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Cousas políticas
Na historia da vida das nnçBes, quando

ellas atravessam fcpocau do crlao, como
cita em que nos achamos, quando Wm
Üo substituir Instituições, deliberando
«obro alguma cousa do mal conhocldo,
quer porquo os liomons novos tôm pouca
pratica do admlnlstraçilo, quer porquo
íi illllic.il quo umn disposição quo om
geral fi boa, seja ugrndavcl a uma popu-
laçâo Inteira, o quo con.tltue os emba-
raços, oquofazsurgirom as dlíllculdadcs,
suo as reclamações, as queixas do povo
contra os homens quo o governam.

No Brasil, porém, fez-se a mais pacifica
das revoluções, Bupprimlu-so a monar-
chia, poz-se do parte, ou quasi, todo o
Telho pessoal, sem quo so levantassem
protestos, sem quo houvesse sequer uma
tentativa ou revolta; os actos do governo
provisório nüo tôm sido todos acertados,
mu ns reclamações não tôm sido violcn-
,tas; n população entrega-so ao sou tra-
balho, inicia mesmo uma vida nova,
arroja-so com actividado febril a empre
LeDdimentos quo só podem ler bom resul-

paio so o dia de amanhil fôr tão tran

fjuillo como o do hoje ; c, no emtanto, ha
hos espíritos uma preoecupação vaga,
sem objecto definido, um como que receio

que a ordem seja perturbada—pelo povo
opprimido, como diz a historia quo 6 a
regra?—não, mas pela desharmonia, pela
falia de abnegação dos que dirigem.

Inciimos ha dias, n'esta folha, nma

questão que tom a sua importância o a
sua gravidade, a da vice-prcsidcncia da
republica; a prova do que o fizemos
opportunanicnte, está'em que, na mesma
Oceasião cm quo d'ella nos oecupavamos,
o Sr. Ruy Barbosa, collocado pela sua

posição cm condições de melhor avaliar
as necessidades do paiz, ia mais longo do

que mis, c, com um desinteresso para o

qual não tem louvores bastantes, entendia

que, não depois do 15 de novembro d'osto

anno, não por força da vontado nacional
livremente manifestada, mas desdo já,
conviuha quo o primeiro conselheiro, o

accessor, o substituto (io chefe do Estado,
fosse um cidadão altamente prestigioso,
quo ao seu merecimento pessoal reunisse
a adhcsão de uma classe forte o poderosa,
o correu a depor nas mãos do gcucra-
lissimo Doodoro a sua demissão do pri-
meiro vice-chefe do governo provisório
¦ Em mais dc novo mezes de governo
tendo exercido desde o principio uma

influencia incontestável sobro a marcha
ilos negócios públicos, o Sr. Ruy Bar-

bosa não podia evitar o escolho om que
se perdem os homens muito activos, a

quem as mais graves responsabilidades
não fazem medo. Ministro da fazenda,
'S. 

Ex. tovo de enfrentar, questões mui-
tissimo serias, do quo dependo o futuro
do paiz, e decidiu-as segundo a sua opi-
niüo pessoal, som contraste dc ordem
alguma por parte de seus companheiros
de ministério;" a responsabilidade da di-

recção das finanças brasileiras durante
este periodo é exclusivamente sua.
Tendo adquirido desde logo, pelo cri-

canto da sua palavra, pela pujança do

seu talento o por seu infatigavel amor ao

trabalho, a confiança do chefe do Estado,
S. Ex. chegou a invadir a esphcra de

^cção de seus collegas, entondendo-se
directamente com os seus represen-

tantes na Europa, Armando reformas

que até então corriam pela pastada jus-
ti.n, dando concessões que em tempo de-

penderam do ministério da agricultura.
Com elTeito, póde-se dizer que, se a pro-

çlamação da republica foi obra do exer-
cito e armada, so o grande facto é devido
á influencia de Benjamin Constant, que
illustrou o exercito e depois planejou a
revolução, e 6 devido ao prestigio do ge*
neral Deodoro, cuja presença no campo
de acção a 15 de novembro decidiu a vi-
ctoria, do então «para cá o governo pro-
visorio tom sido principalmente o Sr.
Ruy Barbosa, qno iniciou a maior parte
das reformas, cujo apoio decisivo fez ado-

ptar outras, o que por flm marcou com o
sou cunho pessoal a constituição, quo ti-
nha sido dada durante mezes a estudar c
redigir a uma commissao do homens su-

periormente competentes.

Ora, tudo isto não podia deixar de dar
em resultado aquillo qiie habitualmente
se chama gastar uni homem, gastai-o pelo
attrito de interesses que fere. pelas opi-
niües quo contraria, pelas ambições que
desperta o pelas que suiioca, levantando
assim om redor de si nuvens que, em um
momento dado, podem chocar-se, produ-
zindo tempestade.

Por um movimento muito natural em
naturezas impressionáveis, o Sr. Ruy
Barbosa não quiz ali. on tar c_3a eventua-
lidade e resignou o seu alto posto de vice-
chefe do governo, para quo o chefe do
Estado o entregasse a quem julgasse con-
venieiító, Esse louvável procedimento
dou cm rcsult-.tlo a nomeação do Sr.

general Floriano Peixoto, nome quo todo
o Brasil conhece e respeita, eomo o do
um oflicial intolligente, grandemente il-
lustrado ò prestigioso, muito querido pelos
seus companheiros d'armas.

Não faltou quem por e.=sa oceasião in-
sinuasse que a nossa brilhante armada,
de que o Brasil inteiro se orgulha, pelas
suas gloriijsas tradições na guerra, pelo
seu procedimento corrèctissinio na paz,
sentia-se como que magoada pclo que
parecia ser uma preterição, por pertencer
o chefe do Estado ao exercito, e por per-
ten.-er ao exercito o segundo vice. chefe,
o Sr. Benjamin Constant, parecendo por-
tanto que a um general da armada devia
agora, caber a distineção.

Não (..mos procuração d'es.a classe para
díendel-íl, nem cila precisa de que quem
quer que soja a defenda; basta dizer que, so
aarma l.tchogou a ver—òqiíe nfto cre nos -
na escolha do Sr, general Floriano Pci-
xoto um.-' preterição ao Sr. vice-almi-
rante Eduardo Wandenkolk, a armada
adquiriu mais um titulo á estima e ao
respeito de que sempre '.om gpsado, por-
quo nâo externou uma queixa, o poz
acima da legitima satisfação dos seus
direitos o interesso publico, que repousa
na manutenção d:i ordem, quo não é
possível sem a harmonia entre os qno
se encarregaram de a manter.

< Aqui, como em toda parte, sempre a
armada se tem envolvido menos em poli-
tica que o exercito, o uma dns razões
d'ess. procedimento ca menor ílxidez de
seus ollieiaes em um ponto do paiz. Obri-
¦fat-os a freqüentes viagens, ora a tüver-

-"ias estações :vi paiz, ora ao estrangeiro,
o oflicial de marinha tem pela pátria
o amor ontranlia__ que a saudade
estimula, que a ausência acoroçôa,
c então c.*a como quo unia pátria :id-
-trata,, cujo solo ó o navio, cujo symbolo
•n ba_i*Ieiro. 0;:de a.uei- oue se ache,em

alto mar, ou no porto estrangeiro, o of-
flclil do marinha ostá sempre na pátria,
o sonlo como feito ao p»l_ inteiro o menor
aggravo, o recebo como dirigida a toda
a nação n mnis Insignificante gentileza,
listo modo do ver, ou nntes de sontlr —
pnrquo a Tida no mar 6 multo nf-
fccllva—, Junto no habito do vlvor sem-
pro exposto aos perigos, faz com quo o
fundo ilo caracter do marinheiro seja o
desprendimento, a abnegação pessoal.
Não 6, pois, para estranhar que a armada,
quo concorreu com a sua força o o sou
prestigio no dia da acção, nilo so preoc-
cupo do firmar em posições ollieiaes o
conceito, om quo a tom o paiz Inteiro, o a
alta estima quo Iho dedica o exercito, quo
a saho apreciar dovidnmcnte

Alfim d'isso, a armada rccnnneco a van-
tagem do haver uma parto da força menos
intimamente envolvida na govemaçáo do
paiz, o o ideal duranto um regimen ml-
litar seria o recurso do uma classo pnra
outra, a possibilidade dc alternar, não
para satisfazer legítimoscscriipulos de dl-
rello, mas para obedecer a necessidades
o interesses nacionaes.

Nos dias que so soguiram tmmediata-
mente á revolução, quando so aggrava-
ram os soílrimontos do gonoral Deodoro,
c ainda não havia vlco-chc.es do governo,
fa!lou-se na suecessáo que uma desgraça
provável podia tornar necessária, o dois
nomes eram indicados, Benjamin Con-
stant o Floriano Peixoto, aquello como o
organisador da revolta c o mestre da
brilhante camada dc ollieiaes quo a leva-
ram a cabo.cste como o de um dos chefes
do mais indisputado orestigio no exe.'-
cito.

Em Benjamin Constant fallou-se depois
para o cargo do presidente da republica,
por eleição, e mnis tarde para o do vioe*
presidente, quando so arraigou nos es-
piritos a convicção de que a republica
precisa, para ser séria, para ser respei-
tada, deixar o poder em mãos do quem o
tomou.sem que se levantassem protestos ;
quando todos se convenceram quo não
só pelo seu prestigio, pela sua força, o
primeiro presidente dove ser o general
Deodoro, mas tambem que a sua eleição
seria prova de que não somos um povo
versátil, o que, com o regimen repu-
blicano, podemos ter estabilidade o cons-
tancia; quando todos viram quo o nome do
gchoral Deodoro symbolisa hoje porante
o mundo a republica brasileira, o que
arredal-o seria desprestigiar o novo re-
glhicn.

Mas o Sr. Benjamin Constant tom
declarado dc modo tão terminanto o pro-
posito flrmo do retirar-se da política,
logo que o governo seja restituido á
nação, que essa idéa não continuou a
agitar a opinião. O seu desprendimento,
aliás, já so manifestou ao acceitar o logar
de segundo vice-chefe do governo, tendo
sido o primeiro dado ao Sr. Ruy Bar-
hosa, por um acto de hábil política do
generalissimo, que fez assim o elemento
civil compartir as glorias e rcsponsabiii-
dados-do poder. Então, como hoje, a
armada não fez questão, nem do primeiro
logar, dado a um paisano, nem do so-
gundo, dado a um oflicial do exercito,
havendo já outro no posto supremo, o
estamos certos de que o não fará nunca,
contentando-so de acceitar a seu tempo
as indicações da vontade da nação, que
nunca lhe faltará com as sympathias o
confiança que n'ella deposita.

E o ponto capital da questão 6 esto :
durante o regimen provisório, c ainda
algiim tempo depois, não ha direitos, ha
conveniências, e o alvo d'estas é o inte-
resse publico, 6 o futuro do paiz. Quem
quor que olhe um pouco para o que fomos,
o para o que podemos ser, se tivermos
boin senso e patriotismo, reconhecerá que
não ha hoje no Brasil missão mais diflicil
quo a de governar, que não ha posto mais
espinhoso o de mais responsabilidade quo
aquelle que oecupam os homens quo têm
de encaminhar o paiz n'este despertar do
uma nacionalidade que está toda por con-
stituir, e que ser govorno náo 6 uma
gloria, ô um sacrifício.

Que osta idéa não está bem arraigada
cm todos os espíritos, principalmente nos
que so julgam superiores -ao nivel com-
muni, temol-a na alluvião de candidatos
ao Congresso, a oste Congresso quo tem
do fazer a lei fundamental da republica ,
quo tem de julgar os actos dos homens da
revolução, e assentar as bases da organi-
sação nova. Quasi não ha quem se não

julgue habilitado para exercer essas func-
ções tão delicadas; do cada cantosurgem
homens que allegam ler feito muito, o
pretendem fazer muito mais, o o publico
vô, com alguma preoecupação, levanta-
rem-se taes pretenções, algumascom pro-
habilidades de exito. Velhos processos do
preparo eleitoral e suborno vão sondo
postos em pratica, e, tendo-se estabele-
cido quo ora conformo á doutrina nin-
giicm so apresentar candidato, a doutrina
foi falseada pelas orgánisaçõesde chapas,
bafejadas umas pelo prestigio oflicial,
outras fortalecendo-so cm conchavos c
accõrdos de uma politicagem que deveria
ter feito o sou tempo, se a revolução foi
séria.

E, no emtanto, nunca o paiz so achou
em condições de fazer tão livremente
uma eleição. A. monarchia foi positiva-
monte abandonada e esquecida; era uma

questão do habito, qno so perdeu ; sem
violência, sem montar expressamente in-
tendências e mesas elcitòraes, o governo
podia ter a certeza de que os seus amigos
sahiriam victoriosos da urna; por que,
pois, não deixar a esta a, escolha dos
homens que devem representar a nação i

A quo yênr, por exemplo, chapas como
as dos Estados do Rio de Janeiro o Minas,
para não fallar im outros, do que so ex-
cluem acintosamente nomes, quo não
podemos citar, para não parecer qne de-
feinlcmos easos pessoaes, de homens não
só conhecidos por serviços ao pniz e á
causa, mas notoriamente competentes,

para substituil-os por pequenas infiuen-
cias illogilimàs .'

O quo se re.eia de umn eleição livro;'
Quo venham do Rio de Janeiro cu da
Bahia deputados que elejam presidento
da republica o Sr. Paulino ou o Sr.
Saraiva í Mas a influencia d'esses dous
illustres o respeitáveis cidadãos não vai
muito além tle suas antigas províncias,
que aliás teriam alguma difliculdade em
allcgár oi favores quo lhes devem; o as
outras, que aceitaram a republica o d'ella
receberam o compromisso da autonomia,
não receberiam facilmente a imposição,
que seria um passo para traz.

Receia-se o falso cnpoitement, c-.rr.o o
que pretendo manifestar-se aqui em fa-
vor do Sr. Ladario ? Temos o maior
escrúpulo em fallar d'esíe cavalheiro, que
é um vencido dc hontem : mas vemos
que do seu aelo isolado tle resistência á
revolução, filho da tua còraüem pessoal,

do «cu modo do entender a auetoridade,
qaor-io fazer um pedestal do gloria, o
que 6 multo natural, mas quor-so tam-
bem tirar uma conclusão quo fi abso-
lutamouto falsa : lato 6, qup o Sr. I.ada-
rio devo voltar afigurar na política. Ora,
osso cavalheiro, nos poucos mezes cm
quo foi governo, o quo fez principal-
monte, foi descontentar a sua cias-
se, não tanto pclo quo fazia, mns
pclo modo por quo o fazia. Um homem
piido ser administrador, econômico, podo
ser dltolpllnndor, sem 3er violento, som
ser brusco, sem sor asp.ro; o não com-
prebeudemos bt-m de quo ordem dc con-
vlcçõcs possa sahir esta idfia do lovar
ao Congresso o lllustro oflicial, porquo 03
monnrchlstas, se ainda o., ha, o so lhe
agradecem a valentia com que S. Ex.
se defendeu, não podem tambom esquecor

quo o ex-ministro da marinha do gabiucto
Ouro Proto contribuiu grandemonto para
a queda da monarchia, tratando menos
amavolmento os sous companheiros d'ar-
ma; o os republicanos naturalmente nio

podom desejar a cooperação do ultimo o

quasi unico defensor da monarchia. Tal
Idéa não p«jde, portanto, partir senão do
um equivoco, da confusão entro valentia
e capacidade nara legislar on nara go-
vernar.

A prova do quo essas qualidades, quo
so não acham reunidas no Sr. Ladario,

podem co-existir, ostá abi no Sr. rico-
almiranto Eduardo Wandenkollc A som-
ma de sympathias quo este tem adquirido
dn classo a que honra, è ainda maior qno
a de rancores que deixou o seu antecosaor;
e a prova do que ó digno d'ellas, o de quo
os seus companheiros são dignos d'clle,
está em não terem dado ouvidos aos que
lhes fallaram ha pouco em reivindicação
do direitos, preferindo todos cumprir pura
e simplesmento o seu dovor.

A isto chamn-so ter a noção exacta das
diiUculdades da época cm que nos acha-
mos; acima de tudo a abnegação pes-
soai, acima de tudo o interesso ge-
ral, acima do tudo a ordem o a Iranqui-
lidade, acima de tudo o patriotismo.
Nenhum dos homens quo levaram a
cabo esta revolução, nenhum dos que têm
trabalhado na direcção dos negócios, pre-
cisa de outra reconimendação para quo
seu nome llque na historia; c a dedicação

pela causa publica tanto so manifesta, ó
tão meritoria da parto d'nqnelles quo
aceitam os cargos da maior rcsponsabiii-
dade, como da parto dos quo não disputam
os quo parecem ser de maior gloria

Reuniu-se hontem o Congresso Repu-
blicano dos Voluntários da Pátria o resol-
vou apresentar como unico candidato no
Congresso, como deputado, o seu pi-csi-
donto Dr. capitão Alexandre Rodrigues
Barros. Resolveu igualmente apoiar as
candidaturas a senadores dos Srs. S..1-
danho Marinho, Wat-denkolk o Dr. João
Severiano da Fonseca e a deputados as
dos Dr. D. J. Freire, Sampaio Ferraz o
José Ferreira Ramos.

Em menos tempo do que o quo leva o
demo a esfregar um olho, o José Ribeiro,
dono do kiosquo n. :'6 do largo da Ca-
rioca, ergueu a mão o zás I ferrou uma
bofetada rio menor José Ribeiro Martiiis.
O siiljdélègadò do 1* districto do Sacra-
mento mandou hontem fazer exumo do
eorpo dedolictono ferimento que apro-
senta o menor.

Os eloitores da parochia da Candelária
reunir-se-lião amanliã, á rua do Senador
Dantas n. 52, aflm do tratarem d*a chapa
eleitoral.

Ha dias foi conimetlido avultado roubo
n'uma casa de cambio da rua do Ouvi-
dor. A policia tomou conhecimento do
facto, mas... até agora não proseguiu
cm diligencia alguma.

Do volta do sua viagem, reabriu siu
eonsult., á rua do Ouvidor Sfi, o Dr. Noves
da Rocha, espec. de moléstias dos olhos.
Nas operações, como as do cátáractá, stra-
bismo (olhos vesgos ou tortos)i dilatação
do canal lacrymal, taluage (ennegreci-
mento das boüiiles), etc, emprega os
instrumentos mais modernos o os pro-
eessos que melhores resultados dão, cer-
cando o doente de todos os cuidados anti-
septicos. — Dispõo de bons apparclhos
electricos para o tratamento das alTocções
ocularos de origem ly mphatica ou nervosa.

No escriplorio do Sr. Sebastião de Pi-
n'ho, á rua da Alfândega, abro-so hoje a
subscripção publica das acções da Em-
preza do Terras o Colonisação. O capital
d'esta empreza é do 10.000:000g00O.

A conimissão do justiça dã intendencia
municipal do Nicthoroy informou a pe-
tic.ão do João do Souza e Carlos Cândido
Gomes quo se propõem á construir um
matadouro, n'aquella cidado, sondo de
parecer quo do todos os projectos apre-
sentados, o melhor íi o dos súpplicantes.
Accresnenta a conimissão que, sendo a in-
tendência uma corporação composta de
cidadãos nomeados por nm governo pro-
visorio, não deve celebrar contractos de-
flnitivos por longo prazo.

FANFRE-.-JOHE9

POIS... POSTO FIXAL

Ponto final á ctm.aça
D:i b.iiitlhrra (í ilo bahri I
Isto nio iliycrtf. : massa. i.
Ponto fíitnl á ch.ilãça !
Kn n.u» tpiilio lido sra-ça;
Nfliíi Rrana ten:' twlo tu...
Tonto flíidl á -wntiiÇ-i
Pa liuinliivra o tl.» liahti I

GatM-iui.

Ponto final"? Vá, que seja,
Pois qne assim o queres tu I
A alma tua deseja
Ponto final . Vá, quo seja I
Não queres que o mnndo veja
Bnndurras no teu bahú...
Ponto final ? vá, que seja, .
Pois que assim o queres tu t

Pedp.o Mai_,vzart3.

Por ser a-eeusado do haver feito mão
leve sobre alguns assuntos de cadeiras,
foi ante-hontem hospedado r.o xadrez da
1* estação policial o indivíduo do nome
José Ramos.

O directorio republicano da frógüâzia
do Espirito Santo convida hoje, por esta
folha, os eleitores da freguezia para unia
reunião, na escola publica da rua de Es-
tacio do Sá

A bordo do paquete Pio de Janeiro se-
guiu hontem fa-a Cnrityba o Dr. fnno-
cencio Sorzedcllo, governador tio Estado
do Paraná.

Foram d-_spedir-se do S. Ex., grande
numero deamigos, e o Club Paranaense.

A commissao censitarla da freguezia de
S; Sebastião de Itaupú, em Nictheroy,
composta do subdelegado o presidente da
commissSo, Antônio Nunes na Fonseca e
Cunha. Anlonio Russel e João Neves de
Souza, rcmMteu á directoria de estatts-
üca o recensenmento da população tless*.
freguezia, tendo silo auxiliada em sou.
trabalhos pelos cidadãos Carolino Cesta,
Guilherme de Souza, José Curolin.\ An-
lonio Carolino. Manuel Baplislá, Emilio
de Azevedo, Fortunuto f.oprs, Alexandrino
Santos, Almeida Saldanha; Fernando
?reií:is, Paula Mattòs.Bcrnarães da Si va.
Guilherme Russel. C-.millo Saiit-.s.

Ribeiro, Follppo Vargas, Costa Lyra.
Custa Pnlençn, Alves do Araújo, Joaquim
da Silveira, João Tavaros o Antonio Ro-
drlguos Garcia.

Ilaallsoti-se hontem, no Club Republi-
cano da Lagoa, a 11* conferência sobre
direitos o devores dos cidadãos, oecupando
a tribuna com grando brilhantismo o
illustrado Dr. Alfredo Barcellos, vice-
presidente do club. O orador foi calnrc-a-
monto applaudldo pclo numeroso audiio-
rio, nuo o ouviu attentamente durante
uma nora.

OTALCONFLICTO
Tem-se fatiado do um conllicto dado ba

dias entre um conhecido nrtlsta o um dl-
nlomata, na casa dc pensão dn rua du
D. I.uiza ii. 28 A. Sobro esse conllicto
vai abrir rigoroso inquoritoo Sr. Dr. Pes-
tana de Aguiar, 1' delegado de nol Ida.

Pelos Srs, Drs. Thomaz Coelho, Moraes
Brito o Luiz Quadros, foram liontem vc-
rlflcados os óbitos do João Caetano TI-
nocn, A rua do General Pedra n. 17-1;
dc Joaquim dc Araújo Lima, no comltc-
rio do S. Francisco Xavier; o o de um
feto, A rnn da Misericórdia n. 17

Dcre roalisar-so amanhil, em S. Cbris-
tovão, uma experiência do novo processo
do curtir couros pela electricidade.

E' uma invenção de grande vantagem
para os Srs. proprietários do cortamos,
pois, emprogando-so a electricidade, em
quinzo dias lem-so um couro curtido,
trabalho que pclo systema em pratica c
feito om seis mezes.

Apôs a experiência, será lançada n'csta
praça uma companhia para exploração
tüòssa nova industria, semelhante ás suas
congonores do Estado Oriental do Uru-
guay c Republica Argentina, ondo têm
sido colhidos grandes resultados

FESTIVIDADES
Realisou-so hontem com toda a pompa,na matriz da Gloria, a festa da padroeira,

com missa solemne o sermão ao Evan-
gelho polo Rov. padro Bellarmino de
Souza.

A' tardo sahiu a proc!ssáo,que percorreu
o itinerário marcado ; ao recolher-se a
procissão, foi cantado o Te-Deum, orando
o Rcv. conego Gurgel do Amaral.

Em um elegante coreto, armado em
frente á igreja, tocou a banda do musica
da Sociedade Prazer da Gloria, sendo á
noito queimado um vistoso fogo do ar-
tifleio.

Na igroja da Lapa dos Mercadores, ce-
lebrou-sc hontem, com todo o brilhan-
tismo, a festividade do Monino Deus, com
missa solemne, pregando ao Evangelho
oRcvdi padre-mestreDr. Castello Branco.

O Sr. Dr. Thomaz Coelho', ipodico da
policia, fez hontom exame de corpo de_ de-
iicto em Josó Pereira Martins e José do
Almeida, apresentando este um ferimento
na orelha esquerda, quo Iho foi foito por
um indivíduo que so evadiu.

Escreve-nos o Sr. Dr, Luiz do Castilho,
direclor da agricultura do Estado do Rio:

Prosado Sr. Dr. Forreira de Araújo. —
Lendo na Gaseta do hojo quo em uma
das repartições do Estado do Rio de Ja-
neiro houve uma -tentativa do suborno a
um empregado, comprehcnli quo se tra-
tava de um ía.to passado na directoria
da agricultura e venho por isso pedir-vos
logar para restabelecer a verdade. O quo
se passou foi o seguinte:

Um coiieessiotiarl. do favores da lei de
auxilios á lavoura, tendo assignado o
contracto, elaborado com toda a presteza
pelo respectivo empregado, irrerieclida-
monte pretendeu gratiilcal-o e não subor-
¦iuil-0, porquo nem mesmo podia mais
haver razão para suborno, dosde que o
contracto estava assignado.

A pessoa que accidentalmente foi to-
mada para intermediária d'cssa infeliz
lembrança 6 um moço, digo mesmo uma
creança, em defez. da qual eu faço muito
voluntariamciito o sncriilcio de expôr-me
ás iras do anonymo, ao qual poço de
joelhos quo acceite-me em holocausto,
mas poupe, pelo amor de Deus, as creán-
casque são o futuro da nossa pátria. —
Luiz dc Castilho.—-Rio, '.'4—8—9'i

Seguiu pnra a Europa,no vapor italiano
Dwja de Sálièra,o Sr. Giovanni Rasina,
director gerente da Companhia Fabri-
cação do Ácidos, Barrilha e Chlorureto de
cal, aflm de comprar as novas machinas
o apparclhos destinados a aperfeiçoar o.
produetos da fabrica o augméntár a pro-
ducção, actualmente insuflicionte para o
consumo.

O Sr. Rasina, segundo nos informam,
estará de volta em brove tempo, de modo
que, até janeiro do anno próximo, o mais
t.u-dar, possa ser inaugurado o novo ser-
viço. _*in sua ausência exercerá o cargo
de gerente o accionista commendador Der-
nardlno Antônio da Silva Cardoso, impor-
tanto o conhecido capitalista d'csta oraca

Fallocou no hospital tia Misericórdia,
anto-hontem, ás b' 1/2 horas da tarde,
Justiniano Cardoso do Carvalho, qne,
como noticiámos.fôra ahi recolhido no dia
18 do corrente, apresentando esmaga-
mento do braço e pé esquerdo por ter
sido pisado por uma machina <la estrada
de ferro, na estação do Cascadura.

O decreto roorganisanoo as juntas e
inspectorias commorciaes e o novo reguln-
mento estão publicados no Diário Oflicial
de hontem.

As juntas commerciaes têm a sua sede
na Capital federal e nas cidades de Belém,
S. Luiz, Fortaleza, Recife, S. Salvador,
S. Paulo e Porto Alegre.

Os districtos das juntas commerciaes
comprohendem:

O da Capital federal, o seu municipio,
o os Estados tio Espirito Santo, Rio do Ja-
neiro o Minas Geraes.

O de Beh.ni, os Estados do Pará e Ama-
zonas.

O de S. Luiz, os Eslndos do Maranhão
o Piaiihy.

O da Fortaleza, os Estados do Ceará e
Rio Grande do Norte.

O do Recife, cs Estados de Pernambuco,
Parahyba o Alagoas.

O de. S. Salvador, os Estados da Bahia
e Sergipe.

O de S. Paulo, os Estados de S. Paulo,
Paraná o Goyaz.

O do Porto Alegre, os Estados do S. Pc-
drodn Rio Grande do Sul, Santa Catlla-
ria o Matto Grosso.

Ajunla commercial da capital federa!
se compõe dcl presidente, 1 secretario,
6 deputados commerciantes, 3 supplentes
commerciantes.

As outras juntas commerciaes se com-
poom dei presidente,! secretario, -1 d_pu-
tndos commerciantes, 2 supplente. com-
morda n tes.

O presidente o o secretario são nooiea-
dos pelo ministro da justiça, na capital
federal, e pelo governador, no Estado em
que a junta tem a sua sede; o primeiro
dVntrc os commerciantes eleitos deputa-
dos, o o seguíldò dVntre os cidadãos gra-
doados em direito.

Um o outro serão conservados eni-
quanto bem servirem ; cessando, porém.
o exereicio do primeiro logo quo lindar o
seu mandato de deputado.

Os deputados e supplentes são eleitos
pelos collegios commerciaes para servirem
por quatro annos; renovandõ-se os depu-
tados por metade de dois em dois anivos,
a começar em junta novanr.eute cr.ada
pelos monas votados, o decidindo a sorte
cm igualdade de votos. O presidente, na
renovação, acompanha a turma dos de-
putados a que haja pertencido.

O eleito para preencher a vaga de de-
putado on supploute sorvo somente pclo
tempo que faltar ao substituído.

Náo podem servir conjnnctamehte na
mesma junta os parentes dentro rto 2'
grão de afflnitlade, eniqnant... durar o
ctinhadio, ou «!o -1' de consangüinidade,
nerii cambem dous ou mais cidadãos que
tenham sociedade entre si.

Esta incompatibilidade c.clne na ciei-
ção simultânea o monos votado, na sac-
cessiva.O Ultimo eleito c"d'cntrc os cm-
possa-los o q-ie der causa a cila.

• José 
' '*.-¦ .*..¦,-.n.i.".-.*.*...i"^.'Vf4^^iSfitíàiifik^tiiBM^ÊiWKi "

trieto da junta estabelecida ou da quo
se houvor do estabelecer, formam coliegio
commercial para a oloição dos deputados
o supplentes. '

EstA n'osta capital o Sr. Sebastião
Sctte, distineto jornalista do Estado do
Minas o redactor da Gaieta Mineira.

\ <A0 TOATA
¦ . .... ¦

Buenos-Ayres, 10 do agosto do 1800.
Monlevltl-o ilo pass-içom-A situação (Inano.lrn—ü

conlitil._n.lo—llaiiitro Unicollos—A liu-.la tnluíi-
nolra ilo Uroiiiiar cora o Urnsil -Um jantar cora
Henrique Moreno—l'anoiiiitrlcnnlirao-0 movi-
m.iilo llllorarlo c arIUIlco—_._í.':i.'_í,

N'um esbranqucclmonti de pato branco,
quo estivesse nboberando-sc cm lagoa,
assim Montevidéo menppnrcccu do bordo
do í'_nmr. Tinha: nlio só o prestigio do
paiz ondeso chega depois do travessia, do
terra quo dô comida som o balanço o o
cheiro azeitoso das embarcações; mas
tambom o aspecto alegre das suas casas,
chamalotando ao longe como pcnnas alva*
dias. Edcpois, ao desembarque, foi sempre
a cidado risonha, do luxo o do conforto
pan o viajante a quem arrebata pela boa
ímprossão artística das suns ruas, dos seus
cdillcioso das suas salas de recepção.

Bem certo quo uma passagem, rápida
o transitória, não chega para julgal-a.
A critica tem alguma cousa da anatomia;
não so contenta com o habito externo,
vai mesmo além ('a npldormo quando trata
dc fazor seus os corpos de delicto, aprofun-
dn-sc polo organismo a dentro um estudo
mi.iuciosodc vísceras. E cu não posso dizer
com garantia o que será Montevidéo
quando o submetterem a esta analyse.
Talve., padeça, ao menos, dc lymphatismo
echloroso. E* bella em seu exterior, talvez
muito pintada, talvez bella sóincnto como
as actrizej que vêem para a ribalta.

A crise financeira por que estão pas-
sando as republicas do Prata deve ter
influído profundamente nasua vitalidade.
E, a simples questão do dinheiro, a fdrma
dc sua circulação, com o papel nacional
tão depreciado quo o desprezam o com a
avidez do obter o ouro do viajante, chegam
para permittir um sobreaviso e um pe-
dido de mais demorados estudos

Uma outra causa veiu confluir para
peiorar a situação financeira da Repu-
blica Oriental, já seriamente compro-
mettida com o wllsonismo de governos
passados. E cila c o serio exame que o mo*
dorna republica brasileira acaba de con-
ceder oo problema do contrabando na
fronteira do Rio Grando do Sul. Monte-
vidéo era a verdadeira diurna d'essa cx-
província, recebia o imposto das merca-
dorias que para lá scremettiam. E, tanta
confiança havia na naturalidade e facl-
lidade d'esto negocio, que emprezas de so-
curo existiam para garantir o transporte
do taes artigos. O costumo alcançara ao
ponto de sujeitar á manobra t.bjectoi. não
taxados em nossas tarifas, o de Importação
inteiramente,livre de direitos.

Para cuidar da matéria não basta-
vam as tarifas dilfercnciues decretadas.
Não obstante cilas, Montevidéo conti-
n.uava a ser o porto do commercio rio-
granden_c. E em 10 on 12 mil contos
annuaes so pôde calcular o imposto quo
o nosso consummidor pagava á alfândega
estrangeira.

A Ramiro Barcellos, principalmente, ao
nosso bom o grando ministro na Repu-
blica Oricnm, se deve esse importante
trabalho, de',cfitregar o séüao sou dono.
Além de Iodas as medidas tomadas, n'esto
sentido cfi. prepara um convênio, contra
o qual apparocorá alli na capital federal
a opposição do representante uruguayo,
mas apenas equitativo desdo que Oiteja
repellida a idéa da incorporação da velha
Cisplatina. A realisução d'este último
caso seria a unicaJustiflcativa capaz de
odmittir quo os gêneros consumidos no
Brasil pagassem cm Montevidéo os di-
reitos de importação. Não ha meio de
pensar e de dizer o contrario.

Abolida, como está, a idéa de conquista
entre povos americanos, não sa devo
absolutamente pensar em tal caso.

Mas a abolição de idéa do conquista,
mos a obrigação reciprocamente contra-
hida de resolver pela arbitragem qual-
quer questão pendente, desloca a lueta
para o terreno aduaneiro, emquanto se
não fizer o convênio exigido pelo homo-
goneidade de interesses entre os povos
3'cste continente.

E a nossa lueta aduaneira com o Uru-
guay se representa na seguinte tabolla,
onde so vô o nosso desleixo pelo quo nos
pertenço :

Importando oroduetos nossos, o Uru-
guay cobra: .

Pelo mate  55 */,

Pelo fumo cm folha do ji.-Rio Grande  50 */. J-
Pelo fumo om folha da
Bahia....  70 •/.

Pelo fumo em corda  75*/.
Pelo assucar  40 V.
Pelo café  38 7.
Pela aguardente11!  140 '/,

Exportando para nós exclusivamente o
xarque, elle paga entretanto :

Pelo xarque ' 29 '/,

Faz-so para notar, além d'isso, que o
Uruguay nos consome somente uns seis
mil contos appròxiniadamente, o que nós
lhe consumimos uns vinte mil contos tam-
bem appr.oximadameute. O Uruguayé,
por conseguinte, um sátellito financeiro
do Brasil,'de cuja luz faz a oronrla luz.

Toda esto discussão seria, entretanto,
perfeitamente inútil desde que trium-
pluisse o conceito do pahamoricánismo,
desde que nós todos estivéssemos reuni-
dos em um só continente federado, prom-
pto para defender-se e até para conquis-
tar a Europa.

Foi esso o longo e debatido objecto de
conversação durante lim jantar intimo
quo, na legaç.ão argentina de Montevidéo,
nos foi ól-éíccido; ao meu leal compa-
nheiro de reportagem aqui —o Emanuel
Camero, quo tanto tem do talento como
dc caracter, e a mim. Sempre gentil e
fazendo timbre em ser—o amigo dos bra-
sileiros—D. nenrique Moreno nos tinha
procurado o nos havia imposto a agra-
davel obrigação de acceitar um tão hon-
roso oí-orecimento.

O grande estadista argentino que, con-
quistadas como estão as suas glorias di-
i-lòmaticàs; pretendo voltar á vida po-
litica interna do s.u paiz, foi se deixando
arrastar por essa concepção de moços,
onde encontrava o echo das suas crenças
o das suas propagandas. E falíamos lon-
gamento. , ,

Falíamos sobre a política colonial da
Europa a disputar os arciaos inferteis da
África, a disputar as torras da Ásia que
o incola d'cssas paragens recobre com
toda a massa de sua poptilação.preguiçosa
o inerte. E falíamos sobre o perigo do
nma nova orientação para as índias oc-
cidehtnes. Aqui n'esses paizes onde o
immigrante chega e onde ello poucas
vezes se deixa absorver, preoecupado
sempre com a idéa de voltar ou de rc-
metter pelo menos os seus lucros, aqui
nV-sses paizes existe já o cavallo dc Tróia
para qualquer tentativa mais audaz e
mais calculista qne o velho europeu se
proponha de réalisar.

E, para resistir-lhe, se fazia dc mister
Utaa política menos de campunario, ex-
efusivamente americana, colligaàdo todos
os nossos governos n'uma mesma deféza
commum. Então dcsappareccriám estes
pequenos casos, es ias lucla-i aduaneiras,
a que, entretanto, nos vomos forçados, táo
cheias de complicações o tão temerosas,
mas que não so ptiJe desprezar; porque
ninguém segue desarmado quando tem
rivaes violentos e ciosos

Para laes desideraid, valioso será o
concurso da esclarecida inlelliaencia urn-
gnaya^

Su a imprensa chega pnra manifestal-n;
res. inteüigenci.i nio pt-de deixar tle ser
notavel. Com um jornalismo numeroso
c t!e grando formato, Montevidéo. ao
menos á primeira vi-ta. parece contar
entre or. centros da actividado pensante.

Possuindo artie-iH-t-ts político., dá força
d. Martin Martinei,doSinto.e chronist..gj

manco com Eduardo do Azovndo Dins, c
na poesia com o vollio c prestigioso Alo-
xandre Mngarino, em torno uo qual se
agrupam Zorllla .San Martin, Frogoro o
muitos outros,

Eqüivale-lhe om brllhantlsmoo trabalho
das artes liberaes, ondo a pintura encontra
bons interpr. tei em BIuii.-h, imi o tllho,
ondo a musica tem romposltoies como
Dal miro Costa 0 Girlbaldl o interpretes
como Oclllu.

K', om gynthcsc um meio adiantado,
tanto como o pôde pensar quom o viu do
passagem, rapidamente o na trlsto nos-
ialght saudosa dos seus amores.

Paroai, Mai.i.iít.

Concederam-áo as seguintes pntontes dc
invenção : a José Pacheco Barbosa do
Miranda Junior, resi lente no Estado do
S. Paulo, o Benedicto Novclla da Silva,
rcsidon.0 ífòstn capital federal, para um
apparelho denominado Dorna Patente,
destinado a fabricar vinho eximindo da
uva natural; a Joaquim Manuel Fernnn-
des, residente n'estit capital federal, para
nm systema de petrlllcar o barro; a
Manuel Corroa do Almeida, residente
n'osta capital federal, para umas machi-
nas do faurier farinha o polvilho

Hontem, ás 7 horas da noite, algumas
praças do corpo de marinheiros nacionaes,
na praça Duque do Caxias, provocaram
as patrulhas do policia. O Sr. ministro
da marinha, quo passava n'cssa occasiio,
dirlgiu-so á secretaria da policia c d'alli
ordenou para o quartel-ponoral de mari-
nha quo seguisse uma força naval para
prender os urovocadores,

JOGUE, ci.on
Efleetuou-se hontem no Prado Flumi-

nense a 9* corrida d'esto anno com
muita animação. As honras do dia cou-
beram ás coudelarias Porvir o á do Sr.
S. Villalba, cada unia das quaes tove tres
vencedores, notandn-so que oSr. "Villalba

obtevo victorias em todos os pareôs em
que inscreveu animaes.

Nenhum incidente veiu alterar a boa
ordem das corridas, a não serem algu-
mas sabidas que não foram das mo-
lhores.

O mais que oceorreu consta da seguin*
to descripçâo :
. 1' pareô—Ferreira Lage—1700metros
— Animaes nacionaes do meio sangue que
não tenham ganho este anuo—Prêmios:
7008, I403o70S000.

Dada a sahiiia cm boas condições, saltou
para a frente üiuorah, logar quo, depois
ua primeira curva, foi oecupado por Si-
roço, ficando este por assim dizer só em
canino, por isso que nfto encontrou Cora»
pe-jdor para disputar-lhe a ponta.

Pouco antes tio distanciado, Cruzeiro,
montado por Julio de Figueiredo, resol-
vou não levar mais longe a sua abnegação,
o deixar-se ficar em 2', sendo seguido de
Aracy, Primadona cDinorah.

Siroco foi montado pelo jockey Toon.
Tempo 120".
Rateio: Siroco em 1* 268 cem 2' *8S<500;

Cruzeiro era 2* 223500.
2* pareô—Nove dc Dezembro—1700

metros— Animaes estrangeiros de 3 annos
quo não tenham ganho este anno— Pre-
mios: 800Í), lGOg e__'*000.

Depois de algumas sabidas falsas, foi
dada a ordem de partida, sahindo na
frente Sportiva. Logo depois alinharam-se
todos c, passada a primeira curva, Gol-
dcn-Star tomou a ponta, seguido de Mys-
teriosá o Zebodeu. Na entrada da recta
de-chegada, Mysteriosa, que até então
fura poupada pclo seu jockey Francisco
Luiz, tomou facilmente a ponta e assim
chegou ao vencedor, seguida dq Goldou-
S.tár, Santelmo, Zebedeu, Poliuto, Spor-
tl vã o Lariheáin.

Tompo 110".
Patüio: Mysteriosa em 1" 248103 e cm"¦• 

12,*7Ü0; Golden-Star cm 2* 123300.
3' pareô—Imprensa Fluminense—1.450

metros—Animaes estrangeiros do 2 annos
que náo tenham ganlío este anno —
Prêmios : "OOg, MOS o 703000.

Má aahida, tomando a ponta Sereia,
que na entrada da recta de chegada foi
batida pela égua Sèrenia, quo folgada-
monte chegou ao vencedor, seguida dc
Sereia, Ibero, Liti, Whisky, Nonsonse.

Serenia foi montada polo jockey Ar-
nold.

Tempo 100".
Rateio:'Serenia em 1* logar GC-gSOO e

em 2' 32S500; Soroia om 2" 323SO0.
4' parco — Dezescis do julho — 1800

metros — Animaes estrangeiros de 3 an-
nos — Prêmios: 1:0008, 2003 o 1003000.

Sahiu na ponta Clothes Winncr, que
logo depois foi batida por O-ieon, passan-
do pela frente das archibancadas seguido
de Clothes Winncr, Atlante, Frivolina,
Thcresopolis o Improver. Na recta op-
posta ás archibancadas, Atlante sustentou
liicta suecossivamonto com Clothes ÃViu-
noi c Odcon, c na re.ta do chegada The-
resopolis, corrida do alcance pelo jockey
Francisco Luiz, bateu Odcon, chegando
om primeiro logar ao vencedor. Odeon
foi oom 2", seguido do Atlante, Clothes
Winfiér, Improver o Frivolina

Tempo 122".
Rateio: Theresopoliseml* lògáílSg-iOO,

cm 2' 143; Odcon em 2" 1SS7.0.
5* pareô—Guanabara— lSiiO metros —

Animaes nacionaes. Prêmios: 1:0003, 2008
o 1008000.

Sahiu na ponta Hnmleto, seguido de Fo-
Icngo c Zig. Na recta onposla, dopois tle
alguma lueta entre liamleto e Folcngo,
Zig passou para a frente, emparelhando
os tres no areai e assim entraram na
recta dc chegada, onde Hamlcto tomou a
ponta, que sustentou até o vencedor. Fo-
longo loi bom 2* c Zig 3". Tenorino não
correu.

liam loto foi montado dcIo iockev Fran-
cisco Luiz.

Tempo 125". .
Rateio: Hnmleto em 1* logar 238400 e

em 2' 128, Folcngo em 2* IlgõOO.
0" pareô—Jockey Ciub—2,500 metros.—

Animaes' de puro sangue. — Prêmios:
3:0003. 4003 e ZJOgOOO.

Depois de varias sabidas falsas, sahiu
Bess escapada, seguida rloNinon, Tic-Tac,
Claretto, Sotóa o os mais, o assim passa-
ram por fronte, das archibancadas, des-
garrando Sotéa á entrada da primeira
curva. Na recta opposta ainda manti-
nhain a mesma posição, com excèpção de
Águia, montada por Francisco Luiz, que,
tendo começado a carreira om péssima
posição, conseguiu ir batendo os seus
competidores, até que na entrada da recta
de chegada bateu Tic-Tac, chegando cm
bom 2", seeuldo de Tic-Tac, Sotéa, Cia-
retto, Eile, Puritano e Ninon.

Bess foi montada pelo jochey Toon.
Tompo 173".
Rateio : Bess em 1' logar 233500 e em

2* 113100; Águia em 2*, 198000.
7* parco—Internacional -2000 metros—

Animaes de qualquer paiz— Prêmios :
1:0003, 2003 o ÍOÚSOOO.

Já estava escurecendo quando foram
os animaes pana a raia, e, tendo havido
grande numero de sabidas falsas, só
muito tarde realisou-sc a. sabida verda-
«leira,. tomando a ]--onta Setta, quo na
recta opposta foi batida por Corf-Volant.
Depois... não nos foi possível atravez da
escuridão perceber o que so passou. Só
vimos que chegou ao vencedor Cerf-Vo-
limt, seguido de Thundcrbolt, Feniana,
üneiiesse c Setta.

C.rf-Volant foi montado pelo jockey
Toon.

Não correram Vivi e Vivaz.
Tempo 1:37''
Rateio: Ccrf-Volantem 1" logar 168509,

em 2* 13S500; Thundèrbòlt em 2*
158900.

O movimento geral da cnsa tias poiles
foi do 164:3708000.

S. Pawío, 3«
Resultado das corridas do hoje .- 1" pa-

roo Friú; 2* Guaynnnz, 3* Caporal, 4"
Grumete, 5' M. lodía o »'.• ttambè.

O movimento das poulcs foi tle cerca do
30 contos.

— Um carro no Rippodromo atropollòu
v.m menino e feriu-o gravemente.

(Gazeta de V-i/íc/asl

Isto é quo é logro I Alguns cidadãos,l..„,!-._„.f.- «, . ... .. .- •

«Io lüngonhp Novo, tomaram o bond 11.1*5
dn companhia Villa .Hábil o pagaramíis reupectivas pa__ngona para osta ca-
pitai. Aoclh>gar,jini_in,nbond ao Mnnvuc
o conduetor o o cocheiro nAo quiznramconduzir os passageiros ao pontotorml-nal, tondo estes de (ornar outro bond, ás
2 horas da madrugada I So o bond om«luustáo nfto tinha do vir A cidade, dc-
viam ser prevenidos os passngoli-os, que,11 ém do logro, foram prejudicados nas
iilgIbciriiB. lí do crer que a citada com-
panhia evito a roproducoáo do factos
desta ordem. ,

ESCOLA SUPERIOR DE mm
REPRESENTAÇÃO

(Continuação)
— Trotando dn Importanto noçüo de

massa, á pag. 19, § 21, o auetor 6 ató ln-
sensato.

Depois dc ter enunciado a Iel dc Newton,
traduzida do Augusto Comlc, diz ollo á
referida pagina:

o § 24. Resulta d'este enunciado quo a
loi de Newton náo podo ser voriílcnda,
sem quo so saiba avaliar a quantldado dc
movimento.

« Ora, vimos que, pela Iel dc Galilou,
as forças actuando sobro um mesmo corpo
o segundo a mesma recta são proporcio-naes ns velocidades que lhe imprimem
cm tempos igunes; «assim, (!) so uma
força F, actuando sobro n massa M, Iho
imprimo a velocidade V, uma força m T,
actuando sobre a massa m M, Iho imprl-
mira a mesma velocidade V; mns, a força
m F, actuando solire a massa M. Iho im-
prlmirá a velocidade m V; logo a-mesma
força m T imprimirá 6. massa m M a vo-
locldado V e á massa M a velocidade
m X; d'onde segue-se quo as velocidades
impressas por uma mesma força a mas-
sas dillercntes estão na razão Inversa das
massas. »

Pergunto que relação ha entro aquelle
ora c esto assim, pura se concluir logo
depois a proporcionalidade das forças as
massas. I

Que outra qualificação merecem eslas
proposiçBcs de.conncxas senão a de falta
dc senso.

Entretanto, Augusto Conte diz com
bastante clareza, synth, png. üüG:

«Sous 1'impnlsion philosiphiquo qui
prevnlut nu dix-neplièmo siécle ccttc no-
tion (masse) fut essentiellcnicnt jugeé in-
duetive, et d'intéres.antes experiences
furont mêmo nccomplies pour retablir.
Tous les sophismes ultérieurs de Ponto-
logie nlgebriqne n'ont pu profondément
alterei-le caractère primitif...»

D'ondo se võ que, para sor explicada
salis.aetoriamontê a lei do Newton, cum-
pria a qualquer auetor inlclligcnte, que
pretendesse seguir pela Synthese, mo.tr.ir
que ns forças eram induetivamente pro-
poi-ciouaos ás massas, e lembrar fáceis
experiências que esclarecessem a propo-
sição.

Por causa do uma dlflieuldado typo-
graphica. interrompe-se hoje a analyse
relativa ao Preâmbulo Geral da Meca-
nica; c, entretanto, até que voltemos ama-
nhá a prosoguir no mosmo assumpto, vão
aqui apontados diversos erros, tomando,
por exemplo, o capitulo G", quo trata do
equilíbrio do um systema invariável.

Começa o capitulo por trasladar uma
noção repetida na maioria dos compen-
dios, relativa ao numero do cnuafSes nc-
cessarias e sulllcientes para deflnir-se o
equilíbrio gorai de um solido geométrico,
segundo a prescripção de Augusto Comte,
Synthese, pag.' G57.'

Logo om seguida a esta proscripçáo,lô-se na S.vnthesc, pagina referida :
<« On doit alors completei- Ia prévision

géometrique en considórant quo Ia moitiô
des equations d'oquiIibro est naturclle-
mént indépondante des coordonées, et
seulement relativo aux forces, alln quo
l'un dos points conservo uno situation
arbitrairo. »

Este trecho vem interpretado com o se-
guinte disparato (chamo a attenção para
o grypho) :

Vido op. cit. pag. 140 „ 13t -.
« Agora que já temos previsto o nu-

moro das equações geraes do equilíbrio
dos systemas invariáveis, náo serádilli-
cil comprehendor que tres d'cstas equa-
çõos serão forçosamente independentes
das coordenadas dos diíTerentes pontos
do corpo o só dependerão das forças
rOísilcradas.

<« Com effeito, um ponto qualquer do
corpo, sendo- definido por suas ires
coordenadas, será necessário que tres
das seis equações do equilíbrio não con-
tenham essas mesmas coordenadas,
afim dè que o problema fique deiermi-
nado.»

Esta proposição ó absurda, tondo em
vista que o numero de equações docquí-
librio. incluídas ns condições de inva-
Habilidade, é igual a 3n numero por sua
vez igual ao & coordenadas dos pontos
do systema.

Na pag. 41, § 133, ninda lê-se:'
«1 As equações de translação não devem

contar as coordenadas dos pontos do
systema e só dependem das forças. Com
effeito, o movimento de translação dc um
corpo, sendo sempre o mesmo para todos
os seus pontos, o solido se moverá como
30 fosso um ponto só, sob a acção das
forças...

A estas falsas o obscuras proposições
ou respondo com o seguinte problema,
onde ver-so-hão ns equações rotativas ás
trahslaçõos c rotações conter as coorde-
nadas dos pontos do sysjema.

E para simplificar, consideraremos um
systema no ph.no, sendo então as equa-
çoes de equilíbrio du fôrma

SX = o, SY = 0, S(Xy-Yx) = 0

não devendo, segundo os trechos acima
transcriptos, as «luas primeiras equações,
relativas ás translações, conter as coor-
denadas.

Isto posto, sejam A, B, C, tres forças
applicauas nos vórtices abe de um
recíangulo (flg 2) 'Jo que

y; ! f'
. —7 M

¦/ í
a"~*~**í~*¦*¦*-_¦.

apenas se conhecem a diagonal bd, qno
chamaremos a, o a direcção dc um tlo3
lados, que faremos coincidir com o eixo
dos x.

Chamando (_;', ;/) (jj", j/")e (x", 'o) res-
pecüvaiiiento as coordenadas do a, b, c,
sojam as forças

A = 5x", P = .3i/, C=x\
Pede-se a determinação do rectangnlo,

sabendo-so que as força, estão em cqui-
librio.

Considerando aue

a-'-—con
cos B D A ,

a

y'$i>iBDA = — ,

as equações do equilíbrio applicadas ao
caso, darão :

Equações de translação

3ij(x"—x')

1 rotação; writflni iomoiliaiitemorito as.•iiOKlona.la-i, du modo a so tornarem atiludl.tliictni». "¦*"
Com cates o outros elemento» quo njnn-latvl, qual 11 juiz dlyno a compotonto nuíOiXftrá do dar sobro o livro um imi-ti-or

do accordo com a opinião quo cmlttl n»minha representação •/
Nota. — No artigo publicado ho-itam

II esto jornal, com o titulo nclma, subiram
dúusengnmm, uni .ypographlco o outro do
abiiixo-assignado.

Consisto o primeiro 0111 oslor escripto
•< o quo seria um pouco singular se noi
lembrássemos», om voz tio ««seria ua.
pouco singular se não nos lembrasse*
mos

A slgnldcnção do período é quo, dizendo
Ml da matéria, em VOZ de Ull da mò.
viniento, o Sr, redactor do Jornal do
Commercio mostra quo nio foz idé_ do
espirito subjectivo o verdadulio da mt.
canica racloniri.

O segando erro consisto om estar cs-
cripto ..contando com a justiça tio moa
palj^ estou certo de obter a nnmilnçSo quovoiT requerer das nomoneties. sem coa-
curso, dos lentos da Escola Superior do
Guerra», cm vez doi

Contando com a justiça do mon palr,estou corto de obterá oiinulnçáo que vou
requerer das nomeações sem concuriii dos
lentes dus Escolas Militares do llrasil,

Toncnte A. roNso Carlos Bariioiun.
Capital. Federal, 25 de agosto de 1890.
(Continua.)

O Congresso Operário, em nssomblot
extraordinária, effectuada hontem, ol«2gott
tivs dc seus membros para serem sulfrs-
gados nas urnas nos logares do doputa-
dos 00 Congresso Nacional.

O escrutínio designou os Srs. Antônio
Joaquim Dias da Silva, Henrique Marco»
Gonçalves e João Alves da Costa.

Foram perdoadas as penas do galé»
perpétuas em que foram commutadus ao
do morto a quo foram condemnado- Da-
vltl, ex-escravo, pclo iury do Barra Mansa,
por crimo de homicídio coinmbltido na
pessoa do ex-administrador da fazenda do
seus ex-senhores, cm 1872, c Claudiano,
tambom por crime dc homicídio com-
inetiMo na pessoa do feitor da fazend»
de sou ex-sonhor, cm 1SG4.

ESTADOS UNIDOS ',
O governo americano so empenha pari

que as nações sul-americanas adoptem o
estrada do ferro internacional.

Parece quo o governo do Brasil foi
convidado telegrnphicamento a nomear
sous engenheiros quo devem estar om
Washington em outubro,pnra assistirem
á conferência sobre este assumptb;

—O projecto dc lei eleitoral,»prescnta-
do pelo 

'partido republicano, para pode-
rem dominar as cleh-ões d'este outono o
assim vencerem nn cornara dò anuo vin-
douro, cahiu no congresso.

—A loi M. Kinley, estatuindo nova ta-
rifa protectora dos gêneros fabricados no
paiz, passou e só falta a assignatura do
piiisidenta para se tornar lei do pai*.

Tambem passou'a lei sobreacunhagem
de praia, a qual parece que o Sr. Blnino
deseja ser uniforme por toda a America,
para assim como o novo Baifco Interna-
cional, já votado pe'o Congresso, servir
do moeda internacional na America.

Adheriu á convenção do 20 do março
10 1S83, para a"proteeção da propriedade
industrial, a republica Dominicana.

O PHYLLOXERA
Sobro esto assumpto, Alphonse Karr,

no Jornal das Rosas, escreve o so-
guinto :

Vi, diz elle, mais de nma voz, 0%
fronteira italian i, os empregados da
alfnndega apprehender, tomar algumas
laranjas que viajantes tinham om suas
balças, 011 na sua mula, e lhes dizer:
— comei isto cm vossa casa — o, com
efl_ito, recuarem um pouco para o outro'
lado da linha convencionada, que separa
a França da Itália, c comerem suns laran-
jas, tendo o cuidado de não lançar a
cascas nem as pevides do outro lado ds
linha.

Vi, o queé poior, durante dous ou tres
annos, na fronteira de Vihtimigliá", viajan-
tes que tinham passado o inverno om
Nice, em Canucs, emS. Raphael e tinham
recebido, ao partir, uni ultimo bouquet,
ás vezes mesmo uma só ros,., serem obri-
gados a jogal-os fora antes de passar a
fronteira.

Isto prova o escrúpulo dos paizes poli-
ciados em matéria do hygiene rural, elic-
gando alé a prohibirquouma senhora lovo
110 decote uma rosa, oriunda de paiz in-
fectado.

Este é o ullimo artigo sobro esto assum
pto quo vamos escrever na nossa obra
patriótica, do prevenir o'governo-federal
em favor da agricultura brasileira, e já
que começámos com afinco o cnthusiasmo
á dar o nosso esforço á ' 

viticultura o á
viniculturn, Bcrá bom que o Sr. ministro
da agricultura providencie 110 sentido
de ser probibida a entrada em nosso paiz
do vinhas estrangeiras, nem mesmo as
do Buenos Ayros e Montevidéo, para qua
não percamos os esforços feitos, perdendo
capitães e tempo o ficando completamente
am.iquiiados, como paiz essencialmente
agricolá-.

O illustre patriota, Dr. Francisco Clli-
ecrio, deve legislar já o já contra a; in-
troducçáo da vinha.

Visconde de S_.iNT--J_i.ai-R.

3y'

-f 2 a*'.' = O

-\-.v'=0

Equação de rotação

3y'»x'
a

¦*'*=()

Estas equações resolvem o problema,cuja soluçoo depende evidentemente do
conhecimento das i__(*_d.n*..i .*. *-' •*¦¦'*

Concodou-se cxeòiiaiitr, nos termos do
decreto u. 7777 de 27 de julho ile 1880, ás
sentenças :

Do juiz de direito da 3* vara da co
marca do Porto, no reino de Portugal,
habilitando Antonio Ferreira o sua mn*
lher Anna Joaquina de Jesus, como
unicos c univ.rsaes herdeiros do seu fal*.
lecido filho Manuel Gonçalves Ferreira.

Do juiz do direito da comarca de Purê-
des do Coura, no mesmo reino, habili-
tando Maria Casomira, como unica e uni-
vei-fal herdeira de seu irmão Antônio-
Joaquim-da Luz.

Do juiz de direito dn comarca de Vian*
na do Castello, n'aquelle reino, habili-
tando João Mendes Guimarães e sun mu-
lher D. Thereza Pereira Guimarães, como
unicos o tiiiivei-sncs h_.-d_ir_s.de sua filha,
D. Thereza Pereira Guimarães.

Do juiz do dircko da. comarca de Mel-
gaço, no mesmo reino, habilitando Maria
Joaquina Rodrigues e outros para sue-
cederem no espolio de seu flna-.o irmão
José Joaquim Rodrigues.

njfzanf-so hojo ss fCguintts por alma tio:
Mm*., ^faria Alo2-J.ndrit.f- ÍJoritonare; na i/reja da

Santo Antônio ilo? Pobres; .1- H l/_ lioi-is.
Ati-rii Violr.nl. Aurora «Io Cnslrtj nt. igreja ds

S. I/Vftncis'.'0 (Js Paub, áá 9 horaa;
li. Jo5i|ni._i Pinlo Mello Machado, nn igreja dc

5. Fianci-ico tle Raíilít; ás 9 horns.
Amelin Augusta Sánclies. n.i igreja Hom Jesus, _j

9 lliiM..
Erigcnlo Guimarães tia Igroja dc Saulo Anlonio

dos l'ul..f_, ás H lioras.
Ihni-í;.',' LinplUta daCo-ta, á>7l/á, na i_reja

de Nossa Senhora da Liij-a do _Jí_slcrro.
Arranha:
I.iiij Carlos Ferreira Nunes, na igreja do Carmo,

íí-* í> lioras.
.o-t-*_iii. Anlonio Alves da Cnolia, na ign-jido

ílanoò, ás D horas.
Anlonio flon-alve.-. Sil .ares, na igreja «lo Rosário,

Ú5KI/-2 hora-..
II. Jo-wrnlnn Vieira dó Gartrallio, na i,.-r.'ja do

Carmo, As fl lioras.
Anlonio Jos. de Jlonrn [-'illio, tia igrcjidoS.

I-Vai-K-isro do Paul»..-'.- fl lioras.
I.uiz Cirlos Perfelra Nunes, na igreja do Bosarlt»,

iís fl !,ora«.
I). Maria Ver.iniea de Souza, ás S lioras, ua

igrfja do Nossa Senhora da Latu-iadosa.

Eriterros hojo:

Répülía-sô ás 0 liíra', João Pctlra Pernante da
SJaltM, sahindo o corpo da rna Silveira tiarlial
... 4, para o cemlíerio d •üinuo.

Cano. Vargas dos SaMos Coülinlio, stliintiffo
o.r|ií) da n»* do Sensiíor Euzebio n. 3.U.. para o
cemitério ile S. ?.*. nclsoo Xátifr, íis 10 l/_ horas.

Coa-a.miador Jo_h f.liciaiío !fe da «*o,t.-i, ás
i l/i hor-»-. tara _-.'ejatjW«.t de S. Kr-nri**"-
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¦ntPaftDiWMia enli-an p»moiia«*ltt d* Mn.luio e
•cumWIUMBWAV Margarida, o nora o Sr. Duquesne

¦:¦

Ibinniial, »¦*
_ Sígnlu hojo de mudança nara n capital
I» ÍJ. 1'aulo, O Dr. Davlií (loiua Jardim,
«Mano dos clínicos d'c8tn cidade, pol»
uni residiu por mnls tto 43 annos. A sua
salilali. iIVhIii cidado b um vácuo pnra a
loelcdaili) tmiinnnlmuo, o a pobre*» perda
¦a pcrntoa do Dr. Jardim o Ipnltlvpqiie
•ucontruva eompre n'a<iuelle lllnslro
WtrAo. ", '

A colônia bnnanalcnie residente «n
§. Paulo o aguarda com (ansiosa rc»
ccpcto.Fnl victima do horrível desnutri* O
capitdo Álvaro da Silvn Reis, Importnnlo
fuendólrò n'ostc município, flcandoeH-
premido entro nm carro que conduzia
caffi n uma barranca. O sou estudo b gra-
tjaalmo.

H. 1'nulo, « _
Houvo extraordinária concurrencia a

festa da Santo Amaro.
Os vigarlOB do diversas frcgiioaias têm

flito dos Igrejas leitura da represen-
tação doa blapos ao govorno provisório.Amanha haverá exercido no 10' rt-
a|tmento do infantaria.

—Houve hojo um principio de incêndio
bo gazometro. Foi extineto prompta-
¦ente.

A Companhia Santlstn de Transpor-
tes adquiriu o terreno dn rua dc S. Leo-
joldo pela quantia dc 145 contos.

'Qateta de Noticias.)

Victoria, 34

fm% Intendencia» retardam calculada-

Sento 
a entrega tios titulos dos eleitores.

i interessados, sem proveito, reclamam

Írovldencins 
do governador. Convém, no

itcresjc dn ordom publica, providencias
a respeito da garantia ao diroito do voto
—Feder alista.

Serro, 94
Celebrou-se liontem na residência do

Dp. José Pedro, com grando assistência
de pessoas gradas, o primeiro casamento
civil. Foram contrationtcs D. Ambro-
liüO- Araújo o Waldemar Koscky.

(PaWfcwJar.)

AGENCIA HAVAS
B. l>otes»Mburso, 3*

O imperadorGuilhcrme partiu lioje para
• éapital da Allemanha.

Madrid, S*
Em diversas localidades dns províncias

jfc Aücaiitc, Badajoz, Toledo o Vnloncia
Beram-to nontem 139 cnsos novos e 56
fallecinientos de cholera-morbus.

BuoHos.Ayrcr-, 34
Falla-so aqui que nas províncias dc

onjobit e Tucuman rebentaram novas
dens.

Tlieatros ©...
SARIIHO

Ú Sariiho continua no Recreio a sua

Êeira 

dc triumpho. Todas as noites o
,tro se enche, e todas as noites os
«usos á Delorme, á Bellegrandi o á'Candelária, 

sSo dos mais cnthusiasticos
j| calorosos,

j&oje repete-se o Sariiho.,

•Ia
faM

bem o papel do Máximo- nem a Nra.
Iliiretjr o de MnrgittIda. O primeiro nilo
tem nenhum dos requisito* do papel, o a
aMgiinda b fraqulislma par» ai oxigenei»»
do sou.

Coqttllon dA todo o ita prestigio «opa*
pel de Lnroquo) mas nlo basta um papel
pequeno o em queo actor apenas appareco
duas ou tres vozes, para salvar o dosem-
penho do uma peça, quo, por multo co-
nhiifld», sú pddu lor como nttrnctlvo a
maneira por que 6 roprosonlodn.

IW-nos n omproza o reportaria do Co-
qu.-lin o Judiei o ponha do Indo essas
pi!i;nn tia (.>xporlni;iUi, uns quaes os illus-
tros artistas mi ontrnm para lhos dar
o prestigio do sou num* o quo o publico
somente tolera tnmbom por essa rnzüo.

Hojo ropresonln-so o Durand ei Du-
rantl,

' Amnnhlt represcnta-io no SanfAnna o
Oato Preto,

Disseram-nos liontom que aainnv.il rn-
pn/indn da Caverna prepara para bravo
uma nova excursão campestro. O local
escolhido para o pic-nii será uma sor-
preza.NAo incansáveis aquclles alogres ra-
pazes.

Foi hontem Inatallodo um Oremio
Dramático Familiar, que terA sedo no
bairro do Riachuelo, onde será conslruido
um edifício nproprindo pnra esse flm.

A directoria llcou composta dos seguiu-
tes cldndilosi

Presidente, Felix Teixeira Fraga.
Secretario, JoAo Jacintho de Almeida.
Thesoureiro, Francisco Josó Pereira de

Oliveira.
Procurador, Cnelnno DurSo.
Dircctor-tcclmico, Joaquim Cândido

Martins Kallut.

ei.un DOS CARTOLAS
O mesmo núcleo de moço3 quo formam

o grupo carnavalesco dos Cartolas, creou
o club da mesma denominação com o flm
dc oíferecer diversões mensaes As suas
famílias.

Aute-hontcm raalisou-so a partida
inaugural do club com o maior brilhan-
tismn o grande concurrencia, uotando-so
durante as dnnsns, quo prolongaram-se
até hora adiantada da noite, muita ale-
gria e a mais intima cordialidade.

Em um dos intervallns, o intclligcnte
amador de prcstidlgltação, Sr. Carlos
Ramos, fez algumas sortes que mei-.cc-
iam geraes applausos.

Os Cartolas assim constituídos pro-mett*m ser os mesmos folgazOes quo tão
ruidosa fama hão crendo cm épocas car-
navalescas.

Ficou transferida para o dia 27 do cor-
rente a inscripção para a regata cm
Botafogo.

Juiz du Fora, 34
Na estréa da companhia Furtado

Coelho houve applausos constantes. No
flnnl do quarto acto o enthusiasmo tocou
ao delírio. O drama Mgsterios do Con-
vento agradou muito. Hontom represen-
tott-se Átetler-se a redemptor, casa cheia
o enthusiasmo. Hojo houve repetição dos
Mgsterios do Couvento a pedido geral.
Toda lotação vendida.—lllustração Mi-
tinira.

sua. I.lster Inventou o motbodo anti»;-
{iitro, e pnr esto facto ò merecedor da
«stalna de ouro que Nelaton promettera
Aquelle qun díscouiüuto um remodio con-
tra a pynlifliiiia pont-oporatorla t mns »
sua d .-.i-iiberi» niio h monos maravilhosa.
gr.\;»s A qual iniitis exIitoncUi podem
ter poupadas.

Perdi o nnno passado i doente*, nuc-
cuinbliMiii victimas da concepção, |>orquo
«ti nada pudu fnxer para imnedll-n. Tenlio
presentemente duns clientes, em quo a
btin descoberta tem npplIcaçAo rlgoroiin.
Peço a llnoza do dlxer-mo om quo olla
roúhl •!.• e, so íflr preciso, Irei ali! aproii-
dor dt visu o processo quo promelto obter
tAo bciinllro ivsiiltiiiln,..

Ah curtas quo tenho recohltlo nttlngcm
a uma clfi n superior n SOO o acho-mo lm-
piiM.iblIiia.lu tio responder dliectatnonto
a tn Ins OS itiiiawln confrades, pi-dlndo
vonla paru recorrer a utta molo, uptcscii-
tandn as mltilins escusas por não vir do
pi-iitupt.) com a resposta.

A i''spnsiíi b a seguinte t
1' O meu procosàso s6 podo ser nppllendo

por um especialista do prollssão, o não
pau- qualquer medico por muis instruído
ohnbil quo seju.

8*-!'d mais tarde pretendo publicar cm
um livro os meus «símios.

il' Appli.-urel a minha descoberta em
Iodos os casos mencionados no meu ar-
tigo publicado no Jornal do Commerçio
dn dia 20 tio mez passado, sob o titulo
A nacionallsaçdo e a Sociedade de Me-
dirimi e Cirurgia do Ilio de Janeiro.

4' Appllcarul o meu processo gratuita-
mente, não sú ús esposas dos meus col-
legas, mus om suns clientes, revertendo
n'esto ultimo caso a retrlbulçlo em pro-
volto dVllirri, sú exigindo dos meus con-
frades nm desmentido formal pela im-
prensa, constando-lhe que cm um sò
ciisu o meu mcthodo dc tratamento nào
foi coroado do suecesso.

Dtt. Aiiki. Parbntb.

Ao rr*ço riuo.-W, Ouvidor, pri-
meira ca»* especial de artigos para ho-
menu. Nortiintnto imorme * preço» fdra de
toda a coiioiirreneln.—Cambltua A O, (¦

Vlnlio toonl. - Tonlco-raonstl-
tnlule por «xeellencln t wpnrn »s foi»*»»,
excita o appetite o facilita *» digesiM».

AflKNOIA IMB LHII»Al!í».-Tc|.
xeira o Hoiiva mudou a «na
»««»iicln |iara a rua do H. Ve-
dro is. Hi.

O lir. Plnii«»lr«d<» lMutri*llirt»>n,
retirando-se temporariamente pnra a Hu*
ropa, deixa encarregado do sua clinica o
I)r, Cunha Cru/, quo attondorA As cônsul-
tns a clmiimilos no sou consultório, A rua
do <S, iVili-n n. 2 o na sua residência, rua
da Impem tri/. li, .15.

('uiiilNiirlii moi» rival» — A pri-
mirim nn capltnl dos Hstndos Unidos dn
liranll, iinlca ondo so encontra o maior
soitimcnlo, melhor qualidade o preços
mnls Roniiiinilos, 6 no largo do S, Fran-
cisco de Paula n. 1.

<*•>;« nnvu flua <»liauipaitn'.»,
marca Monopolò o Duthiloy Dolfoy A 0.,
vinho velho genuíno, marca Monopolò.
Importadores — O. Ahrunohcs & 0. ('

A' lu VIII© do Parlai, casa especial
da roupas para homens o meninos; sorti-
monto a preços som competência: H7 rua
dos Ourives 87, canto da do Hospício.

I'xumr» mfnt'* dd pvfpnrn-
tOI<l»IM.- Ilojil wilio tlinlllíJa.» 0) Clllllllliuililaai
ueuintn:

IlUtnrin (rcrnl, Ai li l/i liorru.- Tlicnnhllo Fer-
rulra PinUl, Snralim Frmrini, l.uclo Martin» llmlri-
(iií», l.illt ilo lllha-laii Jiiniiir, JorHl Anlran do Ah-n-
uilro Hiai;n, loainim do líoiuirnsoro e Miguel lll-
Imlrai da Multa ll.irrun.

Turma suniilemuntar.—Arittl.lfs Coimbra ile Ha-
cedo, Jniaj liulmarrlci ila Silva Valr.ii>, Aupt-io
llluirn Tavare», Hellor da Sllra Costa, Joio Moreira
¦lc tlllmlro, Joio K»nii|-eli»l.-i ila Sil.a o Souta, Kr-
tii.nl Cn»lru Maniuei» 1'lnlo o 1'orlro llorvar-.

Alli.inno, in lll durai, ultima eliraiiimln.—0«nr
llnri-ellii», Jo»n Pereira ilnuvfa, Mario Paulo de
Almeida, Carloi Aiiumlo (>«ar Ilui|ii.a li-.tr.iiln, Juxi
Cli-iiineiii'» da Silva Ferreira, Artliur Moncorvo, Jt-
not Corria da Coita, tk-lavo (ierma.. Poirollo,
llimíberln Pereira da Fonieea, Olcgarlo de Andrado
Vniiaalllirllal», l.ll|laTa|a| CllilIlcrillC llll|l|all O l! làlliel
Marllai» dos Santo» Vianna.

Turma iun|ilemciitor.~Sognnda o ultima clia-
mada.—Auituito llaincnl...» alar Atidratla» « Silva.

tieo;ra|ilila, à< 9 dora», (2* e ulllaiin edamada).—
Julio aCeiar ala Cosia Manguei, l.uii Frederico Car-
penter, AlTonso Henrique Ferreira (iulmariies,
E.luard.1 Moreira Meirelles, lvo Leite de Salies, Ar
Unir de Miranda lllliclrn, Antônio Ccclllo da Silva
c Celestino Maiiricln QuinUnlIha.

Turma ni|iulementir,— I.uir. Felippe do Sampaio
Vianna, João Josal da Silva, Francisco Sotoro IVic-
Ido do Souta, Julio llrandri» de M_t._lti-.tes c Carlos
Mncno do Moraes Parrclo.

Historia natural, is 11 1/2 liorn».- .'oui Maria
Moniz, Josii dc Freitas Salalanda, Angulo Goncal.es
de An.lrn.le e Silva, Augusto Ccsar Hrlsson, Anisio
Ma:ario de Cnslro Feisolo, Aiarins José Monteiro do
Andrade, Kuri.ro Ernesto de Leinos e José* Maria
Torres Fernandes. .

Turma uipplemenlar.—Javert de Madureira, Pru-
dendo (lo Mniutonça Suianno Itrnmlão, Jti.n; Pirei
DoiQlitgtii1» Junior, Ainrrii u ila Vt-iga, Alherlo ir li*
Moreira Mnclindo, Uoavcntiira l.niinrira do Amlrsdn,
Jaa-í Manuel da Silvn Tavares e Artliur Lobo da
Silva.

I.ycen do Arte* n OIIIcIah.— Curso
publico de physica.— O Sr. Dr. Oliveira do Meneie»
continuara bojo, is 7 lioras da noite, o estudo
acirrei da uiinlança de estado dos corpos

Correio,
pelos segainlei paquetei

»K'S:. Lancasler,., para o nio «ramle. Pelou,» e ! <le. moléstias utcrinns
Porto Alegro», recebenalo Impresiios e objectos para I minlia descoberta uns moléstias chromens
registrar ató K I dora dn tarde, carta.» para o ini.- j dc coração c dc pulmão; X. A. minha
rlorjUi! J/2 liora e com porle duplo au! Ss 2. [descoberta applicada ã prophylaxia dns

Um snctliodo d© tratnmoiito
rniiüdu o aeffiiro de Impedir
a coui»u|iyAu.

A MINHA nESCODERT.'.

« Desde muito tempo escrevi sobre o
assumpto uma memória. Divido-so nos
seguintes capítulos; I. Dos meios banaes
de impedir a conccpc/to, período ageuc-
.sii-o, meios mecânicos e chimicos. incer-
teza nos seus resultados o impossibilidade
do burem npplicados com perseverança o
rigor ; II. Da castração da mullirr, seus
perigos, casos em quo as suns indicações
nüo pndem aer substituídas pelo meu
nieiiodo do tratamento, dous casos ope-
rado: por mim com suecesso; III. A cure-
tagem, longo do impedir a concepção,
como aflirniatu alguns especialistas, n
favoreço, demonstração d'esta verdade com
exemplos da minha clinica, interpretação
Bcientillca do facto; IV. Princípios fun-
damentacs de pbysio-pathologia,"em que
bnseiaso a minha doscobertu; V. Impôs-
sibllidade du renlisar-sc a concepção de-
pois do applicado com rigor o mou me-
tinido dc tratamento, estatísticas ; VI.
Indicações c rontra-indicaçães da minha " ' ' ' des-.. p.i. „„ i_ „.„.ja_i „,„,„. descoberta; Vil. IndicaçOes da minha des

íiaSto*' P 
nmli" coberta nos casos do dystocia; VIII. In

I dienções dn minha descoberta nos cnsos
IX. Indicações dn

MI MI DILONTIU

O engraçadissimo Vaudevillc qne está
Jlticndo as delicias dos freqüentadores do
Variedades, tem attrahido tal conenr-'fencia no thentro, que todns ns noites sc
'tetira muita gente por não encontrar
logar.

foi isto o que ainda aconteceu hontem,
t è isto o que vai com certeza acontecer
]bojo.

COQUELK» — JUDI,

A troupe Coquelin deu-nos ante-hon-
tem, no Lyrico, a peça de 0. Feuillot,—
Xe roman d'un jeune hommepauvre.

I A exhibição d'essa peça sô pddo ser
kttribuida ao desejo que tem a empreza
jjlc variar os seus espectaculos. Só essa
Intenção pôde justificar o appnrecimento
ide uma peça por demais conhecida do
nosso publico, c que não faz parte, nem
i{o repertório de Judie, nem do repertório
'lie Coquelin. Embora ambos estes ar-
listas tenham papeis na peça e os des-
raipenhem com a sua habitual correcção
è brilhantismo, não nos parece que tenha
imerecido a pena o trabalho a quo elles se'«feram.

, N'uma companhia dramática de quo
fazem parto duas celebridades, cada uma
W quaes tem um repertório vastíssimo,
o que parecia natural o o que se devia
esperar, era quo do preferencia fosse re-
jbwsentndo esse repertório. As digressões
Bd poderiam ser bem acceitas, assim como
n sacrifício que fazem os dous illustres
jrtistas, estudando papeis novos, que elles
nunca representariam em Pariz, n'uma
bu n'outra peça que mio dispensasse o
ifcu auxilio.

| Com relação, por exemplo, á peça de
ante-hontem, oue necessidade tinha a
çra. Judie de mer uma dama central, e
p Sr. Coquelin o pequeno pnpel de La-
jroque, comquanto ambos os fizessem per-
licitamente bem ?

Ò desempenho do Jíomati d'un jeune"homme 
pauvre repousa especialmente

a—sbbbbu ¦___ta_____n_-ãi

Ao subdelegado do 1» districto de Santa
Rita foinprescntado preso, ante-hontem,
Antônio Manuol da Motta, por ser ac-
cttsado do haver arrombado uma caixa
que se achava a bordo do paquete Vice-
«01/.

Não havendo testamunhas do facto, a
auetoridade mandou o aceusado era paz.

22,5 foi o máximo da temperatura do
dia de hontem c 17,6 o minimo da da noite
de ante-hontem, no observatório do morro
do Castello.

Acham-se retidos na estação central dos tele-
Craphos, oa segnintos teU-nrammas procedentes do :

Campos para Narciso Cosia ; Serra para o Dr.
Mattoso Câmara; Marandüo para o Dr. Sá Valle ;Itio Grande para llonorato Vcldo Soares; S. Faulo
para Benedieto Carneiro; Rio Grande para Camillo,
aviso para Adolpho.

GAZETILHA
Faz nnnos doje aaEima, Sra. D. Estcphania Tel-

seira, cunhada do Sr. governador do listado do Hio
de Janeiro.

Rio Paraná», para Sanlos, recebenalo impressos
ale ás II lioras da manhã, carlas para o inlcrior
atd ks 11 1/2 e com porto duplo alé ás 12.

aapnmnngllá.i, para Sanlos, recebendo impressos
até ás 8 lioras da manhã, cartas para o interior alé
ás 9 1/2 e com porto duplo alé ás 10.

«Villa do Rosário», para Radia o Havre, recebendo
impressos e objectos para rjgistrar até i hora da
tarde, cartas para o iiilcr.»! até 1 1/2, com porte
duplo e para o exterior até ás 2 horas

Amanhi:
¦•Oinninsaa, para Paranaguá, Sanla Catharina, Rio

Grande, Pelotas o Porto Alegre, recebendo impressos
alé ás O manhã, objectos para registrar ate ás 11
da tarale de hojo, cartas para o interior até ás 91/2
da manlrã com porto duplo até ás 10.

A PEDIDO

AVISOS
A'a_ Qnatro IVaçõc», casa espe-

ciai dc roupas para homens e meninos de
todas as idades, rua do Hospício n. SO. (¦

Freitas Hotel. — Largo da Lapa.
O primeiro dos Estados Unidos do Brasil.
Proprietários, — J. F. Freitas. (.

Dl». Paula Fonseca.— Oculista
dos hospitaes. Mols.dos ouvidos e da gar-
gania. C. 107 Ourives, 12 ás 3 horas.

Hr. Souza Leite, ex-interno do
professor Chnrcot.—Moléstias do systema
nervoso c mentaes. Provisoriamente, con-
sultorio do Dr. Monat, 75, r. dos Ourives.'

Porte-se ás pessoas que têm listas
de subscripçao pnra a Escola Deodoro o
obséquio-do as remotter, com as quantias
obtidas, ao thesoureiro o Sr. barão de
Mesquita, om seu escriptorio, á rua do
Visconde de Inhaúma n. 20. (¦

O Di*. Artliur Vttvgam, parteiro
e oporador, continua a empregar seu
procosso especial de tratamento nas mo-
iostlns venereas o da pello, Rua do Carmo
n, 14, de 1 ás 2 horas. (•

Au Bou Marche.—Rua do Theatro
ns. 1!) o 17. — Ninguém deverá comprar
fazendas, armarinho o confecçOes sem vi-

Bon Marche,sitar o Bon Marche, (
staea--a»_B--B!-Baj__-ULii_____i_B

lUm ínctliorto dc tratamento
raiií.to o meguro do Impedir
n concepção

¦ '¦ 
. A MIN UA DBSCODEKTA

Náo sobram-me tempo e vagar para re-
spander directamento a todos os illustres
cor: frades quo me têm dirigido cartas,
solicitando de mim, com phrases que
muito lisonjeam o mou amor-próprio, a
descripçâo do meu processo, que a todos
aligtira-so a mais brilhante entre as mais
recentes conquistas dn cirurgia, todos
registrando casos dn sua Clinicai em qtie
u indicação da minha descoberta 6 questão
de vida o de morte para as suas clientes
ou as suas esposas.

Escrevo um collega : « Já sendo paido dons casaes, posso dispensar-mo de dar
mais fllhos á pátria, evitríndo do pôr em
perigo a vida de minha esposa. Venho,
pois, recorrer á sciencia de que o doutor
è reconhecido luzeiro, pedindo-lhe que
me ensine o meio de evitar a quinta con-
cepção em minha mulher, que aer-.ba de
estar ás portas da morte, tendo tido o
ultimo fllho ha poucos dins,

NSo creio que, apóstolo de sciencia,
fará da sua descoberta tanto mysterio,
que negará seu conselho a um marido
afflicto, só porque este é medico, mas
quo fôrma.o mais elevndo conceito do seu
saber nn especialidade a que se dedien
com amor. »

Escreve outro : « Tenho uma única
filha que idolatro. Já tem 4 criancinhas;
mas todas ns vezes quo dá á luz, está em
perigo de vida. Faço osta consulta apenas
como pai, mas nío sai metitir na iifllicção
em que mo acho, o devo confessar quo
sou medico; meu genro está prompto a
retribuil-o generosamente, querendo en-
sinaro meiodeobstar a concepçfto. Creio
quo náo fará segredo dn sua descoberta,
como um pai ulllicto, sú porquo esto 6.
medico, posto qno a sua condueta não
pdde ser outra diante dos seus conten-
dores, qtto procuram amesquinhal-o, só
porque tèm-se revelado especialista aba-
iisado, e no exercício clinico da pvnflssão
têm-so distinguido pela sua supremacia
intellectual. »

Diz outro collega: « NSo sei dizer qual
a descoberta mais assombrosa da cirur-
gia contemporânea: se a de Lister ou a

moléstias utortnns. interpretação seienti
fica d'esto facto ; XI. Methodo operatorio;
XII. Prova-so que em gynecologiaeobste-tricia náo ha methodo de tratamento mais
simples emais inollensivo; XIII. Resulta-
dos geraes c locnes do mou mcthodo do
tratamento; além da esterilidade abso-
luta e incurável produz, na maioria dos
casos, ligeira diminuição das regras com
sensível augmento do tecido ndiposo.

Eis ns conclusões d'csse, trabalho: I. NSo
ha nenhum meio dos conhecidos em gy-necologia o partos que possa comparar-
se pela sua simplicidade, rapidez e ellica-
cia á minha descoberta; II. A minha
descoberta é um meio soguro o infallivel
de salvar muitas esposas e mais de faml-
liado morto certa; III. O meio mais se-
gurode prolongar a existência da mulher,
sobre tudo das anêmicas e cnfraquecidns
Íior 

partos repetidos e doenças chronicas;
V, O meio mnis seguro de prolongar a

oxistencia dn mulher acommettida da
moléstia pulmonar ou cardíaca; V. Omeio mais seguro do previnir as moles-
tias uterinas, podondo até ser considerado
como a prophylaxia do -caneer nterino
o apta a previnir as desordens, sobretudo
as metrorrhngias da menopausa; Ví. E' o
unico methodo do tratamento que, ao
passo qne offerece garantia de suecesso,
não encerra o minimo perigo; VII. E' o
unico methodo de tratamento quo nfio
perturba as outras funeções o exerce be-
neflea influencia no estado geral da mu-
lher, combatendo a anemia quandoexiste.

Dit. Abel Pakeste.
(Extrahido do Jornal do Commerçio

<lo dia 20 do mez passado, do artigo A na-
cionalisação e a Sociedade de Medicina
e Cirurgia do Rio de Janeiro.

 Bi ¦¦ — .

Aos dcIorinlstaM
Calem a bocea, imbecis,
Não sejam tão prosadoresOh ! grupo de aduladorcs
De uma inferior actriz.
E' coisa que brada aos céos,
E' blaspbemia muito grande,Contra a actriz Bellegrandi
Fazerem taes escarcòos.

Viva a nobre Bellegrandi
A estrella do Reereio
Cuja voz de grato enleio'
Nos alegra o nos expando!
Filha de plagas distantes,
Ella brilha com fulgor,
E por isso, triuinphantes,
Seus suecessos tôm valor.

Vm bellegrandista.

Tedo-se ás auetoridades do local, qualancem suas vistaspnra uns ajuntamentos
que se dão na rua Treze do Maio, antiga
Guarda Velha, ós quaos trazem em so-
biiesalto os moradores da localidade.

Continuaremos.
Os moradores (

Ba-D-S^saaiuiaW&assECBBanRB

jí Íg| WIUÍÍAL
Bio, 24 de estilo de Í890

REUNIÕES ANNUNCIADAS
Banco Intermediário do Hio de Janeiro, lh.,, 25
Jlanco Commercial do Rio de Janeiro 25
Companhia E. F. Tlicresopolls, 1 25
Companhia de Lavanderias Fluminense, i li, 25
Companhia Brasileira de Óleos, 12 hs 25
.Companhia .Const.c Propr.do Juli do FiSra, 1 b. 20'Companhia Nova Commerçio e Lanoura 20'Companhia Seguros Alliança, 12 hs 27
Companhia Ensaccndora de Café, 12 lis 27
•Companhia 1. do Vinhos Porlugneies, 12 hs... 28
Companhia Seguros Bonança, 12 hs 23
llanco do Depósitos o Descontos, 1 29
Companhia de Seguros Integridade, 1 29
Companhia Forja Nacional, 12 hs..
Companhia E. E. MarirA.IJhs.

1¦v
llanco Constructor do Brasil, 1 
Sanco Industrial eM.dc Rio de Janeiro, 12 hs,
Companhia E. F. do Jardim Botnuico, Irá hs..
Companhia E. F.S. Paulo o Riodc Janeiro, 11 hs
Companhia N.S.JoãodaBarraeCampos, 11 li..

segunda prestação dc 15 °/o ou 308 P°r acção, dc 1
a i do selemhro.

Companhia Industrial do calçado, a quinta pre-
stação do 10% ou 209 por acção do 5 a 10 de
setembro.

Companhia de Lavanderias a Vapor e Banheiros,
a segunda do 10 % ou 20jj por acção, do II a 15
de setembro,

ENTOADAS PELAS ESTRADAS DE FERRO
CENTRAI, DO DRA9IL B LROrOLBIKA

Dia 23

PRESTAÇÕES DE CAPITÃES
Os Mclonistas das diversas Instituições comraer-

ttaes, em seguida mencionadas, são convidados a
Irealiiar, nas condições especificadas, as rtspecti-
nau entradas:

1AHC0S
Banco Central, a segunda prestação de 20 % ou

4Ca Pur acção au! 25.
Banco das Classes Laboriosas, a quinta prestação

ie 10 % on 58 l»r acção, até 25.
Banco dc Credito Real do Brasil, nma preslação

d* 30 % ou 60g por acção, de 25 a 30.
Banco Minas licraen, a quinta, A ratão do 15%
i 308 P«r ucção, ate 31.
Banco do Credito Rural e Internacional, a se-
inda preslação de 10 % ou 20Ü poc acção, de 1 a
de setembro.
Banco Mutuo, a terceira prestação de 20 % ou

48 por acção, de 1 a 6 dc setembro.
j Banco Cooperativo, a segunda prestado de 10 %
ca 103 por acção, de 1 a 8 de selcmbro.

COMPAUntAS

¦Companhia T. do Tecidos S. João uma prestação,
de 10 Vo en 20g Por aa-ção, até 25.

Companhia C. c Aguardente, a terceira pre-
«lação dc 10 % ou 20S por acção, até 25.

CompanhiaE. F. e Navegação do Norte do Brasil
• segunda prestação dc 10 %, até 25.

Companhia União Popular, 2a chamada de ca-
pitai de 10 %, on 23 por arção, até 30.

Comjinnhia Agrícola do Parapancnia, a segunda
Breriaçã.a Ue 10 •/„ 011 203 por acção, dc 35 a 30.

Companhia dc Prodnclos Cerâmicos, a aVgun.tc
prcslaa-áo dn 10 % 011 ÍOS poracçao de !7 a 30.

Companhia Cooperalivn de Cerveja, a segunda
prestação de 10 % ou 208 por accão,, dc 25 a 31.

Lloyd Brasileiro, a quaita prestação de 10 %
Kbreo valor nominal das arções, ate 31.

Compa11hiaJi.de Lcuçsí, a segunda prestação,
do 10 °/o por acção, alar 31.

Conipanhia M. ale Produetos dc Papelao.a segunda
nrcstaçfl.i do 10 % ou 203, por acção, de 25 a ül.

Companhia ale 1'aaiuctcs Itia-il Oriental c Lliijuca
flor luaarles, a scgnndn ei.tra.ta de 10 o/0 c« '-"S l'ct
acçáo,do 1 a Ide setembro, iro próprio èscripte^ó.

Companhia tle Comaiprcio ite Papel, a tjpguada
prestação de 10 "/. ou ie? por ri ifr, de l ri 4 dc
setembro.

Aguardeutc
Arrot
Assucar...
Algoalrio,..
Maraona...
Balaios...
Cale
Carvão....
Couros....
Farinha...
Feijão ....
Fubã
Fumo
Madeira...
Milho
Polvilho...
Queijos ...
Tnpiofa.,.
T. e tijolos
Toucinho.,
Diversos..

CBNTIUI, no DnASIL

7.129

201.180
23.115

17.370

5,926
1.600
5.568

6.113
66.170

Bcjiic _

375
178

196.300
73.791

6.032.200
872.372
268.629

639
22.024

268.804
158.225
171.539

15.327
117.313

3.592

76.505
t.299.990

Dia 23

1.800

143.521
17.983

4.250

3.840

1.391

Desde _

70.800
420

390.790

3.225.054
122.530

2.472
200.021

47.571
13.510
16.353
36.768

259.325
53

14.800
5.958

69.014

VAPORES ESPERADOS
Santos, «Castoro.»., 15
Livérpool, «Enclld» 25
Londres o escalas, aaLamuriaa. 2":
Santos, aa Ville de Rosário 26
Santas, nValparaiso» 25
Porlos do Sul, a.Cliathama 25
Nova York c escalas, aaFinancea. 25
Rioda PraL-i, aaTnmar.. 26
Rio da Prata, laNarrthea, 27
Nova Zelândia, «Rtípchua 28
Rio da Praia, aaMoskelyno» 28
Porlos do Noile, «Espirito Sanlo 28
Hamburgo, Lisboa e Bahia, ..Argentina» 30
Santos, aaProcidaaa 3(1
Valparaiso por Monlevidéo, «Aconcagua. 4
Rio da Prata, ..Clyde 7
Bordéos, por Lisboa, Pernambuco o Bahia,
«Orenoquc» 9

VAPORES A SAHIR
Portos do Sul, aaRio dc Janeiro,. (12 lis) 25
Portos do Sul, aaCanning.a (12 lis.) 25
Uavre pela Bahia, .aViUo do Rosário 25
Tricstc, aaCnstore» 26
Sanlos, aaFinancea. 26
Imbetiln, a.Paraliylnw (4 hs.) 27
Hamburgo, pela Bahia, Pernambuco c Lisboa,

aa Valparaiso» 27
Southampton, pela Bahia, Pernambuco e Lisboa,

Tnmar»
Bordéos pela Bahia e Lisboa, «Ncrthe»  27
Campos, S. João da Barra o S. Fidelis, aaCa-

ranifola» (2 hs.)  27
Bordéos pela Bahia, Pernambuco, Lisboa e Da-

kar. ..Nerthe» (10 hs.)  28
Bordéos, pela Bahia, Pernambuco e Lisboa,
..Nerthe  2S

da Silva Cnnha, José Trtlngiba, Francisco For-
reira dos Santos Cvayo; Firmino Mello, Olympio
Martins Teixeira, Clcraencio Estevão do Abreu,
Arquilãn Manuel dos Santos, D. Cyriaca Antonia
Lima, D. Andreza N. il'Assiimpç;io, Francisco
Cardoso da Cosia, Antônio Pereira o Francisco
Lopes Cardoso.

Nota. — Na relação acima não eslão contem-
plaitas as cipeiliçètis em trafego mutuo peiis vias
Porto Novo e Serraria, recebidas pela JS. F. Cen-
Irai do Brasil.

MERCAM DE CAFÉ
ENTRADAS GF.RABS

E. de F, Central do Brasil:
Dia 23 264.180
Desde o dia 6.032.260
Igual periodo de 1889 4.222.708

Cabotagem:
Dia 23 68.940
Desdo o dial 1.869.388
Igual período de 1889 1.321.416

Barra dentro:
Dia Í3
Desde o dia 3.437.871
Igual periodo dc 1889 2.139.084

TColni em saccas;
Diai3 5.552
Desale o alia '„ 187.377
Igual periodo dc 1S89 128.053

COTAÇÕES
Qualidades Per 10 Xr'os

| Lavado 78830 a 85,850
l» repilar 88240 a 83300
Ia ordinária 7£-.i70 a fiar:"
2» boa "8«;0 a 7^700

l JJ m.r,..m,m.m. ftQatftf) *\ 7WW)

Londres, por aaPlymonth», «Utiapcliu 28
Soulkauiplon e Antuérpia, «Maskclynci» (9 lis.). £9
Portos do Norte pela Victoria, ...Manaos» (10 hs.) 30
Niva York, «Siritis» 30
Nova York, aaProcida» 31
Nova York ft escalas, «Finance» 'i
Hamburgo pela Bahia o Lisboa, «Desterro»... 5
Livérpool, pela Bahia, Pernambuco o Bordéos,
nAconcagusii 5

Soulaiupton, pela Bahia. Pernambuco o Lisboa,
«Clyde.. 8

Rio da Praia, aaQrenoqne...... 10

ENTRADAS NO DIA 24
Imbetiba—12 hs., von. nac. «Purahyba», 379 tons.,

comm. I" teneule Jnr^c S. de Menezes, eqiiiu. 26:
c. vários gêneros a Companhia Macahé A («impôs;
passags. D. Maria Autista Nauiona, Manuel Tfll-
icira Portella, D. Maria Joao,nina Teilcs. Fran-
cisco Cruz, Luciano José Caldas, Heitor da Sil »e,
Domingos ric Almeida', Fernando Pereira, Joao
Jost1, SiinJo Antônio, Lnii João, Josc Joio, D.
Julia llcssa, D. Albertina Silva, Carlos »Veisu.aan.

Valparairo e escalas—18 ds. (4 ds. de Montcvidóo),
tíaq. ine. «Ibéria», comm. Ch. Adey ; passags. 05
injrs. Waltc Randalí, (icorgè Hcnry Clark, íruu-
cau Wagner, Walkc llarlcy : os argents. L. .Man
Sfirgere e sua mulher, Augusto Ferreira, Hen-
ritpie Je Serbacli, Gaston Ue Poli, 8 de ii» classe,
t'f> em transito.

Antuérpia c escalas—28 ds. (15 ds. d.» S. Vicente)
vap. inijlei «Kiuarsland», 1,290 tons., cinm.
Marklcott. equip. 23: c. vários gêneros a Waller
HiliUÍ -C C.

Paaato Al.cre o pscalas-9 ds. (2ds. dc Santa Ca-
tbarlnaf, pa.i. ingl. «Chatatn», .oram. Ain. Allen.

Cal. Fiio—8 lis. vap. nac. ..Ccres», 170 tons.comru.
Domingos Ribeiro fíaiinarües, eqnip* il: c. v?no.
centros i Sanlos >.- Braga ; passai:.-. Dr. José '.u-
toní'> Porto Rod.a,J,GomeSj'.- ii Renjircin Lin-
tlcnbòrg. F(-Iii>[ie lourenço ú-. Cosia, L-ltit Pa!-
mer, D. Antonia dc Beswi Teixeira, 1). Ztmnirn
lifa-a. Ucariqaae Maríins Dias, Ú. Joanna L.

SAIIIDAS NO DIA 24
Monlevidéo e escalas — paq. nac. «Rio do Janeiro,.,

comm. Antônio Fernandes aCapolla, passatrs. José
Caetano Moreira, Dr. Manuel R. Alves da Fon-
seca e sua mnlher.lüscar vou Mcires o 1 filho, ai-
feres Fnlgoncio Oroslmbo Alves, sua mulher, 1
irmã c 1 Olho, capitão Lino Xavier de Oliveira,
alferes Luiz Barlholomeu Soma o Silva, major
Innocencio Serzedello Corrêa e sun mãi, Caetano
Carrano, Dr. Luiz Eniielcrt, Dr. Abalou Baptisla,
Seomna Cardoso, padre Joaquim Francisco da>
Camarpo, barão il« Araras, Adolpho laVeiss, Tito
Llvio de C. Velloso, Dr. Joaquim S. Marinha, Fi-
lho, Francisco Pio Pedro, sua mnllior c 2 filho3,
Jorgo Furtado dc Mendonça, A. índio Brasil o
sna mullior, Joaquim Llheralli S. .Marinho, Tho-
maz P. William. Raul de O. Cosia, Francisco de
Oliveira Lopes, Manuel Garcia, Arlliur Pires Car-
neirn, Maximiano Souza Rodrigues, Ulysscs Pinto
Bandeira,coronel Dionysio K. de Castro"Cerqncira,
Dr. Trajano V. de Medeiros, Salvato Pinho, Joio
Telielra, José Cabral, D. Jcsuina Gabriel, cadote
Antônio Cavalcanti, major Jorge Sanlos d'Almeida,
Antônio Sampaio Coelho o 1 filho, J. Silvn Bar-
bosa, Erncslo Canac, José Dias Marqnes, Limlol-
pho Serzedello; o ingl. A. Wilson; os allcms.
Richa.d Luhcn, Frederico Gréckésl,' Epiplianio
Kresmy; os liais. Ângelo Pin, Raphael Sansclot c
206 de prúa.

Livérpool o escalas—par}, ingl. «Iheria», comm.
Charles Adey, passags. Dr. Nabor Jordão ; o Iranir.
Ealgar A. Dourlot; o ingl. Thomas Ellis, J. fina-
lyc, sua mulher e 1 filha, M. Estill. John M. Tal-
lautyrc, Sabino Samuel, Alciandcr Camaron, .M.
Oaray, Thomas Dnxbury, 14 de 3a classe e mais
8(i cm transito.

Canavieiras o escalas—paq. nac. «Mayrink», comm.
Manuel José da Silva Reis ; passags. alferes LteV
boa P. Mesquita. J. Werner Ilschner, Miguel Hi-
l>eiro Lisboa, Gotliard José Esteres e i filho, An-
tonio Dormes de Athaydo, Eiluanlo Gabriel e i
filho, Antônio Segrillo' 1'ansloM. de Vasconcellos
e 1 filho, Antônio R. Cunha Junior, Joaquim J.
rie GpnvêaV Joaquim B. Piquei* J. I^onreiro. Fran-
cisco K. Dcssond, Francisco I. Ferreira Jnninr,
J. Furtado de Castro. Carlos TaginPros, José P.
Lnccna, Manuel I. P.-rcira, Anlonio T. Pinlo.
Anlonio J. Pereira Leite, D. Lcopotalina da aCoa-
ccivãra, Dr. João R. Pereira da Silva, Joio Te-
Iciuon, Dr. Libanio Lima, Dr. José A. da Silva
Maia, l)r. Syrio M. ais Albuquerque, Saturnino
Motta, sna niullier p 2 filhos, José Pinto Loureiro
e Maximiano G. Ribeiro.

Trrcslo c csa-alas—pat. an»t. ..Matlekovilz», comm.
A. Randcch.

ltabapoaua—paq, nac. «Felii-», 157 tons., coram.
Manuel ilos Sautos Olheira, eqaip, (i; c. em lastro
de pecra.

Santa Calhará'a—paq. nac. aaRio Cranalc», comm.
J. M. Ferreira Franco, passags. 510 immigrantcs,
(sahiu lionteiai á noite.)

Torio Alegre e escalas—paq. nac. nVicloria», comm.
Antônio de Scuza Maciel, passags. 2iíâ immi^ran-
tes, (sabii: hònteiu á noite»)

KaTassa—barc norte amer. «Edmund Phinnj"»», ~fà

tons. m. P» lí. Vouhí, equip. .-: cm lastro de
pedra, pas*ags. a mulber o t tilh?» tU) mestre.

Hamlairgo—paq; aliem. «Tijiici». curam. 11. I„in-
gerbans, passr.ps."23 en» transito.

Santos—y:,-;. nr.-ciu. ..|l^t..rro»,ca;ir.m. P. 11. Dreye,
passags. ii ci transito.

Santos—paq. I-t.c ,.!;on.go:ne». comm. Moulinicr,
• tatóags. 11" cru transito.

«¦(««Iti du Haplrlto Manto
O HU. UR. MONIZ ritlllIU»

ll
Voa continuar o meu «titulo nobre •

typo política do Sr. Dr. Muniu Fivirn.
O pnlitvrMO iiinnlíonto tio 15 do «l.v.mn-

bro do I8W ninai» contòm o nopnlnto
liirctit. do num com oxcvitriva liga do
cobro iMinliivrrndu i

» Dt»«ejo ArrfonlenitmtA quo a Raimlillrn
(rutrtiflntio da nifljn it cnrrcapotiupr non
votos tle hour '¦nilitiHiuHtiiK; por mliilin
parto nfto recatem' llio-ltol nurrltlclos,
quando o bom d» 1'atiln o exigir.»

Em um IcloBrninma no covoruntlor,on-
dereonilo n Si tln novembro, dlí-la o Sr.
Dr. Monlz, Frolroí

« DohcJo tou Hitrcfüio p«s90nl o. quo o
novo i-.vliiK-n iriuMlt!i|ui'.,...

O Inlolllgonlo oiplWto-íaiíloniio Jultrn n
republica uma arvoro do NoPl.ondo qual-
qiicratulaclnHO podciAcnlIicroRoti Ntiiul.
Talvez tiimbnni n eonsldorc nm votustn
e llmnso ve-jétivl,no qual podorno ndliorir
porlgoint pnrna.vtns,.. mns ongana-Be, os
iiromnilc» tio Natal pertoncom nos puros,
!K'ii.'lli*!i quo titinca renognrum oa órínol;
pios pelou qtmert subiram no conceito nn-
clonnl, o n republica & muito Jovon ainda
para ailmittir panuytan ocogtl.mol.103 que
Ilu. suguem tt aviva viril o patriótica,
pnra tramttbrmnl-n em letlinl veneno das
mnls cnrnn tiApli-nçDes da nova fci-n.

Nas Notai da «dualidade, ( 1) multa
incolierencla existo o tamboin mnls do uma
declaração positiva de timbli.iVs do podor
por parto do .Sr, Dr. Moniz Freire.

Ãmonça n dlotaditrá com u rettr..;ilo ; diz
qtto os republicanos da propaganda sú po-
uem pretender a prclibnçno da victoria o
quo n ello, Dr. Moniz Freire, compete
a appllcaçilo dos nossos princípios;
Insinua que .< & nnçfto e nfto aos repu-
lillcniios competirá a oscolha dos sous
orfrjfios nctivi.tr; o cssn naçiio, que foi ató
liontem governada pela monarebia, entro
os seus applausos, daria uma prova de-
gradante de bulxcza do caracter st vo-
lasso, do um momento para outro, ú cx-
crnçfto aquclles qna foram outr'ora orgiios
du suns próprias opiniões »j « pola dis-
sriluçRo dos antigos partidos, nilo ficámos
todos formando um sd e novo partido —
do govorno, com o nomo dc republicano,
lissa tendência envolvo uma degradação. »

Kxamlnomos por partes.
A aniança que faz á dictudura 6 ii-riso-

ria, pois o Sr. Dr. Moniz Frciro nfio
reagiria, o so o governo provisório, mie
na sua opinifio 6 o do uni grupo de nuda-
ciosos, guindado ao podor petu força ar-
madn, um punhado de conquistadores,
cujos netos serão em breve reformados
polo poder soberano; se o governo pro-
visorio cahir, o Sr. Dr. Moniz Freire será
um dos fervorosos adhcrcntcs do din
seguinto no da victoria do novo go-
verno. Homens d'essa força nfto devem
fazer caretas...

Aconselha aos republicanos históricos
o amor platônico pelo rogimen, espe-
ratiilo assim conseguir para si as attii-
bÜiçÇes de deliberaroafilr pelos que con-
tentniein-so com a prelibiçfto dn victoria
c com a gloria de terem sido precur-
sores.

A nnçío era monarchlca o nfio pódc
desprezar seus antigos orgílos, bem como
os antigos partidos nfto formarSo o— par-
tido do governo, eis em resumo o que
diz o typo político que estudo.

A nação adlicriit á fórmn de governo
republicano federativo, c especialmente o
Esatado do Espirito Santo, onde in era re-
speitavcl o numero do seus defensores,
onde a unanimidade existia cm certas
localidades, onde obtevo-so maioria abso-
luta contra os dous partidos monar-
clticos reunidos no município do Ca-
choeiro do Itapomirim, onde a lueta na
propaganda foi renhida e onde, final-
mente, muitos escândalos foram com-
mettidos para serem eleitos f?) os Srs. Drs.
Moniz Freire e Leopoldo Cunha, no me-
moravel pleito de 31 de agosto de 1889.

Conipiilse-sj a collecyáo d' O Estado dos
mezes de novembro e dezembro, e serfio
oncont.radns innumeras adhesOês fts idéas
republicanas. Com esses dados flea pro-
vado que a maioria da população do Es-
tudo filiouse á rapiibfica c que lioje tem o
mesmo dever que hontem — escolher ir-
m&os em crenças. E' esse o procedimento
correcto.è essb o unico caminho dnhohrii.

f«tnrn nos casos de ser escolhido o Sr.
Dr.' Muni/. fcVolre / , '

Ilespondam ás seguintes verdades- i^>
Na'Acndomia de direito ltíctòu>Pí'ã

impronsa contra Allwrto Salles.o até hoje
tem a tola prestmipçuo do nunca ter sido
rcçhnssndo nos seus pontos de vistn,

Como liberal foi fedcrnllsta e ulti-
mamente autonomista e descentrulisador.

Como politiro 6 adepto da orlent.nçíw
franceza, que sd é digna pnra quem saiba
ser digno e nobre.

Como republicano nSo retira uma
sô pedra do systema geral dn suns con-
vicçí>es,c tenciona moreadejar todas essas
pedras com o novo partido constructor,do
qual 6 proeminente director.

Como adherente quiz prohibir ao
governo neccitar novas adhes&es, e, não
sendo attendido, aconselhou ao eleitorado
que n.lo despreze; sob pena do degradante
baixeza, o seu antigo órgão aclivo.

Agora, como favorito da> governador,
denomina os antigos republicanos, o ex-
chefe conservador o o sculproprio chefe, até
bem'pouco tempo, de nullos, porquo esses¦velhos e novos republicanos sfto os depo-
sitarlosdo todos os princípios do passado
e os levitas das aspirações do futuro. Os
da Unido Republicana cumpriram o
seu programmá e quem garantirá a exe-
cuç&o dos do « constructor», que tem por
directores os Srs.:

Dr. Moniz Frciro
Dr. Constante íiodré, o quo ludibriou o

antigo partido republicano, quaudo de-
putndo provincial.

Joaquim Gomes, aquello que fez oppo-
sição ao governador, dizendo que quem
administrava era o Sr. Dr. Moniz Freire,
ao passo que isso então não so dava, e'
agornrenfisado o pacto,—elle transforma-se
e defende-o.

O Sr. Henrique Coutinho, é o unico
merecedor de todos os meus respeitos;
mns elle sd nada poderá garantir, npoznr
do seu passado de dedicado co-rcíigio-
nario, pois o seu próprio companheiro, o
Sr. Dr. Moniz Freire, desdo 31 dejulho
de 188G (2) que o qualificou dc republi-
cano por convicção e de conservador por
fados.

.. O Sr. Henrique Coutinho não pôde
onroupnr-se como á gralha cm pennns
quonão são suas; S. S. confesso—éo
que sempre foi — um consorvador como
tantos outros. Nada de rótulos tocados ».

O Sr. Domingos Vicente tem um grande
defeito para ser chefe político director é
funecionario publico e faz questão de
augmentar seus honorários.

Quem executará, portanto, o plano do
constructor ?

Sr. Dr. Leopoldo Cunha, continuarei
este estudo e depois (lenrei ás suas ordens,
para encetar o que lhe diz respeito.

BtáRNAltr.0 HORTA.

EaUulo do Itlliiaa flora»
(¦ONIlinAIltlM

Vo» rccommonda-moi oi nomoi que se
^cguom, do» candidato.» quo na próxima
nlelelto do IS do setembro devem ser imf-
fragados eomo deputados c senadores ao
Congresso Constituinte Brasileiro por
Minas Geraes.

Silo os nomes apresentados pelas Indi-
ençües próvlns feitas no Estado.

A presente combinação representa o
ponsitmento da política do conciliação
Inatigttrtid i com rç gloriosa victoria tio 15
do novombro o sem dlscropancia ali hojo
seguida om todo o pnlz.

A conunlssfto oxectitlva «onto-si! feliz
cm vür ndoptndos pelo eleitorado mineiro
os nomes dos concidadãos qtto repre-
sentam, comi melhor não poderia ambl-
clonnr, n frutornldnde promeltida nos
prlmolros dias c neto» do governo pro-
visoilo.

Incumbo agora a todos concorrer para
o triumpho final do uma-chapa, quo res-
pondo fts mais Justas o amplas aspirações
do Estado de Minas Geraes.

Nilo rceommendamoB o nomo do Dr.
Bins Fortes em visla do sun recuso pe-
romptorin de fazer pnrlu da chape, tondo
declarado qno nfto leeoltnrla 'o mandato,
mesmo quando eleito fosse, tendo sido seu
nomo, portanto, substituído pelo imme-
dinto em votos.

Do accOrdo com a lei orgânica do pnr-
tido toptiblicano, o tendo em vista a no-
cossidado do constituir a nova direcção,
qno devo futuramente encaminhar os ne-
godos do partido, flea convocado para o
dia 15 de outubro um congresso do repre-
sontnntes tias pnrochlos dc todo o Estado,
nflm do assim cumprir-se nqttcila \ci.

Saude o fraternidade.
Ouro Preto, 11 de agosto do 1890.

JoÃo Pinheiro n,i Silva.
Francisco Ferreira Ai.ves.
DOMINGOS DA Sll.VA PORTO.
Dominuos José oa Hocha.

para beputados
DK João Pinheiro da Silva.
Dr. Arislidcs de Araújo Maia.
Dr. Antônio AfTonso Lamouiiicr Godo-

fredo.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

lhães.
Dr.
Dr.
Ir.
Dr.
Dr.
Dr.

Joaquim Looncl dc Rezende Filho.
Constantino Luiz Pálida.
Jos6 Cândido da Costa Sçnna.
Polycarpo Rodrigues Viotti.
Gabriel de Paula Almeida Mnga-

Mas-

Dr.
Dr.
Dr.

Antônio Dutra Nicncio.
Antônio Jacob da Paixão.
João das Chagas Lobato.
Astolpho Pio da Silva Pinto.
Domingos Josc da Rocha.
José da Costa Machado c Souza

Dr. Joaquim Gonçalves Ramos.
Dr. Pacifico Gonçalves da Silva

carenhas.
Dr. Josó Joaquim Pereira Rabello.
Dr. Francisco Corrêa Ferreira Rabello.
Dr. Domingos da Silva Porto.
Dr.Francisco Honorio Ferreira Brandão.
Dr. João Antônio de Avellar.

Américo Gomes Ribeiro da Luz.
João da Matta Machado.
Feliciano Augusto de Oliveira

Penna.
Dr. Antônio Gonçalves Chaves.
Coronel João Luiz de Campos.
Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires
Manuel Fnlgoncio Alves Pereira.
Dr. Francisco .Luiz da Veiga.
Dr. Francisco/de Paula Amaral.
Dr. Francisco Álvaro Biteno de.Paiva,
Dr. Francisco Coelho Duarte Badnró.
Dr. José Carlos Ferreira Pires.
Dr. Alexandre Stocklor Pinto do

nezos.
Dr. Álvaro de Andrade Botelho.
Barão de Santn Helena.
Commendador Carlos Justiniano

Chagas.

PARA SENADORES
Dr. Joaquim Felicio dos Santos.
Dr. José Ccsario de Faria Alvim.
Dr. Américo Lobo Leite Pereira,

Me-

dns

Capital Federal, °i de agosto de 1.00.

(1) Bslaiato do Espirito Sanlo, do !3, S4 6 S7 do
dc abril de 18'JO.

(ÍJ Província do Espirito ScmIj.

Não sahiu hontem por faltado espaço.

Estado dc Minas Geraes
CONCIDADÃOS

Vos recommendaraos os nomes quo se
seguem dos candidatos, quo na próxima
eleição de lã de setembro devem ser su-
tragados como deputados e setiadores ao
Congresso Constituinte Brasileiro por
Minas Geraes.

São os nomes npresentndos pelas indi-
cações prévias, feitas no Estado.

A presente 
"combinação representa o

pensamento da política do conciliação
inaugurada com a gloriosa victoria tle 15
de novembro e sem discrepnncia até hoje
seguida em todo o paiz. . ,

A commisBfio executiva sonte-sc feliz
cm vêr adòptados pelo eleitorado mineiro
os nomes dos concidadãos, que repre-
sontãm, como melhor não poderia ambi-
cionar, a fraternidade promcttida nos
primeiros dias e actos do governo pro-
visorio.

Incumbe ngorn a todos concorrer para
o triumpho llnal de umn chnpn, que res-
pondo ás mais justas e amplas aspirações
do Estado de Minas Geraes.

Não recommondamos o nome do Dr
Bias Fortes em vista de sun recusa pc-
remptoria de fnzer parte da chapa, tendo
declarado qué não acceitaria o mandato,
mesmo quando eleito fosse, tendo sido seu
nome, portanto, substituído pelo imme-
diato em votos.

De accordo com a lei orgânica do par-
tido republicano c tendo em vista a ne-
cessidnde de constituir n novn direcção,
quo deve futuramente encaminhar os ne-
gocios do partido, fica convocado para o
dia 15 de outubro um congresso dc repre-
sentantes dus parocliias dc todo o Estado,
aftin de assim cumprir-se aquella lei.

Saude c fraternidade.
Ouro Preto, 11 de agosto de 1800.

João PtNnEtRO da Silva.
I^rancisco Ferreira Ai.ves.
Domingos da Sii.va Porto.
Domingos José da Rocha.

O Snrlüíot
Um facto sem ter igual,
Verdadeiro, extraordinário,
Do Sariiho o festival
Prova no meio centenário.

Cincoenta vezes seguidas
Mostra-se a grande revista,
Todas ellas concorridas,
Cousa quo nunca foi visla!

Tambem em prol da verdade,
Seja dito com franqueza,
Peça de tanta riqueza
Não se viu n'esta cidadel

Ouro e prata em profusão,
Sedas, velludos, bordados
Custou tudo um dinheirão
Sem se contar os guebrados
Tambem o povo contente
Vai vel-a ver/es sem conta,
Por isso diz toda gente :
O Sariiho 'stá nn ponta t

A festa vai ser de arromba
Com toda riqueza e brilho,
Vai seguro na maromba
Ao centenário o Sariiho!

O da 1' fila.

Empobrecimento «Io snnçiie
Madrid, 1 de fevereiro de ISSO.

Srs. Scott aS. Bowne.—As repetidas ve-
zes que tenho receitado n Emulsão de
Scott, composta de o!_o de lidado de bn-
calhau e dos hypophosphitos de cal c
soda, nas diversas manifestações da din-
these cscroíulosa, e nos outros casos fi-
lhos de empobrecimento orgânico, tenho
obaido cxcellcnta' resultado ü'cssa preaa-
ração, quo r.rune ás suas co:-,;li.;ões tho-
rapeuticas a daí ser bem tolerada pelas
vias digestivas e de sabí/f agradável.

Dr. Ramon Gabou y Fítaii.
Meaiioo do coH.-H''!» nacional de surdos-

mu tios h. cotos. •'

para deputados

Godo-

Joaquim Leonel de Rezende Filho.
Constantino Luiz Pálida.
José Cândido da Costa Senna.
Polycarpo Rodrigues Viotti.
Gabriel dc Paula Almeida Maga-

Dr. João Pinheiro da Silva.
Dr. Aristidcs de Araújo Maia.
Dr. Antônio Affonso Lamouuier

fredo.
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Dr. Feliciano Augusto de Oliveira

Penna.
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PAKA SENADORES
Dr. Joaquim Felicio dos Santos.
Dr. José Cesario ale Faria Alvim.
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KNtlMl» tlO HIO
A stiporpxoltiiQllo dos ngrlüiilUres, a In-

tensa revolta ngrniin, pioduzlda pela 01
do IflimltílidO que nivelou, n'iim momento
dado, rumo por umn suprema aeammnçftu
fraternal do àhiAoj tomw a» raça», «a -
vnndo u trabalhador negro do opnrobrlo
dn servidão o desonerando a gleba sa-
orada c fértil do uxor captlvo, salvando
a terra dn vergonha tio wir tocunuiu n pela
energlnoíornvn. peln fnrçii agrillioadi», pelo
húmus vermelho tinido das feridas lm-
muna», panou, Cttllltl, om remanso do
uns tempos a osta parto pelo multo que
em favor dos lavradores Iom folio a digna
ndinliilslrnçfto do ICitndo do Itio.

Na iiinlorln os fazcndolros quo prolll-
govoni o aclo da llbei Lnçfto do negro nAo
o faziam por ninor ao escravo, por noca«>
sldndu InutiiMiíinvàl d» servidão dn cuusii,
mns unicamente; i-xclusivamento por nh-
Hnlntn cmeiieln do trahalhudiir.

A leirn ó exigente, b Imperiosa nn sim
vontntlo bruta — requer o carinho da
monda, o nITágÒ 'Ul clmrrun—tle uni illn
pnra nutro vlu-so nrphft- dos nuo n Ira-
lavam como enfermeiros, nsslsllndo-a no
sou constante parto prodigioso .do todas
as horas, do todos os instantes.

O lavrador, seu dono, dovenilp-llie
totln n protecção c totlo o nflecto, sentiu-so,
ao vêl-a vngn, deserta, erma o cnladit,
enrregundo-so do csplnliclros, como de
pezares, cobrindo-se do mattos bravlos,
como do molnhchollns. Outros quo fossem
acudir A onfermidado do solo o pouco lm-
portaria ao senhor do terreno o grito dos
livres, o elles mesmos Juntariam a su» voz
ao clamor trlumphnl dos hymnos snntos
do êxodo.

Infcllzmonto, porém, a obra monnr-
chica foi apenas do ravuge. Roubaram ft
terra a turma dos sous enfermeiros no-

§ros 
som pensamento prévio, sem cuidar

o oulros que os gtibstltulssoin—d nhi n
revolta nos campos: Os rebentos carecom
do cuidados como os boi-ços, as arvores
fortes adoecem como nós outros— o
mesmo phenomeno vital que nos rogo
rego u população produetoradus arvores.

Hojo, porém, quo dovldatnonto organl-
sado so vni tornando o trabalho, perfeito
peln ordem em quo vni sendo mantido,
sereno pelas inctlldas enérgicas e prom-
ptas que têm sido tomadas, já em recur-
sos ao chefo do clan da lavrago.m; Jii em
proveiloso derramamento dõeolonps pelos
nrvaes, por todas ns tnpcrns ermas dc
homons, maninhns, tornndns sylvcstres
pela retirada do cultor, a lavoura do Ks-
Indo do Rio outra do novo n'umn era
prospera, cheia, promissora e calma.

Na minha qualidade de Invrndor o in-
teressado no progresso do Estado do Kio,
conhecendo de perto o movimento quo se
vai operando desdo tniiilo . no trnbnlho
agrícola, fallo, om consciência e allinno,
seguro da verdade, se não fora a snbtu
administração do Dr. Portella, secundado
com tanto talento, com tamanho desin-
teresse pelo Dr. Alberto Brandão, não
teríamos hojo senão motivo para desolar-
nos — o fecundo Estado toria sue-
curabido á falta do recursos o seria in-
cvitavcl n poste da esterilidade.

O Dr, Alberto Brandão, espirito emi-
nentciuente pratico, dou a lavoura todo o
auxilio de qno cila carecin, foi o seu
empenho, foi o seu denodo, foi o seu
animo patriotieaiiiente encorajado pelu
sua nhnn forte o serena de luetndor que
salvou dn miséria a grando familia agri-
cola do Estado do Rio. A ello deve a terra
a sua restirreição, foi o seu zelo que lovou
a paz ao espirito de todos quantos se acha-
ram abandonados repentinamente pol"
auxiliar da labuta; a elle, á sua energia
do reformador, luetando sempre contra
as facções pelo bom commum, despro-
zan.ío as perversidades e as intrigas para
bater-se pelos sagrados direitos da pátria,
pela prosperidade da terra, imperterrita,
enérgica c desassombradamente, devem
os quo vivem fob a protecção da *ua
penna fertilisadorn, como o baculo mo-
saico, a rápida pnssngcm do periodo cs-
leril para o periodo fecundo.

Hoje a calumnia atnssalha-o, procura
deprtmil-o, armam-se redes no seu cami-
nho. ns ciladas surgem dc todos pontos,
mas vê-se logo quo não são feitas para o
director da fazenda; porquanto a sua
administração vem desde o dia histórico

• da revolução, e só agora ê que as pedra-
das começam, só agora é que as guclas
ávidas sc escancnrnm para lançarem
sobre o seu nome honrado a baba da
calumnia—a .celeuma vilipendiosa que so
levanta- é eontt'n o candidato, o que os
anonymos atacam não o o funecionario,
mas o concurrente politico.o alvo nãoé o
homem da directoria é o futuro represou-
tante. do Estado. Esse, porém, é ainda
invulnerável. O eleitorado honesto do
Estado do Rio jã o elegeu previamente.

Nenhum dos homens que vivem no
centro, recentemente ncttdidos pelo auxi-
lio do grande patriota, se negara a pagar-
lhe n dívida dc gratidão em nome da jus-
tiça, cm nome da consciência, cm nome,
finalmente, da própria terra soecorrida
pelo director da fazenda do Estado do
Rio. Elle que fui o mais esforçado
paladino em favor da terra, nos seus
tempos amargos, ha dc ser o seu repre-
scntanlc, a sua voz, a sua defesa no
Congresso patriótico, porquanto nenhum
outro apresentou circu'ar mais eloi,ucn-
temente bella do que elle, que conseguiu
fertilisar toda a aridez, toda a csterili-
dade das terras mortas do Estado do Rio.

A florescência dos campos, a riqueza do
Estado e o seu rápido desenvolvimento, a
alegria rural, a independência, a forçn, a
vida da gente cultivadora—eis a circular
que apresenta aos seus eleitores o esfor-
çado batalhador.

Outro que a apresento melhor.
José Teixeira Portugal.

;¦ Capital federal, U de agosto do 1890.

I-iigcufco Cerni i'iiH (te S. _.a< lieu*
No Jornal do Commerçio e no O Pais

li hontem um consta que vai ser con-
cedida a verba do 1,500 contos ap cidadão
H. Deslãndes e um outro cavalheiro a
quem não tenho a honra do conhecer.
Tenho razões dc sobra para duvidar
d'esta concessão,porquanto cu o o cidadão
JoséRaulino de Oliveira requeremos esta
concessão para S. Matheus, c em audieu-
cia o Sr. ministro da agricultura nos
garantiu, auetorisando-nos a tclcgraphar
ao governador do Estado do Espirito
Santo. Não avançarei a duvidar da jus-
tiça do Sr. ministro (apezar das fragili-
dades humanas) e nem considero o Sr.
Deslãndes com privilégio pnra obter todas
as concessões do Estndo do Espirito Santn
e até algumas mais dc outros Estados.

Temos a certesa de que o Sr. Deslãndes
nnda havia pedido para S. Matheus e sim
um engenho central para o Itapemirim.

Séguirci amanhã para S. Matheus,
deixando ainda mou requerimento sub-
mettido ao ministério, e caso seja preto-
rido serei obrigado a voltar A imprensa
para dar sérias explicações.

Saturnino Motta.
Rio 23 d3 agosto de 1890.

Não sahiu hontom por falta de espaçr.

ilüa «!« Vianua
O abaixo assignado, operário da ilha

do Vianna, declara que durante dois
mezes e tanto esteve empregado na mesma
ilha, propriedade de Antônio Lage, o, du-
rante todo o tempo quo nhi serviu como
operário, nada tem a dizer contra seus
mestres, encarregado, engenheiros e seu
próprio patrão, porque todos o trataram
com a maior delicadeza, nunca lho fal-
tando o salário qninzenal qne lhe foi feito,
o como por irreflexão publiquei um ar-
tigo na Gazeta de Noticias de 23 do cor-
rente mez, onde o meu nome está as-
signado, retrata uma das inverdados que
por ventura esto artigo possa conter,
por ter-me sido aconselhado por outros.
Eu Caetano Antunes Draguino e Sá, es-
crivão que o subscrevi o assignei Cae-
tano Antunes Draguino c Sá.—João F.
de Lima. —José Joaquim Teixeira.—
Eduardo Pinto Guimarães.—FelixLuii
Lanche.

Minmtt Cl*rao«
MbMfSm

Acostumado «os princípios «le ftfitMI»

Kor 
índole e edtiençAo, cemnirltorin uma

illn so nAo rlc«»e dar um publico testo-
iiiiiiiIiii du mou reconliucluiHilo no» eo-r»
llglimarlos, que Mistoutarnm mou oliseur*
nome, anexar da exelusAo foito |ieln eon»
mlasiiAu-executiva do «oro Prelo eatwai
de nAo tor cn pessoalmente nie tllrigltu
n pessoa alguma |iedldo eleitoral, «m.
liando muito na lealdade o prcitlgll
il'aqiiollos amigos, que generosamente,
mas com justiça, patrocinaram minha
candidatura, qtiu por Isso twnou-M legi-
tlnm o oiponianen, . . , .

So nfto fosiw n iiltltiido desf-OR bons o
justos cu-rellglonniio», desde Ja mo eon-
sideraria exunorndn tio qualquer compro-
nils*o político, quo cniitrnlil n ilwpolto (to
ler pinica nu niuiliiima vocaçAu para as
tiltris posições; iiuscl obscuro e ohsetiro
dosrjn ucriímr muiiB dlnf, ll-Citulp ll ml-
til.» fnmilia o excniplo do clvlí nõ o lime-
pendência) já liuvm feito o meu mnnl-
festo do iles|i.-.ll.ln para juand.ir publicar.
iiiiiln fui forçado a tystul-o.v oMft iò
peln» nir.nr* acima dx|x>.stas, eft|m>
pela'.reprovação quo oiicoptrui dn parte
do alguns amigo», quu uiu diMruadiianl
(Posso Intento inspirado jmr mn sontl-
monto profundo* qual o que 6 nntiaz tio
condomnar A ingratidão o a deslealdade j
continuo, pois. .1 carregar o posado o In-
glorio fardo prilltico. verdadeiro tormento
pnra quem nâo esprculn com a uatria,
quo allfts tom o direito tln exigir do seu»
lllhos toda a sorte de sacrifícios, menos o
dn dignidade pessoal, que julgo estar

'acima do tudo quanto houver do mais s»
grado.

Não quero com isto dizor quo snu can-
didnto ti cousa nlguma i Já tivo essa
veleidade no dia IS de novembro tio 1881»,
por isso os meus bom e leites amigoi
assentaram quo era dcsnfóro u me iitlll-
giram castigo, excluindo mou nomo dn»
chapas olllciaes do partido, c cu, con-
formando-mo com tal .tím(<-Ha;rt, retirei 3
minlia candidatura, aliás sujeita ao ver-
dadeiro escrutínio prévio; antes, ao
contrario, tenho aconselhado n alguna
nmigos, quo consultam commlgo, para
sustentarem as chapas olllciaes e, além
dns ileclurnçõr s particulares, declaro quoIrei positivamente A Leopoldlnn para dar
o meu voto A chapa mais ollicial quo
apparecer lá. Acho mesmo que scrln do
minha parte uma toleima querer arcar
contra o ollicialisuio, quanto mais qua
n'osso embroglio estão envolvidos amigos
o co-religiotiarios que fazem o pnnol de
Pilatos no Credo, portanto não devem
impar o jittío, de cambolbada com os...
felizardos.

A's urnas, ásurnos, pois,corcligtona-
rios, cerremos üleirns na ' chapa mafr"
official...

Dn. A. R. Montsiro Manso.
Rio. 23 do ngosto de 18D0.. . . • .- «í%;
P. S.—Segundo diz, o Movfínento, do

Ouro Prelo, obtivo no éscrutinio prévio
dez mil novecentos o noventa e sois voto»
npezur dos con... pezares I— Montiirt)
Manso.

Delorme
Dclormistns I a caminho I
No campo nào recueis,
Pois o imigo visinlto
Em breve vús vencereis.
Deixai os bollegrandistas
Fallar da sun patrona,Delorme, faz mais conquistas
E cila cm breve a desthrona.

Quem é que lá das estranjas
A nossa diva receia V
Basta cantar as laranjas
Basta fazer a sereia ?

Um delormista.

Mai-ien
Protestamos desde já contra a noticia

dada pelo Estado do Hio, — de ter rido
acclamado chefe do partido republicano
de Maricá, o Sr. Joaquim Mariano Alvares
dc Castro. E falso I E' falrsii-sinio! I E se
não é. diga qunes são as iniluencias po-liticas que se submettem á sua chetla.
Seja chere dn que quizer, mas nunca será
de republicanos

XXX
13-8-90.

l-Mintlo de niliina Geraca
. AO SR. RODOLPHO AUKKU

Quando escrevi meu primeiro artigo
ignorava quem fosse o organisador da
chapa da restauração ; c ainda uáo tornei
a mim da sorpreza e pasmo produitidoa
pela publicação do telegramma cm quo
o Dr. Bernardo Monteiro assume a chetla
do partido catholico.

Quem tal diria 11 f
Agora, a questão capital do Sr. Ro-

dolpho.
Causou-me profunda indignação vêr •

nome de um parente e intimo amigo em
uma chapa que se dizia catholica reatau-
radora.

Aflirmei o continuo a aílimar quo ello
não ioi consultado; o se fosse recusaria
fazer parte de tal combinação. Os prin-
cipios que cila exprime não são os sous.

O Dr.Mello Franco é o unico juiz n'esta
questão. Quando ello regressar de Para-
catú, onde se acha,- dirá o que pensa.

Portanto, Sr. Rodolpho, não atalhando
seu honrado propósito (como so diz 16
cm Minas), até á volta.

Aristidks nu Araújo Maia.

O Snrillio! Z
BECUEIO DRAMÁTICO

Esto theatro preparn-so pura na pro-
xima sexta-feira receber todos quantos;
admiram a mais popular revista que
tem sido representada nos nossos thea-
tros, O Sariiho. E' que h'essudia O Sa-
rilho festeja a sua DO" representação.^

A julgar pelas quarenln o tantas noites
que esta revista tem ido á scena a sua
festa do sexta-feira deve ser um aconto-
cimento thcalral. A empreza do Recreio,
segundo consta, pretende dar a essa festa
o maior cunho de ;.-randezn pnrsivel, por
gratidão a uma peça que tão magniüca»
receitas lhe tem trazido.

Realmente O Sariiho ê a revista mai»
bem acceita que se tem representado
entre nós, porque ainda nenhuma, neta
mesmo o Bendegó, A Grande Avenida
e O lloulcvard da Imprensa, alcança-
ram quarenta o tantas representações,
seguidas sempre com enchentes á cunha.

Estado dc Santa Cnthni*lna
AO CIDADÃO MINISTRO DA FAZENDA

Um collega do V. Ex. deu aum aven-
tureiro um privilegio impossível. Poda
agoray. Ex. dar outro a um contra-
bandista confesso. . -, . .

Pdde e. deve V. Ex. fazer por decência,
já que o arvoraram em representante da
política d'nquel)o Estado.

Alé onde nos querem condu.ir?...
A decência.

E. IHUUnt* do Ceará
Pede-se ao grrnorn! Florinno Peixoto qna

dirija seus olhares para essa eseoln. V.Ex.
pdde como ministro da guerra c encarre-
gado da política do Cenra, sustar ns perse-
guiçõesdeque estão sendo victimas muitos
alumnos, somente pelo facto de terem
brio, pois sendo consultados so deviam
comparecer ao banquete dado pelo tenento
Barbosa Lima o outros no Sr. João Cor-
deiro, 115 votaram contra o 15 c favor t
O commandanto com receio de serdemit-
tido sujeita-se ao tenente Barbosa Lima,
pois esto diz que tem bastante força sobre
o Dr. Benjamin Constant I

Sobro o actual governador nom è bom
fallar I

Justiça.
m*f

Cura Infallivel c prompta
O rlieumatismo, as moléstias da pell*

como sejam os darthros.a syphilis, a mor-
phéa, feridas chronicas rebjldes, as para-iysias e o rachitismo, curam-se prompta
e infallivelmcnte com ns .águas sulphuro-
sas de Teixeira & Irmão. A' venda em
todas as boas drogarias.

Cbloro-aneniEn, ciscraidiu-
Usino

Com o ferro sulphuretado de Teixeira
& Irmão, melhor do.que com qualqueroutro ferruginoso, cimt-se u escroptmlis-
mo. a chlorose, anemia, o lymphatismo,
o vicio darthroso, as flores brancas e a»
dyspepsian flatulentas.

Vendo-se em todas as boas pharmaciase drogarias.
E. F. C. do RrnsSI

AO CIDADÃO DIRECTOR
Os pescadores das praigs da Pedra e

Sepetiba vêm, por meiod'este, pediro vosso
auxilio para a falta dc peixe, que se está
dando todos os dias no trajecto de Santa
Cruz para a capital. Scndoesto o unico
recurso que elles tèm, pedem ao cidadão
para interessar-se por elles. (•

Os pescadores.
O Sariiho

E' sexta-feira a grando festa comme-
morativa, do meio centenário das repre-
sentações da celebre revista O sariiho, O
granile suecesso do Recreio.

Até lá — Sariiho todas ns noites.
Hoje, por exemplo, la o tomos.

(D'0 Pai}.)

Depurativo Slomoeopntluk
O Sanguinis espeif, medicamento in-

glez, tem sido um verdadeiro especifico
do sangue, nos darthros im/dngent o
coceiras, a cura c infallivel; t.a phar-macia Martins, rua da Quitanda, proxi-mo á rua do Ouvidor. (*

EsíucStr da Itio
TARA DEPUTADOS

Dr. Francisco Antunes Ferreira da Lua
Dr. João Baptista ila Costa Azevedo. (•
O eleitorado de Padua c de Itapiuma'

Pnra depictndo
O prestimoso c modesto cidadão, ex-de-

putado provincial, commendadorEduardl
de Mello Coutinho Mercic-- *
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Ycjamo* p dovornailor sob um novo•speoto-o dt viajante. Inesporadamonlo,
MM o menor aviso, desembarca om Itapa-tnlrlm o, segue para o Oaolmelro o Sr.Br. Allonso Claudia, om princípios do«orrants anno.

Occupado om o mou oiUbeloelmonto
tijiarniaeoutlco, nio tondo nmsd auxiliar,"rl-mo om apuros pura «or ngrndavel a
Vrlmelr,. iiuctorldndw do Kituilo e sn o go-vtniMor n&o guardar más recordações
«'essa sun estada no Caehoolro, s6 lom
!<.}>".agradecer aos mous amigos o ao os-ijilrlto liiiHpltalolro dos habitamos.
, A cidade do. Cachoeiro 6 contra), mas
.ninguém ignora quo o nu nossoal 6 solccto o porfoltomouto educado.

O governador foi rocobiilo a onlrada da
Cidado por bandas do musica o por ai-
guns cidadãos o... lá os dolxou, vindoaprossadamente apear-se ondo ia resi-«lir. Iim vista d'e»se procedimento, umaUas bandas do musica nâo voltou á noito
para comprlmeptal-6,ro para qno agra-
«ecess» n quo comparece- !tm necessa-
rio podido nteu, • ,'.''" .• 5.. ! •-.
( Sabendo qu» era sou (lm percorrer õ
ttiiiileipki, o quo* já havia combinado fa-

.'tor quando estivo n» Vlctorla. lhe 'disso
í ijue'avisaria A» diversas localidades,- párafluo nüo lhe auecodesso como úo Cá-

cbociro o ltapoinlrlm.
rriiliiblii-nio expressamente dlzondo sor

democrata o como tal querer viajar.
Vou sogull-o por todas as localidades,

•mlwra so a ello me tonha reunido no
Alegro, registrando muitos factos que sé
Ultimamente chegaram ao mou conheci-
mento.

No Castello auctorlsou a reconstrucçSo
dc um predio, para sor ulilisado paraescola publica, negando-so dopois a ap-
provar o orcamonto. Na fazenda do Sáo
Qulrlno nada quiz accoitar de uma pro-fusa colação que lhe fora preparada,
talvez por sor o seu proprietário, o mou
digno amigo o collega Carlos Silva, con-
cunhado do chefo da comniissão de terras
do Castello, o qual fora demittido por in-
dicnç.lo minha, a bem do serviço publicot d» boa harmonia politica, mas foi for-
»$ado a acceitar hospedagem cm ConceiçSo
íco Castello, do mesmo meu colloga c
amigo. Ainda nVssa mesma localidade
aconselhou aos mous amigos, uma sova
do chicote a um rocento presidento do
intendeneia, como meio do inutilisal-o.

Idéu tão revoltante nunea a tive cul
Em Espirito Santo do llio Pardo pro-

_letteu cincoenta contos (do réis) para a
Construcção do casas do cadeia, escolas,
Ctc. e estradas. Atò hoje... nada. . > . .

No Alegre mostrou-se admirado por
Íalta 

dc aviso meu, fazendo com que seus
laliilantcs julgassem-me opposto aos.de-

aejos. do. tecem, .villa, desejos esses desper-'tados pela sua leviana c inqualificável
promessa por escripto (I).

Em Veado nada foz quo mereça especial
menção, bem eomo no Calçado o Conceição
do Muqiii.

1 Em S. Pedro do Itabapoana foi saudado
tpor um cidadão quo havia demittido por¦falta de confiança politlea, o esse cidadão
[fatiou em nomo do directorio. Eu sabia
que os amigos do S. Pedro, descontentes
.com a marcha dos negócios do Estado,
estavam em divergência e que empenha-'vara-se para a separação do valle de Ita-
ibapoana do Estado do Espirito Santo.

Kui um brindo que tlz a um cidadão
Que mantinha-se tlrmc, apezar de cm
Uada ter sido attendido, disso: Ainda não
era chegado o momento de separação dos
•nligos republicanos; devíamos desconfiar
das adhosões interesseiras o eivadas dos
Vidos da ultima situação rcaccionaria c
que pediria ao cidadão governador a do-

ÊorUcão 
do mau n ingrato fllho ou do

ospede perverso qae tentasse o espha-
eolamento do futuro Eslado do Espirito
tanto.

Eis o resumo do que disso.
No dia seguinte, por convite do amigo

Sr. Dr. José Coelho dos Santos, digno
membro do dlraetorio. expliquei miuu
Ciosamente a política do Estado c creio
4er conseguido provar quo então o Norte.

Uio gibrepujava o Sul do Estado, poisoue a idéa da separação foi regeitada o o
plrecLorio dnelarou-se solidário com a
administração do Dri Affonso Cláudio,

.- E, durante, essa lucta, a quo mais mo
^lionra cm toda a minha vida politica, o•governador manteve-se digno da penna
ue om Saavedra. -

Eu cumpri o-meu dover, elle terá cum-
£rlde o seu? l

Em Santo Eduardo recoaheceu a neces-
•Idade dc força policial, como em todas as
outras localidades, mas, justamente por
ter reconhecido essa necessidade, diminuiu
O numero da praças do município de vinte
8 tan las a 7 I

Esta localidade será uma dos celebres,
quando alguém occnpar-s« de um gover-
nsdor adepto da im moralidade adminis-
trativa.

O escrivão da mesa de rendas foi no-
meado a pedido de co-religionarios,
—ibera cu sonhasse ter elle votado no
Sr. Dr. Leopoldo Cunha, justamente para
Obter aquello logar. Depois de ser no-
meado, recebi diversas cartas de amigos
declarando francamente ser elle incom-'potente 

para exercer aquelle logar. Como
era do meu dever, procurei levar ao co-
nhecimento de dois amigos, d'entre os
une o haviam indicado e ao Club do
S. Pedro quo assumia a responsabilidade
da indicação. Fiquei tranquillo o nio mais
.me iucommodou esse facto, pois, sempre
respeitei a autonomia dos clubs quando
favoráveis ao govorno.

. O governador, visitando a repartição de
arrecadação do rendas, examinou a es-eripturação á vista de grande numero de
pessoas c notou ser toda a lettra da cs-
eripturação diversa da lottra do escrivão,
que só assignava sou nome.

. Indagando oillcialmeiite d'essa anor-
malidade, teve resposta bastante positiva

|para dizer :: será demittido este fünccio-
nario.

Communicou-mo ossa solução o pediu-
me um substituto que indiquei algum
tempo depois, o tive então o desgosto do
ter como resposta o seguinte: nâo de-
mitto o escrivão, porquo isso desgostaria
amigos.

E assim pratica-se em época de conso-
lidaçâo republicana ?

A ropublica vai implantando o exemplo
de incapazes serem por ella aproveitados ?

Creio firmemente quo essas e outras
Immuralidadcs administrativas do actual
governador não encontrarão guarida nas
futurai administrações.

Em Cachoeiro de jtapemirim, o governa-
dor coroou a sua excursão pelo municipio
com um brinde de honra em um banquete
que lhe foi otTerecido polas pessoas mais
gradas. Saudou o municipio represen-
tando-o nos Srs. João Luiz Teixeira, Boz
Andréa e Raphael de Martino. Poucos
dias depois duvidou da firmada reputação

.do Sr. Boa Andréa, e ultimamente domit-
Uu, vil c insidiosamente, o Sr. Raphael de
Martino. do presidente da intendeneia.

Procederá assim quem tem critério ?

Confc?so-me penhnrado pelo auxilio quo
sne prestam os Srs. Gil Goulart e H.Des-
landes na exposição dos erros do gover-
nador do Espirito-Santo.

: O empréstimo que aconselhei áo gover-.
nàdor. u quo defendi pola imprensa, não
foi conlrãliido não «pelas mas condições
das finanças do Estado e sim pelo temor

^eque possuiu-so o Sr. governador de en-
carregar o Dr. Cleto Nunes; que então era
Insuspeito para os-Dis... Athaydo eCam-' pos e náo o era para mim, pois que n'èssa
época o Dr. Cleto Nunes separado do Sr.
Dr. Moniz Freire pensava de modo mui
diverso do do hoje com relação aos inilu-
entes dó antigo regimen.

Contraindo e applicado oempreslimo, a
posição econômica do Estado hoje seria
invejável. A lavoura não caminharia
para o anniquilamento, pois o auxilio
teria sido immediato.

Agora esso empréstimo irá ter uma ap-
plicação digna do toda a attenção dos que.se interessam pela sorte do Estado. In-
competente para a administração, portudo quanto hei dito o hei de ainda dizer,
simples mnnivela entregue aos seus
actuaes snstentaculos que só aspiram as
posições e os bens do fortuua que lhes
possam advir da exploração a quo se dér'i •
cam naquelle Estado, o actual governador
garante-lhe um futuro temeroso deigno-
minias e boixezas.

Fará parto, esso próximo empréstimo,
das muitas incumbências quo do gover-nadur lèm os Srs. Gil Goulart'o II.
Deslandcs?

N'esse. caso subscreverei a seguinteapreciação dos Srs. capitão Atliaydo
Junior e Antônio Campos, datada do lílde
junho de 1890:

« Decididamente irá á garra a actual
administração do Estado do Espirito
Santo, so sous defensores só visarem sal-
val-a com a ingrata combinação de nu-
morosas mentiras, e que só servem para
acobertar uma espécie do advocacia ad-
ministrativa. que. parece-nos, já estar so
desenvolvendo om relação aos negócios
econômicos tPesse nosso Estado sobre
empréstimos bancários. ••

Façam pesar sobro outros a «responsa-
bilídade por qualquer prejuízo de bom
êxito da operação encetada».

Eu estimarei quo sc mallngre essa tar-
lia tentativa, por quo do sou bom csito
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dependerá a existência da advocacia ad-
!EÍ„LlPiíí,v* no„K»t»<.°oo seu futurodescrédito i o só a applaudlrol de novo
quando aquello listado possuir um anvor-nador quo saiba administrar, nlteiidondo
eomiurgonola as mais Importantes neeos-aluados pnra o seu progresso, n qne polasua Indepaiidançla o critério garanta a
Crovottosa 

appiieaçáo do dito ouiprasmo;
O governador náo « dlsoropou om »I-

guns detalhes » om matoria do instru-cçlo publica, mns náo oxeoutou om sous
pontos principaes quor a rosoliiçáo do ade do/ombro do IStiQ, quer o deoreto do18 do janeiro do ISOO, concoruentes áInstrucção.

Foz mais ainda, estabeleceu n — montira oilicial — pois quo nuolorlaou o tho-souro a pagar ns despe/ns com os oxames
c dopois exigia qun nada fosse riospoii-
dido. O resumo (los attontados quo subre
o assumpto sorá encontrado no mou ar-
ligo do Ul deste moz náo sio pequonosdotalhos. r

O Diário Offlcial torna-o no Estado
uma-verba do despeza pola má direcção,
o não.encontrarão um' unico competente
3ue 

o negue. Essa direcção não é questãoo « preferencia por Indivíduos», o sim
Ue. preferencia por capazes.

. Quanto ao orçnmonto.os qüe o oonfoc-
ciou aram a pedido do governador* nao co-
gilarani na celebre classiilraçáo de caias
commorclacs, no vexatório imposto sobro
a lavoura, no exorbitante sobro empre-
gados commorciaoB, viajantes, etc,, otc.

Sobro colonisaç&o.o Sr. governador nio
ouviu conselhos do mou parente o Sr.
Horta Barbosa.so estos lho foram dados o
quo ignoro; mas sim ouviu o attendou á
vaidade do Sr. Dr. Munia Freire, bafo-
jando-a pela apnrovação do «uma lei an-
liga c incon von lento da lavra do Sr. Dr.
Monlz Freire».

H o procedimento com o Sr. Donisot?
O avl^j aos governadores dispensando os
lllhos dos outros listados ? A cxllncçào
do cargo d(|director gorai deimmigraçáo?
Os prejuízos da lavoura o do commorrlo
acarretados nor todos esses gravíssimosorros, etc., etc. f

Convonçam-30 quo estio cm má po-sição.
Quanto a bancos, leiam o despacho do

govornador:«O estabelecimento bancário, isolada-
monte, se resultados trouxer presente-mente, nfto deixarão de ser problemáticos.A expansão do credito não se opera do
chofro. Do ordinário elle produz resulta-
dos, quando preexistem interesses a quevém imnicdiatamcnto servir. As opera-
ções sobre descontos presuppõam trans-
acções anteriores representadas em notas
ou obrigações mercantis. Não 6 a acçao
bancaria que vem estabeleçel-as. N'estas
condições, considerado, o valor máximo
das transacções da praça do Estado, é
certo quóo sacrifício da garantia dè jurosseria irremediável c bastaria esta iililms
consideração para não ser admlttida a
proposta.»

E ó esse mesmo governador quo assim
pensando «não deixará (agora) do ani-
mar o auxiliar qualquer nova tentativa»
para o estabelecimento bancário ?

Concluem os Srs. Dr. Gil Goulart e
II. Doslandes:

11 Podnmos d'isso dar a mais cabal sc-
gurança ao Dr. Horta, se se dignar ouvir-
nos a respeito.

O assumpto é por demais delicado paraser tratado pela imprensa. »
Não acceito o convite.
Quero ignorar por toda a minha Vida

essas filigranas de delicadeza em assum-
pios de advocacia administrativa e tenho
bastante amor ao Estado, no qual nasci,
para não comproiiiettol-o em qualqueremprehendimento honesto o útil.

O Estado do Espirito Santo para en-
contrar confiança e apoio da parte dos
que podem impulsional-o polo caminho
da honra o da franqueza, para a sua
elevação moral e material, só necessita
que 03 seus destinos deixem dc estar en-
tregues aos que actualmente o govername exploram.

Guardem essas explicações que preten-diam dar-me e mantenham-se firmes na
mtsoranda posição que assumiram.

Capital Federal, 24 de agosto de 1390.
liKRNAHUO HoKTA.

Aat César nut nilill
Nio. podia causar surpreza o acto do

governador Portella, demittindo os mem-
bros da intendeneia d'este municipio,
porque a administração d'esse delegado
da dlctadura foi c continua a ser uma
serie de hostilidades aos Republicanos hiB-
toricos que negam o sea apoio á desas-
trosa politiea por elle posta em pratica.

O bom senso o a lealdade, c sobretudo
o amor á causa da Ropublica, que defen-
demos corajosamento na adversidado, 11-
zeram com que nos mantlvessemos indi-
gnados, mas silenciosos, diante dos sous
desmandos políticos. Hoje, porém, que elle
fez cahir o ultimo golpe contra aquelles
que lho prepararam o poder, entendemos
dever romper com todos oo laços da dis-
ciplina partidária, mostrando quo a Re-
publica tom no Sr. Portella um inimigo
disfarçado.

Com effeito, o primeiro governador do
Estado do Rio de Janeiro, durante os nove
mezes da sua administração, conseguiu
apenas duas cousas : Rasgar sem eseru-
pulos o programma do partido republi-
cano e fazer d'este Estádo-uma manta de
retalhos.

Os seus aclos dc despotismo maehia-
velico. fazem crer a todos, que elle ó o
legitimo herdeiro dos crimes de queeram
aceusados os delegados da monárchia,
tanlo mais injustificáveis quanto inspi-
rados na mais visível dosloaldado para
aquelles que tèm collocado a causa da
Republica acima dos interesses pc6soaes.

E' justo e mesmo louvável que o Sr.
Portella cobrisse do favores os seus an-
tigos aluados, porque a sua posiçio no
governo, para os velhos partidos, é a de
um devedor diante do muitos credores.
O quo é injusto, o quo é immoral eanli-
patriótico, é que esse phantasma político,
guindado aos fastigios do poder por um
descuido do Governo Provisório quo
devia saber quo elle era suspeito á Re-
publica, rompa hoje em hostilidades con-
tra os factores da democracia I EÍTectiva-
mente o Sr. Portella, assumindo a attí-
tudo caricata dc um novo Borgias, collo-
cou os republicanos históricos d'este Es-
lado entre as cadeias de ferro d'osto di-
lemma: Cbsau ou nada! A esso brado
odiento do um rei sem sceptro, nds re-
spondemostranquillamente:—Democracia
ou opposição I

E' esta a attitude de todos os republi-
canos' sinceros que saberão .'cumprir'cbín'
o seu dover, infringindo aos apanigua-
dos d'esse pérfido governador a mais so-
lémnc derrota na campanha eleitoral de
15de setembro, como.um protesto formal
contra o seu procedimento mesquinho e
desleal.

Nos aqui estamos promptos para a
rcacção. Comnosc.o estão todos os pa-
triotas, victimas das hostilidades do Sr.
Portella. Propare-se ó governador. Os
sous actos justificam as suas intenções.
Elle suppoz illudir-nos, mas illudiu-se a
si próprio.

Na cruzada que intentou contra nós ha
um desprestigiado, é elle. Quando tiver
soado a ultima hora .do seu governo, de
nada lhe servirão as manifestações en-
commendadas, o som dos clarins que fez
cchoar em Campos, as tlòres com que o
cobriram os Tartufos de todos os tem-
pos.

O Sr. Portella fez do Estado do Rio de
Janeiro um angulo, collocando no vértice
o Sr. Alberto Brandão, como o Javali dos
Borgias, derramando sobre o coração da
Republica a peçonha mortífera do ódio o
da vingança I

Cada um no seu posto. Ainda é tompo
de arrancar a mascara da vilania, onde
brilham as cores do falso patriotismo.

(Do Itátiàya, de Rezende.)

Ao lüsinilo de Miima
O partido republicano mineiro precisa

eleger para sous representantes, no pro-
ximo Congresso, homens de incontestável
valor moral c provada capacidade, como

Antônio Carlos Ribeiro do Andrada
Chrispim Jacques Bias Fortes.

Moralidade c mérito. (•

<'iii'ta* nn incNn
EstA quebrada a unidade republicana

quo girava om torno do primeiro Rover-
nador do Estado do Rio do Janeiro.

Uo todos os pontos lovanta-so a ludl-
gnaçio n'iiin grito unico, protestando
contra os nebis do Sr, Portella, om por-
feito antogonlsmo cnm os princípios da
moral, da honestidade o da justiçai

Até agora os ropubllcanos oram postos
á margem, agora sao perseguidos I Arrnu
ca-se-lhes dss mios a auetoridade, ar.ln-
tosa o violentamente, sò porquo ollei nio
querem curvar-so aoa caprichos do go-
vernadorl

Domlttom-se as intendonclas o entre-
gnn.-no os cargos policiaes aos untlgos
porscguldorcs da Republica, sem uma
satisfação ao monos que justlflqno esses
actos de canibalismo político I

Náo ha precodentes honrosos quo tor-
nem offec|iva a permanência do um re-
piibllçano histórico n'um .cargo oilicial,
porque pára o Sr, .Portella a lionet-
lidade parece um arimei
'Ogovornador 

quer fazor triumphar no
próximo pleito eleitoral a Sua chapa, com-
posta das múmias políticas que o ro-
deiam, o para isso ò preciso desfazer-se
dos homens sérios que nio estio dispôs-
los a sacrificar a dignidade própria o os
interesses da Ropublica diante das suas
illicitas pretensões I

Na verdado, parece uma affronta aos
brios do eleitorado fluminense a chapa
Irrisória quo o Sr. Portella houvo por
bem organisar, c para cujo triumpho
elle descerá até aos pântanos onde se cha-
furdaram os últimos delegados da monar-
chia.

A unica vantagem do Sr. Portella «obre
os antigos administradores d'cste Estado,
é não ter sabido occullar a immoraltdadc
da sua administração, quo so constituiu
uir.a nodoa arremessada á bandeira da
Republica...

So o illustre governador d'este Estado
abraçou a causa da democracia, por
acreditar que nella estava a regeneração
da pátria, c não por calculo ou despeito,
como parece patentear, devia, ao ver-se
guorreado no seu favoritismo, abandonar
o posto cm que sc acha, paraentregal-o a
quem melhor soubesso defondcl-o.

Mas, no contrario d'esse procedimento,
que seria o mais correcto, olle prefore
prevalecer-se da força que lhe dá o cargo
que desempenha, para fazer vingar aam-
bicão o a vaidade dos cunuchos que fo-
vorece I

Diante de tanta deslealdade, do tão
requintada má fé, resta-nos escolher um
d'estes dous alvilres:

Se fôr livro a eleição, conforme o pro-
gramma do partido republicano, que n'cste
Estado passou a uma ridícula ficção, de-
vemos todos, como uma só cabeça, como
um unico braço, afugentar das urnas, em
nome da moralidade politica, os rachiticos
apaniguados do governador o mostrar-lhe
assim que não se cobre impunemente de
lama as convicções do um povo inteiro.

Mas se as bayonetas do Sr. Portella
vierem presidir a urna, esse falso prom-
ptuario da vontade dos povos, então todos
os brasileiros que ainda conservarem um
resto de pundonor, devem, fugindo de
exercer o direito do voto, cruzar os bra-
ços, possuídos do mais soberano desprezo
para os transgressores da lei o da mais
sincera compaixão pela pátria, deixando
que passo como um trambolpo maldito o
cocho da liberdade I

Felizmente a onda dos indignados cresce
de momento a momonto, e talvez a repu-
tação politica do governador não possa
sahir illcsa sio choque de 15 de setembro.

O seu procedimento é tão fóra de ac-
côrdo com este regimen político, os seus
actos osttntam tamanha perfidia, que a
indignação, senão a revolta, parece nas-
cer espontaneamente no coraçSo dos pa-
triotas.

Náo ha por ondo fugir: ou o governo
provisório ôconnlvente com o governador
cm todas essas hostilidades, c n'esso
caso illude a lealdade dos brasileiros, on
não c, o n'esso caso deve collocar na
suprema administração d'oste Estado um
homem que lhe inspire mais confiança do
quo o Sr. Franciseo Portella.

Mario Aladino.

Circular
Defensora da emancipação da mulher,

entendendo que um governo democrático
não pôde privar uma parte da sociedade
de seus direitos políticos, uma vez que as
mulheres não foram francamento exclui •
das dás urnas eleitoraes peta nossa cons-
titulção vigente, sendo eU eloitora em
pleno goso de meus direitos civis o poli-
ticos, apresento-me candidata á Consti-
tuinte, escolhendo o Estado da Bahia,'-
terra que me de.u.0.berço j conto com a
Independência o Civismo do eleitorado ba-
liiano, para quem faço um appello.

Se fôr correspondida á minha aspira-
ção, procurarei tornar-me digna dessa
confiança, sustentando sempro os princi-
pios democráticos; estando sempre ao
lado do governo, emquanto esse governo
fôr o da ordem c da justiça, pugnando
pelos princípios da igualdade dos cida-
dãos d esta ou d'aquelía seita religiosa,
pedindo ampla liberdade dc pensamento,
direito de votar o ser votado, desde que
esteja em pleno goso de seus direitos po-
Micos, eis o meu lemma, no que toca a
suprema —direcção do paiz no próximo
congresso que se vai reunir.

Desafiam a minha attenção particular-
mente todos os problemas, que se pren-
dem ao trabalho nacional, o mormente a
necessidades imprescindíveis de levantar
o nivel sempre descorado do proletariado
brasileiro, dando-lhe os elementos iudis-
pensaveis de independência e de bom es-
tar relativo.

As nações preparam do longo o seu
futuro, o o Brasil, paiz novo, deve desdo
já predispor os elementos com que con-
jure o gravíssimo problema econômico,
social e político, quo traz em tormento as
nações da Europa.

Não partilho o sonho mórbido do sócia-
lismo quo busca cmbaldo a equação das
fortunas, atravez dc todas as dosi«ualda-
des sociaes; mas uma espécie do atto-
nuação d'essa, loi fatal,, que. perpetua a
miséria, so me áiligüra muito possivel.

O aproveitamento das economias miui-
mas, a' predica dá sobriedade no mundo
das oilicinas, leis protectora da criança,
da mulher e do todos os operários, quo
vivem do sou suor, são questões já.estu-
dadas.o resolvidas por outros povos qiie
nos cumpro aproveitar.

. Todos esses assumptos tèm aspectos
práticos, que não podem ser expostos
n'este resumido documento.

Conto, apezar de todos os obstáculos,
quo me serão oppostos por verdadeiros
preconceitos, conto, que torci do meus
dignos e generosos conterrâneos favore-
vel acolhimento na aspiração dc um logar
no seio do futuro congresso.

Izabel Dillon
Capital Federal, 23—8-90,

Náo sahiu hontom por falta dc espaço.

Depuratlvo poderoso
A conselhos de um amigo fiz uso do

seu preparado denominado Cajurnbeba,
no intuito de me dissipar as dores do que
soiTria periodicamente; e effcctivaménte,
antes de chegar ao meio do frasco, senti
logo tão considerável melhora, que conven-
ci-me ser elle, no seu gênero, o mais oner-
ílieo depurativo anti-rheumatico o verda-
doiro especifico para todas as moléstias
que tom sua origem na impureza do
sangue. Aílirmo que é o seu preparadoum depurativo poderoso e nâo tra?. os in-
convenientes de muitos outros prepa-rados.

Joaquim L. de Siqueira VãrejãO.
Depositários: Silva Gomes & C. (•

Cnrn i3o|tiiti9.i!o
Dr. Carlos Antc-u o Je Paula Costa. (•

On rcnil i'orsent
a quem comprar por muno» i^-ial j a casa
é na rua da Quitanda AUS /Qü.oOO
PALETOTS. C

Ao eleitora»!» |»ei*nnn-bui*ano
Vem ji bem porto o dia «m qne terols

de escolher os reprosonlantea dTiste Ei-
tado no congresto, que, munido a IS de
nomimbr», deverá conhecer do projecto do
conitltulçflo preparado pelo governo pro-
vlsorlo o oleger o prssldonte o vico-pro-
-'dento da republica-.

•Vae sompro, o em toda n parte, ainda
quando u InMltiilçiVs políticas do um
paiz so acham radicadas o funcclonando
regularmente, a oscolhn dos mandatários
do povo o neto de subido alcance • Into-
rosse, que empenho não devemos todos
nos por no bom resultado da olelcio a
que temos do proceder a 15 do setembro ?

Pois bem I No intuito de concorrer para
quo o eleitorado faça uma escolha que
nos hnnio a todns, o da qual frueto»
proveitosos colha a nossa torra, temamos
a liberdade do apresentar no eleitorado
um candidato em quom sobram predica-
dos oxcellentes para u honrosa missão do
que so trata.'

. Queremos fallar do. nosso conterrâneo
f.nlz dc Andrade, reildouto no Rio dc
Janeiro, o um dos nossos mais distinetos
jornalistas.

Nascido nVsta cidade era ainda criança
quando sua família teve de rotlrar-so
para Portugal, onde recebeu apurada
educação litteraria alé quo, chegado ii
malorldadc, o amor do terra natal fol-o
voltar ao Brasil, e aqui chegando, apdz
uma visita a Pernambuco, lixou sua rc-
sidencia no Hlo do Janeiro, que era o
ainda ò o centro do nosso movlmouto po-
lltlco, social e litterario.

Consagrando-se dosdo logo á vida jor-
nallstlca, qne é aquella que a natureza o
dotou com docidida vocação, tem redigido
Importantes orgios da Imprensa flumi-
nense, como a llevisla Illustrada, a Ca-
eeta da Tarek, na sua phase mais bri-
lhanto, o o Diário d» Noticias, tendo já
como rcdactor-chcfo a Ruy Barbosa. To-
das essas folhas registram trabalhos da
actlva e intolllgcute coIlaboraçAo do nosso
Illustre conterrâneo.

Na campanha abolicionista achou-se
sompro na primeira fileira dos qno na
Imprensa batlam-se pela grande causa e
tanto apressaram-lhe a victorf».

Admirador sincero de Nabuco o giran-
do-lhe nas velas o sangue pernambucano,
elle não se conteve quando viu o nosso
5* districto eleitoral enviar ao grande
parlamentar o abolicionista o diploma do
representante do Pernambuco, contra a
espeetativa do muitos, por sor aquelle
districto composto dc duas comarcas in-
toiramente agrícolas.

Veiu em companhia de Nabuco con-
gratular-BO com os seus conterrâneos
por aquelle triumpho que foi de todos
io*.

Recordamos eeses factos como lesto-
munho de que sentimentos de um pátrio-
tismo ardente, dc interesse por todas as
causas grandes e generosas, aninham-ee
em seu peito.

Não ó de abolicionismo quo se trata
hojo; è de causa ainda maior, se assim
nos podemos exprimir.

Trata-se de reconstruir a pátria sob o
regison republicano, auspiciosamente
inaugurado a 19 de novembro próximo
passado.

Em tio momentoso assumpto o povo
uão pódc nem deve escolher para orgio
de sua vontade e sentimentos senão a
cidadãos que, pelos seus precodentes,
offereçam a mais completa garantia de
uma convicção sincera e de um caracter
firme.

Estes requisitos, podemos afürmal-o,
ninguém os possue om mais Uno quilato
do que Luiz de Andrade.

Educado na torra dc Latino Coelho e
no meio d'cssa pleinde brilhante do mo-
dernos democratas portuguezes, Luiz de
Andrade voltou para nós trazendo a idéa
republicana assimilada, por assim dizer,
idoutiflc&da comsigo mesmo. Jamais ma-
nlfestou-se senão republicano; nunca foi
outra cousa, nunea acreditou na feliei-
dade da pátria senão sob o benéfico in-
fluxo do actual regimen.

Sua eleição não é bó uma honra para
elle : é tambem honra para nós.

Vm pernambucano.
(Do Jornal do Recife.)

Nio sahiu hontem por falta de espaço.

Oleo puro medicinal de fl-
grndo ile !>ne-31mii do ILnu.
iiin.il _c Kcuip
Quando as doenças dos. pulmões ou da

garganta se chegam a desenvolver cm fór-
ma de tisica, a crença geral é qüe já não
lia esperança para o misoro doente. Isto é
um orro perigoso. Milhares de pessoas,
que se .achavam n'esse caso, curaram-se
coni o oleo. puro medicinal do ligado da
bacalhau, ae Lanman <& Kemp. Porém
ha casos em que o oleo de fígado de ba-
calháu não produz bem nenhum. E sa-
beis por que? E' porque o artigo era uma
preparação espúria, adulterada com azeite
de baleia, toucinho c outros ingrodiontos
não menos depreciaveis, destituídos do
toda a virtude medicinal. Porventura
tendes alguma vez ouvido dizer que o
oleo de fígado de bacalhau dc Lanman &
Kemp fora administrado sem produzir os
mais felizes effeitos, nos casos de tisica,
bronchites, asthma, atfccção de fígado ou
escrofulaa? Nunca I Comtudo ainda não
se ha notado am sd caso em qne tonha
falhado. Em todas as partos do inundo,—porque couicrva-se perfeitamonte em
todos os climas—este grande remédio tem
triumphado uma o outra vez, ondo todos
os maia foiam inúteis. A sua superior
frescura e pureza são proverbiaes, em to-
dos os hospitaes dos Estados-Unidos.
Cuidado com as imitações ll Acha-se á
venda cm toda a parte do mundo, cm
todas as principaes boticas e lojas de
drogas. *!0S

Foi hontem entrogue á D. Adelaide, mo-
radora á ruado Biírá) delguatomy n. C2,
a quantia de vinte mil réis, em àttmição
aos serviços prestados por ella como
enfermeira caritativa n voluntariamente
na penosa moléstia do finado João Pereira
da Silva, fallecido a 8 do corronte .mezj
na Santa Casa da' Misericórdia, morava
na rua 3o Barão dé Iguatonvy h. "C 2,
cuja qunntia íoi -agenciada entre amigos
o conhecidos do finado; quo elle sc achava
totalmente som' recurso- algum, .cujos'
nomos náo precisamos mencionara Esta
••|uaniin On-lhe entregue' pelos pbiixo
mencionados.

Domingos PERisnu,
Joaquim da Silva Monteiro.
M[ANUEt RODKIUUES.

Rio, 23 de agosto do 1890.

Antl>cat-rr!i—!
Cardus bonedietns do pharmaceuticoGranado, approvado pela inspectoria ge-ral dc hygiene, é som duvida alguma va-

liosissima medicação pela sua reconhecida
ac^uo tônica,- febrifuga c expeciorante
para curar todas as atlecçOcs do peito o
cotarrhaes, eomo sejam de/luxo, larga-
gite, croiip, tosses, rouquidão. eiCurrós
de sangue, bronchite, asthma, calar-
rhos b-ronchicos e do estômago.

Os effeitos do anti-catarrhal cardus
bencüetiis dc Granado são tão enérgicos
o promptos nas oppressões respiratórias
quo os doente.» sentem grande allivio com
as primeiras doshgcns. (•

Souto Aiitoii'»» (3o Chlmlor
O caixa d'oeu!os, com suas gambiastortas, todo empertigado, disse: do Ma-

gdalena—sou eu; oomo do liio lUmiio —
o Pensador. Sub ieleguc, como dizem os
zoüos. boi do passar ã maior—então Ao
accordo com o íiií;'< mangabá, oririitádu
por Robexjiierrc. o o não oi vida vel PiicfiAmais ainda, com ii !u; sapièiitíssima
Ao l'ii-/:ú hei de ser até... goiicnilis-simo.

Monólogo—entre as her.vns, á soysbra
do üúia pàímeirn ao canto du sòrWaYV.
2a—£»-!)d.

Iridàrortl.

Kat»do ao llio de Jnnelro
OB ItKOUUI.IÜiN».» 1'1.1'IIINMNSIU UO DR.

Sil.VA JAItlUM
Tenha oo nio Kociuilto, quo abaixo aeasslgna, lutoriMim nos nogoolos políticosdo Estado do Rio, Julga-se capaz daaeauremllmonto bastante no apreclal-os,na defeia que contra nlaiiues rocunte* vaifazer dpi ropubllcanos iliimlniinaos o doseu esforçado companliolro— o Sr. SilvaJardim.

.. Kociuiha nio receia nonhum dosmen-lluo sério o rnaponsavol Aa afllrninçoos
quo naturalmente manifestará. Assas co-nhoeodor da situação política, da pnlltl-cagein mesmo, dos homens c das cousasuo paiz, mórmonto dos do Eslado do Uio,temlo ouvido com nttonçao todos os boa-tos, tortas ns Intrigas das ruas, dus con-
çillnbiiloj o dos palácios, estando bom
Informado do tudo, podo garantir ao pu-blico qno m verdade sobre os nogoclosnumlnrimei o anuoell* vai dlzor,I! a dirá com rigor talvez, mas consclodo qus com justiça.
'•Os republicanos fliimlnerisos, a espe-

clalmcnto o presidenta do'directorio do
partido, o Sr. Silva Jardim, têm sido nltl-¦namente atacados pola attitude tomada
perante o gaveruador do Estado/i Sr. íYan-.
elsco Portella.. por oecasláo de aer orga-
nisada a chapa dos reprçsoptantcs. no
congrosio.

Entretanto, nenhuma posição polia ser
mais digna o lcnl quo a assumida poressos homens. Elles mantém-se eolic-
rentes com os seus princípios, com o sou
passado, com a corrccçio, o mesmo a
eonvoulencla o gõntiloza politlcas, em-
quanto quo o grupo quo os procura hos-
tilisar nas trovas, afostu-so dos prin-clpios, quo aliás friamente sustentaram
uns, o mesmo combateram outros; do
passado, nuo jamais zolaram; som fallar
do patriotismo, estado moral a quo não
consogulram nunca attlngír, prcoecupadosapenas dos seus interesses pessoaos, do
ganha-páo por meios subalternos, com o
ntn unico dó goso individual, do luxo do-
mesllco, do | ecullo para a manutenção
da existência reduzida ao estômago.

5*—ra sJ»-;í^i—*«}•;>
O illustre der.ii>-. raia Dr/' Piasn-i-<-o de

MoueMa Diss i~lu Oi-uj. ,. _,,..,-.„•

<<'w_'a'i< i o om taes apuros recorreu áfonte limpa, o através da iniliioncln doSr. Fonseca Hermes, apegou-se à aba dafardado marechal Deodoro.
O Sr. Portella lá preparara o torrono

para a exploração da bôa fé dn Illustre
marechal, leraiitandn a candidatura doSr. Hei mes ao congresso uo listado do
Kio, candidatura um pouco dillicil n'uma
eleição livro, ombora o Sr. llormos soja
um bachsrel em lo)trait polo nx-lmperlnl
culloglu do Podro II, muito Intolllgonto,
um rlo-grnndeiiHo digno do apoio da sua
torra, o tusso om Juiz do Em» (Minas)um advogado provlslonado de alguns sor-
viço», quo os republicanos mineiros po-diam sem escrúpulos premiar.Estava salva a situação. O activo gover-nador abandou a resldencln do S, Domln-
gos pela das barcas do Nictheroy.' col-
lncnu-so freqüentemente ao lado do so-
cretario geral; sonhou ns alvoradas sob
ns janellas do marechal; contou com os
soldados do Sr. Fonseca o Silva; o, com o
genlo dn aeu provedor do fazenda, sen-
tlu-Ho, pois, forte para arcar com todo o
ministério,",'. '•¦'.'.

-Vai então quo começou o negocio dás
chapas om que os republicanos o o Sr,
Silva'Jardim tlvoram ds intervir.-..

¦ - ,. Kociuika.
Não sáhlu hontem por falta do espaço.

Kociuiko contará o caso como o caso
foi. .

Proclamada a republica, o Sr. Fran-
cisco Portella foi governar o Estado do
IUo, por indicação do Sr. Quintino Bo-
cayuva, como o mesmo Sr. Portella mais
do uma vez aflirmou, o uão se animará a
negar.

Velho liberal, redactor do Monitor
Camfri.ua, republicano da ultima hora,
auxiliado pelo subsidio de deputado pro-
vincial, recolhido aos seus negócios, tendo
aborto scisáo em Campos com o Sr. Nilo
Pcçanha, por uma rivalidade indigna de
nm homom, cuja idade do.vera garantir o
oritorio, pregando a revolução aos seus
companheiros do direcção do partido no
estano do Rio, entre os quaes estavam
superiores ao3 seus por to los os titulos,
—os Srs. Silva Jardim, presidente da
commissão do que o Sr. Portella era sim-
pios membro, Alberto Torres, Santos
Werneck, Virgílio Pessoa, Theophilo do
Almeida ; mas resguardando-se cautelo-
snmonte dos elTeitos d'essa revolução, não
era o Sr. Portella o maU apto para
aquelle cargo.

Comtudo, a auetoridade do Sr. Bo-
cayuva e dos seus collegas, assim como
a esperança geral de regcneraçio que
nutriam os republicai •*, fizeram esque-
cer tudo, o o Sr. Portella foi recebido do
braços abortos..

O próprio governador parecia sentir-se
a principio pequeno para o cargo. Foi
assim que aos Srs. Torres e Jardim adir-
mou não querer governar, som o seu.
concurso; e quanto a este ultimo, tudo
oram palavras do cortczla, dizendo-lhe
que tinha na sua pessoa de govornador
um criado, offerecendo-lhe logares {san-
cta limplicitatl) embora pedindo des-
culpas pela ousadia... O Sr. Jardim re-
cusou as offcrtas do governador, agrado-
eeu-lho as zumbaias, mas promeíteu-lhe
lealinento o seu concurso mental. O
Sr. Portella convldou-o muito a acceitar
o logar dn presidente dc uma commissão
que organisasse a constituição do Estado,
em companhia dos Srs. Wernock e Tor-
res, ao qne o Sr. Jardim accedeu. Ver-
dado seja quo já existiam queixos da go-
vernaçáo do Sr. Portella, e que o Sr.
Torres' parcela pouco disposto a essa
commiRsão, acecitando-a, entretanto, cm
attençio ás jinstancias conciliadoras do
Sr. Jardim.

Ainda era ministro o Sr. Aristides Lobo
e já os fluminenses acensavam a admi-
nistração Portella. Diz-se que este chegou
a pedir a Intervenção do Jardim perantealguns ministros. O Sr. Portella dava-so
como victima da aceusação do estar dando
força ao Sr. conselheiro Paulino e adir-
mava ser isto inexacto ; mai as censuras
referlam-so principalmente á falta do cri-
torio do governador nas nomesções, á
preterição de todo o pessoal republicano e
político, cá infantilidade, como fossom as
continuas marchas a cavallo, prêmios por
conta do Estado a animaes dos hippodro-
mos o outras descabidas.

Em scguida,voiu a creação de comarcas,
a improvisação de cidades, o retalha-
mento dos municípios, fomentando riva-
lidades de bairros, de modo a ser necessa-
rio o Sr. ministro dn justiça pôr-lho
paradeiro á actividade; vieram as viagens
incessantes, com grandes arruidos de
força publica; vieram as reformas preci-
Sitadas 

das repartições e a creação inútil
e novas; a desorganisoção do já máo en-

sino publico; a nomeação do pessoal iuha-
btl e ás vezes incapaz moralmente, como
se diz ter acontecido em relação a pró-
fessoras; os projectos do mudança da ca-
pitai, de alfandcgamentOB sem base, as
garantias dc juros; a comprado fazendas;
emfim um horrível fervei oput a que ós
iluminonses assistiam amedrontados, sem
medir-lhe ainda ní conseqüências.

Os homens sensatos viam em tudo aquillo
a perturbação moral do governador ávido
de celebridade, o de esconder os erros
apontados, ou desojoso do grandes feitos o
incapaz d'clles.

Por um phenomeno pbyslologico na-
tural aos velhos decrépitos, o Sr. Portella
amenlnava-se. Incapaz, portanto, do go-
vernar por si.era natural que euhisse nas
mãos dos ambiciosos vulgares, sequiosos
do um dominio irresponsável, porém
rendoso.

Ora, o Sr. Silva Jardim não era pai do
Sr. Portella para viver assessorando-o, c
dissera om tempo ao governador que elle
devia governar com a confiança do par-lido e a sua responsabilidade pessoal.
Realmente seria muita abnegação do
Sr. Silva Jardim govornar o Estado do
Rio, deixando todos os seus afazeres, para
que o Sr. Portolla tivesse apenas o suave
trabalho do receber os ordenados de go-
vernador, viajar commodaniente ao som
da musica do corpo policial, e gosár os
manjares dosmunicipiosrecem-criados...
De resto, fora pouco digno e nada demo-
cralico.

Outros, porém, foram mais espertos quo
o Sr. Silva Jardim : foi assim que um
candidato eleitoral da ultima situação
monarcliica pondo reunir os proventos de
omprejiado publico, (director de fazenda)
e conselheiro do governador; e foi ainda
assim que, a troco das festas policiaes, o
commandante da força pública pôde avas-
sallar o espirito do administrador virgem
de qualquer concepção do governo.

Foi somente quando os fluminenses
viram o erário do Estado esgotado, a in-
strucção desorganisada, a lavoura aban-,
donada, (embora o engodo do director de
fazenda, candidato ao emprego do dopu-
tado), o commercio esquecido, em uma
palavra, o Estado do Rio em completa
anarchia e prêa do uma desbragada cor-
rupção politica, foi só então que abriram
os olhos o llzeram chegar suas queixas
até o directorio do partido, que tinham
eleito em congresso, e ao Governo Pro-
vÍ6ork>.

O Sr. S. Jardim, presidente do dire-
clorío, muito preoecupado com o receio
de que a opposição ao governador nu-
dessa prejudicar o prestigio moral da ile-
publica, pois Portella era moro delegado
do governo provisório, debalde tentou ar-
regiincntar o partido cm torno do gover-nador, que lh: promeltera e aos seus
collegas governar com os republicanos,
sein preterição dos homens sérios do Es-
tado ; mas cedo convenceu-se, pela recusa
de muitos om assimilarem um manifesto
nVsse sentido, de que o Sr. Portella nào
tivera plaiio político algum, e apenas
visava a creação de um agrupamento ps-S'-,il; o honieui estava vasio de projectose os suas reformasJoram verdadeiros des-
nst.res. O ministério tambem viu tudo isso,
quiz domiitii- o Sr. Portella. m.13 a gene-rn.--id.-uic do 3r. Bòeayiiva salrot -0.

Sogii.'-«e no curta) tPcstos ueoritèci-
mentos iim periodo pm quo o Sr. Por-
tella suppí-z fraco perante o governo o
Sr. Bo.-a.ynva: e, embotii dbis antes ti-
vesse Ihn pedido unia Constituição para o
listado ilo Rio, julyou bom abrigar-se a
óiiira sOinbtá.

Klle vira em nláils lençóes a sua can-
ili l.ituiii pelo Piauhy (porque, para íris-
lisia dV|i:el!a terra ,- fidlcidndo dos tlu-
min-üses. fui a patrii d-> Sr. Paranaguá,
" fino a .'.ct Sr. «Jardim, fjuc tove a tarefa \arihia de produzir o Sr. Portella), em i

i':*i l-*nm < v*n íí n];*ftft i!o eleüftr-sà

""" 
DECLARAÇÕES

COMPANIM PY1.0TONICA
Achando-se subscrlpto todo o capital

d'csta companhia, são convidados os Srs.
accionistas a rounlr-so om assombtéa
geral do instalação, quarta-feir.i, 27 do
corrente, ao melo dia, no salão do Banco
Industrial e Mercantil, á ruada Quitandan. 119.

Rio de Janeiro, 25 do agosto do 1890.—Os incorporadores, Andrelino Leite de
llarcellos, Antônio llarroso Fernandete
Antônio de Sousa Aguiar. [•

Parociiia da Candelária
Pelo directorio são convidados todos os

cidadãos oleitores d'esta parochla a com-
parecer terça-feira, ÍO do corrento, ás O
horas da tardo, á rua do Senador Dantas
n. 52 (saláo da Guarda Velha), afim de
serem consultados sobro a chapa organi-
sada pelo mesmo.—Marcondes dc Moura.—Heredia de Sú.—Castro Brown.—Au-
gusto .Ilorlence.—Alves Matheus.

ft. lt. M. a «SfjuH Illuulz
Sessão do conselho hoje, ás C 1/2 da

tarde, na socrotaria, á rua do S. Joa-
quim n. S8. — O secretario Af. A.
Nunes.

Maxaiiihomlm
Tendo do proceder-se, no dia 31 do

corrente, á eleição ds mesa da irmandade
do Santíssimo e Santo Antônio, para o
anno compromissal do 1890 a 1891, de
ordem do nosso irmio, o lllm. Sr. pro-vedor, convido todos os irmãos a compa-
recerem n'ess8 dia na igreja matriz, ao
meio-dia.

N'cs8o dia haverá missa, ladainha o a
segunda kormesse, c, Analisada esta,
queimar-se-ha um - vistoso fogo de arti-
tlcio, feito por um devoto. Espora a ir-
mandade toda a cr.adjuvacão de seus
irmãos e do publico para o bom exito a
que se propõe.23 do agosto de 1890. — O secretario,
Barbosa. (•

Discrição
Sess... hoje, ás horas do costume,

pede-se o compareeimento dos Oobr.-. do
Qiiad.-.—L. da Motta.

Comiiaiihln União Agrícola
I*orto-IVovciisc

Convidam-se os Srs. accionistas a re-
unir-se em assembléa geral, no dia 31
do corrente, ao moio dia, no Hotel de
França, em S. José do Além Parahyba,
aflm de eloger-se a primeira directoria,
reolisar-so a primeira chamada e tratar-
so de outras medidas necissarias o ur-
gentes á companhia.

Porto Novo, 23 de agosto de 1890.—Os
incorporadores, Aguiar Cunha & C. (•
Co-frnteriililailu l*»r&ii|giieza

dc U. Ali»i_orla a D. _,iil„ I
Sessão do conselho hoje, ás 6 1/2 boras

da tarde, á rua de S. Joaquim n. 132.—O
1' secretario, Silveira da Rosa.

ES. Oloria ilo Lnvrodío
Assembléa geral ordinária no dia 26

do corrente ás O 1/2 horas da tarde. — O
director-secretario, Carlos de Sá. (•

SALOMÃO
SeBsão hoje, ás horas do costume.— J.

M. Dourado, secretario.

Gangaz&elli do Rio
EI—IÇÃO GKRXL DA ADMINISTRAÇÃO
A' vista de resolução da OfT.\ tomada cm

sessão dc 20 do corrente, sob a direcção
da com." de Symb.-., foram conside-
rados quites até o semestre presente quetermina n'este mez e no pleno goso de
seus direitos, todos os Obr. •. d'esta OU. •.
que continuarem a fazer parte do seu
quadro. Assim, convido-os a reunirem-se
na próxima quinta-feira 27, ás T horas,"
aflm do elegerem a nova administração.—O presidente da com.-, de Symb.-.—
Farm Machado. (•

A. de S. IW. a M. do D. Maria II,
ItMlnba dé-Portiigal:----

Sessão do conselho hoje 25, ás 0 1/2
horas, á rua de S. Pedro n. 266.— F, Sal-
gado, secretario.

A. do S. Miitnos D. Maria Pia
De ordem do Sr. presidente convido ob

Srs. sócios a reunirem-se em assembléa
geral ordinária, quarta-feira 27 do cor-
rente, ás 61/2 horas da tarde, na rua de
S. Pedro ri. 147, aflm de empossar a
nova administração.—O 1* secretario,
Luii Antônio de Lima. (•

S. _i. M. Centenário do Mar.
cinez de Ponibal

Sessão administrativa hoje, ás 7 horas
da noite.—O 1* secretario, Alberto Pinto
de Barros.

Fraternidade 11. Colônia Pos»-
tcignc—a

Sessão administrativa hoje, ás 7 1/2
lioras da noite.—O 1* secretario, B. Fio-
ri-ano Charbel.

BANCO SUL-AMERICANO
São convidados os Srs. accionistas a

realisarem na thenouraria deslo Banco,
até 30 do corrente,a 4' entrada de capital,
á razão do 10'/, ou 208 por acção.
. Capital Federal, .23 de agosto de 1890.
— O director-secretario, Alfredo Prisco
Barbosa. (.

Congresso ilo* Artistas Sn.ia-
telros e Correlativh»

Reunião hoje, ás S horas da noite, á rua
de S. Pedro' n. 147.—O 1* secretario,
J. A. Miranda.

A- de 8. M. M. ao Mangue-
de Pombal

Siíssão dò conselho, hoje, ás 0 1/2 da
tarde, na secretaria á rua do Rosário
n. 131. — O 1* secretario, /. da Silva
Ferreira.

Loja*. Cap.*. —iiil- de Camões
Sess.-. econ.-., hoje ás 7 horas.-

O seciv. adj/., M. Portugal.

8. 8. P. M. dos Artlata* Sn.ia
Iteirosi e C. Cors-olatlvas

Sessão hoje, ás G horas da noite,-'
Alves dos Santos, 1* secretario.
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CAI&T-IUA DIS FIAXÇAS

E

eOMKBBèspES
SECÇÃO DOMESTICA

a) Forncee enrías dc ilança
a»«>3>r.-i —3<iA'—<»!&) *

d) DcMc-oiita OB*de:iad08 c
íjijui'«(;ij<-r veneintentow :

ç) Evi5sj>s'cs»<it iliniicSro isolire*
ivjjir—>.»2.iii <!e i_imt>£H_C3u:* vn-
locou iloiiici-ilic'»*! ;

d) Jiioiimlje-aií dra cojujirn e
voiiílra í5:- ;iioiíiI!«s a í3in3).<?5'M>
e :>. credito o ;iü;s;fti-ns !

i:i Eucarrega -se d»* ojtíerco-'¦:->:ui..i 
_Ku<n serviço domes-

EDITAL
O rliIndAw CiirJiiH Josji» «Io

A-cvoilii Mit»nlliA«M I Jui» du
|iu_ iioala iYotfiieElu do Irulís
eu»,

Vn saber polo presente edital quo tendorecebido da intendeneia municipal ostítulos dos eleitores d'esta parochla paraserem por este Jui/o entregues nos nro-
prlus ou a sous procuradores, uuo, psraniati comiiiodiilado do olelloradn o bi cvl-dado da iint.i-i>»;_ dos mosmos títulos con-vida o* eleitores residentes uo 1\!!\ !!',
4', B\ O", 7' eS' quarteirões a compare-corem nos dias 21, 25 o 20 das 10 ás i
horas dn tardo, na residência do cldadán
João Josc dc tiouviia Franco, nn estrada
da frcj-urzla i|iic sogue para o pedreira;aos resldcntos no 0', I0\ 11', 12' o 13'
nos dias 27, 28 o 29 das 10 ás 4 horas da
tarde ns sala dn pliarmaeia do Compliibo;
aos residentes no to', 21' e U2' no poslo
policial de Sapopemba das 1(1 As.4 noras
(U tnrde, uos dias 30, 31 o l' de setembro
o finalmente .aos residentes no 14', 15',
10', 17'i 18'-e l'J" na -sua íasondii, digo,
sna residência a fazenda da Allunsos do
dia 1 de sotombro ató o dia 14 das C horas
da manliã ás 10 da noite aflm dc roce-
borein òs referidos tltúlovo d'clles pas-sarem o compolunte roclbo, E para quochoRiio ao conhecimento do todos man-
dei passar diversos editaes do mesmo
theor para sorem alllxados nos logares
publicos d'ostn freguezia, o publicados
pois imprensa. Dado c passado n'esta
freguezia do Iraiá aos S2 do agosto do
1800. Uu Antônio Domingos da lincha,
que o oscrovl.—Carloi José de Asevcdo
Magalhães, (¦

iiiiiii™

S. U. B. dss Familias HoostU
Scientiílco aos Srs. sócios que o prazode dois annos marcado no ait. OS dos

Estatutos para os nossos sócios terem
direito aos soccorros, foi reduzido a um
anno, pela resoluçáo da penúltima as-
sembléa geral. Aos Srs, sócios quo se
acham em atrazo por náo serem pro-curados pelos cobradores, c aos que ti-
vorem mudado de residência, rogo o
favor do mandarem ns suas reclamações
vorbaes ou por oscrlpto á secretaria, á
rua do Hospício n. 212, ou ao Sr. the-
sourciro, na mosma rua n, 140, nflm de
nào eerem privados dos direitos quelhes conforem os Estatutos, O expe-
diento coutinuará a ser das 10 ás 2 da
tarde— J. P. da Rocha, secretario. (•

Coaiponlila llrarillelra do
Olboè

- Convida-se os Srs'. subscriplores do
acções d'csta companhia a' reunirem-se
em assembléa geral de constituição, se-
gunda-foira, 25 do corrente,, ao. meio-
dia,-no salão da Companhia Suburbana
do Seguros, á rua do Hospicio n. 5, 1'
andar. — Os incorporadores 1 o enge-
nheiro Dr. João Francisco Pestana, Ma-
nuel Alves Vieira Lima, Ernesto Fran-
cisco Machado de Aguiar. (.

tiouco _idl-cador e llyiiotiie-
cario Suburbano

Os Srs. subscriptores dc acções são
convidados a reunirem-se em sessão de
iustallação no dia 25 do corrento, ás 2
horas da tarde, no escriptorio da com-
panhia Suburbana dc Seguros, á rua do
Hospício n. 5, sobrado.—Oi incorpora?
dores. (•

Cempaibia Agrícola do Farapaocma
O* Sm. accionistas desta

coiiiiianbla mão convidados a
rvallsaneiti no <'Ncri»itorio da
Bini>rc-n de Obras Publicas
no HrnMll, á rua do II<M»lclo
ii. OU, a »' entrada do cnnltnl,
a razão do XOft por aceito
(IO '/.), das ÍO horas da
manliã iim tt horns da tarde,'
de 25 á MO do corrento mez.

Itio, a!> de agosto do 4890.—
fMtinurl tlunfí/ur, de ílacerfo, giro-
sldentc da companhia. (.

Centro Industrial do Urasil -
PROJKCTO DE NOVA TARIFA UAS AI.FANBEOAS

Convido Iodos os Srs. representantes
o interessados dá industria nacional a
reunirem-se no escriptorio do centro, rua
do Ouvidor n. 82, segunda-feira, 25 do
corrente, á' 1 hora da tarde, aflm de
serem confeccionadas as reclamações quotêm de ser enviadas ao Sr. ministro da
fazenda até 31 d'este mez. No escriptorio
do niesmo centro, não só fica á disposição
dos Srs, industriaes o alltidido projecto,como tambem acceitam se, até o dia 28
todas as reclamações concernentes ao
mesmo projecto, instruídas, porém, com
as provas justificativas da procedência e
justiça das mesmas reclamações.

Capital Federal, 22 de agosto de 1890.
— Francisco Rebello de Carvalho, se-
cretario. (•

BANCO CENTRAL
São convidados os Srs. accionistas a

realisarem a 2' entrada de capital, á razão
de 20 "/. ou 40g por acção, a rua da Al-
fandega n. 7, sobrado, do din 21 a 25 do
corrente.

Rio do Janeiro, 6 do agosto do 1890.—
Barão de Santa Margarida, presidente
do banco. (•

COMSSO REPUBLICANO
PARAHYBÍ DO SUL

O directorio republicano 
"do 

município
da Parahyba do Sul convida todos os
dlrectorios do município d'este Estado
para enviarem seus delegados, afim de as-
sistirem a iimareiinião que so elfcctuárá
no dia 30 do corrente n'esta cidade, hão
podendo cada municipio fazer-se repre-
sentar por mais de dous delegados.

Parahyba do Sul, 17 de agosto de 1800.
— O presidonte, 7)r. DcoMeciano Alves
de Sousa.—Dr. Leopoldo Teixeira Leite,
Dr. Henrique José de Mattos, Dr. Ran-
dolpho de Oliveira Penna, Dr. José de
Ilarros Franco, Américo de Azevedo e
Silva, Salvador da Silveira Bueno. (•

Companhia Commercio do
Aguardente

Convido os Srs. accionistas a reali-
zarem a 3' entrada do capital na razão
do 10 ' /. ou 208 por acção, do dia 20 a 25
do corrente, no escriptorio da companhia,
árua Theophilo Ottoni n. 4, 1'andar.

llio de Janeiro, 5 de agosto do 1890.—
Manuel Cardoso da Silva, director pre
sidento. ('

Companhia Praga da Gloria
Na reunião d'esta companhia realisada

sob a presidência do Dr. Francisco da
Cunha, aflm de tomarem conhecimento de
uma proposta para compra dos immoveis
da mesma companhia, deliberou-se aueto-
risar oh directores a entrarem em nego-
ciações com os signatários da alludida
proposta, ou com quem melhores vanta-
gens oflereeer.—Francisco da Cunlia. (•

Elegimento policiai da. cnpltul-
federal

COUPO DE CAVALLAIUA
Dé conformidade com a auetorisação

do ministério dos negócios da justiça se-
rão vendidos cm. hasta publica, no dia
31 do corrente, às 11 horas dodia.no
quartel de Estacio dc Sá, onxe cavallos,
por sorem julgados imprestáveis para o
serviço d'este regimento. — _fanueí Ro-
drigues Veiga, alferes-agente. (•

Sociedade Edlflcadora
ilo Theatro dc S. Christovão

ASSBMBLÉA GERAL, EXTRAORDINÁRIA

{Segunda convocação)
Convido os Srs. accionistas a reunirem-

se em assembléa geral extraordinária, no
edifício social, ás 8 horas da noite dc 25
do corrente, para tomarem conhecimento
de uma proposta de compra do immovol,
que sendo aceita determinará a liquida-
ção da sociedade.

S. Christovão, 4 de agosto de 1890.—
Dr. João Caetano da Silva Lara, presi-
dente. (.

__=*__•£_<?£_
Vai a praça no dia 25 do corrente á 1

hora darde, no juizo commercial da 2'
vara, á rua da Constituição n. 47, o pre-
dio da rua Tuiuty n. A 1, avaliado em
4:5008000. Descripçào no cartório do es-
erivão Abreu. ('

mmm e. f. de haiuca
Convido os Srs. accionistas a se reu-

nirem em assembléa geral ordinária no
dia 30 do corrente, ao meio dia, no os-
criptorio da companhia á rua do Hospicio
n. 77, sobrado, aflm do lhes serem pro-
sentes o relatório e c ntas da adminis-
tração acompanhados do parecer do con-
selho fiscal, biun como para sc proceder
ú eleição da directoria o da commissão
fiscal.

.15 do asosto do- 
''^i-'__SI_(___

Assembléa géril extraor-
dinaria

De ordem da dlrectoria, convido õa
Sra, accionistas da Companhia Mogyana
a rouiilrnm-ao om astuniblua neral ex-
tinordlnnrla, no dia 2 do sotembro pro«ximo, ao melo-dla, no escrlplorlo dn cosi-
panhia, n'osta cidado, para o llm do U-
mnrom conhoclmonto o resolverem sobre
uma proposta apresentada para a compra
ilo todas es acçoes da mesma companhia,
scloutlllcando-so nuo a acccllaçáo dVeaa
proposta imporia llca", por (-licito da ac-
ceitaçáo, habilitada a dlrectoria, por seu
presidente, com poderes espeeiaes o Irrt-vogaveis dos accionistas, .ua poderio aersiibsialiolecidos em tcrculros, para oaoceasiáo dos pagamentos efn-ectuar aatransferencias das acçDes.

Outrosini, « niomna assembléa dollbe-rara sobro os meios do habilitar a dire-
otorln a dar oxcouçao ao que (Or ado*
ptado, om rolaeái á matei-la qun fu 0objeclo da convocação, e -igualmonto so-
bre os meios com que llquo a dlrectoria
para dcfOmnenhar-so do quaesquer com-
promlssos, devores e encargos, em rclaçk
a administração o cITccliviuado d'csta on»
ração.

De conformidade com o S 13 do art. 46
dos estatutos esta assembléa geral fleari
legalmente constituída uma ve/ que con-
concorram a cila accionistas repiasen-
laudo dois terços, pelo monas, do capital
rcalisado,

Ficam suspensas as transferencias ilo
acçò s até o dia da mencionada rcunláo.

Escriptorio central du Companhia Mo-
gyana, cm Campinas, li! do agosto da
1890.—O secretario da Companhia, Joa.
quim Cotreia Diai. (.

Companhia do Couiinlssoes ©
1-isnifiie do Café

1* uüuniAo
Suo convidados os Srs. accionistas dl

Companhia de Commissões c Ensaque dí
Café para so rounircin no snláo do BaneC
Colonisador o Agrícola, no dia 20 do cor-
rente, no meio dia cm ponto, allm de quttenha logar a assembléa constitutiva da
mesma companhia.—O incorporador, Ho-
minato José de Si,u:a Lima. (*

Banco dos E_{f «gaios do (taríli
Os Srs. accionistas d'csto banco sia

convidados a reunir-se cm assembléa ga*ral de installação, no dia 28 do corrente
ao meio dia, á rua da Quitando n. 119, oo
salio do Banco Industrial e Mercantil,
que graciosamente foi cedido para tal flm
por sua digna directoria.—Ot incorpora?
dores. . _«

GOMPAiniA HAGIOVAL BB 0LI08
Convido os Srs. accionistas para rcunif.

rein-sc om assembléa geral extraordinária
no dia 28 do corrento, á 1 hora ds
tarde, no eseriptrio da companhia, á rna
do Hosario n. 41, allm de tomarem
conhecimento do uma proposta da dire-
ctoria, que implica reforma do alguns
artigos dos ostatutos.

IUo de Janeiro, 24 de agosto de 1890.—<
Manuel Valladão, director. (?

Companlila Estrada do Ferro do Norte 08
S. Paulo

Os Srs. accionistas d'esta Companhia
são convidados a realisar a 2' entrada di
10 '/. de suas acções, de 10 a 15 do sa»
tembro, sendo facultativo aquelles jui
quizerem, realisar,desde já no escriptoifc
da Companhia, á rua do General Camarjl
n. 2, ,

Rio, 24 de agosto de 1890—OdlrectON
secretario, Barão de Mesquita {(

BANCO DAS CLASSES UB iRiOSAS
RUA PRIMEIRO 0E MA3Ç0 N. 80, SOBRADO

5' CUAMAUA OB CAr-ITAL
De ordem dadirectoria convido os Sn),

accionistas a realisarem, na thosoura/te
deste Danço, a 5' prestação de capital
de 10 * /. ou 58 por acçio, nos dias 16 a j$do corrente mez.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1890.
_r."_. da Silva Chaves, thesoureiro. I

Banco de Depósitos e Desconta
TRANSFERENCIAS

Ficam suspensas as transferencias J6'
acçõos d'esto Banco, desde 21 do correnje
inclusive, até o dia cm que tiverem logafr
as reuniões dc assembléas geras ordinária
e extraordinária convocadas para 29 dá
corrente.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de ISSO*—Jorge Conceição, director-secretario. (?

Eiin de Credito Rural e Ioteruaeieiul
2* CAAMADA DB CAPITAL j

São convidados os Srs. accionistas14
realizar a 2' entrada de 10 '/.ou 2Qf
por acção, á rua d'Alfandcga n. 7, so-
brado, do dia 1 a 5 de setembro pro*ximo.

Ris de Janeiro, 21 de agosto de 1890.—Henry Lowndes, director-secretario. (•

Companliia de Lavanderias Ftaioen»
Os Srs. accionistas d'esta companhia

sio convidados a.reunirem-se em assem-
bléa geral, no dia 25 do corrente, á 1 hora
da tarde, na rua do Hospicio n. 21, aflm
do constituir-se a sociedade na fôrma di
lei.

Rio, 20 de agosto de 1890. — Os incor.
por adores. fa
Companhia fUitrndn d-> Ferr*

Tlicrc«o]iollM s
Convido os Srs. accionistas a se reunU

rem cm assembléa geral extraordinária,
no dia 25 do corrento, á 1 hora da tardei
no escriptorio d'esta companhia, & rua do
Visconde de Itaborahy n. 1. em virtude
dc requerimento que me foi apresentada
por Srs. accionistas, representando grande
parte do capital.

Capital Federal, 19 de agosto de 1890.
—Barão Se Mesquita, presidente. (•

CompãDbia Estradas de Ferro e Naw-
gaçáo do Norte do Brasil

Os Srs, accionistas são convidados a
comparecer no escriptorio da Kmprcza
dc Obras Publicas no Brasil, á rua do
Hospício n. 00, afim de realisarem a se-
gunda entrada do capital á razão de 20J
por acção, de hoje alé o dia 25 do cor-
rente.

Rio, 15 de agoslo de 1890.— Balduino
José Coelho, presidente. (*

CODipifliia Manufactora de Prodaetos

Os Srs. accionistas são convidados a
realizar a 2' entrada do capital, na
razão do 10 */, ou 208 por aoçáo, do
dia 25 a 31 do corrente, no Banco Colo-,
nial á rua Direita n. 33.

Bio.10 de agosto de 1S90.— Carlos Gal-
par da Silva, presidente. (. 

'

LLOYD BRASILEIRO
CHAMADA DS CAPITAL

De conformidade com o art. 7 dos cs-
tatutos, convido os Srs. accionistas a
realizarem, no escriptorio da companhia,
á rua da Saude n. 14 A, até o dia 31 do
corrente mez, a 4' entrada na razão de
10 '/. sobre o valor nominal dc sua*
acçSes.

Aquelles Srs. accionistas que quizerem
integrar as suas acções far-se-na, pela
antecipação das entradas, o desconto cor-
respondente a taxa de 6 '/, uo anno.

Rio de Janeiro, 8 de agosto do 1890.
— Barão de Mendes Totla, director-
gerente. (•

Compa—liln Produetos Co*
ruuiScoH

2' CHAMADA DK CAPITAL
Convido os Srs. accionislas d'esta com-

panhia a realisarem a 2* entrada de
10 '/. ou 2uS por acção. nos dias 27 a 30
do correnle moz, no escriptorio da com-
panhia á rua Primeiro de Março n. 58,
r andar.

Kio, 12 do agosto de 1800. — O presi-
dente, Pedro Lins Soares de Sousa. [•

C©MFAWI_IA
Industria! de Transportes
Achando-se subscripto lodo o capital

convida-se os Srs. subscriplores a reali-
sarem no Hor.co Mercantil dos Varegis-
f„is, á rua d'Al fandega n. 17, a 1' pres-
tação ce capital n razão de 10 'f, oa
20JJ por acção, do dia 2-1 ao dia 31 do pro-
sente mez e liem assim a assignarem os
respectivos estatutos.

Jíir, ã,\ .!>in.-irp. PO ri» nonot—•',» ,coa—.
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4 GAZETA DE NOTICIAS — Segunda-feira 25 de Aposto de 1890
Cous|iaulilii ilo l.u vauilerlaa a

Vailiui* «. Uanbolru*
Convido os Sri, acclonlstai a rotllia-

,ftm a il* mi trudu do 10 '/, on £08 I'""'
•rçãn, dn dia 11 n 15 dn aotombro pro-
Uma futuro, das 11 As 3 horas, no oscrlp-
torio provisório da companhia, A rua
Tli.nplillu Ottoni n. 4, «• iindiir.

No acto do pagittiionto sorão itiusli-
tttldoH os rcciboa por ciiiiMas. Kl. a desdo
JA aberta a trniulcroncln dns ucçOes para
ot Sra. accliinlhta.- que quizerem anta-
elnsr a referida entrada.

«Io do Janeiro, 82 do acosto da 18ÍI0.—
O presidento, Manuel Paulo dt Mello
Barreto. {'

"•¦¦_;»-
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¦mm - -

X ¦•::,: ¦

Coiiipaiililu llrnrtltelra tlQ Na*
v«!,;«yi_o « Vapor

. (km i.iuuidaçAo)
Tondo so extraviado as acçtJos ns. 5,010,

5,807 o 5,3D8 d'cnti_ compiuililit, perten-
(entes a Anno Howo, fa/.-so publico que,
,te dentro do prazo do 30 dias nenhuma
TccIiiniHçiui cm contrario apparceei', serA

Saga 
A menna senliora a importância

at referidas ncçOos, do conformidade
com a resolução da nssombléa geral dos
tcefonUtas, do EB do mato do corrente
¦nno.

Rio do Janeiro, 14 do agosto do 1890*.—
tâsslauadog). 6*«ii(/« de Caraptbús. —
José Dias Delgado de Carvalho. — Lui*
t. Frias. (.

IttiiicM. «Io Aliiiits Ucraea
Convido os Srs. accionistas a realizarem

*, 5* entrada de capital, na razão de 15 • /.
ou 30g por ucção, na thesouraria d'cste
banco, na sua Caixa Filial do Kio de Ja-
¦elro o nas agencias de Uberaba eS. João
d" El-Rel, até o dia 31 do agosto próximo
fUturo.

Ouro Preto, 30 de Julho de 1890. — O
presidente du banco, liarão dt Saram*-
«/ia. (.

Sotleli fritem Lararella tu 6is Dalta
8EBVUIOPOSTALE ITALIANO

O PAQUETB

AQÜILA
esperado do Rio da Prata em 2 de setembro

lahlrA depois da lnillipinMV0>
demora para

Gênova e
Nápoles

Para carga» trata-so com o
SR. W. R. MAC. N1YEN

97 RUA PRIMEIRO BE MARCO 07
Para passagens o outras Informações

com os agentes ('
A. FIOHITA éc O.

IIB13 RUÂ Di ÂLFA»DE6& 11613
Todos os vapores desta sociedade tèm

especiaes acommodaçOes para passageiros
do 3' classe e 3a especial.

th D. CointHorcInl, Artística o
In<lui_ti*lol ¦

239 RUA DB 8. CURISTOVÂO '

Ds ordem da presidência, doclaro qoe a
tessio da asscnallóa nara posse da admi-
distração que tem ae servir no anno
de 1890 a 1E91 serA roalisad» em 25 do
corrente, As 7 horas da noite. Para essa
ioleninldadc convido todos os associados
quites.

Secretaria, 20 do agosto do 1890.—An-
ttnio A. da Silva. ('

Comiianbla Cooperativo de
Cerveja

61o convidados os Srs. accionistas
d'___t companhia a realisar a 2' entrada
io capital á razão de 10 •/. ou 20g por
acção, dc 25 a 31 do corrente, na thesou-
faria do Banco Cooperativo, rua da Can-
delnría n. 22.

Kio de Janeiro, 10' de agosto de 1890.
—O presidente, Barão da Vidal. (*

Companhia KSanufbctora deI_ouçaa

Convida-se os Srs. accionistas a realisar
aí* entrada de 10 './, ou 208 por acção
jdo dia 22 a 31 do corrente, no escriptorio
.da companhia, A rua da Candelária n. 25,
sobrado, sendo n'essa oceasião substitui-
dos os recibos provisórios por cautelas.

I Rio dc Janeiro, 18 de agosto*do 1890.—
O ditector-tliesotireiro, 'Antônio Gonçal-
ves da Cunha Bastos. ['

COHPAMIA DS SEGUROS AIiLIAXÇA
Em cumprimento ao art. 21 dos esta-

tutos d'esta Companhia são convidados os
,Srs, accionistas a se reunirem em assem-'bléa 

geral ordinária, no dia 27 do cor-
rente, ao meio dia, no salão do Banco
(Commercial do Rio de Janoiro, aflm do
dhes ser apresentado o relatório, parecer
do conselho fiscal e contas do anno findo
.em 30 de junho próximo passado, o bem
assim proceder-so a eleição do referido'conselho fiscal.

Rio de Janeiro, 12 de agosto do 1890.
.—Os directores. S. S. Castro e Mello,
'Jlenrique da Silva Souza Liberal o Ma-
inuel Cardoso Pereira. ('

REAL COMPANHIA
DE PAQUETES A VAPOR DE 80LTHAMPT0!.

BM 0E S. PEOHB N. I, S03RAD»

SAH1DAS PARA A EUROPA
Clvdb  8 do setembro
Trisnt  24 do •
IUqdalena  9 do outubro

Preço reduzido rara todos os vapores;
passagens de 3' classo pata Lisboa 70g,
Incluindo medico e vinho.

O paquete a vapor TAIMAH» capitão
II. C Rigaud, esporado do Rio da Prata
e Santos, no dia 26 do correste, sahirá
paru f_U>.itlininptun e Antuérpia,
com escalas pela llahia, Peruam-
bnco, Multou e Viso. no dia 27 do
corrente, As 3 horas da tarde.

Todos os vapores d'csta companhia sio
(Iluminados A luz electrica o fazem as
viagens mais rápidas e regulsres.

N. B.— Na agencia tornam-se seguros
sobrt us mercadorias embarcadas por
estes vapores. Tara carga, trata-se
com o corretor Sr. Numa lt. Mace»
do. Para passacens e mais Informações
no escriptorio da agencia da Mula Real
Ingleza, com

0 SUFEIUKTEMEIITE, G. C. ANDERSON
i RUA DE S. PEDRO I

SOBRADO ('

MlMrJMC_ÉflÉ_lÉfllf^fl__flÉ._ÉOÉfíÉ__lWMm*m**w»wm.WWmw*m*'* n

Doenças da pelle
OS

OEXTRACTO LIQUIDO
fALSiraOLU COMPOSTO i

PR

REBELLO & GRANJO
Approvado pola

Exma. Junta do Hyglone j

CURA
Erupções euta-

neitt
Emplgeni
Darlliros

Ulceras snruosas
ou piistulosiiM

Dôrcs dos ossos
lthoitmatlsmo o

Toda a qua-
lidado de banhas

Cancros
n uii fio»

Engorgltamontos:
chrnnlcoa

Ophtalinias sy plil-- liticaa
Chagas

da bocea
Curgtut»

eto.
VKNDB-SB

Â na Primeiro flo Eurjo o. 8*4 Bí
'*% , 

Esquina (* &
8 da de S. Pedro. Capital Federal g

Loteria do Estado do Maranhão
'*

300 contos
A i' sírio d» 3* lotorla «Tosto

Importunie plaao terá lotfai*»
como «lo cowttiuie,

Quarta-feira 27 do corrente
INrAU_.IVKL_.KNTB

Com 4A000 po«.olíout-»o dose
cantor* o coin MM» i*m. «Ioiim cou-
tom o quaU'aceat___ uill »"Cla_

14

Unica loteria qua distribua setenta por conto om prêmios
OS PEDIDOS DEVEM SER DIRIGIDOS Á

AGENCIA DAS IHESOUBABIAS DO GI1AM-PAIIA' 12 ÜO MARANHÃO
A RUA QUINZE DE NOVEMBRO 14

CAIXA ÍO CORREIO N, 153 ®. I^-A.tJX-.O ESDE&E^O TCLEGBAPH1C0—AkPIU

rgy.yt-» Ouro Preto (BstadQ ide B/a._i:i--._»5> Geraes)
42 LARGO DA ALEGRIA 42

A

Ylis urlaarias, moléstias ias se'
rtifss, operagões eleetrleas

Bi BETTENCOURT
Com pratica do Farlz o Londres

Estreitamentos da urethra cura- \
dos radicalmente pela f,lkotko_.ykh, ;
sem tiôrj liydrocelcs sem injecção ;
(cura radical); pedras da bexiga,
flstulss o hemorrhoUlcs; sypliilis,
gonorrhéas, moiestias da garganta
edo peito pelas atmospheras medica-
mentosss.

Consultas e operaçCcs das 12 ás
3 horas da tarde.

31-RUA DOS OURIVES-31
UK4TIS AOS PODRES

ANNUNCIOS

LEILÃO
NICTHEBOY

¦11 UU
DB

MO¥E*S

S. L. Amigos da Sorto Grande
Pertencem a esta sociedade os 55 quin-

tos da loteria de mil contos da Bahia, a
cxtrahlr-se em 6 de setembro do corrente
anno.
258736 C55552 655553 7897S6 789737
891900 894349 89-1350 SSM559 8915G0
S9Í671 S94Ü72 894673 894674 894675
894676 894677 S94678 894679 894680
898284 898727 89S728 900453 934721
934722 9J4723 975S06 975807 975808
975803 975810 975772 975991 975992
975993 975994 975995 975996 975997
975998 960604 960066 9G00G7 970000
248182 248181 256311 25G314 256408
330213 33065D 350206 916670 910819

Luiz M. C. Guimarães, Antônio P. dos
Santos, Joaquim R. Pimenta, Joaquim
M. de Carvalho, Otto Fischer. Custodio
J. P. de Andrade, Arthur A. Rodrigues,
Joaquim A. Rodrigues, Francisco M.
Matta, Domingos S. Martins, Antônio A.
da Silva e Antônio F; Barbosa.

Os bilhetes llcam em poder do sócio
Luiz M. C. Ouimarães.

fJ^^SS*_9_»««:)?»#«^«í_«^*
Dk. Themudo Lkssa, homoeopatha ™

Especialidades: moléstias do cora-
ção, dos pulmões, lebres, etc. Cha-
mudos a qualquer hora, consultas
das 10 a 1 liora, rua de S. José n. 59.

?_<e«*»«»D«*»ü««-eoíUKW»_w»:

N. Bt—A seguinte extracção da Loteria do Gs. ant-Pará (2* série da
42a loteria), importante plano de 60 CONTOS, terá logar, como de
costume, depois d'amanhã 30 docorreni%,infallivelmente.E a 6 do próximo
futuro mez (setembro) se extrahirá a do plano incomparavel de 250
contos, que tambem âistrilme 70 '7o em prêmios.

Para informações e pagamento dos prêmios—Rua da Urugnayana
n. 23—Bio de Janeiro, capital federal—Caisa ào correio 64®. 13' sa»
bido pelo publico que as Loterias c3.o O-i-^aax-
_KP£ir»-éí. & cio 3_t_Cetx"d;3_Ll_L^o mmoix transferem as
suas extracções.

J610 PfiDBOFE&IÍAIDES DK MATTOSt D. MurlN PMiilIntt For
nandc-i do MutttM, Jom*
uulni JorW» Vorn_indi.it
(nuHfiiii*), Cnuluili-o Pvr*

 iiiiNilua il«« MaUo» o momm
ll*UU-IIM <UUMCII«(>*>) i*nuVlllllttl
¦eu. |iun*ii.i*M o itiiilf.»" « wm.
¦iMiIrcm no i«ii«4i*i*o do mou
muilo|ii'i<Niidti iimiltlo. llllio e
Ifiiittiit JoAol'«dt'o F«i*iiMUdt_M
dc Mattos, mt*oi_i|iMiiliHiiilo o
fl*rutro, lio|o tto«rundn-n.lru Sti»
do iiKOMto, i"m» O horiiM, du i'iin
Hllvolfn IHurlIiiM n, 4 tto eo-
nil-orlo dit Ordoiu doCnrmoi
|ioi< omIo noto do corldado
doado |ú oo ooufeMiauí otfra-
decldoo.

I_i.o hn eoiivlteo por cnrtao.

Gommfffldflúor João Fillelioo Diu di Costa
A mulher, llllios, genros, irmftos

o ciinlmdns dn commoiulaiior JoAo
Fcllclnno Dias dit Conta convidam
sous itiiil|?os a conliocIdoH pura
Hcompiinliitrcm o tcuontcrrt, culo

incitto ton. logar, hojo, Hs 4 l/ítji»
tardo, da rim do (Imieral Câmara o. IDO,
pnra o cemitério do H. Francisco Xavier,
o quo deidii JA ngnidecom. 

am
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LOTERBÂS BA CAPITAL

Extracção hoje \ \ bora +

Luiz Carlos Ferreira Hiues
D. Carolina Leopoldina da Ro-

clin o seu marido, D. Maria da
Gloria Nnnos Onrcln, D. Lydia
Amclla Ferreira Nnnos, I). Ado-

 laldc Nunes dc Faria Lottrtlro o
seu mnrido ngrndecem a todas as poupas
que ns acomimnliar.im por occitslfio do
Itllccliucnto ao seu prezado Irmão, nal, tio
e padrinho Luiz Carlos Ferreira Nunes,
o dc novo convidam todos os seus pa-
rentes e pessoas ds sua amizade e ns do
Mundo, para assistirem A missa de satimo
dia quo so lia de celebrar amanha, terça-
feira ÜO do corrente, na Igreja do Nossa
Senliora do Carmo, ás S» lioras; e pur este
acto do religião o raridade desde já se
confessam agradecidos.

llSií'ÍfíSrA[ir.ra de Castro
O actor Antônio Castro o os

sobrinhos da fallecida aetriz Vlo-
lauto Auroro tio Cautro;
Maria do Carmo Moreira de Castro
o Joüo Lopes Moreira, protestamseu roconhecimento a todas ns pessoas

quo acompanharam os restos mortaes de
sua idolatrada tia a sua ultima morada
o ao mesmo tempo pedem e agradecem a
todos os seus amigos c nlfeigoados o
caridoso obséquio de assistirem A missa
do setimo dia quo, pelo eterno descanço
do sua alma, mandam celebrar lioje,
tegunda-feira, £5 de agosto, na Igreja de
S. Francisco dc Paula, ns 0 horaa.

ANTÔNIO JOSÉ LEITEt A viuva, o llllio, a mal e mnis
parentes, convidam as pessoas do
sua ninlnude pnra attistlrom ns
missas do .«tiniu dia que, por alma
do mesmo llniido.miiiidam celobritr,

qüãíía-felra, 27 do amianto, ás U horas,
nns igrejas du Veneravel Ordom Torneira
do Carmo, o na fie Nossa Sciihui a d'Aj tida
ua ilha du CiiiviTiiadoi*. > ('¦

ASTOXIO JOSÉ I»R MOURA FILUO

4»! l*or iiiiim ilo llnuilo An»
tonio tlOHÓ tio ..Iiiurn I<*1«
liiu, iiiiuitln «nu» fkttnlllit

M coto-irur num iiiIm*» ilo
M Hellino «lisa* nuitiuliii 'Mi

do corronto, ua l*çi*«'Ju do 8.
laVnu.lM.u tio ruuln, mm O
liurtiM. ('

Pessoa de sua intima amisado o
que pranteia sun perda, manda
dizer tuna missa por alma do
Mine. Mnria Alexandrina Bordo-

^.„ nave, fallecida no dia 17 do oor-
reulo, o convida as pessoas de sua ami-
zade a assistirem Aquello teto hojo ás
8 1/2 liorns, nn Igreja do Santo Antouio
dot Pobres, pelo que desde já agradece

BALANÇAS CONTEVILLE
101 Rua de S. José líi

NESGAS 00 FICADO B BAÇO
São curadas com o Vinho do

Jsirubeba Composto, de Rebello
& Granjo, approvado pela Exm».
junta de hygieHe, como o attestam
muito médicos respeitáveis a con-
tenares do doentes que d'elle têm
feito uso ; vende-se á rua Pri-
meiro de Março n. 64 11. ('

IODOS 03
LEVAM A

PREPARADOS
MAUCA

í^fòg*

ispaHio, tapetes, escarradas, lampeões,
jarras, piano ffe Henry

Ber_, cortinado. louça, crystaes, etc
IÍ«01 A. III

auetorisado por um seu particular amigo

VENDERÁ EM LEILÃO
AMANHÃ

TERÇA-FEIRA 28 00 CORRENTE
üs 4 lioras ila tarife .

lUà Wmi M HABÔMHY
isr. 7o

JTodos oo oltjcctoo que »unr-
niclani a ano rcnidcuclu

CONSTANDO DB
pobiliss de oleo vermelho, medalhão du-
jlo ; forto e harmonioso piano do Henry
Jlerz, moeho para o mesmo, grande•quantidade de musicas , lindas jarras de
'porcellana, feitio jassa, tapetes, escarra-
feiras, espelho oval, cama á Ristory para
«asados, cortinado e cupola, mesa de cabe-
«tira A Ristory, toilette do vinhatico,
pertenças para o mesmo, guarda-vestidos
do vinhatico, guurda-prata de vinhatico,
mosa elaslica qttadrilonga com 3 taboas,
panno de linho para a mesma, relógio de
parede, cadeiras austríacas, apparelhos de
porcellana o de granito para jantar; taças
fluas e cancquinhns de porcellana pnra
chá e eafé, copos, cálices, garrafas, com-
poteiras, friictêiras, taças para champa-
gne, queijclrn, talheres de crystoflo.
talha e banco dc ferro para água, mesa
para cozinha, trem para a dita e muitos
outros objectos patentes no neto do leitão,
iqtte serão vendidos livremente, ao correr
do martello.

PR0DUCT03

VllS_ BaffBBlCWflaiíssB
InnTtl-S («Ia Justa dt BjglH. *> BwsB

3, »UA DES LIONS-SAlN'f-PAWi

tope DepisratiTfl
de oasea de Uraaja amaria, te

ledureto de Potássio
[Remédio infalllvel contra as Affeccües
|íj<.roj)_Híos_5, tuberculosas, cancrosas,
\rHaumoticat, tumores brancos, glan-
liulas no peito, acciáentes svpliiltticos
Isecuniarios tUrciarios.aio:, «to.

jxaropi Ferrilssso
i*. mu da laranja s ds paMia amarga, u

Froto-Ioáureto de Ferro
O estado liquido 6 o melhor meio do
lnocular o ferro contra as cures palH-
das, as flores brancas, as irregulari-
dades e falta de menstruação, a. anemia
e o rachitismo.

Xarope Sefiati?o
di casca do laranja amarga, a»

Bromureto de Potássio
Chymicamonte puro.Eocalmante mais
certo con tra as agicções de coração, ias
vias digestivas e respiratórias, nas ne-
nralgias, na ipiüpsià, no histerismo,
mas nevrosestmgeraUttainsomnia das
critmías durante o período is denticão.

Bej.-itsi an tolas as l««a Pttamssias
t Ingariu da Brasil.

AVISOS MARÍTIMOS

Bastou • Sad_u.eril__iiis._e Damplsc&il
hhrts-Geselisíiiatt

SÍHI3AS rAM A
Do*tca*i*o
ArgeuUna  13
Campinas  £0
Santo*  27
Peruniaibuco  5

EUROPA
5 de setembro

de a
de a
do »
de outubro.

.<_fl££jSfe4<
DOENÇAS DO-ESTÔMAGO

O elixir de camomllla composto, appro-
vado |x?la Exma. jnnta do liygieno pu-
blica, é o melhor tônico nara fortificar os
órgãos digestivos, o facilitar as digestões
e todas as moiestias do estômago o do
fígado; unico deposito, rua da Assemblea
n. 69, pharmacia. |*

EXTRACÇÃO
263°» 1" £>ei:__0t©

SEXTA-FEIRA 29 DO COERENTE EXTRACÇÃO
A. _L KO_Ffc_A.

OS BILHETES ACHAfil-SB iV VENDA
E REBETTEM-SE UÜ FOU, m ÂHIECEDEHCII, PEDI.8S SBFESIÚRES A £0$ E LISTAS, LIVRES OE DESPEZA

THESOURARIA — RUA DO HOSPÍCIO N.' 21
Os thoso-surelrosi Almoida & fiTa&aretb.

ESTAS L-STESIAS SÂ8 EKTBAHIiAS A'S SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS, Á I HORA, INTÜ-.ifSftniVEIS.

íiS iSãZ

K» &*jA.TS.ririBl ID_A. -*a __L__0*lCSE_Eí_I_A.

EXTRAGGAO
ma

Quarta-feira 27 de agosto,
TEBHHA HOJE A ESTBEftA DB EIG0XE1IBAS,

W\¥LTJ J^. _D O ESCO

EXTRACÇÃO

á 1 liora da tarde
OS BILHETES Á TEIBA NA

PIGIO
O thcson_i*e_i*o, JOÃO 0_.^J___IO__S

GONORRHÉAS
antigas o recentes, flores brancas e cor-
rimentos, curam-se radicalmente em tres
dias, sem dôr nem recolhimento, pelo
especifico do Beyran, approvado. pela
Exma. junta de hygiene publica ; depo-
sito, na rua da Assemblea n. 89, phár-
macia. ('

TOSSES E BRONCHITES
Ouram-se com o xarope peitoral da

fedegoso, angico e alcatrão de Noruega,
approvado pela Exma. junta do bygiouc
publica, pai a comlTater todas as allec-
çSes dos órgãos respiratórios e da gar-
gantn, como sejam: tosses, bronchites
recentes e chronicas, asthma,- dores de
peito, sul-ocsções, defluxos e larynge,
como attestam os distinetos médicos
Drs. Tavano, Azevedo Macedo, Antônio
de Siqueira e Pereira Portugal,, etc.
Vende-se unicamente na rua da Assem-
bléa n. 89, pbarmacia. - (.

JUNIOR.1 "" SE

D. Maria Verônica de Souza
O. Eugenia do Sonza Castro,

sens irmãos e irmãs, cunhados e
cunhadas, filhas, sobrinhos e so-
brinhas agradecem n todas as pes-

 soas que se dignaram acompanhar
os restos mortaes de sua finada mãi, so-
gra e avô, D. Maria Verônica do Soiizn, c
de novo as convidam para assistirem á
missa de setimo dia, que pelo dcscuuço
eterno de sua alma, seri rezada amanhã
20 do corrente, ás 8 horas, na Igreja de
Nossa Senhora da Lampadosa; por este
acto de religião se confessnm summamentc
agradecidos.

TSíTiÂíGÃrsiirMiii"
Cantidio Vargas Santos Cou-

tlnho, capitão Francisco de Paula
da Costa Barros Sayão o sua fami-
lia o o tenente Joaquim Duarte do
Nascimento e sua familia convidam

seus parentes o amigos para acompa-
ubarem os restos mortaes de seu extre-
inoso pai e amigo, irmão o cunhado,
Cnrloi» Vai*ffu_i Snuíos Cuntl-
nho, sahindo o feretro da rua do Se-
nador Çuzebio n. 306, boje, ás 101/2
horas para o cemitério dc S. Francisco
Xavier.

Não ha convites por carta.
-BMMCBaai t—**,,,Tr7Tf_rr_ii

k' mi* lia livraria íaruicr, rua do Ouvidor a. 71
NOVOS DICCI0NARI0S i

Diccionario Framw.-Pailugiiiv. o Forluijucx-Fraiic.?
do J. F VALDEZ /»

coni- _do a pronuncia figurada, a con-
jugtçlo da todos os verbos irrog-nlares
nos tempos simules, us tibrases, cuja tra-
ducção pôde oflérecer dlfBcuIdado e au-
gmentauo com mais do 25,000 termos.
3 grossos vols  12J00O

DicfiDUírio Tntflez-PorlHjsw, c PortujBti-lijla
do J. F. VALDEZ \*

com a pronuncia figurada e considerável-
mente augmentado, 2 grossos vols. """'"'

Kflvissiino Dirciouario Laliio-Porlajoet V
de SANTOS SARAIVA \t

otymologico, prosódico, histórico, geogra-
phico, mylhologico, biographico, ele, 1

frrosso 
Tolumo de 1,325 paginas, 8 co-

omitas  H>3000

8ASI0 A.TOI01)0 CflIAflOB
HOTEL

fe
FAMILIAR

Emílio José Pacheco commünica a seufl
amigos c freguezes, quo mudou o sou
estabelecimento de hotel, do Cbiador para
o arraial dc Santo Antônio, onde conti-
nuará a servir os seus innumeros amigos
o freguezes, esperando continuam a lhe
prestai* como até ao presento tuas vai
iiosas protecçCes o amisade.

Todos os dias, ás horas dos trens, terá
á disposição do seus freguezes trolys
para a conducção ao arraial e vico-versat.

Amélia Augusta S3ncf.es
Cândida Augusta Sanches da

Costa, Francisea Augusta Sanches
Selvagge, José Ferreira dc Almeida
Costa e Josó Selvdfjgè agradecem

 penhorados ás pessoas que se di-
gnaram acompanhar A sua ultima mo-
rada os restos mortaes de sua chorada
mãi e sogra.c do novo lhes rogam o cari-
doso favor de assistirem á missa de setimo
dia que, por alma dn mesma, mandam
celebrar, hoje, segunda-feira, 23 do cor-
rente, ás 9 horas, na igreja do Bom
Jesus do Calvário o Via Sacra.

(ESTADO DE MINAS)
EXTRACÇÃO DA 4** LOTERIA EXTBACOAO __OTSFÍIADA 4a

Recebem-se encommendas e remettem-se bilhetes para qualquer parte
JUIZ DE FORA

O encarregado, ATALIBA CA&POS.
— * '

REGATA EM BOTAFOGO
MOLÉSTIAS DA PELLE

Tintura dc salsa, caroba c sucupira
branca, depurativo vegetal do sangue,
approvado pela Exma. junta de hygiene
publica, o melhor purificador do sangue,
para a cura radical das escrophulas e
todas as moiestias provenientes d'ellas
cotno sejam: erupções, borbulhas, sar-
uas,empigens, dartnros, crysipelas,rheu-
matismos, sypliilis c Iodas as moléstias
que tiverem sua origem na impureza do
sangue; unico deposito, na rua da As-
senibléa n, 89, pharmacia. (•

SOCIEDADE L0TERICA
ESPERANÇA NO FUTURO

Pertencem a esta sociedade os 20 quin-
tos da loteria da Bahia, do mil contos, a
extrahir-sfl em 6 de setembro do corrente
anno, de numeras ;
944731 166502 8,1063 97824 166145 790396
350417 433S18 521029 546251 944732 166503
83061 97825 166146 790307 350418 433819
521630 654G20.,

As Sras.: Maria Amélia Guimarães,
Amélia F. dos Santos, Rosaüna F. de
Andrade,. Maria F. Pimenta, Emilia F.
da Rocha, Maria do Amparo Guimarães,
Carolina M. de Figueiredo, Rita R. S.
Moreira, Luiza M. Rodrigues, Marianna
L. Rodrigues, Galianna P. da Matta.

Os bilhetes ficam em poder da aocia
Maria Amélia Guimarães.

O PAQUETE ALLEMÃO

TÂLPARÃ1S0
Commandante J. Schreiner

Sahirá no dia S*? do corrente, ás
horas da manhã, paru n

10

XAROPE

TISHO mm NUTRITIVO
Alijirovarto iicla Junta do

liyglcne u niictortaado pelo
governo Imperial
Do todos os preparados, o melhor até

boje conhecido, oue a distineta classe
medica, tanto dos liospitncs como de casas
de saude, tem empregado com resultado
espantoso nas pessoas débeis, anêmicas,
rachiticas, faltas de forças, ás crianças,
para lhes facilitar a denticão, ás amas,
para lhes fortifloaro leito. Preço: garrafa
28, duzia 208. Vende-se unicamente no
laboratório pharmaceutico do A. R. de
Carvalho Ferreira & C, rua da Assemblea
n. 89- ' r""*. - 1'

A inscripção para diversos pa-
reos não tendo sido completa, ficou
transferido o encerramento para
quarta-feira, 27docorrente,ás 7 V2
da noite, no club Naval.

O secretario, 1° tenente HJDQSE.

544 10.000
CASA

<m
sold

DO _SC_>XJ______9l

Vendem-se, na rua do Barão de Igua-
temy n. D 1, entrada pela rua do Mat-
toso, 6 vaccas, 5 dando leite, e 3 vitelias
de raça turina; vendem-se por estar
doente o dono o precisar retirar-se. (•

PERNAMBUCO
3L. Z ___§ :_3 O-A.

E

HAMBURGO
Os preços das |»i_m«figcnsi de 3'

cítm-AO. incluem vinüo «!e mesa.
Tara carga trata-se Com o Sr- W. SC.

Slc. Ntv«««i *'na Primeiro de
».i_i\M> ii. »?, 1* andar.

l5«_*i» gí«_4--ias<*«s o oiiÊrasi lu*
i'<>_j«i!-\-C>e« «nu ('

OS AGENTES

BR. CARLOS BETTENCOURI
GRANO*- PEITORAL
Tratamento curativo de todas

as moiestias do peito c da gar-
ganta, delluxos, tosses simples o
convulsa, coqueluche, eonstipa-
ções, asthma, bronchite, catarrho
chronico e tisica pulmonar c do
larynge.

E o primeiro peitoral que se
conhece até boje nã medicina.

Ajjenli-s, Silva ..r.ujo i C.

3 RÜA PRIMEIRO BE MARCO 3
e nas principaes (•

Pliariviaclns e drogarias

it pwwss
(•1 WOSKalt U

PILULA8tro DoQ-rca

jeso hesitem empurgàrse quando \l precisão. Não recaiam fastio nem\
] fadiga, porque ao contrario dosl
I outrosi>-irga_ivos,os*_ só obra bem 1
Iquaadoè tomado com boas aliman-j
I tos a bebidas fortiticanlos, como
1 Vinho, Café, Chá. Quem se purjra
[com estas pílulas pôde escolher
I para tomates, a hora e refeição que

i .mais che convier conforme suas
i occupações.A fadigado purgativo i

k sendo armullada pelo effeito da ^
[ bra alimentação, si ae decide À

facilmente a recomeçar
tant9sve__js quanto for 

'

necessário.
5 ir.«2 ts. 50

Já todos sabem que ê uma casn feliz 1 Proclamação para o combate de hojo da
capital 11 Quatro soldados do combate passado de n. 1544, premiados com Iü:UUU8>
estão fazendo sentinella n'este acampamento provisório e amanha seguem para o

qUil Tendo desertado um dos soldados do meu commando, do talSo n.4,0 constando
estar ello emmascarado fazendo sentinella no Kiosque Grando Oceano, n. lü, no
largo de S. Francisco do Paula, sem minha ordem, e sem o seu commandante dar
ura AR de sua graça, a vista de ser o soldado subordinado, e esse com-
mandante ser pescador de águas turvas e agricultor de batatas miúdas, convido os
collegas e o meu ajudante de ordens, o feliz Casaca da rua do Lavradio n. 41, para
no V conselho de guerra se dar a sentença d'estos réus. Aguardo suas ordens.

Acampamento Geral da Casa do Souza, 133 A ru« do Genial Ca-
mora IU» A.—O genoral em chefe, B. R. DE SOUZA.

PROJECTO DE INSCRIPÇÃO
PARA A CORRIDA ESS BENEFICIO

DA

caiu nm 1 MB ML

0 Vioon do cabello do Dk. Ayeu diíTere
de outras preparações para o cabello pelo
fatto do que, além de ser um inimitável
artigo de toilette, è especialmente desti-
nado a curar as doenças que impedem o
crescimento e a força do cabello e affectam
o couro da cabeça. O Vigor suppre tem-
porariamente a secreção oleosa que sus-
tenta a raiz do cabello o tonifica as pe-
queninas glândulas que operam essa se-
creçí.0 tornando por este melo o cabello
macio, assetinado e lustroso. Fortalece
e estimula a raiz do cabello, promovendo
um crescimento luxuriante. Acalma as
ini_ammaç_Bs' o assim cura indirecta-
mente as doenças do couro da cabeça.

O VtOOU DO CABELLO DO DB. AYER 6
Isento de substancias prejudiciaes, no que
respeita á saude e ao asseio, c o seu uso
ó sempre: benellco. Desde o seu appare-
cimento a venda tem obtido cada vez
maior accoitação c nunca illudiu a con-
fiança das pessoas que têm experimea-
tado as suas virtudes.

No uso do toilette o Vigor do cabello
do Dk. Aykr impregna o cabello de um
perfume esquisito e durável, conserva-o
macio o flexível, dá-lhe um esplendido
brilho e fal-o crescer abundantemente.
Conserva-o com esta frescura de moci-
dade até á idado mais avançada. Prepa-
rado pelo Dr. J. C. Ayer&CLowbll,
Mass., Estados-Unidos. A' venda em
todas as pharmacias e perfumarias. (•

Joaquim Men!» Alvas da Gunda
Antonia Maria da Rocha Cunha.

Antonia Sobral da Cunha Graça,
Guilherme Calbeiros da Graça,
seu fllho o filhas, convidam as

pessoas do sua amizado para as-
sistirem á misssa de setimo dia pelo des-
canço eterno do seu finado filho, irmão
cunhado o tio, Joaquim Antônio Alves da
Cunha, nn igreja de Nosssa Senliora do
Carmo, ás 9 horas, amanhã, terça-feira,
20 do corronto; pelo quó lhes ficarão
agradecidos.

IHi^_n___n___^..T^.|^a^MP^r^.J,,,,_.,MM,T nl|M

ENCADERNADORES;
Precisa-se de aprendizes com' pratica',

na rua dos Ourives 711. Lombaerts dc C (»

PIIOTOGRAPIIIil \Y\
Cbaims sccca__» do todos oa

tamanhos o Aon nielliorco !&¦
brleaiiíea niiiorlcanoM eflan-
cesse»; nn run doOuvIdor O» 59
— Itllfttiel, Lopea Sc li-iuno.

CONGRESSO NACIONAL
Os candidatos

de Setembro n.
cartões de visita,
lbcíro.

encontram á rua Setô
56, casa especial dos
os mesmos a 7$» nji-''. • l

cintos.;.-^
de couro, para senhora, a _8jntt

ARMA1UNHO MASCOTTlí*
34. A Itua Uos Ourives M A

PULSEIRA PERDIDA r

A RBALISAR-SB

EM 31 DE AGOSTO DE 1890

oo
ED. JOIINSTON & G.

.*«. w*w-_*-J*!L. .r>._._i-i-- QíÁ

gfaruiititlu, rcocntosucutc ckc-
jiuiu dc I_i»U'.lro!_; vou-

ile-ee na (.

. .or ..í:.:...* nrv AH\rtlW-l> ..J.On.

Precisa-se de um retocador c um im-
pressor; na rua da Carioca n. 62. (*

MANUAL MERCANTIL
Acaba do sahir á luz a indkcima edi-

ção do ..tiinuul Mercantil, de Ve-
rediano Carvalho, consignando todas as
alterações dadas nas leis e usos commer-
cfaes do Brasil até 1S90. F.sto livro, o
mais om voga no commercio brasileiro,
vende-so em todas as livrarias. Bro-uv-í-íjamon— ... (•

parco — TURF-CLUB — 1.609 metros — Animaes nacionaes que nafl
tenham gaulío este anno no Derby — Prêmios: 6008, 1203 o 60S0OO.

nareo — "WANDENKOLK — 1.200 metros—Animaes estrangeiros do 2 annos
—Prêmios: 700S, H08 e 70S000.

narco — DERBY-CLUB — 2.000 metros—Animaes nacionaes dc meio sangue
—Prêmios: 8008. 1608, S08000.

1 tiareo — DEODORO—1.750 metros—Animaes estrangeiros de 3 annos— Pro-
mios: S00S. 1608 e 808000.

' nareo — JOCKEY-CLUB — 2.400 metros — Animaes de qualquer paiz —
Prêmios: 1:5008. 3008 e 1508-

¦ nnreo — BRASIL — 1.609 metros — Animaes estrangeiros, que não tenhamganho no Derby - Prêmios: 7008, W08 e 703000.
' iinreo — CLUB NAVAL — 2.450 metros — Animaes estrangeiros de 3 aunos

que não tenham ganho no Derby — Prêmios: 7003, 1408 <* 70S00O.

GONORRHÉAS
Com a Injecção Asti-blenor-

RnAdicA do Rebello & Granjo,
approvada pela Exma. junta de
hygiene; curam-se as gonorrhéas
recentes on chronicas, sem risco
do estreitamento de urethra.
Vende-so á ruaPrimeiro de Março
a. 61 B. C

A inscripção encerra-se Siojc,
na secretaria do Dorby-Club

Observações
ií» do corrente, ás 7 1/2 horas da noite,

A commissão resèrva-se o direiío de alterar a ordem dos parcos.
NSo se realisará o parco em que não corram pelo menos quatro

proprietários dilícrentes.
A coitiU-issão i

animaes dc

J. ?i. lítijiái-st.i.
joüo VcSJuso.-

-Ca_*Io>4 Sauíiil
sjE, .._J;:_>ai.

'Rhewnaffsmo

mmim baptista da costa
Maria Leopoldina da Costa o

Manuel Baptista da Costa, esposa
o irmão do finado Henrique Ba-
ptista da Costa agradecem ás
pessoas que acompanharam os

restos mortaes do mesmo finado c de
novo convidam seus parentes e amigos
para assistirem á missa do setimo dia
que so rezará hoje, segunda-feira, ás
7 1/2 boras na igreja de Nossa Senhora
da Lapa do Desterro, pelo que se conícs-
sam eternamente gratos.

Luiz Carlos Ferreira Nunes
Lydia Amélia de Malbeiros Nu-

nes, filha, irmãs, cunhados, sobri-
nhos, primos e tias do finado Luiz
Carlos Ferreira Nunes agrade-

cem a todos os parentes o amigos
que acompanharam os restos mortaes do
mesmo finado e dc novo rogam-lhes o
obséquio de assistirem á missa de setimo
dia, que será celebrada no dia 26 do cor-
rente, na igreja de Nossa Senhora do
Rosário, ás 9 horas.

ÊüStoTüimarses'
Laura Maria da Silva, A. Fran-

ciseo Lopes, M. Adelaide da Silva
o M. Alexandrina Guimarães, mãi
e irmãos do finado Eugênio Gui-

marães, convidam seus parentes,amigos e os do finado para assistirem á
missa de setimo dia que mandam celebrar
hoje, segunda-feira, 25 do corrente, ás 8
horas, na igreja de Santo Antônio dos
Pobres; e desdo já'se confessam summa-
mente gratos.'

Os filhos, netos, genro, noras,
irmãos e cunhados de Joaquim
Pinheiro Vianna de Lima convi-
dam seus parentes e amigos para

___ acompanharem os restos mortaes
do mosmó finado, hoje 25 do corrente,
ás 4 1/2 horas da tarde, cujo feretro de-
verá sahir da rua do General Bruce n.18,
á mão, para o cemitério, da Ordem Ter-
ceira do Carmo. .

apsio SiS Si
Ludgera Antonia Silvares, Olym-

pio Gonçalves Silvares o seus ir-
mãos, convidam seus parentes e
amigos para. assistirem a missa do
primeiro ánniversario do falleci-

mento de seu presa lo marido e pai, Auto-
nió Gonçalves Silvares, amanhã, 26 do
iwrente, ás 8 1/2 hnras. na igreja do
R sbrioj o por este acto do religião ficam
muito gratos.

MAXAMBOMBA E QUEIMADOS
PEDRO DIAS MACHADO NUNES

A familia do finado Pedro Dias
Machado Nunes manda resar uma
missa de setimo dia do seu passa-
mento, na matriz do Jacutinga,

em Maxambombn, hoje 25 do cor-
rente, ás 9 horas ; e convida os parentes
e pessoas de sua amisade a assistirem a
esse acto religioso, pelo qua se confessa
agradecida.

Perdeu-se ante-hontem no trajeeto da
rua do Marquez dc Abrantes à praia do
Botafogo, junto ao coliegio da Immar
culado Conceição, uma pulseira íèjouro
facetada; á pessoa que a tiver encontrado
pede-so o favor de restituil-a árua:do
S. Salvador n. 5 (bis), que será graUÜ-
cada, se exigir. .ifW* J

ÁGUA JAPONEZj
- PARA TiMGIR OS CABELLQS ^
Esta água, de aroma agradável», tingií

gradualmente os eabellos, tanto da barba
como da cabeça, dando-lhes uma bella
côr de castanho escuro ou preto, á.von-*!
tado da pessoa que a usa; uão mancha
a pelle, extirpa a caspa.augmentae afor-
moséa o cabello, fixa. lhe a côr, dispon-
do-o para o seu crescimento. i

O seu uso é diário como quolqtiçj! COS»
metico. •'•'.

DEPOSITO GERAL , I

223 Rua General Câmara 223
—- ¦•¦¦ 

•/

Depósitos parciaes: rua do Ouvidor
n. 17, 75 salão Beethoven, 85 salãof*
Naval o 128 salão Mattos • rua dos Ou-\
rives 34 D Ao Grande Figaro, 3_* dro-*,
gáíia, 66 casa de perfumarias e 157 Aí»
casa do Faria; rua de Gonçalves Dias.
40 o 63; rua Nova do Ouvidor 1 e 36 A^á
Toilette Americano, rua da Imperatriz'
21 o 125; rua da Conceição 78, rua dó
Carmo 40, rua da Assemblea 113> 'praça*
do General Osório 61, drogaria, rua dal
Alfândega 171, rua Sete de Setembro 144,.
praça da Constituição 8 B, rua do Espi-*"
rito Santo 9, salão Moderno, rua do Vis-',
conde de Sapucahy 183. j:'

Em Nictheroy, rua da Concedçüo 23f
drogaria.

Vidro

+ 
\
j

2$ooa
CAMELIJfc:'

Linda púril'

y5ay * YÀ&n&ÊSiWtimmVw

PítUt- %

TbhtXo P. doi
Sautos Ti

Vende-so
Guimarães,

em casa de Buschroann Ss
rua dos Ourives n. 52. ('

^5^C£rç$ Dentes^
Ma( dé€ârèanfa^!í.t_4.áç|ft

OieocisssojaGO

J0AÜU15A YIEIRl DE CARVALHO
Felisberta Clara do Espirito San-

to, ldalia c Oliveira, seus lilhos o
Maria Mesquita, mãi e amigas dc
Joaquina Vieira de Carvalho, par-

ticipam as pessoas dc sua ami-
zade que será celebrada amanhã, terça-
feira 20 do corrente, a missa de trigesimo
dia, na igreja dc Nossa Senhora do Monte
do Carmo, ás 9 horas.

MEDALHA PERDIDA t
Perdeu-se umo medalha com doas brí*

lhantes, no Jockey-Club; gratiflca-sd
com a quantia de 1503 a qnem a levar à
rua Sete de Setembro n. 47. .'

BALANÇAS CONTEVILLE
101 Rua de S. Josô 101 (4

CANÁRIOS rt
Vendem-se canários proraptos partcriar, e tambem casaes nas mesmas cone*

dições; na rua de S. Leopoldo n. 16, lojaf^

ATTENÇÃO M>
Aluga-se ou vende-se o magnífica pra*dio da rua da Guarda Velha n. 12 A, est

quina da do Senador Dantas e em frento
o theatro Lyrico. Para tratar no mesmtC

•triíCHÂS.ÁVoeÉUft C0. BflLmMDt
A' venda nas principaes pharmacias e

drogarias.
DEPOSITO (•

8 A RUA DA CANDELÁRIA 8 A

Dr. Joãouim Pinto Mto Maclado-
A viuva, filhos o nora do Dr.

J<i:><3-•__•._ i_». [*ío r_o< to Ma-
chnc.o, convidam seus parenteso amigos para assistirem a missa
de trigesimo dia que, por alma de

seu presado marido, pai e sogro, fazem
celebrar hoje, 25 do corrente, ás 9 hora?,
na igreja de ., Francisco de Paula.

prédio.

grandes, do malha de lá, a 18; B» i? j,
ARMARINHO MASCOTTE ,*\

34 A Itua dos Ourives 34_ __L
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CHALÉS

ESTÔMAGO E INTESTINOS
As dyspcpsias e outras moiestias do

estômago, assim como as diarrheas o to-
das as enfermidades do ventre, mesmo aa
mais rebeldes a outros medicamentos»
curam-se radicalmente com a Nectandra
Amara, remédio paulista, de ,' ntero Lei-
vas. Vende-se este novo e pi\dteioso re-
médio em todas as pharmacias e drogaria^
e no deposito do fabricante, á rua dd
S. Pedro n, 82, V andar.
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SEDE, CAPITAL FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
©_®®©.©@@S©0© fflitM. em 1S.009 acesas de _..$.9§. â primeira entrada ie das por cento ou i| per seção no acto da

restantes eom intervallo. nunca menores de trinta dias. BANdUElRO. Hi «TIC.il BO BSâSlL
subscripção, e as

BaKBfl

__•&_. C303M:-E*jí-L-C^_E-_-_:-A. TEM 3P*OE=S. EHCIWC:

Io Desenvolver em grande escala o commercio de cereaes em todos os ramos;
2o Auxiliar o melhoramento da produçção de cereaes.as industrias de gorduras, manteiga

B outras congêneres, cujos produetos poderá comprar e vender por conta própria ou de terceiros;
3° Abrir credito em conta corrente a lavradores e industriaes çue offereçam ga-

rantia, promovendo o credito das respectivas marcas;
4o Adquirir por conta própria ou de terceiros estabelecimentos d'esse gênero de

pommercio;
5o Montar um estabelecimento em grande escala com apparelhos aperfeiçoados de

carga e descarga, salas apropriadas para exposição de amostras dos produetos e reunião
creando assim a Bolsa fio Cereaes;

8o Fazer operações de ca,rteira, receber dinheiro a prazos limitados e em conta
corrente, adiantar dinheiro sob garantia de cereaes e outros gêneros depositados nos ar-
mazens da companhia, alfândega, trapiohes ou a bordo de navios em viagem, tomando os
respectivos seguros, e em geral fazer caução e descontos de todos os titulos de reconhe-
cida garantia ;

7o Promover a propaganda da produçção nacional e evitar quanto possivel as ra-1
pidas oscillações do mercado e adoptar em seus armazéns o melhor systema de pezos para
todos os cereaes;

8o Solicitar do governo o que convier á protècção da pequena lavoura e da indus-**
tria nacional.jKaria dos interessados no mesmo commercio,

-A. -_raJ9So:_-^Lx>Q&o &&*?&, -s&tooarfcsa* _olo Banco Co:_-__st__rixc-fco_r» <_a.o j___8_^^-3jL1 exúL ^T c&o corrente, -e
©53,Cí©a?r-s*ic3.-st logo <_na.*e esteja» coiberto o oètiEJi^-si-l.

Kio c%& Janeiro9 ..5 de agosto de ASOO. --- E^elo Banco Go-a-str-nctOE' c3.o JESx-asll,

ESTADO DE S. PAULO
T 0TER1AS.--Em porção, para negocio.
*-*Casa Dolivacs Nunes «i C., 8, Paulo.

TpNCARHEGAM-SE do receber annun-
JC-cios o assignaturas para a Qtueta.de
üoticias :

Em S. Paulo os Srs. Dolivacs Nunes«_ C.
Em Santos o Sr. Tbeophllo Telxoto de

Mello. _ . _„Em Campina, o Sr. Pedro Josc Gon-
cal ves.

Na Parahyba do Sul o Sr. VerisBimo
Pacheco-

Em Lorena o Sr. Frederico Hummel.
Em Vassouras o Sr. Joaquim Ray-

mundo rin Oliveira.
Em Tnubaté o Sr. Leopoldo Hummel.
Em Macahô o Sr. Antônio H. Kopp.

£vL-llAM-SE commodos, do 128 •••<' 2581 n** ™»
do Riachuolo n. 98. ('

l LIMA-SE o oiccllentc sobrado do dois udares
ida rua Joio Altares n. 18, Livramento. (-

AL.fiAM-SI! 
caslnlms a .58; na rua dos Co-

queiras n. 57, avenida Sayc, Catumby. (/

ALUGA-SE 
por 90B monsaes, a casa nova asso-

bradada da rua do Barão do Sertorio a. 43,
com multo bons comniodos, gaz e jan.lla. com ve-
«oiianas cm todos os quartos; a chavo acha-so na
tenda in-oiima.
A LUGA-SE o sobrado da rua e S. Bento n. 13,

iLjjiroprio P*»ra lamüia; para tratar na mesma rua

l LUGA-SE o chalet da rua Álvaro a. 10, Enge-
luho Novo, pintado o forrado de novo, (•_

PiRECISA-SE 
da uma boa cozinheira para cusa «Ií

pequena lamilia; na rua Dezenove do Fevereiro
n. 43, Botafogo.

PRECISA-SE 
«lo oíliciaes ci.arrelros o aprendizes;

na rua do Núncio n. 51, 2" andar.

PRECISA-SE 
de ura copeiro perfeito em seu oíl-

cio, qner-se pessoa muito decente, e quo dü boas
informações; trata-so na rua da Quitanda o. 131,
anuaseu, das iü ás 4 lioras. ^^

PRECISA-SE, 
para pequena familia, da nma co-

linhemi, que durma cui casa; ua rua do Coudu
d'Eu n. 273.

PRECISA-SE 
do bons ofliclaes pintores de lisos e

traçadores; na rua do Visconde de Maranguapo
n. ., Lapa.

PIdoméstico do
n. 153.

um casal; na rua de S. Pedro

PRECISA-SE 
do mn lavador dõ pratos;

de Luiz do Camões n. Iti.

PRECISA-SE 
de uma cozinheira; na rua Sete de

Setembro n. 137. v

PRECISA-SE 
de costureira»; nn rua Sete do Se-

tembro n. 137, ('

PRECISA-SE 
do nma boa cozinheira do trivial;

ua rn» do Senador Pompeu n. tjO.

JRECISA-SE de uma criada para lavar o engom-
mar; na rua do Senador Pompeu n. 250.

JRECISA-SE de uma lavadeira c en.ommudeira;'para tratar ua rua do llospicio n. __¦

PRECISA-SE 
do cinco canteiros e dous Incnnha-

dores, para uma pudreira do Santos; na rua do
Hospicio n. 73.

PRECISA-SE 
«le ofUciaci cigarrei™; oa rua do

Conde d'Eu n. 172. (_

LUGAM-SE uni .I....I novo. para negocio; naj 
gg^^í^^^áSS.Ama Vinlo Quatro «le Maio, junto a uma das esta-

eões o uma casa nos fundos, para família ; trata-se
ja rua da Allandcga n. ltl», das 2 fa 3 horas,

ALUGA-SE 
um bom sotão independente, cm casa

de familia, com banho de chuva, por preço ra-
«oavol; na rua de S. Pedro n. 303.

ALUGA-SE 
uma cozinheira do trivial, para casa

do pequena lamilia; trata-so na rua Laura de

granjo n, 39. _____

ALUGAM-SE 
uma sala o alcova, a pessoas de-

centos; na rua Larga de S. Joaquim n. 89

LUGAM-SE «pownlos com pensão, a casses oa
pessoas «irias; na rna do Lavradio n. 139.A

ALUGAM-SE 
aposentos com pensão, em casa de

familia, a pessoas serias ou casaes; na rua do
Kijmsto da Veiga n. 37.

i LUGA-SE o 2o andar 4» casa da raa da As-
ftseiubiiia n. 87.
IENDEM-SE trinta canários, sendo machos e

Jlomeas. alguns já casados c com ovos, o.quo sr
¦Me desepr do bons criadores, com os seus com
Ifl -- -
W fêmeas, alguns já casados c com ovos
^4e desejar oo bons criadores, com os
.jta-tès tiveiros, vendem-se por não querer mais
_!__¦'; raá ito Ouvidor n, 103. 

IENDE-SE uma cabra por preço commodo; no
flargo do S. Domingos n. 7, sobrado. (_

.jjJDE-SE.tti- bom piano do Henri. Hera, rjuasi
Jnow) o 'por metade do cuslo; na rua do Uos-

piioí-l.
IfENDEM-SB, de uma família quo se reliroa para
¦ era, om _u»i_ii-louça, dois consolos, «ma cama
£ casados, lodo do -íiuhítleo, e mais oulri» "¦*"'"-
0 i aa pia Ão Lavr-dlo n. 01 «obrado.

Ihioh -03UIS ! Oi «iqmoov 51! oi-res^O •>OT»II A
^Miíov -«.ím. •"! 638H0J •seiui-J _s-K3ü>.afi

árua.

PRECISA-SE 
dc perfeitas costureiras do cor-

pinhos e do boas saieirasj na rua Seto do So-
lembro n. 121, 1" nmlar. V

PRECISA-SE de perleitas corninliciras cm casa do
i\lme. Latour; ua rua da Quitanda n. 53. (*

PRECISA-SE 
do mnitas criadas, amas de leite,

meninos o menins-s, lendo-so emprego ou cm-
pregado coni 100 rdis; na raa da Conceição n. 11,
ondo Irata-so do papeis para casamentos. (*

PRECISA-SE 
de boas arregaçadeiras; na rua da

Prainha n. 160, paga-se bem. t'

PRECISA-SE 
de uma criada para tratar de nma

creança o mais serviços do casa; na rua do Sape'
n. 13, Jardim Botânico. (_

PRECISA-SE 
do um ofllcial sapateiro, para ir para

lór,i; na rna do General Camara n. 121.

PRECISA-SE 
de nm pequeno de 10 a 15 annos.

para quitanda; na rua larga de S. Joaquim
a. 131.

PRECISA-SE 
de uma criada i para tratar na rna

Saldanha Marinho n. 11, morro do Pinto.

PRECISA-SE 
dc um coiinheiro; na rua ds Ria*

ebuek) n. 100. sobrado. (

Cattete.

na rua do
Corrêa u> A 2, largo do S. Salvador,PRECISA-SE 

do uma boa cozinheira
Senador

¦In - ««..._ ii lil '*¦ __-._
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PRECISA-SE 
de nma cozinheira para casa de pn-

quena lanilia, não so faz questão de dormir
tora; na praia Formosa o. 125. ('

Vílàa^rlit-iij-iiõ, 25'5/„ do'desconto, a 90 dias!
_a rna da Allandega n. Mi. <¦'

VEW-tE-SK 
leite JPu_H> e -çarnn-

..«Jo, (K.rn cafes c liotciniln»»
|__-.e dlirercnça, c iia»*" parti-
cnlarcr. por asslíeaatuira» iiieii-
•a.», no cHtalitilo «In i*u«a «ap
Baddoc-á laotoa a. -8 F- __£

VENDE-SE 
a chacarinha da rua Josi! Bonifácio

n. 33, cm Todos os Santos; trata-sa aa rua dos
Inválidos n. 86.

VENDE-SK 
uma casa do quitanda, carvão, louça

e (ruelas do paiz, está bem sortlda, tem bons
íommodos o fot bom negocio; ao comprailor so «lira
forque se vemle; na na de S. Pedro n. 270. (*

VENDE-SE 
uma bem montada olaria distante

meio kilorac.ro do Sanla Cruz com linhas do
Bonds á poria, dando transporto para qualquer dos
dois logares, sendo Sepitiba o Sanla Cruz, e havendo
nesse logar grando falta do materiaes para obras
do goveruo e particulares | o motivo da venda o o
dono ter do retirar-se para ás águas, por falta de
•ande; quem pretender dirijn-sc no ponto dos bonds
do Sepctlba ou com o agento da estação à casa do
vendedor. (*

VENDE-SE 
um bom piano quasi novo, l/i de

cauda, Plojcl, por 1008; aa rua do Rlachueo
».S09. __]_.

PRECISA-SE 
do ura oilicial torneiro; nas olll-

cinas Dellorge, rua da Saude n. G8. (

PRECISA-SE 
de una criada para cozinhar e

lavar para pequena lamilia, e uma pequena de
11 annos para brincar com nma creança e fazer ser-
viços leves; na rua do Maltoso a. 9, sobrado. ('

PRECISA-SE 
de «un pequeno para charularin,

qua saiba laier cigarros; na rua do Visconde de
Itaúna n. 70. J_

PRECISA-SE 
de corpinheiras c saioiras; na rua

do Gonçalves Dias n , 19,Io andar.

PRECISA-SE 
de uma criada para 

'pequena Ia-
milia; na rua do Rezendo n. 31.

JRECISA-SE de uma criada para serviços iiveu;'narua do llospicio n. Ul, 1" andar
«RECISA-SE dc ura official barbeiro; na rua do

liapirito Santo n. 2 D.

PRECISA-SE 
de uma ama secca e serviços leves,

em casa de mãi e Ulha; na rua do S. Pedro 307,
sobrado.

E
P

,RECISA-SE alugar uma criada para os serviços
de casa de faroila j na rnn do Conde d'Eu u. i8.

RECISA-SE dc uma criada quo cozinho o
lavo para tres pessoas; na rua do Lavradio n. 5.

PRECISA-SE 
da uma criada de meia idade pane

cozinhar para tres pe»oas; aa rua de S. lo«e
B. 63, sobrado^

PRECISA-SE 
de uma criada do idade para ser*

ticos leves; nn rua do Rosário n. 122, sobrado.

PRECISA-SE 
dc uma criada ; na rua de Miguel

de Frias a. 8.

PRECISA-SE 
do uma perfeita cozinheira pora casa

dc pequena faniiHa estrangeira; na rua do Vis*
Conde dc Itaúna u. 21.

Í 
JRECISA-SE dc bons officiaes de cigarros de pa'

lha; na fabrica dc cigarros Fantoches, á rua do
lub Gymnaslico a. 3, sobrado, antiga travessa da
Barreira-

PRECISA-SE 
do uma criaila qne saiba lavar c

engommar bem; na rua da Imperatriz n. 62, so-
brado.

PRECISA-SE 
de uma criada do 12 a 10 annos,

para cuidar de crianças e serviços leves; na rua
de SanfAnna n. 9.

DESAPPARECEU 
da raa d« Souza Barro», no

Engenho Novo, no dia 13 do corrento mez, una
senhora de 80 annos de idade, trajava na oecaaSo
saia azul com nm babado, um chalé amarello, chi-
nellas de couro branco e meias brancas. Roga-se a
qualquer pessoa que d'ella tiver noticias se dirigir 4
rua acima mencionaila. N. B. Esta senhora chania-
se Marin Ignacia, c baiza, magra o morena, de na-
cionalidade portugueza. (¦

COZINHEIRA 
do trivial, de coadncta afiançada,

alnsa-se «im»; na rna d» S. Lourenço n, 60.

PRECISA-SE 
de um apremliz sapateiro que en-

tenda do ollicio; na rua do Machado Coelho
a. 120.

PRECISA-SE 
de ura official sapateiros para tra-

balliar por mez; na rua do Machado Coelbo
D. I!B.

PRECJSA-í-K 
de üioas costure..

ra» c uma maclilnlsla, u<> ate-
Ucr de Mine üíerelcz*. rua do Ou-
¦vidor n. _ .8, aolirado. Ç

PRECISA-SE 
do um ofllcial ba^eiro; na rna de

S. Joáé n. 57. (*

PRECISA-SE 
de nma criada do Idade para pouco

Krviço «Io uma senhora só; na rua do llospicio
n. 218, sobrado. _^ ,

PRECISA-SE 
de uai pequeno estrangeiro, «ie 1!i

a 16 annos, rom pratica dc barbeiro; no becco
de JoSo Baptistá ti. 13. ('

CAUTELAS 
do Monle de Soccorro, casas de pe-

nhores, ouro, jóias antigas, prata e brilhante».
Querem lazer proiapta venda, vio i rua da Uri-
guayana n. 18. (•

BANHA 
nacional 700 rs. o ltllo,' 18500 lata de í,

38100 de 5, 68300 de 10; manteiga Demaeny
lg200, Brctcl 18160, outras marcas 960 a 18US0,
manteiga italiana, latinhás de 250 gramraas 50U rs.,
latas de 1/2 kilo 900 rs.*, bacalhau 360 a Ü0 ; ha-
tatas de Lisboa U0, meia caiza 38(00 ; kerosenc
88800, lata Í8500, garrafa 200 rs.; latas grandes
do peiio 300 rs.; mate picadiuho 360 o kilo ; er-
vilhas qncbra.las, latlnhas 280; azeitonas 200 e
,100 rs.; goiabada, latas grandes 500 rs., pcinenas
200 e 240; azeito, latas de litro 18200; macarrão
800 rs.; toucinho alto 700 c 800 rs.; costcllctas de
Minas 980 ; früctas cm latas 550 (garantidas); 25
alhos grandes, 400 rs.; guandos 120 ; feijão prelo
novo 120 o 140, de cores 100 a 160; arroz 140. de
Iguape 100, agulha- 180; peüt-nois «0; rham-
pignons 200 re.; carne seoca de 3W n 440; grao de
bico 300 rs.; canoa do Paraty MO; snlwo, cana
com 27 pitai 18500 a lg700; palitos lixados 16(1;
na rua do Núncio a. 2, esquina da do visconde do
Rio Branco.

ESPIRITA 
A. B. de O. Vallhn participa aos s?ns

amiüos qno continiia com as setBôei spiritas cm
sen gabinete á rna das Laranjeiras n. 91.

GRAVAM-SE 
copos de crystal, em um copo liso

latem-se quaesquer desenhos quer sejam nomes,
monogrammas, etc; na unica oíBciua Assembléa 07:
1" atilar.

SRECISA-SE de bons nfficiaes Mffirr.Hros, para
_qual(jucrjniri.* a; na rna d ___*4sÇ!u_,i*__? _!_

RECISÃ-SE «lo uinr. ama do loilo; ua praça «'.o
General Ojorio n. 59. 

,RECISA-SE ds uma boa cozialioir» c arruma-
«loira «lè .asa, para rira oas_ *mn filho*, dando

ãttx í»_s 'uafoHoaiís «k si.; na rua in&ftfii R»
_tí_os _. 1&

A 
PESSOA que entregou a sna filha na rua de
S. Leopoldo n. lil, pede-so que vá buseal-a no

prazo de 8 dias, scnüo seri entregue i policia para
Ur destino.

C|_nas rnas «lo Senhor dos Passos n. 75 c Viscont'..
dc Itaúna n. 129.

U.\I 
casal preeta em casa ii tarai!.-, «fe n«i rom-

uiinU, com i<e**_ifl, uj >._iItu da u___^_ caria a
(• 1 D. A. Besl» &w_-Sorio, " /.

IS" __.__.-31E BA âa 5.0TERIA

EXTRACÇÃO

COMPRAM-SE 
ouro, prata, brilbanles o jóias an-

tigas paga-so bem; rua «Ia Carioca u. 32, cm
•casa iio bera lili., (_•

1NHO «le caju, unico premiado. Todos os prc|ia-
. rados medicinais èstraiigeirus e nacionaes, á

venda na drogaria Esperança, rua Sete de Setembro
n. 1*5. (.

iíiil
FnUWtiVtSZ, 

ra-aucez e Iti/sle--.—
Um tres mezes ensina-se a falar e escrever cor-

rectumente qualquer d'estes idiomas, por OS men-
saes; As;omhlca 109, 2* andar. (.

CASAMENTOS.—Tratam-se 
dns papeis por 38;

na rna da Allandega n. 308, loja.

COMPRAM-SE 
prédios fi chácaras grandes ou po-

quunas; trata-so cnm o Sr. Barros, rua da Uru-
guayana n. 51,.sobrado, __•

.OMPRAM-SE roupas novas o usadas, mulas e
Jh.ihi.is: nn rua da Cario&i n. 82. (.

_T~%iT "E-T> *~y,es/i Consultas grátis na•V-J?_L___ií_?K_» rua do General Ca-
mara 03, das 12 ás 2 horas. Cura do strabismõ
(olhos tortos), Dr. Guilherme Nae.cli. (•

ffi^

INFALLIVELMENT

AS SEGUIW ÉÉ SIÃO EXTBAHIDAS OlilliPP IODAS AS ÍEB.AS-IEISAS

mSWm DIGESTIVAS DB PANCREâOTâB
de D_-,FF-E@NE

Pharmtcoutlco do 1a Classe, Forntoedor dos Hospitaes d» Paris

A Panoreatina empregaíla nos hospitaes de ParíB ô o mais*
, poderoso digestivo, que se conheça, visto como tem a pro-g
»priedade de digerir e tornar assimiláveis nao somente a carne I
|e os corpos gordurosos, mas tambem o pão, o amido e as íe-
«cuias. ¦-¦ '

Qualquer que seja a causa da intolerância dos alimentos,!
(alteração, ou ausência de sueco gástrico, inflammaçao, ou ul-
cerações dó estômago, ou do intestino, 8 a 5 pílulas de Pan*
creatina de *efresne depois ia. comida, sempre alcançam J
os melhores resultados o sao por isso prescriptaa pelos me-|
dicos contra as seguintes affecçOes;

{Falta ds appetite.
. Hás digestõw.
ToBdtes.
Flat_.-_.eia estomacal.

Gastralglas.
Dlcerações cancerosas.
Enlermidados de ligado.,
Emmagrecimento.

Anemia.
Diarrhea.
Dyaentaria.

 Gastrites.
Somnolencia depois ds cornar, evo_nt-3queacompa_hamigraTid<.z|
Í^Ar.Ci.EATIÍÍA ÍEFHESI.E em irasquinhos com a dose]
de 3 a 4 colheradazinhas depois da comida.
Em casi do DEFRESNE, Antor da Peptona,PAUIS, t em todas MPfommii1

1 -.Ca-.^-r. ¦•¦'..¦ - :. ,~s\*;- SK ¦ ¦¦*¦_»/¦-*«-*.•**.'. *- "¦•!.." ...... 'tf -'-_¦_ "T-. í' '< "'•_¦¦_______________.

Cura todas as Moléstias resultantes dos Vícios do sanguo : Baerotaiaa,
Ecxema, Faorlaas, Hurpès, Liohan, Impetigo, OAta e Rheumatismo,

. ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
ci© Iodiureto de _E»ot_*.,si_»-.o

Cura OS accldentas svp_illticos antigos ou rebeldes : Uloeras, Tamore»
G.mmai, Exoatoa», assim como Lymphaüsmo, Eacrolnlaa e Tuberculosa-

_0JSTOO3S'XIlA.-»J9 E-SC TODAS -A.K 7_»_lV-RA-CA.OIA.a

kfuli. m total.. mi, tbmuMtiio, Ul. tu llobilH, iSitwi.ii B0IVEA8 Uf rEClEUl

COMPANHIA
mtòã

! ^E GAP1TAI.
De accôrdo cou n resolu.ão da assesuMén _?ci*n. «t.e iC,

«Io corrente, sei-« aberta uo <iiícrI_>to.*__. «tm e«.s_[»»i»S-lia, tt
raa da AITaude-. a u. S», sobrado, a Hu5ise-.i-.ci.ii fiara aei
gmento de capital, nos d.ias S5 o SG, acudo iireferldos nn
aub-nci-iiiçuo om actunc.. accinn.atm-. Far-ae-Stn IVeste -actui
uuia entrada de IO "/, on 80$ _tor ncçãò.

As vantagens que colbeiia o. Si*«a *aceíoaiis.n!3 consuras';-
dores estão consignadas no .art. SO dos estat_tto_i< « <f
combustível será entregue ao coofterador, cotia csau a|>atf:
mento dc IO '/. dos preços do mercado »• -- %/ *•¦:¦,

Kio de Janeiro, IO de tngoesto do 1SSMÍ. —Di*. Joüo «sííjmm
Cario* da tSutmao, director-secretario. ('

D*ã. 
/.<. Ifl1 preços fixos com grande ro-

n! II í fi X iluceão, garautiiulu-so sua legi-
_.Uy*»l« liraiilaiíb. llua 1'iimeiro de

Uarço o. ü. Granado 4 C. (.

Os ^icios ^^ im™ —-'Jl?r-'-'

Empreiiado com a
maior ollieacia no
rlieuiualMiuo de <]ual-
quer iiatun'/.a, cai

loilns as -iiu.leslhis da pelle, nas leiicorrhea. ou
flores brancas, nos solTrlraeiitòs occasionndos |iclalnipiiiL'711 do w.'ik, o linalmcnlo nas diüúreütcs'
fóriiias da syphilis, Deposito na «Iro.aria Sul Ame-
ricauà, de Silva, Gomes «te C, rua do S. 1'edro
n. -*J o -.'.. (•

Emprega-se esta .uanlia
r.$s ' h rr. l,:irl''-uiarmt!|,i'í fi0-"''- iiy-

%& w a %J v w KP iiollípca «de prédios na cl-
dadee súburhlOS, juroi)at0ü/oj Irata-se com o
Sr. Barros, ma da Uruguayana n. 51, solirado. (.

-JíBÍ^
Curams-

com o
EMiin

oynocau-
Wi-o com-

«.«
•x&,

«muuN
composloo
as (lilutas
indige.na.-í

-t TAIÜYÁ

Lobão, rira «Io Ouvidor 33,1_.

H BOSÃ RE MCSGO í?m,*,X,p.';. "1?.^^^-.
o [ilmiiits para tí.mpáos, liailes c casanitmln,., recd-
l.iihis ilircclaiiionic, «le Pariz, coroas de dores dc
biscuit o outras qualidades, para finados c enterros.
-M. I'. de Magalhães, antiga cisa de Rullna Mor-
rol &C. Vcmlc-se barato, na rua Solo do Setembro
n. 52. Recortam-se babados. ('

v .es |\tv?t'V>*J1„« fosla, us-
.eC_\W-»U .oí**a& «UENTOOÍ

o^^o..^0'

composto
propriedade e formula do Dr. Monte Goilinho, re-mnllos novos que n.Io contetu mercúrio ou azoiifiuocos únicos aiicí.ri.aifoj pela Exma. in<p«lon'a
jerul il» /i__icii-,ei*m priliilejio «ío gtverno brasileiro.A -venda no deposito especial do F. Paulo <!«•>(i-rc-ltUM, rua do. Oii.-Iv._n 3».'Uao-se prospectos eiplicativos. Preços: Eliiii-58bnguento 2j. Pílulas 18500. Aliallmeiito cm duzia.no exigem dieta.

SsíreilMDíflsdaüretliraí£a'Tem0«iò,r;
pelo cspecialista.DIl. 1'ONOV, 23 ma «Ia Quilamla.

_^lppiá_3i_^_f___í^
.lo JJr. Niobcy, deposito, nut Primoiro do Manjo H.

Píll R.fDCTftP.. ••aivrol; exprossainonte
I.ULU bílUHlllf destinado ao toucador.da-
.nlioras; poli. iiiüUÕ, im drogaria Jauvrot, rua da

Quitanda n, 35. (•

IOS CRIADORES _S:?í'ÜS
rKS para queijo nn para manteiga, da .¦u.ledilada
imrca Estrella, registrada ; prenaraçÕ03 moílensivas

•i ellicazos,empregada- pelos mais importantes íabri-
''antes de (juuijo e inauleiga. A' venda na rna da
Ufanilega n. 38, Magalhães Lucius & C, únicos
importadores^

SÂBÂO RUSSSSíx-
i'arndoda, approvada pela Eima. Junla de Hygiene
Publica da capital. Inuumnrosceilllicadnsdo medico»
lislinclos e do pessoas dc Urdo o critério atícslam o
.reconisam o Sabõ» CtusBO para curar: quei-
iiaduros, nevralgias, contusões, darlliros, cinpigens,
íannos, caspas, espinhas, dores rlietimalicas, dores
ie cabeça, ferimentos, sardas, chagas, rugas, eru-
igões cutâneas o mordednras de inseclos venenosos,
I.'., etc, A unica e a melhor A*_ ua ileTuI*
¦cite, rcunin.lo em si todas as propriedades das
íats afamadas. Vende-so cm todas as drogarias,
iliarrnacias e lojas do perfnmarias. 

Pasta de lyrio Jnnvrol—
preparação destinada á

::iS'.'fv_ção dos dentes e á hygiene da bocea. Polo
;; ua drogaria JANVROT, rua da Quitanda n. 35.

12M SOLUÇÃO e CÁPSULAS
de ÀNTIP YRIH A do
Caoreado poia zract-l-ada da medicina do Pariz.— Premio Moatyon.

0 Melhor Remedio contra a Enxaqueca:
A Verdadeira SoluçSo de Antipyrina do D<"- Glin possuo uma

poderosa acção para acalmar as dôr«s de : Lumbagos, Torticolis, Nevralgias,
Scialica, Menstruação dif/icil, Colicas violentai o os accessos de Gota e de
Rlteumatiemo. ¦ . , ,,_.• A Antipyrina pôde ser considerada soientlfioamente como o
medicamento mais poderoso contra a dôr. >

(Acaiemia «tes Sciauias, Sessão de ts iU Abril «*> ÍS87.
Dose : Tome-se cada dia de 2 ú 4 colheres tia Verdadeira Soluçeio de

Antipyrina do D*» Cain. __
NOTA. — As Capsula*s de Antipyrina do D» Clin sao destinadas as

pessoas que nio podem tomar a Solução.
Casa CLIN & G" em Pabíz, k pharmacias

*taM_M-M-n-ãi-a-HMan*Bo

I >""-4 $mx $*-B0*4 |

'^f :^fe«.fc-t_l»aW____ ^ __^â$Sfl-ffl "® Í.f**_fcStr.t-jJÍ^ ^

_B C______àS * 1-^lliBl * - 15^5-®' ©

t* fados os Sndjictos da @azu L_ T

MENINA.—Precisa-M 
de mna de qualqner côr,

do 10 a 13 annos, para «asa de lamilia, para
pagear uma criança que auila .ò, paga-íe raioavel-
mente: na rua do Dr. Joaquim 6_»a ir. «18, tobrailo,
antiga do Santa Tjjg-Ma. _{_

«UNOS, comprara-» a dinheiro, de boas nnclores
a em qualquer «tado, paga-se multo lon; na«*
do Hliicliuelo n. im, tdiiu e ollicina do Guimarães.

Ij.500 enfeilam-to ohapiSiis, címoertam-so o
vendem-se por pre«)06 baiatie»u-os j na rua de

•*¦• ¦losc n. 47. 1'

DÍS. 
AiairnEEíO Ç**»s«íoiSt clinica medtet,

espec. de moléstia- doe pnluiões, eorapo e rins.
Cons. Uurivos 103, das . ás 6. HÁS. lialriao Heis
a. «5. ..

RHEUMATISMO, 
eura-se ci». a salsa, curdla e

sucupira branca, de Carvalho Ferreira <-*C, rua
da Assembléa 811.
RgOLÉSTIAS da pelle, curam-se com «salsa, ra-
IVjroba c sucupira branca, de Carvalha Ferreira
& C, ma da Asseuihlca 8;i.

OLESTIAS do estômago, oiiram-ae com o elixir
«le camomilla composto, do Carvalho Ferreira

& C., rua da Assembléa 89.
AHTHROS, curara-se com a salsa, caroba e su-

etipira Iirunca, de Carvalho Ferreira & C, raa
daAssemUóa 39.

L-HTTBS-, tf, goiilerard ás £tmshourz, $ÂRIS
preparados com matérias de primeira selecção são sempre de c_u.alidac'<3 superior.

Vendo-se om todas as principaes Casas de Perfumaria a Drogaria. .

w^^w^^w^^..

OSSES c bnwichites, enraiu-w com o xarope te-
_ de.oso, angico e aliiilj-ão ile Carvalho Ferreira

& C, ma da Assembléa 8V;

com npplicaglío ã
medicina, indus-
tria o artes, desin-
fccUinles, águas

mineraes naturaes, remédios o Iodas as cspectãli-
dades pliarmacenticas nacionufis, c cslraugeiras,
garantidas legitimas, a preços inferiores ás'colaçUO-
o preços dios de outras casas; acham-se á venda
nn drogaria importadora de Magalhães Lucius & C,
i;5.e 3S rna da AUa.dn.a. 

¦mm^m.

i(ptOT_.a pih UASEIU íi BQIUKI
PREMIO 00 INSTITUTO AO 0' CORV.SART, 1356
HeíU-has nas Hl^iosIf-CS lutcrtifirl-.tinc-. do

PAaia-LTeH—TIBU-raiLA-IlPÜIl—PABIS
1S67 1872 1873 18W 1878 -

Empregada eomo maior excito contra

DISPEPSIAS
OASTRITES - QASTRALSIAS

DIGEST. ES TARDIAS E PEN I VEIS
FALTA -'APPETITE

u ornais DEBoaDK.-ia da dmistío
sob as ronttAS oe

ELIXIR.. dePepsina B0UDÍ.ULT'
VINHO. . do Pepsiua B0UDAULT
POS. * . de Pop.ina B0UDAULT

do ventre, falta do menstrua-
ção, torneiras, dores «le cabeça,
máu estar, üemorrlioides, Yer-
llgen.i digestões dillieeis, mo-
lestias do ligado, ejeesso «Io
bilis, curnin-se so com as pi-lulas indígenas do TAYUVÁ
composto, privilegiadas pelo
governo. Ourives ito. F.
1'nulo de Freilus.Calsa 18500.
Não Gil.em dieta.

PRISÃO

darlliros, ulceras, ojenn, hon-
has, empigens, ele., curam-
se rapidamente com o Un-
gucnlo de ti UM UN composto,
unico remédio para esle llm
privilegiado pelo governo,Uin_lata (grande) 2B. F. Paulo de
Freitas. Ourives n. 30. Hio
exjge dieta.

FERIDAò'

São CTijiellidas com o tat>
c*s>* lias ci-lnn .im,leito com TàMcétài Muito
ofrailavcl ao |ialadar, dis-
petVsajiuvRantes, .. infalli-
vel. F. faulo «le Freitas;
Ourives 30. Vidro lgüOO.
Nilo eiige dieta.

LQMBRI&&S

O HOTEL DERBY
Dispondo do pessoal habilitado, é tt

unico que servo seus freqüentadores cone
esmero, asseio, promptidão o preçor
módicos... Está na ponta I,.. (J

5 RÜA SETE DE SETEMBRO V

BALANÇAS CONTEVILLE

0I.ESTIAS s.vpliUitácns, euram-se com a salsa
caroba c Bucuptra branca du Carialüo FeiTeira

4C", A rua da Assetuliliia n. 89.

ÍMPUIU3ZA 
«lo sau^iie, uspjn a Baba carola e sn-

cupira brauca do Carvoli- Ferreira _ C„ ã rua do
AssemUda n. 89.
ASTHMA o rouquidão, ciira-.so como larope «le
//.fede. >e_ angico e i_«_irão Ai Carvalho Ferreira
& C, Anui ila Ató__l<l*ki n. 89.
nj.0MA-SE nma menina de qiwilsner crirpara casa

ií ii,* familia, par» pageár ema ii.cniin, dá-so-lhc
ta..loo lll;c<^^ario ; na hidoira do Seminário n. 7,
_íí<rado. L;

lASOS.— Compratu-c, panam-se bem, «oncer-
l.ini-M! o oBnauirSe, trabalno gar-,nlido e preços

ihodícos, tr«.;'am-io. ali_amríé o vendcní-si. a pies-
lações acnsaes; na travessa de S. Francisco tit:
Paula n. K, (;

ma BiiHier & C., fazem TCâtíâós
c alltntlíca a cháaadoa; na ma

SaODISTA, A;ma
Evlcom nerfeiçSo c

IÍ| WIMli
E'e_icacissimo para o completo

des.vpparecimentodassardas.pan*
nos, manchas do rosto, etc., ama*
cia tr.mbem a pelle, tornando-a
lisa e imprimindo-lhe o brilho
peculiar ua mocidade: vende-se
na riia Primeiro de Már.o n. ü_ B,
pharmacia, Rebello & Granjo. (•

101 Rua de S. Josó 101 {

TRENS DE COZINHA

Cura certa, o nos casos
desesr.-.rados manifesto allirio.

ELIIíialin,pniinin^'^ifri!ium
Approvado psU Janta d'Hjgieno da ilio-Janeiro,
Muilos di^eules do peito, anêmicos c
chlorolicos lêem aproveitado muito
com o uso d'cs',0 elixir, «iepois de
torem c-apre_;sdo sem exilo outros

medlcanienlos.

Vendem-se bonitas camisas muito en-^j
feitadas,para senhoras e crianças de todas)
as idades, desde um anno; bonitasrodasj
de saia para senhora; bonitos corpinhosj
e golas de crivo; casacos de crivo, pontas;
de crivo, lenços de crivo muito chie;'
rendas e pontas vindos do Coará ; apro-,
veitem que é muito barato o bem feitas*,
rua Sara n. 17, morro do Piato, bond;
da Praia Formosa. (

CHÃ ESPECIAL
O melhor chá verde que se conhece,

vende-se muito bem acoudicisnado eni
latas pequenas, na

RUA DO OUVIDOR N. 54
Hipol Lõíss & Irmão-

J

p

_#i.***•

PROFESSORA
Uma senhora professora, auctorisad»

pela instrueção publica, oITorecc-se paraieccionar portuguez, arithmetica, histo-
ria sngraiia e piano, em casa do fumilia,.
fora da Capital. Quem pretender dirija,
carta a R. R., travessa da MaDguelia
n. 41.

PORTUGAL
Precisa-se fallar eom os dois filhos da

Manuei Ignacio ha pouco fallecido -'esta,
capital. A pessoa que deseja falia.-lhes,
para negocio de familia, está na run Pri-
meiro de Março, Mosque n. 6, próximo!
ao Correio Geral.

N.B.— São naturaes de S. Cliristovão-1.
de Nogueira. (•*-'

BILHETES DE LOTERIA
Remeltemos a qualquer pessoa, poucai

commissão.— Na rua da Uruguayana'
n. 102 A. Vieira & C. {¦,'•

enxoyj.es nn noivas.
quereis comprar por metade de seu valorm
Aproveitai a grande liquidaçãod'cstesar*.
tigos no grande estabelecimento dáín*.
Larga de S. Joaquim n. IDO. . .(_

B
COMPRA-SE

Carroças para aterro c com animiej,
ua Paim n. i, estação de Sampaio. lJ

e utensílios para easa, a preços baratís-'
simos, rua dos Ourives n. 35. (•

ADRIMO VIEIRA BARBOS & C.
Participam aos seus amigos e íregueze.,

tanto d'csta praça corno do iniorior, quu'
mudaram sèu eseriptoiio para a Praia

m

.M1!

¦7 ,* -. - ' ¦ .7'
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SEDE DA COMPANHIA: CAPITAL FEDERAL
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ü Podendo ser elevado a 1,000:0001000 : -

DIVIDIDO EM 2,500 ACÇÔE CADA UMA

r^f^T_vr_E*-A_lSr-E3[I-A.
_ , 7,ft ,,„ 3 de aaosto de 1889 ao Dr. Manuel Lop-S dô Mattoa

_-_*. _*. arm-isicão e exploração do privilegio concedido por decreto n. 73tí ae a ae unanime de«*> a acq^çao 
aeaexpw^o ^ eP o de ^.^ ^^-^J^^pios^ até hoje empregados em pédraras,

disünctos eíenneiros, profissionaes - 
£^k .^Z^r^^'^^ ^ '

QUADRO COMPARATIVO DOS EXPLOSIVOS
CARGA PRECISA PARA UMA MINA

¦

PÓLVORA
1,000 grammas  600 rs.

DYNÂfflITE
400 grammas  1JOOO

SELOUTRO
300 grammas  450 rs.

i

niRTüfiTOl-IA

iiuiutt^ •"••••  ?f.-w — — w

Commendador Alfredo Montanha Martins de Pinho.
Agostinho Amaneio Guedes Lisboa.
João Antônio Barbosa de Araujo. 

"

SO °/o

¦ * 
__

Commendador AlfredoMontanhaMartinsdePiÉo,jresÍÍeüte
Antônio Pereira Cardoso, fcSOrtO.
João Antônio Barbosa de Araujo, secretario.

:i GERENTE, DR. MANUELJ.OPES DE MATTOS
FISCAL

M-

ünsélheiro Francisco fle Paula Mapink, presidente ao Banco dos Estados Unidos úo Brasfl.
if isconde ds Issis Martins, presidente do Banco Constructor

Conselheiro João da Matta Machado, presidente da Companhia Viaçlo Central do Brasil.

Visconde de Carralh.es, capitalista. ;;:j lifI;iêg „ í|§§
Mrelino Leite de Barcellos, presidente do Banco de Credito MercaltiL
Antônio Ferreira da Bocha, proprietário.

BANQUEIRO:
tS_#_.'!-3-

_\ohando-se particularmente subscripto todo o
r^T-nfrín-ifAT» íla Rt»Ç.qÍ1 ilu (1.-1 úO íl. O

ital, são convidados os Srs. accionistas a realisarem no
corrente, a primeira entrada de 10 % ou 20$ por aceao.

banco
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CONTRA FACTOS NÃO HA 4RGUMENTQSI
Imponentes manifestações da sciencia e da experiência; em prol da^grandiosa descóbertf. que maié U

concorrido para allivio da humanidade soffredora r

X>_B2

':'-'
¦ _ >

JOSÉ Al_VARES DE SOUZA SOARES
hnna-O na tabria especial flo parque pelotense, em Pelotas, Estado ilo Rie Grande ds Sal, e appreíafle pela junta central de bygiene publica, auetorisado por decreto.o 

governo e premiado cora duas medalhas de ouro
• •-„ _.__« __fR_>-ms_ constantemente nrovada em curas brilhantes e extraordinárias, póde-se aífiri-iaa. Jltt mala aisoltttAme, m *g^$m^^ m • m&& &&***. °*° '«"-^

segurança que a rt,pui*v"-*« ««? . li(ja ,j0 exito infallivel da sua apphoaçao. _ . . . ^ _____<mais soiiua ao ex-uuji «... . inVf»ia encoberta e mal ferida pelos seus triumphos e pela preferencia com <JÜÔ
ET o oue suecede com o PEITORAL DE CAMBARA' que, apezar dos assaltos que tem soltnüo, da inveja wioaDertaj.> m_u .f*™»*.^-- ^ W»U,_L__ _v...w_-..í_*_,-. «««tiiMi'!

o distingue o publico--supplanta todos os similares nacionaes e es tramai ros e seÉ

Os attestados de distinetos mecücos e de pessoas curadas, que em seguida
-3-SS- S_S_S*3iS3ft-S_233;ioriosarfa_endo jusa bênçãos de milharese milhares de creaturas!

ruida submettemol á apreciação publica, são. provas irrecusáveis da grande efficacia da afamada preparação medioipl.

Eil-os todos devidamente documentados, perfeitamente âuthentioados:
fllhinha de 5 annos de Idade, presa

2E3ars»o de Itapitocay
fi Attesto que o xarope Peitoral de cambará, preparado pelo ^-J^.^^nit
Souza Soares, estabelecido u'estn .Idade, go_a do proprioi wIm on10 oufan «J
• despectorn.iio, c o considero como lllll excellento meio pnra alIlvUr o curni n
tO&se quando 6 convenientemente proscripto.

O referido o verdade e o alllrmo sol) a fé do meu crAii. ,u.-_„_i.
Pelota». 27 de fevereiro dc 188-1.- Dr. Miguel Rodrigues Barcelios (barnodo

Itapitocay).
Tosse oom escarros cio sangue

Levo ao conhecimento do publico .niais um tri.«mphn nIcnnc.ndo pelo popular
íèmcdio Peitoral de cambará, preparação do Sr. Josô Alvares do boiua Soares, cie

v^HaVia seis nnnos que uma tosso grnvo me atormentava dia _c noito, fazendo
ultimamente deitar já abundantes escarros de, sangue; os pulmões, com cortei,
Shavam-sc afetados o cu teria inlullivel.uentc de succumbir a terrível tisica
¦^'um^mieo sabendo do meu ostndo. nconselhou-inc o precioso Peitoral de
cambará, o somente com o uso de 12 vidros d.ssc importantíssimo medlcamcn o
consegui curar-me radicalmente sentindo-mc hoje roi-to^.?podondpjá.çotreg^5ra|
is lides dc minha fazenda do Ccrrito. Depois d'csle caso tenho aconselhado a muita
Kcnto o Peitoral de cambará, o todos tom colhido i-sultauos importantes.

Actualmento fas. uso d'este preparado, com muilo aproveitamento, minha lilha
Heufrides, que lambem se acha sotírondo do peito.

Fazenda do Descanço, no Cerrlto (Hio Grande do Sul)
Santos. _—* 3-_>_r. Pereira de Souza

Tubereulose p-nxlinonar
lllm. Sr. J. Alves do Souza Soares, Pelotas—Tendo om 1878 o meu fllhoi ado-

ptivo, Thomaz Lencinn, sentado praça c estando em Porto Alegro »««*
el-gencral, adquiriu uma tossn impertinente nue nuuca pode ser =°m***«™ P°£

medico ds enfermaria; cm vista disso foi enviado para Rio Pardo.ond^est|vo.,em
tratamento com o illustre medico militar Dr. Medeiros, e ali foi reconhecido
ach-r-sc affectado da uma tuberculose muito adiantada.

Nào aproveitando nada com o tratamento, teve baixa do serviço o veiu para
minha casa em 1882. . 

'

Empreguei todos os recursos para salval-ooa.morte. , 
¦ , . __,¦„._..

. Módicos de SanfAnna do Livramento, a quem consultei, declararam ser caso
perdido e inútil qualquer tratamento, visto o estado adiantado da doença.. o ur.

-Bernardo Josi dos

Attesto c juro sob n fé de meu grau que tenho empregado cm minha clinica,
aempre com multo bom resultado nas moléstias dos órgãos re.piratonos, o Peitoral
de cambará do Sr. José Alvares dc S(trtwíwti ui) oro t/uai; _*.i. ui ¦_¦•_» mv. __«• pOnr.CS. ,

O xarope Peitoral de cambará tem a próprio lade dc_ ser um medicamento de
sabor agradável, e é bem tolerado palas crianças, cm cujas moléstias e de grande
^Cidade 

do Bananal (S. Paulo), 12 de julho de 1888.- Dr. José Joaquim Pereira
ale Sousa.

Bi;onclkxitQ e rlie-inaatismo
. Engenho Barra Nova na comarca do Bonito, Pernambuco, 7 da setembro de 1888

— lllm % Sr. José Alvares de Souza Soares- Pelotas- Para que a humanidade
«OlTredora tenha n certeza de um lenitivo a seus males, recorrendo a um remédio
enérgico c. de maravilhosos cireitos, tomo n liberdade dc noticinr-lhe oettcito quo
produziu (do que sou testemunha òcülar e convicto) o sou tao afamado P-iíoru. ae

""o 
capitão Antonio Dionysio dos Santos, residente no engenho Noyn-Vida, deste

termo, homem maior n cincoenta nnnos, solfrendo de umn bronçhite: complicada
com rheum. tismo, recorreu a diversos remédios som auferir resultados sutisra-
etorios. Lembrei quo usasse do referido peitoinl (porque ja o havia tomado com
optimo resultado uma pessoa de minhn família), e no decorrer de. tres mezes que o
têm usado, ácha-sé.o referido capitão com uma melhoro considerável.

Adepto como sou de tudo quanto è produzido em nosso bello paiz, nuo posso
ser indiferente no grande commettimento por V. S> oinp.rehend.ldo om .bem «a
clinica brasileira j c por isso pddo V. S;. so lhe convier, fazer desta narração o uso
qUeSoi. 

comTmnis profundo respeito e consideração de V. S. etc- franeisco
Benecio das Chagas.

Dr;, Casta-Branoante
Attesto quo o preparado do Sr. J. Alvares do S. Soares, denominado Peitoral

de Cambara, exerce acção benéfica sobre a mucosn dns vias respiratórias, pelo que
tenho observado em minha clinica, sendo minha opinião que pôde ser elle appncauo
tom probabilidade do bom exito pnra aliviar ns tosses o mesmo çural-as.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1888. —Dr.. Manuel Alves da Costa Brancante.

Broneliiíe chronica
Cidade dn Serra Negra (Minas Geraes), 13 de setembro de 188S- lllm.. Sr. J.

Alvares dc «Souza Soares-Tenho a satisfação dc escrever nV. S. pnrn participai-lhe
nue solfrendo eu ha mais de quatro nnnos dc bronclutc, trazendo-me a maior parto
3o tempo proslrndo no leito, recorri ao sou abençoado Pei.oni' de Cambara, c nao
foi preciso mais de meia dnzia de frascos pnrn me restabelecer radicalmente. Por
isso dou praças n Dous por ter encontrado tão bonofleo medicamento...............

Disponha sempro de quem é eta.-Silvio Ribeiro (director do Collegio Santa
Ctuj .*

Di», "Vicente da líVIaia
Attesto que o Peitoral de Cambará, do Sr. José Alvares de Souza Soares,

preparado dc uma arvoro aromntica. denominada CAMBARA' que vegeta na_ nossa
serra dos Tapes, «'-

neriIlUO e Ml lll n-JBiq.iur u-niniue.iu'. .ii." " i.__'i.~™.™,.-' »-...„«-)«
13. porém, aconscíhou-mc o Peitoral d» Sambará do V. S., talvez unicamente
para sr.isfiwcr-mo, o foi com este preparado quo o meu filho se curou . ,

O tratamento nno foi longo, as melhoras forain grndualmeiito augmentando,
mas, á medida que cilas progrediam, os meus cuidados. r^ob^amjj-.p.ol8jtMOT
sabem ceno taes doentes n'cstns esndições tornam-so mais msolfndos o descuidados
do seu .««dado, com o apparecinicnto das primeiras melhoras.

Por isso, propoaitalmento, obriguei-o a continuar, por nlffum tempo, no uso ao
seu preparado, guardando um regimen conveniente,, e, dentro em pouco, meu
filho tornou-se foi-te, vigoroso, completamente restabelecido _."•""¦¦'_ *s-

Entendendo que este facto não deve ficar Ignorado pelos que aolfrem de tao
tenivcl enfermidade, peço-lhe para publical-o, tendo em vista levar uma espo-
rança ao coração de tantos enfermos desanimados. ei.*', rsihn

Accclte os protestos da maior gratidão do de V. eto.-Vuiente Simüet Ftlho,
Dous Serritos, em Sarandy, Rio Grande do Sul, 3 de março de 1885.

3_>r. Camacbo Crespo
Attesto, sob a fé do meu gráo, que tenho empregado em minha clinica

o reitoral de cambará, inventado o preparado peUv Sr.. J. Alvares de houzn
Soares, de Pelotas, com grande proveito nas diversas aílecçoes das vias respitonas,
especialmente quando chronicas.

Rio de Janeiro, 31 de Maio do 1S88.—Dr. Camacho Crespo.

Goxistipação e tosse
Minas Geraes, Socego, 23 de junho dc 1889.-EU, abaixo ássignndo, attesto

a bem da humanidade, que fui atacado dc uma constipaçao acompanhada de tosse
descsperndorn, que impossibilitavn-mo do escrever e mo nSo deixava conciliar o
SOmScm 

ter allivio algum, lancei mão do Peitoral de cambará, depois de ter
feito do meu estômago uma completa pharmaon, e soesto importante medicamento
me removeu os solfrimentos quo tanto mo ntormcntnvam, dnndo-mo finalmente
descanso dn noite e o somno impagável. E" dever meu agradecer o lllm. Sr.
Alvares do Souza Soares, por tão importante descoberta. Por isso, tenho
mendado o seu preparado a diversos nmigos e recommendo-o sempre n _
pessoas, que por¦ fatalidade, sofTrerem de molcstins provenientes de constipaçoes...—
Olympio de Assumpção Oliveira.

Octacilio Gamara

o
José

recom-
todas ns

gando cate Importante medicamento em nma _.......... . .
de uma terrível tosse convulsa on coqueluche, durante dous mezes, e depois de appli
endos outros medicamentos, obtive o maia agradável resultado para o meu coração
de pai, até então afflicto pela crueldade da moléstia de minha fllhinha, dando-ino
o afamado Peitoral de Cambart, do lllm. Sr. J. Alvares de S. SoareB, do Pelotas,
e dous vidros, apenas, produziram tio brilhante resultado. .

Felicitundo ao auclor de tão virtuoso preparado, desejo que este «testado
verdadeiro, nprovoite aos que, eomo minha fllhinha, sejam atacados dc tao terrível
enfermidade. Rio de Janeiro, 31- de março de 1888.-JO-- Carlos Coimbra de
Gouveia. ._«Dr, I-*ereiLra da _S__íotta

Attesto que tenho empregado o Peitoral de Cambará, do^Sr. Souza Soares, dc
Pelotas, em diversos doentes, obtendo exeellentes resultados. Rio de Janeiro, 11 d»
agoslo do 1888.—Dr. Pereira tia Motta.

Goqueluclie, astiama é tísica
__E.a__o_pa_a.te

lllm. Sr. J. Alvares de S. Soares. — Tenho a maior satisfação em commu-
nicaraV. S. mais algumas curas importantes realisadas n'esta villa, com o seu
precioso medicamento. , . . .....

Tendo adoecido dons fllhinhos do Sr. Arsenio Cardoso dc Aguiar, dc coqueluche,
o atacados de grande febre, cm menos d* quatro dias ficaram radicalmente curados
com o Pe:toral de Cambará. _." '-_ ..»._.,»,«-.

Uma Illhinha do intelligente guarda-livros o Sr. Barros dos Santos, que também
solTria do uma tosso convulsiva, acha-se restabelecida, devido ao mesmo remédio.

A esposa do Sr. Gabinn Rodrigues Correia, que soir.ro de asthma,.ha muitos
annos: sem nunca ter oxperimentado melhoras com outros remédios, esta obtendo
as com o uso do P_i.ora. de Cambará e, tão satis.a.torias, que promettem cural-a
cm pouco tempo se persistir no medicamento.

A parda de nome Maria, escrava da Exma. Sra. D. Maria das Dores Ferreira,
sendo accommettida de uma tísica galopante, medicada pelo Sr. Dr. Hennqson, sal-
vou-se dc tão terrivcl enfermidade, graças ao Peitoral de Cambará, empregado por
aquelle illustre medico. Sou, eUs.—Emvadio Pinto de Oliveira, (Agente consular
portuguez, era Santa "Victoria, Rio Grande do Sul).

Dr. Telasco cie Gomensoro
kttesto que empregueio Peitoral de Cambará, do Sr. J. Alvares de Souza Soares,

dc Pelotas, com grande vantagem em pessoa de minhn família, que sollria, na
alguns mezes, de uma laryiigite, acompanhada do aocessos de tosse. —
de Gomensoro. -*»

Cinco annos <3_.e so__friiia.eii.to cio
larynge

O Mm. Sr. Ignacio do Assis Gravana, antigo c conhecido criador em D. Pedrito,
(Rio Grando do Sul), attestou cm favor do Peitoral de Cambará.

Dez annos de 8o£frline»tosl
Lô-so n'uma folha de Santa Victoria do Palmar (Rto Grando do Sul): ,l

.. Sr. redactor .-Ha dez annos tenho vivido sempro ncnbrunhado por tenw cn-».
fermidado pulmonar, que uUimamcnlo tornou-se agudlsslma, piivando-me tM 0.0
allivio nuo o somno proporciona. ., , __: . ,„„„__«_|i

Já estava desanimado do restabelecer-me, pois «nio tinha onsalado lonumanv
classes de nieò-camcntos, sem colher resultado satisfaetorio. .M_Ü

Em hora feliz, porém, li om seu conceituado jornal as virtudes qno eram Ml**
buidas ao Peitoral de Cambará, do Sr. José Alvares do Souza Soares, de Pelottg
o deliberei cxperimontal-o, confesso que sem a menor esperança, tal era o desanimr
dc que mo achava possuido. . ._. „_.,,*-_£¦

Desde quo principiei a usar osse benéfico medicamento experimentei mellwni
sensíveis: os escarros sangüíneos dcsappareccram o a dolorosa tosso que uao rap
deixava um s. momento do allivio, principalmente tx noite, foi u$v\™ &$?£$}
mente, dc fôrma que hoje, após ter tomado corca do 35 frusços do alludido PetWMI/
vejo-mo completamente curado',(le uma enfermidade q_ue Unha resistido hn 19 aoDQV
dc não interrompido tratamentoI '- _ .,..._ __li

Rogo-lhe pois a publicação d'estas linhas, para, em férma de attestado, mW
robustecer o merecido credito dc mie eoza esse exculleu-o medicamento, uo y. »*¦
attonto amigo.—Vasco José Poreíra d'Ávila.

Astlima em duas crianças
Attesto que as minhas filhas, Isolina de 8 annos do Idade o Silvlnado5, *oBÀ__\

ha mais dc 3 annos horrivelmente de asthma, que lhes vinha por accessos *a*P*Pi,
dos c tno fortes que ou julguei cm muitos d.lles ter-se approximado o termo latat
do suas pobres existências. e . „ .J_,

Depois, porém, que usaram o Peitoral de Cambará, preparação do br. «?o»,
Alvares de Souza Soares, emagosto do anno próximo passado, sô Silvlna rol atM___C-
ha 15 dias de um novo accesso, que cedeu promptamente no mesmo peitoral.

Tudo o qne digo é verdade o o que juro_sc preciso for.
Pelotas, Rio Grando do Snl.— Miguel Antonio dos Santos.

•••' Dr. Serapliim Araujo
Attesto que o Peitoral de Cambará preparado polo Sr. Josô Alvares í«

Soares, é um excellente medicamento, empregado com muito bons resuitaaoa
moléstias broncho-pulmonarcs. .

ser verdade passei o presente que asslgno em Io do meu grão.
ha

Telasco

a. sua
n'esta

iiryuru eiruutuuua. uciiuiiiiijumw v..»«».-__*»*.. ^l«- . ~a— ¦—

um excellente balsamico expectorante, o como tal o lenho cm-
pregado scmpie com hom resultado nas atreeções pulmonares.

O referido é verdade e o juro sob a (é do meu gráo.
Pelotas, 28 dc fevereiro de 1884.-Dr. Vicente Cypriaiw da Maia.

Grave doença do peito
« Declaro nno minhn sobrinha Marciann. com 15 annos do idade, nchava-so gra-

-remonto doente do peito. Sentia grandes paipitaçõos do coração, tosso desesnerndora
e dores aguilisslmas no peito o nns costas quando tomava respiração. Lcmbrci-me,
denois (Vella ter usado muitos medicamentos sem resultado, do dnr-lhe o eiogiauo
Peitoral de Cambará, descoberta do Sr. J. Alvares dc Souza Soares, o como uso d este
cOlcaz remédio achou-se completamente livre do tão terrível enfermidade". .

« Faço esta declaração com o fim do ser útil á humanidade o em agradeci-
mento no Sr. José Alvares .'e Sòiiza Sonvcs, n quom me confesso reconhecida pelo
beneficio mie minha cara sobrinha acaba de recebei- com o uso do seu muito acre-
ditado Peitoral de Cambará. - Pelotas, (Rio Grande do Sul). -- Joanna Ferreira
Cardoso. . , - -¦__.__ .-_-_-.Dr. J_._-t_i.i_B de AraujoFimo

Tenho empregado ein minha clinien o P.íío>-«* de Cambará, do Sr. J. Alvnres
de Souza Soares, nos c_sos dc molcstins broncho-pulmonares, colhendo sempre re-
Bultados muito sntisfnctorios. , ¦.. .

Posso mesmo, em virtudo d'csses bons resultados, garantir a efficacia d es.te
medlcamenlo, principalmente quando estas alfecções tiverem tomado o caracter de
ehronicidadc. , ,. ,

Isto é verdade e o íuro sob a fc do meu grão. -.,''.'-,
Anta (Estado do Rio de Janeiro), 18 dc agosto del888-Dr. Luu José de Araujo
filho. _ - __ __, ,Duas curas em poucos dias !

lllm Sr. José Alvnres ãc. Souza Soares.—Tem esta por fim scientiftcnl-o de mnis
duns esplendidas cuias devidas no seu precioso Peitoral de Çamlmrá. „,,,.,...Por oceasião de olfcctuar-se um bazar cm beneficio da Hibhotheca Publica
Pelotense Ini atacado de uma forte branchite, que me levou ao leito. Vendo-me
wosti-ado e desejando o meu restabelecimento o mais prompto possível deliberei
nsar o Peitoral de Cambará, o o fiz com tanta felicidade que, no terceiro dia da
moléstia, pude reassumir ns minhas funeções do bibliothecarlo d aquelle estabele-

Na mesma época foi n minhn fllhinha Julictn ntncnda de umn tosse imperti-
Bento'com caracter asthmatico, e applieando-llic eu o mesmo efiicnz medicamento,
~l-a restabelecida cm poucos dias. Subscrevo-me, etc.

Pelotas (Rio Grande do Sul).—Francisco de P. Pires.

Outras duas importantes curas !
Fazenda de Santa Ciam, 2' districto dn Villa de D. Pedrito, Rio Grande do

fiul —lllm Sr «J. Alvares de S. Soares.-Pede-me a minha consciência declarar-lhe
os seguintes factos que servem pnrn robustecer o credito do seu precioso Pciíoraí
"* CH!Uwuco 

tempo, minhn esposn nppavecen com uma tosse terrivcl que não a
deixava dia 0.noite,.lembrei-lhe o Peitoral ite Cambarei e com ouso deste remédio
Viu-se completamente curada em poucos dias. ,-,„_.¦„ „.,_

Um lllho mou, que se achava SolTi-endo da larynge, moléstia que
depois que teve o typho, ficou também radicalmente curado com o uso 1
keu Peitoral dc Cambará. . .....j.. _,._,.

Fico satisfeito, |.arlicipando-lho estas cn ias que espero ver publicadas para
bem da humanidade. O Creãdor o recompense, .te—Antonio Simões P. da
Tontoura.

Tres -mezes solfrendo de rou.-
q_uidab

c Eu abaixo ar-sienado declaro, pnrn bem de todos, que, tendo estado doente, por
kais de tres mczes.de uma forts rouquidão, e depois dc ter usado muitos remédios,
kcm o menor resultado favorável, tive a feliz lembrança de recorrer ao conhecido
Peitoral de Cambará, do Sr. J. Alvares de Souza Soares, de Pelotas, e em poucos
(Mas umn cura radical se operou em mim. _„--._n,_j„ „

Outrosim declaro e attesto, que todas as pessoas, a quem tenho aconselhado o
tiso de tão benéfico medicamento, são concordes em dccaatal-o o lambem de acon-
telhar sua receita. ,.,.._, -

Santa Victoria, Rio Grande do Sul.—João Custodio de Andrade Junior.

Dr
Attesto quo o Peitoral de cambará, preparado pC!o;Sr. José Alvares do Souza

Soares, tem uma acc .0 especial sobre a mucosa das vias respiratórias, curando ou
alliviando muitas moléstias d'cstas mesmas vias, o que - prova cabalmente
crescente procura o neceitoção, que ainda não teve producto algum ollicial
nrovincia. O referido é verdnde, o que alllrmo em fe do meu grno.

Pelotns, 28 do fevereiro de 1884.— Dr. Octacilio A. Câmara.

_A.stto.ma durante dezesete annos !
O abaixo assignado, criador nò Povo Novo (hoje em Pelotas), nttesta qno, sof-

frendo durante 17 annos do asthma, com accessos terríveis em todos os quartos de
lua e sem nunca obter melhoras cm todo esse longo tompo apezar da grande quan-
lidado de remédios que usou, muitos d'ellcs receitados por babeis médicos de Pc-
lotas o Rio Grande, tomou em novombro de 1887 o afamado Peitonu de Cambará, do
Sr José Alvnres de Souzn Soares, de Pelotas, e não foram necessários mais de sete
vidros pnrn o fazei- curar radicalmente, pois desde aquella data ate hoje, nunca mais
foi nccomeltii.o tão tcrrivjl cnfeimidnde. _..". ,;¦'¦"_'

E por ser verdade lirmo o presente.—Ignacio Teixeira Machado.

2_>r. Pires de __4_.lni.eida
Sem nos referirmos ao cambará-tinga, lantana vcllosiano no din de pedestre,

Lanoana nseudothéo, St Hil., de reconhecidos CITeitos na medicina domestien, npon-
taremos o cambará verdadeiro, VcroniaPôlyanthçs, Leon:, o qual-por suancç.ao-
as qualidades demuleontes e balsamicas d'aquellas outras, reúne a de ser ao mesmo
tempo expectorante, devendo porisso ser aproveitado no tratamento das bronchites
e nomeadamente da tisica torpida... ,

Bem avisado andou o Sr. J. A. de. Souza Soares, de Pelotns, preparando com
essa espécie o seu Peitoral de Cambará, quo teve oceasião de cxnminnr-com pleno
conhecimento—aconselho o seu uso com a maior confiança—Dr.Pires de Almeida-
Formulário Internacional.

Um caso do coqueluche
lllm. Sr. José Alvnres do Souza Soares, Pelotas-Communico-lhc com a maior

satisfação, que o seu xarope Peitoral de Cambará é remédio ellicaz para a coque-
luche. pois tive oceasião de empregal-o em fâmulos de minha casa, que se achavam
atacados d'nquolln terrivcl moléstia, da qual ficaram om poucosdias curados.

Pôde V. S. fazer o uso que lhe convier d'csta minha commumcnçiw, pnra.gloria
c renome do seu Peitoral de'Cambará. . 

__¦.

Rio de Janeiro, 18 de março do 1888.-America Salvatori, (Sócio da fundiçSo
dos Srs. Manuel Joaquim Moreira & Cf. do Rio de Janeiro.)

_Oir. Urias da Silveira
O Peitoral de Cambará, importante preparado do lllm. Sr. .1. A. de Souza

Soares, de Pelotas, possue propriedades balsamicas pronunciadas, c exerço influencia
benéfica em todas as affecçõescatarrhnes, principalmente nas do apparelho respira-

E por
Pelotas, 28 de fevereiro.—Dr Serafim José Rodrigues de Araujo,

Tosse coc_-.ueluc.txe sem alliv^O ,
A abaixo assignada nttesta, a bem da humanidade, quo tendo sido, em dMWk,

bro passado, atatados do coqueluche seus nctinhos Antonio o Dejanira, o «em «rt*
•¦'¦¦' -• o tratamenfo de seu «lustre medico, deu-lhes o conhecido

Soares, c com quatro vidros d'_£to'
estabelecidos do terrivcl soffrimentd. '?'¦

« Eu, abaixo ássignndo, nttesto qne aehando-se minha esposa, D. Engracia
Gutterres Gravana, solfrendo do larynge, ha cinco annos, foi aconselhada pelo
Sr. José Lourenço Brngn, estabelecido com botica n'esta vtlta (D. Pedrito), a usar o
Peitoral de Cambará, do Sr. Souza Soares, dc Pelotas, c, com etTeito, tomando oito
vidros d'csse remédio, so acha livro do terrível ineommodo que a perseguia na
tanto tempo.— Ignacia de Assis Gravana.

XJma tosse de dous annos !
Illms; Sr. Silva Gomes & C, côrte.-Amigos e Srs.-Tive a ^«"ade 

de ver
uma noticia s,)bre os magníficos resultados obtidos com o P.iíon.* de Cambai á, de
que VV. SS são depositários, e sou foiçado a dizer-lhes que ha dous annos era
perseguido por uma tosse, ora secca, ora acompanhada de catarrho, amigindo-me
Sia o noite j apezar de muito descrente na medicina, resolvi, tomar o Peitoral de
Cambará, é, graças a DeUs, já durmo bem j cofn o terceiro vidro espero ficar bom, n
vista das 'memorai obtidas com o segundo vidro que hontem acabou.-Sou de
VV. SS., amigo obrigado.— Manuel Antônio ío>*._..-(Rio de Janeiro, rua V. ta-
rolinan. l.j

Gravíssima doença do peito
lllm. Sr. J. Alvares dc Souza Soares-Canhada de Santos (Estado Oriental).

—Cumpre-me levar ao conhecimento de V. S. os benéficos resultados que tenho
obtido com o emprego do seu muito acreditado Peitoral de Cambará.

Minha cunhada, D. Leonidia Vellas, estava soffrendo, ha dous annos, de uma
tosse muito forte, com dores no pulmão direito, e de dias a dias deitava alguns
cicarros de sangue. Já muito debilitada e aborrecida dc tor tomado muitos remédios
sem proveito, recommendei-lhc o uso do Peitoral de Cambará, que comprei na
pharmueia do Sr. Antonio Rodrigues de Faria, cm Jnguarao, c depois de algum
tempo no uso d'este remédio, achava-se completamente curada.

Levnndo, pois, mnis este facto ao conhecimento de V..S. cumpre-me agradecer-
lhe em nome de minha cunhada, a cura que acaba de reahzar-se. Sou, etc.-_"*.*.íio
Gonçalves de Medeiros.

Rouquidão sem allivio!

podido obter allivio com 
Peitoral de Cambará, do Sr. José Alvares de S
ellicaz remédio ficaram completamente restabelc. .

Pelotas, 10 de fevereiro de 1889.— Maria José Rodrigues Rarcellot.

-XMsiea incipiente
Tendo sido acommettído de uma tisica Incipiente o cstimavel negocianted'esti

cidade Sr. Olvmpio Dernardes Vives, teve a felicidade de sei* tratado pe o hábil "no-
dico Sr. Dr. Henriqson, que o curou com o afamado. Peito>-al de c«mb_"*™'d.0*:
Souza Soares, do Pelotas, som ser preciso outro medicamento para o seu resiaMM-
C ^Fazemos^ta 

declaração em proveito da humanidade soffredora. (Ext. do Vie^
ioriensc,, de Santa Victoria, Rio Grande do Sul).

Dr. José Dassala
Sr. José Alvares de Souza Soares - Acho muito Importante a Bua nova Prepa-

Peitoral de Cambará, não só pela efficacia de seus resultados em moléstias
, como também pelo agradável sabor, que não faz repugnar no doonte malaraçno

do peito,delicado dc pnlndnr.
Pelotas.—Dr. J. Lassala,

doente do peitoGraveisaente
Lê-se no Correio Mercantil, de Polotas: •._. . _,_
.. Uma pessoa muito concoituadn, moradora na cidade de Bage (Rio üranao do

adquiriu
do mesmo

benéfica em todas as affecções
t0d 

As f«ecç°õõs cita. ?haes do larynge, dos bronchios e da bexiga, quando primitl-
vas, cedem promptamente ao uso reiterado do P.i.m-al de Cambará.

As secreções muco-purtilentas, symptomaticas da tuberculose pulmonar, mod-
fleam-sc vantajosamente, tornando mais desembaraçado o campo da hematose

PU 
-SVportanto o Peitoral de Cairliarà um heróico meio preventivo o auxiliar no

tratameuto da tisica pulmonar, tão freqüente no Brasil.
Em nbono dn verdnde, passo o presente, que firmo. _,'._.'.'_
Barra Mnnsn (Estado do Rio de Jnneiro), 10 de junho de 1888.—Dr. Unas A.

da Silveira.
tJma tuberculose aguda

Eu abaixo assignado, morador n run de S. Pedro n. 20, no Rio de Janeiro,
declaro que, tendo uma Illhn minha, de 13 annos de idade, sidoT.accomettida de umn
moléstia crave, consultei os medicos de mnior reputará', desta cidade, e estes
diagnosticaram ser o solfrimcnto uma tubereulose aguda. Por espaço dc quasi dous
mezes sujeitei minha filha no tratamento d'esscs illustres facultativos; mas a
moléstia, zombando de tudo, progredia parn o desfecho fatal. .„.__.._... „

Nossas circunstancias, um amigo dedicado aconselhou-me a experimentar o
Peitoral de Cambará, medicamento do Sr. J. Alvares de Souza Soares, de Pelotas,
c em tão boa hora acceitei esse conselho, que no fim de seis dias as mclhórns se
féram accentuando, tendo diminuído a tosse c out: os phenomenos que acompanham
essa terrível enfermidade. . ,,

Minha filha tomou dezoito frascos do Peitoral de Cambará, e hoje pdde-se con-
siderar completamente restabelecida. Durante cinco mezes o meio freqüentou os
logares mais rcçommendados pelos medicos, seu estado do magreza era extremo c
* eCo°nvicto%omocs.ou..dc(_uoo 

Peitoral de Cambará, é um precioso remédio
nara as affecções dos pulmões, muito o tenho recommendado as pessoas de minhas
relações—Rio de Janeiro. 11 de maio de 1888.-Voa. Antônio Pereira Santhiago
(sócio da firma commercial Santiago Irmão & C, do Rio de Janeiro).

Dr. Carlos Deitarclxand
Sr. J. Alvares de Souza Soares —O seu xarope Peitoral de Cambará tem-mo

feito muita falta, porque quasi nunca o encontro no seu deposito d aqui. Tenho-o
aconselhado na minha clinica c com cila tenho tirado resultados importantes no
tratamento das moléstias bronco-puhncnares.— Dr. C. Marcluxnd, _.. Gabriel,
Rio Grande do Sul, 6 do maio de 1883.

Tosse pertinaz
O abaixo assignado declara a bem da verdade que, tendo sua senhora feito uso

do Peitoral de cambará do Sr. J. Alvares de.Souza Soares, ficou completamente
restabelecida dc uma tosse pertinaz que a affligia. S. Paulo, 30 d_ agosto do 1S88-
Joaquim Josc Rodrigues.

Outro caso de coqueluche
Èu abaixo assignado, morador á rua Paula Brito n. 25, no Andarahy Grande

(Rio de Janeiro), desejando prestar uraa homenagem á verdade, tornando ao mesmo
tempo publiensIas virtudes do Peitoral dc Cambará, venho declarar que empre-

lllm. Sr. 3. Alvares de Smwa Soares-Atacado de uma forte rouquidão, e sem
ter allivio com o uso de muitos medicamentos receitados, experimentei o seu xarope
Peitoral de Cambará, e em poucos dins a moléstia cedeu completamente. Depois
d'cste facto tenho aconselhado a diversas pessoas o seu remédio e todas tem logrado
os melhores resultados. Queira, pois, receber minhas fehcitaçSes.^ ,.„,.„...,._.

Fazenda de Matto Dentro, estação de Santa Isabel, estrada-de ferro Leopoldina,
Minas Geraes;—i-aj-íío de Avellar Ret.nd».

t*>t». Correia de Macedo
Attesto quo tenho empregado, com grande proveito nas moléstias das vias res

piratarias, o Peitoral de Cambará, preparado pelo Sr. J. Alvares de Souza Soares,
de Pelotas. -Dr. Pedro Correia de Macedo.

Soffrimento pulmonar
Eu abaixo assignado, negociante no Pilar das Alagoas, declaro que, sofTr-.ndo

ha mais de quatro annos de uma nffccção do peito, aeompanhadn de tosse violenta,
o sem jamais conseguir que os remédios receitados por hábeis médicos trouxessem
allivio no mou sodror, recorri ao precioso medicamentoPeitoral de Cambará, áo br
J Alvares de S. Soares, de Pefotas, e, em tão boa hora o fiz, que hoje acho-me
completamente curado dd uma enfermidade que, dia n dia, me arrastava ao
tumulo.—Manuel Cavalcante de Albuquerque. ,.

Principio de -uma tuberculose
lllm. Sr. J. Alvares de Souza Soares.-E' com grande prazer que communico a

V. S. oue, tendo estado ha dois mezos tom uma tosse rebelde, aponto de nao me
deixar dormir diversas noites, consultei diversos clínicos desta cidade e disseram
que eu estava com principio áeuma tuberculose. Far o ja de tomar diversos medi-
mm* sem proveito algum, lembrei-me do seu Mj_ Qf»£fí& *{_%_$_
uso de 6 vidros creio achlr-me completamente restabelecido, visto não termais
tosso nem febre, étev. por isso pdde W uso d'esta corao lhe convier a bem da
BX_^_í^":"ftw^íftW * Barcellot, 1* empregado da Pharmacia
Delgado, rua dos Ourives n. 31, Rio de Janeiro.

_eroncnite capillar em uma
criança

lllm. Sr. 3. A. de Souza Soares, Ibicuhy, Rio Grande do Sul, 7 de agosto de
IRM-Nos últimos dias do mez de junho do corrente anno, tendo sido chamndon
KrWJeiWo e vizinho, Sr. Manuel Veríssimo da Costa, pnra ver
um mulatinho muito estimado da casa, quo se achava atacado de uma grave bron-
cMtecap lar? ato de consultar-me qual o recurso a. empregar, visto a grande
di_^uld*íde na 

"tada 
de um medico, nSo «5 pela distancia de muitas léguas a vencer,

íò™ nela BMMcem dos arroios, que se achavam n'aquella oceasião, em grande en-
|S«S * Cambará,™.n»l
tenho muita cm fiança e como havia d'elle cm casa, appliquei-o, sem demora, as
colher_r_e chV, de 2 ._m 2 horas, e no fim de alguns dias, achava-se o doente per-
Í6Ít 

Wndo'Slftoerte facto ao conhecimento de V. S., peço para p«blical-o afim
de mais robustecer o credito do tão precioso medicamento. Sou etc.-..-*. Pacifico
Coelho.

Bronchlte de mau caracter
lllm Sr J. Alvares de Sousa Soares.-Convencido por uma brilhante cura

onerada em minha mulher, que havia onze mezes estava soffrendo de uma bronçhite
operaaa em mimm .mim» , Peitoral de Cambará, composiç.o de
VmPí seXcin^derar o mdhor o (."mais .seguro especifico até'hoje Conhecido
nára combater ai moléstias dos orgfcw respiratórios, apresso-me, a bem da huma-
Sfdíde Sffredora, a attcstar-lho o faoto oecorrido em minha casa, aflm de tornar

Sul), achou-se gravemente doente do peito. „u__
«Foi chamado para a tratar o illustre Dr. Penna, e maia tarde o também

lUUS!'o 
doente cada'vez ficava peior; a moléstia, zombando do tratamento medito

SeS"íftUma 
f._sCoSa°drfamilia, tendo conflnnça no Peitoral de Cambará, descoberta

do Sr. J- Alvares de Souza Soares, de Pelotas, lembrou ao medico a sua applicação.
« Este. uorèm. que talvez não conhecesse, por experiência própria, os effeitos da

tão soberano remédio, recusou-se a receital-o, continuando com outras applicações.
.. Vendo-se que o doento nadn npioveitava, c que n morto era inevitável,

mandou-se, em segredo, comprar um vidro do dito peitoral no estabolecimento do
honrado commerciante da referida cidade, Sr. Domingos Damè, quo sempre o tem
leeit_mo0doInte 

principiou a tomar 0.novo remédio e a melhorar, e no flm de algum
temno achava-se completamente restabelecido. ..i:„_j_

..Nunca houve coragem do declarar no illustre medico que a cura realizada
foi devida unicamente aquelle popular remediei — üm bageense. y

Grave enfermidade pulmonar
Attesto quo ha quatro annos lui curado de uma muito gravo enfermidade

rCSUS 
tôrUagíiedii_íma'do lado-esquerdo do peito, tosse secca o uma fraque»

eitCCB_ranete 
SÜS tratamento com vários remédios, nunca consegui obter

allivio e enda vez a moléstia augmentava, a ponto dç me juljjar perd du.
-Visitando-me meu primo a amigo, o Sr. Manuel Joaquim, residente no Povo,

Novo, ee aconselhou-me o uso do Peitoral de Cambará, àoJr.J.KU*™ to
S Soares, dc Pelotas, elogiando-me muito este preparado, e cpm'effeito, em d*J
nezes de constante uso, rcstàbelecl-mé de uma moléstia que me levaria a seputoraj

O que di" o é verdade, o todos d'esta ilha o podem affi.mar, pois n'ella vivo ba
mais de 30 nnnos, onde tenho chacnrn e familia.

Ilha dos Marinheiros, no Rio Grande.-José Maria Lopes.

Dr. Carlos Henriqson
Sr. José Alvares de Souza Soares.-Constaudo-me, ha tampos, que yarias poa-,* res têm feito uso, com multa vant__

fnl ultimamente obrigado a lançar mão
a atlirmar, abem da human , _,__

é um dos melhores r.mcdiosque em minha pratica tenho conhecido para enfermida*.

soas d'csTa cidXe s7urnn,dor"es tém mõuso, com. multa vínlagom de, ...,_*£
rarnrão Peitoral dr. Camhará, fnl ultimamente obrigado a lançar mão dela em
ínlnhaclmicae julgo-me hoje habilitado para adlrmar. a bem da humanidade, quo
éum dos melhores remédios que >' '
des do peito e vias respiratórias

Santa Victaria do Palmar.—Dr. C Henriqson.
-Tutoercu-lose pulmonar

lllm. Sr. José Alvares de Souza Soares.-E' com bastante satisfação 3,*^,?„„
a honra de communicara V- Si qne, achando-me matriculado na escola militar do
Riodè JanefroTondefu aconimettido de uma pneumonia, resultando ficar affectadq
MSfítaMVí tendo consultado a diversos médicos_d'aq«e ta idad|.

^.n^rero^menses^ mandado lnspeccionar de saude, sendo-
soffrer do moléstia incurável,

o seu Peiiora' ds Cambará
detamente restabelecido do

t'"roVperig_-aVnfermidade, causando pasmo às pessoas dc minha amisade, que iul-

^^IMiii^S^; o seu maravilhosopreparado Peitoralde
Cambará,^*?, certa 

^fg^g^vM^; ete

fui, por oruem ao<comin»«uo u»" »««"»¦
iulcado Incapaz para todo o serviço do exercito, por

Vendo que nada conseguia com os médicos, recorri a
„ „,>m „ií.nn. frnscos d'este nrecioso remédio flquei com]

Pôde V. S. lazer

sidero uma descoborta de magna.importancia para.a cura de_taos mo_les«as

sabendo dos benofleos resultados que continuanienia - _>™V_™m™™.._. 
"_•

tViti Cambará, do Sr. José Alvares de Souza Soares, de. Pelotas, aquelles que,
. 'j- a„ m«cmn mol. flíe.ram uso d'elle. deliberei experimental-o e aDenas com

restabelecido.—Rio ip

Mnha mulher acha-se perfeitamente restabelecida da grave enfermidade com o
uso de auatro vidros do Peitoral de Cambará, tendo antes experimentado, sempre
inutilmente, talvez cincoenta remédios diversos.—Sou etc, Joaquim Soares Gomes, tamente
(vice-censul de Portugal, França c Inglaterra, em Paranaguá.) Campos,

Raul César
V • _3> li* /."M u,r«. tn \imikh v »_••_¦« i«— -—  —. ', . ' 1 .oon

Ferreira da Crus (ex-cadete do exercito) .-Para, 2ü de janeiro de 1889.

Forte rouquidão
Srs. Silva, Gomes & C-N^sta capital.-Sendo atacado de uma forte rouquidão

O :
(Ol-Í

dois frasVs"d'e_tràwédltádrxarope fiquei' completamente
Janeiro, 12 de junho de im.-Amando Augusto Machado.

Cura de uma fgra-ve pneumonia
lllm. Sr. Josô Alvares de S. Soares-Pelotas- Cnmpro um dever sagrado, sete»

tifleando aV. S. e à humanidade soffredora que o seu precioso medicamento P«-tn " 
6 um remédio effieaz para debellar as enfermidades do peito;.!- acompanhada'da

ope, comple-" ' dos

'..5

..'* *:

:,í3

loral de Cambará

(S.Paulo.)

. ««___«««_. ^w..w , pois que oqueaM fica—attestados de illustres e acreditados clínicos .
. ., Q p ^pritnodM ia vozdaexpTrieucia)^ sufacieiüe para recommendar o PEITORAL DE CAMBARA', como o medicamettto

t» vo- <__ -ciência) e de P^o^çufada±_Çer^ respiratório! das quaes se pode denominar o soberano dd,elador.

T&V- E O P©DOS BA VERDADE!
T*,i ó o ^Pd.pamento aue mais uma vez apresentamos ao publico, sem mais largo cabedal de preconmcio,M e ° "l™p_s_ô™Zft 

geralmente't»***»*»^ denon_inar o soberano debelador.
de resultados mais seguros e ímmediatos no tratamento aas

mlwk Sn_ftn5!SífFm? para todosIfmm doI^õsIroguistas festa capital

^Si^^, _**-*__ *JÍ J&^s^-w- jiL 
s «ttt «L- Mk m/f^'^^^lT-í^_A.l!WB_Aí_l

_____* m__\
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MPREZA
Ml©-"'
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v 
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iC*;' fl>

'

Dividido

OCIEDADE ANONYMA
bM»©íüê&íís a a a a a a

em-..50,00.0 acções de 2oo$ooo cada uma
-K3E3&K333-

Explorar o contracto celebrado em 30- de Junho
do corrente anno, entre o governo federal e o enge°
nheiro FanorGumplido,. para a fundação de 20 burgos
agrícolas, nos Estados de Santa Catharina e Rio
Grande do Sul, gosando dos seguintes favores:

.; 1.° Cessão, por parte do governo federal, de
137,7 léguas quadradas, eqüivalendo a 600.000 he-
ctares, ao preço de 1$033 o hectare.

2.° Premio de 500$ por familia qfue fôr localisada.
¦ 3.° Isenção dó imposto de transmissão de pro-

.epara os lotes e casas «adquiridosP 1~/

4.° Isenção de impostos de importação parft
os materiaes e instrumentos destinados aos agri*
cultores.

5.° Pagamento pelos cofres geraes de todad
as despesas de passagens e outras, feitas com oâ
colonos. —* j* " '¦'*¦- £?

6.° Garantia dos juros de 6 °/0 ao anno, durante
20 annos, sobre o capital empregado, até o máximo
de 15:000$ por kilometro^ em estradas^de ferrp>
construídas com o finí de servirem ás,zonasyp 

*

voadas pelos burgos,. '•

«B*111 _G____M

&. ©333.i^3?ossa, receberá ©222. SSO annos:
3E*3C»«©3Ea3Lio© jp<3l«sn localis<acão c3L<3 &00>00 f-siianJ.M.o,®» •
3Ra?c5c3.-KB.o-feo cl.<sa, •voaa.-ica.s&i cl«o 500,000 ]a/@c?t<so?**&*s, ©-©3a.c3Lo âSO.OOO

sn ^Se^ © 3©OoOOO» £& «I50í^9 ca.©tâ.iaLJzS.3m.«âLo &k.® «ta.©©__p«©5B«SM3 da
XO.<«©C^IH.«^-i§ÍO .O.OOOOO..OOOOO.OOBOOOO.»

JP<3lC3 ¦ g^O^O^^O.©./ @TZ__p__p©3a.«3.0 SO» 33CS.l033Ca.©-«feB?0@ ]pgO?£5i C5SLC3L«m
3C?'0.3?^O o #.-o^«ooooooo.ooo«-»<>oooeí o

Eí.©23Lc3.a IIcxtlIcSL^ "totí-alo •á.....eo.<«

>:ooo^ooo

iS9ooo:ooo^ooo

3oOOOSOOO@000
¦JU*—" —— ¦ , .,¦¦¦—¦¦ -¦¦¦ - 11 ¦¦¦¦ -—¦ ¦¦— — ¦¦ ¦—

a©-.ooo:oooí
Além cFestaã rendas a Empreza terá ainda: Io os juros das dividas dos colonos; 2o as rendas das fabricas e armazéns.

rt7.::¦¦..-it, .
.?¦¦"¦'¦¦

SOTBmiNGORPORprimelfa será da lõV0 00 seio âa ãssipisra is estatutos e as Ms serio (is 18 V# soa inlemllo da 39 dias, paio manos, att-50 •/• AíeauBH «tttfli

ADOR=SEBASTIAO "P
í

X JL MHO
scripção abre-se hoje, 25 de agosto, no escriptorio do incorporadòr á RUA DA ALFÂNDEGA, 11

_,_8___ag_aa_taa__________!___K_e___^^ sg-gs-ms-a-azaia^niss-ai^^

«Ss swla-, compridas, par  IfiOOO
«1b flo dc*escossia, compridas, jar. 8500

ES ARVARI9U0 HASfiOTTE
U â RM DOS IlíílS 84 A

mm

PAPEIS PEilDIIlOS EM CAfiTIIilA
Perderam-se alguns papeis na rua do

Senador Enzebio, entra elles os perten-
contes á carroça n. 1910; pede-se a quem
os achou, queira entregar na mesma rua
n. 204-, que será generosamente grati-
ücado. <•

a8 m
S21v» & Guimarães fazem sáeute á praça

o ao publico, quu com tiraram os inatos
dos gencros cxistoutes aa ílrma cie Ro-
driftúcà dos Santos & C, siía na Estação
do 13om Jardim, livres o desembaraçados
de qualquer onusiEstação do Bom Jardim,
1° dc agostj de 1890.—'Silva & Guima-
rães,

W. PRAQÂ.
íiodrigues dos Santos & C, declaram

ft praça o ao pnblico que venderam aos
Sra. Silva & Guimarães, os generos exis-
tentes .om sua casa, sita na Estação do
13oro Jardim, livres o desembaraçados de
qualquor ônus c por já estarem pagos a
satisfeitos passam quitação. Estação
do Boin Jardim, 1" de agosto do 1690.
— Rodrigues dos Sanlos & O. (•

ss©eés©©©s
Aluga-se no palacete da ruo do Aqne-

«lucto n. 8 A, em Santa Thereza, ao laüq
do Curvcllo, com bonds á porta, commo-
dos ;» moços do commercio e a estrangei-
ros, com lindos banhos de chuva, diurnas o desembaraçado; trata-so iia rua iio
c jardins. f S. Diogo n.. 15. ('
n mu i' 'iO'B*B»*ggia:*ga3srs**^s3s^

fl PEKFÜHARIA IN6L.E2A* M
^'fej EsoalQ. ioili>3,iu onttiu pelo soa Sj' '
yi poríume o-viuislt-? _?J
\Ú Afamada Ml^

W AGÜÀ Ob COLOIIA ãe-&TKIMSOS m
M iiioompavovct iiolo sen perfumo c su» Bi
»i eóiicimtraçlldi líietilo toilos os pro- r
ÍPÍ duetoa aiciilei-os Tenílilos sob o rues-1
íí$t mo noiue.

Sta £«icoíiíra-6£» em Câtn tíu todos qb íit_o-
ia 0/.THÍOS e Faorfcanio»

t\W: J. a E. ATKIÍJSONr¦:¦-.¦¦! „.. «.-Bon-iStraot,Londres
*obrif.t—Utnft"BosaljmnCA"

i mnt "Lyia iÍb Ouro o_t^-f'\
t!iiJi;ieçyufttotaUJa«ia. _j_t_V^k %_

>c

Ny«_x aolín;

lifilli M WflPÍI II 11 FUI
â cstracQão ía !Sa série k Sa istsíía tara logar

¦FEIRA 28 BO COBBENTE
aBMPaaST-ERIWiSI.

Gom 4$S00 póde-se obter 15:00ü*$000 e com
800 rs. 2:500^000

Aa eosstJiaíüs cxta*a-pç5«jí3 cantlasmiiui ía-u-cvos-sveSiaaíüniíe ás

Traspassa-sc um em boa localidade,
muito próprio para café o. líquidos, livre

0:8.001000
Precisa-se do3ta quantia sobro hypo-

theca no subúrbio; trata-3C na rua- dos
Andradas n. -17, ourives.

POS Da PBBSIA
Únicos genuiiíòsii superiores a. todos

que têm vindo no mercado'; Unieodepo-
sito rua da Imperatriz n. 20, loja.

ela un ee»»
e para o correio, comprn-so, vencle-se e
troca-se qualquer porção; de qualquer
paiz. Costa Pereira 10.—A. 50 passos do
correio. (•

: BALANÇAS CONTEViLLE'
101 Uua de S. José 101 (.

asaüa,*s**!ssii*za*iaisra***sna£3s*ig^

THE4TB0 RECHEIO DflMfjmCi
GOTK2.2?-E&S2.33.Í3- <3.3?S!í2a3.£5.-í?i«ssj, —— 331na._£>a?«S5S£4 <3.o st,Hft3.stso 33£a.s 3Braga

«rsa «»^* ^B*ao**Jak EEBieac:í'í<5a!?:T^

(ãàájÊ*® S8g' a- ,ike agosto nuda
AGüioaJliH,-í»iso sweceasa S ÍO' representação da revista do mais espirito, melhor interpretação o maior esplendor, na opinião unanimo da imprensa

im&à iyii

11
Musica en

*4_n_Hmm

saiada pelo di-siiaclo maestro Cavaüicr Darbilly. Os seguintes o importantes papeis são desempenhados pelas distinetas a festejadas actrizes
MPHg SS-MB ^^___jis^ t*3Bg£SSaKJ IwS^^-ÍíWícwiwIièíJU ri^rf^ví»a*òia^^a«i-S2_>* ^^>Jx>^"

IPli

THEflTBO VARIEDADES
EIWM BA ACTRIZ ISMSSIi DOS 8AH10S

IFtasÈ-feirillílaagfisSoH
E*síi'án cios ttistltsctos e iresíciodog i " cjfílsttaa

EONOR RÍVERO E PEIXOTO
RíoJí.e i3c ferato!! Siieeesso ssira üg-aa-alIS

USUÍ^TA E-íj5í'esauía«_!Íão iJo excín-iios.iüliuaHo o es)f_>aoíiilíilo

I Grande mágico.
{ A libra sterlinà.

i A poule.BBLLEÜRANDI i||r—
i argns.

DEL01M/í¥vi ü

A democracia..
tanti.

sereia.
A vendedora do banacas.

/ A forteá)
\ A sereia
i A veiiilccora eo i.-ana
( O Correio do Povo.' 

A Joj-aÜM.

CANDELÁRIA
| A rotina.

A acção.
A andorinha,
f.üs.s. A'.ma.
A líosi^Jariã.

Sexta-íeiia 29 da corronte —Grande festival para comraemorar O MEIO CENTfcKARlO da graude revista Uecels.n-so euMmmtfli s. .

H

N

tn «ftàft esik«SíL'EMI ê cJcsciiino-aSíítdo poSo disitíiicto £:oíoi' CASTl-S©.— SconograpMas deslumbrantes Jus afaraad->s sceni*-riipIsos
n-*^.-. roliv». c (Setano Carraiicini. Vestuários riquíssimos, confeccionados pclã babil oostnmi-»* Cainlicfa Dastos o* nas oíricwas do tbeatr*.., |agun«io
ò-ffenbosi^do notável pintor brasileiro Rodolpho Amoedo.- TOMA PAHTB TODA A C®33l»AWHÍA.

pnnncs e horas do gostüms i»ise-en'-8C&mb b© AB"?2ST«a DãÃ® as^âSâ fhíígs e ücras üo^:sTi;ft?E

-IHfK IJffll I
m M wi ¦ S
\ f___ 

'¦ 
im H

Y js*-^___^*^ ^^Ã*

/ Wk: »¥ 8
k-\_ ^v^^Msètt)\ Ti

\ llif ¦/ :
''''''iuilyiwlLtí/í-iíí.'//

w?g«^nEi^iq\ Í£r_Pt'%!3_ fí^T^-^ CríC^13^ _____t^3^i í^^v^yí

Avcisturas ile sjszus m;:í:;et* gaSns:}*', em 5 capítulos, por E
Graugó e L. Thiboust, trauiicção livre

do festejado escriptór L>r. KJoftii-ti Suixtpéifo.
ÂÍ9 8 1/S horas — Preços tio costuiuo — Áa â 1/3 hornu

Aviso —Sectfo extraordinário o numero de encommendas de bilhetes parao.ita ç pai a as tècilasseguititei, previne-se que serão eiUs respeitadas somente até
ii meio-dia.

E-fe"" Evta empreza coaiiüíia a prevenir ao ouliliço de ijue hp. muito nüo faz
r.uuunciús nu O Paiz-

num nwmk
lUltiiiia scinniia - «lo cs|i>ccta-

culos n'esitc ihcattro itcla

COMPÀHBU GUILHERME CA SILVEIRA

f "~
1

TERÇA-FEIRA 26 DB âSOSTO
Representação extraerOioaria

da celcbru c |)9>i>-»Sai>ã»«lliaa
, Cíias*!cii ile gi.aiiiUos»

taiJüciauí-iJo

fl Flil
lü. Ja- \J JL au' JbLJ JL

<Io cs3)Sí.âíit«sB»jf«SEi20 c«ej.J>
Sitof EDUARDO GARHIDO

N. B. —Na ultima representação do
GATO PRETC, no vasto Pulytheama re-.
liraram-so centenas do pessoas por falta
de logar. Os bilhetes desde já á venda.

No flm do mez, inauguração do novo
Theatro Apollo com a opereta—BJuia-
ssellc. KUouohii.
sBEiazrHiaBísjKisasisiii-s

THBATBO LYBIGa >
(Ejc-». &*odro Ü3>

TOURNÉE COQUEÜ^
âmmhI

terça-feira 26 de agostjft*
BECITA EURAORDHAnU

Olaiee Franeais
(ESCOLAS GRATUITAS)

MSmYâ¦*mL iSW

DE

1%
D3 BHAUaUKCIUlS -, , 

' i

PREÇO? _ - j tCamarotes de 1* ordem '.TT. 5OR00ODitos de 2; ordem  3c«oooCadeiras de 1 * ordem  M8000Ditas de 2' ordem  gooooVarandas  csüoo
Paraeste espectaculo.os Srs.assigrantiia

tem preferencia a seus lugares, ató ás 8noras da manhã de hoje, 25 do corrente,na confeitaria Castellões. ('

THEATRO LYBICO (EX-D. PEDRO 11)
Empreza Luiz Ducci-Represeatante A. Gattanep

TOURNÉE GOQUELIH (1890)-ADHIHISTRAD0R MR. TH. DE GLASEfi 
'

S SE61DA-FEIBA IS DE AGOSTO BOJT
9' RÉCÍTÁ DE ASS1GKATÜRA

CpQUEOW,jvmc, ffí-ffliSDSSB e ioda a companlilaCom aaaai3íe«c!n do srcnornltaaimo íicoilapo c (ul-ula-tortoCOiM VOllCHVSio tJu nillJÜ. .Ü!J(i8oGrande novidade o exito do theatro du Palais Roval do Pariz
íí St_J__ iVr-l PM Tia rrJtrt%. nx>m. -muni   "

-a-SjV

í3 ILi -5 tJ
a W .lei

»4_^ _ I ti liSlíillliU
phi

lüilP
O grande snecesso de JuaSíT

^HOMMENTST PAS PARFAIT
Tr*.-, ii**» ^""fHf-^a^eville cm uni acto de Lnmbêrtvlliiboüst

o â^aKu^rf^^0r^a^eiú 1,eneVcio c!a AÍUniSS írançaise. O trlum*
rl-^ ° comedla dc Beaumarchais,S.o Mv.rlv._ü e3c Fig-oro

Ernpl^ o^^wi^^W^ÇO.-A'vista dos numerosos pedidos -lirisidosá

üffi St mirí. tV í0!"me f 1Á!',a- Ma«>'zcllo Nitouche, Lili. Mon Uénéflcí/L^i^s^^S^1^^^^1^ 'rartUfe' L° D*U ai~í
tura!.^-^gSSPIShi t«'*\o dh-eito â. preferencia, n'esta segunda assigna-
toras da mfnha ilS^ 

a,c 
?-d-la 28 d0 cqrteatdi ha confeitaria üastellfès Ã 11

tosld|Vn5^-4VÍaf»ll^ara CS^ctttcul° alS^. A assiguatura fecha-.e no

Si^^^Ô^&fe ordem 2003- calnSrot^ü* c
. SrtM represen-u-A-ões serão IrrevSsaTelmenté as ülümas^aiélL da?aô txtmc-

O Secretario da Empreza. E,i!iZ r-iiUONE^


