens serão pagas pelos c ifres geraes,na razão de 808 pelos adultos, 4.0J) pelosmenores de 12 a 8„annos, _ 20g pelos de
8 a 3 annos, desde" que V, Ex. certificar
que os immigrantcs chegaram ao ponto
que por V. Ex. fôr designado e tiveram o
destino que fôr estipulado; tendo V. Ex.
muito particularmente om vista que os
immigrantes deverão ser de profissãoagrícola, de idade não superior a 45 annos,
salvo sendo chefe de familia. Deu j Guarde
a V. Ex. — Rodrigo A." da Silva. —Ao
Sr. presidente da provincia de Minas Ge-
raes. »

O Af.--._i POLETECO DE .837
Estão reunidos em um folheto de 152

paginas os artigos publicados n'esta folha
sob o titulo acima.

A moléstia*do gado, em algumas fazen-
das de criação da província de Minas
Geraes, tem tomado taes proporções, que
o Sr. ministro da agricultura julgou con-
veniente mandar estud.ir os meios de dé-
bellar o mal, seguindo para aquella pro-
vincia n'essa commissão o Sr. Dr. João
Baptista de Lacerda.

Toma hoje posse a nova administração
da Irmandade de Nossa Senhora da Cou-
ceição do Engenho Novo."

No paquete 7íi'o Negro chegou hontem
do Paraná com sua Èxma. familia o Sr;
coronel Pereira Junior. Antes da sua
partida para esta corte, foi o Sr. coro
nel alvo, em Curityba, de uma grande
manifestação por parte da população, que
lhe oflercccu o seu retrato a oleo,
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Demônio, o tratou eom bastante severi-
dade, aconselhando a que, se om outro pa-
pei uão revelasse mais talento, voltasse
para os sabiás da sua terra.

O artigo de Valentim Demônio provo-
cou um valente artigo de Fclinlo de Al-
meida, que acudiu èm defesa do talentoso
actor.

Í61OO0$©OÒ—Imprèteriyol amanhã
extracção da loteria dc S. Paulo.

Communica-nos o gerente da Sociedade
Beneficente dos Dez Mil, que terá para
funeral 3078, e de beneficio 3:070g, a fa-
milia do sócio quo fallecer no corrente
mez,

Francisco de Paula Rocha, vulgo Chico
Tinlureiro, invadiu a casa de João Luiz
de Souzs, no Retiro Saudoso, hontem ás
7 horas da noite, e ahi espancou o Sr.
Souza e sua senhora, deixando o primeiro
muito offendido.

Preso em flagrante por pessoas do pov»
e -por dous soldados, que compareço, am
acompanhando o inspector de quarteirão,
que correu a cumprir o sou dever, foi
Rocha remettido para a casa do sulxle-
legado, que não foi encontrado.

Estava, porém, presente o escrivão, que,
ao saber do oceorrido, mandou pôr cm lí-
herdade ò offousorI *

Chamamos para o caso a attenção do
Sr. conselheiro cbefé do policia.

Em um jantar que deu para solem ni-
sar a formatura, em pharmacia, dc seus
flllios Raphael e Ilerculaiio, a Exma. Sra;
D. Rosálina Furtado de Mendonça Si-
queira reuniu em sua casa todos os seus
parentes, e concedeu liberdade ao seu es-
cravo Alexandre.

A' lllma. câmara municipal da corte
Òllicioii a Sociedade Central de Immi-
gração, acerca dos pesadíssimos impostos
que pagam á municipalidade os pobres
italianos engraxado.e':.

A imposição, que a princípio era de 398
animaes, subiu a 1098, o desdo o anno pas-
sado è de 1398 para continuação do li-
cença, e de 150g para licenças novas.
Des.és, 308 sa0 destinados ao Livro
de Ouro. A tal respeito, a direetoria pon-
derou quanto ern injusto fazer-se pagara libertação do municipio neutro a immi-
grantes europeus desembarcados de fres-
co, quando este ônus dovia exclusiva-
mente cahir sobre o nacional, quo tem
aproveitado o trabalho negro.

Tambem observou quanto é odiosa a
possibilidade dc ser dado por novo annos
contracto e privilegio do engraxador a um
indivíduo, quo vai auferir lucros do es-
forço alheio e estabelecer dominio capri-
choso sobre aquella modesta e pequena
profissão.

A exposição do distineto puizagista
Parreiras foi hontem visitada por 412
pessoas.

A Irmandade de Nossa Senhora da Con-
ceição, em Campinho, faz colebrar hoje,
com toda a pompa, a festa de bua. pa-
d-deira. Ao Evangelho subirá á tribuna
sagrada o Revd. viga rio geral monsenhor
Hãyniuiido Brito. A.'s 7 horas da noite
será cantado o Te-Deum.

Durante o dia o noito havorá leilão de
prendas, tocando em um coreto uma, ex-
. ellente banda de musica. A's ll 1/2 horas
da noite queimar-se-ba um lindo fogo de
artificio.

.Chegou hontem de Matto Grosso o Sr.
general visconde do Maracajú, quo alli
fora em commissão.

diilgnnao o Sr. ministro aa ágricul-
tura conveniente a publicação de bole-
fins diário?, sobre a quantidade d'agu.
suppriila á cidado. pè.qs mananciaes qüe
formam o seu abastecimento, autorisou o
Sr. Dr. Bicalho e o director das obras
publicas a fazerem aquella publicação
no Diário Official, podendo fornecer'os
mesmos esclarecimentos aos outros jornaes
diários, se os solicitarem.

Chegou honteni do sul o Sr. coronel
Manuel José Pereira Junior.

O Sr. Dr. procurador fiscal da pro-
vincia do Rio de Janeiro, em nome da
mesma provincia, tomou liontem posse
do theatro Santa Theresa, em Nictheroy,
visto estar concluída a execução inten-
tada contra a companhia proprietária do
referido theatro.

(-"IMIGRAÇÃO
t

Ao movimento que se nota na provinciade Minas-Geraes para a introclucção de
immigrantes que facilitem a transição
do trabalho agrícola, corresponde o
Sr. ministro d'agrieultura expedindo o sc-
guinte aviso, datado de 31 dd íuoz findo.

Por avisos anteriormente puílísados,
conhecemos o pensamento de S. Ex., que
c distribuir por todas as províncias, con-
forme a iniciativa que tiverem no as-
sumpto, recursos ao alcance do governo.« Estando no intuito do governo impe-
rial auxiliar, conforme estiver a seu ai-
oanee, os esforços das províncias para es-
tabelecer ou dar maior desenvolvimento
ao serviço da immigração, declaro a V.
Ex. que, recojiüecendò o interesse com
que essa provincia procura alt. nder a tão
palpitante necessidade, na prqporçfto dos
w.uoos de quo pode prescnlcinenlc b

Obtiveram permissão:
Nicholas Thomaz Williams, para expio-

rar ouro e outros mineraes no município
de S. Gabriel, provincia do Rio Grande
do Sul.

José Pollonio, para explorar carvão de
pedra e outros mineraes no município de'
Óbidos, provincia do Pará.

Nicholas Thomaz Williams, para ex-
piorar ouro e outros mineraes no mu-
nicipio de Apiahy, provincia de S. Paulo.

Barão de Ibiapaba, p_;a explorar mi-
nas de cobre nos municípios de Ypú,
S. Benedicto e Viçosa.provincia do Ceará.

Heitor Augusto Ferreira, para expio
rar carvão do podra o outros mineaacs
no município de Gurupá, provincia do
Pará.

Rodolpho Marques Perdigão, para ex-
piorar carvão dc pedra e outros mine-
raes no municipio de Monte Alegre, pro,-
vincia do Pará.

Luiz José dos Santos Lobo, para ex-
piorar carvão de pedra e outros mine-
raes no municipio de Breves, província
do Pará,

Arthur Torres, para explorar ouro e
outros mineraes no mu nicipio de S. Luiz
dc Cacercs, em Matto Grosso.

Carlos Henrique Williams, para ex-
piorar ouro, platina, ferro a cobre no
municipio de Santa Barbara, em Minas
Geraes.

Houvo liontem sossão na Câmara Mu-
nicipai.

Hontem o Sr. ministro da agricultura
visitou o reservatório do Pedregulho.

No exame que fez, S. Ex. recebeu ml-
nuciosas informações do Sr. Dr. Bicalho,
director das obras do novo abasteci-
mento d'agua.

Estiveram present .s os engenheiros au-
xiliarcs do relcrido director,

Foi dispensa.'.,, do logar de ajudante da
cominissâo de .saneamento da cidade, de
que é chefe o engenheiro Revy, o enge-
nheiro Julio Cunha.

Chiaram hontem de Lorena os dis-
(irf-tos sexto-annist.as de medicina Srs.
Manuol Domingues Gonçalves Pedreira e
Eugênio Augusto da Oliveira Borges.

A MIM NÃO ME EMBAÇAM

E' este o titulo da comedia que pela
primeira vez sobe hoje á scena no Recreio,
o na qual o Guilherme da Silveira tem um
papel engraçádissiràp, e de que ello tira
o muximo partido.

Como so não fosse bastante uma
primeira representação em dia s_iiti_. ado,
o que é uma cilada armada ao publico,
porque o tlieatro é pequeno para conter
toda a gento que lia dc querer assistir á
representação, a empreza do Recreio dá
ainda de quebra a A Grande Avenida,
que de noite para noite mais cnlliusias-
mo desperta.

O SanfAnna tambem vai ter hojo uma
enchente a deitar per fora. Garante-a
A Princeza Flor de Maio, que sobe hoje
á scena

No Príncipe, grande baile du mas-
caras,

No Polytheama representa-se hoje, em
beneficio da Associação Providencia Do-
mestiça, o drama O Poder do Ouro,

O HOMEM

Volta hoje á scena a revista O Homem,
repres_ntando-se no tlieatro Lucinda, de
tarde o c'e noute. A festejada peça deu
duas enchentes reaes no theatro Santa
Thereza, de Nictheroy, hontem o ante-
hontem. e os seus entbusiastas d'aqui já
lamentavam a sua falta.

Hoje terão em compensação duas vezes
a popular revista, e certamente, tanto
dc farde como de noute, terá o Lucinda
enorme concurrencia.

Ãçcrosce que nas duas representações
de hoia a peça subirá á scena com o acto
addiçeionai Congresso de fazendeiros e
toda a sua infinidade de attracU.o..

Deve eífoctuar-se hoje o acto solemne
da posse da nova direetoria do club do
S. Christovão.

Os Srs. Azeredo Coutinho e Figueiredo
Coimbra terminaram uma opera-comica
em 3 actos, intitulada O Demônio da
Aldeia.

A musica está sendo escripta pelo feste-
jado maestrino Costa Junior.

O Congresso Gymnastico Portuguez
prepara para a noite de 11 do corrento
um sumptuoso baile familiar, á fantasia.

O club dramático João Caetano, em Ni-
ctheroy, esta ensaiando, para levar breve-
mente i. scena, as comédias Novella em
Hcção, Como se enganam mulheres, e a
opereta Quem não pôde, trapaceia.

A Tosca está vendida pnra os Estados
Unidos.

O direito de representação ali foi com-
prado por Miss Davenport, artista drama-
tica americana, a Victorien Sardou, pela
somma do 40:00080001

Os moradores da rua da Candelária
preparam grandes festejos para o car-
naval.

Em um coreto allegorico tocará durante
os tres dias a banda de musica do corpo
dc impêriaes marinheiros. Havorá tam-
bem brilhantes illumínações.

No dia 13 do corronte, segundo dia de
carnaval, realisará o Club de Regatas
Internacional uma esplendida reunião
familiar, á phantasia, no edifício onde
funeciona, á rua das Marrecas n. 1.

Auguramos uma noite de delicias aos
que assistirem a essa festa.

Estreou em Lisboa, na comedia Os ve-
Iharo.i, o Eugênio de Magalhães. Tanto o
pii.lico como a imprensa fizeram justiça
ao reconhecido talento e ás suas rptidões,
recíiuhcreiido-as c elogiando-as.

Ap.fiàs o critico do Reaorter, Valentim

ISOiOOO^.—Loteria do Gram-Pará.
Extracção cm G do corrente; por 48-00
recebe-se 24:0G08 e por 800 rs. 4::0108000.
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Sr-, O. Bi—-Bomflm de Queluz. — Fica

archivada. Mas uão é caso para mudar dc
vida : quem sabo o quo o futuro lhe re-
sorva f
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IMPOSTO INTERPROVIf-CIAL
Lemos em uma folha do Rio-Grande

do Sul :
« A assemblea commercial enviou á com-

missão do orçamento da fazenda um re-
querimento dos Srs. llheingantz & C,
proprietários da fabrica de algodão rio-
graudeuse, pedindo que os tecidos de ai-
godâo produzidos èm outras províncias e
no niunicipio neutro fiquem, ao ser aqui
introduzidos, sujeitos ao imposto provin-
ciai de 200 rs. por kilogramma, »

Esta noticia sugere-nos algumas refle-
xões, que no interesse das próprias pro-
vincias passamos a externar sem reservas.

Não é a primeira vez que se ensaia nas
províncias oste imposto, senão prohibitivo,
pelo menos muito contrario ao deseuvol-
vimento industrial.

Já a provincia da Bahia, vendo a sua
industria do cigarros batida pela da do
municipio neutro, cujos produetos eram
proferidos não só pelas províncias visi-
nhas como pela própria Bahia, lançou um
imposto tão pesado* sobre esse produeto
que tornou-se impossível alli a imporia-
ção de cigarros.

O que aconteceu? As fabricas da Bahia
lucraram algum tempo, é certo; mas.se-
guras da ausência dc concurrencia, não
trataram de melhorar o produeto. Quanto
ás fabricas do município neutro, vendo-se
privadas de tão bom consumidor, trata-
ram dc vencer a dilKculdade, subtrahindo-
se ao imposto por um processo simplissi-
mo ; enviaram operários e instrumentos
seus e lá fundaram fabricas flliaos, que
levarsm de vencida os rotineiros.

A politica do proteccionismo, que tão
condemnada tem'sido pelos modernes eco-
nomistas, se não pôde ser acceita de paiz
para paiz, muito menos de provincia para
provincia de um mesmo paiz.

Que lucraria a industria rie-grandense
com o imposto, que pedem os Srs. Rein-
gantz & C.. Que lucraria o consumidor?
Quo lucraria emflm a provincia ?

A provincia nada lucraria, porquanto
o imposto não lhe traria nada, mas ape-
nas o afastamento da concurrencia, ani-
mando assim cada vez mais o contrabando,
que é alli o maior inimigo da prosperi-
dade das rendas provinciaes.

Nada lucraria igualmente o consumidor,
pois para esto só pdde ser em todos os
casos lucrativa a concorrência.

Nada lucraria tão pouco a industria,
pois o proteccionismo em tal caso stí serve
para tornar inditferente o aperfeiçoamento.
O produetor. corto de qus ninguém de
fora lhe fará concurrencia, descora com-
plòtamente o produeto; e um produeto
fabril que não se aperfeiçoa acaba por ex-
tinouir-sc.

Estas reflexões, que d» momento nos
açodem, terão sido por certo já aventadas e
discutidas pelos competentes na provin-
cia do Rio Grande do Sul e o cxomplo da
província da Bahia ainda ô muito recente
para quo não aproveite ás suas irmãs.
l2SS-_uE-______.-_-._i_---___7^irl>
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impor/adora em grande escala.— Gran
de venda annual, cm continuação, por ter
ainda um immenso sortirnento de: ca-
misas para todos os preços, feitios e qua
lidados, ceroulas, meias, roupa para cama
o mesa, morin . francezes, è de todos os arti-
gos quo se referem a roupa branca. Tapetes
par. mesa, ditos avclludados (baute lait.o)
para sala de visitas, dormitórios, corre-
dores c escadas. Reps, crepes, etamino.
Filo para cortinados e cortinas.

Todos os artigos são vendidos a varejo
pelo preço do alacado, com mais o aba-
timento de 10 e 20 '/. sobre os preços
ordinários, já muito reduzidos em conse-
quencia da alta do cambio. Preço fixo
Dinheiro á vista. Casa importadora 'em

grande escala.
Rua da Quitanda, esquina da da Al-

fandega.
Veja-se a lista dos artigos na ultima

pagi na.
Por 150^000»—Uai rico e completo

enxoval para noiva, tendo todos os per-
lenccs precisos, sendo do primeira qnali-
darle e a gosto de quem comprar; na
ofiicina de costura do grande armazém
da fazendas, armarinho o confecções, á
rua do Theatro n. 17.

_>r.j.e_.-_a,_« Cau^vailisie»» — Re-
ducção considerável nos preços, chromos,
sellos 100 rs., cartões cm 20 segundos, 28

38, presentes, felicitações, fantasias,
papel inglez 500 rs., Ourives 55, única.

_cr_y_le«_ .>_;.—Jules Góraud, 7G, rua
Primeiro dc Março, encarrega-se de obter
privilégios no Brazil e no estrangeiro. ('

Cn___-_>fM-u soB-l i. .víiI (a pri-
meira na capital do Império), a única
onde se encontra o maior sortirnento, mo-
lhor qualidade o preço3 mais commodos,
ó no. largo do S. Francisco do Paula n. I.

Vinho «_e cevada c vímog;»*»
de Samuel Drouhíns & O.', vende-se á rua
General Caldv. cll n. 170, antiga Formosa.

O Animo PoHt-CO tíe _.8.n. —
Acha-se á venda no escriptorio d'csta
folha. - Preço lgOOO. (¦

SiJ. O «nara-. c operações de estreita-
mentos de urethra, com resultados bri-

limites, pela olectrolyse, sem dôr, pelo
Dr. Bctlencourt, especialisla de Pariz e
Londres; rua dos Ourives n. 78, das 12
ás 3 horas da tarde.

«J-Ar-J-E -_(.'_.___ tí A B.E PEU-
RiAl-__H.Tt.rt—__:._»-_.-.. a is-_F__.a_*
o -*e«í<. (Jos _>_l!i«.._._. a vcíkScii*
crcH-i- _«tei*Ji., j.revino --'«a. .>
-V. jící-sbas) a cg...-» a __c,-_t-___
sjí.í.kss _-i_.eres.S--P.

€'í-_'ie,_. «Ie fevereiro «Se fl8§8.
Ffancitro Gonçalves ele Qiseifox,

í> Or. B-«vj_i'.. Motstelro mudou-se
para a rt.ii de S. Salvador n. 31 (Cattete),
e continua em seu consultório á rua do
Ouvidor n. 145, das 2 ás 4 da tarde.

Recebe jjhainados:
Pliarmscla Central — Cattete 215.
Pharmacia Soullié — Ouvidor 145.
O Ur. Pires Ferreiro mudou

a sua residsncia para a rua da Pie-
dade n. B 2. (•

Jpèkey Club.—-De ordem do Sr. Dr.
presidente, convido os Srs. socios a se
reunirem em assemblea geral ordinária
no dia 1G do corrente, ás 7 horas da noite,
para discussão do relatório do anno findo
e do parecer da commissão fiscal, con-
forme preccitua o § 1° do art. 22 dos
estatutos.

Secretaria do Jockey Club, l' de feve-
reiro do 1888.— Lucas Faria, V secre-
tario.

N. B.—0 relatório impresso achar-se-
ha á disposição dos Srs. socios do dia 6
do corrente em diante, na secretaria do
Club, á praça da Constituição n, 26.

Petroiioli».—Carlos Lima, dentista,
gabinete á rua do Imperador n. 57. (•

O Ur. -Henrique »le Sú, restabe-
lecido de sua moléstia e do volta da pro-
vincia de S. Paulo, acha-se novamente no
exercicio da clinica. (•

«A Princeza Belladona», por
A. Mathhy. — Já está á venda, no nosso
escriptorio, esto esplendido romance, que
tanto suecesso fez quando o publicamos
em folhetim. Um volume dc 254 pa-
ginas—18500. (•

Dr. Carlos Botto, cousultorio, rua
de »S. Pedro n. 13.—Especialidades: mo-
lestias nervosas, do coração e pulmões. (•.

Álcooli absoluto, desinfectado do 40
graus, dito de 3li. de Samuel Drouhtos
AC,, veode-sc á rua Formosa n. 176. (•,

Au B-Mrtevard — 6 L. do S. Fran- Jcisco do Paula 6.'.'-- Esto importante es-
tabelecimento, que acaba dc passar por
completa transformação, apresenta agora
ao publico um tão variado sortirnento de
tecidos do alta novidade para vestidos e
de diversos artigos dc fantasia, que se.
torna digno de ser visitado por todas as
pessoas de bom goslo.

Preços sem competidor.
Au Pni-c __«-y»__ — 10 e 12 L. de

S. Francisco de Paula 10 e 12.
Au Boulevard — L. do S. Fran-

cisco ii. 6.
Os novos proprietários d'estes bem co-

nhecidos armazéns de fazendas, modas c
armarinho, afim do augmentareni consi-
dcravelmentc as sras transacções com-
merciaes, tom renovado o seu grande
sortirnento com os artigos da mais alta
novidade e próprios para a estação, que
vendem por preços tão vantajosos, que
merecem bem ajattenção do publico, a
cuja preferencia os proprietários fazem
jus cm razão dos esforços que empregam
por bem servil-o.—A/. Nunes & C.

O-Helua dc costura. — Ao Bou-
i.iiVAtiD dg StuaS-Ouuo, á rua do Theatro
n. 17 — no sobrado do grande armazém
de fazendas, armarinho e confecções, sen-
do dirigida por uma hábil contraniestra,
fazendo-se vestidos dc qualquer tecido de
linho, de lá ou seda, por preços sem com-
petidor, em virtudo de ter um sócio
comprador em Pariz e receber todos os
seus artigos directamonte.

Café moído Luiz de Caiu õot.—
— Os proprietários participam aos seus
numerosos fréguezes qno resolveram abai-
xar para os seguintes preços: 1' especial
kilo 18 e 2' 800 rs,, á raa do Senador
Euzebio n. 26. (•

O Dr. João Francklini _i> Alencar Uma acha-
sc no exercicio do cargo de juit de paz do 1' dis-
tricto do -lugenli- Velho; dará suas audiências ás.quintas-feiras, ls 10 horas da manhã, om sna io_-
ilciicia, á rna do Dispo u. 31 A, despiu .lande nos
dias uteis.

EscoIa mat-rnal,—_ c&ro de uma senhora
conipnleni,.in_nlc__hal_!ilaiJa e sob a inime.üafa iu-
snceção do'director do Lyceu do Aries e Officios;
ji esli fnncciciiiand- esta importante aula para uns-
ninos e ínciunn. do li a 10 anuos.

As inscripções continuam aboitai todos cs dias
uteis.

Sociedade Propagadora das Bell. b-
Arte ..—Hoje, ao meio dia, i .ali.a-so no I.yc u
de Altos . Ollicios a assemblea grr_t do. socios
d'esla sociedado, para apprútacão das cantai do
thssíiui-iro, eleição da diiocloria, coiuellio o di-
rcclor do Lyceu.

Corralõ.—Esta repartição oxpodlrí matas ama-
nlii, pelos _p_Miiut„s vapores:

«. arahyba», para Mac.iliò o Campos, recebendo
impressos ato ao meio-dia, objectos para rcfislrar
até á I/-i hora, cartas para o interior ale _¦ 1 __¦'_
da tarde o cnm porte duplo alé ás 2.

«La ' Plata», paia Monteiidóo o Uuenos-Ayre.,
recebendo (iiipressoi ate ás It horas da manhã,
objectos para .-gistrar até ás • 1 i/S o caitas parao exterior ale a l/i liora da tardo.

Pagadoria rio Thesoura.— Pagam-se no
dia It as folhas dos seguintes miuisterios:

Império—Secretaria do império, dita da inslrac-
(ão pnhlio.i, dita ila câmara dos deputa, ji, dila
do s.uailo, inspectoria do hyficno u dita da saute
dos portos.

Justiça—Secretaria da junta .onitn.r.ial, casa
do currecçã. _ detenção. •

Marinha—Intendeu.ia.
Giii-rra—Consellio supremo militar o de justiça,repartição liscal, pajadoria dai li opas o hospital

militar.
fazenda.—Casa da moeda, juizo dos feitos, im-

prensa nacional, «Diário 0_ic.ial» o montepio.
Agricultura—Direetoria geral dos correios.
1'revlne-se quo só so pagam as folhas annun-

ciadas,
Juieo de paz ({' districto do SaufAnua). —

Acha-se cin exercicio do cargo o tenente Joaquim
Duarte do Nascimento, que despacha diariamente
om sua residência, á rna do Senador Itusobio
n. .OS, onde dará suas audiências nas quartas-
feiras dc cada semana, is li horas du tarde, sondo
a t' quarta-feira próxima, G do corrente.
_-____r;--,__-*__»____»-_____i'_ir ____»-5__aa __«___

n DO
A'!_-_.. v__u»_a üa _-.___.i_» CScraoti

.IOSIÍ OESARIO DB Pi.RU. ALVIM
Devo, ainda uma vez, á minha gene-

rosa o nobilissfma provincia os meus,
quanto possível, sinceros agradecimentos,
pela nova distineção com que acaba de
enobrecer meu nome, elevando-o á coroa
em lista tríplice senatorial.

A. constância do seu propósito èm hon-
rar-me, quando, nem pela relevância d«
serviços [á causa publica, nem por selici-
tações pessoàes de rotos nos dous últimos
pleitos, eu devesse esperar tão singulares
o significativas provas do sua conliança c
estima, me impõe responsabilidades tre-
mendas, ds que jamais me desempenharei
coudignamente.

O qu« posso oilerecer a todos quantos
habitamos esta abençoada porção do fm-
perio, à a segurança da qne ninguém
mais d» qus eu tem o vivo, estremecido e
apaixonado amor da terra nata), que, devo
repetir « lançando em nossa alma remints-
cencias profundas e indoleveis, nosaltralif
e prende durante todo curso da nossa exis-
tencia, com a singularidade de ser tal at-
tracção tanto mais forte quanto maia se ha
caminhado para a morte; cujo túmulo
deixará de ser pavoroso so rasgado na
própria terra do berço.»

Et dulces moriens reminiscilur Argos.
Mais uma vez:-Obrigado á província

de Minas Geraes!
CBSA.UIO A.LVIM.

Ubá, fazenda da Liberdade, 29 do ja-
neiro.de 1888.

PaüiiaííiiK: díit.viwB-uiiiiSísCfa
DO DR. NIOniíY

Attesto que empreguei em diversos
doentes soírreiido de dyspepsia a Papaina
Glycerinada do Dr. Niobey, obtendo
sempre os melhores resultados* com essa
medicação. O referido é verdade o o
juro sob a fé do meu grau.

Dn. João Carlos Tbixiíiiu BiundIo.
llio, 7 de setembro de 1886.

-—«aa*- '
Ao BUani. Su». I»s\ AüseJ Pnreiíiío

áchando-me felizmente restabelecida dc
uma intlamniação chronica doutero, da
qual soffria ha doze annos, consultei
durante este periodo alguns médicos, o
todos eram unanimes que eu não tinha
mais cura para os meus horríveis pade-
cimentos; eu, desanimada com tão cruel
sentença, não pretendia mais consultar
medico algum, porém um dia, achando-mc
de visita cm casa de uma illustre familia,
relatei a triste posição em que me achava,
de que toda a familia me. lamentava, c
me aconselhara que consultasse um me-
dico especialista de sua amisado, ó me en-
tragou um cartão recommendando-me ao
illustrado Sr. Dr. Abel Parente, qne im-
mediatamento me examinou com aquella
caridosa bondade que llie é habitai, dizen-
do-me que eu ficava boa, mas que levava
algum tempo; permittiu Deus que as
suas palavras fossem coroadas do mais
feliz resultado, pois que no espaço do dez
mezes me achei perfeitamente curada, c,
agradecida como estou a tão illustrado
medico, pela caridade e desinteresse com
que me tratou, faço votos para que Deus
lhe conserve a vida tão preciosa, para
alivio das que soffrerem como eu.

Maria de Souza Cabral.
Rna dos Arcos n. 43.
Uio de Janeiro, *_! de fevereiro do 1888.

Colícglo Abílio
Garantimos que as dislincçòes obtidas

pelo Collegio Abilio não o foram em
exames prestados na corte, mas sim em
Ottro-Preto.

E' preciso que fique bom claro isso;
nada de gralhas enfeitadas ácusta alheia.

O mais é illudir os Dais ds familia.
P. L. M.

Mina*
S. JOÃO l>'KI,-ttKY

Pergunta-se a quem de direito respon-
savel, o que fizeram do resultado de um
beneficio publico, o so prestaram contas
ou fizeram entrega á câmara dos Iam-
peões.

O arohatecio RSeagsiIJKieu
PAÇO DA OAMAIIA MUNICH'AL

Compadre amigo Bellcza—Engonbo d»
Dentro, 1888.—Vamos, emflm, fazer o
nosso projectado passeio pelos paços ds
lllm. câmara municipal dVsta heróica,
leal e invicta cidade de S. Sebastião dô
Rio de Janeiro, apreciar cm grosso e por
miúdo as bcllezas do odifieio quo orna a
praça principal—Campo da Acclamação,

Fica sabendo desde já, meu cstimavel
compadre, qua o heroe d'aquella festa foi
o famigerado arehitecto dos acerescimos,
que alli não precisou lançar mão d^lles,
porque a fatia era gorda...• Posta em concurrencia agrandiosn obra,
foi ella arrematada por Begbie & C, pcl*>
quantia de 317:0008000.

Por circumstaucias que agora não vêm
ao caso referir, foi o contrato rescindido a
incumbido o Raphael arehitecto eugo-
nheiro dos acerescimos, de continuar a>
obras do paço da câmara municipal.

Enfeitou-se o charlatão com as honra-
rias, o tomou posso, do alto posto, njaisda
anno, além da época fixada a Begbie & C.
para conclusão das obras, uma das causas
quo determinam a rescisão do coo."
traeto.

O engenheiro Magalhães aceitou a cousa
como ella estava o proseguiu nas obras.

Quotidianamente gemiam os prelos com
elogios pomposissimos feitos ao famoso
arehitecto, pela rapidez, solidez e eU-
gancia quo estava imprimindo ao ediflci»
o actual diroctor das obras,

Fica comprohendido e bem demonstra-
do, sem grande esforço, quo aquelles elo-
gios, uns oram de encominauda, o outros
oram da lavra do arehitecto, quo assim
se esbofava em lançar, como bombas da
dynrmile, os vltuperios com que pejava
as columnas dos jornaes da capilal.

Espalhara-se wríit et orbi, quo havia
recebido as paredes, c do esforço do mas-
culo talento árchiíeçtonicò, sahiu o paço
municipal, quo apresentara como modulo
de architectura, como typo de construcção.,
como, em fim, nec plus ultra da perícia
do mais consummado de todos os artistas.

Não faltaram elogiss ; recebeu largas
gorgetas, pingues salários, coroas, janta-
res, almeços, sarapatés, tornando-se por
assim dizer o ídolo dos admiradores, o
laureado e festejado construetor do paço
municipal.

O próprio ex-prosidento da edilídaía
veiu em seu auxilio, com louvaminhas «
garantia do desempenho do famosa com-
mettimento.

O rato era grande : era uma lorratdm-
vel ratazana; mas a montanha que O
pariu ainda era muito maior e não
gemeu.

Até ahi, o paço municipal constituía a
gloria do arehitecto Magalhães, e gttar-
dava os louros, á sombra dos quaes devia
repousar-so no futuro, como César.

Mas, oh I desgraça I oh I fatalidado I
oh I desgraça das desgraças, eis qua
desabam as molduras do edilicio, e a
imprensa, acordada do somnambulismo
em que dormitara, começa a fustigar a
obra, apoutando-lhe os defeitos.

O nosso homem dos acerescimos, quo
hontem carregava com todo o peso da
construcção e com as honrarias que d'ahi
lhe provieram, cm vez de vir á imprensa
desfazer, desmascarando] a calumnia, 6
enterrar os estilhaços dos desaba mentos
do edilicio, começa a publicação de um
extensissimo relatório, no qual tenta pôr
em relevo todos os vícios e defeitos da
anterior construcção, declinando do si nio
só a autoria, como a responsabilidade da
construcção, assumindo a si sd a pintura
e a escadaria quo couduz á ultima parto
do edilicio.

Daelara que aceitou a obra como a
achou e continuou a execuíal-a.

Confessa, perém, que tinha carta branca,
para modificar, alterar e fazer os aceres-
cimos quo entendesse

So reconheceu, como diz no Relatório,
que havia vícios e defeitos, e tendo carta
branca, sem preço marcado para fazer o
que entendesse, como persistiu u'esses or-
res, econtinuou a construcção com damno
de morte á sua reputação, á confiança qus
inspirava e aos brios quo exalçam todo
o homem de caracter 11

Na outra,, compadre, eu suspenderei
as reticências e responderei á interro-
gação.

Isto é o principio. O seguimento to por»
boquiaberto.

Tou compadre e amigo certo,
jBiíi-ítíci'ij»

Aam «locitteu üo cfü&oinago
Attcstado do professor do en.iuo da

1* grau da freguezia de Santa Maria da
Bragança:

Declara franca e peremptoriamente qu^,
desde a minha adolescência até aos S*
annos de idade, uni incommodo do esto-
mago de bastante gravidade me linha
permanentemente apoquentado; não ob-
sinnte com a 'solicitude própria do quem 

'
ocs.-ja debellar tal solirímerite ter feittt
uso d« todos os nie.licametitos applicados
pelas piissoas cuctorisaJas.

No emtmitu, após tao prolixo sofftí-
.mento, co-í immensa felicidade usei do
Elixir Estomachico do Canioinilla, dos
Srs. Rchellc $ Granjo, residentes nu llio
do Janeiro, sjue, não só como reme-li»
heróico, me dissipou litteralmente a per-
tinaz dyspepsia ie que tanto solTria, como,
uor effoito sorpi-mdeiite, me habilitou a
fazer uso de siiV.tancias que me eram
completamente prejudiciaes.

Como prova de ÍLdelevel o profunda
gratidão, faço publico nsto faclo, podendo
os cavalheiros aque*alludo aproveitar
tão sincera c mnnil'csta'vdcclaração c mo
bem lhes aprouver.

Auqusto Maria d:; Barros.
Bragança (Portugal) 20 dí .setembro

de 1888. x

Casa-se hoje na matriz do Sacr^ijnl»
o Sr. João Pereira Martins com a/Exma,
Sra. D. Josopbina da Costa Ijtó& fllha
do nosso amigo Joaquim José" di Costa
Lima: são padrinhos, o Sc. Paulo Vieira
de Souza e sua Exma. senhora, o o Sr
Thomaz Pedro da Rocha. '. .

O majoi* Coelho
Pedimos ao governo imperial compal-

xão para esse bravo voluntário, com 5
aunos de campanha, çom cicatrizes c chefe
de familia exemplar.

Um camarada.
Rio, 2 de fevereiro de 1888.

i •*m~- ¦¦ 

E' extí'oortlÍMai*3o ?
A policia deve syndicarqual a razão ,*"""

quo se vendem e fazem por medida roui
tão baratas na tal alfaiataria Estrcll'
Brazil.

Isto parece um myste:
¦¦-..¦¦- t_m 

A' Exiua. junta dc hy;
publica

AHDAKAQY illlANOB

Existe á rua do Barão de Me
(Audarahy Grande), uma taverna,
proprietário expõe á venda gêneros v
teriorados, que, além de prejudicar a
incautos compradores, põem em risco ,,
saude dos moradores visinhos, que, para
por ahi passarem, vêm-sc obrigados a
trazer frascos com ácido phenico.

Providencie, pois, essa illustre corpo-
ração contra este abuso, que em nad»
"•?iudica a um tal

& Jorge Ua nartoU-nf"'
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tetradei »Ie ferro do «npocahy
BBLA.TÒMO A.l'RKSRNTM.0 A. IHI.KCTOIIIA

_A CO-irANnlA OA K. .. DO SA.UOAH V,
PELOS EHUKNHKIÜOS 0. A. MOURÃO »0
VAi/1/H'ü a. n. i.k viyumos.
lllra. e Exm. Sr.— Tendo sido convi-

dados pelos concessionários da E. K. do
Sapucaliy, para percorrer a zona do sul
de Minas que vai ser servida pula mes-
ma estrada, reconhecendo a sua exe.qut-
bilidade, viemos expor resumidamente a
V. Ex. 0 resultado das nossas otiser-
vacões. . . , . .

Tendo a assembléa proviucial mi"1"'''*
alterado o primitivo proiedo do Dr.
Euler Júnior, obrigou a futura estrada
a partir do ponto mais conveniente da
via férrea Rio and Minas.

Parece-nos mai- aceitável como ponto
de partida, a estação do Carmo, da Estrada
do Ferro Rioaud Minas. ed'ahi ò traçado
se dirigirá á cida«le de Ctiristina, passando
pela frêguezia do Carmo.

-.'esta secçio apenas ha uma pequena
garganta a transpor, sendo o traçado fa-
cillimo e natural, seguindo os ribeirões do
Carmo e do Larabary. • 

'

De Christina a Itajttbá ha também ape-
nas iima garganta a vencer, sendo esta
garganta o ponto mais elevado dc toda a
l(nha,o cuja altura è do 1500 metros acima
do nivel dò mar.

E' n'este ponto que está a maior dilli-
cuidado do traçado, porquanto a passa-
«im da dita garganta exigirá talvez um
tunnel de 300 a 400 metros, senão se qui-
zer empregar o limite mínimo do raio das
curvas e máximo das rampas.

O tunnel, portanto, poderá ser evitado,
o que, porém, não convirá, attendendo as
desvantagens que isso trará ao impor-
tante trafego que a cslrada do Sápucahy
lia de ter.

Transposta esta garganta, entra-se nas
.erteutes do .Sápucahy Grande, e o traçado
é natural pelos aíTluenteS o continentes do
mesmo rio até a cidade de Itajubá.

D'esta cidade, peio estudo minucioso
que fizemos do terreno, e pelas considera-
ções importantes de melhor servir a zona,
participamos a V. Ex. que nos afastamos
completamente do traçado primitivo do
Dr. Euler Júnior, e temos a honra de
propor â directoria, que V. Ex. digaa-
mente preside, a modificação que julga-
mos mais conveniente para o futuro da
mesma estrada:

A linha principal irá da cidade de Ita-
íubá á cidade de Pouso Alegre, seguindo
a margem esquerda do Sápucahy Grande,
tocando na importante frêguezia de Santa
Rita do Sápucahy.

O traçado é facilim», porque o Sapu-
cahy 11'este percurso não senão tem ca-
choeira nem corredeiras, pelo contrario
segue urna declividádè suave, come tara-
•bem porquo a sua margem esquerda não
é alagadiça.

Da confluência do Piranguinho com o
Sápucahy. mais ou menos a 0 kilometros
de Itaiubá, partirá um ramal, que tocara
na frêguezia de Vargem Grande, seguiudo
sempre um valle franco, e dirigindo-He a
cidade de S. José do Paraizo, tendo apenas
de vencer a garganta da .Serrinha, que
exigirá um tunnel de 100 metrps.

Como já declaramos a V..EX.., esla mo-
dificação melhor serve á zona, porque toca
em povoações importantes, como Santa
Rita, Vargem Grande e S, José do Pa-
raizo. , _ ._, .. ,

De mais, o ramal a esta ultima cidade
chamará a si todas as producções do ex-
tremo sul do Minas, e, n'um futuro mais
ou menos próximo, poderá ser prolongado
alé onde se julgar conveniente.

Além d'isso, a linha principal, descendo
O Sapucahv, antes de entrar cm Pouso-
Alegre, tocará no ponto em que este rio
« francamente navegável, dispensando
assim quaesqucr obras de melhoramento
no mesmo ou construcção de ramal.

. Esta modificação traz ura pequeno aug-
aie.uto de distancia, que é compensado
pela facilidade da construcção e ftsaim
¦melhor servir a zona, cumprindo não cs-
quecer, que pelo projecto primitivo se
tinha de fazer um ramal para Pouso-
¦Alegre. ,,,,,.,,

De Pouso-Alegre a Borda da Matta o
traçado seguirá sempre o rio Matulú, sem
tlifliculdade alguma.

D.sla frêguezia continuara a linha
subindo o Maridú alé ás suas vertentes, e,
transpondo uma garganta de factl accesso,
acompanhará o ribeirão de Santa Isabel,
continente tio Mogy. .

K'esle ponto o traçado poderá ou seguir
O rto Mogy, passando a 3 kilometros de
Ouro Fino, ou, vencendo uma pequena
garganta, tocar directamente nestaci-
ciade. , . ,

Estudos ultenores poderão mostrar qual
o traçado .liais vantajoso.

Até a frêguezia de Jacutinga a linha
seguirá o Mogy eom extrema facilidade.

D'esta frêguezia até o poulo Ilniil. pelos
coni-iiehtes do rio Eleuterio e do Peixe, o
traçado è natural.

Pela rápida oxpesição que acabamoi de
fazer, poderá vèr V. I.x. quão econômico
«'•0 traçado que apresentamos, porquanto,
seguindo quasi sempre cursos d água não
encachòeirãdos, valles francos e gargantas
iiishraiflcaiites, a economia na construi'.-
cão 

'será 
notável, e portanto de fácil exe-

quiliilidade a execução do traçado.
Exposto o ponto capital, qual a lanli-

dade da construcção da li, F. do Sápucahy,
passaremos a outros pontos inteiramente
ligados ao futuro d'está importante via
de comniuiiicação. começando pelas con-
dlçoes climatericas da zona do Sápucahy.

Considerada debaixo d'é.stè ponto de
vista, somos levados a declarar que esta

zona è real niente privilegiada pela natu-
reza.

Tendo sido feita a nossa excursão em
Mus de dezembro, em pleno verão, cora
um tempo excessivamente secco. csmtudo
o tliermómètro oscitlou entre 16' e 23"
eent á sombra.

A. sua altitude, que varia entre 800 e
UiOO metros acima do nível do mar, ex-
plica sem duvida o pheiiomeno, que, coin.
bem se comprehotidè, ha de iurtuir sobre
a uberdade do solo.

Ha partes, como Christina, sujeitas a
geadas, e onde pouco ss explora o café ;
mas ha partes come. Vargem Grande,
S. José do Paraíso, Borda d» Matta. Ja-
ciitinga etc, om que as terras são excel-
lentes para este gênero de cultura, que
existe ja cia larga escala.

A producção dõ fumo, a criação do gado
suino e vaceum e produetos connexos, são
actualmente os maiores factores do com-
mercio do sul de Minas, commercio atro-
pinado pelas suas estradas e transportes
caríssimos e longos.

Notamos comtudo em Pouso Alegre, a
cultura da vinhajá bastante desenvolvida,
plantações dé- chá e pequenos ensaios de
euilura. eurobéás.

Pelas . condições climaterloas que ha
pouco expu-euios a V. Ex., so pode ver
que'esta zona se a. praximadas zonag me-
riáionaos da Europa, e que as culturas do
trigo, do linho, do centeio, da uva, etc,
hão de medrar poderosamente, e, na época
do transição em que nos achamos, 6 bom
declarar que, pelo seu clima agradável c
temperado, pela uberdado de seu solo,
não ha zona mais apta para a collocação
dc immigrantes.

Por todas estas considerações que dei-
xamos oxpèndldas, Iwm poderá V. Ex.
julgar da importância de uma tal via dc
commiinii\ir;áo.

Resumindo, diremos que a facilidade
que offerece a construcção d* E. F. do
Sápucahy, a fertilidade dõ 'solo, a indole
laboriosa dos habitantes da zona, são
nutras tantas garantias para o futuro
prospero d'esta estrada, que,- além' de
servir talvez á mais bella --zona da
provincia de Minas, vai- ser a artéria
principal que ligará o grandfr centro con-
sumidor. a corte, com o oeste de S. Paulo,
Minas, Goyaz, etc, etc.

Dando por cumprida a nossa missão,
apresentamos a V. Ex. e mais dignos
membros da directoria os nossos senti-
mentos dc alta estima e consideração.

Deus guarde a V. Ex. —Illm. e Exm.
Sr. senador Antônio Cândido da Cruz
Machado, digníssimo presidente da com-
pauhia E. F. do Sápucahy.

C. A. Moukão do Vali/s
Américo D. dr Vivamos.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1883.

Ao partido lll.eral
Julgo cumprir um dever comrauni-

can do ao partido liberal que o nosso
distineto chefe o Exm. Sr. senador Fran-
cisco Octaviano de Almeida Rosa, aehaii-
do-se doente e impossibilitado por mais
alguns dias de cuidar immediatamente
dns interesses do pirtido, dirigiu-mo a sç-
guinte carta, cuja publicação faço ie
accordo com as determinações que pessoal-
mente reeibi de S. Ex.:

.< Exm. Sr. Dr. Bezerra de Menezes.
—Nio podendo por enfermo assumir a
direcção do Club Liberal, e não dese-
jando os meus antigos companheiros,da
directoria continuar em suas funeções,
rogo á V. Ex. hajadesubstituir-me.ua
direcção, até que ou possa convocar as-
sembléa geral para prestar contas da
minha gestão e da de meus companheiros,
e pedir-lhe suas ordens para o futuro.

« Foi V. Ex. o ultimo representante
dos liberaes da corte emquanto estes
puderam ter na câmara temporária,
um seu amigo: acaba na eleição sena-
t_rial.de receber uma prova de., con-
sideração da todo o partido na corte e
província; ô pois o mais competente para
assumir a direcção a que. o convide eom
toda a sinceridade de quem é de V. Ex.
attencioso amigo o criado.— -*'. Octaviano,
28 de janeiro de 1883. »

Não podendo e nem devendo furtar-me
a cumprir uma deliberação que S. Ex.
entende ser do interesse do partido, as-
sumo a direcção do Club Liberal, até
que S. Ex. possa reassumir as suas
funeções.

Devo declarar aos nossos dignos co-re-
ligionarios e sócios do. Club que está
exercendo interinamente o cargo do the-
soureiro o nosso co-religionario Dr. An-
tonio Antunes de Campos, distineto eli
nico d'esta corto, residente na parochia
de S. João Baptista da Lajôa. o qual sc

§ 
resta a exercer este cargo como prova
e dedicação ao partido.

O Sr. Dr. A. A. de Campos, peio seu
elevado caracter, pelo seu espirito parti-
dario e pela sua posição independente e
fortuna, e digno da mais plena confiança
do partido.

Du.-A. Bezerra db Men-zks.

.*_n_m^»__-_t-M_I_---_^^

Rio, 30 do'janeiro de 188$.
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It.digccttno oo <I.v.«i[iepi.3a
E' uma enfermidaile nascida e criada

pelo luxo da civilisação. Ellas constituem
a penalidade imposta pela natureza, om
conseqüência da demasiada indulgência,
ás regi-as para o tratamento d'esta mo-
lestia são simples e sãs applicaveis paratodos os casos. Conserve-se o ventre livre,
renove-se o tom e vigor perdido de esto-
mago, e regule-se a acção do flgadfc e
assim tor-se-lia conseguido a cura. Po-
rem, agora seguem-se as perguntas an-
ciosas do enfermo: Como e de que modo
pôde isso ser feito? Onde existe ou
poderá se achar uma medicina pos-
suidora de uma virtude e força investi-
gante,fortaleeente e eorrectiva sobre estes
órgãos? A resposta achar-se-ha nos seguiu-
les attestados divulgados pulos nossos
médicos os mais respeitáveis. O Dr. Wells,
de Noya-York, diz: ««Tenho, ha mais de
18 mezes a esta parte, feito constante
uso das pilulas assucaradas de Bristol,
como um alternativo e lonico, e as consi-
dero como o remedio mais efficaz e certo
que temos para combater a dyspepsia,
indigest .o, e assim como para todas as
desordens c dosinanchos do estômago,
fígado e intestinos... O Dr. L. Mills, dc
Nova-York,o Or. Elias Mott, d. I.rooklyn,
o Dr. Parker Nelson, de 1 .íiladelpíiia,
fazem mensão honrosa das mesmas e as
recommendam com igual afinco.

As pilulas acham-se mcllMas dentro de
vidrinh s de erystal, e por isso seconscr-
varão perfeitas, em todos os climas, Eni,
lodosos casos de.impurezas do sangue,
a salsaparrilha de Bristol deve-se usar
com tin dá mente com as pilulas. .__55

' ___. ". '«a»',

Para S. Paulo
Segue hoje. no Rio Pardo, o distineto

mineiro Vidor Mascarenhas, que, acom-
panhado de sua Exma. familia, tem es-
tado entre nós.

E' um dos membros da numerosa e ira-
pbrtaiite familia Mascarenhas, que tem
creado e engrandecido a industria de te-
cidos no centro de Minas.

Como amante da liberdade e do pro-
gresso, esta familia libertou ha pouco
todos os escravos que possuiá, cm nu-
mero considerável.

Nm pessoa do Sr. Vidor Mascarenhas, a
quem desejamos feliz viagem, mais uma
vez eompriíiientamol-o.

Aos doente» do estômago
Illms. Srs. Rebello & Granjo.—Certi--

fico .que, tendo feito us:i do Elixir esto-
machico de camomilla, preparado de
V. S., d'ellc tenho colhido bons resulta-
dos, regularisaudo as digestões e curan-
_(lo a ae.idez de que soIVria antes dc ter re-
corrido a este elixir.

De V. S. attetito ven. e obrigado,
A. V. I-ANK-inUKG. (•

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1837.
a_B_-_Bgrojgaggggggj

derramou la

Água Florida do Marray e
"/«_.-miiDi

- Por sem duvida alguma alcançou um
perfeito successo n'este paiz, o qual não
lem exemplos nos aunaes do tonc__or. A
sua grande e vasta popularidade inteira-
mente obscurece e põe de lado a dos m;iis
finos perfumes importadas da_'Allemstnha,
França e Inglaterra. EssifisHa popula-
ridadé não se deverá tanto' .ttribuir á
causa da sua comparativa barat.za, mas
sim tio somente á sua iu.rir.soca snpe-
rioridade. Qualquer ura tecido impregnado
da mesma; cxliala a fragrancii «Ias (lòres
as mais odoriferas e delicadas do trópico.
O seu delicioso e dèleltavel aroma é t_o
fresco e refrigerante, qual «quelle que
dimana e k. difunde dos mimosos botões
de rosas espargidos e carregados pelo
matutino orvalho d'aquelle paiz, cuja rica
e picante atmosnhera è justamente ceie-
brada, tanto pelo poeta, como pelo bis-
toriador. .Ainda mais, o seu aroma não sa
evapora ou se desvanece, antes pelo con-
trario, elle parece imbuir-se e eutranhar-
se cada vez mais nas dobras do lenço,
como se se houvesse incorporado em cada
uma libra de seu delicado tecido.

Dissolvida n'a«.tiu, torna--' uma admi-
ravel preparação, para eiixaguar a boca,
servindo de preservativo ans dentes e ás
gongivas, dando um exceilente e aroma-
tico gosto ao paladar depois de se haver
fumado, c ao mesmo tempo è um admira-
vel meio para sua visai' a irritação da
pelle depois de se ha fer feite a barba.

Como «ia.rai.tia contra as falsificações,
observe-se bem que ps nomes de Lanman
& Kemp venham estampados em letras
transparentes no papel do livrinho que
serve de envoltório a cada garrafa. Acha-
se â venda cm toda? as boticas e lojas
de perfumaria/.. iOi

-O '

Moléstias tin pcflí* e riieia-
üsiceíf .__si»

Disputara entre si a preferencia milha-
ros de drogas diariamente «municiadas.
Curar, porém, o rheiimatismo o as mo-
lestias ds pelle sem os banhos sulphuro.os
é impossível.'

Eu abaixo assignado, doutor em medi-
cina pela faculdade do Rio de Janeiro, etc.

Attesto que tenho empregado na minha
clinica as águas suiphurosas dos Srs. Tei-
xeira & Irniào, e tenho tirado reaes van-
tagens, sobetiido nos casos de rheunia-
tismo e airocções horpeticas,

Attesto mais que obtive grande resul-
tado com a sua applicação em um caso
de arthrito chronica em pessoa da minha
familia.

]_'csta a verdade e;jurarei se necessário
fòr á fé do meu grau.

Tei.asco de CtOMENSOBÒ.",

Depurativo do f_nn|_l--c
Eu abaixo assignado, doutor em modi-

cina pela facuMadc do Rio de Janeiro,
cirurgião adjunto dos hòspitaes do Carmo
e Iienelicencia Portugueza, membro da
Sociedade de Cirurgia do Rio de Janeiro,
etc, etc., attesto que tenho empregado
em larga escala, nas dilTcrentcs manifes-
tações de syphilis, o Extracto Liquido
de Salsaparrilha Composto, de Rebello
& Granjo. As vantagens reaes colhidas
pelo emprego d'oste preparado, o curto
espaço ao tempo para o restabeleci-
mento d'aquellas enfermidades, a faci-
lidade com que os dooa.es supportam
o uso mesmo prolongado d'esta medi-
cação, fazem com que eu recorra quasi
sempre a esta preparação, sempre com
resultados satisfadorios. O referido é ver-
dade, por isso passei o presente docu-
mento o que juro á fé do meu grau.

Dr. Antunes db Campos. (.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1837.

Jacarépaguá
Têm-se dado ultimamente n'esta fregue-

zia factos escandalosos. Tendo apparecido
«'esta folha um artigo contra o professor
da 3* escola publica, este entendeu que
deveria provar o seu bem procedimento
mandando tirar o seu retrato a oleo. Para
conseguir. o seu intento tem luetado cóm
ditliculdades. Tendo encarregado aalgiius
indivíduos para arranjar.1 dinheiro para
esse flm, toma o trabalho de ir todos os dias
nas casas dos agentes saber se o cobre
chega. A noite vai paia uma taverna de
um dos agentes esperar que ahi se reuna
a plebe para caçar d'elles alguns nickeis
e pedir-llies para acompanharem o retrato
e darem vivas ao professor. Tem promet-
tido aos pais dos meninos que ensinará
mais a seus filhes e convidara para o fes-
tejo no caso que concorram cora algum
dinheiro para as referidas despezas.

Os jacarepaguienses.

Agradecimento
H/LM E EXM. SR. DR. N. ROSSAS TORRBS

A abaixo assignada deixaria de cumprir
um dever se não viesse por este meio
agradecer os des velos e cuidados que o
Br. N. Rossas Torres empreçou para
livral-a de uma moléstia que lia muito
tempo consumia-lhe »radu_lmentc a exis-
tencia, pois, soIVria (le um tumor no seio
esquerdo, o' qual progredia de dia a dia ;
mas felizmente, sem operação, foi tratada,
por este illustre clinico, o qual, em menos
dé dous mezes, a curou radicalmente,

Este meu agradecimento não poderá
ollender ao illustrado clinico, porque elle
servirá para que os que soiTrem do mesmo
mal, tenham um meio de se cucarem,
assim como so curou ¦

Maria das Dop.ks Bküm.
Rua da IJrugtiayária n. 190.
Rio, 30 de janeiro de 18S8.

Fabrica «le tecidos» ..ocui-liu
AOS SRS. DIRECTOR Ií 9ER1ÍNTI!

Cohsihtam SS. SS. que em publico eu
reclame o que com o mais profundo res-
peito reclamei particularmente de. ambos
os senhores.

Consiulam quo eu forre o rosto com o
próprio aço da talhadeira que cravou-se
na minha vista, e que instantaneamente
cegou-me, para lhes pedir um auxilio
pecuniário, attendendo as minhas criticas
circumstancias, pelo alongado tempo de
tratamento.

Se para pedir é preciso a mais perfeita
humildade, já que são humanitários re-
solvam cora caridade,

O paciente,
IIiíi.Eonouo Julio du Campos.

HIü-í, Sa'. .S. A!vares de Sonso
Soares

Atacado de uma forte rouquidão, e sem
ter tido allivio com o uso de muitos medi-
camentos receitados, experimentei o seu
xarope— .Peitoral de Cambara—, e em
poucos dias a moléstia cedeu completa-
mente. „ ,

Depois d'este facto tenho aconselhado a
divci'..as pessoas 0 seu remédio, e todos
têm logrado os melhores resultados. Queira,
pois, receber minhas ..licitações. Fazenda
de Ma.to-Dbn.ro, e. lação de Santa Isabel,
es.ra-.Vde lerro Leopohlina, 18de Janeiro
de 18ST.—Barão de Avelar Rezende.

Província de Minas
PASSA QUATRO

Faltaria, sem duvida, ao mais nobre e
sagrado de todos os deveres, so deixasse
de vir pela imprensa testemunhar ao dis-
tine to e muito digno 3r. tenente Domingos
Rodrigues Yiotti a eterna e jamais olvi-
dada gratidão que lhe devo, a qual desde
muito tempo tenho-a gravada em meu
coração, bem como minha prezada mu-
lher, a quem, por sua perícia, dedicação
c humanidade, arrancou das garras cruéis
de uma portlnaz enfermidade, que muit.
pesar e muita magua custou-me por longo
tempo.

Ella 8of.ria horrivelmente, e achava-Be
então algum tanto desanimada de resta-
belecimehto, tal era S-ii deplorável es-
tado; entretanto, eu também soITria as
conseqüências da sua moléstia, c ás vezes
esmorecia por ver-rae continuamente em
completo desassoecgo de espirito, corodo
de trabalhos, e cheio de funestas im-
pressões.

No meio de tanta agitação e contrarie-
dades quo me rodeavam, encontrei um
paradeiro na digna pessoa do Illm. Sr. te-
nente Yiotti, bem eunio o balsamo vivifl-
cador para a minha prezada esposa, não
encontrando tio somente, o medico que
se esforça para com a sciencia debellar
uma moléstia; ach.i também o amigo sin-
cero o dedicado que animava-me com es-
pei ancas lisonjeiras e compadecia-se das
minhas- contrariedades.

O Sr. tenente Viotti, depois de exami-
nal-a minuciosamente, receitou e come-
çou a tralal-a, dando-me sempre espe-
ranças de seu restabelecimento, que, se-
gundo sua opiuião,s.ria demorado, até que
século para Ouro Preto, onde permaneceu
durante os trabalhos da assembléa pro-
vincia"

N'esse ínterim consultei a ctous me-
dicos, quo em sua ausência, depois de um
rigoroso exame em minha mulher, recei-
tarara diversos medicamentos e novo re-
giraen de tratamento, em virtude do que
julg 'ram-na então inutilisada, e com pon-
cos dios de vida, concluindo afinal que
ella achava-se gravemente afícctiida do
coração, que sua moléstia era incurável
e sua existência era questão de mais dias
ou menosdias; todavia receitaram, porém
sem confiança no seu acto.- Com semelhante declaração dos médicos
perdi toda esperança do seu restabeleci-
mento e resignei-me com a vontade su-
prema, suppondo perdel-aem breves dias;
essa idéa trazia-me pozaroso e sobresal-
tado, esperando por esse triste final,

Ella continuou de mal a peior com
aquelles nevos medicamentes até quo sus-
pendi o uso d'elles, por julgai' (segundo
as apparencias). que eram/nocivos á ua-
tureza de unia enfermidade quo so ten
tiiva debalde combater.

Chegando porém de sua viagem, o Sr.
tenente Viotti, apressei-me ém charaal-o
a nossa casa para novan-.ente examinar a
doente que continuava a passar mal, e
algum tanto peior do que a tinha deixado

I ao encelar sua referida viagem; e con-
taiidò-ltio antes do tudo o que havia oc-
corrido, isto é, que em ja ausência (por
achal-a desanimada) tinha-a submettido
ao exame de dous médicos, e a desanima-
dora franqueza d'estes relativamente ao
seu grave eslaòo de saude, respondeu-me
o Sr. tenente Viotti com certa confiança
em si, que os médicos a que me refiro
estavam enganados quanto ao diagnostico
da moléstia, e que tranquillizasse-me que
cila breve recuperaria a saude; que nad:;
absolutamente soffriá do coração se iião
apenas uma affecçã» nervoza; que su;.
moléstia não era mais do que a mesraa
que a principio havia declarado, e que sen
tratamento deveria continuar no mesr/io
regimen estabelecido; o que efVectivameiite
assim proseguinde, apenas com mui pouca
alteração ou mndança de remédios, re-
CtiperOu com elleito sua saude perdida,
e acha-se actualmente robusta desde ai-
guns annos, graças aos esforços e bua
venlade do muito digno e prestavel Sr.
tenente Viotti, cujo nome jamais olvida-
remos.

Acrnite, pds, S. S. este solemne teste-
niunlio de nossa eterna gratidão, que terá
sempre perpetuo abrigo era nossas cora-
ções; se, porém, esta nossa manifestação
publica offendcr dc leve sua reconhecida
modéstia, haja de desculpar-nos, que o
movei d'este actec a gratidão, essesuiti-
incuto nobre e grandioso pelo qual nos
constituímos seus devedores.

Perro-vâa.» paulistas
Acabo de ler no Jornal do Commercio

dc hoje, um artigo transceipto da Gazela
da Tarde, a que devo prompta respO' ta.

A todos quantos estudara o movimento
sempre crescente da industria, commer
cio e lavoura da provincia de S. Paulo,
tem merecido especial e acurada attenção
o grande problema d» augmentar os
meios do exportação e importação de
mercadorias e produetos da lavoura. A
ninguém aqui são desconhecidas asdlfücul-
dades com que lucta a companhia da es
trada do ferro do Santos a Jundiahy, para
fazer face aquelle serviço; e, reconhecendo
todos que a companhia ingleza, pelo sys-
tema adoptado nos planos inclinados da
serra (systema Rlggenback), ainda que te-
nha duplicado seus wagons de carga, não
poderá em breve servir com presteza ao
movimento de exportação, que do todos os
pontos da' província afflue ao porto de
Santos. •

E 6 assim que n'estes últimos tempos
mais de um cidadão lembrou-se de soli-
citar dos. poderes públicos concessão para
construir novas vias ferreis, que vão ter-
minar ao porto do Santos ; e entre ellas
lembrou-se a de Itú a Santos e a de Itaicy

ficar dos parecerei respectivos, o que dou
lugiv ao completo esquecimento d'essa
pretenção, que vem ferir os cofres pu-
blicoj, que disponsam garantia de juros
aquellas duas companhias do viaç&o
ferre».

As reflexBes, pois, com quo se dignou a
illustrada redacção da Gazela da Tarde
honrar sua modesta pretonç.ão, não
parecem ter fundamento de justiça; mas,
só em consideração a ella é que dá esta
resposta ao sou artigo, quo, transerripto
no Jornal elo Commercio, parece ter
servido do arma para hostilisar a via
í.rrea circular.

Franklin Sam. aio.
S. Paulo, 29 do janeiro do 1888.

PZ.nrmacla.S. Joaqutui
ESTA.T-ST.CA MBHSAt,

Durante o mez de janeiro foram avia-
das n'esta pliarmacia 899 prescrições,sendo dos seguintes médicos:
Capelli Camarano...,
Emilio dajjViseca...
J. A. de AT-iieiua
G. Feldhagen ,.
Adolpho da lanseca..
Dias da Costa
Sebastião Saldanha..
Rocha Lima ,.
Aprigio Chavantea.

ao mesmo porto. Quer uma, quer outra,

193
94
87
66
30
30
30
20
18
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Du.

Ao Exau. .-Sr. ministro d»
Justiça

AMPARO, S. I'AUI.0

Quando se lembrará V. Ex. de remover
d'csta comarca o actual juiz de direito?

Tendo já completado (ha muito) o qua-
triennio è achando-se era completa deshar-
monia com todo o fi.ro, era esse um bom
serviço prestado por V. Ex. á justiça
cao l1

Povo.

Sãoagentes cdepositários geraes, nesta
capital, Silva Gomes & C, droguistas da
casa imperial. ('

—aso

Moléstias __e pelio
Illms. Srs. Rebello & Graujo.—Os dar-

throsqiie havia doze annos me aflligiam,
estão curados desde quo tomei o seu Ex-
trado liquido de Salsaparrilha Composto.
Fazendo esla declaração, scicnlillco-üics
que este remédio ô exceilente para os in-
commodos da pelle, e dou assim uma
prova do limito que os considero, fazendo
votos para que so propague este remedio
de tanta utilidade. ("

Lorena (S. Paulo), 14 de julho de 1886.
—Rodrigo Luiz Gonçalves Baslos, major.

B.arra do Pirahy
8 • M. PIO CONSISRVADOR"

Srs. presidente, secretario e thesourei-
ro.—Quando é que entendem prestai' con-
tas da dita sociedade? Ha dous aunos que
não se reúnem em assembléa geral e um
reunião de sócios. ('

A alma do defunto presidente
_aKa_R-_£ÍÍ!_. ZE^>Rtt&£)y&^£3^5!'-

Manuel da motta Ribeiro.
Passa-Quatro, 26 de janeiro de 1S-8

€iira dasi I.eii.orrMoldes
AGUADl.CIMKNTO AO DR. BRtSS.-Y

Soflrendo, ha cerca de oito annos, de
uma terrível intiammaçio hcniorrhoidal.
com grandes mamillos, acompanhada da
queda do récto, ehtreguói-me aos cuidados
ilo distineto cirurgião especialista, Dr.
Brissav. ha doz dias. Hoje me acho cora-
pietatnente restabelecido da operação e
liire do flagello que me opprimia.

Por isso, venho peio presente patentear
ao Illm. Sr. Dr. Brissay a minha eterna
gratidão.

Antônio uit Airmu Fiírruira,
lavrador _m Campos.

Corte, 31 de janeiro de 1838. ('

A.i Petit «lournol
Ahonnements à teus les journaux et

reviics. iournaux illustres ou de mode?.
au d-taíl, le Figaro au móis, cliez Item.
Nicottd & C. rua dos Ourives

porém, d'aquellas sollcitaçces tora sido
julgadas prejudiclaes á provincia, já por
comprometter (a de Itú a Santos) 67 kilo-
motros da via férrea Sorocabana, que
gosa de garantia de juros da provincia ;
já por offender á companhia Ituana, que
teria necessidade de arrancar seus trilhos
de Itaicy a Jundiahy, sendo essa também
favorecida com garantia de juros pelo
poder provincial. E não são estas só as
difliculdades que acarretariam uma c ou-
tra cCaqcellas preteuções, senão a maior,
a invasão da zona privilegiada da via
férrea dc Santos a Jundiahy,

Esses óbices são vencidos pela pretonção
do abaixo assignacírrcom a sua projectada
estrada circular, que, partindo da estação
da Sorocabana (Boltuva), no municipio de
Porte Feliz, vai ter a Santos, atravessando
uma zona que hão pertence á ingleza.

Nãa ha duvida quo a via férrea circular
de Porto Feliz a Santos tem um percurso
longo; mas, se aos lavradores do Porto
Feliz, Tietê, Capivary, Piracicaba e Rio
Claro não convém e. rregar sens produetos
pela via férrea circular, por isso que são
aquellas cidades servidas por outras vias
férreas já existentes , ê inoontestavel
que serve para conduzir de um ponto para
outro a producção da pequena lavoura,
desenvolvendo o commercio inter-muni-
cipal e utilisando enormemente o trans-
porto do passageiros.

A via férrea circular, n'e'stes pontos c
ainda mais adianto, não tem outro flm ;
sendo o seu principal objectivo servir ao
resto da zona que percorre, sem qno lhe
possam fazer embaraço as pretenções
quer de Itaicy quer de Ilú a Santos;
desejando quo ellas se convertam em
realidade.

Alem d'isso, abre esta via-ferrea um
escoadouro facll e ininterrompido a mer-
cadorias dc parte da estrada de S. Paulo
e Rio, apprnximando-as de Santos e dimi-
minuindo o frete actual.

O articulista, pois, não tem razão cm
pretender descobrir aquillo que. não está
oeculto napretenção do abaixo assignado,
e do qne nunca fez questão om declarar.

Ao solicitai' aquella concessão, o abaixo
assignado precedeu o seu pedido de estn-
dos technieos preliminares, e á vista d'el-
les pôde descançar o articulista, porque
alürnia que a via férrea circular através-
sara a serra do mar com suas locomotivas,
sem ter precisão de planos inclinados,
que acarretariam onerosas despezas de
construcção e custeio.

Bem sabe que o favor publico, a attenção
benévolá dos paulistas para esta via
férrea, havia de incommodar a algum in-
vejoso; mas, tranquilliscS. S. o espirito:
a provincia de S. Paulo offerece extenso
campo á iniciativa de todo., e aos esforços
-'aquelles que procuram concorrer para o
seu eiigrandecimento, com emprezas sérias
como a de que se trata.

Ao terminar não deseja que o artl-
culista a quem respondo, acredite que foi
intenção dn abaixo assignado, ao solicitar
essa pretonção ao governo, prejudicar ada
acreditada firma do Rio de Janeiro, a que
S. S. se refere, c que encontrou opposição
muito séria por parte das dlrectorias da

Hilário Figueira  12
Amorim do Valle  12
Secundino Ribeiro  12
Rego César , 10
Isidoro do Moraes  10
Oliveira  10
Titara ...___./  9
Mad._i.ii1» i<reire... • 9
Rocha Faria  9
Paula Fonseca  9
Faria Castro  6
Figueiredo Magalhães  8
Sectoso  7
Carlos Botto  7
Henrique Lagdea  7
Raul Ferraz  7
João Cancio  tf
Corrêa do Rego  5
Camargo
Rego Lopes
Henrique de Sá
Frederico Carvalho...
Sérgio de Oliveira...,
Agapito da Veiga....
A. Guimarães
Albert» Figueiredo...
Camera
Miguel Couto
Brissay
Campos da Paz
Samuel Brandão....
Pires Ferreira
Rego Barros
Augusto Pinto
Azevedo Macedo
Arlhur Vargas
Santos Marques
ft. Magalhães
Agostinho Araújo...
Livramento Coílho..
A. J. de Castro
Caminha Filho  £Armond  »'
Cama rão  «J
Eduardo da Fonseca  *
Guedes de Mello  - t
Ro<sas Torres  2
Te.lasco de Goniensoro  8
José Lourenço  &
Cardoso Fontes  C
Epimacho  gCastello Branco  8
Vidigal  É
C. Barata  gP. de Asevedo  |Nicanor  |Cypriano de Freitas  *
Campos  *
Mendes da Costa  2
Silva Araújo  *
Vinelll  IMiranda  *
Avellar  2
.•'misliuo, Furtado, P. da Costa, S. Gomes,

Hmporttnnto descoberta
Todo aquello qüo soffre do tosse, «»•

thiua, rouquidão ou qualquer ciiferini-
dado do peite, o de vias respiratórias,
ainda a mais grave, só não so cura náis
o querendo.

O Peitoral de Cambará, Imporlantf
descoberta do Sr. Alvares de S. Soarea
de Pelotas, do Rio Grande do Sul, è un»
remedio. tão efficaz que não admittc hojo
duvidas a respeito.

A prova acha-se no grande ntimer»
do attestados de curas obtidas; no sem
extraordinária consumo j nas honrosa-
apreciações ."** -mprensa; na sua apnr*-
vacão pela ü:::.. central de hygieno
publica; na' auetorisação do governo ira-
perial, e no grande prêmio do duas me-
dulhas de ouro de 1' classe com que foi
distinguido,

Portanto, os doentes só não se curam
quando não o queiram.Lede com attenção o folheto que acom
panlu cada frasco.

Únicos agentes e dop03lterios geraean'esta corte, c provincia do Rio de Je.
neiro, Silva Gomes & O. í.

Aos doentes tio estomagr»
ATTBSTADO DO l_._M. BR.. COMM UN DADOS

LUIZ #OSé DA SUV ^DIMARÃRS
Illm, Sr. Rebello « (S/ranjo. —Cera

pralzer comraiinic--lt Wi» fiz uso d»
seu Elixir Kstomach- '*. Camomilla,
e, Mm effeito, 6 um »)tlmo digestivo,
pois que na minha dyspepsia tirei bou»
resultados, considerando por isso esto
Elixir (te muita utilidado e proveito par»
o estômago,

Rio, 26 de julho dc 1887.-De V. S.
amigo e obrigado,—Luiz José da Silva
Guimarães, — Rua do Silveira Martin»
n. 6. ('

Paquetá
Amigo. Só achei um defeito aa mani-

fcstaç.ão quo receboste.
Os foguetes foram comprados con

troco da cachaça,
Amicus.

A herança do sogro chegará para pagar
a viuva uo Batenella? Pergunta ura
tavorneiro de S. F. Xavier. (*

EDITAL
Praça

O Dr. Jorge de Azevedo Segurado, jule
substituto da 1* vara eivei na corte e
cidade do P.lo de Janeiro, etc. :—Fa.
saber aos que este edital de praça com o
praso de dez dias virem, que o porteiro
dos auditórios trará era publico pregão
de venda c arrematação os rendimento!»
do predio n. 20 da rua da Conceição, cor-
i-'t-adente a vinte mezes de aluguel d»
iuosn.o predio, á razão de 508 mensaes,
pohli rados cm execução que o suppli-
canto José Antônio Esteves movo a D.
Emi.iá Maria Pimentel, tendo sido essea
rendimentos avaliados em sciseentos mil
réis annuaes, a qual praça terá logar no
dia 14 do corrente, ás portas do edifício
das audiências à rua da Constituição
n. 48, ao meio dia. E para que cheguo
a noticia e concurrencia de todos c seja
árreniadado por quem mais dér, sé passa
este e outro do iguaes ttieorcs, que vão
por mira assignados, publicando-sc, o o
porteiro dos auditórios de assim o haver
aftixado no lojjar do costume, passará a
respectiva certidão. Dado e passado n'esla
corte e cidade de Rio de Janeiro, ao pri-
meiro de fevereiro dò 18S8. Eu Procopio
Cternes Cabral Velho, escrivão interino o
subscrevi.—Jorge de Azevedo Segurado.

:.._r_____

DECLARAÇÕES

Mello Braga, Sã mico, Lins de Vascon-
cellos, Abreu, Santiago, J. J. de Sá,
F. Barreto, Monteiro de Azevedo, Ale-
xandre Calaza, J. F- Jauffret; F.
França, Maggiòli, Estrella, João dc
Castro, Luiz'Santos, Saboia; Nabuco,
Souza Costa, Jobira, Pontes, Victorino
da Costa, Martins Costa e Pereira da
Cunha, um cada um  27

Santos Fiouríredo & Fialho.
Rio, 1 de fevereiro de 1888.

lllnt. e Ex-n. Sr. director áo
correio geral

E' tal o procedimento do Sr. col! .dor
das caixas do Caju qne requerem-se as
providencias.

Um chefe de familia indignada. (.

Itcalci-g'0
AO JUIZ DB ORPHÃOS DA l" VARa,

Pede-se a attenção de V. Ex. para o
que se está procedendo com os menores
do finado Borges de Castro,que falleceu a
4 de janeiro e até esta data ainda não se
pro^deu a inventario.

Um prsjudicaao.

On remi 1'ar^cnt
a quem comprar por menos Igual; a casa
é na rua da Quitanda AUX 100,000 PA-
LETOTS. (.

CompanTiIa das Docas de ü. Pcflro
De conformidado com o art. 24 dos os««

tatut.es da companhia, são convidados oa
Srs. accionistas a reunirem-se no dia 25!
do corrente, ao meio-dia, no salão do
Banco Industrial e Mercantil, á rua da
Quitanda n. 119, 3* andar, alim de toma»
rem conhecimento do relatório da directo-
ria do anno findo, o parecer do conselho
fiscal, bem como proceder-se á eleição do
um director o conselho fiscal e ssus suj>-
pleni.es.

Rio de Janeiro, 1' do fevereiro de 1888.
—O director secretario, Emilio Nic!sen.('

BaÉ Territorial e Mercantil de Minas
Convido os Srs. accionistas d'este Banco

a reaiisarem a 4" prestação do capital, no
valor dc 10 ¦ /, ou 20R por acção, até 29
de fevereiro próximo futuro. As entrada»
se farão n'csia cidade no respectivo esta-
belecimehto, á rua Direita n. 31, e na
corte, na agencia do mesmo Banco, á rua
do Visconde dc Inhaúma n. 24. Na ocea-
siso do pagamento 

'deverão 
ser apresca-

íi.. as cautelas em poder dos mesmos
.Srs. accionistas.

Juiz de Fora, 29 de janeiro do 1888.
—João Ribeiro Mendes, presidente d».
Banco. C*

V. it. T. doa Mii-l-nos do
S. íFranc-BCo de Paula

GUARITAS

O irmão syndico paga nos dias 8 c 9 do
corrente, das 10 horas ao meio-dia, ao»
irmãos e irmãs soecorridasj sendo no dia
8 ás irmãs e no dia 9 aos irmãos. (•

is TuBaiu be Park
POR

XAVIER DE MIONTEPÍN

PROLOSO

(Continuação)
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Estou-o esctitaudo, mas avie-se,,, a
men.na de Aubi-rive espera por mim e
eu estou anciòsa por vel-a...

Um pouco de paciência... E delia
que preciso fallar-lbe...

De HenriquetaV• — Naturalmente... Deve tor compre-
hendido. tie certo, iiue.se a fazia guardar
n'esta casa, era para a separar d'elia.

Adivinhei isso o llquei quasi louca
dc terror e de pezar... Suspeitei alguma
infâmia... Ah I não me atreveria a rope-
tiro que suspeitava... Peço-lhe... sup-
plico-lhe, senhor, diga-uie que não tinham
íundami..!!to os meus receios... Diga-me
que é homem de bom...

Homen.vle bem? du cerlo que o sou!
por-isso a honra ficará salva... a falta
sc:á reparada....

A ialta seja reparada ? balbuciou
¦ Ursiila tremula. A laila 1 repetiu ella,

que falta?
Agora, ou d'aqui a cinco minutos, a

preciso° que saiba tudo... replicou Ro-
fe-rto, mais vale não perder tempo... A-
menina d'Atiberive 6 mãi...

O effeito produzido nor estas palavras
íoi iinmedi.io e terrível.

Do pallida, que estava. Ursula fez-se
' 

liviiki. As suas feições casualmente tão
benignas tornaram a contraltir-se n'iima
expressão terrível. Dos olhos apagados
pelas lagrimas despediu-se ura relâmpago.

Ah! miserávelI exclamou ella, e deu
um salto com as mios estendidas ea
vontade firme de agarrar Roberto pelo
pescoço e cstrangiilal-o.

Mas não contara com a fraqueza do
corpo debilitado tanto pela idade como
jiel.jsquati" dia. mu.taes, que acabavam
de decorrer.

O.senhor de Loc^Earn agarrou-a som
•limculdade pelos poisos, e não teve ne-
cessidade de recorre, a uma violência

/ prolongada pára a obrigar a sentar-se na
cadeira que oecupava minutos antes.

Sentia-se vencida, jantia-se iuipotente
«üante d'aqiiel.e. homem, d'aquelle co-
varde. cuja infâmia conhecia, e, occul-

tando o rosto nas mãos,
grimas mais amargas quo todas as que
até então derramara.

Mas eompreliende uma cousa, minha
pobre Ursula, disse o conde com impa-
ciência, que todo este melodrama é inútil I
Estamos a perder uni tempo precioso...
Ilenriqneta espera-nos c inquieta-se por
não nos ver voltar... A situação é hera
simples... Sou pai d'uma criança... hoje
bastarda,., mas que se tornará legitima
quando Hcuriquela fòr minha mulher.

A aia levantou a cabeça e estas pa-
lavr.iscoarara-sc-lhe,sibilando,pelosdentes
.serrados  —.--"-

Sua mulhor I Ella I Ah I nunca I...
Roberto encolheu os hombros.

Oh I meu Deus, replicou elle, julga
que não estou lendo o que se passa no
seu espirito ? Está fazendo o plano de me
denunciar ao senhor de Atiberive como
um subornado!', como um patife, como
uma criatura vile miserável, para eu ser
expulso do palácioI... Piojecta abrir os
olhos da minha amante acerca da minha
pessoa c fazer-lhe o meu retrato com bem
negras côrcs para que ella me odeie tanto
quanto me amava...

E fal-o-hell disse Ursula. Tão ver-
dade como creio em Deus, fal-o-hei 1

Ora I náo, uão fará tal I... Terá até
cuidado de não o fazer! Quando lhepassar
essa exaltação, quando rcflectlr, poupará
a um velho, cuja vida está por ura fio,
uma declaração que o mataria... Não
condemnará á joven. por quem tem.tanto
amor, á eterna vergonha de ser mãi, sem
ser esposa I

Com a sua habilidade costumada o Sr.
de Loc-Earn desenvolveu esta these, e
fel-o tão victoriosaníentç que a humilde
criada se deixou convencer de que não
convinha a uma desgraça já consuminada
accrescenlar novas desgraças, irrenie-
diaveiscomo a primeira,e balbuciou como
a menina de Auberive já fizera:

Calar-me-hei...
Agora, proseguiu Roberto depois da

nova vicloria que acabava de ganhar, so-
cegue completamente, minha boa Ursula,
bauhe o rosto com agna fresca... com-
ponha os cabelios que espalhados lhe dão
ares d'uma doida futidada Salpêtrière e
venha reunir-se com Henrlqucta...

Cinco minutos depois, Ursula c o conde
desciam juntos.

A triste criada teve um momento de
alegria dolorosa, quando, ao entrar para
a carruagem, viu a menina de Auberive
lançar-se-lhe nos braços com tuna ex-
pausào de ternura de que phrase alguma
poderia dar idéa.

Oh! minha filha... repelia Ursula,
apertando Henriqueln nos braços c co-
biindo-a de canelas — minha querida
filha... minha pobre illlia...

Roberto não quiz tomar parte n'estas
expansões, subiu para a almofada.

Onde vamos, meu amo? perguntou
Bijou.

Ao caaiiulio de ferro de Orleans,
respondeu o aventureiro.

A menina do Auberive e Ursula par-

tiram n'aquelle dia no mesmo coraboyo
das cinco c vinte miímt 'S,que devia trans-
portal-as cinco dias antes.

XXVII
No dia seguinte, pelas novo lioras da

manhã, Roberto de Loc-Earn, que aea-
bara de passar muitas noites quasi em
claro, dormia com o profundo somno do
homem que tem o espirito tranquilla e a
consciência socegada.

José, o velho criado de quarto do se-
nhor de Auberive, entrou no aposento
cora ar embaraçado, c, parando em frente
da cama, -disse—eóm a- voz ura pouco
commovida:

Peço perdão ao senhor conde... mas
tomo a liberdade de supplicar ao senhor
conde que acorde.

O aventureiro abriu os olhos,., sem ma-
nifestar sorpreza ou descontentamento,
perguntou :

O que ha de novo, José 1 Espero
que não mr trará nenhuma nolicia má,
e que não aconteceria cousa alguma fu-
nesta ao senhor de Auberive.

Não, senhor conde, graças a Deus...
Sinto-me bastante confuso..-, mas foi-
me impossível proceder de outro modo...
E' uma pessoa que quer fallar cem o
senhor conde... Fiz o mais que era pos-
sivel para que ella se retirasse... teima...
recusa ir-se.. Pretende que o senhor
conde ficará muito contente de o ver, e
que se trata de um negocio urgente...

Quem é essa visita uni pouco ma-
linal?...

Um sujeito moço ainda.... menos
mal vestido.mas de um modo exquisito...
não traz bilhetes de visita, porque, se-
gundo parece, esfluecèu-se da carteira...
Escreveu o nome n'este pedaço de papel.,.

Dè cá,..
Roberto, ao ler as seguintes palavras,

escriptas á lápis: barão de Sarriot, ex-
perimentoua mais violenta contrariedade,
o que facilmente se eompreliende, mas
não deu a conhecer.

Ah I ali I exolamou era voz alta, o
barão de Sarrioll... um genlil-homem
provinciano, cuja familia conheci muito
nem... Exceilente familia a d'esse Sarriol!
palavra que fez bem cm insistir I terei
grando satisfação em o vêr... Traga-o
aqui quanto antes, José...

Sim, senhor conde...
O amante «te Ilenriqneta saltou da

cama, vestiu umas calças e uma camisola
de flanclla, c com ns sobrancelhas carre-
gadás.os lábios contratados, esperou pelo
seu visitante.

Este não tardou a apparecer, conduzido
pelo velho cidado, e exclamou, entrando:

Olá! bom dia, caro rondei... acceite,
querido conde, as minhas mais profundas
homenagens!

Sarriol estava deslumbrante, pelo menos
assim o julgava, porque se tinha vestido
de novo, na vesf.'*; a tx noite, dos pés ató á
cabeça, n'ura alfaiate do Palals-Royal.

Sobrecasaca curta, azul clara, coilete
de camurça, caiçns á liussard.com grandes
quadrados de todas as cores, lenço cór de

rosa por gravata, chapéu de seda muito
brilhante, sapatos de polimento com laço,
luvas esverdeadas, luncta de tartaruga;
beiigalinha Ungindo junco, cora um cástão
de cornclina falsa, constituiam uma toi-
leite de alta fantasia, que o velho criado
de quarto achava, não sem razão, um
tanto e.xquisita.

Devemos accrcscentar, que Sarriol, antes
do vir á rua de VilIe-1'Evêqu-, fora frisar
o cabeilo amarellado, e deitar,, no lenço
um frasco inteiro de água rio Colônia.

Parecia que vinha fugido do laboratório
de um João-Maria Farina qualquer.

Ern vez de responder, Roberto foi cer-
tiflear-se dc que José se retirara eíToctiva-
n.eute, e de que as portas estavam bem
fechadas; voltando paia junlo dc Sarriol,
e colloeando-se era frente d'cüe com os
braços cruzados sobre o peito, mediu-o
de iilto a baixo.

O visitante não pareceu embaraçar-se,
pouco que fosse, com aquelle acolhimento
mais que glacial.Chucha !'... Que. bem aposentado
está o senhor conde I disse, relanceando
os olhos em volta do quarto. Quo chie!
Que dinheirama ahi não vai cm bilgi-
gangas I... parece uma pessoa que está
n'um museu !... E tu, meu velhote, vaes
bem?... manda-me sentar, anda...

Roberto fez um violento esforço para do-
minar a cólera que lhe fervia no intimo,
c cuja ruidosa explosão poderia ser peri-
gosa, Ora vamos a saber, perguntou elle
com voz sutlbcada, acaso endoideceu ?...

Aqui paru nós, causar-me-hia grande
admiração que assim suecedesse... re-
plicou Sarriol.

Jurou então compromelter-me?...
deitar-me a perder?...Essa agora 11 eu que não hesitei
diante de nenhum sacrifício para te obse-
quiar 11 Pois não me achas hera vesti-
do?... O alfaiate allirmou me que os fl-
guiões da alta sociedade, não vestiam
cousa melhor I... Olha. cheira o meu !en-
ço... parece uma loja de porfumarias I...
Não fulhiiido no litiilü de J_.;/-..g... mas
só fallo n'is.0 por lembrança... visto que
não me custou nada...

E dizendo o que precede, Sarriol girara
sobre os calcanhar«:s, afim de que Ro-
berto o pudesse admirar melhor. Tormi-
nou a pirueta deixando-sé cahir n'uma
í»rande poltrona, e, cruzando as pernas,
abanou-se garridamente com o lenço per-
fumado. .

Que vem aqui fazer ? perguntou o
senhor de Loc-Earn, com o mesmo tom
de raiva concentrada.

E' boa a perguntai Esqueces que
temos negócios... e bonitos negócios,..

Nãn esqueço...
Trata-se do ajuste definitivo das

nossa., sequeiras conlas.,, execulci tudo
á riscii../ COiüO um bom rapaz... agora
é a tua vez... '

Não podia Aer apiiWaaC um encon-
tro era qualquer outra parte ?

Mas como t
Escrevendo.

Sorocabana c Ingleza, como poderá verí"""";'ii_iii.ii_-i.il 
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gcnt-Court, ontrajados de lanceiros polo-E' porque, a rainha orthographia e
um pouco duvidosa, c quando uma pes-
soa lera quinze mil libras de renda,
(porque, cmflm, é.como se as tivesse),
não gosta de fazer rir o seu exceilente
amigo RobertoSaulnier...

Cala-te, desgraçado I... cala-te!...
Desejo deveras calar-me, mas, para

fallar a verdade, não estou contente!...
Recebes-nie como uma patrulha recebe
um ladrão, quando venho procurar-te
com toda a franqueza I I I Nem ao me-
iios me olíerecéste ura copo de qualquer
cousa 11 I Remedcia o lapso... Secco
ou doce, como qiiizeres, para .mim., e o
mesmo...

Roberto encolheu os hombros.
Não tenho nada que te oííerecer,

disse elic.
O que, pois nem uma gotta de Cham-

a«,'ne fino ? nem sequei1 um trago de
licor de Cassis ? Isto 1 isto ! Anda, toca
a campainha c manda ao velho de ha
pouco que traga uma ou duas garrafas,..
E'fácil... Os criados estão á tua dis-
crição.., a adega deve ser boa... a casa
c farta...

Imaginas quo entre a boa roda se
b bem licores a cada momento 111 Nao
era eu que daria uma ordem tão compro-
mettedorae ridícula:.. •' _..Não lá liemos mais n'isso, mas em
todo o caso tu não és amável I... Ro-
berto, isso causa-me desgosto, fica sa-
beudo I... Tira-me as illusões que tinha
ateu respeite... eu que te olhava como
um irmão I... eu que só com uma pala-
vra te podia fazer mal! I 1 Bem sabes,
meu caro. sou bom rapa', mas não me
hão de ollender... não, não !!! não seria
conveniente !... '

Sarriol pronunciou estas palavras cora
uma expressão ameaçadora, quo fez refle-
ctir o aventureiro.

Estava á meree d'aquello homem, era
preciso tratal-o cora cadela, náo havia
remédio, ou então descmbaiaçar-se d'ellc
o mais depressa que fosse possível.

Vamos, disse Roberto, mudando de
physionoraia repentinamente, tens razão,
eu*- que náo a tenho... Recebi-te :.ial...
perdoa-me... A tua inopportuua visita
contrariou-me muito, não nego... Seco-
nhecesses como cu a sociedade cm que
vivo, e tudo quanto se relaciona cora essa
sociedade, compreheiiderias como é facü
de despertar tanto a desconfiança dos
amos como a dos criados... Eu devia
tc.-te explicado tudo isto com maneiras
brandas,., üá cá a mão, meu bom ca-
matada, e não fiques mal eontmigo,
nâo?...

Ora ainda bem I 'replicou Sarriol,
apertando a mão de Roberto, sou urna
pnmbinha sem fei!... Restituo-te a mi-
nha estima c raspo-me... Só estarei aqui
o tempo preciso para redigir a nossa pe-
quena escriplura e assignal-a...O multo
cinco minutos... Trago comungo papel
sel.lado..(,.__. pega n'unia penna o acabe-
mos com isto...

-*- Amanhã acabaremos.
-- Por que riãó ha de ser jà>

Porque, desojoso de apagar no leu
espirito a mais pequena lembrança da ma-
neira desagradável como hoje te recebi,
convido-te para jantar amanhã...

Ah I sim, senhor, isso é que se cha-
ma uma bonita ideal... disse Sarriol
cora enthusiasmo.

Farei as cousas á grande... pro-
seguiu Roberto, e á sobremesa, entre a
pera e o queijo, assignarei o. que qui-
zeres...

BravoI... tornar-me-hei para ti
um írmàòl Dispõe do teu amigo... Oiide
jantaremos?...Nos Campos-Elyscos,' n um bom
logai1 que eu 

"conheço, e onde de certo te
furas gente quando tiveres as tuas quinze
mil libras de renda... aquillo é que é
adega, amigo Sarriol, aquillo é que é
adega I não te digo mais nada!

Onde nos encontraremos?

petuo folguedo. Umas vinte labernas e
retiros apinhavam-so n'nqiielle local.
Via-se alli um carrousel e uma sala de
dança construída dc taboinhas, cuja pin-tura imitava riscadilho. Ao lado deste
baile, quasi campestre, elevava-se a bar-
raea de um saltimbanco chamado o mar-
quis d'Arg'ent-Courl, de certo por causa
da veste vermelha com lenlcjoulas, dos
calções amarcllos e das meias cora qua-
tirados bordados, que constituíam o seu
trajo.

O cheiro das frituras e das caldeiradas,
passando através da folhagem, e o sora
dos bombos c dos clarinetes, a.trahiam de
muito longa os- curiosos, ás paragens do
Bel-Air.

Um pavilhão quadrado, pretencioso, em
fôrma de chalet, dominava dc toda a
altura do seu primeiro andar os retiros e
tab.rnas que se lhe agachavam aos pés

_ Espera-me ás seis horas em ponto, j Era uma'casa de pasto muito conhecida
debaixo das arcadas da rua de Rivoli, asJ pelo nome de Panier-Flcuri, e que tinha

pédo ministério da fazenda.... UUY^-tÇ*'] na tabolcla. era conformidade com o
liei de carruagem. ¦ hl

Combinado..,
Portanto até amanhã

Até amanhã, ó nata dos amíg
-• — Vou chamar para te conduzirem ate
á poria... Muita circuinspecçfio, meu
bom Sarriol, e não converses na escada
com o cidado...

Socega.. • Serei mudo como uma pa-
rede.

Roberto focou... José appareceu. Os
dois homens deram um aperto de mão
muito cordial, acompanhado (festas pa-
lavras: .

Adeus, conde...
Até á vista, barão...

Ení seguida, SarrioLmiiito empertigado,
afim de parecer pessoa muito grave e
digna, sahiu do quarto acompanhado do
velho criado.

O Sr. de Loc-Earn, cujo rosto sc tornara
sombrio, e cujo olhar tomara uma ex-
pressão malévola, approxtmou-se da ja-
nella para ver o seu perigoso amigo atra-
vessar o páteo do hotel.

Fizeste bem cm apparecer hoje. Sar-
riollll— murmurou entre os dentes cer-
rados, quando o avistou,—para grandes
mal es, grandes remédios I— amanhã dei-
xarás de me metter medol I!

Alguns dos nossos leilores hão de tal-
vez lembrar-se da physionoraia estranha
c risorha que em 18..0 apresentava um
espaço de algumas centenas de metros
quadrados, situado no alto da avenida dos
Campos Elyseos, á esquerda, não muito
longe do arco da Estrella, e muito perto
do Hipp-dromo, predecessor d'aquelle que
um incêndio destruiu quinze ou dezesels
ai::ies depois. .

As fórri-Osas consfrticçoe.. que Doje la-
deiani a aventà não existiam.

No local oue ellas hoje oecupam eleva-
vam-se taludes coberíOB de.relva, coroa-
los de castanheiros carcomioCs. mas co-
pados, qué davam sombra a ulti terreno
chamado a collina do Bel-Air.

Era uma tomo feira constante, um per-

titulo, um cesto de flores.

xxvm
Apezar da visinhança das Ínfimas bar-

raças, freqüentadas por uma vadiagem
pittoresca, ou talvez por causa d'es_aou talvez ,
mesma visinhança, o restaflrinít de Pa-
nier-Fleuri tinha, senão estfolhida', pelo
menos numerosa frêguezia.

Vinham alli fazer patuscadas.
Os seus numerosos gabinetes particu-

lares attrahiam os amantes das filhas de
Eva, que par aquello tempo se chamavam
nos domínios parizienses loretlesfi actual-
mente se chamara cocottés.

Os vinhos do Panicr-Fleuri gozavam
de uma reputação merecida.A cozinha era
boa. O lagostim bordelcz offeree.ia alli,
mais do qúe em qualquer outra parte, um
sabor admirável da pimenta de Cayenna.

Além d'isso encontravam-se no .P.:.!.-. -
Fleuri certos petiscos ordinários, qie
n'aquelle tempo eram reputados como
muito excêntricos; petiscos que as mu-
lheres bonitas mal provavam cora os seus
bonitos dentes, soltando bonitos gritos de
medo, e que acabavam por devorar.
Entre outros citaremos as tripas á moda
de Caen e os caracoes de Bourgonha,
recheados de manteiga e broas finas, e
temperados cora o seu dentinho de alho.
São cousa'. qúe boje se encontram nas
melhores casas, mas em 185n as tavernas
em voga abandonavam desdenhosamente
o monopólio ao restaurant do Bel-Air,
que não se dava mal cora elle.

Era ao Panier-Fleuri qüe Roberto lo-
vava Sarriol a jantar.

Quando os dois homens chegaram, da-
vara sete horas. Havia multo qt.eanoi-
tecera ; mas o Bel-Air, illu minado £_>r
grande numero de lanternas de cõr, ofte-
recla uma perspectiva ainda maia alegre
taTvczdoquo era pleno dia. .-

A orchestra do baile tocava as suasen-
demoninhadas quadrilhas, e os seus galo-
pes vertiginosos ; o órgão dos cavallinhos
de madeira estrondeava éspahtOâamehte ;
q$ famelicos músicos do marquez d'Ar-

nézes,sopravam nos clarinetes ccornetins,
batiam òs pratos e batucavam no bombo
com energia digna de melhor sorte.

Só pelas onze horas, o mais tardar, so
deviam apagar todas aquellas luzes e ca-
lar todos aquelles ruídos.

A idéa do matar a sanguo frio um ho-
mera, era semelhante logar, mesmo ao
meio de tão ruidosa alegria, não podia do
certo passar pelo espirito de ninguém,
nem mesmo pela de* um dramaturgo era.
busca de situações originaes.

Roberto e o seu companheiro installa-
rara-se no primeiro andar, n'um gabi-
nete cuja j.üella deitava exactamento
para a barraca do saltimbanco.J

Parece que está a gente na feira da»
gulodicesl... exclamou Sarriol. Que ro-
gabofel...Agrada-me o estabelecimento 1...
Tinhas razão, conde I Hei de aqui voltar
muitas vezes quando viver dos meus rea^
dimentos... ..., . .Queres tu confiar-me o cuidado ao
regular o jantar ? perguntou Roberto.

Pois náo I E' até muito ,i'isto, porquo
és tu quem pagas... Depois, não sou en-
tendedor...Tenho maus costumes, vês
lu ; abusaria da hortaliça conservada O
das eostelletas com pepinos de conserva...
Faz-me principalmente comer pratos «íuo
eu não conheça.,, e escolhe vinho oo*
melhores...

Náo te dê cuidado...A propósito,
gostos de tubaras?

E' possível, mas ignoro, porque foi
cousa que nunca encontrei nas espeluncas
onde como... Manda-as sempre vir...
quando uma pessoa tem quinze mil fran-
cos de renda, deve comer tubaras... e, o
que ainda é mais, adoral-as...

Roberto, sem consultar a lista, escrevia
n'um quarto de papel que o rapai:
trouxera.

Quando acabou leu em voz alta:
Ostras dc Marenncs, sopa de cama

rão, filetcs de linguado á Joinville, rina
de vilella cora molho de lagostins c com
alcachofras e tubaras, em latas, tour-
ne-dosk provençal, perdiz cora tubaras.as-
sada. lagostins á bordeleza, saladas da
legumes á russa, com tubaras, puncli A
romana, sobremesa variada, café c llco-
res... Agrada-te a listai...

Sarriol retorcia o melhor que podia o
seu hígotlinho quasi imperceptível.

Respondo que sim, por simples con-
fiança! Isso cheira-me a que é hora; ma»
que o demônio me leve, se já alguma vez
ouvi o nome dc algum d'esses guisados?
Isso é bom para fazer bocea t

Se *•••* _r_ ,E' o que se precisa... Não te e«-
queça3 dos liguidos, meu bom amigo I..,
os líquidos sao o principal I...

Roberto t.rnou a pegar no lápis.
-. Eis, disso tiO Om d'um minute:

vinho tejuico do Rfièllí com as ostra*
vinho de Tavd com a sop», OMe-Ilotte
branco, líermitaue tinto, Xcrez b_-ÇO-
muito antigo, o S. Peray, de Hungria,
e8,"d0- (Continua.)

/.-
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Corpo Militar de PoBlcin «ia
Corte'• 

Per decreto n. 9819 de 8 (1q.mez de.
dezembro do anno próximo findo,-foram
augmentados os vencimentos dos ofiiciaes
6 praças d'estc corpo, no qual, entretanto,
existe um claro de 179 homens.

As pessoas morigeradas, que, pela dil-
flculdade actual de obter oecupaçao de-
tente, se acharem desempregadas, offe-
jece este .-o, |- a segurança do unia col-
locação regular com melhoramento futuro
jpor meio de accessos de postos, desde
«me se alistarem como praças para servir
por tres- áriiios, findos os qliacs poderão
engajar.se por mais dous annos, perce-
liendo i)'esse coso mais uma gratificação
equivalente á quinta parte do respectivo
soldo, podendo aquellas que souberem ler
e escrever bem, fizerem as quatro ope-
nações arithmeticase demonstrarem exani-

Slar 
condueta, contar com a probabili-

ade de uma posição melhor.
As praças deste corpo vencem as quan-

lias de 1^700 rs.de soldo, e 530 rs, de.
etapa diários, além do fardamento fino
rjue lhes é anmialmenté distribuído e he-s-
pitai'para se tratarem quando enfermos,
Bugraentaiido o soldo é a gratificação da

âuinta 
parte acima referida na proporção

os postos a-quo são elevados.
De ordem do Illm. Sr. coronel com-

mandante geral, convido, portanto, to-
aos os indivíduos nacionaes e estran-

Í;eiros- 
qua tenham de 18 a 45 annos de

dado a se alistarem no corpo, desde que
preencham as seguintes condições: Pre-
-sarem, com attestados firmados por au-
etoridades legalmente constituídas on

fessoas 
conceituadas e conhecidas, ter

oiri comportamento ; justificarem a resi-
«lencia no império por mais do dois annos.
«e forem estrangeiros; e apresentarem
tiaixos pela qual mostrem haver servido
com bom procedimento'os que tiverem
pertencido aos corpos do exercito, armada
e policiaes.

Secretaria do corpo militar de policia
•Ia corte. Rio da Janeiro, 2 de fevereiro de
X888. — Carlos Alberto da. CunhaÁ te-
Bente-secretario.

Club dos Diários em Petropolis
' A 1* partida terá logar no dia 4 do
Corrente, no salão do Hotel Bragança.

"Sociedade ele Beneíleenei»
Christovão Co.oiuluo

fiECKBTAHJA _ RUA DO SENHOR DOS TASS03
N. 1

De ordem do Sr. presidente convoco os
Srs. associados quites a reunirem-se cm
assemblèa geral no dia 4 do corrente, ás
6 horas da tarde, para approvor e discu-
tir o parecer da commissão de contas e
eleger a nova administração.—0 V secre-

._n-i»cctor-i>j._ gre.*al^da Uln_u_-
nação da córte

EDITAI ÀBíílNDO CONCURRENCIA I-AIIA A
COMPRA 1)0 MATEMA- BA ÍLL-UMINAÇÀO
A OA--GLOBO
De 

"ordem 
do Sr, Dr, inspector geral

da illuminação da córte faz-se publico
que, em virtude dc auetorisação deS. Ex.
o Sr. ministro da agricultura, commercio
e obras publicas, constante do aviso n. 58
de 5 do corrente mez, serão recebidas pro-
postas para a compra dc 2351 lampeães
que actualmente servem para a illumina-
ção a gaz-globo, de accordo com as se-
guintes cláusulas:

1."
O material compõe-se ds columna de

ferro fundido, da lanterna e do deposito
para o óleo de naphta, cujos padrões po-
derão ser vistos na inspectoria geral. As
colnmnas de ferro fundido são de 2 typos:
o 1* igual ao da illuminação a gaz cor-
rente eom o peso médio de 140 kilos, o
2' de formate diríerente com o peso me;
dio de 160 kiios.

2.
Todo o material c vendido no estado

em que se acha e será retirado aexpensas
da arrematante, que irá t«raaiid. possa
.!è)le, á pro')orção quo fôr sendo substi-
tuido por gaz corrente, -,

3.'
As prop.stas deverão indicar clara-

mente o preço para cada o.jecto e a res-
pèctiva quantidade, especificando S typo
da columna do ferro fundido.

4.'
Cada proposta será garantida por um

deposito de 5008.. foito no Thesouro. Na-
cional ou nas tbesourarias provinciaes.
Os proponentes preferidos entrarão para
o Thesouro Nacional com a' importância
total dos objectos arrematados, no prazo
de 30 dias a contar da data cm que, pelo
Diário Oficiai,ferem avisados para tomar
posse, sob pena de perderem cm favor do
Estado o primitivo deposito.

5.\
ns propostas serão apresentadas em

carta fechada atè ás 2 horas da tarde do
dia 18 de fevereiro ile 1888, na Inspectoria
Gera! da Illuminação da Corte, rua da
Quitanda n. 52,1* andar.

Inspectoria Geral da Illominação da
Corte, em lí) de n.vembro-de-1.87.-/0..
Julio da Silva Ramos, eseripturario. (.

-"¦¦¦--."..U._M)1)>—

A irmandade de Nossa Senhora da Con-
ceição, que se venera na capella do Cam-
pinho, fará celebrar hoje, - de fevereiro,
pelas 11 horas da manhã, com todo o es-
plendor e brilhantismo, a lesta de sua
cxcelsa padroeira, executando-se pela se-
gundr. vez a missa de Nossa Senhora da
Conceição, composta expressamente pelo
professor José Soares Barbosa.

Tomam parte artistas de reconhecido
mérito, sendo o solo de I.audamus can-
tado pela Exma. Sr. D. Rosalina; o tle
Domine Deus pela Exma. Sra. D. Maria
MS Assumpção eoSr. Machado; ode
Quilolles pelo Sr. Costa Lima ; o de Qui-
sodes e Quoniam pelo Sr. Bruno de
Oliveira.

AoEvangelho subirá atribunasagrada o
eminente orador, monsenhor Luiz Ray-
mundo da Silva Brito, vigário geral do
bispado.

Dejiois do sermão serã executado o
grande Credo de Itália, cantando o Saiu-
taris de .Francisco Manuel da Silva a
Exma.'Sra. D. Rosalina. í,

Durante o dia e. a noite haverá leilão
de prendas, tocando uma banda de mu-
sica no coreto ao lado da capella. . -

¦ A's 7 horas da tardo será exee.uta.dp 0
Te-Deum do immortal Francisco Manuel
da Silva,

A's 11 1/2 terminará tudo com nm lindo
ftígo de artificio.

A orcliestra é regida pelo professor José
Soares Barbosa.

Depois do fogo ha um trem especial que
partira á 1 hora da manhã tle Cascadura
para a corte; e durante o dia trabalha-
rão os bonds da estação ao largo do Cam-
pinho c vice-versa.—A commissão. (•

ario, Albino Litix Dama Ho, (-

EVANGELHO
Hoje ás 7 1/2 da noite haverá pregação

do Evangelho na casa de oração A rua do
Marquez de Caxias n. 34, Nictheroy.

M1S11I0 M AOMCDMli
DIRECTORIA DAS OBRAS PUBLICAS

De ordem do Exm. Sr. ministro faço
publico que n'esta directoria recebem-se
propostas até 1 hora da tarde de 19 do
niez de março do corrente anno para o
estabelecimento da navegação a vapor nos
xios das Velhas c S. Francisco, ua fôrma
Milorisada pelo art. 7' § 1", n. VI da lei
n. 8349 de 20 de outubro próximo pas-
gado, e nas seguintes condições:

I
Cada proposta será apresentada em

farta fechada e acompanhada de conheci-
vento do thesouro nacional ou da the-
«ouraria de fazenda de Ouro Preto, pelo

§h_Í 
o proponente prove haver caucio-

atlo, em títulos da divida publica ou em
moeda corrente, a quantia de 10:0008,
«rue perderá no caso de não a elevar ao
cobro ou se deixar de assignar o contracto
no prazo de 15 dias, contados da data em
qu« pelo Diário Official se fizer constar
» acceitaçáo da mesma jiroposta,

n
O proponente deverá referir-se ás clau-

aulas que seguem este edital, e em con-
formidade com as quaes será celebrado
O respectivo contracto.

Ul
e concuiTeneia versará'.
1°, sobre os prazos de que trata a clau-

nula XVIII, o ultimo dos quaes nio po-
dera exceder de tres annos; 2', sobre a

-__& ' importância da subvenção annuai até o
máximo de 100:0008-00.

IV
Os proponentes poderão examinar n'esta

«ürectoria os relatórios apresentados, ao
ministério da agricultura, coininercio e
obras pnbüeas, sobre a navegabilidade
dos rios mencionados, e quaesqner outros
documentos que ibes interessarem e aqui
«tiverem arebivadoa.

V
As propostas apresentadas serão aber-

tas á vista dos interessados, e sobre ellas
o governo deliberará no prazo de 60 dias.

Directoria das obras ptiblicas, em 18 dc
janeiro de 18.8.—/. F. Parreiras Eorta.

(Vide a Gaseta. üe Noticias do dia 20
de janeiro.) (•
¦*¦_¦ .ii ¦__-_.-.—_--_.i— ,—1--.--1 -¦_¦¦ i ¦ ¦ i . f__—_—¦

(Sociedade tle Beneficência
Curiatovão Colombo

_BCrtETAI_A,KUA DO SENHOR DOS FASS03 1

Do ordem do Sr. presidente convoco os
Srs. associados quites a reunirem-se em
assemblèa geral, no dia 3 do corrente ás
C horas da tarde, ua secretaria para des-
eutir e approvar o parecer da eoinnilssào
dc contas e eleger a nova administração.

._j»--i. — O 1' secretario, Albino Luis Da-
fit&iio. ._'

fi.*.-. V, -1. daa Famílias Ho-
nestas

Pagam-se aos próprios pensionistas as
pensões vencidas, das 11 horas da im-
uhá, as 2 da tarde de sexta-feira 3 do
corrente, á rna do Hospício n. 212. A que
não receber nesse dia, só receberá jiara o
mez seguinte ; assim como ficara privada
da respectiva ponsão aquella que não
comparecer a tres pagamentos segui-
dos.—O thesoureiro, F. J. Gonçalves
Yieira. ('

-'1.-1. fwj_~* i

gftfipEa ¦ "
$g^::.;. -

P0R....E_«ES.. fiTWUSTICO

POMPOSO BAILE MILlAIi

A' FANTASIA
(NÃO ODRIOATORU

Em I! de Fevereiro de 1888
VÉSPERA DE CARNAVAL

(INICIATIVA)
Termina hoje o prazo de recepção de

propostas de convites para Exmas. fa-
milias.

o 1* secretario, '
_}. J. Oomfttlect d'Aveiai.

Club de S. Christovão
A directoria participa aos Srs. sócios

qite a sessão solemne de posse da nova
directoria terá logar no dia 2 do fevereiro,
ás 8 horas da noite.

Secretaria do club, 31 de janeiro lie
1888.—/. de Mendonça, 1" secretario, (•

RECHEIO DE S, JOAQUIM
REUNIÀ0 FAMILIAR

Terá logar no dia 4 do corrente, _ano
Ingresso ás Exmas. famílias os convites
expedidos, e aos Srs. sócios o recibo do
rflí-í. corrente*
. O secretario,—..«}i!i»t -aa Cunha
Porto.

•COMPANHIA NACIONAL
DB

NAVEGAÇÃO A VAPOR
UNHA DO SUL

SANTOS
Paranaguá, Ait(.eiiinn,@<-*-*a-.-

cisco, Besterro, Kio
Grande, Pelota», Porlo Alegre

?2 Montevidéu
O PAQUETE

8.B.Memóriaao conde lií.BSen-
. «¦ riijue
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De ordem do Illm. Sr. presidente, con-

vido todos os Srs. sócios quites para com-
parecerem n'csta secretaria, quinta-feira,
2 de fevereiro, ás 11 horas da manhã,
afim de constituírem a assemblèa geral
para discussão e approvação dos novos cs-
tatutos, de nrcordo com o .- 7° do art, 31
dos estatutos cm vigor.

Secretaria, 31 de janeiro de 1888.—OI'
secretario, Antônio Rodrigues de lio uva, (

Companliia E. de F. Barão âe kmmi
De conformidade com o art. 12 dos es1

tatutos em vigor, convido os Srs. accio-
nistas d'csta companhia para uma as-
sembléa geral extraordinária, no dia 15
de fevereiro próximo vindouro, ás 11
horas da manhã, na sede da fregnezia de
S. Francisco da Paula, município de Santa
Maria Magdalena, afim de tratar-se da
reforma dos estatutos c da acquisição dos
privilégios da via-ferrea.

Escriptorio Central da companhia E.
de Ferro Barão de Araruama, 28 da ja-
neiro dc 1888.—Trajano A. de Moraes,
director. ('

\
LÜTEB

PARTE
©>c_ío «Jos bilhetes,á venda

na thesouraria, ã rua da 1-5«i-
.and» u. GO.

______Lt_c acçào
SABBADO 4 DE FEVEREIRO

0thesoureiro, Joaquim José tio
Htcario,

SOCIEDADE MARÍTIMA SE BENEFICÊNCIA
SECRETARIA, RUA DO ROSÁRIO N. 12

De ordem do Sr, presidente, convido
todos os Srs. sócios quites atè 31 de de-
zembro dc 18S7 a reunirem-se cm as-
sembléa geral ordinária, hoje, 2 de fe-
vereiro, ao meio dia em ponto.

ORDEM DO DIA
Discussão do parecer da

cou_niisi~ão fiscal.
_-_eleão da nova adiuiní..-

tração.
D. accordo com o art. 26 do rejiríiento

interno, deverão os Srs. sócios compare-
cer .munidos de seus recibos de quitação.
—O 1" secretario da assemblèa 

"geral,
João Alves da Costa. ('

Retiro Litterario Portuguez
FUNDADO EM 1859—43 RUA DO CARMO

Comnmnico aos Srs, sócios que em todos
os dias uteis, das 7 ás 10 horas da noite,j
acha-se aberta a matricula para as di-
versas classes.

Rio de Janeiro, 1 dc fevereiro de 1S88.
—Caetano de Castro,!' secretario. (.

Bas&co ci© Brazil
Não se tendo reunido numero legal de

Srs. accionistas para constituir a assem-
bléa geral extraordinária convocada para
hoje, allm de tomarem conhecimento e
deliberarem sobre o parecer da commissão
de reforma dos estatutos, nomeada em
assemblèa geral de 3 de novembro de
1887; de novo convoco a assemblèa geral
extraordinária para o dia 4 do próximo
mez de fevereiro, ao meio-dia, no edifício
do Banco, para o mesmo flm.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1SSS.—
Visconde de Tocantins, oresidente do
Banco. (•

Companliia Estrada Qs F.
Do dia 3 de fevereiro próximo em diante

ae pagará, no escriptorio da companliia, á
rua da Saude n. 40. do meio-dia ás 2 horas
da tarde, o dividendo das acções corres-
pondentes ao ultimo semestre.

Depois tio dia 10 o pagamento so fará
somente As quintas-feiras, ás horas já
referidas.

]*io de Janeiro, 27 dc janeiro de 1888.—
De ordem da directoria, Arthur P, Soares,
chefe do escriptorio, C

No dia 4 do corrente, ao meio dia, no
juízo de orpliãós da 2* vara á rua da
Constituição n. 48, pelo cartório do es-
crivão Menezes, será vendido em praça
o prédio de sobrado n. 164 da rua do
Senhor dos Passos, pertencente ao expo-
lio do finado José Francisco Duarte Pe-
reira, avaliado jiresentemente em o valor
de 7:2908000. (•

PRAGA

Directoria das Obras Pubücas
BlilTAI, CHAMANDO CbNCUHRENTBS I'ARA O

SI-8IJR0 I*OR—APOI.ICU ABERTA—DOS MA-
liÉRIABS QUE HOUVEREM DE SEU IMPOR-
TADOS POR CONTA DO MINISTÉRIO DA
AtSRICUliTUllA. COMMEPXJO E 0)1R_S FU-.
BMCAS.
De ordem de S. Ex. o Sr.'ministro e

Secretario de estado dos negócios da agri-
cultura, commercio e obras publicas, re-
ceberá esta directoria propostas nas se-
guintes condições para o seguro de todos
os materiaes (inclusive o carvão de pedra)
que houverem de ser remettidos da En-
ropa ou dos Estados-Unidos da America
do Norte para o-Brazil, eom destino aos
diversos serviços públicos a'cargo do
mesmo ministério.

1
Só serão acceitas ns propostas das com-

panbias nacionaes de seguros c das os-
trangeiras devidamente auctorlsailas a
funecionar n'esta cíirte, que forem en-
tregnes até ú 1 hora da tardo- do dia -4 de
fevereiro próximo íiitnrb na directoria
das obras publicas do ministério da agri-
cultura. -•• - '

Cada proposta deverá ser acompanhada
de um conhecimento.de deposito de3:0008,
em dinheiro ou em títulos da divida pu-
bliea, feito no thesouro nacional, rever-
tendo este deposito para o Estado, se a
companhia ou companhias preferidas dei-
xarem de assignar os contractos nos termos
d'este edital e de suas propostas, dentro de
oito dias da data em que receberem con-
vite para este fim.

As companhias proponentes deverão de-
elarar cm suas propostas que acceitara
Itôdás as condições geraes que seguem ao
presente edital e juntar uma cópia ali-
thentiea do ultimo Balanço do seu activo
e passivo.

III
A concorrência versará sobre os pre-

mios ou taxas do segura a pagar, sendo
este de cáes a cáes, de qualquer poito da
Europa ou dos Estados-Unidos da Ame-
rica do Norte para os do Pará, Maranhão,
Ceará, Pernambuco, Penedo, Bahia, Rio
de Janeiro. Santos, Rio Grande do Sul e
mais porlos do Império, conforme cm se-
guidase acham agrupados, qualquer que
seja a natureza da carga, o systema de
carregamento na oceasião adoptailo, a
classe do navio e a época da viagem.

Bahia, Rio do Janeiro e Santos, uavios
a vapor.. , ,

Idem, idem, idem, navios a v-t»,
Pará, Maranhão, Ceará e Pernambuco,

navios a vapor.
Idem, idem, jdem, navios à vel„. .
Penedo e Rjo Grande do Sul, navios

a vapor, . : ,
Idem, idem, navios a vela. .
Outros portos do Brazil, navios a vapor.
Idem, idem, navios á vela.
A responsabilidade do segurador so-,

mente cessará depois de feita a entrega
dos objectos no cáes, ponte ou outra obra
do porto do desembarque c principiará a
correr desde o cáes ou ponte cm que cm
terra elles forem depositados, afim de serem
embarcados para bordo do navio que os
tiver de conduzir ao porto do destino.

Serão preferidas as companhias que a
juizo do governo imperial oíferecerem
melhor garantia.

HV
Aeceitam-se também propostas para o

seguro terrestre até ao logar do emprego
de todos os materiaes de que trata este
edital, devendo os proponentes indicar com
a maior miniieiosidade as condições e taxas
com que obrigam-se a tomal-o.

V
as prepostas serão abertas na direeto-

ria das obras publicas em audiência pu-
bliea, no dia em que findar o prazo mar-
cado para o seu recebimento,e sobre ellas
deliberará o governo dentro do prazo da
00 dios contados da mesma data.

VI
O governo poderá celebrar contrãete

sómeutc com uma ou com duas ou mais
companhias, distribuindo n'este caso o se-
guro de cada remessa de material pio-
porclonalmente pelas companhias con-
tractantes.

VIi
As companhias proponentes preferidas

serão avisadas pelo Diário Oficial para
assignarem os contractos, cujas cláusulas
serão asile que trata o art. 2'.d'este edital,
e, se o não fizerem no prazo dc oito dias,
ficarão sem efleito as respectivas propostas,
além da pena comminada na ultima parte
do art. 1° e annulloda a concurrencia se
o governo não escolher quaesquer outras
propostas dentre as que tiverem sido apre-
sentadas.

Directoria das obras publicas, em 6 de
dezembro dc- 18S7.— J V- Parreiras
Horta. )'

__fi!*'__^,__-__5-íl-_ptw

sahirá no dia-5, as 10 horas, e re-
cebe encommendas pelo trapiche Silvino

no dia 4, até 1 hora, e valores até
-*.s 3, no escriptorio..

Passagens para Matto-Grosso e majs in-
formaçSes no escriptorio da companhia (•

46 RUA DA SAUDE 46
_____T^z^—ssts~~~v.s^———w.'i—'*^tr!SW!^^

LEILÕES

IIITswr
CARROÇAS

ARREIOS COMPLETOS
SUPERIOR CIMENTO DE PORTLÃf,.

DB

Gri _E3 _£_$ Ss»
em barricas de 400 libras

Peças de ferro, ralos, entra-
-das, melos-ílos, respira-

«louros, bombas
diversas para

esgotos

Sil» IIS
H0JÍE

«.manhã, ao meio-dia no juízo da 1"
vara eivei á rua da Constituição n_. 48,
será vendido em praça, tím terreno á rua
Tavares, Engenho Novo, com 35m,20 de
'frente e 123 de fundos, com uma pe-
quena casa, avaliada em 1:0008 perten-
conto ao espolio do finado Antônio Fran-
cisco Vieira, cartório do escrivão Cabral.(•

P

BSLIÔS ÍAMOS A GLIO
LINDAS AQUARELAS

F5i-i.S -.Râ-fU*...:-! '

Elegantes cadeiras douratíaâ
RICA MOUUi BE POIRIER ÉBÂHO

eB-òft-da de «lainosco de se-íls

SOBERBO PIANO
«lc mogno

do ti -i de <ít_.-ç_.i-. do afai_.s«üo
auetor Pleycl

DELICADAS C0LUMNAS
RICAS CORTINAS

de renda e reposteiros «Se rep»
de sed?. eu-ím

galerias «.ouradas

ESTATUAS DE Wi
B BKÒN3__-

«OS líôMlS*
_eisc_.o

VASO DE PORCELLANA
USE BÈVHEÍ-

ESCOLHIDA BIBLIOTHECA
0PTIMA8 SECRETÁRIAS

DE PALISSAWDRE E TUYÁ

ESTANTES DE PALISSANDRE
E -FÍJYÁ

DIVF.ÜSA. PAIM JOSO

SOLIDO COFRE DE FERHO
á prova «le foge

sle 5iaBBiB@asie.re O
-Myá eoni cs&ie-lussi "Víi-iceses

para âòrá-t-torSo nobre

ESPLENDIDO fiüAÍM-MÜPÍ;
esn tre® eos»[í«3 «lo

ua-lsBas-ü.rc e tn-ys'. eo.a espe-
Euo*-» fra_.ec_Jc!s ídéantêo

(Escriptorio, Gércral Câmara n.. 74)
auetorisado por Josenb Uau-

cox S«|."
VENDERÁ EM LEILÃO .

SABBADO 4 DE FEVEREIRO
ÁS 11 112 HORAS DÃ MANHA

62 RUA SENADO 62
diversos animaes superiores, adestrados
para carroça, arreios completos, supe-
rior cimento _»orí!an"«l «le
Gibfrs, especial para obras liydraulicas,
grande quantidade do peças de ferro, ra-
los, entradas, meios-ilos, respiradouros,
bombas diversas para esgoto e muitos
outros artigos oue estarão cxjiostos no
acto do leilão.^ 

AMWUNGIOS
OR. N. ROSSAS TORRES

ESPECIALISTA
Cura radical de cancros, caneroidcs c

teda a qualidade de tumores malignos no
seio, utero c anns, por um systema espe-
ciai e sem operação; extracção de kystos
sem auxilio de ferro cortante, não em-
pregando substancias cáusticas e sem dei-
xar eicatriz visível. Garante-se o resul-
tado, bem eomo nas moléstias syphiliticas,
rhé-iiiaticas e hydroceles em qualquer
periedo.

Consultório, ruada Alfândega n. 213,
das'.) ás 2 horas-da'tarde, todos os dias.

Acceitam-sa- chamados nara a côrt. o
provincias.

'nHI

VIGOR 00 CABELLO
EB/1YER

Para restaurar a côr natural
ao caiicilo grisalho e pro-
mover seu crescimento
abundante e vi&oj-aso
Agradável c apuradissimo preparado da

maior eflicacia para beneficiar os cabellos,
sem oflerecer qualquer inconveniente no'
eivo- - . I

Restituindo aos cabellos todo o viço ó
frescura da juventude, lal-os tomar de
novo sua côr natural, e desejada.

Com o seu emprego, os cabellos ralos a
enfraquecidos tornam-se abundantes e vi-
gorosos, e a calvicie, muitas ve_es, mas
uem sempre, so cura.

Immediatamente impede a gueda dos
cabellos, e promove o crescimento novo
toda a vez que as glândulas não se acha-
rem destruídas. ,. ,

O Vl$or amacia e limpa o pericraneo,
curando a caspa, íssira como a maior
parte, senão todas, os humores e moles-
tias que apparccem na cabeça.

Nada ha que seja tão agradável e útil
PAI-A O PENTEADO

como o Vigor, e seus efTeitos são nota-
veimente demonstrados pelos lindos re-
sultados qiie já tantas pessoas, com espe-
cialidade, senhoras, c. muitos homens do
idade,, têm conseguido depois de o terem
usado duranto algumas semanas.. ('

rRÊr-ARADO PELO

. J...-"C. AYER & C.
•_,0"WI_f.L—ESTADOS-UNIDOS

TOSSEM
Recommenda-se.ao publico o xarope do.

Assgico composto, approvado jielí.Exma. Junta de Hygiene Publica, mara-
vifhoso medicamento preparado 'cohi a
decantada gomma de angico do Pará e
alcatrão da Noruega. E' eflicaz para todas
as enfermidades do peito, agudas o
chronicas, como sejam : bronehites, ca-
tarrhos, defluxos, tosses rebeldes, asthma,
etc, etc.«preço 2g; vende-se na pharma-.úa I.rngaittina. rua da Uruguayana
n. 99 A.

Dos mais afamados auetores a 400 rs,
cada volume solidamente encadernado,
na livraria dc Serafim José Alves, rua.
Sete de Setembro n. 83, ondo
tudo c barato: Sand, Le diable aux
ehamps, 3tomescnc. em 1; Sand, Franççis
Chahipi, í vol.; Les aventures dé Juam
Uc Vorgas, 1 vol.; Les evangiles des que-iiqnilíes, 1 vol.; Sairit Hilaire, De le vrai
demoeratie, 1 vol.; Blanche Hortimer, 6
íolnes en 1; Dumas, Le quarahte-ciiiq, 2
vols.; Daliile, Malhéur et piété, poèmes,1 vól.; Le ieiineimposteur, 3 vols.; Jacob,
Pignerol, histoire du temps de Lous XTV,
1 vol.; Les plaies de famille, 1 vol.,
Voyage autour de ma maitre.se, 1 vol.;
üe 1'amitié, 1 vol.; Du pouvoir en,Fr_nce,
l vol.; Jeanne d'Arc, 1 vol.; Arnaud, La
révolution de 1869, 1 vol., Ferrcol, 1 vol,;
Le chasseur au filets, 1 vol.; La Bastide-
Kouge, 1 VOl.; Les deux margucrites, 1
vol.; Dégi-adation de 1'espéee humaine, 1
vol.; Daiille, L'imagiiiation, poema cora
Unas gr. 2 vols.; Musset, Les deux mai-
tresses. 1 vol.; Dumas, Bric-et-Brac, 1
vol.; Mathieu, passe-temps poètiques, 1
vól.; Venillot, critique générale, 1 vol.;
Gerardin, Monsicur le marquiz de Pon-
tages, 1 vel. E ;uma infinidade de boas
obras para o mesmo pie;o que possue a
livraria de Serafim José Alves, 83 rna
Sete de Setembro.

JARDIM ZOOLÓGICO
Está aberto todos os dias, das 6 horas

da manhã ás 7 da tarde.

S «cl cila «le de Beneficência
..o»*. __n_í.jjí©-! União «lo itoii."
Pim

11 PRAÇA DA ACCLAMAÇÃO 11
De ordem do Illm. Sr. presidente con-

vido os Srs. sócios quites a reunirem-se
em sessão de assemblèa geral, domingo
5 de fevereiro, ás 11 lioras da manhã,
para discutirem o parecer da commissão
de contas e elegerem a nova admiuis-
tração.

Os Srs. sócios deverão apresentar os
seus recibos no acto de votar.

Secretaria, 28 de janeiro de 1888.— J".
J. Lopes Junior, 1" secretario.

CLUB DOS PROLETÁRIOS
194 RUA DE S.PEDRO 194

Dc ordem do Sr. jiiesidente. convido
todos os Srs. sócios quites até 31 de dc-
lembro próximo passado, a constituírem
assemblèa geral, hoje, ás lu horas da
manhã, para leitura do relatório, balanço
doòr. thesourciro e eleição da commissão
íe contas, como dispóe o art, 1-1 dos esta-
tutos,

Secretaria, .2 de fevereiro dc 1SS8.—O
1" secretario, Ignacio Domingues Peres.

St Se Uri,Centenário «lo IMariptez
de Pomlinl

Assombléa geral de posse da novaadmi-
nistraçao no dia . do corrente, ás 7 horas
da noite.—O 1" secretario, J F, Ferro.

A, S. M. ..Memória a li.E-._el
D. José 1

£00 RUA DO SENADOR EUZEBIO 200

Tendo terminado cm 31 de dezembro
findo o prazo para entrega dos cartões do
beneficio desta associação, por isso con-
vido os Srs. associados que atè esta data
não fizeram a entrega, para que se dignem
ehtregal-ós ao nosso cobrador, que se acha
autonsado a receber os referidos cartões
em branco ou com as quantias agencia-
das; prevenindo em tempo, que todo
aquelle que o não fizer até o dia 15 de
fevereiro, ser-llie-ha lançada como debito
em sua matricula a importância do
cartão, conforme ficou resolvido cm ses-
sessão de 11 de outubro de 1887.

Itio, 31 de janeiro de 1888.—O 1" secre-
tario, J. Ferreira da Silva.

.npaa_:a S. Paulo. Rio ile Janeiro
31' DIVIDENDO

De 1' de fevereiro em diante será pago,
no escriptorio d'esla companhia, á rua da
Alfândega n. 49, das 12 ás 2 lioras da
tarde, o 31* dividendo, á razão de 7g0()0
por acção. Os Srs. accionistas deverão
apresentar os respectivos titulos para os
devidos lançamentos.

Rio de Janeiro, 28 dc janeiro do 1888.—
Ignacio Waliace da Gama Cochrane,
representante da directoria e inspector
geral. I'

GliAÜDE 10T1RIA DE PERNAMBUCO
O abaixo assignado remette bilhetes

d'esta loteria para o interior, sem com-
missão c despeza alguma. Agencia dc lo-
terias, rua dos Ourives 112 A..—João Alves
dos Reis. ('

y&Bst
a

do mogno pa.'.-- «!oa'uiitar_o

lOPTIM I08ILIÂ'
CM-«le vionsc-elsf-ne cons i*iicn

cttlp-i-i*-- e cspelEio
franeez para _»a.o «le Jant-ir

PRATA DE IEI EM GBÍíA

L. estou aqui ás suas ordens, 31 de
janeiro de 1883. P. P. Casino, das 8 ás 9
horas.

CARNAVAL
Aluga-se de 50 a 100 fardas todas iguaes,

para grupos carnavalescos, tem grande
íliversiilades de fantazias por preços sem
competidor na casa do Souza. Rua dos
Andrádas n. 77.

AOS CALVOS'

UtUf
Acima da travessa .e.S, Domingos

está vendendo dominós e roupas de maoo
e jacarés, mais barato do quo em outra
qualquer casa.

VER PARA CRER

242 Rua da Alfândega 242

Vende-se um inglez, n. 2, grande, dn
auetor Milners, quasi nevo. Para ver e
tratar na rua do Ouvidor n. 45, sobrado.

Saude? Espere 7,6., 18,7,11.9.0.10,5.7.
senão chover. 9.2

om-STOFI.-.!-1

DE FERRO:PARAPIS

(teiploíio, General Câmara n. U)
attctorlsado por unia (ilustre

família «.ue
se retira para a Europa

VENDE EM

l

LEILÃO

do correio

CONSULADO GEBAt BI PÔBTÜGAL
NO

RIO DE JANEIRO
Por esle consulado gera! se faz publico,

para conhecimento dos interessados, que,
tendo entrado do Porto com avarias a
barca portugueza Vasco úa Gama, apre-
sentou e ratificou o respectivo capitão o
competente protesto, requerendo vistoria
ao mesmo navio, a qual deve cll'ectuai-se
no dia 3 do corrente, ao meio dia,

Consulado geral de Portugal no Rio dc
Janeiro, em 1" de fevereiro de 1883.—D.
Silva Ribeiro, cônsul geral. (•

REAL COMPANHIA

Biiantm » m$ DR S.RíRAfl!i'Al;iJ!ii'::J fi lAiuii

O paquete a vapor

sahirá para ItJoittevidéo e Buenos
Ayrcü no dia 3 do corrente, ás 3 horas
da tarde.

íuinta-feíra,
DIA SANTIFICADO

AS li HORAS HA MArVHÃ

RÜA DO Wmt BE 1ABA16DAPE

ANTIGA ÜAS MANGUEIRAS
os superiores moveis, ornatos e alfaias,
objectos de arte e fantasia, escolhida bi-
bliotheca c mais objectos que gnamecem
a referida residência, conforme o
catalogo avnlão c_nc eerá «lie-
triüíiult-o no acio «Ho Ici-i-Q.

AO FIGURINO DO IMPÉRIO
ROUPAS SOB 1WEI.1I>A

Rua da Uruguayana n. 30. José Be-
nito Martines & C.

Vende-se um banco
tara n. 15-J.

na rua do Alcan-
e

Preparação scientiflca, descoberta do
sábio medico lord Erasmus Wilson, tem
a propriedade de prevenir a queda dos
cabellos, descnvolvendo-lhes toda a sua
belleza e formosura.' Dissipa radicalmente -Casp-, e dá vigor
á epiderma.

A VERDADEIRA VENDE-SE NA

DROGARIA SANVILLE
-17 RUA DÁ ALFÂNDEGA S7

HÃO CONFUNDIU COM V1QORIKA IMPERIAL.),

3$000
Reformam-se chapéos para senhoras

e crianças, põem-se á moda pelo ultimo
figurino; na rua do General Câmara
n. 155, sobrado, em frente ao largo do
Capim.

ttjUM IiMCCAO IH PfíEÇOS
Paletots, fraquesjsobrecasacás, casacas,

colletes e calças para homens e meninos;
robes de chambre de eacliemira, de chita e
do seda; guarda-pos de linho, camisas,
enxovaes para todos os collegios compre-
hendendo o respectivo uniforme, vestua-
rios de todas as qualidades para meni-
nos; roupas de brim branco e escuro.(já
molhado); artigos de túiletto, meias,
ceroulas , superior panno verde para far-
das, etc., etc, tudo bom e por preços
baratissimos, na antiga casa freire á Ç.

FUÜDADA EM 1842

36 RUA DÈ S. JOSÉ 36
A primeira casa acima da ma tio Carmo

ENVELOPES
ÚNICO TKRBAVKIftO ÚNICO VERDADEIRO

SOO réis
UMA CAIXINHA BEM ACONDICÍ0NADA

Cartões de visita em cinco minutos, a
28 e 38 o e-uto; aa Papelaria Parisiense,
rua dos Ourives n. 29, em frente á casa
Valerio.
t—

Rua üe General Câmara n. 381, esquina
do Campe da Acclamaçà9

Fornece-se comida para fora com asseio
e premptidào; recebem-se pensionistas.

Carne seeea da primeira a 18®, 110 ô
100 rs., retalhos, 2.0 rs.; toucinho mi-
neiro, alte, «80 e 600 rs., retalhas 300 rs.;
lombe e banha, 680 rs.; bacalhau grande,
•MU rs.; banha em lata dc 2 kilos, lgtíO.;
de 5, 3gTiO«; de 10, 78; batatas, 120 o
14. rs. o kilo, cm caixas do 30 kilos, 38
e 385.15; resteas de cebollas, 100 e 200 rs.;
feijão novo, 120 e 100 rs.; dito de cores,
160 rs.; arroz (le Iguape, 200 rs.|; dito
car.lino, 180 c 160 rs.; farinha de Surnhy,
160 e 140 is.; dita de Magé, 100 e SO rs.;
milho novo, 70 rs. o litro; manteiga De-
msguy, 18250 o 18200; de outras marcas,
18200,' 18100 c 18; vinhos de mesa a eseo-
lher, 460 rs. a garrafa, litro 610 rs.;
ditosfinos.de 18 a 6g; e muitos outros
gêneros finos a preços moderados, que Se
vendem no Armazém Lidador.

11„ Rüi 1)0 SMAMR EUZEBIO ÜS
JUNTO a' colchoauu caiuoca n. 111 •

CHALET

COMPANHIA

DE

TEM RECEBIDO

PARA AS SUAS AFAHABAS

iunMnuüi

Companhia Gitli-adn du Ferro
de IVlaricü

Os Srs. accionistas são convidados a
rcalisar a 0" entrada do capilal, no valor
de 10 "/. ou 208 por acção, no escriptorio
da companhia, a rua dó llospicio n. 77,
até o dia 10 de fevereiro próximo futuro.

Maricá, 26 de janoiro de iísSs. — Os di-
redores: barão de Inohan, vigário Se-
lastião Gama e padre Manuel J. j_*. de
.iievedo Farias, (,

Irmandade «lo Glorioso Mar-
tyr S. &5raz, crecln no nno»-
tetro de S. Bento
A mesa administrativa. (Vesta irman-

Jade festeja o seu padroeiro com todo. o
esplendor, no dia 5 do corrente, com missa
solemne e Te-Deum. No dia 3, por ser o
dia do glorioso santo, será celebrada uma
missa as(J horas, com assistência da mesa:
convida por isso todos os irmãos e de-
votos a assistirem a estes actos. Os irmãos
secretario e procurador aebar-se-hão pre-
sentes para a recepção de jóias, annuO.es
e donativos.

Secretaria da irmandade do Glorioso
Martyr S. Braz, 2 de fevereiro de 1888.—
O secretario, Ponciano Carvalho de OU-
veira.

Devoçãa Particular de Nossa Senta
.as CoiÈias

Esta devoção, por intermédio da com-
missão nomeada pela mesa administra-
tiva, faz celebrar no dia 5 do corrente, ás
11 1/2 horas da manhã, na igreja de
Nossa Senhora do Rosário c S. Benedicto
com toda a pompa e decência possivel
uma missa em louvor de sua Excelsa
Padroeira, prestando-se Cantar por devo-
ção um ii mão.

A commissão, pois. convida todos, os
irmãos e devotos da Virgem Santíssima
das Candeias para assistirem a esta solem-
iiidade. concorrendo assira com sua pre-
sf.nça para mais realçar este aeto de nossa
religião.

Rio, 2 dc fevereiro de 1888.—A commis-
são, João Francisco Pereira.—José Ju-
Uão Rodrigues.—Sabino Alces Minhoto.

SAIIIDAS PARA A EUROPA
TRENT  a 9 de fevereiro.
LA PLATA  a 24 de fevereiro.
TAüüS  a 9 de março,

N. B.—Na agencia lomam-se seguros
sobre as mercadorias embarcadas por estes
vapores,

Para fretes, passagens c outras Infor-
mações, trata-se na agencia da mala Real
Ingleza

2 RÜA DO (1IIML CAMBA 2
(esquina da do Visconde de Itaborahy)

—-"- - .-¦*¦>" 'i  

VILLKUlíipY

IiÉiiffli para coser

Traspassa-se o antigo e acreditado
ki.squo BRAZIL n. 21, largo deS. Fran-
cisco de Pauia ; trata-se no mesmo largo
no kiosque D. PEDRO 11.

¦ ii.irii.i-Ti i i ¦ i" ¦'-""'f" ¦ — .—----

A*

Mlle. Calmeis tem um lindo sortimento
do chapéus de senhoras € crianças. Fa-
zem-se e concertam-se á ultima moda,
por 38 ; rua Sete de Setembro n. 48, so-
brado, esquina da dos Üunv.is. (.

£50 medalhas* «He onro «lo
1' classe

iSO inedailias «le prata de
i* clasatc

__í8>iOÊüíitt 5t«isi'in>!-«.»s> o outros
tropiiéo*-i mm «i

CONTINUA HOJE
PIA-FEIE 2 BE FEVEREIRO

(DIA SANTIFICADO)

A'S 10 HORAS DA MANHA
NO MESM© S-OeAR

o leilão de terrenes sites á Villa-Gua-
rany e rua de S. Christovão.

at.ribue esta grande
confiança ás seguintes

razões
roílu-BAi SA «TRI

GfíANDE SOLIDEZ
lai©

GONtMHÊÂ.
Mais de dez annos de resultados

benignos attestam o valor da In-
jecção Anii-blenorrhagica de Re-
bello & Granj», approvada pela
Exma. junta de hygiene, que
tem a propriedade de curar go-
norrhèas recentes ou chr-nicas,
sem risco de estreitamentos da
urethra; vende-se na rua Pri-
lüeire de Março n. 04 B, esquina
dade S. Fedre, pharmacia. (.

Botinas de cord.vào e de bezerro dc 4g
a 7g; ditas couro da Russia de 58 a 7J;
sapatos fortes de bezerro de 48 a 7g; meias-
botas de duraque e pellica dc 38500 a 7g ;
sapatos de pellica com chapa de48500 a 78;
para meninos e meninas botinas fortes
para humidade de 28^00 a 58; sapatos
de inarrequii- de todas as cores dc 18500
a Sg' no 1* bsrátelro da rua dos Andra-
das n, 6, entre Hospicio e Senhor dos
Passos. (•

L. GOMTHIER'
mmm m i wm. & í

4 RUA 00 SACRAMENTO 4
Tendo de fazer leilão no dia 6 do cor-

rente, dos penhores que se acham ven-
eidis, roga aos Srs. mutuários hajam de
refermar ou resgatar suas cautelas, aüm
de nio serem vendidos. (.

.Durabilidade
ü.®

REBBÂZgflH
Aluga-se o do becco da Fidalga n. o, es-

quina da ruada Misericórdia • trata-se na
rua do Carmo n. 6. ('

QTJEBRADURAS
Curam-se, cm 30 dias, sem operação;

informa-se na rua dos Inválidos n. 61,
das 8 ás 11 c das 3 ás 8. (¦

.3

QUATIS DA BARRA MANSA
Os abaixo assignados, sócios componen-

tes da firma social de Luiz -José Ba-
ptista Guimarães & C, estabelecido n'estc
logar, declaram que alè esta data julgam
nada dever a pessoa alguma, quer por
letras, endoces ou titulos de qualquer
espécie, tanto a esta praça eomo íóra
d'ella, quer da firma social ou individual;"
se alguém se julgar sea credor queira
apresentar suas contas no logar de sua
residência, que sendo legaes, serão imme-
diatamente pagas. Quatis da Barra Mansa,
31 de janeiro de 1888.— Luis Josr. lia-
ptista Guimarães —Leopoldo Marques
da Motta Guimarães. )'

AGTOR1

S_ D. F.
RECREIO DE S. SEBASTIÃO

Participo a todos os sócios que hoje ha-
fera assemblèa geral ás 6 horas. Só po-
«jeráo tomar parte os sócios quites,— 0
«.íietail-. Vastoncillot.

A. de *_• M. M. a Estbcr de
Cnrvailio

De ordem do Exm. Sr. presidente, con-
vido todos os Srs, sócios quites a reuni-
rem-se cm assemblèa geral ordinária,
se^ca-feira, 3do corrente, pelas ó l/2.horas
da noite, na sala da associação, à pra»_ da
Acclamação n. 57, para ouvirem, discuti-
reme votarem o parecer da commissão de
contas; elegerem o conselho para o exer-
cicioadministrativo dc 1888.

Secretaria,em Ide fevereiro de 18fi8.—
O 1" secretario, Manuel José da Costa
Junior, '»

Imperial S. H. H. .e S. Gliristevão
A partida concernente ao corrente mez,

elTecttiar-se-ha sabbado, 4 do corrente.
Dá ingresso o recibo do mez de janeiro.

Secretaria, l de fevereiro de 1888.—O
secretario, J. Coelho.

CLUB 00 RIO COMPRIDO
Participasse aos Sis. socids que o baile

á fantasia terá logar no dia 11 do corrente.
Os Srs. sócios qúç concorreram, podem
ilesdt jã enviai' as propostas para convi-
tes. Pede-se sós Sr, sócios e convidados
para apresentarem fantasiados,—A ts»i-
viiudQ, -ki

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MAPITIMES
-Agencia, rua da Alfândega n. 1,1" andar

CES-lL-fVA OA I1LÍA FI-IMEI-iO DE r^SAUÇO)

O PAQUETE

c-mmandante MORTEMAKD, da linha circular sahirá para lABh^üeTSÒvMó»,
tocando na Uabla, Pe-nnmbiico e DaUar no dia 13 do c rrente, as 5_oras
da tarde.

O PAQUETE

SENEGAL
cofnmandante MOREAU, da linha directa, sahirá para iJrs-iot. e BoiM.éos,
tocando somente em iDukar, no dia 29 de eorrejate, às 5 horas da ta('de. __,

Recebe pas^geiros cm transito para Marselha, Gênova c -Va_.õleah .
Para fretes e passagens, trata-se na agencia, c cargas com o Sr. H. Davw.

corre'- üa comíailiiti, rua do Yisecr.de de Itaborahy n. 5, 1* »""«£• <'
O «gente iutef-no.Bi G.II.._ilDi

T. BE

Aço te_ac_,^_>®rc_cl.o
E_r.íaiiflF perfeito e autbomatic.

Píst«j lia «.espezas en. con-
certo»! J _.

ínstrucçoes grratis a todos !J
Gag*ante-*sc ai. niaeiiina*. por

6 annos!!
VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

Linha, retroz, óleo em
vidros e em latas, agu-
lhas, etc.; por preços de
nossas fabricas.

O nosso único deposito
na corte é

m DOS Oi.PI S3
i;..iiiii|.iiu'nlo ma do Ouvidor 101)

Em íVietheroy, rna do Impe-
rador 38; em H. Paulo, rna «Ia
Imperatriz 34 B; na Bahia,
cm Ivente ao elevador? cm
Pcrnamhitco, rua do Cabula
_ A; e ena Bueno*-Ayrc»», CaUo
Maipu n. •'9.

_!§Sr_^_3_____!^S
A.ham-se á venda na coc-heira Mo-

reaud, travessa da Barreira n. 27, dois bo-
nitos jii-ductos nacionaes 1/2 sangue,
sendo um petro e uma riütrança, ambos
de tres annos e filhos do conhecido
garanhão Damon.

.Os Srs. proprietários de animaes de cor-
ridas têm pois oceasião de adquirir mais
dois bonitos e bons parelhei.-os. .. (•

TRAÍ
C.mpram-se e vendem-se novos e usa-

dos; rua de SanfAnna n. 19. (•

P. L C. «.ackeiuie

PHARMACIA BRAGANTINA
Communico á praça que, por morte do

soeio José Francisco Pinto Martins, foi
dissolvida por sentença no juizo do cem-
mercio a firma Pinto Martins dt C.j e es-
tando a mesma em liquidação, na quali-
dade de liquidante, peço a todos os credo-
res da firma que apresentem dentro do
praso de trinta dias as suas contas com-
petenteiBCiitê documentadas. Serão im-
pugnadas as contas apresentadas fora do
praso marcado, Bragança, 23 de janeiro
de 1888.—A sócia liquidante, Francisca
Galvàti Ua J.n-icttra Silveira, (•

tJma familia que faz profissão já ha an-
nos do theatro nas provincias dc Minas e
S. Paulo aceita um ou dois adores pa-
gando-ihes por noite dez mil réis cada
um, sendo paia representarejontar', esse
pagamento leito lego depois do trabalho,
não dá mesa nem casa, paga as conducções,
O numero dos especlaculos regula dois
a tres por semana, salvo eliuvá ou qual-
quer outro incidente. Para melhorís in-'
formações dirijam-se a Arthur Cariara,
Ribeirão Preto, em carta com as explica-
ções necessárias. |

A' PRAGA r
iUíaiiuel I*>Iaa*.lit'i Mlrãuda,

Guilherme Scitc. e -tianuel de
í>2"-.-_*¦__•-- --Silva,comn.nnicaiu
a esta pra«,>a, a »cus amig-oei o
íVi p.e-fH, <iue a partir «Io _.'
do coi'1'cntc, formarnut nma
8oi*lcdaiIcv eui eomnint-dita,
;;!>Li a razão stiocial de Guilhcr-
___i-». C, em Muccessão «ia íl-.*-
ma dc _>!ii*aiida ._.- Guílhernie,
tio csíalicEccimcnto dcnoitiil*.'
nado «A Ln Ca;)itale», st a-iíü
«lo Oiiv««((ir n. 7-V eiiioa<?t,*ivo
o passivo <i« extineta íis*sna
tlca a carg O «Ia nova. Ontrosim
communicam «pie o sócio Mn-
nuel .t.artiiiM de Mlramla twn
liartc du nova comocomman-
dilarlo. ii' : de Janeiro, 31 do
janeiro de _***S8.—Manuel «<-•-
.-iiin rf<* Miranda,—t.iilltevme <»..',.,%
—Manuel «Jc Blireii-a c HUviK

Gull-tcrnic éc V. parti-Jpam
a esta praça que a«lmittirau_
como intcreeiRiatlo tl«i sua casa
commerelnl á rwa «io Ouvidor
n. _•», o seu empregado 2e-
rerino Jícuilr . (Uo de Janeiro,
31 dc janeiro de 1888,-ftHt
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BffMà M S, PAULO
f_yNCARRKGAM-S„ do receber nnmm.
,_S_-cios e assignaturas para a Gazeta de
Koticias:

lim S. Paulo o Sr. Dolivaes Nunes.• lim Sanlos o Sr. Francisco da Cuulia
Sampaio.

LOTERIAS.—Km 
porção, para negocio.

Casa Dolivaes Nunes, S. Paulo.

A J.UGA-SF. a casa o chácara da rua do Siqueira
V\ Uma 11. 10, estação do Riachuelo, com baslan-
tes commodos para familia, aivore» fruclif«ras, boa
água, fora c dentro, lugar aprazível climpa; infor-
ina-sc na padaria Riachuelo, ondo osli- as chaves.

ALUGA-SE 
ua rua do Riachuelo n. 102, bons

cominodos para faniilia c para moço» solteiros.

flLUGAM-SE doe commodos do 68, 108, l.„,
Kir.j), 183 ü 258. com quinlalebanheiro; nas

ruas .Io Coiuvollo u. 2'J e Misericórdia ni 62. (.
LUGAM-SE cominodos com janellas c banhos,

Ia pessoas dccculcs; na rua do Nuncio n. 52. (.
, LUGA-SE uma casa para familia, pintada de
Inovo; na ladeira de S. Dento n. I. (.

PRECISA-SE 
do costureiras do saciras, qucsejãu

perfeitas na sua arto ; ua rua da Ajuda n. 54,
sobrado.

_ RECISA-SE de uma criada, parn cozinhar em
casa dc pouca familia ; na rua do Paula Muitos
77 I). (•

LUGA-SE uni commodo a uma senhora;
l Iravcssa do Paço n, 17.

9, 
I.UGAM-SE salas c quartos a moçoi solteiros,

senm serviço o banhos; na rua do Rezenden. Cl.

ALUGA-SC 
o sobrado e solão da rna do Livra-

mento n. 50, pintado c forrado de novo. com
excelleutcs cominodos, «sua. gaze bom quintal com
Ianque para lavar c gallinlieiro; a chavo esl» na
mesma rua n. 13, onde Ee trata.

A LUGA-SE uma loja com duas portas; na rua da
WAlfaudcga j_ -.3. l-

A 
l.UGA-SE uma moça porlngneza para lavar o
ongommar para casa de família.; para tratar ua

rua de. G-noral-Giirjão n. 4 A, Caju.

MtGA-Sti a casa da rua I). Afíon60 n.6, com
1 bonita chácara c muitos arvoredos fructlfaroa (,

â 
LUGAM-SE bons commodos, na rua do üos-

i picio ii, 207, (•

A LUGA-SE a casa da ru» do Barão dc Mesquita
A*.! 88, Andarahy Grande, por 408, <*?"' 1uílro
alcovas, sala do visilas o do jantar, cozinha,idos-
(>ensa, quintal, apua, banheiro, esgoto, minto bons
.ares e bonds A porta a
mesma rua n. 98.

toda a hora; trata-se na

ALUGA-SE 
uma cisa por 188, com dnas salas,

quarto, cozinha, quinlal, ninila largucza, boa
água; na tr.iveasa do Navarro u. 25, Ç_M____

ALUGA-SE 
por 208, a rasa do alto do morro da

Providencia n. 16, linda vM- para toda a

parlo, o s6 a familia; a chave c_.l____vjsj____u___

LUGA-SE a casa d» rua do General Brnco o. 4*5
(antiga da Aurora), om S. Christovão, coro boas

li limpas iicconimodaçõcs para numerosa lamina,
«aí, acua, banheiro dc lmniciEão c de chuva, tau-
oue de lavagem, bom quintal o latrinas Inglezas,

a cliave o.sia' no nporcom
. 47 c trala-se

, (iulninrãos, na rua do Onvldor u, 134. {..

A LUGA-SE um Eoliio próprio para moços sol-
tetros; na ladeira do Sanla Tiioreza n, 2,

_„,..,„.-..,. ,„. ..„, commodos com snla, ai-
cova o cozinha; na lua do SanfAnna n. _____

da praia Formosa,
(¦

» LUGAM-SE por 14$

l.UGA-SE a loja do becco do Fisco
llrala-so na rua da Uiuguayaua n. 36.

PRECISA-SE 
de nma mucama recolhida para casa

de pequena familia ; ua rua do Bispo u. 42, Rio
Comprido.

PRECISA-SE 
do florislas e meninas paraapren-

derem a fazer flores; na travessa da Vista
Alegre u. 14, o rua do Gonoral Câmara n. 4,
sobrado. (*

PRECISA-SE 
dò bons olliciaes para sapatos dn

s»nhora, pagando-so bius feitios, c um aprendiz
com pratica para trabalhar a volla; Regente 44. (•

. LUGA-SE a casa n. 201
I própria para familia grande.

LUGA-SE a casa n, 20 da ma Palm, estação
ido Sampaio.  C-

LUGA-SE um coziiibeiro do foruo e fogão ;
.rua do Genoral Sovciiano n. 6.

ALUGAM-SE 
dois chálots a 278, o que ba A>

melhor e deccnlc, para pequenas famílias, no
boulovard Mediua; rua ds * '''. Chrislov-O u. 259 B.

Â LUGA-SE a casa da rna do Costa n. 64, loja.

ALUGAM-SE 
duas casinhas muito boas para pe-

qnenas familias, uma por 208 " outra por 168;
trata-so defronte, nn venda da csqnina da rua do
B.-Roberto c Santos -lodrlj-iics. ___.

ALUGA-SE 
um chalct com comniodos para fa-

milia regular, ua rua Etelvlna; trata-se na rua
Todos os Santos n. 0, ponto iIob bonda,

ALUGA-SE 
um quarto com entrada Independente

cm casa de faniilia; na rua do Scuador Fom-
pcu ii. 70. (•

ILUGA-SE uma la.adelra e ongommadelra; na
rua do Senti Luzia n. 38, vepda.

ALUGA-SE 
uraa casa na rua Vinte c seis de

Maio, a cliavo eslá na vonda do Sr. Gomes, em
frente a estação do IHachuclo, trata-ss na rua do
Marquez do Pombal u. 9 R.
'__LUGAM-*SE duas salctr.s a pessoas decentes o
**_capazes; na ma do Carmo n._l_

VENDEM-SE 
ou alugam-se duas casinhas aca-

liailus de novo, com duas salas, dois quartos,
cozinha, grande terreno, água donlro e gaz cor-
rente, na .ua do Dr. Araujo Leilão, distante 5 mi-
nulos dos boiiils; trata-se na rua Vinte e Quatro
ds M„o u. 111, Kngenli.i-.uvo. ¦_[_

VENDE-SE 
o bonilo terreno da rna do Souto,

junto ao u. 8, protimo dos treus. de ferro o dos
*uoi_ls._ (¦

VIMDKM-SH 
dins maguilicas casas na rria do

Viscondo do Rio Brauco ns. 311 o 313, Nicthe-
roy; para ver e tratar uo n. 311, ouua rua da Con-
coação n. 94. (_•

VENDE-SE 
um chalel de muito boa construcção

o hom terreno arborlsado, ua rua Loopoldina
n. 15, Eng.uho-Novo; trala-se ua cas» janto, com
o Sr, Tavares, tem hsmls quasi A porta,

VBNDBM 
.. camas do forro com colchão para

selleire a 68 o 7fi ; dilas com colchão para cn-
sades, n 123 o t.ljj; colchõ.-s de capim, dn 6 palmos
53, de 5 '.3, de 4 38, do 3 28600 e 28; colchões de
cima. de 6 palmos 178 o 198, ie 5 13j| e 158, do
4 l"3 e 128, «Je 3 Hg c tO!J ; almofadas du palna *-8;
ditas utouores 900 rs.; camas francezas de vinha-
tico, pura casados 2-8 e 2,'IB; dil.B porá solteiro,
188; ditas do Ulba, de 6 palmos, 358; ditas a Ris-
toii, com maçauolas u pés torneados, 308, 358 c 3Í>8;
lavalorios 18400, cora louça 48 e 68; lavalorios de
vinlialico com marmoro o espalho 258-; ditos in-
glczcs a 358; ditos dc cairá a 608 ; ditos com meia
coranioda 708 e 7581 uiosas de cedro do.2 gavetas,
53500 c 68; dilas para cozinho, 58 o 68; ditas de
cabecclr. 58; com columnas 198 o 208; colchas de
chila 18500; dilas brancas 28 o 38; fronha» lisas e
bordadas, le.>çóes, cobertores, cúpulas',- cortinados,
traus.iaieules, cortinas, esteiras, tapetei e todos os
mais arligos concernenlos, ludo por preços baia-
Usslmosi reformam-se colch-ès para cass-dos, a 6J,
88 o 108, para solleiro a 48, 68 o 88, obra feita a
capricho. Encarrega-se dn executar qualquor Ira-
ballio de armador em caca dos fregueses. Podlnio»
aos Srs. coiupradores o favor do não comprarem
em outra parle sem primolro virem ver os preços
por que estamos vondondo Ioda a fazendo, 6 vir ver
para crer; rua do Radik.e. Lobo n. 10, junto i
co feitarfo do Amorim o em frente ao quartel do
Eslacio dc Si.

PRECISA-SE 
do uma ciiada para casa do pc-

qu-na familia ; ruu dá Floresta n. 28, Catumby.(

ÓLEO 
perfumado para o cabello. — Vendo-se o

í]ue ha do mais su;ierior u'eslo gênero, a 28 o
litro; na ma do S. Pedro n. 118. (_

CARTOMANTK.—O 
piimeiro o o mais conhô-

ci.lo nesta seiencia dá consultas para descoberta
do qualquer segredo ; na rna do Nuncio n. 21. (¦

CAHTOMANTK.—Aliiic. 
Vidal dá consultas dc

cartas \m diversos systemas, para descoberta de
qualquer eanecie, 10 o destino na mão com clareza;
ua rna da Constiluição n. 4, sobrado. _

CARTOMANTE 
sem igual, ultimamente chegado

de fora, o primeiro o o mais perito n'0-.ta scien-
cia, ü_ consultas paia descoberta de qualquer sc-
gredo, na rua do Hospicio n. 202, sobrado.

tf/ENDE-SE nu arrenda-se uma chácara c casa
V para uma boa faniilia, com grande pomar c água

encanada, por metade do seu valor, local muito
saudável, seu dono tem urgência do lutlrar-so por
molivo de mol.esti-.ao p6 do ponlo dos bonds de Ca-
cliamby; informa-se na vonda do mesmo |Hiul<_

CARTOMANTE.—Um 
grande atirador do cartas

dá consultas das 7 horas da manhã ás 9 da
noite; uo largo dii S. Domingos u. 11, sobrado,
esquina da rna da Imperatriz.

FORNECE-SE 
comida para fora, recebem-se pen-

sioni-las, em casa particular; na rua dos Bar-
bonns n. 102. (*

TRASPASSA-SE 
a casa do quitanda da rua Fer-

reira de Almeida n. 9, largo do S. Salvador,
tem coramo-los para familia o paga p>quoao aln-
guel. faz regular negocio, porém seu dono tem de
mtirar-SB por falta do saudo.

CARTOMANTE.—DS 
consulta para descobertas

de qualquer (specie, das 8 da manhã ás 8 da
noite; na uiade Sanlo Arlonie n. 23,1» andar. (.

UMA 
senhora oífercée-se

guez, frauecz c piano; u
n. 13.

paia Iticcionar porlu-
rua da Urugaayana

CARTOMANTE.—Mmo. 
Anna dá consultas para

descobertas, na rua do Carmo u. 1, sobrado,
esquina da da Assembléa.

COSTUREIRA 
franceza.^Fazemise vestidos por

qualquer figurino e roupas de pbautaaia; na
rua do Senador Ponipeu n. 214, sobrado. '

TRASPASSA-SE 
uma boa casa do barbeiro, por

o actual douo não entender da arto; ua rua
D. Carlota n. 2Í, Rolafogo. (*

CARNE 
SECCA, 360 a 440; toucinho 480 u

680 rs.; batatas, 120 a 140 rs.; polvillio, 240 a
320 rs. o kilo, cm caixas, 80 o 120 rs.; grandes
reste-as dc cebolas, 240, 400 o 480 rs. (as maiores
que ha); resleas com 25 alhos, 80 rs., com 50
grandes, 300; farinha, 80 e 100 rs.; feijão 100 e
120 rs., novo; guandos 100 rs,; ervilhas 120 rs.;
pacotes do velas de composição, 260 rs.; dos gran-
des, 440 rs.; manteiga Demaguy l„2A0a lata, de
Bretcl IglOO, Société c outras, 940 a 18. latinhas
de- 250 grammas 500 rs.; manteiga naciuiial, latas
de kilo 18200 c 18400; banha refinada, laias do 12
kilos I85ÜU, dc 5 38'00, de 10 6R800 ; sebão, pio
100 rs.; latas do sardinhas dc Nautes, 200 rs.;
azeito doce, garrafa 640 rs.; om laias dc litro, ea-
pccial, 18200; de meio litro 040 rs.; goiabada su
perior, laias srandes COO rs.; macarrão, [aranha o
alòi-lria italiana, kilo 700 rs.; na rna Nuncio ii. 2,
esquina da do Viscondo do Itio Rranco.

UM 
casal sem filhes proci«a tomar duas crianças

de qualquer sexo, côr e idade, que oslejam ]á
desmamadas, sen^o as mesmas bem tratadas em
alimentação, carinho, limpeza, cuidado e enferini-
dades, mediante rasoavol gratificação do quem as
mesmas perten erem; ua i-úa do Chir.horro ri. 44,
Catumby Ahi lambem se recebe roupa para so

.lavar o cngominar .com perfeição o promplidão, pelos
preços do coslutne. ^^

FORNECESSE 
comida por 258. jantar só I5g,

recebe. „ pensionistas, por 18g o jantar só 108.
almoço sé 108, sendo o almoço das 7 1/2 hora, ate
is 10 horas o jantar das 2 1/2 ate ás 6 horas; no
becco da Carioca n. 17, chalct, casade família;
MENINA branca, de 12 annos mai.; ou menos,
.wltoma-io unia para lidar com uma criauça de
mezes ; informações á rua do S. Ronlo n. 5.
Q-TAATOS'a 58 aduzia, ua muito antiga casa
5-iModiislo Ribeiro ; na rna dos Ourives u. 89,
junto á esquina da rua do Ouvidor. A. Faria;

DR. 
GUILHERME NAEGELI, medico o occnlista.

Consultório o residência, á rua do Genoral Ca-
mara n. 45. __(•

BIOMflOS 
(paravent) para quartos, divisões, etc.í

ollicina. á rua da Ajuda n. 29.

WARTOMANTE, A ruado Cotovello n. 

jgi-8„ -mmmmmtmam.
COLLEGIO
,,_U-.LU

ítííüGO BEUREfVI
íüJâ D_S L4MIÍJEIRÍ.S íi. n

ínternãto e externato
para o ensino primário e para o

secundário de meninos e moços

SgOUHARAM do cima de umn Una quo so achava
Elem fronte à porta do quarto n. 8, da estalagem
da rna do General Podra n. 63, uma trouxa do
roupa contendo um vestido do cassa com olhos
azues, com tres babados; um paletot branco com
ronda larga; uma saia branca com renda larga ;
dois pares de Ceroulas e um vestido do linho; pede-
so a quom forem offerecidos òstes objectos, leval-os
à rua acima, que sorá gratificado, 

DINHEIRO. 
— Empresta-se qualquer qnantia a

juios módicos, sob hypolbecas c alugueis do
prédios, trata-se com o Sr. Rarros, ua rua da Uru-
guayiia n. 51, sobrado. (¦

PorfAmaTito e ehlromante.—Mnw. io-
—ICU lUi-lciJJLltJ sephina, a primeira o mais
antiga n'esta seiencia, dá consultas para descob ir-
los do qualquor espécie; na rua do S. José u. 60,
sobrado. (*.

COMPRAM-SE 
«rmaçdes balcões, vidraças, divi-

soes do escriplorio, moveis o utensílios de todos
os negocio), pagam-se bem; na rua do Visconde do
Rio Branco n. 55, em frenlo á rua dos Inválidos, (-

DINHEIRO 
subre livpotbecas, qualquer quantia

a juro de 10 e 12 '/. ao auno, cuuedos c descon-
los de letras; na rua Primeiro de Março n, 37, so-
brado, sala da frenle, com o Sr, Infante. ('

CORTAM-SE 
cabellos a 200 rs. na rua da Uru-

guayana n, 48; esla cesa ca primeira dos pio-
ç.os da idéa acima, casa do Ramalliõ. (.

VENDE-SE 
uma niacliina do costura do Howo,

para calçado, por 238, uma dita de Singer,
média, poi 158, uma dila por 168, uma dita de
mio do dois po1 pontos poi 88, todas trabalhando
bem; na rua do Hospicio n, 2l3, loja.

ALUGAM-SE 
tios grandes o limpos armazéns

tendo umarmação; na ina do Carmo ns. 14,
20 0 12.

ALUGAM-SE 
duas salas e duas alcovai de

fronte, quatro jancllas dc sacada ; na rua do
Carmo n, 24. .

LUGAM-SE duas salas por 353, Fara escriptorio,
lina rua do Carmo u. 18.

ALUGA-SE 
om Villa-Isabel, ma do Boulevard

n. 68, casas para morada e chácaras.

ALUGA-SE 
uma casa com duas salas, dousqnar-

los, quintal, água c tanque para lavar por 2481
tia rua dos Artistas n. 15 0, Aldeia Campista.

ALUGAM-SE 
duas casinhas com sala, aicova,

cosinha, quinlal e terreno paru coradouro; ua'
ÍU& do liarão dc Ilapagipo u. 4 A, por 188 e 208000.

A LUGA-SE o sobraJo da travessa do Sereno
Shu, 25, Pedra do Sal, pintado o forrado do novo,
tom muitos cominodos, por 008; trata-se ua rua
da Üruguayana n, SI, loja,

ÂLUGAM-SE 
conimoilos com terreno para lavar;

na ma da Conceição n. 16, próximo ao largo
tio' fi. Francisco, por ÊPBW. 

' 
*, 4 .

ALUGA-SE uma sala com duas jancllas para a
nina c -entrada independente,.'a uma senhora

OU casal sem filhos; na rna Malvino Reis n. 32 A.

ALUGA-SE 
uma 6ala c aicova a um rafai sem

filho ou a moços solteiros; na lua do Senhor
dos Passo: n. 82, sobrado.

ALUGA-SE 
n casa da Praça dos Lázaros n. 24,

cm S. Cliriitovão, própria para familia, o lugar
o(Icrocc-so por achnr-se próximos aos banhos do
toar; trata-so na rua do Hospicio u. 9.

yrr.ND.-SE ou aluga-se um oxcellenle silio oa
o Eiigonhoca, em Nictheroy; para tratar na rua

dc SaiifAnna n. 25. (.
Si ENDE-SE uma cu sa na rua llaquatl, próximo
¥ á estação de Cascadura; para informaçõos na

íua do Sonado n. 48, venda. (.

¥_NDi:-SE 
carne s-ca a 460 re.; banha ameri-

caua 900 rs.; dita 1'oilo-Alogre, 2 kilos, 18500;
bacalhau 160 rs.; c todos os gêneros condimentes
a eslo ramo, por preços multo razoáveis; novo ar-
maica rua de Sauta Luzia n, 30 A^ {.

VENDEM-SE 
e compram-se armações para Iodos

os negócios, balcões, ditos com marmóreo ditos
com guarnição dn arame, vidraças dc portas, vitri-
iiC3, divisões do escriptorios, oscrivanlulias, prensas,
balanças, cofres de forro; na rua do S. Podro
n. 145. (.

«í ENDE-SE barato porque a dona mora fora,
W 22 niotros do frcnlo o 78 dc fundos, plano,

terra, própria, não paga foros i câmara, íua Áurea,
om S. Chiislovão, Cuixa d'Agua, vai-se pelos
.onds do Pcdiegulho, rua do Maruhy o pelos bonds
da rua da Alogria; para informações na rua Es-
cobar n. 9 D. (¦

VENDIi-SE 
uma liinla vacca bollandeza, dando

oicellciití leito o com dous uiczci de gestação
na rua de Hiimaylá n. 19.  

PRHCISA-SE 
do um rapaainho de 12 alt anno3,

para serviços leves em casa dc familia ; na rua
dc S. Chiislovão n. 259. '•(

PItECI.".A-SKdo 
um oflicial barbeiro ; na rna do

S. Luiz Gonzaga u. 38.

PURCISA 
Sl£ .lo nm offipial havlijiirft rln ir. a IR

annos j na nia do S. Jorge n. 13.

PRECISA-SE 
de uma raparigululià de 12 a 15

nnnos, para sorviços lovos de uma somhora só;
na tim do Visconde dv ltauna n. 341.

ALUGA-SE 
uma nma dc leite do primeiro filho;

i.a rua do Senador Potnpou n. 88.

A LUGAM-SE commodos com pensão c recebem-
ee pensionistas a 258 i ná raa dos Inválidos 110,

LUGA-SE por 158 um bom conirnodo para dous
I operários, tom banheiro; rna da Assembléa 109.

, LUGAM-SE 8 cominodos de 88 a 188, alguns
Ido ficnte: rua da Mlzorlcardia n. 02, sobrado.

ALUGA-3E 
uinn moça honesta para casa de fa-

milia de tratamento, para coser, arrumar quarto
e ongommar alguma cuiisa; qnem quizor dirija-so
•0 hecco da Fidalga n. 4, 2* andar.

ALUGA-SE 
uma cxcelloulo morada para fa-

milia |wr OOJ, lan duas 6alas, tre. quartos, co-
pinha c dispensa o um grande terraço, agna da
Carioca c linda visla paia o mar; na rua do Santa
tt'bcrcza n. 63, boje rua do Dr. Joaguim Silva,
próximo ao laigo da Lapa.

A LUGA-SE na rua dn Visla Alegre n. 0. Ca-
Wtumby, 708 monsaes, uma casa pintada c for-
rada do 

"novo, 
com jardim na fronte egradil, bom

quintal com arvoredos, 2 salas, 4 quartos, ealeta
j.ara oiigonimar, boa cosinha, abundância.. d'agua
ele., clc, a chave eslá na rua da Floresta n. 43,
onde se traia, ou na rua America n. 131

PRECISA-SE 
dc uma boa criada paia cozinhar e

fazer mais alguns serviços; rua do Senado u. 194

PRECISA-SE 
em casa do um casal ou viuva som

criança, d'um commodo iodepondonto para mãi
o filho, sala, quartos, cozinha, quintal c água nos
pontos quo não exceda da Gamboa e nem ile..ça do
Livramento, anuuncio por favor n'esta folha. (¦

CORTAR 
cabellos à 200 rs., barba 200 rs., lavar

a cabeça 200 rs, Isto Indo a capricho, mas islo
é só uo salão do Coelho allralieute, ó rua doS, José
n: 57. Não ha outra n'csta vantagem e é todos os
dias, sem exccjição. Não se enganem, S. José n. 67.

CASA1—KNTOS.—Os 
papeis precisos tratam-

se com brevidade o módico preço; na rua dos
Andradas n. 4, relojoaii'0, (•

COMMODOS.—Alugam-se 
uma sala, duis quar-

tos o um sotão independente, próprio para
moços do commercio ou ;casal som filhos;' na rua
do Geueral Camara u. 82. (•

expressamente dos
linado ao toucador
das senhoras, pa-

colo SOO rs. DROGARIA JANVROT, rua da Qui-
landa n. 35.

chegado ha poucodoRio
da Praia, o que ha dé

mais poiilo nVsla arto, di cousulta paia desco-
berlasj* qualquer segredo; narua da Guarda Velha
u. 29, sobrado.

CO.MPHAM.SE 
jornaes, livros usados, brochuras,

relatórios, ctc.,paga-scbem; r. daQ:iitandan,2A(
M homem viuvo de meia idade, negociante que

U» possno alguma cousa, deseja uuir-se pelo casa-
incuto a unia senhora nas mesmas condições, mas
quo seja honesta, não so faz quostão que seja sol-
loira ou viuva, porém quo não tenha lilhos, quem
estiver nas condições deixe carta n'esta folha com
as iniciaes J. J. J. para sor procurada.

SOCIEDADES 
CARNAVALESCAS que

quizerem pliolograpliis.; dos seus carros d. i.lca»
ou grupos dc sócios, a preços de atelier, liram-so
no local quo desejam ; ordens i rua da Uruguayaua
n. 101, sobrado. »

grande sorti-
mento a preços

reduzidos, brincos de mola para orelba3 não furadas,
concertos perfeitos om rclojjosojoias; na praça da
Consliluição n. 12, Esmeriz & Ávila. (¦
-"*""*_ _ _-_ _»-_ «-•« consultas gratis; na¦4V_^-_-_S-__»SL_D £_•. 9 rua Aa General Ca-
mara n.45, de 12 is 3hora. Dr.GuilhcrmeNaegeli

0 KHTÕ SEffl!IW deJ. J.
M. Car-
doso, ap-

provado pela Exma. junla de hygiene, auetori-
sadopelo governo impnrial o reconhecido por todos
aquelles que o têm usado, como elficaz, nas feridas
o ulcnras antigas nu modernas, empigens ou dar-
Ihros, cancros veuoreos, sarnas, etc; sõ ó eucou-
trado na rua dos Ourives n. 163 o em Nictheroy,
na rua do Visconde de Itaborahy n, 103, casas e-.sas
que garantem a sua legitimidade. Polo 18, duzia
dc potes 10S009. (•

CAIXEIRO.—Para 
negocio ds chapéus

para senhoras preci.a-se de uo de 15
a 20 annos, coi— pratica, e aue dê fiador
a sua condueta; na raa aa Quitanda
n. 43.

[ina antigas ou modernas são
jjll.HU curadas cm poucos dias

com ainjecção ilo Dr. Iticord. Vidro 18. Unico de-
posilo, rua dos Ourivos n. 1C3;_J

CâSâüENTOS
do Ouvidor ii. 4S, 1* andar.

Os papois necessários,
ii
(

TRASPASSA-SE 
uma casa dc baruoiro quo de-

pendo do pouco capital, nas Olliciuas do Unge-
nho de Doutro, por lor de retirar-se o dono por
filia de suudc; ti ata-se ua rua do Visconde do itio
llraueo n. 13 A. (•

SERVENTE 
de pharmacia.—Quem precisar do

um, dc bom comportamento, daudo fiador a sua
coudueta, dirija-so á n.a ilo General Gamam
ii. 195. (*

OR. 
ALFREDO RASTOS. Cons. Hospicio n. 71.

Res. Leste u. 4, Uio Comprido. Moléstias do
pulmão, coração o rins: aoiotborapia. (.

C.HAPÉIJS 
para s"nhoraje meninas, h»moiil'ei-

fiados, do 48 a 158; na rna eli Gonçalves Dias
n. 3*J. (*

fi Ç-JUGUE.—Em muüo bom logar o po,- pouco
M aluguel, aluga-so nma casa já preparada, con-

forme mandam us poituras muiiiciuaes, para eslo
negocio ; no largo dc S. Salvador, Cittelo, (•

TUBERCULOS;-: pulmonar enra-se com o
olco do ligado tcrebenl.hina.lo do Macedo Soa-

res, que ta vende nn rna da Alfândega u. 3**, casa
dc ivliiigelhocf-sr k C. (-

Â«

CRIADA.—No 
collegio S, I.uiz Gonzaga precisa-se

dn uma quo seja de boa comlucla, liei e amiga
da paz, pudoiiiln trazer umfilli'» de 8 a 10 annos, a
quem eiisinar-so-ba a lôr, se quizerem.

COMMODOS.—Alngam-so 
dois muilo bons, sendo

mn na frenlo da rua. com banheiro de chuva c
serviço, ,i ressoas decentes; ua rua dos inválidos
n. SO, sobrado.

ESCRIPTORIO 
foronso.-0 bacharel Autonio

Ribeiro da Silva Porto, eí.tarrega-sc de causas
eiveis, commerciaes c defezas; rua da Consliluição
n. 17.

XUiBY-CâEíü é o mais onergico es-
pecifico para as mo-

icstiasjíuhiionarcs. Deposito ua ma dos Ouriv(s
n. 118, drogaria d'i Araujo Freitas „ C. o_

20

10 MO DURI
O molhor, o mais agradável e o
menos nocivo á saude. Aualy-
sado pela lixma. Junta de Hy-
giene Publica quo o reeom-
monda do preferencia a outro
qualquer existente no mercado.
Vondc-so em todas as charu-
larias, e por atacado e a varejo
na fabrica RIO BRANCO,'uni-
ca no Império. Aprompta-so o
renietle-se qualquor cucom-
monda para o interior e pro-
vincias,

RUA DE GOKg ALVES DIAS 30

CORPO DOCENTE
Srs. profossores :
J. Soares P. Pereira.
Erico da Cosl.t.
Barão von Frankon.
Dr. Rapp.
Luiz Corrêa.
Josó Rabello Leite Sobrinho.
A. J. de Moura e Silva.
Emile -llain.
Hariü Hoilborn.
As aulas estão funecionaudo desde |

o dia 9 do, corrento mez.
O directór,

/Hans Hht-boeÜ (*

__ia_aS^ÊSS!SSSSSS^SSSÊSSSSBSlS^ÊÈ!SÍ^S^SS^
D. Thereza Emilia Cardinha

Jose Fernandes Cardinha, Josi
Fernandes Cardinha Junior, An-
tonio Gomes Tavares e José de
Barros Lima c sua se hora, cor-
dialmoire agradecem a todas as

pessoas quo se dignaram acompanhar a
sua ultima morada os rostos mortaes do
sua multo prezada esposa, mãi o com-
madre D. Tiioreza Emilia Cardinha, e do
novo as convidam assim como a todos os seus
parentes o pessoas de sua amisade paraaseistirem á missa de sétimo dia, sexta-
feira 3 de fevereiro, as 9 horas, qa ca-
pella do Senhor Santo Christo dos Mila-
gres, por cujo acto de caridade e religião
desde já se confessam eternamente gratos.

se

Eh. NOVA-FRIBURGO
As aulas d'este collegio reabrem-

... em 6 do corrente mez. N'oste
mesmo dia, na estação de SanfAnna
em Nictheroy, se achará um _ro-
fessor encarregado do acompanhar
os alumnos para o collegio, pelo trem
que parto da mesma estação ás 7
lioras da manhã.

Os alumnos se apresentarão com bi-
Ihete tomado e bagagem despachada.

Para mais informações com Lopes
do Couto & Ci, á rua da Quitanda
n. 24. ('

^mmmm^mmMm$____

P<q---í--,vv» o-n+Q Mme.CocilIa, ultimamente
l_ldriOin__-.l_ C|„,gada da Europa, dá
consultas na rna de S. Joión. 49, sobrado. (•

continua a residir
á rua Primeiro dc

dé'l ás 3 boras, chamados
(.

Os papeis para
estos aclos.aprom-
ulaiti-se com brnvi-

largo de bantã Rita n. 2_(-
na

_i*
da
(•

Março n. Cli. Consultas
a qualquer hor;

dade e módico preço;

tíS..*©-*-. _¦_!« sorpreza nai-a o carnaval;
W «V çt .8&U rUa ila ürugiinyana n. 50.

para gravatas ; na
Urugnayaiia n. 50.

M#isi»vriiríf'-.-«i!-1--Ji_ para o carnaval, gravatas
Wv&VLt.*l4_-—. sorprezas; no armarinho

do Lemos, Üruguayana n. 60. (•

Qnilanda;
l__

de 1 Ai 3 hs.

, meilieo o operador. Re
. sio. oconuiilt. 23 rua d.
Chamados aqualquor bon

a preços fiioj
e com graude re-

  _ _ ._ ducção. gnran-
tindo-so a sna logitiniidade; rna Primeiro deMarÇO
n. lü. Granado & C. (.'

Produetos appliea-
tsís á m dicina,
artes o industrias,

especialidades cslrangoiiaj; André dc Oliveira
& Gad, rua Seto do Súlimuro n. 14. (•

DROGAS

.RECISA-SE di chamteiios para 40 i_.
brica da Gavóa.

ua fa
(-

JRKC1SA-SK do uma criada ;
rives n. 80, 2* audar.

na rua dos Ou

. RKCISA-S1Í de uma criada, que lave o cozinhe;
na rua dc D. teliciana n, 210.

ua

IRKCISA-SH do um pequeno do 13 a 15 annos,
que saiba lazer ciganos, para uma cbarutaria ;
rua do Visconde do Itaüua n. 49 A.

PRIiCISA-SF. 
de uma criada para cozinhar o

ougominar o do uma pequeua para andar com
crianças c mais sorviços leves; ua rua AOouso Celso
n. 52, Villa lsazel. 

O.SAPPAIIKCUU 
uni cachorro mestiço Terra

Nova, com cololra de couro, é pori^ouoom casa
que não conheci;; quem o levarão Ihealro do
h. Pedro, sorá gratificado. E' novo e todo proto.
Prolosla-— contra quem o tiver.

PORN-CE-SE comida para fora o recfbem-so pen-
a sionistas; rua do Riaclineio li. 96. (*

TRA.SPAS3A-SK 
uma chácara do verduras, na

rua do Souza Rarros, Engonho-Novo, junto ao
n. 5; quoia prclciidoi'dirija-se á mosma chácara. (•

BOGA-SI5 
ás pessoas que tora costuras ha mais

dc sois mezes, na rua da Ajuda n. 71, queiram
vir buscal-as no prazo deb* dia., do contrario serão
vcniliilas para pagamento dn feilio.

)RECISA-SE dc um homom para vondor cafó
moido narua ; trala-so ua rua da Saudou. 193.

ALUGA-SEcedo ii, !
o predio da ma Buarque de Ma-

i II, com Iodos os comuio.los necessa-
rios para familia de tratamento; a chave"está na
rnesma rua n. 21 e para lialar-so na rua Primeiro
do Março n. 1.5, (.

ALUGAM 
SE inagiiificoscommodos com ou sem

mobilia ; no predio da praça da Acclamação
.0. 43. (.

A LUGA-SE uma sala cora duas alcovas mobília-*Wdas, uo pavimonlo térreo; na rua do Hospicio

$£j> _
fl LUGA-SE num sala e duaí alcovas, para moço

_F«tsolleiro on casal sem lilhos; no becco dos
f.aruiolil.i.; n. 7.

PRECISA-SE 
deuma menina de côr, de iãannos,

para brincar com crianças c serviços leves, paga-
sc !i'(; monsaes; na rua da Mizericordia n. 13.,
1* andar.

JRECISA-SE do cigarreirós; na fabrica
Gavía.

PRECISA-SE 
do un posponlador; na rua de

D. Feliciaua n. 157.

PRECISA-SE 
do uma criada, branca ou de còr,

para pouco serviço, aU 35j); ua rna do Prin-
cipe n. 04, lotula.

PRECISA-SE 
dc uma ama tecca pr.ra pagearuma

criança de 3 annos e que saiba cozer; na rua
das Laranjeiras u. i45 A^

JItECISA-SE dn um bom cozinheiro quo seja per-
feito ; ua roa do liarão do Itapagipc n, 8,

PRECISA-SE 
do uuia boa cozinheira; na rua do

Conde d-Eu n, 00, (,

PRECISA-SE 
dn um homem maior dc 50 annos,

qne enleuda de pomar; ma do Hospício n. 4I.(

PRKCLSA-SEdo 
um caixeiro e do meninos para

fazerem cigarros; na ma do S. José n. 23.

CARTOHANTIi.-Hmo. 
Oliva, chegada da Eu-

ropa, dá consulta para qualquer descoberta o
lé a boa dita; das 8 da manlia ás 8 da noite, rua
da Üruguayana n, 26, sobrado.

alumnos
Auclii I

G" f* í T\ © Uõtformos o uinov.iw
t-fa-,'W)E —' _> comp leio s para os

ilo; collegios: Monezes Vieira, Abilio,
em Ffibargò, S. Luiz cm Ihi, D. Pedro II,

Naval, S. IVdio dc Alcântara. Alb.üto Brandão,
Allioneii Fluminense, S. Feliciano, Universitário
Fluminense o outros; grande reducçáo do preços
por terminação definitiva da anliga casa Freire 4
Freire, ma do S. José n. 46. (•

AOS B01ITH »0 ESTÔMAGO
O ICiixir Estomachico de Camomilla, de Re-
bello & Granjo, está julgado por médicos
distinetos c muitíssimos doentes, como c-ffl-
caz bara os incommodos do estômago;
vende-pe á rua Primeiro do Março
n. 61 R. (.

J^_M_ 1

WÊs B

^íl

para èenlioras, ricamente eulei-
tados, de todas as cores è feitios
modernos, 68,108, l2B,t!'»f!.'S8e
208; loucados de filo, 15g a 208,
p para luto, chapéus e loucados,
88 a 168; chapéus para meninas,
2». «8. Si). 0|, 88" 108- ,Chapéus de caslor modernos
para homens, 5g, 68, 88 o 108 ;
dilos ingl zes do caslor, snperio-
res, 103; diiosdo feitio para mo-
ninos, 28. 38, 48, «8 o 68, Rua

des Ourives n. 2, esquina da do S. José.
CHAPELARIA CASTRO & FILHO

COLLEGIO
FELICIANO

fi.. £-4

I1a da éíIIIò
S-9t„o fiincc.onuud» to-

—-fi» —es c.a_«c- do curso
_>x-t-M—-*-« e as «ío i", "í* e
5' nii-ft. do IiB-picria. Col»
toei-lo rte Pedro H. — O «11- ;
_»èctOI*4 José Feliciano de li'»• '.

fonlta Feifalt

ÂU 1' GORGARIO
QUEM NÃO XORA NÃO MAMA

Camas modernas a Ristori de vinha-
tico, trabalho solido, coin porta-joias para
casadinhos de fresco, eom maçanetas e
pés torneados 38[) e 408; colxões dc crina
franceza e linho forlo para as mesmas 18**, e
208; 4 almofadas da mesma crina e painado
seda para as mesmas 68 e 88; niarquezas re-
forçadasde vinhatico,asJfleSMS; para solteiro
198; colxSes para casados dtt o dj)50(); ditos
para solteiro K8, 8_500 e 38; almofadas de
crina. lg; ditas de paina 500 e 18; lençóes
18; ditos do cretonne 18300; ditos com 6
palmos dc largo 1(1500; colxas brancas28,
e de côr 18500; ditas para casados (côr)
28. brancas c de cores, acolxOadas 58; leu-
çóes, o qne ha de largo para casados ?8 e
28500, cadeiras americanas 28500; ditas
para sala 38500, 6 por 20íj; ditas austria-
cas côr nogueira, 6 por 2o8 e com P&Hü-
nha, 6 por 288; camas com colxão para
solteiro ou collegio, 68 e 7g; ditas com
colxão para casado, 128; dü'ds com colxào
e grade para criança, 78; berços 48, cora
colxão, 5_; lavatorios, 18-500; ditos,com
espelho e louça 48500; lavatorios de vi-
nhatico com pedra mármore o espelho
258; assentos reforçados para reformar
cadeiras 700;. o quadrados 900; mesas
lustradas com duas gavetas e chave 58;
cortinados para solteiro 178; para casados
228 e 258; tapetes 28500 e 38; cadeiras de
balanço 88; para criança 48500; ditas aus-
trincas Thonet, com palhinha, para crian-
ça 98, grandes 188 o 24_; cadeiras cora
mesa nara criança, 58 a 108; camas de
lona 3„500; colxões Aninho- para as mes-
mns, 28; plnicos 600; ditos com tampa,
900 c 18200; paina de seda, kilo 28; dita
mais moreninha, muito limpa, 18; refor-
mam-se colxões para casados e solteiros.
Aos domingo» 6 sempre aqui no toco,
nunca sc diz: tinlia-tinha mas acabou-se
(6 só para moor); ao 1* e antigo Corsário,
rei dos barateiros, rua rua da Assembléa
n. 71, em frente ao hotel das Quatro
Nações, o motivo cá do cara dura ser mais
do que barateiro, è por que compra liado
i só vende a dinheiro, quom não xora nâo
mama, olho aborto, nada da enganos, é
71. Ataca Filipi, força na cangica. Já sei,
já sei, antes que xova muito, è 70 i um
(Assembréa) è 71, 70 i um, hein 111 mas
não sorá este o mais relaxado nos preços ?
ó i esse... i ó 70 i um.

E
O Dr. Carvalho Lima e sua familia,
Joaquim Josó de Carvalho Lima,
o sua familia, Lucas Antônio Vül*.
lleal e sua familia, Victorino José

 de Carvalho Lima e sua familia,
Marianna Rosa de Carvalho Vieira de
Souza o sou filho, Alexandre José de Som»
o seu familia (ausentes), convidom as pos-soas de sua amizade e as de seu fallecido
pai, sogro e avô, José Joaquim do Car-
valho Lima para assistirem á missa de)
5° anniversario de seu fallecimento, qu»
terá logar no dia 3 do corronto, ás 8 horas,
na capella da Boa União ,* por essa acto
do religião desde já se confessam gratos.
¦K.illll SI lü" I

FESTA m CâSIPINHO
Hoje, 2 de fevereiro, haverá bonds para

todos os trens de Pedro II, e para todas
as linhas, depois do fogo^

Kstou muito escandalisado pela ultima
voz qiie lá fui em sua casa ; M2. to p43
e5IÍ7174t3.

T32 70047664 J u m :'

: 94 MA DA IMPERATRIZ 94;
Prepara para o commercio, para o I

Collegio D. Pedro II, para as escolas j
Militar e Naval e outros cursos su- i
periores.

São professores e auxiliarea os j
; Srs. Dr. A. F. Neves Armond, di- 

'

rector; Eduardo Catalão, vice-direc-
tor ; José Cardoso da Silva, Adolpho ;
Asclioff, Bernardino Cardoso da Silva :
e Fabrício Neves. (*

N. 11, custa 28500 a duzia; n. 12, custa
38000 a duzia; na Casa da Cotia, rua da
Üruguayana n. 116. ("

Emilia Carolina Gsreez .8 Azevedo
Francisco Ferreira de Azevedo o

suas filhas podem a seus parentes
e amigos o obséquio de assistirem
á missa do trigesimo dia, quo.se

rasará no dia 3 do corrente, poralma de sua prezada esposa e mãi, Emilia
Caroliua Gareez Azevedo, ua matriz da
Conceição da Gávea, ás 7 horas, e S. Fran-
cisco de Paula ás 9 horas, do cujo acto
de religião e caridade desde já ficam eter<.
namento gratos.

(RUÍNAS)
Lauriano Fornandes Lopes, seus

filhos e genros agradecera ás pes»
soas que acompanharam os restos
mortaes do sua sempre chorada

___ esposa, mãi o sogra, c rogam-lhes
o caridoso obséquio de assistirem á missa
de sétimo dia, que por sua alma será
resada sexta-feira, 3 de fevereiro, na igreja
matriz d'esta freguezia, confessando-se
desde já agradecidos. (•

|ÍÍ!', lis

Á AFRICANA
RUA DA QUITANDA

CANTO DA DE S. PEDRO

*r

Bi-.-.- do preço ojm cosiise'i_uon.la da l>a!*_a do café em grau»

SUPERIOR A TODOS OS SUPERIORES CAFÉS
_* (gisaSIdade... _$O0O o Mio | »* _un__dadc... $700 o kUo

EM TODOS OS DEPÓSITOS JA' CONHECIDOS E_ 
'

$3 <CS _CjÃ-E=8.C3-C> T2-M. f_§l®3 O <CJ
47 RUA DO CARMO 47

FABRICA: ROA DA.PBAIRH& I. 25

PLANTAS 
elo Iodas as ijiialidniles já arrancadas

o [íromptas a con.lirzir-se para qualquer parle,
soudo todas garantidas, voudom-so por todo o qual-
quor preço, no largo do Paço n. Io. (¦

PORTUGUEZ, 
FRaNGEíS E lriG_EZ.

—Km I) oicnes ensln.vso a fallai e oscravor por
SS iiionsies; Andradas n, 39.

AS 
.enliora. quo .iiizoroin reformar os seus tua-

poos ou comprar noi-ns, baraloi o a ulliina
moda, devem ir i rna ile S. José n. 42, sobrado.

FABRICAM-SE 
veno-iauaseconcertam-so a preçosbarali-imos, o fa/.-.a Irabullio ile torneiro de

oiadeiia cm liolus de marüui; mi rua da Guarda
Velha ii, 46, {\

ESCHIPTURAGÃb 
mercantil por parti-

das dubladas, curso completo. O autigosuanla-
liTros V. Avcllnr garante em 70 lições habilitar

aiialquer 
pesioa n'c-!a maleíria, por 168 i-oncaos,

oelaiamli. qi-.o om monos lolripo e impossível, con-
formo por ani anminciam como chamariz; Andra-
das ii. 39.

O Br. Ce-arôa do B,®®®
parteiro c eupcci.alisla das moléstias do uteTO o
dai crianças, ilá cousullas daí 3 ás 4 horas,- em
seu consultório, á ruu dos iimin). u. li.J, ús pobres
aorão alleudidoi gratültamonle.

E DROGAS o todai as
preparaçõos pbarmaceuli-
ca« hgitimas, estrangeira)

e nacionaes, acham-so i venda na Droparia impor-
taiiora de -lingeihoolor & C. rua dá Alfândega
n. 35 o 38. Preços inferiores ás cotações o preços
lixos de outras casas. (

Moléstias ae mulheres e das vias «Fina-
rias, partos 8 operações. 8L*c__K
rua da Alfândega n. 117, do 1 ás 3 lioras. Recebo
chamados por escripto. (*

15© RUA LARGA OE S. JOAQUIM" 160

Grande sortimento de funlas para her-
nias, snspensorios para escrotos, meias
para varicos, mamadeiras di» todos os
formatos, seringas de todas as qualidades
e todos os mais instrumentos tendentes á
alta e baixa cirurgia, tudo isto por preços
som competidor.

dl ü li

Vestidos de lãzinhas dc 2üg a 358, ditos do 12R a I63, ditos de merinó preto, de
208 40» os mais ricos; enxovaes para noiva de 508 a 1508 o. mais ricos; grande
sortimento de fazendas modernas e miudezas, com grandos pechinchas; mobilias
modernas de 35R a 808; berços de 48 78; roupas c vestidos por medida; tem tres
importantes oflicinas para satisfazei* qualquer encommenda; 3 prêmios mensal-
T.ente são distribuídos aos freguezes, os quaes poderão vir fazer suas compras e
receber o bilhete que dá direito aos mesmos, na casa de J. ü». -Uva. (•

ANTIGO HOTEL DO SILVA
Os proprietários d'estc bem montado

Restaurant pedem a todos os seus amigos
e freguezes, tanw da corte como do iu-
terior, a sua valiosa protecção,e ao mesmo
tempo participam-lhes que este Restau-
rant acaba do paisar por uma reforma
geral, tanto na sala como na cosinha, o
mantém um pessoal prompto a satisfazer
os paladares mais exigentes possíveis.

Esperamos merecer a confiança de todas
as Exmas. familias o dos distinetos cava-
lheiros.—Os proprietários

CHRISTIANO DE M. MACEDO & C.

4! RÜÃ DÓS OURIVES 41

Carlota Maüiüfles (Ic Carvão Mtc
Os filhos, nora, sobrinhos 6

netos da finada O. Carlota M. de
C. Netto, de novo convidam os
párontos o amigos á assistirem as
mi6sas que mandam celobrar ama-

nua, 3 do corrente, seudo uma ás 8 horas
na igreja de Santa Rita, e ontra As 9 1/2
na do Senhor do Bomflm (em S. Chris-
tovão); por cujo acto se confessam éter»
namonte gratos.
^aar^T*.!. ¦" -a ¦ _^'íVm**Tr*n'*t*:a'lt —v3i*Tuiinar+..^satm'ammÊrwm

D. Felismina Engracia do Lima
Maria Vellnti Ribeiro do Souza,

sobrinho e primos, agradecem ás
pessoas que acompanharam o en-
torro de sua prezada irmã, lia O

__ prima, e rogam a caridade de as-
sístirem á missa de sétimo dia que terá
logar amanhã, sexta-feira 3 do corrente,
as 9 horas, na igreja de S. Francisco ds
Paula. (.

Ifredo Quaresma de loura
Amanhã, sexta-feira, 3 do cor-

ronte, primeiro anniversario dí
seu fallecimento, sua esposa man-
da celobrar uma missa por sua
alma, na igroja do Santo Christo

dõs~Milagres, na Gamboa, ás 9 horas;
convida os parentes e amigos do flnado
para assistirem a este acto ue religião.

JOÃO
D. Francelina Maria Marques

manda celebrar uma missa por
alma do seu sempre lembrado tt-
lho João Ferreira Marques tercei-

__. ro anniversario do seu passamen-
to, amanhã, 3 do eorrente, na matriz_d_:
Candelária, ás 9 horas.

WDPW-BPBWI tSXM HÍ __j£i_Tíir_!I

RHEUÜATIS10S
OJ-ro-ie dí fropi/lomiiu CjmiiOJlo, A»
Rebello & Granjo, approvado pela E-ma.
Junta do I! jgieue. cura os i-tieumaMsipo!
os mais iraniiineiite.i; vonJe-.o na nu
Primeiro do Março a. Ci 0. (.

MTES Encou-
tram-, >

y-.. l_U 9 I>.°- Ií fi-j-' naDro-
garia importadora do KJiiifrelUocfer & C, rua d»
Aliani-ga ns. 38 e3ii. J_

centra a caipa o
qnr.da do» cabellos,
e sompri encontra-

ua rua dos Ourives
(

ÓLEO DE Um
de, recau lem ente pre/i.railo,
ii. 163. Vidro 18, mem vidro 500 rs,

RUIÇiOl
MACIO!!

NAO E?.i.
. xl_<^. "V_S_I TUDO RASO

E' uma barateza de arromba, por certo, nos preços de todos os artigos quo
diariamente se vendem eni grande escala uo incommensuravel

Como'sejam: chicaras, canequínhas para café, colheres para chá o sopa, cálices,
pratos, apparelhos para chá e jantar, bandeijas nickeladas, pintadas e crystalisadas,
tapetes cestas para collegio o finalmente todas as portenças de cozinha, muitos e
variados objectos dc fantasia e muitos outros ainda, que nos é impossível enumerar.

Estes maravilhas, por excellencia, filhas únicas da americana barateza, só se
encontram no referido bazar.

9999999999 9 99

Não sei a causa do que aconteceu.
Quando certihquei-nie mais tarde de que
nâo tinha ficado, senti-me deveras con-
trariado. Esteve tão indifferente quo
quasi perdi a esperança que tive desdo
uquclla participação e convite tão amavol
do dia 19, apezar mesmo do.... nervOGO,
lembra-se? O dia immediato, para mim
de bastante recordação, foi aquelle em
quo no fai^o.ondc me achava, fui na sua
passagem ferido, mas por um olhar tão
doce, tão puro c expressivo oue não foi
possivel oceultar toda a bondade de vossa
alma I Então um seio palpitante senti bom
perto dc mim e... o écho de uma voz,
lallou-mo ao coração. Para tantos cari-
nhos só tenho a dizer: custo-me muito
embora a vida, saberei esperar I Agora
o que peço é, aviso como lho fali.i, unico
lenitivo para as saudades que me faz
soffrer. Escreva, ao contrario será uma
prova de pouca confiança que receborei
como um desengano.—Gávea. .:,-......

Alugam-se cadeiras austríacas a 28 a
dazia, cortinas a 28 o par, bandeiras a
500 o 18 ; arandellas, placas, serpentinas,
candelabros, castiçaos e globos, a 500 rs,
cada luz; colchas 28 e 38; jarras, espe-
l_os,toilett(*s, talheres de Chrislofle e mui-
t06 outros objectos próprios para bailes,
casamentos o outras fo.stas, na antiga casa
do Càstello, rua dos Inválidos u. 41.

Luiza Martins de Sá
José Antônio de Sá, seus filhos,

gcnrhs e nora convidam os pa-
rentes e pessoas de sua amisado a
assistirem á missa que será ceie»

 brada por alma de sua mulher,
mãi e sogra Luiza Martins de Sá, amanhã,
3 do corrente, ás 8 1/2 horas, na niatrií
do S. Chritovão.

Antônio Mamode Antunes, sua
mulher e olhos mandam rezar
uma' missa pelo descanço eterno
de sen lilho e irmão Ismael Ma-
mede Antunes, no dia 3 do cor-

rente, na igreja de S. Francisco da
Paula, ás 8 1/2 horas, para cujo acto
convidam á assistir os seus parentes e
amigos; pelo que lhe ficaremos summa-
mente gratos.
ro-T,-iT».-rr^f'-g-CT»,"""*~l'''",J"^""a' —-_——ju

Amolia Josophina Chaves Pi-
nheiro, Claudina Pinheiro Martins
Penha e sou marido o Narcisa Cha
ves Pinheiro, convidam todos oi
parentes c amigos para assistirem

á missa de trigesimo dia de sua idola-
trada neta o sobrinha Maria Leonarda
Gomes Anjo, na igreja de S. Francisco
de Paula, amanhã 3, ás 81/2 horas, e
desde já agradecem este acto do caridauo.

____¦_¦ .«.Ji i __________g|jjBgjg

PAUTE (10MHIÉIAl:
B______mBHgB»aaBffl;—_-*_¦-b«»qbe_«^ ___:__-_™!^»-*^-_e_____ __" '* —....---. . 

DESPACHOS DK líXPOKTACÍO

O abaixo assignado declara á praça do
Rio de Janeiro o municípios próximos da
Itaguahy que dc hora avante não 6 res»
pousavel, por qualquer documento de dl-
vida que não seja firmado pelo abaixo
assignado; e para garantia dosou direito,
vem prevenir por meio d'esta folha, salva»
porém as suas contas commerciaes ou as
do seu próprio punho assignadas. Bananal
de Itaguahy, 28 de janeiro do 1888.—Kit-
nuel da Costa Oliveira.
-MÉaM-*—E—__________É__

Itio, i dc fíwreiVo de 1883,

O mercado de cambio, abriu e so manteve ainda
Iiojoi lasa do 24 3/4 d. solire Londres e á» c-qui-
valente- 6'jlne os outras praças.

Vigorar.-),(inis,oflici-il-i-mte 0S6eguiules prefos
em gorai:
ÍJOuro Londres 90 d/v í» V»
íiobrcl-aiiz S0 d/v 38«
Sobro lí-,ub_rgo 9Q d/v *7S
Bobre Itália 3 d/v 38, a 388
Cobre Portugal 3 d/v 217 a 218
¦Sobro Kova-Yori 3 d/v 93000

Constaram dc ledas toi.rs I.ondies a 24 3/4 d
..-cariai; .415/10 e 25 ri., particulares, as
íperacões realisadas hoje, que loram pequena».

Cli 1/10 ditas i7.oiii)i. S. -Iirisloi»...,
6(1 ditas I!. I'. Sorocabana, c/snbi..
S0 ititu Comp. S. Paulo o Rio

IU;! dilas Seguros Prosperidado
f>tl ililas Seguros Prnviilenlo

- dilas Segures Fidelidade
3 dilas idem

',00 diias subs. lí. I'. Leopoldina...
101) deli. !'¦¦ I'. Sorocabana........

35 ditos idem

JUROS lí DIVIDENDOS
Jiims

Dobsnlurcs da Companhia Telopboníca.
Dividendos

K, r. S. Paulo e Kio, desde ia; E. F. Macahé
<. Campos, de 3 em diante; E. F. Oeste dc Minas,
iecões ila 1' e da 2* strie, tambem de 3 em
Sianto ; Compaubia Industrial de Óleos, de 0 eni'.lantc; 

de 6 cm dianle, 1* da Companbla Pa-
_opolit-jna.

VENDAS DA BOLSA
l.-OÜi*»  9I68OO0

 9S680O0
1:1110.000
1:1008000

2143500
21*650)
.fissão
«U.000
418000
4I8ÕOÜ
«ítooo
4lgOO0
41.000

ÍG8RO00
130.000
170.000
1» £000íocw»

lí a|0!if(g geraes ce
6 ('iia; idcni...,..,.,
1 dila «nrir: nacion. do 1868.

Í008 -If*. idem dc 1879
50 acções lianco Inlernacional......
Çft dilss idem
SO dilas Idem

,J55 dilns idem' 
*0 dilas iilciu, com 20*/
30 dilas idem, idem
35 dilas Idem, i<'"m

- |lõ (Ulus idom, idem
«50 dilas idem, idem
10 ditas Banco Industrial
DO dilas Comp. Jaidini liolanlco....
S5 dilas idem
85 dila. Idem •

KW dita. Comp. PetropolüaM/ c/div.

OFFERTAS DA COLSA
Melaes V, nd.

Soberanos 9.90°
Ajolices:

Geraes do 1:0008.  0508000
ProtinciacD «'o filo

Acções de Uimcoe:
Auiiliar  18'ÓBOOO
Braril   .U_e00
(¦..-imi.i-cml  .368000
C, Real de S. Paulo
Del Credere  .008000
lnlei nacional  8141*000
Dilo, cnm 50*/ 42,000
Merc.nlil de Santos  -!!080nO
Rural....  -85_000

Acções de companhias:
Seguros Alalaya  tOgODU
Segurou Bonança
Sermos CoM-nca  43|00O
Seguros Kidolidade  2008000
Geral de ü.guros  39^000
Segures Nova Ptnuiaiiooto. SIROOO
Seguros Pievidenle  Í-.SMW
Segui os Prosperidade  IBgOOl)
Segurei U. dos Vareguta». 2Oi«0O
Jardim llolauico  Í31g0ü0
S. Christovão  2458009
Canis-Urbanos

Acções de este. de festo:
Sorocabana .,
S. V. Rio
Dite, subs  

Acrôet decci-p.divnrsas:
Pasf-iil  OWW
Industrial Fíuminense  i-OgWO

Deú*. de ests. de r no:
Leopoldina,capei, 'l/«...,
Sorecabaua, papol  C5B<»00
(Irãò-Pará, 7 •/  1948009
Norto  190600,1
Oeste dc-tinas  177..009

Díhs. do coBip.divorsai:
C. U. de Niclhero/  SOOflOOO
N. PauliiU.. unia

2408000
95R000

18780^0
153000
438001)

19580011
1958000

68500
948500
641.600

Cimp,

Ledas li)pi,ihc(iii.,ii, :
B. C. Real de S. Paulo..
Banco Predial

908000
71.000 708000

9438000
9898000

JlOgOOO

2)38500
40.500

2818000

178000

86S0O0

428000

178C00
1298000

2-.B000

»5l_f>30
ÍSOjOOú

238000

16880JO
6484.00

I90p0

«0!>Í0W

COTAÇÕES OFFIC1AES
Apólices

(ieraes de 1:0008
.uiurettiui. nacional de 1868
1:1008 Empr.slii-n nac. .le 1879

/Irei—
Banco Internacional
Oito
Dito, com 20-/
Ilauco Industrial
r.onip. Jardim l!,.lauico
Comp. Petropolilaua, c/div
Comp. S. Chrislovão ,.
Comp. E. K. t.ororahana, c/sub
Subs. Comp. S. Paulo e Rio
Comp. Sognros Prosperidade
Comp. Seguros Prevideulo
Comp, Sognros Fidelidade...
Cei.ip. 15. F. Leopoldina, sub;

_íl!)il!ir„
Comp, 15. F. Sorocabana

Joii 3. de .Vciifa Junierí presidente.
Itai A. Pereira ic Carmlte, sjcrelari».

0488000
lucoatioo
1;IÜ080CO

2148500
Í14RO03
SlgOilü

1688000
1308U00
2008000
2403000
958090

187jt000
168000
438000

1953000
685C0

048*00

TKLEGRAMMA
eípcdido pela Amociação Commercial do Rio de
Janeiro para Nova-York, em 1 do fevereiro de 1888,
do manhã, via Galv.slou :

Cafií :
E-islencia, 241,000 saccai.
Entradas uo dia 31 de janoiro, 5,000 ditaj.
Entradas em Sanlos, 8,000 dilas.
Embanjues pava os Eslados-Unidos, 18,000 ditas.
Eslado do mercado, frouio.
Preços nominais:
Consumo local: 6,000 saccas.

fiaho..
Porlos tliVBlEOS

Celculn-se em 237,915
cado.

2.500
¦ I llü.l

saccas o stock do mer-

Vigoram niuda oflicialmcnle ns seguintes co-
laçüos :

(.ualidadct Por 10 kilos
Lavado ,,... Nominal
Superior c flno Id™
Superior Idem
1' boa Id.™
1* rccnlar 68000 a 68190
1* ordinária iiB&Bvi u».ü50
2'boa 48ii:i0 a5W)!0
2'ordiaaria 480SO a V&420

ENTRADAS DE CAFÉ

s, oi r. o. naiüo III
Dia 31
Desde o dia I do miu.,,
Igual periodo do IÜ87...

r.iPOTAonn :
Dia 31
Desde o dia 1 do mn...
Isual purioilo dc 1887...

I—.I.U ini.-i i.,i) 1

Dia 31
Desde o dia 1 do mez...
Igual periodo de 1887...

248.744
8.435.064
7.552.835

2.113.-59
2.456.281

42.-60
1.4S2.I80
1.739.5»

MOVIMENTO DE CAF.
Vonderam-se hontem 22.834 saccas do cato, «J-J

lireram oi segniules desliuos :
Esindõs Unidos 17.993
Europa S.250
Cabo ,..,'.". 2.500
Porlos diversos 61

Desdf o dia 1* venderam-se 205,380 6acc_, quolireram o> seguintes destinos :
Estados Unidos  149.6i(
Europa  42. «54

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II

Mercadorias entradas nas estaçõos da Corte,
S, Diogo o Gamboa

Dia
Aguardente
Anot ,,
Assucar
Algodão
C-ló
Cartáo vrgolat
Couros fcwose salgado;
Feijão !.,.,,<
Fumo
-ladeiras
lilill.o.....
Polvillio
Queijos
Tapioca
Touc.ithi}......,
Diversas

248.744
9.990

Desde o dia 1*
375 pipas.

2.410 k-oi.
lll.-Ou „
187.320 »

8.40'..O-, a
937.021 »
4'J2.5H »
15.8.8 •

i..,.i l,«, »
liSJÕ »
7.1.0 »
k.m o

174.230 »
l.tOI •

2.11.914

19.705
*6_Ò

2Í 377

lllÜW
33.447 I.Ojj.U.4 »

RENDIMENTOS FISCABS
--risena.'.: _ 

Dia ....,'¦¦'•'.
Em igual periodo do Ie87,.

MtcMiKnoniA'.
Dia ••¦•
Em igual periodo do !8j7...

hbsa r-noviKüi.M. '.
Dia 
Em igual periodo de 1887,,

198:9868915
171:747.044

13:7038777
11:4058489

5:0768601
292.980

ALFÂNDEGA DO RiO DE JANlillíl

ANNO CIVIL DB 1883

fl.ti-ítneiil» dom— de joiicira 1S88
Rtceita ellocliva:

Importação
Despacho marítimo
Exportação
Extraordinária
Imposto do 5 *,'

3.431:3088146
13:98680110

471:9478064
3:34:18915

172:0658866

Depósitos:
Contribuição do caii lade'.

Para a Sanla Casa da Misericórdia
Para o hosiiilai dos Laia ros....
Para a Illma. Câmara Municipal,
Para divoi—s.

Restituições:
Do dicitos
De depósitos...

4.094:0218051

10:488808-
2:4628413
7:3758860
6:6578387

4.121-6028793

6:ll9'(58ai
15:9858674

22:1058495

MO DIA 1
Hambtirso— vap. ali. «Monlovi lio», J. nradr-havr

& C, 463 saccas de café no valor de 15:1128320.
Nova York—vap, amor. «Financo», J. C. Gilíma-

rães Junior, 30 saccas do café no valor de
9798200; llaril, ilaud AC, 288 dilas d n dito
no de 9:4008320; Wc, Kinnoll & C, 3,563 di-
Ias de dito no dc 110:2958320.

Rio da Prata—vap. ing. ..La Pialau, Martinho
Prado dt C, 155 saccas de café uo valor do
!i:(i5082OO-, JoSo Brandão & C, 300 ditas de
dilo no de 9:79-8; Josó Roroagiwra, 144 dites
dedilo no do 4:7003 ; Mai Nothmann 4 C, 543
ditas dc dito no de 17:7-38-20 ; Carvalho Irmão
A (',., 98 dilas de dilo no do 3:1983720 o 13.5S0
kilos de fumo no de. 5:4088; Moreira Barbosa
et Siquoira, 14,366 ditos de dilo no do 5:71388;
Álvaro 0'ieir.n - Caplloucb, 44,200 ditos de
dilo no do 17:7308-

Café 5.584 saccas..
Fumo, 72.086 kilos..

III-.5CU0
182:2618600
28:9068000

211:1678600

NO DIA 1

ENTRADAS POR CABOTAGEM NO DIA 1
osNenoi : fi-iiMn

Arrot, l,22fi sarros; bajrcs, 8 -fardos; banha,
9,900 kilos ; carne secca, 59,*»45 kilos; caronas,
" vols. ; cera, 268 kilos; charutos, 6-,f*00; cha-
péus, 1 caixa ; colla, 20 saccos; couros proparados,
1 faido; couros seccos, -26 dilos; doces, t caixa;
f.irinlia, 400 saecus; feijão, 600 saccos; livros,
1 caixa; ma lei. .1,24 pau», dc prumo; maBt"iga,
2,7Bü kilos; mallo. 65 volumes; milho, I42sacrv;
oves, 30 barricai; pluliões, il saccos, roll.as,
I fardo; sanga, fi saccos: aula, 36) peça» ; roluuiaj
div.rsos, 28.

Assacia
De Imbetiba  2.673 saccos

CMfg"

Üü imlieliba  98.820 kilo.

EMBARCAÇÕES, DESPACHADAS
Sanúis—vap. ing. «Rcsscl'...
Porto e Lisboa —lúg. nac. «Vioira».

....
VAPORES ESPERADOS

Liverpool, uSorala
Rio da Prata, «Montoridco»
Londres o Antuérpia, «Hypparchus..
Nova Zelândia, «Kai.oura...........
Rio da Praia, nSavoiea
Liverpool, oNasrcyth^ ,,
Valparaiso, por Mouusvidéo, oColopaxi.» ,
Rio dn Prata, «Trent»
Bordéos e escalas, «Sèuògal. ,
Portos do Norte, «Pernambuco»...
Rio da Praia, <.Oro_oqtie>>
Hamburgo, |or Lisboa o Bahia, .-'Argentina»,.

Itapemirim, Piuma, Victoria, Caravellas o
S, MathensjrcMayrlak. (Shs.)..: 7

Imbetiba, «liarão de S. Diogo» (4 hs.) 7
Liverpool o escalas, «Colópa.i» 8
Southainplon o escalas, «Trent.. (3 hs.) 9
Rio da Praia, «Sénefial. 9
Portos do Nurte, uManáus.) (10 hs.) 10
Lisboa c' lloidcos, pela Bahia, Pernambuco e

Dakar, Oréiioqne» (6 br.) 13

VAPORES A SAHIR
Rioda Praia «LaPiala»..,
Valparaiso, por Montevidéo, «Sorala» (12 hs.)
I.nii'1 r.ii, «Eaikoura»
Ii.,:- t,l. i, aPaiabylia» (4 bs.)
NoO Y°'k o escalas, «Finança» (10 hs.),....
Uamlitii" ,*'< nc'a Bahia c Lisboa, «Montovidéo»

(10 bs.)*:
Portos do Sul, r.Rio Grande» (10 hs.)
Santos, «America»1.. •,,, i • • •
Marsollia, Geuova o Nápoles, pela Bahia, «Sa-
toie» i. •

ENTRADAS NO DIA 1
Southampton c escalas—23 ds., (60 lis. da Bahia),

paq. íur. «La Plata», coiura. A. II. Dyke, pas-
sags,: Thomaz de Figueiredo, Fausto Pereira
de Carvalho Figueiredo, J. Cnrqueira Campos,
Daniol Corroa, D. Umbolina Goniates, D. Elyxa
Amada, D. Maiia Salomò da Silva, D; Genovova
Calmou, 1). Rita Quadro Ribeiro e 2 lillia!, João
Poreira Andrade, D. Juli.la Vicloriua Maria da
Guia, Quailo Faro Daulas, Autonio Rollenbcrg,
Zacarias Rollenbcrg; inglezes Jcorge Win.lson,
William Carinthers, Francis Mellcrsb, Robort
Firebrace, John Kilkeary, Uenry Hardwick;
D. Mary Jonw ; o suisso Peter Gobli; a oriental
D. Izabel da Conceição; os brazileiros Antônio
Guerra da Veiga Piuto, Augusto G. da Veiga
Piulo; os |!Orti:gii(_os João Báptista Fernandes
da Silva, Manuel do Souza Alves, João Antônio
Rodrigues, D. Amélia Ferroira da Conceição,
Joaquim José Pires, David Coelho Pereira, Fir-
miuo Gaspar de Carvalho, Auguslo José Gomes
Carlos Rodrigues, D. Antonia A. Pires. Frau-
cisco Scabra Rodrigues sua mulher e 4 filhos, i
Manuel Augusto Paiva, 170 de 3* classe o mais I
100 em transito. !

Cardiü-29 ds., vap. ing, «Bays WaLr», 1039
tons., comm. David. Taylor, cqnip. 2J: c. car-
vão a Wilson Sons & C.

Pesca—23 ds., lane. «Tiindade», 12 tons., m.
Francisco de Santa Anna Loncs, equip. 12: poi-0
salgado a Joaquim Soares Guimarães.

Santa Cruz-4 ds., Inale «Providencia», 25 tons.,
m. Lourenço íguaclo d«3 Oliveira, equip. 5: c.
farinha a ordem.

Imbetiba—H hl., vap. .Barão .íü S. Diogo., SOO
lons., comm. 1- tenente Maciel Juíior, equip. 25:
c. vários gêneros a Companhia Macahd S Camposs;
passags. bacharel Paulo Auguslo Taiareí, Iran-
cisco de Assumpção Koza, Anlonio Joaquísi de
Castro Faria, Francisco Leite da Silva, José Mi-
ria Romeiro, José nodrig-cs Cuelho, Clariudo
Pedrosa da Silva, D. Augusta Zúlchel; Nareiio
dos Santos, Antônio Estevão, Manuel J03Ò, Al-
freio Pinlo, Francisco Lima, LalTayctc Pinlo,
Arnaldo Sabino, João Marquea Conlinho, Joa-
quim Gonçalves d. S, Campos, 2 policiaes e 1.
Hicflll

M-jútoíÜ'.".! o esuUi-8 ds. (15 i/2 as. de Sautos),

paq. «Rio Negro», coram, capilão tonenlo Caslru
e Silva ; passags. general vfsconderde Mãracajn,
sua filha e 1 neto, ajudanto de ordens tenente
Honriqui! José A. Jacutinga, capilão Anlonio
Tnpy Ferroira Caldas, João da Custa Marques»
2 filhos, Rsul Cnllandcr. Auslriclino Villarim, 2-
cadete Cloris Celestino Alvos, coronel Manuel l.
Peroira Junior, sua millllOJ, 4 filhos o 1 irmã,
Fernando Augnslo de França, Álvaro do Aguiar
c mais 33 de proa.

Porto Alegre o escalas^S ds. (20 hs. de Sanlos),
paq. nac. «Vicl„ «. omm. Damião F. Lima
Piros; passags. Dr. .. inibo Lniz Gomes, D.
Emilia Campos e 2 filhas, Antônio Bapiista Ta-
vares, Jeiouymo de Oliveira Prado, Alexandre
Melford, João Ulchely, Antônio Francisco doa
Fantos, Dr. Villela Gusmão, Carlos Agusliuho da
Costa, Romão Leal, Manuel Martins, Antônio
Pereira de Mesqu ta, 1* teuonta Augusto Guede.
dc Carvalho c sua mulher, Josó Teixeira Rapeio,
Tbomaz Coelho, Estacio Corroa, Thoma. José da
Costa, sua mulher e 1 filho, D. Maria Forlunata,
João lt. de Sampaio Ribeiro, os allemães Carloi• Juci.sch, P. H. Valgna e maia 17 de proa.

SAHIDAS NO DIA 1
Porlo-Alogro c escalas—paq. «Rio Parlo», comm.

)• tenente Ernesto do 1'rado Seitas; passais,
capitão Luiz Rabello de Vasconcollos^sua mu»
lher, 3 filhos, sua mãi o 1 cunhada, tenente
Gabino Bczouro, sua molhor o 1 lilha, 2* IcnçnU
Fábio Patrício de Aiambuja, alferes Josá Caa-
dido da Costa Maia, alferes Francisco Sergíü
de Oliveira, Dr. Achillis Gcrva«io, nadre João
1'rilien, D. Marianna de Paula Barboza e l
filho, D. Margarida Bruner, Dr. Geneioso Mar-
nu., dos Santos, conselheiro Manuel Alves da
Araujo, João Goulart, D. Sarah Mackeuzie, Dr.
José Coc1!-»o, Francisco Ferreira Cavalcante Lins,
Dr. José da Silra Vergciro, commendador Manuà
Ricardo Carnoiro* o 1 lilha, padre I.otin nço Jnr-
dani, Joãn Bologne, inlonin da Fonseca O-anlm,
cadete Juvenal OcIavisnO Miller, Tliomaz Cnnlia,
Benedicto Martins Pinheiro, José Ilo 'ligues Pinto»
Francisco Manuel do Sonza, Leonardo üa Fon»
seca Junior, Ilrazilio Nunos I.oiizaita, Manuel
Luii de Mattos, Manuel Martins Abreu, Arthur
Alves P. Baslos, Joaquim da Silva Pereira
Junior, Luiz da França Junior; o porlnjne- Ago*.
linho F. Velho; o» allniães RO-otplio K:aus^r,
soa mullier c 4 lilhos, Artliur IleruiSdorf, 19
ilo 3' classo c mais 38 iiiiniigranlcs.

Barlildps—barca ing. «Knuna . inis», 423 IO'.s.,
. m. r.íc_trd C. Iozcr, cqnip. 10: cm lustro .1*

pedra. .,
Nova-York — püj. log. « Ptolemy », r«mm. (..

Allcoll. 
Santos—paq. ali. ..Curjliba-., comm. 11. li. hier.

•
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De graça?
lenços de linho, superiores, emcaisi-

tí»a, duzia a 28500 c 38, valem MOOO.
Pacote com seis toalhas de íolpo ou de

Enho. para rosto, 2}|500, valem 48000.
Caixa com seis ceroulas de brim de

finho. superiores, a 12£, valem lSgOOO.
Meias inglezas, sem costura, para ho-

joem, duzia 4JJ500, e para senhoras, duzia
*íi o 8g, valem o dobro, só no 29.

Ditas flo de escocia, lindas cores, para
liomem, duzia 88; para senhora, 108000.

Collarinhos de linho, duzia 58000; pu-
Khos de linho, duzia 88000. Só no 29.

lencdes dc brim de linho, para solteiro
c casado, a 28, 2g500 e 38000. Só no 29.

Ricos véus e grinaldas para noivas, a
ÍJ. 5ge 6g cada um, valem 128000.

Ricos enxovaes, para baptisados, cm
caixinhas, a 88 fl 108, valem 208000.

Ricos colletes de brim de linho. para
unhora, é saldo, a 48500 e 5g000. K' 29.

Guardanapos de linho, adamasendos,
ÈUiia 2g, 28500 e 38, é de graça. E' 29.

Meias inglezas, sem costura, para me-,
lhos e míninas, duzia 48500. Só no 29.

Saias e paletots bordados, para senhora
t\ -5J valem 88 cada uma. Só no 29.

Ricas toalhas de linho adámascado,
|»ra. mesa de jantar, a 38, 48 e õgOOO.

Caixa com seis camisas do meia, in-
glezas, superiores, a 68000,

Peças de morim francez, superior, com
80 metros, a 68- vale SflOOO. So no n. 29.

Superior brim francez, de linho, com
10 palmos de largura, metro lgOOO.

Escovas para fato a 18500, valem 38000.
Ricas gravatas plastron e regata, alta

Bovidadc, a 18200, valem 38000.
Ricos leques de setim de cores modernas,

titã novidade, a 58, valem 108000

Camisas!,,,./
Camisas ds peito de Unho. superiores,

I para acabar, a 38, valem 58500.
Caixa com seis camisas de irlanda, de

finhõ, a 188 e 198. valem 258000. E' 29.
Camisas de morim, para senhora, 2g;

jara meninos, 28 e 28500, valem 43000.
Caixa com seis camisas de bretanha,

fará homens, 10fl, valera 208000. E' 29.

29 RUA DA QUITANDA 29

Estrelía do Brazil
íElUBinA ALVAIATARU DO IMPÉRIO

9 _Jla5_ák a £

DE GRAÇA!! ROUPA

228000
208000
158000
358000
358000

Stcaateleiw».*©
Já todos sabem que a Estrella do

Brazil è a unica casa que pôde vender
roupa mais barato, devido á» grande»-vendas e ao enorme sortimento, que é
comprado nóà dinbelrou vista.

Seto é ajlmiravcll
Terno» de panno preto fino..
Bito» de diagonal preto
Dito» dc casimira tmrgneza...
Casacas pretas finas
Sòbréeaaácaái ditas idem,308
Croâsé» de panno fino  258000
Fraqncs de dito, a 188, 208 «• 258000
Sobretudos de casimira, 188 a
Cometes pretos e de còr, de 38 a
Paletotü de alpaca-lona
Calça» pretas finas e de côr, 6fl a
Paletot.* de panno pr.fino, liga
Fraciue* francezes de alpaca
Paletotispalhadeseda^mitação
Ditos brancos de linho
Stoupialias para criança a...
Ternos pnra luto a.......
Gnarda-pú de linhe a 68 e...
B*aracaaamettto,enxovaesa
Ditos com casaca fina  >

A* BOTA CHINEZA

12 RUA DÃ UBU&UÂYÀNà 12
Para homens

Botinas de bezerro, a 48500 e.... 58500
Ditas de cordovão, a 48500 e .... GR000
pitas ponteadas, a 78, 88 98000
feitas de verniz, a 78 88000
Bapatos Inglezes com casimira, CgOOO
Mitos ponteados, .j 68500

S0' NA BOTA CHINEZA
*2 RUA DA URUGUAYANA 12

Sapatos para senhoras, muito fortes a
gj, 33500 e 48; ditos de pelica, dois laços,
com chapa a 48 e 4g500; e ura variado
(Brflmcnto de Calçado especial qualidade
c O mais moderno para homens, senhoras
p crianças, que vendemos por preços ba-
jatíssimos j narua da Uruguayanan. TI A,
(próximo á do Hospicio.

A* BOTA CHINEZA
12 Rua il uruguayana 12

PARA SENHORAS
íotas de pellica preta e bron-

zeada, 98000

Sitas 
inglezas, com botões, a.... 9fflW0

ieias botas de cordovão, a 58500 68000
JDitas de duraque, 38500
Sapatos de pellica, ultima moda,
»88000e lOgOOO

Ditos Andrew, pretos e bronzea-
dos, 6fi500

Ditos de entrada baixa, moder-
nissimos, 78000

Sitos de verniz, 6g000
Ditos de pellica preta, a........ 58(,00
Ditos de verniz C. IX, 48500
Ditos de pellica, 58000
Ditos inglezes, sola grossa, a.... 4ÍJ500
CMnellati de tapete e trança, a.. lpOO

W IA BOTA (IMffiA
12 Rua íi uruguayana 12

358000
58000
58000
88000

138000
108000

48500
48500
4J500

25K00O
78000

258000
558000

Além dL'isto
ü sotavel e aitratato o ..

sortimento de pannos. elasticõtines, me-
rinós, diagonaes, estofos, brins brancos e
de cores, para fazer por medida, e um
lindíssimo sortimento dc roupinhas fran-
cezas para meninos por preços bara-
tisieiniOM; assim 

"como 
íazemés enxo-

vaes para collegios, roupas para luto com
perfeição em 8, 48 e 84 boras, quasi
ile graça.

isto só na Estrella «lo Brazil
Armazém que oecupa dons prédios na

79 e 81 PRAÇA DÂ C0MSTITÜIÇÂ9 79 3 81
Os proprietários d'estc notável ea»

tabcleeiraento,
Vitaj. Fernandes Fan & C.

TOSSE
O Xarope Peitoral Balsamico de Rs-

bello A Granjo, formula do Dr.Figueiredo
Magalhães, approvado pela Exma. Junta
de Hygiene, e de uma acção prodigiosacontra aa tosses rebeldes, coqueluches,
bronchites, catarrhos chronicos, tísica
pulmonar o laryngea. Por mais grave
que scia o estado dos doentes, este
cxcellente preparado opera sempre de um
modo maravilhoso, como o attestam os
próprios doentes e innumeros médicos
que têm experimentado seus effeitos; ven-
de-se à rua Primeiro de Março n. 64 B,
esouina da de S. Pedro, t"

CT^rj-t^^mrfflKmttsiK-SSrn--^^ «.BMifeàftiMSMMBiawi»^' nt*nmkiãÉãSkvsiaimtmt.
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fio bello camaTal cozemos ss folias I
Chegai-ros ao BAPTISTA, oh I grandos folgaiícs;
Bigodes elle tem, diversas Jantasias. . .
Cabelleiras ás mil, bisuagas us poiçíosl

Os sens officiiics tòm fama de rerítOí,
Sim I merecem louvores, pois sabem trabalhar 1
Tètii o dom tle prender, cm sens modos bonitos
Todo o qualquer freguês—prodígio singular I

Ohl fortes, tamertae» Tenentes, Conjresto Soa
Penianos

Democratiçes e Fonlsnou, vindo aqui ver o qne é bom!
A gloria vos sedoz, collieis Iodos os annos
Este incffavel beml Tendes tio bailo o dom!

K vós, sempre gentis, valentes Progressistas,
Qne sempiterna fuma, encomios alcançais;
Gloriosos brincalhões, alegres Socialistas,
Visitai-nos tambem, que bom exemplo daist

Ma casa sem rival, sublime do BAPTISTA
Tudo inspira prazer; durante o carnaval
Existe um não sei «quê» que nos sodm a vist».
Mais bello qne o sorrir de fada siderai.

Ds bello carnaval gozemos as folias I
Chegai-vo» ao BAPTISTA, ohl graiitlcJ folgsnõoí1
Bigodes elle tem, divei tu fantasiai,
Cabellelras ás mil, bisuagas ií porções 1 . .

ijaPleü jyy ê jy$ liili iüF.IÜ é ki
PRÊMIO INTEGBAL

Continua-se a entregar as encommendas de números designados,
até o dia 8 do corrente, sendo depois -vendidos sem reserva.

VICTORINO JOSÉ MARQUES

A ONÇA DE OURO

MASCAM
DB

do 500, lfl e 1^500 ; na casa da Cotia, n
rua da Ürnguayana n. 116. (.

Alugam-se bem mobiliados, limpos e
todos com janellas; no'campe da Accla-
mação n. 20, sobrado. (.

B1HD0RIA BO RIO DE JÜIRO
IlirOSTO 80DRB INDUSTRIAS E PKOPISSOBS

Pela Recebedoria do Rio de Janeiro se
faz publico que, nos termos do decreto
n. 9766 do 14 dejelho de 1887, estáse
procedendo á cobrança á bocea do cofre
do imposto sobre industrias e profissões,relativo ao 1* semestre do exerciciode 1Í88.

Os colleetados que não satisfizerem seus
débitos até o fim do corrente mez, ficarão
incursos na multa de 10 */. do respectivo
imposto.

Rio de Janeiro, 1* de fevereiro de 1888.
—O administrador, B. J. Borges.

€3. ^<

CLUB DA SAUDE
mm mu do mnm

Dá entrada aos Srs. sócios o recibo do
corrente mez. Os mesmos senhores quei-
ram procurar os seus cartões para con-
vites de familia.

Rio, 2 de fevereiro de 1888.—O secretario.
Ferreira da Silva.

CHAPÉOS DE SOL
de todas as qualidades, para homens, se-
nhoras e crianças. Especialidade em se-
das portuguezas. lVeços baratissimos, na
nova fabrica, á rua da Uruguayana
n. 102, próximo ao largo do Rosário.

»^V tWoo 4>^H
ÍW J*$ approvado pola -flwOade_naia ^..^B
W do Medicina do darias" O ^|

¦L ^ Oasa Ií. mwtà, 19, raa Jaoo]? jfy JÈÈ
^^^yhi^ &j&.ttxz; «L%^^KÍ
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ARa^fF~^í^" tôíli ANTIGOlPLANO

i BB 1ftl „^„iyi EXTRACÇÃO DA 2a PARTE DÀ 15a

IO

LIQUIDADO FORÇADA
SALDO DO BALANÇO

1,000 ternos de panno preto, fino, a
208OOO.

1,000 ternos de easinnra de cor, a
1,000 

ternos de diagonal preto a SOgOOO.
500 ternos de ífancTla' ingleza, a 20&000.

Ainda utn3»!t
Fraques de piinno ou diagonal, de 15g

e ísgoeo. ,..' . . .
Paletots-sacco, de panno, de casimira

de côr, diagonal ou flanella, de %, 88 e

Ditos de alpaca, do 38 48 e 58000.
Ditos do brim, de cassineta ou casimira

nacional, a 38,48 e 68000; .
Calças de casimira preta setim, de bfi
Ditns 

de casimira de côr, 58, ege 78000.
Colletes de casimira preta on de cores,

esplendido sortimento, de 38 c 48000.
Calças de brim de todas as qualidados,

28, 38 e 4g000.
E muitas outras roupas quasi de graça.
Roupas para cirfaniças tle

todas mm Idades
2,000 ternos que se vendem de 4J a 108000.

163 Rua do Hospicio S68
JUNTO A ESQUINA. DA DOS ANDRADAS

«!g«^3ffg^!iiríirTj'iiír''''T 'aj

PIBE&ROT
de todas as cores a dg e<3g cada *um}' na
casa da Cotia, á i*nadaUrugiiayanan.'jl6.(

j AS TRANCAS MONSTRO
(6 PMÇA DA COilíÉÉ 16

AO CARNAVAL
31 PHAÇÂ DA COKSTITÜÍOÃO 31

A' casa do grando Mathias
Que andou 14 léguas em 15 dias.

Venham, pândegos, que cá encontraíãt)
mais de 100 dornmús de todas as cures e
qualidades, bem como lindas fantasias;
recebem-se eucommendas ttidos os dias.
31 Praça i CoiiSllIuiçao 31

SETINS
i$©©© o metro

de todas as cores, na casa da Cotia, < rua.
da Uruguayana n. Iiü. .(-

EM PORCELLANA
Ta'nl>fsSlío do prlmoli*a ofdcUA

N'cste estabelocimento tiram-se. retrai
tos com qualouçr tempo, dad 9 horas d»
manhã ás 5 da tarde.

; CARLOS ALBERTO

Bua Sete de Setembro

WfumiM ci/kfiinha da Inglaterra
í ia/Corte da'%ussia.

Ç/K3/C FUNDADA EM 17*78

iatraetec i-ara o 3U©aço á

EXTRACÇÃO DA T SERIE DA 130a
MM _. .\'   _________ 9f

AO MEIO-DIA HflUiiriil
iPRETERíVELtWENTE

. Esta loteria é composta de 6,000 bilhetes a 88, dividida cm quatro Êíries,
sendo, portante, o preço do bilhete de cada serie 2j) e o prêmio 4:0008000.

As extracçBes são effectuadas na capital da provincia (cidade de S. Patilo) c
flsealisadas pelas respectivas auetoridades.

Os prêmios são pagos integralmente em S. Paulo, thesouraria; em Santos,
agencia das provincias do norte e sul do Império; e na corte, á rua da Uruguayana
n. 23, antiga agencia das loterias do Gram-Pará.

Remettem-se bilhetes para íóra com antecedência e sem commissão, a disto-
boem-se listas grátis.

Os pedidos do interior devem ser dirigidos ao agente
AUGUSTO DA ROCHA MONTEIRO GALL0

IMPRETERIVELMENTEci nm mma miiim, i ai m bs. yios
As terminaçSos dos 1' e 2' prêmios dão 18 em cada trigesimo.
Pagamento dos prêmios na corte, á rua da Uruguayana n. 23.
Remessas para o interior, sem commissão. Os pedidos devem ser dirigidos

ao agente

Catea do correio n, 45.

ÜÈLIOTROPE BLAflC
CHIPRE

VIOLETTE SAN BEHO
EÜGUET

LILÁS BLANC
Estes Exlracttr*

Tendi da mundo
delicadeza incoai
riclade reconhe

FEAV D'E8PAfiM
YJOLETTE

SANTO».
' N. B.—Achancio-se interrompido o telegrapho, não foi recebido O resumo da

3a série da 16' loteria do Gram-Pará, extrahida traz-ante-hontem.

A BOTA CHINEZA
il RUA DA OBUfiDAIAM 12

PARA MENINOS E MENINAS
JSetas á Jarreteira, fti».......... 6S000
Jjota:: de chagrin, cano alto a..,,
XJitas de pellica, ,.
flotas de pellica fina, a 7{J 
Citas bronzeadas, 
JJotinas de cbngrin, a 3g 
Sapatos de peBica freta e bron-

zeada, jüii"*• ¦ »•«
JMtos inglezes.' iíülla grossa, a...
Eitos de"couro da Russia,  28500

Muitos outros calçados que vendemos
por preços sem competidor.' Só na fiota Cito .
22 RUA DA URUGUAYANA 12

ÍUNTO AO GALLO DE OURO

58000
5RO0O
88000
78500
3g500

H ABERTA A IMRIPÇAfl

CAIXA DO CORREIO N. 45 I ^"j™!9" f°\ I S PXf 1 S 1 W\ l h C\

^'Co «ScoMMENdaoo ^ *^M IMPRETERIVELMENTE

^^Evitir as ^t^^H 0 agente, FRÂHCISG8 AH!@HI9 SRARD1.
Depósitos m principaes PoríantariM, Plarsaciai o Cabelloreiría ia AEWCâ. '<*, -„-mV •-¦——- f—-*-y ¦¦' "**"*?!

-""•• '¦ -  ¦¦ "'
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. mimtiá
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Car natal
Grande o variado sortimento de fran-

jas, rendas, galões, cordões, ,boriâs, es«
ttellas, lantijoulas, espigas e ílorops, tud»
em grande quantidade (não ha sortimento
igual) j na Casa da Cotia, i*ua da Uru-
guii3*ana n, 116.. •¦ ['

reram a preto-
íegaute pola sua

I e sna superio*

casas oe Feriu A

Carnaval

CARNAVAL
ás commissões de quarteirões

Fabrica nacional de mascaras dc todas
as qualidades, preços sem icompietídor ;
chapéus á marinheira o de jocjtoys, eap^*
cetes dourados e prateados, e no mesmo
grande estabelecimento arlu^am^se coi*e»
tos. bandeiras, lanças, «sólidos, postes,
galhardetes, cabelleiras, cortinas, coluip-
nas, pilastras, 'serpentinas, nkcas, lustres
e folhagens.
45 Rua de S. Joíge 45

LIMÕES COM FLOI
a 1» a duzia, ditos de chuva dc ouro e
prata a 18500 a duzia; na casa da Cotia,
rua dc Uruguayana n. 116. {'

ÍOA DA QUITANDA, MINA DA DA ALFÂNDEGA

Enviam-se catálogos «quem os pedir por
escripto.

PIIIPWifi
Roupas de diabitíios de duas cores,

a 18 cada uma; ssc pequenas ; na Casa
da Cotia, rua da Uruguayana n. 116. (•

•IMMENSO SORTIMENTO DE ROUPA PARA CAMA E MESA

TECIDOS DS LIÍSTHO, fio redondo, e
CRETONNES francezes; MORINS france-
zes e inglezes, ém peças; cambraia, mousse-
line e nanzonk, em peças; LENÇOES e
FRONHAS de todos os tamanhos e preços ;
TOALHAS para toilettes, ricas e reg-ulares;
atoalhados adamascados de puro linho ou de
algodão; guardanapos dos mesmos tecidos;
TOALHAS para o uso doméstico (torchons
de cuisine); LENÇÓES, TOALHAS e PEI-
GNOIRS felpudos para banhos; costumes
para banhos, de feitios modernissimoa, chi-
nellos, etc.

Camisas, mela», eeroiila», íeuço» e ioda o roopa
branca eía gerai . . .

Preço flxot Dinheiro a vista»

i mn mm m m
dos i»'incipaes artigos que constítacni oo iuauiensos

sortimentes da

CAMISARIA FRANCEZA
"'IA DA QUITANDA. ESQUINA DA DA ALFÂNDEGA

Camisas legitimas de H. Berthollet.
!-: linho e algodão, imitação

de linho.
do todos 0.9 preços e feitios.

s de meia.
de ílanella.

» de dormir, de seda e algodão.
» para casamentos e soirèes.

Ceroulas dclinho.decretonneede meia.
Meias de todas as qualidades e preços,
Lenços de linho, francezes.

» dé seda para aígibeira 6 ca-
che-nez.

Gravatas, ultima novidade.
Collarinhos e punhos de todos os feitios.
Botões, alfinetes, fantasia, alta novi-

dade.
__Cainisas lisas e bordadas para senhora.

Meias de seda., cacheinire e fio de
escocia.

Morins, cretonnes e tecidos d* Unho,
francezes, em peça.Flanellas de piu*a là e de lã e seda,

branca c de côr.
Lençóes e fronhas de cretonne e linlio,

Colchas de fustão, brancas e de côr.» de fllet e de guipure.
Rico sortimento de crepes e reps ea-

tampados para reposteiros.Esplendido sortimento de flló è
etamine e guipure, bordados, para
cortinas e cortinados.

Couvre-picds aoolchoados de setim.
Cobertores de lã e pleids, para cama

e viagem.
Toalhas bordadas para toilettt».

» para uso doméstico.
Atoalhados adamascados dc linho ou

algodão.
Guardanapos dos mesmos tecidos.

Tapetes para mesas, ricos e regula-
res e de todos os tamanhos.

Panno íelpudo, lençóes, peignoirs e
toalhas do mesmo tecido.

Costumes para banho, para horaeBS e
senhoras; chinellas felpudas.

Robes de chambre.
Colletes de malha do lã, com ou sem

mangas (gilets de chasse).
Capas dc borracha para homens e so-

nhoras.

BOMÇAS BO fflUML
Os diversos attestados de me»

dicos respeitáveis e de grand»
numero de pessoas curadas dos
achaques de flgado o baço, cora
o Vinho de jurubeba composto,
de Rebello & Granjo, approvado
pela Exma. jnnta de hygiene o
siiotovisüdo pelo governo impo-
rial, são provas mais que masi-
festas da sua grande utilidade.
Vende-se na rua Primeiro dc Mar-
(o u. 61B, pharmacia. I»

Sobre penhores de jóias, empresta-se atô
ás 9 horas da noite; aa rua do Sacra-
mento n. 19. I*

FEITI0 DE VESTIDOS .
nitüto barato; na rua de',aonçalvfes
Dias n. 15.A.. y

Comprasse qualquer porção; paga-se &
vista. Trata-se na rua do Rosário n. 7G a
na de S, Clemente n, 92, em Botafogo.'(•

cuiCabi mm i nma
Pai*a terminação de negocio, vendemos

estemez até principio de março com muito
prejuízo, á.rua dos Andradas, esquina da
do Hospicio, temoa mais calçadoilno para
senhora o menina, que vendemos f " ;u*eço
desgraçado.

20DEJÜLHÕ
13207 23815637. 77530 67777476^.

3*597 
*8353 

?' 67743^63 436'; 
^77(8'/

17Í3. Sempre, como sempre. — Chico y»
(•• ' ...,...!. | m* ...d..

do Pará para limSes jle cheiro a Ujf <*
kilo, dcsfolha muito facilmente; 'ver^sa
na Casa da Cotia, raa da .Uruguaia
n. 116. '(*.

essaisauasxezJeiíxraiTiiííBrse-iBssi1,

THEâTBO POLYTHE.AMA
•II BOJB

magnífico espectaculo em beneficio
DA

iSSOCIiÇi DE PWIIICIi DOMESTICA
com a representação do esplendido drama em *4 actos, do popular dscriptor

portuguez Dias Guimarães, intitulado

DO

THEATRO SAiífTÉÃ

de todos os tamanhos
Os artigos marcados com uma * acabam do sahir da alfândega e são no-

vidades da casa. Durante a venda annual todas as mercadorias são vendidas
com 10 e 20 • /. de abatimento sobre os preços ordinários, já muit» reduzidos
em conseqüência d» alta do cambio. PREÇO FIXO. DINHEIRO A VISTA.

jjggagBBggMBHBBBgBgWgg»

Desempenhado pelos artistas Gil. Araujo. Fonseca, Teixeira, M. Braga, Matíhatto,
Lima, Brandão, Fernandes, Souza e as actrizes OJyromuf ~

Monteni, Clelia e Branca de Lima,um monino de 5 annos, criados econviuadoa.

A ACÇÃO PASSA-SE EM PORTUGAL -- EP0CA ACTUALIDADE

A'fl 8 1/8 hora» —<  AHi 8 i /» hovai.

Camarotes com 5 entradas  68090 ¦

Cadeiras numeradas <• *5üUO .
Entrada geral  1ouuü

Tendo fleado grande numero de prendas da KEKMESSE nltimamerifç
l-calisada, cada um dos Srs. espectadores, portador de cartão de ontrada, cadeira.
e camarote, será presenteado com nm bilhete que lhe dacá dyeito a nina prenda.

Os bilhetes á venda na secrotaria, á rua do General Câmara n. 33b.

qq ARTISTA HglLL&n

USE PTÂ-FEIRA 2 DE FE7EREIR0 HOJE
s 

RECITA EXTRAORDINÁRIA
ncmreiecníar-sc-bft a srrautic e agiitaratona mágica cm

i pi-ologo, 3 actoe e 16 «jiiadros

r A PRINCEZA

TflfiATRO P|IIfB I1KPUUL
HOJB

ÉMIÀ-FM 2 BE f IRIB1
(DIA SANCTIFICAD0)

GRANDE E POMPOSO

por Eüaar<lo CniTlrta « J. A. «le Oliveira, moslca do
ki,<u'i'i(i*o lii^aaillelro

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Sccnario.<«. vestuários, ailèreços, machlnlsmos,

OramolajH, bailadoe», marebam, trniiHjrnrmnvõc», etc, etc»,
tudo dovo e deBliu_ut>rnntc

MISE-EN-SCENE DO ARTISTA HELLEM
O espectaculo cojtnct;ará ás 8 1/4 em ponto.^. -
Imnntin. 3 «Ie fevereiro — Primeira rttpi-esentaçSo da

•peru cômica cia 3 acto» - A DAMA I>5S EtíI»ADAS.
««jai>tn-fclrn 8 dc fevci eiro. benefleio dn aetriz Hermioin»

A FANTASIA
A musica, composta de 20 professores

o dirigida pelo nabil professor Zcfoi ino,
tocará as mais esplendidas

Folknn,
Dabnnei'aiü,

tVIazurkaiü,
Tangos, etc.

O baile principia ás 9 horas e termina
ás 3.

Os bilhetes á venda na bilheteria.
PREÇOS.—Camarotes com cinco entra-

das 108, logares reservados 28, entradas
geraes 18000.
Não Ixa _@exl_t2.as

THEATRO RECREIO

QUINTA-FBIM 2 DE FEVEREIRO DB 1888 
""

3<V BEPIlESEISTAÇÃO da afamada revista portugneza

A
k. •___._•___. .nunAo» __. Vnlrci-de. São apresentada» as prlneli»ae» raas c praças

U^u^Brin^Btea^narIo di notável .eeaosrapho 0«e«te8 CoJIva. Vestuários
Lisboa. iiniMni* novos e feitos nas offlclnas do theatro.

SADBADO E DOMINGO
GRANDES SORPREZAS!

de

scena escripta expressamente para a GRANDE AVENIDA, por E. Garrido, e representada toda* as noites com grande saçceaso

Grande novidade C3-r£Mtt.<3Le M.ovidL»c3.e
Primeira representação da msgniflca comedia em 5) afttos, de grande snecesso em Lisboa

DJstrSbnlvàot Amélia, Mathilde Nunes; henriçraeta, A. Delonnei¦ Justino, Guilherme daSÍiveirai ^lycai*po
Rangel; Henrique, MesquiU; Luiz, Peret; Scronynio, Abreu; Lucas, Pinto; Bonto, Pedro Nunes.

° 
A ACÇÃO PAS8A-SE EM LI6BOA ÉPOCA ACTUALIDADE

Ordem do espectacnlo,-A's 8 1/2, Nno me embaçam; ás 10 1/4, A Grande ATCSÜda.
' O espectaculo termina ás 118/4 em ponto.

THEATRO LUCINDA
«Âllà DE ORKEttS DIRiGIDÂ POR ADOLPHO í DE Fflll

ÍE ifflWii 2 BI fflíÈlO HO^
DOIS MAGNÍFICOS espectaculos

À'8 4 4/8 DA TAItDB A'S 8 i/8 »A WOITE
A grande REVISTA em u actos, 10 quadros, um monólogo«

diversas apotheoscs, original de Arthur Azevedo e MoreL-.a Sampaio, muaifiá
de diversos compositoros

"MA.O
c_§__> \í t&, mem «ta»' A

¥Í

com o uovo acto, iatitulado

CONGRESSO DE FAZENDEIROS'''
(29* E 50' REPRESENTAÇÕES)

N. B.-G acto supplescntar CONGRESSO DE FAZENDEIROSi será represen^
Udo hoje pela 1' e unica vez á tarde; assim como terão logar pela 1 vez tambem *
tarde os grandes e sorprendentes effeitos da LUZ ELKCTklC/v. ílliiroinandorS^
rapidamente a sala do theatro e o palco durante o acto do EOE.N COK^ERTO.

H@ÍE DOIS ESPECTACULOS! H0J1
ÁS 4 1/2 DA TARDE ÁS 8 1/2 DA NOltÉ
DOMEM e o novo acto CONGRESSO pjs FAJ?í;j>TDEtpO^

Os bilhetes no theatro. Os bilhetes no- theatro,. * •

AVISO,—No espectaculo da tarde encontram-se cadeiras.do preço de^fiOOÒ,
AMANHÃ—scxta-feM*» 3—Recita dos auetores do—HOMEM.
Brevemente.-Beneficio da aetriz Ç1N1RA PO^ONÍá


