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| PROPÓSITO PO PANÁWlA
Multiplicam-se' nn'Europa as íòvola-

riiej de casos do grande corrupção poli-
frc, Antes do pasmado o mundo com as
«Arratlvas o debotes sobre o PnnamA,
iinlia a municipalidade do Madrld nlcan-
,..]o a irisllssima nomeada de theatro
;,m niie se reprosontam peças escanda-
I05,is. Antos do subindo Loubotter por-
¦lido três membros por um dallcs ser
sispeito de relações roprohenslvois com
limniielros apodrecidos, o os antros se-
rem pouco enérgicos em perseguir culpa-
H». ou discordarem da maioria parla-
montar sobro os meios do proceder contra
Si», - antos d'isto ja na Hospanha se
abrira a crise política por ter vivamento

¦ imoressionado o publico p favor çonce-' 'lido 
iraltas regiões a fautores do tropo-

Has financeiras:
jido iValtas regiões a

,s financeiras.
Mas depois d'isto a doença moral ontrou

d» revelar-se n'outros centros políticos,
ti dos "oralmente como focos do clvilisaçao,
if.n lfoiíia descobriu-to um complexo do
ornezas a quo logo foi dado o nomo do
«aiiamíiio, como quem, dizendo Pana-
mteinho, quizossedar a entender que
«se complexo portencla a mesma vasta
familia, tendo porém pequena estatura.
so com efteito os dimensões d'ello são
microscópicos on consideráveis, eis o que
aind» não 6 sabido; podo ser quo, dinil-
nutas ao primeiro exame, venham a mos-
lrar-so maiores do que as do seu; parente
nariziense, quando o.inqnórlto.so coraplc-,
ar O quo logo pareceu bem averiguado,,

foi mio illuslrcs financeiros o não menos
«lustres- políticos, gente.- portanto,, do
orande influencia na Bolsa e na admi-
nlstrarão publica; muito bem acolhida
no3 salões opulentos, o nos- gabinetes
oado so tratam graves negocio» do
EitaJo, - não posstiinnv as qualidades
moraes que so requerem num'simples
criad), ou n'um modesto guarda de ar-
niazens... ...

Quando principiava o espanto causado
peh3 serias aílirmações acerca de vergo-
Bonhosas dependências entre os. bolsos
desses senhores o um ou alguns bancos,
—Londres jáconhecia a historia intima
da orando sociedade construetora cha-
mailà Liberator permanent building,
Societu : olhundo-so para o balanço
achavam-se no passivo mais del.TOO.OÇO
libras esterlinas, tendo para responder
por elle um activo maior ; porém o com-
mentario ollicial das verbas d'esto:redUr
zia-as de modo á sommarem menos do
que as dividas, o- concluía que houvera
dentro da sociedade construetora um im>
portanto e longo trabalho destrnetor do
riquezas alheias o da moralidade própria:
houve dividendos fneticios, adiantaram-no
fundos a companhias flliaes cujo proce-
diniento era deshonesto, etc. Dous perso-
nagens importantes da política londrina
foram aecusados do cnmplices ou promo-
tores da desordem financeira do Libera-
tor, que parece apresentar na realidade
um déficit do uns poucos do milhões de
libras.

Isto. porém, não podia fazer n mesma
impressão no mundo político; visto que
só dous freqüentadoresdellc.e não de pri-.
m;ira plana, oram objectò da indignação
publica edas maldições dos ci;cdores~
não podia fazcr,digo, a mesma iiiípreísâo
que os suecessos do Romi, de' Madrjd a
Parií: alludi aos factos de'Loridrès,-por
serem de espécie análoga Adosoccorrido»
nnqucllas capitães, e porque mostra que
a epidemia- psychica tanto devasta nlgu-
mas regiões do continente europeu, como.
rebenta na outra margem do canal da
Mancha.

Também na própria-parte continental
deste velho mundo não surire só" em
logares povoados pela raça latina; as
gentes allemães -foram j ig"ua'mento inva-
didas pela peste negra da corrupção po-
lilica, a serem verdadeiras as novíssimas
revelações da gazeta socialista Voncaerls.
Na grande o poderosa Allemanha,os fun-
dos guelfo.s leriam na verdade alimentado
muitos reptis, para conílrmnrem o nome,
que lhes puzeram, de lleplilienfoncls;
mas não seria-somente a imprensa bis-
marckiana quem toria sido contemplada
na distribuição d'ellos: também. íunceiona-
rios superiores, ministros, gente venera-
da e muito graln.a varias cortes germa-
nicas, teriam indignamente mercadojado
ás vezes com as suas qualidades moraes,
como so fossem um pouco de adubo para
a terra ou qualquer outra cousa cotada
nas lojas ou nas praças. Quo verdade ba
nas revelações feitas pela folha socialista?
Exagerou os fados? A esta hora não ha
muito quem possa allirmal-o; mas, do
todo o modo. nãoliá probabilidades serias
de que trolixosseáliiz asserções de tanto
momento, scni-nlguma base construída
de factos Ineonteslaveis.

So do centro da Europa se volta para o
oceidentee enmihlla alô ao extremo; du-
vem-se em 1'ortugal as mais graves ac-
oustiçSes contra, os políticos-, Mal so.abre
a câmara dos pares, logo o mnrquez.de
Yallada requer cópia de ijm inquérito
feito á Companhia.Real dos Caminhos* dè
Ferro Poitnguczes, e nllude aos ladrões
ile dlnheiros públicos; n phraso não é
«ova, corre de muito na imprensa, como
Ia sabe : e também no parlnmcrí'0 já foi
•mpregada, antes de 1893 npparecer aqui
jmitissinio carregado de elementos de
tempestade.

Triste velhice a do XIX século I Dn-
rante as outras épocas da sua vida-levo ns
niais brilhantes irloitns, o rasgou As espe-
ranças dos crédulos, vastíssimos liorl-
snntos. Cuidava-se então quo a humani-
dado se approximava da possível purfei-
çJo; agora, a poucos annos da morte,.as
suas vestes opulentas rasgam-se o deixam
vir chagas repellcntes; as suas mais
grandiosas obras, políticas fondem-so em
numerosos pontos, e ameaçam lerrlfi.-
cante mina. Em vez-do um paraizo, re
í;iões devastadas pela miséria moral ;
quantas.nutra»assoladas pola econômica
Um vez dos inabaláveis aperfeiçoamentos,
uma vertiginosa-decadencia 1

Comtudo, este fim de século pôde rir-se
piedosamente dos .que, dirigindo-lhe im-
prccnçõos, parecem acreditar quo a infa.-
mante corrupção tomou vulto excepcional
durante eíló o o constituo rêodõ ci-imes
incomparavelmente maiores que os prati-
ca.dos.ifoutras,eras. ...-..-.,-

Riiido-se' piedosamente, pedirá:aos:sons
detraeforés qtie sõ lembrem, poroxempld,
do intenso e extenso exercício quodaartç
do corromper fez no seculo.pnssado a corôá
britannica. Lord Chutam disse no parla-
mento que desde o comoço do reinado de
Jorge III o poder não pertencera nos mi-
nistros responsável, mas a umainflu,n
cia irresponsáveis, invisível, o tão baixa
como perversa. Alguns annos' depois,
Pultcney dizia:

(i Graças á corrupção eleitoral, a In-
glaterra está a ponto do que o primeiro
ministro tenha no bolso n maioria das
duas câmaras. Quem pensará então em
propor necusações perante uma maioria
vendida? Pelo caminho em que vamos,
bem depressa a câmara estnrâcneia do sor-
vos da coroa, bem que. segundo a Con-
stitulção, deveríamos ser servos do palz.»No fiai do século passado Fox exclamava:«Não pretendo tanto diminuir asdcspozas
do tí.tailo.como restringir qnanlo possívela iminência corruptora da corôn, ostaori-
Rem eterna do todas as desordens o de
todos os desastres; este cancro roedor das
entranhas da Constituição, sem que poristo exteriormente pânica o cirpo menos
roliuslo; esto mal formidável que tira
aos nossos braços todo o vigor, aos
nossos conselhos tola a sabedoria, ao
nosso.procedimento toda a moralidade. »
Seria faeil acefeseentar cilações igual-
monto denilnciadorns do abatimento dos
costumes políticos inglccos no século de-
cimo oitavo; mas em vez J'isi0 é me-llior recordar que nm dos niinistros mais
poderosos o iminentes nn côrt» foi Wnl-
polo. o qual bom ^abenl todos que praticounniphtmeiiie.osystema da corrupção.t 'i«e.succci.V-u na França afndà-esliosecttlq, sob r.,,iV Vdipro o Carlos X? lia
quasl 1<) aniiós línyer Cfjllárd dizia, refo-rindo-se.u. per.nieiòsos inllu.-cos que, ori-
medos niúiio. antes, haviam produzido

nos elevar; relega trlstomcnte cada um
de nóB para o fundo de min Individual
fraqueza. Nossos pães, senhores, nuoco-
.nhecernin esta profundo humilhação. Não
viram a corrupção, .posta no dlrolto pu-
bilco, o servida como ospectoculo.Amo-
cidade, como lição a idade madura.»

Quijnto a França no tempo do iiicccs-,
sor do Carloj X, Luiz illanc escreveu :
>i No tempo do Luiz Pnlllppo a corritr
pçíio foi o que fora a covardia na epoea
dos Césares. Tondo-a paixão do ouro to-
mado as almas agitadas por ardores Im-
puros, a sociedade ahysmou-se cindiu
num brutal matcrialismo. Pnraamonloar
rlquòzãs, teve-se graça, talento, eloquen-
ciu, genlo, o, em caso do necessidade,
tovo-se virtude. Foz-so dinheiro dn fama
adquirida com dinheiro, lleputação litte-
rnria ou scienlillea, militar ou civil, a
roputaç3o foi cotada, houve tarifas para a
gloria. Desdo 1830, a formula doindivi-
dualismo, cada qual em sua casa e por
si, fora elevada a cxcellonto máxima do
Estado, e tornara-se divisa do rei, prin-
cipó dotado do moderação, inslrucção, to-
lerancin e humanidade; mas ávido, sco-
ptlco, sem tilteza de coração o de espirito,
o o mais astuto corruptor da cspoclo Im—
mana quo ainda houve. D'aqtti resultou
quu durante quasl 18 annos recebemos do
alto o veneno, lançado lentamente, gotta
agotta, continuamente, por mão expor!'
montada.»

Nio foi, pois, tio puro o século passadi,
nem correram por caminhos tão abrigados
da Immoralldado ps primeiros quartéis do
presente, quo a justiça possa condcmnnro
fim do décimo nono por crimes nüo co-
nhocidos. ou não praticados em grando
escala,' nos tempos immedlatamcnte ante-
riores. A França do sogundo império pro:
testaria em clumorosos factos, a aceres-
contar aos do tempo de Luiz Philippe,
se tal condeninnção fosseiprõíerjda; .

Ha, porém, .duas „dilTcrenç.as; graves,'cuido eis, entre ásorte*das'oç'currèncfas
modernas c as passadas: hoje, a grande
publicidade no parlamento e na'imprensa:pcrmilto e determina que a obra da cor-
rupção lique menos -escondida, que se
abram inquéritos, que a justiça não ador-
meça tanto ao passarem avante os cor-
ruptores e os.corrompidos. Hoje também,
as elevadas'posições não estão tanto
como outr'õrâ ao abrigo d'esscs mesmos
Inquéritos, e d'essa mesma justiça;
bem alto estava Wilson, o de bem alto
cahiu; muito superiora elle vivia Grôvy;
mas o genro arrastou o sogro, não para a
punição criminal, quo a não merecia o
velho presidente, mas para a obscttridado.
E (Testas dificrençns resultam grandes
bons : o primeiro 6 que a punição depura
o organismo'polilico o pravino revoluções:
fazendo interromper a conquista da cor-
rupção. deixa com saúde uma parte assaz
consideravol do corpo social para res-
taurar as forças do todo, sem que tenha
do recorrer á lueta armada afim do des-
truir os corruptores. Encarado á luz
d'estas'ideas, o negocio do Panamá prova
pelo menos até agora, quo a França cbe-
gou ao importantíssimo gráo de desenvoi-
vlmento quo permitte corrigir na paz os
erros do systema governativo. So é deplo-
ravel, se 6 ovidento signal de grando
imperfeição, quo as suspeitas e as cálttm-
nias se lancem ás cegas sobre caracteres
porventura impollutos,— é verdade tam-
bíni que talvez ,a tantos excessos não
Chegasse a mnJediconcia ou o desvaira-
mento. seoüabinete Loubet desdo togo1
procedesse com energia, seguindo' menos
do longe a commissão [residida pelà:,se-.
vero Brissón.

Panamá pola Imprensa Jornalística; ma»
so aquollos factos attonuam consideravol-mento a fcaldadorelativa do acto d'cllo, oso ato a multosolhos o desculparão, não o
Justificam de modo algum; se o gabinato,carocla do meios para combater coma
palavra cscrlpta os campeões boulangls-
tae, não 6 provável quo o parlamento'osrecusasse, visto que não rnro't,om nucto-
rlsado a alllxação do discursos notáveis
em todas as communas; enredar a gerou-cia dos nogoclos políticos em favores do
dinheiro ou do outra especio a jornalistasvonaes, pôde ser obra do intenção boa,
mas 6 um trabalho contra a dignidade
d» impronsa o a do Estado ; ora as Insti-
tuições da llbordado do pensamento o a
gerencia dos negócios públicos são cousas
tão preciosas, tão necessárias ao verda-
delro progresso humano, quando so con-
snrvnm puras, quo o rebaixar qualquerd'ellus atòavonalldado ó nm dos maiores,
um dos mais perigosos moles.

Quando se pensa quo o dinheiro do Pa-
nnmá o dos seus congêneres da Itália, da
Allemanhu, da Inglaterra, da llcspanba,
de Portugal,—não foi destinado a satls-
fazer ns esseneines necessidades da vida,
mas que, polo contrario, a maior parted'ollo serviu provavelmente a mantor
vaidados, a ostentar luxo, a engrandecer
vícios,—ainda maior pena causa o 'ouvir
homens da estatura política do. Floquet
(de cuja probidade os próprios adversa-
rios dão testemunho) uuetorisar doutrinas
como nquella do que venho foliando.

No Espirito das Leis, Montosquieu os-
croveu: «Os políticos gregos, qneviviamno governo popular, não conheciam outra
força quo pudesse mantel-os senão a
virtude. -Os de hoje só nos faliam do
mánufacturas, de commcrcio, da finanças,
de riquezas, do luxo até. Quando a vir-
tudo cessa, a ambição invade, cs corações
qne-podem reèebel-o, c a avareza entra
em todos. O thcsouropüblifco; em vez do
ser constituído pelas bens dos. partícula-
res, torna-se patrimônio d'clles. » .' Republicas., ou monnrchias, mal dos
Estados em quo,- por causa da riqueza
econômica, os cidadãos menosprezam a
virtude.

Rodrigues de Fheitas,
Porto, 6 de janeiro de 1893.

JOSÉ ZORRILLA
Madrlil, 33

O celebro poeta bespanhol Zorrilla y
Moral (D. José) fallecou, na idade"ti annos. :

[Agencia llaoas.)

de

uma camari.im. dosjiarmnnia coni as n
picaçués naciòríaes: «,0 governo.' irnpcrinaa sú Mihvci ti-u b .systcmrt Yopresenla•IVO: pvrvcrtctiro ; é'por isso'opóci con-•¦'a asu:t nalv.rcza: abate-n03, em vez do

Uma dòulriná íatJtudlnarla foi apresen-
tada por Floquet, acerca das relações
entra governos o imprensa;' todos sabem
que perante os inquisidores parlamenta-
res elle deu a entender que alguma in-
ílucucla tivera na distribuição de fundos
panamitas a gazetas varias. E no parla-
mento, sessão de 83 do dezembio, disso
assim : « Ãllirmo bom alto que um go-
verno incumbido da segurança geralnão
pôde deixar do importar-se do uma dis-
tribuição de fundos,, cuja totalidado con-
sideravcl fora precisamente fixada por
deliberação do conselho administrativo
do uma companhia, para ser regular-
mento e sem mystorio algum distribuído
pelos jornaes. Não posso odmittir quo,
tendo uma empreza poderosa determinado
subvenções rcgnlarçs á imprensa, a dis-
tribuição d'ellas;seja feita som que o go-
verfto trate do saber para quem vai esto
dinheiro. »

Tem nm passado illustre o presidento
Floquet; mas o brilho do seu nomo não
lhe vèiu de affirmações como esta; o o
esplendor das doutrinas democráticas dis
pensa-os inteiramente som que, dispen-
sando-as, ganhe fama do. servir só a
theoricos inúteis ou, perniciosos em sua
ingenuidade. Se as subvenções fossem
para prêmio de serviços virtuosos, I'lo
quet teria fatiado;0ulra linguagom: .exal-

. taria .o mérito., dos ..subvencionados.-Se
fossem,preço de coiisa» eorreutés,..ordi-
nunias; o do todo. licitas, taihüértv não ns
calaria ; se"/oram-pnca.pa'gamento de lou-i
vores im merecidos,, para aluguel de ponnas
sein constiencia,-7-aiôr',vermellíad'ellns
não. bastaria; pãrt» ás tornar.ÜIgnas:, rú-,
brnshu brancaSjTepíiblioànasourrealistas,
seriam sempre immoraes; não merece-
doras, portanto, ab.paga choruda, mas de
matérias desinfectantes. Provavolinente,
so a historia d'essas subvenções vier toda
a publico, evidoiiciar-se-ha que avultadas
somnias não foram para honestos tra-
bnlhadores da pcnna, ou para austeros
eiiiprozarios de jornaes.'

E'certo que os govcrno3 precisam do
quem os defenda; mas como páde existir
nm ministério (a não ser em casos raris-
simns, e sem a menor significação para o
estabo'ecimenlo do regras administra-
tivas)-rComn, pode existir um ministério'que 

não proceda de. úm governo de po-
litlcos, os quaos o auxiliem com artigos
na imprensa, e com discursos na tribuna
nu nos meetiitgs'! Os gabinetes, em geral,
vêm de partidos cuja aclfvidado se fez
senlir vigorosamente naopposiçflq,aponto
do vencer o ministério anterior; o sim-
pies fac.to de passar no poder colloca nas
mãos d'ol!o grandes fòrçasquõ podem ser^
lhe auxilio natural, isto ó, sem quo os
desvirtuo, sem que ns empregue n,'ontro
campo que o do interesso publico. 

'Bem
fraco valor deve ter o sou procedimento
para que, apezar d'ellas, não possa, con--
quistar o auxilio da opinião publica.
lV possível qiio' esta' se engano-^Oijtba1.
tendo-o; que trnbalhé.contra p progresso
,do paizeontrariando-oj mus .acaso devora
;conservnr-se por muito tein pòjiim miuis-.;terio quea maioria' da naçâo-jrfti) qUefra?¦ Floquet iJAlíiulut muito dis». passagem
(semcom a nlllisüo querer justificar a~sua
doutrina) .ás ciroumstanciasv excepcio-
nnes dn França em abril ojurrtlo do 183S.
Foram com eficito graves; Boulangor en-.
feitíçara muita gente; ogentfral, que dois
annos antes já havia conquistado apaixo-
nada popularidade, quando ministro da
guerra,—saudavam-n'o agora como futuro
libortador da AIsacin Lorena, como victo-
rioso chefe dograndoexercito darOTmtcric;
o applaudido manifesto quo oiccominen-
dava aos eleitores dizia, que, depois do
Gambetta o do Thiors, elle fora o único
homem que soubera resuscitar a con-
fiança publica, o restituir no exercito a
consciência de seu valor. Baldadainento
se oppuzerãm á infiammada corrente de
adversários' do Boulnnger muitos dos
mais notáveis políticos francezes; cila cros-
cera levando comslgoum projecto do refor-
ma constitucional o uma série de necnsn-
ções contra a poütica do governo sob o
aspecto moral e patriótico. O ministério
Tirard cahiu por causa do boulangismo.
Succcden-lhe o do Floquet, vigoroso
de braço o de palavras; o braço d'estc
presidenta do conselho foi o que em
dtiullo. puniu com uma ferida, que esteve
para ser mortal, a demasia do fallar
de Boulanger no parlamento; mas a
energia das pbrasos e das obras gover-
namentaos hão consig.iiu destruir o feti-
chlsmo político dedicado a esse homem ;
só no anno seguinlc, em 1S3P, :is éElIçOõs
geraes mrs'raiam que os aaorodbr'c3 fo-
raro reconhecendo que o deus da vin-
gança era pura invenção das nllucinaqões
d'el!es, cm voz de ter incàrnadò sjü a
fôrma dn !))-at'0 qrnoral. Quem tenha
lido ns gazelas..da 18SS. ainda as menos
habituadas ,a exagernções do medrosos,
quem se recordar de, que homens experi-
•mentidos se inclinavam a providencias do
fixtraordiiínrfirrljjor para destruir obon-
larí"ismo, compreheudcrá todo o peaodui
motivos que devem tor levado Floquet_a
•intervir na distribuição de fundos do

Sabemos quo estão indicados os se
guintes nomes para a directoria e con'
solho fiscal do novo Banco da Republica
do Brasil:

Diroctores :. conselheiros .Thomaz J
Coelho de Almeida o Luiz Martins do
Amaral, commendador Luiz Alves dá
Sijva Pprlo, Manuel Gonçalves Duarte,
Dr. TJlysses Machado Pereira Vianna o
Frederico Duval.*
: Conselho fiscal: barão de Quartin,Frttn
•cisco; R! Faz, conselheiro José Machado
Coelho- do Castro,_. barão de- Sampaio
<Vianna, conselheiro" João Mrinoeí-Pereira
ida Silva e conde d» Estrelía...
. Supplentesr José Marques deSCárvalho,
conselheiro J. C. Bandeira de Mello, com
mondador Guilhcrmn Porto, conselheiro
Carlos Augusto do Carvalho, barão do
Araújo Ferraz o commendador Carlos A.
do Araújo e Silva.

Pediu aposentadoria no logar de secre-
tario da intendencia municipal o Sr. Dr
Magalhães Castro, quo ha longos annos
exerce as funcçõés d'aquclle cargo.

dados têm invadido algumas casa», pro-curando violentar moças, insultando e
ameaçando ns pessoas quo intervém piranão se çomineltor tão Indignos netos. ' ,•As famílias pobrcs'do logar, som pro-;tecçáo, 8.1o vlc.timas' das brntalidades
d'esse i homens o foaem assustadas para
não soirrerem desacatos.: E' pi-eclso quo o Sr, eommanduhté po-
nha cobro a Isso quanto antes.

A QUESTÃO DE
Entro os deputados o homens políticosdo valor, ultimamente arrastados cm

França no tnrvellnho dos escândalos de
Panamá, figura
entreos primeiros
o.Sr. .Rouvier,
que havia pouco
fora collega .do
Rlbot e Bour-
gonls.

Rouvlerfolmnl-
tas vezes ministro

„. „,.^ .. - das finanças o 6
homem de reconhecida competência ; foi
presidente do conselho cm momontos diili-
cels, dando om mais do uma clrcumstan-
cia provas do um espirito governamental,
quo sons próprios adveivarlos respeitam.

Tem SOannos de idade o já foi ministro
sete vezes.

Consta quo pediu exoneração do cargo
do commandanta da Marajó o capitão-
tonente Antônio Soares Dutra.

Dentro de poucos dias, segundo nos in-
formam, a municipalidade terá acabado
com essa monstruosa creação que toda a
gente conheço polo nome do Cabeça de
Porco. '"

Ningncm ignora que forças poderosas
ampararam por;tanto tempo esse oscan-
dalo, condemnado pela opinião publica e
peln impronsa unanime. D'esta vez pa-
roce quo lhe chegou o dia, e, se bem não
faltem protestos que sempre so-levantam
contra todos os rasgos de energia adml-
nistritivá,'a/lei será cumprida.

Qualquer resistência a..esto:a'cto.légi-;
timo o dictad/o pelas necessidades bygio-
wciis da capitai; aa por ventura há'quem
a medito ou planeje, seria um acto desar^
TazdSdVe sem jtislífieação, seria um acto'criminoso'. ' '•'•'-'¦ •¦' ?  "

Consta quo será nomeado secretario
da commissão de revisão o balanço das
despezas do ministério da industria o Sr.
Alberto Pitanga.

O Sr, ministrada'fazenda esteve hontem
no pnl.icio do governo em conferência
cem o Sr, vice-presidente da Republica,
que assignou os decretos de nomeações
dos empregados das alfândegas e caixas
econômicas dos Estados.

' Consta também quo tratou-sa dn nova
directoria do Banco da Republica do
Brasil.

Foi nomeado para embarcar no cruza-
dor Sete de Setembro o Sr. capitão de
fragata Alexandrino Faria do Alencar.

Unia cõmniissãii importante, composta
do dislinctos cidadãos por sua alta im-
ptírtnticin política e social, acompanhada
jielo...Sr. deputado federal.-Dr. França
Carvalho, proetirou-nos hontem para noa
comininiicar que trabalham com o maior
afinco afim de que. soja escolhida a cidade
HcViíssôliras paraçripital do Estado" do Rio'dò Janeiro. "íf. -..
, - Um dos membros da commissão desen-
.volveu com clarezae ihtélligeneia as vim-
tag»ns da escólliajmostrando a animação
que reina em- todo.o município drYas-
sotiras e bem assim noVoútros niunici-
pios circunvlsinhos, pela esperança que
alimentam . as populações de que os
pnderes competentes saberão avaliar as
alludidas vantagens.

Para mostrar quo a cidade de Vnssou-
ras acha-se já em estado do poder servir
de capital para o rico o grande Estado do
Rio, mostrou-nos a commissão as vistas
photograpliicas dos principaes edifícios
da cidade, bem como uma vista-geral da
mesma.

Declarou-nos mais, que os cavalheiros
do quo se compõo a commissão,vieram de
propósito á capital federal para solicitar
da imprensa o apoio qno julgam neces-'sariu em favor dos desoios de todos os
vassourenses. 

Tontinas do sport cotadas e combinadas
todos o t dias; rua da Alfândega n. 4. Cor-
ridas em S. Paulo amanhã.

Estão se dando em Nictheroy factos
de certa gravidade,' quo devem merecer
da inictoridade computonle a maior at-
tenção.

Somos Informados, por pessoas coneci-
tuadas, quo as praças de linha destacadas
na Penitenciaria do Nicllioroy estão com-
niettcndo nasimmcdiações d'aqnclln prisão
r.ct>s indigno», quo muito depõem contra
a disciplina o que pedem prompta re-
pressüo.Naturalmente o Sr., cnmmandanto do
batalhão do linha alli estacionado, severo
como é, ignora as Iropõilias praticadas
peias praças sob son.coniniandn, prrqtic
de outro modo já toria reprimido b dosa-
tino d'cssas praças.

As casas das famílias moradoras nas
iiumediarCcs do.- aqnartelahientn viv-.-m
debaixo do legitimo terror, porque os so'1-

Por decretos de 21 do corrente, foram
nomeados para as alfândegas o caixas
econômicas dos Estados da Rcpubllcaj

! Amozciias.—Chefes de secoão': onju-
danto do' inspoctor da alfândega de
Manáos!João Antônio da Silva, o-o con-
tador da tliesouraria de fazenda, extineta,
do mesmo Estado, Antonio-Leite Ribeiro;
segundos oscripturários: os segundos da
thesourarla extineta, Justiniano do Oli-
voira Costa e Eduardo da Silva Perdigão;
terceiros oscripturários : o praticante da
thesouraria extineta, Emilió José Moreira
•Júnior e o praticante da mesma alfândega
Augusto l.opes de Souza; quartos es-
.cripturarlos: os praticantes da mesma
aifandega José Ascenso do Magalhães ò
Antônio Bnzilio Silrorlo Júnior. Caixa
Econômica: gerente, em commissão, oin-
spector da thesourarla extineta das Ala-
gòas, Saturnino Mesquita de Loureiro
Marães; olllciacs : os primeiros escriptu-
rarlos da thesouraria, Emiliano Olympio.
do Carvalho Rebello, José PintodeAraújo
Rebello Júnior e Henrique Guilherme dos
Santos.

Pará.—Inspoctor da alfândega, o da
thesouraria extineta, Loandro Ferreira
Campos; chefe do seeçno, o contador da
thesouraria Antônio Bernardino Jorgo So-
brlnho; conferento, o primeiro escriptu-
.rario da alfândega Manuel Francisco da
Silva;'primeiros escriptiirarios, os pri-
meiros da thesouraria Domingos Fran-
cisco Leile, Antônio Felicinno da Cunha
Oliveira e o bacharel Fellsmino Octa-
viáno de Mattos;' segundos, os segundos
da thesouraria José da Costa Lara Tel-
xcira, Ângelo Francisco Pereira, Manuel
Pereira Lima. Washington Saturnino da
Cruz o José Vnliáo do Oliveira-; terceiros,
os terceiros da thesouraria JOsé.Clemente
Alves da Cunha, João Simplicio de Souza,
Francisco Rodrigues de .Andrade, Antônio
Carneiro da Guriia Mnlcher e Antônio Ju-
liano < Cavallciro de Macedo; quartos, os
pratirantosdatlieiburari.i: Isidoro doAze-
Vedo Riboiro.Manué! JoãoGomesdeCastro,
Bonevcnuto de Oliveira, Manuel Barbosa
do Nascimento o Luiz Emygdio Pinheiro
da Câmara Filho. Caixa Econômica.—
Gorénte, em commissão, o procurador
fiscal dá thesouraria, bacharel José An-
tonio Ernesto Pnraassú ; ollieiacs : os
primeiros da thesourarla Luiz Cícero de
Magalhães, Francisco Henrique do Souza
Trovão o Eufrosino Paes do Azevedo;
thesourelro o dá thesouraria João Gomes
da Rocha.

Maranhão.—Chefes do secção: o aju-
dante do inspector da mesma alfândega
Augusto Pereira Ramalho e. o contador
da thesouraria extineta Antônio Leito de
Moraes Rego; primeiros escripturarlos:
os primeiros da thesouraria José Augusto
Corrêa de Faria e José Maurício da Silva;
segundos oscripturários: os segundos da
thesouraria AlVonso- Avelino Mendes e
Francisco Augusto Corrêa de Castro; ter-
ceiros êscripliirarios: o terceiro da the-
sourariã de Pernambuco Raymundo João
dos Rols Lisboa o o dn thesouraria Ma-
nuel Jansen Muller; quartos escriptura-
rios: os praticantes da thesourarla Felip-
pe do Vasconcellos Duarte e José Duarte
Lisboa Serra. Caixa Econom|ffli: gerente,
em commissão, o inspector.da thesouraria
Jiilio,César Leal;, oülelaès,: os primeiros';
oscripturários' da fucYouraria .Joaquim
Mariano 

"de Axavcda-'PértlIgãò,,.Cândido
Máxlmiano- Fernandes' e JoioVFerreiM;
de Souza Júnior;--1 ¦•, ¦ ' •' "'' .- :¦••"-'
, Coará.—Chefesrda secção.:,o.slndnnte^
do inspector Francisco Fontenefle vBe-
zcrrll en cantador; da -.thesouraria João
Augusto Carlos de Saboía; primeiro cs-
cripturnrio, o primeiro da thesouraria
Francisco Pereira de -Brito ; segundõs os-
cripturarlos; os segundos da thesouraria
Antpnio Paulino Delfim Henrique Júnior
o Vicente Mendes Pereira; -terceiros es-
cripturaiios, os terceiros da thesouraria
João' Baptisla do Azevedo, Álvaro Dias
Martins ò José Maria Vossid Brlgido;
quartos oscripturários, os praticantes
da thesouraria, Joaquim Fabricio de
Rarros o Alfrodo Duarte Silva.—Caixa
Econômica: gerente em commissão,o pro-
curador fiscal da Ibesouraria, bacharel
Joio Biigiilo Filho ; lhesourciro, Antônio
dos Santos Neves; oiliciaes, os primeiros
oscripturarios da Uusoiirarla Jiilio Bri-
gido dos Santos, José Monolio do Pontes
c Aiilonlo Sérgio de Souza Fortes.

Rio Grando do Norte.—Primeiros escri-
pturarins: o contador da thesouraria ox-
tineta. Francisco do Sallesda SilvaBarros
o o primeiro-cscripturnrin da. mesma the-
sourariã Alipij Fernandes do Barcos.;
segundos oscripturários. os segunlos da
thesouraria João Carlos Soares da .Câmara
e Fernando Corquoira Carvalho. Caixa
Econômica.:, Gerente cm commissão, o
inspector da thesouraria extineta José
Zacliarm Vieira, do-. Mello; ofliciacs,
o primeiro escripturario da thesoiiraiia
Joaquim, Francisco Loyola Barata Nfetto,
o os segundos' da mesma thesouraria,-
João Manoel Botelho'c. Antônio'.Fernan-
dos do.Bari-os. 

'

Parahyba.— Inspeetqr, Dr. AntonioAl-
frodo da Gama o Mello ; primeiros es-
cripturarlos: 03 primeiros da thesouraria
Joaquisi NanV.íanzeno Henrique do Ama-
ral e Jianucl da Silva Guimarães Ferreira;
segundos escripturarlos: o sogundo dn
thesouraria José Peregrino Gonçalves de
Medeiros o o praticante da alfândega dn
Pará, Rodolpho José -Henrique». Caixa
Econômica: Gerente om commissão, o pro-
curador fiscal, bacharel Anysio Augusto"
do Carvalho Serrano ; lhesourciro, o da
thesourarla, Joaquim Soares Pinho; ofii-
oiacs : os segundos da thesouraria, Au-
gusto da Silva Pires Ferreira, João Ho-
norato Pereira Leal o Theodoro Sodró
Monteiro Júnior.

Pernambuco.—Chefe de secção, o chofe
da alfândega de Santos, Leopoldo Leonel
de Alencar; primeiros escripturarios: os
primeiros da thesouraria Manuel Leito
Pereira Bastos e José Gomes da Silva;
quartos oscripturários : os praticantes da
thosournria José Cavalcanti Ribeiro da
Silva, João Gonçalves dos Santos Júnior,
Viiiato Xavier" da Silva Brito o Pedro
Tcrtuliino dos Santos Cordeiro.

Bahia.—Chefe de secção, o conferente
José Francisco Tavares Filho ; contorenle,
o da do Pará, Celso Augusto de Lima ;
primeiros escripturarjqs; o primeiro da
liiosouiaiia EiicoVieirae José Antônio rio
Mattos; quartos oscripturários, 03 prati-
cantes.da thesouraria Alfredo Aruizaul
do Mattos. Frederico Vaieriano da Silva,
Tancre.lo Baptista Monteiro e Francisco
Corroa Garcia.

Soi-1'ipe.—Primeiros escripturarlos, os
prmieirris dtV thesouraria Melauio da Sil-
vcipa. e. Ilcrtlloldo Augusto da Cruz: so-
giíhdos os segundos da thesouraria João
Bclisai 10 Junqueira o José Ferreira da
Cosia Maia.Caixa K-oiiomica: pêronto cm
comniiss5òi o inspector da thesouraria
José Pereira ''CBjiho: Ihcsnureirn. o da
llsosouraiia José S-itcrodo Sá; ollieiacs:
o prinu-iio essribturo.riõ da thesourarla

Joiino da Solidado Cruz o Laurlndo Fer-
rcira da Silva.

Espirito Santo.— Pvlmolros esoriptura-
rios: o primeiro da lhosourarla Joté-Au-
gusto Monlardln do Araújo, o segundo da
mesma alfândega Elpidlo Joio da Bôa"
Morte; oo secundo da alfândega de Santa
Cutharinn, llormenogildo Pereira do Al-
meida; sosnndos escrlptnrarlos, os se-'
úmidos da Ihesoursrln Aifonso Luiz do Si
Athnyde, Erncstluo Francisco do Nasci-
monto e-Augusto Barbosa Beltanilo. —
Caixa Econômica: gerente om commissão,
o Inspector da thesourarla José Barbosa
Pereira Espíndola; thesourclrn, o da-the-
«ouraria Domingos da Silva Santos: ofll-
ciacs: o contador da thesouraria Alfredo
Camlllo Ferreira Rebello, e os primeirosescripturarlos da thesouraria João Ignacio
Lopes e José Afibnso Martins de Queiroz.

Santa Cathnrlna.—Inspector o da the-
sourariã extineta Ernesto Manuel da Silvo;
primeiros escripturarlos : o contador da
lhesourarin Alfredo Theotonio da Costa
o o primeiro dn thesouraria João Nntlvl-
dado Coelho; segundos escripturarlos: os
primeiros da thesourarla, João Maria de
Bittencourt Cidade, João Florinno dn Silva
o o segiindo da mesma thosournria Luiz
Augusto Werpor. Cnixa Econômico: go-route, om com missão, o procurador fiscal,
bacharel JoséHonrlquoRodrlgucsde Paiva;
thesourclro.o da thosournria José do Souza
Freitas; olllciacs: os primeiros escriptu-
rarlos Antônio Nunes do Souza o Luiz
Augusto Jorge Gonçalvos e o sogundo
Alfredo da Costa Albuquerque.

Rio Grande do Sul ( Porto-Alegre ). —
Chefes de secção, o ajudante do Inspector
Vasco dn Silva Foijó e o conferento Fran-
cisco do Sá Brito; conferento, Augusto
Baptista da Silva -Pereira; primeiro es-
cripturario, o terceiro do thesouro Ma-
nuel do Carmo Ferreira Chaves; segundos-,
o primeiro da thesourarla José Joaquim
Leite M .Castro,. Roberto Lourcrlço da.
Silvo, Jòsê Soares dÒ3 Santos Júnior,
Elias José Podrosn, Edmundo Alfredo do
Abreu; terceiros, o torceiro dá thesou-
raria Alberto Virgílio Ferreira e o pra-
ticante dá alfândega Antero Coelho Fer-
relrn Pacheco o-'Pedro Baptista Lisboa;
quartos; os praticantes da thesouraria
Olympio de Azevedo Lima, Pedro de
Abreu Mala, José Innoconcio Pereira,
Bonjnmin José Godinho o José Domingos
Moreira.

Uruguayana.—Primeiros escripturarlos
Oi segundos da alfândega Arthur Mo-
reira de Barros do Oliveira Lima, Jorge
Josetti Salomonowsky, segundos ofliciacs
de descarga do, Estado do Rio Grande
José Adolpho de Araújo, José Sizonando
da Costa Torres, de Porto Alegre, II-
defonso Ferreira Gomes, Antônio Virgílio
Martins e Sebastião"Carneiro Monteiro.

Rio Grande.— Chefes de secção, o aju-
danto do Inspector Manuel Pereira Bastos
Junior e o conferento Antônio Pereira de
Almeida; conferento, o terceiro da Capital
Federal Norbertõ. de .Azeredo Coutinho ;
primeiro escripturario o segundo dn mês-
ma alfândega Joaquim Saturnino des
Santos Paiva Filho; segundo o terceiro
escripturario Antônio Baptista de Moraes;
terceiros, os praticantes Augusto Cândido
Pereira da Cunha; quarto, José Marti-
niano do Freitas.

Foi nomeado para servir na canhoneira
Lamego Collatino Ferreira.

REPÜBLICI ftPÊENTINft
. Accentna-se caqa.-.yoz mais, na,_im-
prensa dn BiieuqSJAyrC9, à opposiçío ao,
governo do Di""."«àVilz- Ptná' e csta-ò(f*-
posição tem .crescido do ponto, om vista
das dilllculdados com que tem luetado o
presidente para encontrar um ministro
do interior.

— As noticias vindas do Corriontes são
ás mais dolorosas possível. Continuam
desgraçadamente as tropelias e os roubos
nas fazendas o nos estabelecimentos do
interior.

Até a honra das famílias tom sido ma-
eqlada pelos revoltosos e governistas.', — Os industriaes o prodnctores do paiz
oflereceram um banquete a Júlio Victo-
rica, presidente da commissão argentina
na Exposição de Chicago, pela actividade
que desenvolveu nos trabalhos prelimi-
nares.
. — Acha-so muitíssimo complicada no
roubo de cartuchos e do pólvora do arse-
na! de guerra, a casa de armas deBarrié;
Õ67 Rivodnirii.

O proprietário d'oste estabelecimento
fui preso, assim como cinco operários do
arsenal, de nomes Adovino, Scali, Mar-
chioni, Castrino e Molerpina.
. Estes confessaram tor recebido do pri-
meiro 40 pesos por milhar de cartuchos
que roubaram.

Novas averiguações a que se procedeu
permittem agora determinar que o roubo
excede de 20, PÕO tiros 0 2 .'090 cápsulas.
- La NàiiórCM?, que no referido estnbe-
lòcimentò ehcqhtraram.seO.OOO^cartUchci'
com a marca.4o governo.",•'-'¦: ' ¦

Posteriores-aveiiguaçõeselevam o roubo
a 200.000 tiros. .-, .;'•..„ .-. i ..,

do Estudo do Rio quo significa osso np-
parnto belllco ? Soria porversidado attrl-
liull-o i proximidade d» eleição, quo so
vai fizer a U7d'o«to mez ? Com certeza
não o para lazer pressão.'- Aquillo lnfallivetmente 6 obra da gone-
rosldndo govornamentnU ò para divertir
os povos da Santa Maria Magdalena,
préparandolho» os espíritos para um voto
livre. . ¦ ¦

Foram acceitas pelo Sr. Dr. chefe de
policia as demissões que pediram do de-
legados: da 1'circumscrlpção urbana, o
Dr. Barros Falcão; da 2*, o Dr. Renato
Carmll.  •

ESTADO ORIENTAL
EfToctuou-se, no dia 10, a recepção do

almirante e esquadra norte-americana
pelo prcsldento dn Republica o seus se-
cretarios do Estado.

O almirante entregou ao Dr. Hcrrera
uma carta autographa quo o presidente
dos Estados Unidos dlrlgo a todos os pro-
sidentes das republicas sul-nmerlcanas.

Consta quo a herança deixada por
D. Máximo Santos tem sido de tnl modo
prejudicada quo a viuva so vê actiinl
mente obrigada a vender o seu palacete
da rua Dcsoíto de Julho, esquina Cuarclno,

Tem-so folto negociações nVi.tc sontldo
para levar a cabo a dita operação, "qUe
até agora não tem tido o exito quo era de
esperar, por sor muito baixa a somma
que so offcrcce.

Eircctivamcnto a viuva está disposta M
vender só por clncocnta mil- pesos o pa-
lacete quo so acha hypothccado em trinta
mil.

Inaugurou-se no dia 14 no Museu
Pedagógico-n.exposição escolar quo se or-
gnnisou sob a direcçõo do Sr. Alberto
Gomez Ruano. . •• •• -- *. - -

Consiste cm nma-galeria iconogra-
^hica escolar, mostrando exteriores e in-
jtoriores, em uma collecção ordenada de
{textos, cm uma copiòsa serio de labores
e trabalhos ntaniines, em '"• limnsecçiò de
jardim infantil que 6 verdadeiramente
notável.

A exposição foi muito visitada.
¦ — Graças á Intervenção do Dr. Hor-'rara.'deu em água de barrela oduello

que devia efTectuar-se entre os comman-
dantes Lucas Rodrignoz c Atilio Pigu-
riha-.

O Dr. Guido de Souza concluiu honten
e remetteu ao Dr. chefe de policia, o in-

auerito 
a qne estava procedendo sobre o

csappnrecimento de nbjectos da estrada
de ferro Central do Brasil, que foram en-
contrados om uma casa de divertimentos
públicos d'esta cidade.

Pelo inquérito ficou provado que o
auetor de tal desapparecimento era o ma-
chinísta da referida estrada de ferro Er-
nesto Cândido Fonseca, qne confessou ter
emprestado os^trísmos objectos ao gerente
da casa da divertimentos cm que foram
encontrados. ¦-, .

Para o abastecimento de carno verde a
população ahateram-se hontom no mata-
douro do Santa Cruz 181 rezes do José
Lourenço, 2 do Camuyrano e 2 de Barros
& C.
: A carno foi vendida a 800 rs. o kiloem
S. Diogò õ será nos açougues vendida a
000 rs. ,. ..; ____j_

Tontinas da sport cotadas e combinadas
todos os dias;.rua.da Alfandogan. 4. Cor-
ridas'em S. Paulo amanhã,

A ARTE DA GUERRA

Foi nomeado;para servir aò'jAlmirant&
Tamandarc, como escrevente, Alarlco
Jansen de Lima.

Operações importantes.—E' da Folha
de Minas do Cataguazes a seguinte no-
ticia:

O Dr. José Corrêa de Bittencourt con-
tintín a praticar, u'esta cidade, grando
numero do tratamentos e operações de
olhos: e em todos elles, nos casos mais
diílicóis, nas operaçõos mais delicadas,
tom sempro coibido lisonjeiros resul-
t.idos.

Ainda ha poucos dias restabeleceu a
vista a uma moça que ostava cega ha 11
annos do olho esquerdo e com o direito
bastante compromettidb. Esta moça, de
nome Lnudêlina.è filhádoSr. Manuel An-
tiiuio Jesus, deS. Sebastião da Estrelía.
Além da falta do vista.tinha os olhos muito
deformados, os cilios dirigiri03 pnrn dentro
c outros desarrunjos que lhe impossibili-
(avam abrir os olhos ha tantos nnnos.

Ficou completamente restabelecida não
só da Vista' como do todas as dolbrmida-
des do órgão visual.

i Muito felizes foram também ns opera-
çõcsquepraticon ao cidadão José Jonquim

¦Rodi-iguesvdà cidade de Palma; Bitlduino
José Cordeiro, "da 'Viçosa e Maria Lco-'"nizla da Gr.açã, do Rio Branco. Estes
últimos estatamvqUasi cegera de um dós
Olhos (gluiicoma chronico) e. soilréramiá
operação da iridectomia.

Foi ainda de oxcollente rOsulladoa opé-
ração de estrabotomia quo praticou em
D. Maria do Oliveira, filha-do Si". 'Pedro
Rodrigues de Oliveira, que era bastanto
estrábica há 15 nnnos o tinha uma das
vistas bastante embaraçada.

No próximo numero citaremos ainda
mais um outro caso importante de um
pobre velho do Laranjal que estava cego
de todo, de cataratas, ha porto do 20
annos, c que foi também operado ha
dias pelo Dr. Bittencourt, conseguindo
recuperar a vista que perdera ha tantos
annos, -
" O Sr. Dr. prefeito estevo hontem em
conferência com o Sr. ministro da fazenda
cm sua secretaria.

f,,;Cbiítfa- rx conde" Sebastião'/ d*e i?inhO'-ê
outros directores da Companhia Estreito
de S. Francisco a Chopim, iniciou hontem
inquérito o Sr. Dr. Cesàrio de Mello,
1' delegado auxiliar, sobro a falsidade
dos estatutos e da relação dos subscrl-
piores de acções.

ASSÁSSBNA-rO
Anto-hontem, ás G 1/2 hoças da tarde,

fallecou no hospital ua -Misericórdia o
itaÜano Ângelo Lnngola, que para alli
fora rcmettiuo pela policia, por ter sido
ferilo por um tiro de revólver.

Conforme noticiámos, Ângelo fora fe-
rido no dia 10 do corrente, na travessa
do Senado, quando por alli passava, sendo
seu aggressor Arthur Rodrigues Teixeira,
que foi preso e confessou o crime.

O cadáver da victima foi hontem au-
lopsindo pelos módicos da policia, que
deram como causa da morto o ferimento
por arma de fogo quo Ângelo recebera
no abdômen.  .

Consta que vai solicitar seis mezes do
licença o Sr, Dr. Barcellos, chefe do po-
licia do Estado do Rio de Janeiro.
- Durante o seu impedimento será snbsli-
j\uido pelo Sr. Dr. Joaquim Dias dá Rocha'Pilho, 

que exerce actitalinohte.ó.logar.dé
delogado d.o policia de Nictheroy..- -~

j, No hotol dn Globo,- reillsours.e. hontom
o banquete offerccido no Sr. depntadoes-
thdoal Dr., Sebastião' de Lacerda,'.-pala,
commissão quo vein' "entregarão 

pi-esi-'
dente e á assemblea do Estado do Rio a
representação sobre a mudança da Capital
do mesmo Estado.

Estiveram presentes, além dos Srs.
Dr. Ilonrique Borges Monteiro, barão de
Avollar o Almeida, Bernnrdino de Mattos,
coronel Martinho Nobroga, Bernardino
Fi-àzáb c major Damião Guimarães, mem-
brns da commissão, os Srs. deputados
fedemos França Carvalho e Urbano Mar-
condes, deputado estadoal Tavares Guerra,
representantes da imprensa ê outros ca-
valheiros.

Levantou o primeiro, brindo o Sr. Dr.
Henrique Borges Monteiro, que saudou
em' nomo ,1a 

"commissão 
.o Sr. Dr. Ser

bastião do Lacerda*, como 'representante
do municipio de Vassouras.1

Fazendo notar os serviços prestados
pelo Dr. Sebastião Lacerda, o orador
pediu-lhe que empregasse lodo o esforço
e vnlimento de que dispõe, para conseguir
a mudança dá capital do Estado para a
cidade de' Vassouras."

.0 Sr. Dr. França Carvalho brindou
tamboni o Sr. Dr. Sebastião Lacerda.
Seguiram-so os brindes ao povo o ao com-
mareio.- de Vassouras, pelo Sr. Dr. Marcón-

-dosado Sr. Bernardino Frazáo,.fin.decano,
dos negociantes de Vassouras,o Sr. Abreu
César; á imprensa, aos Srs. Dr. Bar-
scllbs, chefe1 do policia do Estado do Rio,
áo Sr. Dr. Tavares Guerra, e Outros.

O banquete'terminou ás 10 horas. -

Foram nomeados :
Inspector da alfândega de Santos o dá

do Pará Salustiano Jaclntho de Andrade
Pessoa; 3- escripturario da alfândega
d'esla capital o praticante Luiz Ramos
Carneiro da Rocha ; para o thesouro fa-
deral, 3' escripturario o 4- Oscar BOr-
mnn do Borges, 4- o praticante da roce-
bedoria João Capistrano Nunes. '

Foi premiado com a sorte de 10.000
pozos o bilhete n. 14718 da loteria do São
Luiz.

Somos informados por pessoa fidedigna,
do quo em dias dn semana passada che-
gon a Santa Maria Magdálhnn um senhor
deputado; acompanhado por uma csrolta
i:e 12 praças armadas alô ds dentes o
dispostas, segundo parece, a amedrontar
o i-ovo pacato e iiiormc d'6qüella locali-

Do dia fazem oxorcicio--, quiçá so ades-
traudo para alguma líatallfn; á noite
Fazem rórferiás, cmbriàgam-so pelas tn-
vêrnás c ossustrtni o povo.

Ora. não nos dirá a illustre p-ovcrhançí

A VÍBORA "DE CLEOPATRA
Refere n Pall Mall. Gascltc. de Lon-

dres, que Sai-ab Bei-nliardt enviara, como
presente do Natal, um annel de diam.in-
tes e a sua pbotngraphia -a uma sorthora.
londrina que lhe prestara o serviço de
agarrar o entregar-lhe a «víbora de Cleo-
paira», a serpontesiía que acompanha
para toda aparte a grando trágica fran-
coza o que um dia 

'fugira, 
om Londres,

ê tivera' o Oaprlcho' de' ir rabiar entre
às grandes arvores de St. Jphrt's vrood.

Foi alterado o art. IV das instrucções
qno baixaram com a portaria de 0 do
julho do anno passado relativamente ás
commissõos encarregadas dos trabalhos
do propaganda para colonlsáção dos Es-
tados do norte da Republica, ns quaes
passam a ficar compostas de- um presi-dente, de um engenheiro auxiliar, de um
secretario o de um agrimensor.

Para esta commissão foram nomeados:
Presidente, Dr. Gabinb Besouro.
Engenheiro, Dr. Manuel Rodrigues 3a-

ptista.
Encarregado das observações meteoro-

lógicas, o cidadão Taciano Accioli Mon-
ieiro. . .

Agrimensor. o cidadão Trindade Gut-
tierrez Gayou.

ILuctn com-a carestia ; prcçol3000,

Chega bojo ao nosso parta o paquete
frigorífico Pní/íis. TrazÜOU rezes, grande
numero do carneiros, aves, ("metas, etc.

A Companhia Frigorífica tem já um
grande numero do encommendas pnra as
cargas quo chegam no Pallas.
. Brevemente entrará rio nosso porlo 'o
friaorifico Mercúrio, quo traz lambem um
grande carregamento.

A LUZ EUGTIIM RA TICTICA H0DBM1
VilalMtda aclual da «tia d> jnerra.—Eilmhi dos

melhores mulos da matar om szranile.—Innlillilade- (Im plUlantliropoi.—1'mpnro da - guerra |iar> a
Suerra.—Ha 

como a guerra & Inevitável na America
o Sul. -llcilazas da pnerra.—As manobras dos

voluntários Inglezas.—Surprciai desmaicaradai.
—A guerra ao sol a a etierra a luz elactrloa.—
Os apparallios electrlros uo capitão Honald Scollo.
—A uuvcin do projeclls a o liizllamenlo Indlvl-
ilii.il.—A* carretas dos apparellios elétricos o a
liaiuml.sHii dai ordens.—A falirlea do Aclon.—
Annunclos aordons projecladas no flrmamanlo.—
Os a<lailos-iii»l(ircs dos ezcrcltos earopeus e o nua
ia oi|wra dos nlTíciaos lirasllelroi.—Coiiscqnenclas
niilllarci o humanitárias das novas doscobcrlas.—
Uo como a guerra i sublimo.
Convidado pela direcção da Gateta de

Notícias para conservar os seus leitores
sofacto dos progressos realisados pelas
nações clvllisadas no estudo dos melho-
res meios do se defenderem dos ataques
das outras nações, ou nos melhores meios
de atacarem estas, eu venho começar a
minha honrosa tarefa com a dcscrlpção
de umas operações militares a quo assisti,
ha poucos dias (29 do outubro) em In-
gl «torra.

A arto da guerra-è, mais que nunca,
útrin arte do forte vitalidade: milhares
do oiliciaes por toda a parle a estudam
attentamente, a fazem progredir, a ador-
nam do inventos delicados e terríveis.

Centos do Industrias encontram n'olla
as suá3 mais lucrativas applicações. Ml-
ihões de, homens .praticam, em.epsaióa as
descobertas reaíisadas.

Como evitar que nos matem, preoç-
eupa qm pouco as intolligenciss ; mas.
saber como meiftof wialaremoí, oecupa
apaixonadamente os melhores espíritos.

Livros o jornaes de direito interna-
cionnl se publicam todos os dias. Todos
os annos se reúnem congressos de paz,
onde philantbropos do nacionalidada dl-
versa, mas enternecidos, se abraçam como
irmãos. Todos os mezes os chefes das
nações se visitam, e trntadoíparocem re-

solver para sempre; articuladamcnte, an-
tigos litígios. E todavia o mundo está
coberto do causas de guerra, vibrante de

cúbicas mal disfarçadas, embaraçado de
-volumosos obstáculos, quo sd serão solu-
veis em sangue.

Os estadistas repetem a antiga phrase
si vis pacem, para bellum, mas todos

elles preparam a guerra para realmonto

guerrearem; logo que se julguem capazes
do o fazer, ou quando forem decisivamente

provocados ptír. outros, que, n'um dado

momento, se supponbam n'cssas con-

dl;ões. 1,
E' inevitável a guerra na Europa, ç

inevitável a guerra na Ásia, ê inevitável
a guerra na África,- 6 inevitável, fatal,

necessária, a guerra na America, —na

America'do Sul. Todos sobem entre que:
nações essas guerras vão começar;: todos

sabem quacs.os motivos d'cll.as, todos co-

nliecem.i-coroo so ji ahi vissem os excr-

cítos cmpenhaao3,-os campos de balnlha
onde soiTrernm a prova suprema da pralica
effcctiva as numerosas invenções moder-
nas da esplendida arte de matar em

grando. "'
Estes artigos são pois opportunos.

I
Arlisticamonte considerada, a guerra

tem aspectos maravilhosos.
Da guerra moderna desapparcceram com

eííeito muitos dos antigos elementospitto-
roseos e poéticos. Mas estes têm sido
exuberantemente compensados pela nova
fôrma que dão ao combate as applicações
das ssiehcias.

O espectaculo que eu presenciei ha dias,
foi dos mais surprehendentes.

Foinas manobras dos voluntários in-

glezes.
A oeste de Lonilon, no fundo de uma

larga ondulação de terreno, entre os altos
de Hari-ow e 03 de Ealing, corre'o rio
Brenk e o canal de Paddington, quo leva

^ogua, ao. Jardim .Zoológico de Regent
Wrlivl ' .: ': "'%'. 

;
s - Na, noite' de sabbadp,, o inimigo, avan-
çandó':dànqroeste;sóbre Londres, oecupa-
ra, com: as suas avançadas, a-.ponte,de
lIorsepden..-,.'-.,; _; ,,%--,-¦•'.-:;¦¦.v¦-'-..,-.-..
• A noite ostava escurissima, eas forças
inglczas resolveram, a coberto das trevas,
approximar-se da ponte e desalojar as
forças contrarias.

A's' 6 horas da noite, as tropas in-
glezas começaram a avançar eni silencio,
sob um céo negro o coberto do pesadas
nuvens. A meia milha do distancia da
ponte que.so queria surprehender, houve
uma pausa para concentração. Era d'ahi
quo devia partir o movimento, que vio-
lentamente expulsaria o inimigo. Mas, de
reponte, tolo o espaço entro o canal e as
elovações para o sul appareceu vivamente
illuminado por uma claridade de um
branco deslumbrante. A uma grande dis-
tancla, era facll então, (pelas 7 horas da
noute)', distinguir individualmente os sol-
dados, reconhecer os uniformes, nomear
pessoalmente os olllciacs. E teria sido facl-
limo aos contrários, das posições escuras
que occnpavam,.fuzilar um a um, os olll-
ciaos o soldados descobertos. Quanto mais
UÍuniinadpçst'avao'terrõno;óccupado-pclàs
tropas quo,.alaCa.vairi, tanto1, mais. tene-
bròso parecia o espaço, onde se escondiam
às tropas, atacadas; Estas podtani corii
segurança preparar as suas pontarias ;,
aquellas, cegas pela luz, teriam dê atirar
ao acaso1. .. ...

Os apparellios clcctricos eraprogados
foram os do capitão. Ronald. Scott, vistos,
jido publico na Exposição Naval c nas
galerias do Palácio do Crystal, om Syde-
nham. A electricidade quo n'elles produz
a luz, está armazonada em quantidade quo
clioga para uma longa noute de con-
stantes gastos, nos accumuladorc3 por-
taleis que se transportam, sem dynamos,
sobre uma carreta, como uma poça do
artilharia ou uma metralhadora, mn-
dando de posição sempre que seja ne-
Ccssorio, seguindo um corpo de exer-
cito ou um regimento, ou qualquer desta-
comento encarregado de reconhecer posi-
ções ou de cobrir movimentos.

Além dos terrenos' ao longo do canal,
que conduziam á ponte disputada, era
interessante ver sabbado os- raios de luz
brilhante que repentinamente revelavam
as longas linhas das estradas, os renques
escuros das sébos por onde as tropas se
npproximavam para entrar env acção.

Quando os defensores da ponte a.abari-
donaram e -retiraram gpbro a stia segunda
lbiha de oporações, as tropas contrarias
entraram na ponte e reuniram-se ,n'ella
o uns duas margens, cm massas mais
compacíás,que; reveladas nitidamente pela
luz electrica, teriam sido, n'uma campa-
nha a serio, promptamente aniquiladas

projectores clcctricos, apparoclam desta.c«dos sobro as suas sombras, em relevo^saUontlssimos, q,,0 optlcamonto oa apro-ximavnm u;os atiradores: quo qulzessenttomal-os como pontos do mira de infalliwvols pontarias. •• o
Na'guerra moderna os ensos freqüentaiserão: os das destnuIçOos á distancia, mais

produzidas pela nuvem de projectis facll-monto formada com as novas armas, do
quo pelas balas individunlmonto dirigi-
das. O emprego, da luz electrica pcrmlt-tlrá o fuzilamento com pontaria o cora
Intonção pessoal, Irabaibo sem duvida'
multo mais Interessante para o soldado,
lypico, moderno, instruido, conboeedor
das leis balísticos quo governam a sua
arma, habituado a alvejar com sangun
frio.

Nas experiências reaíisadas nos arre-
dores de Londres, do quo estou dando
noticia, a carreta ligeira e solida, do rodai'
cora largos rastos que a não deixam
ntascar-so nas tcrraslamacentas.nãopouda
ainda ser empregada. Os apparellios
electrlcos tlvoram de ser transportados
sobro uma carreta posada o de circulação
diíllcll, sobro,terrenos que justamente
as chuvas haviam encharcado. A com-
miinicação entre os npparclhos electrlcos
o o oflicial quo commandava o roconlie-
cimento, não estava tombom perfeita-:
mente estabelecida.

Quando estes dous ultimoi .pontos, ac'%
eessorlos, o- fáceis, estiverem -perfeita-
mente, regulados,: a luz eíecfrica -sèrí
como uma.lantérna.surdji nas mãos d'um
oflicial, que a dirigirá, instantaneamente,,
sobro todos os. pontos que- for necessário
revelar',-ò a fará, á vontade, mudar ds
logar, do origem e do direcção.

Ü
O capitão Ronald Scott fundou em Actoa

um considerável estabelecimento para a
fabricação dós seus apparellios electrlcos..
Abi so reuniram sabbado á noite, depoii
das manobras, os oiliciaes que as haviam
comniandado o alguns outros convidados.

Então começou umn segunda série dt
experiências.

Não sei bem que escriptor franecz ima-
ginou, n'uma das suas fantasias, a pos-
sibllldade, n'este século do annunclos *
reclamos, de estampar no céo os nomes o'
qualidades dos gêneros do commerclo.
Foi creio que Villien de L'Isle Adam, ou
outro auetor por igual phnntastico. que-
suppoz, ao conceber a estranha idêa, ter
attingido as mais vertiginosas alturas da
inveroslmil.

Esse ideal está realisado.
Havendo estabelecido no alto do «Elms»

(a sua casa em Acton), um poderoso pro-
jector, o capitão Scott • pôde- desenhar'
sobre ns paredes dos edifícios próximos ou
distantes, sobre as massas sombrias dos
arvoredos e sobre as nuvens, em quslqusr.
ponto do céo, até nma considerável dis-,
tapeia, paizagens, figuras, palavras, qm'
apparecíam milagrosamente, como se fos-
som terras do Ilrmamento, vultos de di-,
vlndades eclestiaes, ou ns próprias son«
tenças de Deus. E assim so pôde annunciar
aos habitantes de todo um vasto território
quo o sabão de Pear é o melhor dos sa- -
bões, quo Gladstono é o deputado por'
quem devemos votar, quo Jesus nòs re-
commendou o amor do próximo, ou a
todo um grande exercito, adoptada uma
cifra, quaes os movimentos ou operações
que podem destruir mais facilmente as
multidões dos inimigos.

Suppondo que não ha edifícios, nem
arvoredos nas terras próximas, e que nio
ha nuvens nos céos límpidos, pôde uma.
machina de vapor lançar no ar grandes
nuvens do fumo negro, sobro as quaes'
logo o projeetor desenhará, electrica-'
mente, o annuncio necessário.

Nos- estados-mniores o nos corpos ds
engenheiros militares de todos os exércitos
da Europa ha n'este momento oiliciaes,
oceupados a deduzir novas applicações das
experiências fundainentaes,- cuja des-*
cripção acabo de expôr. As applicaçõe»
electricas estão ainda na infância na arte
da guerra, como em todas as artes. Eu
pstou corto. que os oiliciaes- do exercito
brasileiro, quo com .certeza' conhecem da
ha muito o que precede, já- a estas horas
descobriram —mas conservam prudente-'
mente occiiltos, novos meios eleclribos de.
destruir os seus irmãos dns outras repu-
blicas da America do Sul, quando esses
queridos irmãos os atacarem, ou quando'
elles acharem proveitoso o atacar esses
irmãos amados.

III
A luz electrica, bem como muitos outros

nieios empregados em campanha, sú são'
verdadeiramente importantes para quem
os emprega, quando o.inimlgo os não pôde •
igualmento -empregar. Por isso n'uma
guerra só as ultinías invençõ.-s conseguem
alterar o equilíbrio taclleo de dous exer-
citos em presença.'

Gencralisado o emprego da luz electrica,
é provável que ás forças contrarias come-
cem ambas, no caso das manobras iiigle-
zas que ou coutei, por .pretender surpre-
hondeü-50 ao abrigo das trevas, o que,
ao encontrarem-se, illuminando-se mu--
tuamente, combatam, como se o fizessem,
á luz do sol. •¦
: E o-resultado final d'esta nova desço- i
berta-da clvilisaçao applicada á gi:ei«T
iSçrá.qiio, quando nos tempos mais barbai'
ros geralmente se descunçava de noite,
para s6 matãr-so do dia. agora, em epo-
cas cada vez mais luminosas, não ha ra--.
zão para quo ns batalhas so interrompam
o para que se não mato de dia o do noite.'

As perseguições] as grandes c fáceis
carniflclnns executadas sobre as tropas
desmbralisadas dos exércitos vencidos
pólos exércitos vencedores, que depois,
das- batalhas a noite vinha interromper,
proseguirão agora, sem doscanço, em-
quanto.houver homens embriagados que
possam matar, o homens foragidos quo
possam ser mertos.

Do que todos devemos" iogosijar-1103,.
uma vez quo está perfeitamente dèmon-,
strado qne.o combate é n essência mais
fundamental das gloriosas leis da natu»-
reza, o uma vez quoaguerra é a sua mal»
bella e sublime expressão.

Londres-.
• C. Zarcd MonA-

Mi"

Em outra secção publicamos os ostatvloi
do Panco da Republica da Brasil qneilevem ser boje submeltidos à approyação
da assemblea geral dos accionistas.

A requerimento da direciona da'cs-;
Irada de forro Cenlral do' Brasil, o'-

r. Dr. Çesario .do Mello, 1" delega-;
do -niixiliar/ mandou inliinnr os nego-
clnnlcs Maia Nngiioii-a, Braga" Uõa, .An-
tonio Coutinho Pereira, Mnr-eira Júnior

Nos caminhos,' no?campos, nòs csria- ítónW c o.utros para depoi-om.ro inquo-
,,,. - , , . :, , rito que iniciou sobre a falsific.ir.in do.

ços livres, os soldados, • tocados violenta- documentos .para despacho do mercado-
rqonte pela luz. relativamente.baixa,, dos i rias na refétida estrada de forro.

**-
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TEiLE&RAMMAS]
Onrltylta, «»

A prlnão ilo tenento Domingos do Nm-
cimento, rednctnr da Folha Nova, por
ordem do general Kworton, tem levantado
proUwtor, cm toda a Imprensa o do juiz
federal.

Seguiram para a cidade do Desterro,
cm commlssao do governo d'e>lo Matado,
para tratar da questão do limite* onlre
Santa Catharina o o Paraná, os bacharela
Alencar Guimarães o Vicente Machado.

(Qaítía «V Noticias)

narra do IMraliy,33
Itctiron-io hoje o alteres Ilrum, com-

mandante do contingente do 24' quo aqui
•ateve substituindo a policia, sendo acom-
punhado até a gare da estrada ilo forro,

Jelas 
aiictorldadoa o pelos novos otllclnos

e policia que o vieram substituir.
- Durante os poucon dias que aqui esteve

caie dlatlncto olllclal soube polo «ou' pro-
ecdlmento correcto o exemplar adquirir
éordltei aympathlas.

(Particular.)

AGENCIA HAVAS
8. Peteraliurgo, S3

Annuncia-se da cidade de Snratowa que
o cholera acaba do fazor a sua apparlção
D'aquella província, ondo desde alguns
dias registram-se uns qulnzo casos.

O concelho de hygleno emprega todos
oi esforços afim do Impedir que a cpldc-
min >e propague.

S. Mctcruburayo, 83

S. M. o Czarewltch dolxou esta capital
«m úTrocçao a Berlim, onde visitara S.
M. o Imperador da Allomanha.

N'eesa cidade fazem-so grandoa prena-
Mtivos para receber dignnmonto o sobe-
rano russo.

¦toma, 83

O dlrector da succursal do banco de
Nápoles foi preso. Será Interrogado
cobre o déficit descoberto om seu estabe-
leclmento. de dois o melo mlIuScs de 11-
ras. O caixa do mesmo banco continua
detido o incommunicavel.

Montovldéo, S»

O Dr. Carlos Maria Ramlrez ouVora
ministro das finanças, foi oleito senador
pelo departamento do Tacuarcmbó.

.— O ministro dos negócios estrangeiros
Visitou hoje a esquadra norte-americana
JUiia n'eíto 'porto, tendo sido recebido
Mm todas as honras que lhe são devidas,
fforam-llie" dispensadas por parte da olli-
clalidade da esquadra as maiores provas
do sympathia. - -

' - ,' Buenos Áurea, 23

Taxa do ouro 308 •/..
Uma modlflcação ministerial è muito

provável, se tornar-se de todo impossível
a nomeação do ministro do interior.

i — Accentuaram-se ás dilliculdades
existentes entre os prlncipaes chefes da
União Cívica (fracçao radical) o os da
União Cívica Nacional (fracção concili-
adora), em conseqüência do Infeliz êxito
do meeting organisado hontem.

INTENDENCIA MUNICIPAL
Na sessão de hontem o depois do expe-

diente, o Sr. Silva Gomes apresentou um
projecto de lei sobre os melhoramentos
de que necessita a parochla de Irajá.

São auetores d'estc projecto, alem do
Sr. Silva Gomes, os Srs. Lino Teixeira
Mala Lacerda e Duarte Teixeira. Foi
apoiado para entrar na ordem do dia.

Pelos Srs. Pereira Lopes e Augusto do
Vasconcellos foi oTerecido um projecto,
que também foi apoiado para ser dis-
eutido, regulando a .cobrança doa foros e
dando outras providencias.

Foi a imprimir um projecto apresen-
tado pelo Sr. Lins de Vasconcellos, rela-
tivo aos melhoramentos de" que carece a
parochia do.Engènhó Novoí': -.'. •'¦ ^

;Os.Sra. Souza Neyes-e.Dutra oecupam
aúccesslvamènte a tribuna, solicitando me-
Ihofaméhtos para as fréguezias do Espi-
rito Santo e SantaRitá.

Na ordem do dia, foram submeltidos a
fotos alguns projectos cujas discussões
haviam ficado encerradas.

N'essa votação foram appiovados : o
projecto n. 13, sendo rejeitada a emenda
aos arts. 1* e 9'; n. 45 Ai de accordo com
a emenda dos Srs. Américo de Mattos,
Maia de Lacerda e Possolo; con. 38, so-
brestando a postura sobre construcções
de prédio e approvando outra sobre o
mesmo assumpto.

Em seguida foi approvado sem debate
em 3* discussão o projecto abrindo um
credilo de 300:0008 para oecorrer a des-
pezascorn differentcs serviços municlpaes,
Foi approvado em 1* discussão o pro-
jeclo que auetorisa os reparos de que
precisa a ponte do Zumby, na ilha do
Governador. Foi igualmente approvado
tem debate em 3* discussão o projecto
quo auetorisa a desapropriação dos pro-
dlos da rua Municipal n. 23 e do largo de
Santa Rita n. ?6.

Entrou em 1* discussão e foi approvado,
depois de sobro elle ter feito algumas
eonsideraçBes o Sr. Maia do Lacerda, o
projecto qiie auetorisa a concorrência
para a apresentação de propostas e plan-
tas do matadouros. Também íoi appro-
vado em 2* discussão, depois de terem
•orado os Srs. Augusto Vasconcellos, La-
cerda e Dias Ferreira, o projecto aueto-

. risando o levantamento e organisnção da
carta cadastral e topographica do districto
fçderal, conforme as emendas, apresen-
tailas.'

Fni -finalmente - approvado em ;lt;dis:-,
cusBão o nrojecto que concede no prefeito
municiiai, a titulo de representação, a.
quantia de 1:5008 mensaes.

'¦• 'Sobre ísle projecto oraram os"Srs:"*Àiíi'
frusto de Vasconcellos, Lins, Lacerda e
fcílva Gomes.

A sessão terminou ás 2 horas e 40 mi-
nutos.

Estão publicados:
— O n. (! do XII anno da Revista Ma-

rilima Brasileira, jornal technieo de
reconhecido merecimento. O fasciculò re-
cebido, que agradecemos, correspondo ao

, »ez de. dezembro de 1S92. Contém artigos
o traducçues interessantes sobre assumptos
da especialidade.

— A these. para o concurso á cadeira
de aliemão. apresentada á congregação da
Escola Militar pelo Sr. 1' tenente João
Maximillano Algemou Sidney Schiefller.

Versa a dissertação sobre estes dous
pontos: «Tlieoria lógica e gràmiííáticãi
das preposições», e «Lingua a litteratura
da lingua allcmã de 1500—1733» .

iam o animal ou a quantia de 3008, cuato
do ineamo.

14 aabum qual o reaultado ato «gora?
O reapectivo agonio da estação escrovcu

ama caria ao Dr, 1'ortVo Dolvaux, dizendo:
quo constava-lhe estar o alludldo animal
em pasto» do corta fazenda, o que elle,
doutor, viesse fazer uma justificação parei
podor rccobcl-o.

lato « engraçado o vai acm commonta-
rloa, »

ESTADOS
RIO DE JANEIRO

Na oascmbléa legislativa do Estado ei-
tiveram hontem presentes 33 Srs. deputa-
dos; foi lida o approvado a acta da ses-
são anterior. •,- ¦

O Sr. Barros Franco requereu que ao
Inserisse na acta um voto do saudade
à memória do fundador da Republica,
Dr. Uenjamln Conslnnt, no 2' annlvoraa-
rio do seu passamento; esta proposta foi
apnrõvada.

Na ordom do dia approvaram-se em 2'
discussão osnrtlgos6', 7' o 8* do projecto
n. 175 referente á mudança de capital

Íinra 
Thercsopolis, e a reducção do pro-

ecto n. 174 approvando os actos dogo-
verno referentes á força publica.

A ordem do dia para hojo ê: discussão
do projecto n. 175.

— O Dr. Cândido de Lacerda recebou,
hontom, na assembléa do Estado do Ulo,
o scgulnto tclegramma dirigido á deputa-
ção camplsta n'aquella assembléa:

« A assembléa municipal de Campos,
reunida hoje, approvou a proposta do ai-
guns do seus membros, auetorisando os
deputados camplstas aoltercecr todos ns
edifícios necessários ás repartições puhli-
cas o rcsldoncia do prcsldonte, e bem
assim o custeio de todas as despozas ne-
cessarias a transferencia da capital.»

Aviso aos mancebos expatriados:
A folha ofliclal do governo portuguez

publicou um decreto restabelecendo a re-
missão do serviço militar, sendo appll-
cado ás despozas extraordinárias do mi-
Historio da guerra o produeto liquido das
remissões.

O preço da remissão é do 1503 (moeda
forte) para os recrutados 9 de 3008 para
os refractarlos.

Os recrutas, que foram ou possam vir a
ser chamados para o preenchimento dos
contingentes do'exercito ou da armada,
decretados até o anno de 1893, inclusive,
poderão rèm!r-so pela quantia do ÜOfli
o os considerados>efraetar!os, pela quan-
tia de 1508 até o dia 31 de agosto de 1693,
e pela do 3008, depois d'este praso.

O movimento do hospital da Santa Casa
da Misericórdia, dos hospícios de Nossa
Senhora da Saúde, do S. João Baptista.
de Nossa Senhora do Soccorro o do Nossa- Senhora das Dores em Cascadura foi no

dia £2 do. corrente o seguinte:"í; ' 
Existiam 1.428, entraram 23, sáhiram

.13; falleccram 10, existem .1.418v . ,.
^jj. , Omovimento.da sa!à do banco e'dós

,,» consultórios públicos foi, nomesmò dia' 
, de,2fl7.CQnsultantes para os_qua£s se avia-

rárri 375 receitas.-> - Praticaram-se 34 extracçües do dentes.

Chronica do dia
O delegado da 1* circumscripção ur-

bana mandou lavrar nulo de flagrante
contra Francisco Lopes e Rapbacl Lo-
pes por terem, a bordo do uma ca-
traia, ancorada próximo á Ilha Fiscal,
offendido pbysicamente a Justino Pereira
de Lima.

Igual procedimento teve a referida
auetondade contra o hespanhol José Leão
Ortal de Mendonça, por haver furtado
três malas, pertencentes a Manuel Dias,
que estavam na companhia Ferry.

A sexagenária Ludovina Garcia de
Castro, moradora á rua do Evaristo da
Veiga n. 106, foi victima da explosão de
uma porção de espirito do vinho, ficando
gravemente queimada em diversas partes
do corpo, tendo o fogo se propagado a
algumas peças, do roupa, sendo extineto
pela praça do 7' batalhão de infantaria
Hygino de Oliveira Vianna.

O delegado da 6" circumscripção remet-
teu Ludovina para o hospital da Miseri-
cordia, onde a mesma falieceu, hontem
ás 7 horas da manhã.
: «—Arite-honlem,;ás 10 horas da manhã,
os menores Manuel Basilio Avena, Chiis-'tbvãb-Teixeira"eJôsfí Teixeira estavam
tomando banho na praia do Crumarim,
quindo foram arrebatados por uma onda..

Aos gritos do soccorro, áccüdlram ai-
guns moradores do logar, que consegui-
ràm salvar os dous últimos, não sendo
encontrado o de nome Avena.

O delegado da 5* circumecripção su-
burbana tomou conhecimento do fado.

Hontem, ás 51/2 horas da manhã, no
hospital da Misericórdia, falieceu de
choque traumático Manuel Marques da
Silva que alli dera entrada no dia 21 do
corrente, com guia do delegado da 9' cir-
cumscripção, apresentando fractura ex-
posta da cõxn esquerda e fractura sub-
cutânea da coxa direita, devido a ter sido
atropellado por um bond da companhia
Villa Izahel.

Os médicos da policia nutopsiaram o
cadáver.
. — O delegado da 4' circumscripção
urbana mandou lavrar auto de flagrante
contra José Joaquim de Aguiar e Bernar-
dino Dias Pinto, por terem feito um feri-
mento na cabeça de Manuel Magalhães
no book-inakcr Alvim, na ma do Ouvidor.

Contra Juan Aionso Diaz mandou o
delegado da 13" circumscripção lavrar
auto- de flagrante., por ter tentado ferir
José Baptista Fernandes, com um cani-
vete punhal de que se achava armado.

O delegado da 10* circumscripção
mandou submetter Antônio José Dias So-
brinho a exame de corpo dedellcto, por
ter sido ferido por Joaquim Dias, contra
o qual foi lavrado o competente auto do
flagrante.

O Dr. Carvalho, medico da.policia,
procedeu a exame de corpo :d'e delielg om
Manuel Alves Rodrigues, que fora ferido
ha cabeça por seu patrão Manuel Rodri-
gues de Oliveira, hontom, ás 3 horas da
madrugada..
^-,r^'-0- vdílegada.dfeWíí.cireunisciipeão-
mandou lavrar auto dé flagrante contra
João Pacheco da Costa, por ter furtado
diversos tubos de borracha da loja n. 85
da rua de Haddock Lobo; e contra An-
tonio de Oliveira Leito e Joaquim Gomes
dos Santos, por terem incorrido nas pe-nas do art. 377 do código penal.

dade é quo outros tempos, outros cos-
turnos. "v

Fazia votos para quo o Centro proape-
raso, o que não ora para desanimar pòr
laso, quo'via á aua frente, cavalheiro*
multo preitlmosoe,

O Sr. Machouct foi mulio comprlnien-
tado pela assembléa, quo o escutou com
multa attonçfto.

Continuaram em seguida os trabalhos
de discussão dos estatutos, em que toma-
rem parte rilfTorentes sócios.

Brcvomonte devo haver outra reunião.

Foi nomeado o capitão do corpo de es-
tado-malor do 1' classe José Joaquim Flr-
mino para o lugar do ajudante da fabrica
de pólvora da Èstrclla.

CURIOSIDADES
OS PÁSSAROS E O CIIOI.EI1A

O eacrlptor das Curiositis identifiques
de La France; do Pariz, dá-nos a ao-
gulnte observação:

¦¦ Uma singular clrcnmstnncln nsslgna-
lou curiosamciito a epidemia cholcrlcn do
Hamburgo: todos notaram que, oito ou
doz dias antes do appnrecer a opldemia,
desertaram os pássaros da cidade. Não é
a primeira voz que isto se observa.

Assim t, lembra o Journal du Jardln
d'Acclimatation quo, durante o verão de
1884, quando o cholera assolou Marselha
o Toulon, todos os pássaros abandonaram
estas duas cidades o so foram refugiar nas
ilhas do llyòrcs, ondo não havia epi-
demla.

O mosmo já se notou nn Itália, na
Áustria, na Rússia, na Hespanha, Grécia
o Turquia.

Em 1872 deu-se Isto na Gallcia. Todos
os pardacs sabiram de Prezomsyl dous
dias antes do npparccimento do ilagello,
q só voltaram cm novembro, quando a
opldemia dcsnpparccora do todo.

O recente abandono de Hamburgo não
6 pois um facto sem precedentes. Os pas-
saros parece quo possuem um maravl-
lhoso intlncto, quo os provoca a fugir das
regiões contaminadas; presontem o mui,
adivinham-n'o, aununciam-n'o o desap-
parecem.

A CARNE E O CANTO

A rovista russa Niedela pretondo que,
nos logares em que so come muita carne
não ha grandes cantores. Nas famílias
mais ou menos abastadas, cm que os lu-
divldnos so alimentam do carno, os.ar-
tlstasdo canto desapparccem. Esto gênero
de alimentação exerce sobro o orgãò da
voz influencia tal, que olla acaba a pouco
o-pouco, por perder o seu. timbre melo-
dioso. O peixe produz o mesmo elfeíto;
isto se verifica em Nápoles, em Gênova
e na Noruega.

As camponezas irlande/as têm vozes
muito melodiosas até o momento om que
vão para as cidades, ondo passam a àli-
mentar-so de carne.

Decididamente, a ser verdado o quo
pretende a revista russa, o futuro è dos...
herbívoros I

TKES MIL LINQUAS

The Occident pretendo que a humani-
dado falia presentemente três mil lin-
guas.

A biblia foi já traduzida em 200; resta
ainda vertel-a para outras 2.8001

O auetor se consola entretanto com o

fiensnmcnto 
de que essas 200 línguas são

aliadas pelos 2/3 de toda a humanidade.
O que parece certo é que 500 milhões

de mortaes não podem ler a Bíblia cm
sua lingua nacional. Quo vasto campo
para os traduetores I

CEI.mATAllIOS AMERICANOS

Aos gritos da França dosesperada, que
lastima o decrescimento do sua população,
eis que so unem os da America do Norte.

ii Pensacs que somos mais felizes por
aqui ?, exclama a Public Opinion» do
Washington. Os Estados-Unidos contam
n'cste momento três milhões de celibata-
rios de 20 a 30 annos de idade. Em 1:000
-.homens que attingcni 30 anrios,"600 são
solteirões I Se os americanos continuas-
sem a casar-se na mesma proporção/que,
em 1800, ha uns. trinta ánnos'"htr.a/,. os;
Estados-Unidos teriam "seis milhões dè
crohriças mais do quo realmente têm.

Entretanto parece que. os homens são
punidos exactamente n'aquillo cm que
peccaram. 

'Deixaram de casar-se, o ns
mulheres se vingam apodorando-se dos
empregos dos liomens.

Cerca de rfoiii milhões de mulheres
trabalham actualmonte nos doniinios, que
outr'ora pertenciam exclusivamente ao
sexo forte.

O numero de médicas, advogadas, func-
cionarias, etc, vai-so tornando cada vez
mais considerável e ameaçador.

Quo remédio contra este mal? pergunta
o jornalista americano.

Nenhum, diz elle; mas anos nos parece
que ha um: é voltar á antiga. Casem-se
mais.

A VIDA

Definições da vida, segundo um colln-
borador do Intermtdiaire des chercheurs
et curieux:

A vida é um calção, cujos suspon-
sorios são a esperança.

A vida é um copo d'agun, que c mis-
ter tomar com assucar, mas muito ns-
sucar.

A vida é uma cebola quo se descasca
entre lagrimas.

A vida é uma pílula amarga.

attenção noa aurvlçoa proatndoi na cem-
penha do 1'arnguay.

— Foram dlnponuadoi das fiincçftiB que
exerciam no commlsiarlado executivo da
dlrcTtorla da Inatrucç&o \

O bacharel João Paulo llarhusn Lima,
de juiz do commUsarlado:

Joaquim da Fonseca Barbosa, de an-
carregado do recebimento das multaa
Impostas pela Inspoctorln Geral de Hy-
glcno |

Antônio Vlctor do Asais Silveira, de ca-
crivflo;

Victorlno Pctra da Fontoura Santos, de
porteiro;

Joaquim do Paula Conta, de porteiro
Interino quo desempenhava no Impedi-
mento do ciiectlvo.

33,0 foi o máximo da temperatura do
dia de hontem c 23,0 o mínimo da noite
de ante-hontem, no observatório do morro
do Castello.

Por ordem do Dr. Tavares, dlrector da
Assistência Publica de Nictheroy, e na

Sreaença 
do delegado de policia Dr. Dias

%a Rocha Filho, procedeu-se hontom
l)'aque)la cidade á inutilisação das drogas
e medicamentos de D. Pedro Bombardó,

. figurando entre ellas tinturas de Inatu-
reza desconhecida a preparados em que
entrava, tora o rhuibarbo, ora o ácido
«cèlico. Outros objectos, incluindo todo
o vasilhamo e um barril de vinho,

-, foram remettidos para o deposito publico.
TComo curiosidade devemos mencionar uma
eollecção de retratos representando Bom-

^ifcrdô no serviço de extirpar cancros.

Escrevem-nos da cidade do Rio Branco,
Minas, E. F. Leopoldina, o seguinte:

« Se disserem que na E. F. Leopoldina
desapparccem banúscom roupas, frangos,
fallinhas, canudos de queijos, doces e
outros comestíveis, ninguém se admirará,
porque d'estes factos dão-se diariamente;
inas se noticiarem que na mesma estrada
Leopoldina desapparecem bois, burros o
eutros animaes semelhantes, pasmar-se-ha
o mundo Inteiro dianle de facto tão extra-
ordinário c grave.
SEníiáèlante "¦' eamag £sa_juLa

noticiando que ha poucos dias dcsappa-
weeu do trem de ferro um cavallò casta-
nho, pertencente ao juiz d'esta comarca,
Dr. Joaquim Délváux Pinto Coelho. O
eavallo foi despachado n'esta para a cs**,
tação de S. Pedro, a ser entregue ao Dr.
Pedro Delvaux, médico alli residente.

Tanto o Dr. Delvaux como o destina-
tsiio, munidos' de documentos, reclama-

Sob'a presidência do Sr. commendador
Alberto Estanisláo, reuniu-so do domingo
o Centro da Colônia Portuguezn, afim de
proseguir na discussão dos estatutos.

Antes da ordem dos trabalhos, pediu a
palavra o Sr. João Chrysostomo Macho-
nett, que n'um brilhante o vivíssimo dis-
curso, disse que estando de passagem
n'esta cidade e tendo visto nos jornaes
um annuncio convidando os cidadãos por-tuguezes a reunirem-se a flm de organi-
zarein n'esta cidade um centro da colônia
portugueza, não quiz deixar de comparecer
u esta reunião, que tem um fim tão pa-triotico c humanitário.

Igualmente declarou quo ficou deslum-
brado com o desenvolvimento que encon-
Irou n'esta capital, e que eslava grato
pelo benevolo acolhimento que aqui tem
encontrado não só dos seus patrícios como
doaillustres.cidadãos brasileiros. .- - ^
;i Que hiãis uhiã Vez diria, que' Portugal
nãoConheceSfundo-o Brasil, assim como
éste.a,Portugal, apezai' dás relações tão
eslréitás" que' existem. cntre«eslas duas
nações-. - ¦•¦>*:•'•: ¦'- '• -; ?'¦'-''•'¦• ¦•••.--•„ - • '

\ ,Far.ándp da.' mulher (.brasileira, disse,'
que tendo ém 1868, c-scripto uma serie
de artigos sob a epigraphe—A mulher
não tinha fallado da mulher brasileira,
porque pelo que tinha ouvido julgava,
que ella era indolcnte, que embalada na
sua rede pouco se entregava aos labores
d;< vida domestica deixnndo correr á re-
v I a os cuidados do menage.

Era na verdade uma grave injustiça,
por isso que tendo presenciado de perto
o viver das famílias brasileiras tem visto
exactamenie o contrario.

A mulher brasileira é activa, excellente
dona de casa, esposa e mãi carinhosa,
irmã dedicada e o seu coração sempre
aberto a praticar o bem.

Quo o homem brasileiro também era
activo, intenigente e essencialmente obse-
quiador, brioso e nas horas do perigo
era corajoso.

Que, depois da proclamação da repu-
blica, parece que portuguezes e brasi-
loiros se fundiram em uma só família,
por isso quo lbe constava que muitos dos
seus patrícios tinham accoitado a nora
ordem de princípios, aqui proclamados, e,
portanto, eram hoje cidadãos brasileiros,
o que não era para admirar, por. isso quemuitos se acham aqui ha muitos annos
relacionados não só pelos laços do com-
mercio mais pela ligação de famiilas.

Concluindo o seu discurso, fazia votos
para que o Centro prosperasse, mas pa-
recia-lhe que apezar da muito boa von-
tnde dos seus iniciadores, elle pelas ra-
zões que acabou de expor e pelo desappa-
r»cimento d° vn1'"s imnnrlanles .rnmo o

MiETiLiiA do mmm
A honra db um MAiiiDO. — Houve om

Bruxollas um drama de sangue na rua
Locht. Um indivíduo chamado Bond ac-
ousava outro, do; nomo Vcrbrukoz, om-
pregado na estação do Norto, do manter
relações amorosas com eua mulher.'

Armado do um revólver, o marido foi
ter com Verbrukoz o deu-lha tres tiros á
queima-roupa. Uma dns balas foi alo-
jar-so na região do coração. O ferido
estava na ultima extremidade.

Bond foi preso.

BAmunos.— Sob o titulo «Paiz do bar-
baros», conta o 7'ei)in«,do Pariz:

O chefo do policia de Guatemala man-
dou chibatar, na praça da prisão, ató que
a morte so produziu, uma mulher cha-
mada Nariaga, accusnda do falta de pa-
triotlsmo.

N'uma reunião qualquer, a pobro na-
reeo quo fallnra em favor da republica
do S. Salvador, por occnslão de um con-
flícto havido entro as duas republicas.

Guii.noTiNAno.—No dia 17 do dezembro
ultimo foi guilhotinado om Pariz Eugênio
Crampon, um ratoneiro assassino quo
havia sido condemnndo á morte porque,
em 3 do março ultimo, no momento cm
que era surprcliondldo ao querer arroni-
bar uma porta, matara dois transeuntes
e ferira outro gravomento a tiros de ro-
volver.

Crampon tinha esperanças do que lho
fosso commutada a pena. Encarou, po-
rém, com coragem a noticia de que ia
morrer, e só fraquejou quando viu o
cutello. ........

No seu túmulo, comlterlo d'Yvry, fo|
deposta unia coroa. E*sn campa estav.-^
vasiã, porqiic ocdrpofôra reclamado pela'
faculdade de medicina.

Exposição turca.—O sultão da Turquia
recebendo em Pera a embaixada allcmã,
annunciou ao embaixador que em breve
seria inaugurada em Conslantioopla uma
exposição universal.

O recinto do cortamon será no bairro
Chichll.

Suicídio de uma dama.— Causou fun-
disslma Impressão na boa sociedade do
Madrid o suicídio do D. Virgínia Mon-
leon, esposa do coronel D. Francisco Mon-
leon, da casa militar de S. M. a rainha
regento.

D. Virgínia tinha necessos de loucura
desde o fallocimentode sua mãi. a Sr», de
Tacón, o era assldiiamento vigiada polo
marido, que a estremecia. Antes do se
suicidar, arrojando-se do um terceiro an-
dar abaixo,, estivera com o marido no
palácio, visitando S. A. a infanta D. Isa-
bel, o na Exposição-histórica.

A coroa da QRÃ-nuETANnA.—Um ope-
rario electricista do Blrmingham, cha-
mado Wiliiam Green, dirigiu-se a Windsor
para convidar a rainha Victoria a ceder-
lhe o throno e, cm siimma, todos os seus
direitos á coroa biitannica.

Apresentou-se a uma das portas do
castello, e alij exigiu: que lhe fossem
prestadas todas as honras, de.vidaê á sua
gerarchia. 

~'.'¦ ¦¦¦¦-- • '$$?:

. .Coníoaguarda se. rccnsas.Se .a ,lssó, o
hómèm teve 

"a- ^condescendência de éxpll'
car ao inspector de policia que era filho
do coronel Nolan, morto em Balnclava,' e
de uma filha do rei Guilherme IV, a qual
tinha—como facilmente? se comprebende
—direitos primordiacs' á suecessão do
throno, usurpado pela filha do duque de
Kent.

Foi n'um sonho que Oreen recebeu a
impulsão a que obedecia indo a Win-
dsor-Castle. '' -

A questão teve um desenlace rápido:
Green foi internado n'um hospício de
doudos.

A poesia em portugai,.—Foram entre-
gues a SS. MM. el-rei D. Carlos o rainha
D. Amélia-dous exemplares numerados do
livro «Le moiivcmcnt poôtique en Portu-
gal», do illustre escriptor francos'Maxime
Formont.

Assassinato de um reitor.—Em Angeio
foi assassinado o padre Manoel Maio da
Encarnação Pinto, reitor du Fcrihetã, em
Portugal. Os assassinos, cm numero de
cinco, assaltaram a carruagem onde ia o
reitor para Aveiro.

Omnibus
. O marquez de Calinaux dá.a sua opi-
niâo:-—A'não culpabilidade do" Sr; Albcr.t
Grévy é-faeil de demoíistrar.;-.- Não foi
devido- á sua situação* de governador dã
Argélia-que elle teve de recebor maia do
um cheiki...

E1 dè úm parteiro que hão entende nada
de política c especulações:

— Veja só o senhor quo sucla de Ira-
tanlesl... A gente dá-lhes dinheiro para
cavar um canal na America e elles vão
com elle comprar um jornal na Rússia 1...

Ha poucos dias ainda, na votação de
uma ordem do dia de confiança, o governo
obtinhaseis votos de maioria na câmara.

Isso deu que pensar a um homem poli-
lico, que, questionando sobre o papel que
o ministério Rfbot tem representado nos
últimos acontecimentos, não poude terem
si que não dissesse :

ii Podem aceusar o governo de muita
cousa. mas não podem dizer que não tem
energia... Um ministério que tom seis
votos de maioria e que se desfas de cinco
d'elles... não é banalI

Os moradores das ruas de S. Luiz,
Santos Rodrigues e Colina reclamam
com muita razão da policia, que se
mande para alli uma patrulha, que os
defenda dos gatunos. Na noite de sexta-
feira para sabbado estes indivíduos apa-
param a illuminação publica da rua de
S.-buize assaltaram casas: - '
•Perto dá.lòcalidado~;ha;l.u,m quarlel.de
ciivallariu. Pois 'nèrh isto resguardámos
infelizes moradotes. . 

".. , 
.

DESPACHOS OFFICIAES
Foram declarados em disponibilidade

nos termos do art. 6' das disposições
transitórias da Constituição, até que se-
jam aproveitados os seus serviços ou
aposentados com o ordenado a quem
tiverem direito :

O desembargador da relação de Porto-
Alegre, Jeronymo Martins de Almeida,
visto não ter sido contemplado na orga-
nisação judiciaria do Estado do Rio-
Grande do Sul;

Os desembargadores da relação de São
Luiz, Antônio José do Amorim e Enéas
José Nogueira, visto não terem sido con-
templados na organisação judiciaria do
estado do Maranhão.

Foram declarados sem effeitos os
decretos de 25 de agosto de 1891 e 10 de
maio do anno passado, que declararam
cm disponibilidade os juizes de direito
Torquato Tasso Coelho de Souza o Pedro
Emygdío da Silva Rios, visto terem sido
os mesmos magistrados aproveitados na
organisação judiciaria do Estado do Ma-
ranhão.

-- Foi transferido para a 3* companhia
do 17' batalhão de infantaria o capitão
ajudante João Rabello da Rocha c para
este cargo o capitão d'aquolla companhia
Antônio Manuel da Silva Coelho Junur.

Foi concedida reforma, com o soldo
por inteiro, ao cabo de esquadra do 8'
batalhão de infantaria João Peixoto de
Araújo, vlsjo contar mais de 25 annos de
serviço e achar-se incapaz de n'clle con-

conde de S. Salvador de Mattosinhos e
Eduardo de Lemos e outros, a colônia não
poderia de futuro conservar as tradições
gloriosas que em outras eras gozara de
que os portuguezes no Brasil eram os quo
mais amor c dedicação consagravam a
íua terra natal.

Isto não queria dizer quo não houves-
Sem aqui patriotas decididos, mas a \w-

México.—No dia 1* de dezembro co-
me^ou o novo periodo presidencial do
general Porfirío Diaz.

O chefe do Estado conservou á fronte
dos vários serviços ministeriaes os mesmos
liomons, que ha oito annos são seus col-
laboradores-dedicados-, contribuindo para
melhorar o engrandecer á situação da
republica mexicana. :' 

"'<'•• í
Este facto não podo deixar de impres-

sionar:agradavelmente, e ha-de -reper-
culir a favor da"estabilidade.das.;insti-
tüições è dos éré(iitàs''r!ò'phizi:'-','",:l'v"i

Acabam de ser alli inauguradas duas
importantes estradas de ferro: a que liga
Oaxaca á rede do Mexican Raiwaij, o a
quo liga Durango á Internacional Rai-
xoay. Ambas se destinam a prestar bom
serviço á asricultura e á industria mi-
ueira d aquellas regiões. O presidente da
Republica assistiu a todas as festas da
inauguração.

O México em 1873 tinha apenaz 580
kilometros do via férrea; hoje estão em
exploração 11.000 kilometros.

A repartição de estatística do minis-
terio do Fomento publicou recentes infor-
mações sobre a população do paiz. O total
conhecido éde 11.614.913 habitantes.

O telephonio em Genebra. Algumas
informações sobre o serviço teleplionico
na bella cidade siiissa :

Graças á nova tarifa, que se acha cm
vigor ha dous annos, do Gl linhas tele-
phonicas, que havia, cilas, subiram a 101.
e o numero de postes passou de (5.214 a
12.595, o quo constituo uni niigmenlo de
81 •/,. A extensão das linhas quadri-
plicou.

Outr'ora a assignatura custava 150 fran-
cos. e o numero das communicações tele-
.phonicas,era ilüniltado; hoje. a tarjfa. íj.de.
80;francosj,o o.numero das .communica-
ções limitado-a 800 por antfo'^ÁcirmPde
800, paga-je 25 cèhtesiriiosprjl' êoinmünli
cação.- -..-¦¦¦'.¦-'''./'>'¦ •>'<-";¦';-

. .0 SEM.M de Bértha. — A cidadésinliá;
pittoresca de Pãyerne, porto do lago Neu-
burgo, na Suissn, possue uma curinsi-
dade única no seu gênero: o sellim da
rainha Bertha; d'aquella senhora que
fundou - em 901 em Neuburgo a abbadia
benedictina hoje tranformada em estabe-
Iecimento de educação.

O sellim histórico é notável, além da
sua fôrma antiga, por trazer no arção
uma abertura destinada a receber o fuso.
Conta-so que a rainha não gostava de
perder um minuto siquer, e que, para dar
aos vassallos bom exemplo, levava a fiar
emquanto passeava a eavallo.

Os touros em Ifcspanha.—ks estatis-
ticas estão em moda e não fazem mal.
No anno de 1892, houve 289 totíradas de
primeira ordem nas cidades mais impor-
tantes de Hespanha ; e o numero de tou-
ros moV-os subiu a 1594. Também houve-
207 touradas do garrotes ou novilhos, em
que morreram 1407.

D'estas festas, tão caras aos descen-
dentes do valoroso Cid, 2ij se fizeram cm
Madrid, 13 em Sevilha, 12 em Barcelona
e 11 em Valcncia.

Nellas morreram dous picadores, e
foram mais ou menos gravemente feridos
1G espadas e bandaiilliciros.

População ameiiicana.-—Já por vezes
temos assignalado aqui o prodigioso aug-
nento da população dos Estados-Unidos.

As bellas c completlssimas estatísticas
olüciacs, publicadas pela repartição cen-
trai de Washiiigton^abilitanij)o«_lipje.

As honras concedidas ac ex-forriel
João Pedro de Carvalho, por decreto do
19 do corrente, são as do posto de alferes
o não de tenente, como por engano foi
publicado no Diário Offlcial de 22 do
corrente.

Foram concedidas as honras do te-
nente ao ex-cadeto do corpo do voltinta-
rios Miguel Penedo do. Andrade, em

a prvotsai- iiicuiurOa algarismos.
A Gran-Bretanha aliás habitada por

uma raça produetora, em 1847 tinha
27.573.400 habitantes, e hoje conta
38.000.000. Pois bem a grande republica
americana que em 1817 tinha 21.278.400
almas possuo agora 04.000.000. Si con-
tinuasse esta progressão assombrosa, a
população em 1900 chegaria a 8S.000.0Ai).

A'proporção, na Inglaterra, è de íll)

hftbitnntoa por milha quadrada; na Ame<
rloá A aómonte de 18 habltantca. Faclt 6
concluir d'iti|iil o espaço que ainda aohra
nn America do Norto para o accreaclmo
de população.

Ha alli nctualmonte 10 cidades com mnls
de 200,000 habitante*, vindo em primeiro
logar New-York com 1.710.700. Chicago
1'iun 1.250.000,Phlladulplila com 1.225.000,
Ilrooklyu com 853.900, S. Luiz com'
600.00(1 eto.

O augmonto médio naa cidades foi do
55'/, no período de 1880 a 1892.

GAZETILHA POSTAL
China.—Um exemplo bastante cara-

cterlatlco do eaplrlto conservador doa
chliio/ea 6 que, adula hoje, remo noa
tempos do Koublai-Khnn (no século XIII),
o governo Imperial não so encarrega da
correspondência do partlculares.l

Para corresponder ás noccaaldailea do
uma população de 509.000.000 do habi-
tentes, existem unicamente .espalhadas
pelo- Immoiiso território, clilnoz algumas
agencias do correios privativas.

Em 1879 a corto do Peklm admittlu a
crefição de agencias publicas, oncarre-
guiiiío osso serviço a uma companhia or-
gnuisada para esse fim.

Na China a embarcação mala Impor-
tante, empregada no serviço postal, b a
conhecida sob a denominação de tic-tac.
E' pequena mas solldamonto construída e
um chini podo gnlnl-a por si m",; sua
rapidez a converte cm embarcação a mais
apropriada para o transporte do corres-
pondencins.

A administração dos correios dos Esta-
dos' Unidos da America cogita dn orga-
nisação de lim correio tubular, Idêntico
aos que existem omBcrlim o Londres.

Este melo rápido satisfaz plenamente
as necessidades do commercio o do publico
em geral.

Não só om Novn-York, como om Chicago
o Washington, seiá estabelecido esse
melosuhtorraneo do cominunlcaçõos pos-
taes.

Desse modo, em Washington, o Capi-
tolio commitnicar-so-hti com todos os ou-
tros estabelecimentos públicos.

Sondo igualmente cogitada a opnstru-
cçáo do um novo cdillclo destinado a
servir de repartição geral dos correios cm
Nova-York, elle sorá dotado com esse
grande melhoramento Introduzido, com o
fim do facilitar os actuaes. meios de com-
niunicação entro as diversas secçücs de
trabalho.

— Desde 1* dojanelro do.corronteanno
que so acha em vigor, na colônia" austra-
liana do Quccnsland, um novo regula-
mentes sobre aerviços do correio.

Nas estações da estrada do ferro Central
do Brasil a existência do café, hontem,
era: na Central 11.233, Marítima 85, Belém
45, Mendes 17, Barra do Pirahy 280,
Commercio 41, Entre-Rios 84, Serraria
601, Parahybtina 98, Mathias Barbosa 61,
Cedofoita 121, Juiz do Fora 55, João Gomes
35, Macacos 10, Santa Fe 100, Anta 332,
Porto Novo 930, Vargem Alegro 70, Burra
Mansa 24, Rezende 103, Queluz 45, Cru-
zeiro 50, Lorona 55. Guaratinguotá 1.130,
Appareeida 11, Roseira 428, Pindamn-
nhangaba 109, Cnçapava 841, S, José 850,
Norte 700. Total 18.550.

Tlieatros e...

costa Júnior

E' muito conhecido o professor Costa
Júnior, o regente da oichestra do theatro
Variedades. Além de ser um excellente
rapaz é um artista quo sabe onde tem o
nariz, queiram desculpar-nos a phrnso.

Pois bem. (iqiiem sabendo todos que o
professor Costa Júnior realisa hoje a sua
festa artística e para ísfo orgnnisou um
cspectaculo que obedece ao mais variado
dos programmas.

. A' ORANDE AVENIDA •

O jtecréio drntrijQu para.-hoje,um os-
plemlido pspeètáciilo, em"cujO nlaguiflco
prògriiihnla figuram, A Grayulc Avenida,
A Prima da Cidade o uma multi.lão
de entrais cousas boas que só com a vista
se podo apreciar devidamente.

No Polytheama representa-se hoje II
Trovalore.

Ji que estamos com a mão nn massa,
seja-nas licitu perguntar: porque motivo
apagam o paz, não só na sala, como no
jardim, mal desce o panno sobre o ultimo
acto ?

Acham que é As escurai que se podo
vaeiiar um theatro enorme, como o Po-

eytlicama?

Amanhã, no Lucinda, ha um especta-
culo variado.

Não ha cspectaculo hoje no Apollo,
para dar logar aos ensaios do Filho do
Avcrno. .-¦-—

Ha hoje descnnço no SanfAnna. Rea-
lisa-sc amanhã a grande festa artística
olferccida pela empreza ao actor Mattos.
Representa-se o Rapai de Saias.

No theatro Chalet, do Porto, foi repre-
sentada pela primeira vez a opereta do
Jacobetty— Os Dragões de Chaves.

— O Sr. Antônio de Mello, estudante do
.3'. aniío de direito cm.Coimbra,.está com-'
pondo'uma opereta-para se representa"' no
theatro D. Luiz pela troúpc dirigida por
LuizdaGama. •

3 A ácçãq passa-se em Coimbra, naactuo-
lidado; costumes coimbrões.

A musica foi confiada ao distineto pro-
fessor o Dr. Simões Barbas, que já compoz
o primeiro acto.

O Figaro de Pariz descreve assim as
loilettes feitos pela casa Laferrlcre para
MIIo Demarcy. na peça Charlas Demailly:

Robe de tulle vert nziiliné, bnrdé avec
perlcs et brlllants; quilles do nacre ;
ceinture orientale eu turquoisr-s retenue
devant par un pouff do roses. Lo bas de
Ia pino parsemé des cos mesmos roses.

Rube de cnnrscs cn pelucho antique
Pnrrne, gome Dircctoire.

Robe de coiicert salin Liberty tur-
quoise avec étole vicilles dentelles, bolero
et cointure broJerie d'or.

Roalisouse em Bruxollas a primeira
representação, nn thcalr.) La Moiinaie,
de Yolande, librotto o musica de Alberie
Magnard.

Uni grupo de rapazes artistas dnviila do
Arouco em Portugal, tem colebrndo no
theatro Arouqiienso algumas recitas.
Ainda ultimamente levaram á scena o
arama 'Restauração de Portugal' è as

leamtfi&.Umtttfliiiflifiistjsta, A-santinha
(iexarhej: ossoo Medalha da Virgem,
c'ujo"dcsejripe'jiho agradou, ficando os es-• 
[íectàdofes feUrprehendidós' pela .maneira
crir.rocta' como alguns dos setores realiza-'
ramos seus'papels.'-' ¦: '¦

Recebemos hontem a visita do Sr. Franco
Coppola, artista já conhecido do nosso
publico, que nos veio participar o seu
concerto no din 29 do corrente, no salão
do Congresso Gymnastico Portuguez, com
o concurso dos artistas da companhia
lyrica que trabalha no Polytheama.

A directiirla do C. U. F. M. Conde d'Eu,
oITereceu sabbado ultimo aos seus con-
sócios o convidados uma soirée dançante
que esteve bastante animada e con-
corrida.

A comedia de Sardou — Les Richcs —
será representada brevemente no Vaude-
ville, de Pariz.

Estava annunciada a primeira repre-
senlação de La petite marguise, comedia
em 3 actos, de Meilbac e Halévy, no
Varictér, de Pariz.

Foi condecorado com o grau de cava-
lheiro da Legião de Honra M. Albert
Carrê, honra esta que tinha sido muito
applaudida no mundo theatral de Pariz.

Depois de Monllgni é A. Carré o único
director de theatro não subvencionado.

O grande pianista aliemão Hans de
Bukrw, atacado ultimamente de alienação
TfleTltHl," foi encerrado" nõ Asylo de Afie-
nados de Pankw, nos arredores de Berlim.

A peça Ferdinand le noceur tinha che-
gado no theatro Dcjazet a 400 represen-
tações.

No Odcon, cm Paiiz, a peça de Jarmet,
•continuava a lazer cnormo suçcvsso,

ill/. n Figaro quo Marlage d'hkr b peça
liara aer entendida por todo o mundo,
lendo em toda a parto bem recebida.

0. Vlnccnt e Vlvlez catavam escrovomln
uma comedia de coittimes para o Vendo
vllle, que terá o titulo Ctux qu'on Ittt.

Alphonio All.ilfi e Paul Clergeti ter-
minaram uma comediu, Intitulada Les
Stcouiia,

No iiln 25 do mez psisado chegara a
1'arlz Mino. Adelino. Pntil, cm compn-
uhlii do Nlcolinl, hospeilando-ae no hutel
Driitol.

OBITUARIO
Scpiilinrara-ie no dia Í0 do corrente, li icgolntei

pruoil fallcclil»» ile:
Accano |icrnlcloio—O flui». ScliniliJo Alves Fer-

r,ira, 115 atmoi, anil., rei. a tal. 1 ma do ll.ir.in de
Mur|alla ii. ;U a n lira,. Walilcuiar, Olho ilo Fran-
cU'0 Macliailu 1'atcliaal, X annos, nu. t fui. í rua
do lleliro Satnloiii a. 15. (Tnlal 1)

AncitilMiin.—O port. lllmiiciilii Anlonio IVnna,
(li nnuui, iuII., rei, 1 rua da Saudu n, 55 e foi, na
Santa (liia,' Ai lorlo-iclieroie.—0 port. Domlnsoi Jotd ila Silva
Campos, 48 nniios, niuvo, rei. o lal. i rui Figueira
•le Mello ii. 7.

Alhrcpslo.-Oi fluroi. Octarlo, filho ilo Jnlla
Maria do Soma, HBili.u, reso lal. 4 rui Castorina
Pires ri. Si t Joio, lilho Jo Francisco Ocrnard, i
illns, rcs. e lal. .i rua Motlo Grotio n. '.'. (Total i.)

llraiiclio-niietiiuonla. — U dum. Kdinanilo, llllio
do Anlonio Tavares do Almeida, 1) meies, rcs. t lal,
irii.i ll.il(indo S. Fellin. 118.

Debilidade.—U Rum. Anlonio Joxt dl Cunho, 1
horas, ros, o fil. A rua Mnstoll n. I.

Dyumlhcrla.-O liras. Manuel de Atoredo (im-
llulm, 3:, annos, soli, rcs. e lal. no hosp. Naclont!
do Alienados,

Eclaiuiisln, — O fiam. louí, fllho do Josi! Cardoso
Corrói, 1 1/2 anno, ros. o lal. i r. da 1'ralnlia
n.H3.

Fcliro perniciosa. — 0 num. Jo.ò, filho do Manuel
Alves da Silvo, <8 dias, ics. o tal. á r. Cnrviilho do
SI n. 4.

Febre romltlcnlo naluslrc— Qs flums. Allrcilo do
Sousa, 37 annos, solt., rcs, o Tal, 4 r. I). Fclleiiina
n. 701 Waldcmar, flllin do Josd Jemuvmo dns San-
los, A mnici, rcs. o foi. a r. do fiencral Caldwcll
a, lil). (Total 2.)

Febra typhoido.— A rala. llosnlina Aiiiiusto, 35
annos, solt.. res. o fui. a r. do Viscondo do llaúna
n. 28.

Fraque;a con;onlla.- O dum. Manuel, filho do
Maria Leito d.-i Silvo, I hora, ros. e fui. á r. do
Viscondo do llaúna n. 371.

Geslro-enterilc— ü fluir,, llolwrto, filho do Cie-
mente Neblharl, 40 dias, ros. o lal. A r. dos Volun-
larlos da Pnlrin n, 80.

Casl-o-lifii.-.lilo.— A min. Maria Cândida de Oll-
vrira Uaslos, 58 onnos, cas., res. o fui. A r. Ucnrluuo
Ulasn. o. ••-;;•¦

Hemorrlniiia palinoinr consecutiva á ferida pe-nplronlo do tlioniv.—Jo é I.uit do Nascimento Sc-
Kundo, fol.la.lo do 23< batalhão de lufanlnria o lal.
na rua do Núncio.

Insnniclaucla mllral.— O porl. Lourencoda Silva
Miranda, 05 nnnos, cas., rei; á r. da Saúde n. 00 e
foi. na Ilcncliccncia Porlu^uoza.

Lesão orpanicii do coração.—A babiana Maria Ja-
nuarla do Nasci manto, 5(i annos, solt., rcs. cm Sa-
noiicmba e lal. na Santa Ca>.o.

Lesão i-.-irili.ica.—A Rio (iramlrnsc Ignes da Costa
Silva, 30 annos, soll., lal, na Saala Casa.

Llmphalllo perniciosa.—A porl. Anno Perpetua,
70 annoi, soll., res. o. lal. á r. João Caetano n. 173.

Meningite.'— A llum. Anua, filha do Josí Fcrnan-
des Pereira, 3 nnnos o 7 dias, rcs. o lal- A r. Gene-
ral Pedra u. 129.

Queimadura do 2' o 3' crán.—A llum. Sobasliann
Velho de Lima o Mello, 70 annos, viuva, rrs. e fal.
1 r. Aprazivel n. II.

Saramuão.— O llum. Edmundo, fllho de Josi Ma-
rli Pereira Uaslos, 3 annos, rcs. o lal. á r. do São
CIcni.Mile n. 25.

Tubcreulos pulmonares.— O liras. Forlunolo d»
Costa, 21 nnnij, soll., ms. A r. do Reiendu n. 27 o
fal. na Sanla C;isa ; a li.iíiian;. Maria da Oiu-ei^in.
50 annos, solt., rcs. á r. João Caetano n. 31 e lal.
na Sanla Casa ; os porta. Gerlrudes-do Carmo Fer-
rclra, 00 annos, cas., res. o lal. á r. do Dr. Gárnier
n. 11 ; Maria Itosa Uíintns, 3-1 annos, cas., rc*. e
fal. á r. Visconde Sanucohy n. 73. (Total 4.)

Tysica pulmonar/—Ualagoeuso Genesio do Darros
Mello, 20 annos, soll., lal. á r. Pinto Fignciredo
n. 1 ; o baliiano Thomii Anlonio Mala, 40 nnnos,
viuvo, rcs. nas UUlcInas e fal. na Santa Casa.
(Tolai 2.)

Thromboso cerebral.—O ünm. Joamiim Manuel da
Silva Castro, 88 annos, viuvo, res. o fal. A r. liarão
liana ,ipo li. 57.

tetoi—Um, filiio ile Mnririeia Dnppiiy, rcs. á r.
D. Clara de Darros ti. 1 (lllachuclo.)No numera doi ,33 sepulíadõs nos diversos cerni-
IcHíS piihircos esüio incluídos 4 fndi.enlci injos cn-
lerros foram feilos gralü. ;

Casa nAsc/SüírA db m. mnEmo i.— nvk' n,\
ALPANDÊOA N. 4.-- F1I.ÍAT,, RUA DB SÃO
DENTO N. 69, S. PAULO

JüCREÍ-CLUD, S. PAULO, EM 25 DO COHllENTli
1» parco—1.808 nulros- 1:0003000

TOSTINAS DA Ia SÍMl
Pari-à-lu-co(e Ouanliiluife loiiliiios
t:i/tt>  1 Judéa  51 1281100/10
25/10  S r.uaracinba.. I 084giK)0/IO
W/10  3 Caiulo  21 3*8500/10

Tulnl  70
2o parco -2.100 mclros. — 1:0008100

20/10  Vandiuba... 20 £81000/10
"5/10  Comlor '. 528000/10
24/10  Jacohiua...) ,„ loo-n-win
18/10 Ihillna ISg/OJ/lO
50/IU  Houmanic... 30IS500/I0

Tolal... 81
3o pareô—1.450 molros. — BOOgOOO

35/10  NimnR 8308(100/10
18/10  F. Uonry... 24 2050110/10
50/10  Aloueltc—) ., isiinoo/ló
30/10 Tristão l* ^BUOU/li)
20/10  Brcst 32 198&00/1O

Tola!.... 71
4o pareo-1.600 roelros. — 1:0308000-

18/10  4 Zut ) ,„ nvmiia40/10  » -Pavano....)-^ .íl»',uu/lu
«I/IO  2 Svlesie.:  2 3878000/10
M/IO,.-;...... 3 •.Aloactle,... / 4 .'7748000/10
35/10...-  4 T.wuko.... il 3U880U/IU
20/10..  5 Fructldorcs..-'20 - 298700/10

Total.... 80
5* parco—2.200 metros.'—.1:0008000 ,v

«0/10........ i- DSWiígrian.i <B "428100/10
22/10  2 Evian  10 078500/10'VW  3 Aiul  27 258O0O/IO
t/iü:::::::: 1 u^;:r:]2i «¦<"/•«
22/10  5 Lauricr  4 0758000/10

Tolal... 75
6" porco — 1.450 metros. — SOOgOOO

18/10 Hermes 10 338200/10
60/10 Condor 71,8500/10
00/10 Idylllo 0I2SOO0/IO
22/111 Crysalida... 11 558000/10

40/10  » Dliiorah....) ° «^lOO/IO
30/10  0 Guaraciaba.. 12 5180(10/10
20/10 '.. 7 Comparsa... 11 558000/10

Total .... 68
7o pareô—1.700 mclros. —1:2308000

35/10  I KeveiPOr...) ., ,,„„»„„
.13/40  » Nimag ) U 43J300/1O
24/40  il Toplr  |0 47870')/l0

^!H:::::::: ! "Sroiíó" *» tàw*5Ü/,Ü ;i Bi8.-:,:::) 3 iu^/gj
Total ... 53

COMEINAÇÕliS
Só em 1' Sò cm 2o Ia e S"

Em-8 pareôs  .18/10 30/10 .12/1»
» !l » ...... 25/10 50/10 14/llí
» 4 .« 50/10 ¦..ll|U/I0.i:,-j.JO/t0,
» 5- »......; 120/1(1 lliili/lft ¦ ' -.i(l>i(|.
»' .0 » ...... 250/10 , OOÜ/10' » 3II/1H» 7 ',, 

.'....-. 000/10 ;i.500/£0.':- :'-45'/rtJ.
" A 21"sério''dás.lonlliias èhceYrâ-sé hojéjas-i-horas'
da tarde. ¦¦•..-.;< -,..-'..:¦.-.,'.

GAZETILHA
A bordo do pn(|iicto Magdalena aogulu

Imiitcin |inrn n liulilii com aun Exiílí). In-
mlllno Sr. conaollielro Iluy Durboaa.

K bordo foram tloapcdlr-so do S. Ex.
iniiltoa niiilüiis.

, Chegou hontom do S. Paulo o Sr. .losè
Mnrlu I.Miim, dlatlncto rodactor o pro-
prlctarlo do apreciado Jornal paullutu o
iJ/iirfo Popular,

Para o aul regulrnm limitem o coronel
Pedro A. do Iliirros, Dra. Iluda Neves
Filho o Alencar Cintra.

A e.xpoalçAo do Panorama do cldado do
Rio do Janeiro foi limitem visitada por
74 peasoas.

Uotlr.vse para o Intciíor do listado do
Rio de Janeiro, afim do recuperar sua
saúde, a Rima. Sra. D. Maria José do
Puula LoiiziiiIii, dlrectora do Extcmato
S. José.

Acha-se em convalescença o Sr. senador
Rosa, quo como noticiamos sorTrau varias
cnnttiRoos, cm virtude da queda quo deu
do ii di bond.

Rcallsou-se anto-bontem, cm S. Do-
mlngos, uma manifostaçilo intima no illus-
trado o emlncnto sergipano Dr. Fcllsbello
Frclro.

Além do grande numero de sergipanos
quo so achavam presentes,notámos muitos
cavalheiros de outros listados dn Repu-
bllca.

Orotijnrí qualldado do delegado dft.fealnj
o Dr. Clingiui Itosa, quo salientou bns-
tante os dotes intellcctuaes do illustre
manifestado.

Em ieè'uldtv.ò Sr. Joüo Esteves da Sil-
vclra oíTorecou-lhc, em nomo dos seus
amigos, um volnmo da Historia de Ser-
glpe, ricamente encadernado.

O Dr. Feltsbollo, om eloqüentes phrasès,agradeceu aos manifestantes, incitando os
«o mesmo tempo n trabalharam pelo cn-
srnndcclmenlo de Sergipe, convidando-os
depois ao lunch. ondeerguoram-so muitos
brindes. O brindo do honra foi feito á
memória de Tobias Barreto.

No mesmo paquete seguiu para a Bahia
o Sr. Celso Augusto de Lima, conferento
da alfândega d'aquello Estado.

Segue bojo para Pcrnnmbuco o Sr. do-
pulado Tolontlno do Carvalho.

O nosso collcga d'0 Paíí.FigueiredoPi-
montei, Armou hontem contrnelo com a
Livraria do Povo. dos Srs. Quaresma
& C, para a edição do seu romance
O aborto.

Entregue ás odlcinas tynographicas da
Companhia Impressora Fluminense, O
aborto devora ser posto á vendo por todo
o próximo mez de fevereiro.

Chegou, ante-houtem, dn Europa, a
bordo do vapor BrJsil o Dr. Joiio José
dos Santos, distineto medieo, natural de
Minas, o quo seguiu em Paris diversos
cursos da sua especialidade.

Acha-se em exposição na casa do Sr.
Sncena, á rua da Quitanda, uma imagem
do Santa Maria Majjdalcna, que foi olfe-
recida ao asylo do Bom Pastor.

I'»ÍU,

50:000jg tntosjrraoM.—Loteria da
Bahia. — Extracção depois do amanhã.

1.000:0000,. — Grande loteria da Ba-
ma. — Extracção em 9 de março, o mais
importanto plano das loterias nacionaes;
com -Ifl tira-se 20Q. contos, .corrijlã.tira-so
150,, cõnrsjj 100 õ com 18 00 contos inte-'grais. 12cd,rdos a Augusto üalio.

PARTE JURÍDICA
TRIBUNAL CIVIL E CRIMINAL

SESSÃO PA CÂMARA C1VU.
Presidente o Sr. Dr. Costa França.—

secretario o Sr. Dr. Ramos Moncorvo.
Julgamentos Contas tesiamentarias. -

Fallcciilo Victorinn da Costa Reis. Sup-
plicante, a Irmandade do Sacramento da
antiga Sé. Julgado extinetn o uso frueto.

Fullecido Manuel José de Oliveira Ju-
ninr— Tcstamontoiro, Domingos José de
Oliveira.—Julgadas as contas.

Inventario.— Fallecido Anlonio Lou-
renço Ferreira — Inventariante, Jonqium
Domingiies da Silva.—Julgada a partilha.Notificação.— \niar Manuel Antônio
Alvos, réCompaniliaGeral deConstrueçijos
Urbanas.—Julgada procedente a nolifl-
eação.

Supplemento de idade. — Suppiicante
D. Lavinia Ludrey do Amaral.—Julgada
procedente a justificação e decretada amaiorldade.

5* PRETORIA
JUNTA COHP.ECCIONAL

Sob a presidência do Sr. Dr. Ferreira
Vianna Filho,' foi julgado traz-ai)t«-.lion-
tem q réu^{aniiel.Martins Bines,aceusado
de offensasphysieas (art. 303 do cod.
penal). • ¦* -..-..- .

Foi defendido polo advogado Sr. Dr. Ju-
lio do Valle o absolvido unanimemente.

AVISOS

LOTERIA
Resumo dos prêmios da 2* parte da

18* loteria da Capital Federal, extrahida
hontem:

Prêmios de 10:0001 a 200&000

?í;í 10:0008000
J?Í2 2:00080005W9 1:0008000
"58 500S000
!£10. 200S000988b 2008000

Prêmios de ÍOOftOOO
1845 5350 5(530 6G28 8750
357Í 5559 6322 8550 9685

PmHiOi de 40§000
1118 3999 4893 7014 80G2 8771 9580
1245 4281 49(51 7028 8122 9000 9948
3S97 4802 5910 7493 8633 9006 9974

P)-e»iíos de 20$000
361 1733 2583 3694 6364 8075 9621
546 1745 2656 4562 6612 8322 9720
868 1835 3528 4757 0758 8602 9772
1122 1918 3665 4916 7772 860S 9911

Prêmios de 12§000
84 2232 3671 5985 7863 8941
66 2361 3696 6001 7S09 SWi

179 2575 3S02 6055 7875 8943
203 2690 3S08 6073 8063 89S2
374 2707 3951 6141 8293 9035

— 3S3--2716 - 4104 C2S2 "8371 "912.T
390 2812 4179 6349 8417 9210
4o, 2873 4727 6406 8589 9317
5-? 2888 4S79 6763 86-19 92S2
K\ 2936 4917 6815 S652 9373
601 3035 5133 7191 8693 9405
901 3044 5165 7227 8700 9578

1157 3448 5327 7359 8729 9639
1'202 -3179 5624 740(5 8751 9851
17-is SMS 5724 7415 8805 0961
19ST, 3600 5973 7768 8810 ....

20:000.$ Intcg-raea por 3$
da loteria do Santa Catharina, extracção
infallivcl da 4* sério dn 3* loteria d'este
plano, hoje; caso contrario paga se o
dobro.

•>¦'. Si<ineli*n ItnmoM. — Esp. de
moléstias da garganta, ouvidos e narii.
C. á rua General Câmara 13, das 12 ás 3.

MolcHt. pulmões o coração. Dr. Fari-
nha, Visconde do Inhaúma 44, das 2 ás 3.

Vlnlio Collnrc* Santo Auto-
ulo.—Único deposito, 91 rua da Qui-tanda.

ItloIcNtlnai das vias urinadas. Dr. Mo-
nat; r. Passagem 9, cons. r. Ourives 75,1 as 3.

Molcatln* doa oll tos.— Dr. Paula
Rodrigues, ex-chefe de clinicado Dr. We-
cker; cons. 96, rim do Rosário, do 1 ás i.

Ailvocnoln.—Domingos Barreto' en-
carrega-se de todos os negócios forenses,
defesas no jury e nas juntas correccio-
naes. tom seu cscriptoiio na i'iia da Con-
.stjtqi^ão n...38, sobrado.,

CaiiiiNorln «einilvnl, — A m\4
.oleira na' -capitai dos'Estados Unidos dó
Hrásil, upica.onde se,encontra o-.maioh
;soíl.lmfintO, 'melhtirrqiiálidade-e 

preçosrrtais commodòs, é:-no largo de S. Fraft-'clicode-Paulan^l. 
......

Dr. Rcttciiconrt, operador com
pratica de Pariz e Londres: moléstias
das senhoras, syphilis, gonorrhcas e es-
Ireitamentos da urethra, curados sem dõr;
rua dos Ourives n. 31, de 1 ás 3 horas
da tarde. (•

O «ollcltadoi* Antônio Machado da
Silva Júnior; Rosário 79, das 11 ás 4,

Jardim Zoológico. — O animal
premiado hontem foi o elephante.

Companhia Evoneas Flninl-
iieiiNc. — O relatório que a directoria
preparou para ser presente á assembléa
geral de accionistas, convocada para 25
do corrente ao meio-dia, no salão do
Banco Industrial, rua da Quitanda n. 119,
está á disposição dos interessados, á rua
da Quitanda n. 90 o rua Primeiro de
Março n. 45. (•

Di*. Emílio Loureiro, medico;
cons. o resid. Ourives 128. Telepli. 861.

Loteria do Paraná. — O bilhete
n. 90409 da 5* série da 1* loteria do Pa-
raná íoi venddio em Curityba pela the-
snurarla ao Sr. Dr. Francisco Almeida
Torres e ao mesmo pago os 15:0008 quecoube no sorteio.

O bilhete n. 15S60 da 6* série da mesma
loteria, com o mesmo prêmio aos Srs.
Cardoso & Gallo, negociantes estabcle-
cidos á rua da Uruguayana n. 64, n'esta
capital — ambos pagos no acto da apre-
sentação na thesouraria cm Curityba c
na agencia gcral,á rua do-Hospício-n, 25.

Livros collefclncs Grande sor-
timento na livraria de Alves & C. rua
Gonçalves Dias 48. Veja-se o annuncio
na Ga:cta de 12 de janeiro. (-

Dr. Felilliapeii, 3ás4. A miradas Oi;
Dr. Dnrbosn Homeii, medico.

Ourives 155. (•
Pre para dos ilciBorgrcu. — De-

posilo rua de Gonçalves Dias ri.-73. {•

Dr. ünrloM ctüito, in„,
Cons. S.Pudro dl, ilua 2 ús h !„„,„

Uollogl» AlilUo—rim m«|,„,' !'
Abrantcs 20—O dlroctor briSl0,,11"
Abílio Dorgos ,'üeol.e as ,,''., 

'l11'

procurarei)) dns 0 Aa 12 dn iuntilia1 n °
dlns utola. ""' »w

Os lira, striiiiaa Oiifvnlhn1'
Vicente Carlos «to Pvtlnm!," u
valho, pai o llllio, advogado. 'i,„, 

."'•escrlptorlo A rim dn Uriigunynhm,; 55 
e(u

Loteria ilo Partuiú', - n iilii!.!'n. 10800 da 0* sério da I* loteria .li" lí
rnrul, nromlnilo com lBiOOO», f„i,., ,,'!"
pelos hVs.Crdoso Adall,,",;.,l,"*
estabelecidos A run dn Ui-ugunyniiri |, o5*Au liou Marelie.—Knn Ilo Tlin^i 

"
ns. 13 o 15. - (Irandos ttnmat il Iozendn», armarinho o olllclna dj ,„,;dirigida por unia liabll conl itmlai
preço lixo. utl°i

Concertos perleltoM do IC|0I!h,de i Ribeira o.poc alldadc da \w\o&Gondolo, Run d» Quitanda 11 7| ' '
SOfMfOOfS lutcerneK ,„„. a!

150:0008 por38. 100:0008 pòr » oU-Ooft
por 1«. -Grando loteria .Ia Dalila ~v?
tracçAo cm p de março próximo, - ffi
plano 6 um dos n)a>s anlluos o conlimiilnO|xDras... Pedidos a 1^^

50.a00-f00:0008(iir,.,-,.,, ,.tcrln da Uahla axtrálilün om" ludô ÍZ'rente. Esto prêmio foi enviado .Zi,"
çla gorai ao Sr. Joaquim Teixeira i'í ,"da Eslaçaç do Vassouras o ,,,„ ,1™'nhor vendido no Sr. Anaclcto ,] fio pnw hojo no Sr. Antônio p, ,|„ ,•. , 

™

r í*^ÃÍ7O!?008 •nlograos-pagoaos?"
Joio do Oliveira, morador ú rua da Al'fnndegnii. 228. aA1'

67.219-20:0008 integrnos- .emeltldo
pela agencia geral aos Srs. AlevKRibeiro, negociantes na cidade ,1,- M
Alegre. Depois d'anianliã exlraecla1..loteria da Bahia. Prêmio integral 50:00$

j 5,!??7Í_ B0:ÕOÕ% integraes- Loteriada Bahia, oxtralildn cm K do rorro tEste prêmio foi vendido o iiario 11 uagene a geral ao Sr. Ologario 1. of||,negoclanto A run da Urugiiayana n <r rir.OíO-lWOOainlegracs.-lu,^:
ma loteria. Lsto prêmio (oi vendido»
pago pela agencia geral no Sr, ManíeiCoelho Oliveira Júnior, morador TZda Imperatriz, klosquc da esquina da ruado S.Joaquim.

Di*. MaxiniSnuo de FíriioI
rcilo.— Curador de Rcsidios, ndvoando"
Rosário 79. ".

Loteria. «Io, Parniiú.-lixtraccSí
hoje. Unlca loteria que dá 15:0OiW inte-
grnes por 800 o recebe-se á rnn do lios-
picio n. 25.

Socleiluile de llyglciie ,s,i ¦•,.„.
*H.- A sossao i|ne dcri.i rcalliar-so honlcm w
ç(Icctuari liojc, Icrga-lcira, 84 do corrente, ás 7 Iflhoras da nollo, na roa da Ajuda n. U.

I'nsa<l<,ili, do TlivHnui-o.- Pafam.se Iiojo as íullias do subvenção ás escolas iiaril.cularcs. '
ISniiiiiom geracs de |>i-<'|>Ri'n«o-rloH.—Hoje, sonio cliam.nlos no I" lülcrnato dol.yinnasio Nacional, á rua Larga de S. Joj-iulu 01exnnilnandos accnlnlèi:
Historia ficral, (ás 10 lioras), prcsHónle, Dr,.M,-neles Vieira, 2J c ullima chainndo.- ümiíIIo liellodo Mello Cuulin, Carlos Loanilro ílorclio MachadoJoão Vcri o Octavio Itailiosa Carneiro. 'Turma sappleinculnr.— Itunlo José le !n nihoJoão do lloinlini Pliihólrn da (jisla, 0«ar Uilioa dáCnnliao João llaiilisla Madeira.
illsloria nnlurnl (ás 10 l:oras), prcíldcnlc Dr. Pi-tarro.—lírico Ennes Torres, Aucuslo Kduar.lo Pinto.Anlonio Sanclies 1'llaguary de Araújo e EuiiwGonçalves uaslos.
Turma sup|ilomonlnr.— Mario ila Franca Miranda,Josd Gabriel Mareonilcs Romeiro, Francisco Jo<áLarayá o Mario Ferreira da Costa.
Pbysica o chimica (ás 10 horas), prcsldcnlo Dr.Pirnailie, 2' o ullima chamada.— Ilicai-.lo PsiciraMachado, Joio Ferreira de Aicvcdo c Mario Paulodo Almeida.
N. D.— Serão chamados amanhã, (inarla-telra, S3do corrente, cm inales Elculcrlo llarbo>a doGouiía

o ora aliemão Josd Tavares da Silvn.
Correio.— Esta repartição cípcdliá malahoje pelos seguintes paquetes:
Hoje:
..AÍagoasn, para os porlosdo Norte, recebendo ira-

pre&sçs.al».. ás.'7. barás-dá manhã,. rorla» para oinlcrlur oto ás 7 l/i 0. cora porie duplo alii ás 8.
. «J. w. Taílor», para Sumos, rcculn 11 lo iuipies-sos altas..!) horas da ninnhi, carlaV par.i oinlcrioi

até ds 0 1/2 o coró porto" duplo ald ás in,«Jcronjmo Rebello», para Cibo Frio. recebendo
impressos e objeclos para reiiislror nbí ;ii (1 boras
da manhã, cartas para o Interior atd ás 11 l/S»com porte duplo atd ás 12.

«Jalnhá», para 1'crnamliuco, recebendo impresso)
ate á, 3 horas da manhã, carlas o para o interior
ntd ás '3 i/i o com porlo duplo ale ás i.«Banmtrnll»; para Rolierdoin o llriíiiliurKo, iece-liendo impressos o objeclos para revisitar ale ás 18lioras da mauhã e carlas para o exterior ali; 4 1 datarde.

Amanhã :
«Ilio Pardo», para os porlos do Sul ale PorloAlegre, recebendo imprr»sos ale ás 9 horas da manhã,objeclos para rcgislror atd ás (I dn tar.tc de hoje,carlas para o interior ale ás D 1/2 da manhã ocom poilo duplo ald ás 10.
¦iMnyrink». para Ilnpjmlrlm, Pinma, ílinnvenle,fiuarapary, Vicloria o S. Matheus, recebendo im-

pressas até ás 5 horas da manhã, objeclos para re-
Bislrar atii ás 0 da tardo do hoje, cariai para ointerior ald ás 5 1/2 da manhã e com porle duplo
ald ás 0.

PUBLICAÇÕES A jgjjjjjj
Danço da Kcinililica cio Itrnsll

Álea jacta est.
Está travada a lucta e ninguém pôde

prever qual será o resultado d'elln.
Repellidas pelo Sr. Floriano Pe xoto as

propostas dos Srs. Serzcdcllo Corrêa e
Custodio de Mello.quanto ás nomeações dos'SrS.-ülyssesyiaiJHa e .conde da lintrolla
paráos éargós de vice-presidente edire-
ctor do Banco da. Rèpliblic i, SS. 13E.v.
não. desanimaram o ¦conseguiram do
grupo Mayrink a promessa da inclusão
dos nomes' desses caVallielros nas chapas
que devem ser hoje votadas pela assem-
blóa geral.

Cs Srs. Serzedello o Custodio são bons
amigos o não desamparam os sons pro-
tegidos.

O Sr. Ulysses escapou de ser senador
por Pernambuco; veremos se será dire-
ctor do novo banco.

E o Sr. Floriano deixar-se-lin ludibriar
assim pelos seus secretários ?

Duvidamos. S. Ex. sabe de toda ama-
nobra, e os seus amigos trabalham para
furar a chapa.

O co»!»ic)-ci'o indignado.

Danço <Ia ItciMíbliea do Iti-nsll
Editoriacs e ineditoriaes de folhas da

manhã discutem a provável eleição do
Sr. Ulysses Vianna para direclor do lu-
cturo banco fusionado.

A consa o justíssima. Mostre Ulysses
era fiscal do Beú, fiscal que nada via do
que se passava ládé anorníal, apezar dó
:terum;olho do vidro. Assim, quando o
govorno precisou saber o que havia por
lá, nomeou o Sr. Ewerton o licenciou o
cyclòpiòo-flsCal: Doscobrifahi-sê còusus
do arco da velha... IIòuvc ingenilos que
supposessem que o homem ia ser proces-
sado como prevaricador...

Patetas I Vai ser eleito director do
Banco...

(Do Figaro.)

Sr. Inancctor «lo «iiiarlcErõo
Pede-se á V. S. queira lançar suas

vistas sobre a inquilina de uma estala-
gem da rua Formosa. Senhora viuva,
pobre, doente que ê maltratada por uma
vizinha que não só a maltrata como»
sua tilha«oltcira.

Aventureiro
MINAS

De ha muito que esto nosso fértil logar
nada forneee á imprensa, de seus pro-
duetos locaes. Porém agora que possuímos
¦gênero novo será oceasião.

Por emquanto vai o programmn:
Pela manbã, muito cedo, e pela noite,

muito tarde, amigo fora e amigo dentro
(de casa.)

Pela manhã, muito cedo, o mestre ene»
com seu cesto de verduras sobre o balcão.

Pela noite, muito tarde
pertence ao drama.

Mollcbranch Dohcime.

Rio Branco
NOTAS KAISAS

—3á- qtnn> lom-o ZebiVestána arena, -W
tambem cá do meu longínquo canlinno
quero metter a minha garrochãda no f»"
migerado collega do loucinlindo Zebii.
liei de obrigal-o a dizer-me o que »».
muito tempo desejo saber: onde esta o
annel do medico fallecidoV... Dcsembucna,
cunliado damnado! Senão dcseinbncnare)
eu,cuidado, que ainda pi)dc-se vil'aí ,'T
quem são os verdadeiros directores doía)

2-'fi-ii(li)ii'i(i'0 JiMior.
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GAZETA DE NOTICIAS — Terça-feira S4 de Janeiro de 1893
Illllli <> <¦¦< HonilMIe» <•" Hriwll

IMIOJKCTO l)K KSTATUTOS
TITULO I

OrganiiaçUo
Art, 1," 0 Banco ih rirnsll e o nahco

dn"uopidillea dos listados tinidos do Ora-
,.n oreadni pelos decretos n. 1.223 do
nl ,l,i nonato de 1833 o 1.151 de 7 do do-
¦/.Miiiii" lie i'-i'-"i fundem-se em uma »ú
koclodado uiioiiyina, sob a denomlnavAo
na~ Banco du Republica do Brasil —
li i (•oníurmld.ido da dollboração das as-
Bcmblôaa geracs de seus neclonlstas, res-
iiinlvt a VI de dezembro ultimo a 7 de
bueiro de 1803 o do decroton. 1.107 do
17 do de/ombro do 1892.

Art. !.'•' Silo Incorporados ao Banco da
nnmillca do llraiil os bens, direitos,
ncrOo» o os respectivos encargos, ônus o
rCS'nonssl)Uidadcs, quo constltuom todo o
acilvo o passivo do Banco do Brasil o do
li.ir.co da ltopubllca dos Estados Unidos
do Brasil i o liem assim os direitos, prlvl-
IcjIoj o iscncõos quo a ostes bMKOS foram
concedidos por lofs, decretos o netos dos
noilcres legislativo o oxeciillvo, que so
nlo u|ipu/crem As disposições do decreto
n 1,107 de 17 do dozombro do 1802.

Ait. :>.' A sòdo e o foro jurídico do
'cinco são "'esta cidade do Hio do Ju-

Art. 4.' O prazo de duração do banco
o do GO annos, contados da data do dceroto
iiuc approvar os presentes estatutos, o
,'odorá sor prorogado com auetorisação do
governo.

Art. 5.' O banco terá uma agoncla cm
Londres, podendo a directoria cstabolecor
outras nas cidades da Europa, .da Amo-
rica e dos Falados da Republica do Brasil,
lo"0 que reconheça a neccssldndo ou vau-
tswni de sua creaçilo. Nos Estados, po-
rèíii, om quo existem bancos emissores,
«irão dofde já estabelecidas agencias.

TITULO II.

Capital e acçCes
Ari. 6.' O capital inicial do banco 6 do

100.000:0008 assim constituído *.

155,000 acçõos do Banco do Brasil,
I' do valor nominal do 2O0SO00 enda

uma, já integradas, representando
.'• 53.000:0008000;

335,000 acções do mesmo banco
e do mesmo valor, com 50 '/.
roalisndos, represontands
07.000:0008008;

1,000.000 do ncçõos do Banco da
Republica dos Fslados Unidos do
Brasil, do valor nominal de 2008
cada uma, as quaes ílcam reduzidas
a 450,000 acções integradas do novo
lianco, do valor nominal de 2008000
cada unia. represontando
93.000:0008000.

Art. 7." O capital a quo se refere o
ártico anterior será reduzido, dentro do
prazo de seis mezes, a 150.000:0008, re-
nrcwntados por 750.000 acções, todas nn-
tiinativos, do valor nominal do 2008 cada
uma, operanJo-se a reducção pela amor-
tlsacão das acções integradas, que o banco
flea auetorisado a receber cm pagamento
do dividas.

8 1'"As 335.000 ncçoes. com 50 '/. so-
riiònlo de capital realisado, serão inte-
gradas pelos respectivos possuidores,
quando a directoria julgar necessário e
conveniente aos interesses do banco. As
cimiuail.is, porém, do capital serüo feitas
com aviso prévio de 30 dias e não poderão
exceder de 10 '/, do valor dn cada acção,

6 2.' Os accionislas que deixarem de
reílisar as respectivas entradas no prazo
annunciudo pagarão pela mora os juros
de 1 '/. ao niez.

§ 3' Decorridos 60 dias do termo d'a-
rpíellr prazo, o banco fará vender cm leilão
as acções. por conta o risco do seu dono,
observadas as disposições prescriptas nos
arts. 33 e 31 do decreto n. 434 de 4 do
tolho de 1S91.

§ 4.' As acções serão nominativas o a
transferencia opernr-se-ha por termo,
lavrado no livro competente, nssignado
pelo ccilentc c pelo cessionário, ou seus
procuradores bastantes, e pelo secretario
do banco.
. í)5.' As acções são Indivisíveis com
relação ao banco, que só reconhece um
proprietário para cada acção.

TITULO III

limas por conta d'ollcs, do companhias
ou de rinpiv/ü.1 acreditadas;

10, Subscrever, cumprir o vonder pnr
conta própria ou de nutroin i títulos da
divida publica da União, dos Estados nu
do dlstrlclo federal; metaci preciosos;
obrigações do companhias ou emprezas ;
e bem assim cITccluar cobranças o paga-
nieiiloi, podendo encarregar-se, par cunta
de terceiro, mediante prestação de fundos
ou garantia, de quesijiiei' operações bnn-
carlns, que os presentes estatutOJ não
pniliilmiii |

11, itf.iiii.-tr operações da cambio, por
conta própria ou ulliola, com ns praçasiiiielonacs ou estrangeiras; mover lundus
do umas parn outras; a coucoder, me-
diante garniilln, «rias de credito sobre
as mcsmiis praças;

12, Emprestai' a prazo, quo não oxcoda
do seis mezes, por letras ou contas cor-
rentes, sobro penhor i

a) do ouro o prata, com abatimento do
10 */, do valor verificado polo contrasto;

b) dolltulos da divida publica da União,
com abatimento de 5 '/, do respectivo
valor nominal, ou da cotação, so estivo-
rem abaixo do par: do ouro o prata
amoodados, polo valor do padrão legal;
do títulos dn divida dos Estados,.com o
abatimento que for convencionado;

c) do mercadorias, quo não sejam da
fácil deterioração, com abatimento, no
mínimo, de 25'/.; do títulos commer-
clues com abatimento do 20'/,, no ml-
ninio;

d) de diamantes com abatimento do
50 '/,, no mínimo, do valor om quo forem
estimados por peritos nomeados pela
administração ;

e) do acções o obrlgaçõos {debentures)
do companhias ou emprezas, que tenham
o respectivo valor Integrado, com abati-
mento do 20 '/,, no mínimo, do sou valor
nominal ou da cotação, so estn for Inferior
iiquollc. A somma total dos empréstimos,
cm contas correntes garantidas por pe-
nhor do morcadorlas, títulos commer-
ciacs, acções e obrlgaçõos {debentures) do
companhias ou emprezas, não poderá ex-
ceder de 20 */, do capital do banco; nem
poderão ser recebidas cm penhor acções
de umn companhln ou ompreza, das quaes
uma quinta parte ja exista om caução no
banco.

Art. 0.' O banco poderá cxcutlr o
penhor quando o empréstimo não fõr pago
em seu vencimento, procedendo do mes-
mo modo com ns títulos, cujo valor no
mercado descer d'nqiiollo por quo houve-
rem sido dados cm garantia, desde mio
os devedores não reforçarem as cauções
dentro do prazo que lhes fôr marcado.
Esta disposição será inserida 0m todos ob
contractos.

Art. 10. São expressamente prohibidns
as seguintes opefaçõos:

1* Comprar, de conta própria ou acceitar
om caução, |as acções do próprio banco;

2.' Descontar letras ou títulos cm que
sejam responsáveis membros da directoria,
do* conselho fiscal ou empregados do
banco, não sendo igualmcnlo permittida
qualquer outra operac&o, da qual pro-
venha a responsabilidade d'ellcs para com
o banco;

3.' Accoitar em caução títulos do com-
panhias ou emprezas, quo não tenham o
respectivo valor integrado e colação real
na Bolsa;

4.' Contrnctar, por qualquer titulo quo
seja, com firma ou indivíduo que já tiver
lesado o banco ou procedido de má fè cm
transacção com o mesmo banco;

5.' subscrever, por conta propria,acções
de companhias ou emprezas ;

G.' Assumir responsabilidade cm ne-
gociações de seguro.

Art. 11. A administração organisará o
cadastro das firmas quo poderão ser
admittldas em transacções, fixando o
credito de cada uma. ESlc cadastro será
revisto semestralmente.

Art. 12. O movimento ou expediente
das operações do banco será distribuído
pelas seguintes secções :

1*. Do emissão ;
2'. De serviço da divida interna nacio-

nal c de resgate do papel-mocda da
União;

3.' De depósitos e desepntos;
4." De câmbios ; vv - - '
5.' Dij' -auxílios: ás 'industrias o

dação da carteira hypolliccáriá;
O.' Das agencias; rí
7.* De cobranças e liquidações.

}ml-

Operações
Art. 8.' Como banco de omissão, depo-

•sitos o descontos, são operações do banco:
1.' Emitir notas ou bilhetes ao portador

«avistai conversíveis om moeda mctallica,
na razão do duplo do ouro que houver
depositado cm caixa ;

8." Unificar as emissões bancarias,
substituindo por notas suas, do mesmo
typo, as dos bancos emissores existentes,
no prazo de 12 mezes, que poderá ser
prorogado polo governo ;

3.* Proceder ao rcssnte ou substituição
ilo papel-mocda da União e incumbir-se
do serviço da divida interna nacional,
mediante os termos e condições que ac-
conlar com o governo;

4." Receber os saldos que o Thesoiiro
Federal depositar em conta corrente, fa-
ícndo-lhe os adiantamentos de que ca-
'.•ecer, nos termos do art. II do decreto
¦o. 1107 de 17 de dezembro de 1S92;

5.' Receber dinheiro em conta corrente
de movimento o por letras ao portador ou
nominativas,' a prazo não inferior de
CO dias;

6.* Receber om deposito, mediante com-
missão, dinheiro, títulos de credito, me-
tacs o pedras preciosas, jóias, ouro e
praia om barras,cujo valor será estimado
de accordo com a administração do banco.
No caso de corrida por parte dos deposi-
tantos em conta corrente, para retirada
immeiliala das quantias confiadas ao
banco, poderá esto pagal-as por letras,
que vençam o mesmo juro, divididas cm
seis séries, correspondentes ás datasem
que tiverem sido exigidos os pagamentos,
o rcsgntavcis quinzenalmcnte, de modo.
que no prazo do 90 dias esteja rostabele-
cido o pagamento á vista ;

7.' Descontar letras de cambio, da ter-
ra o outros títulos commerciaos, á ordem
e a prazo não excedente de quatro me-
zcs, garantidas ao menos por duas firmas
do pessoas notoriamente abonadas e da
praça do Rio do Janeiro; e bom assim
descontar cscriptosdns alfândegas, bilhe
tos do tliesouro, cautelas da Casa da
Moeda o letras das delegacias dos Estados
da Republica, pagaveis nesta capital.
Por excepeão poderão sor descontadas le-
trás garantidas por duas firmas, sendo
apenas uma dellas residente nesta capi-
tal, não podendo, porém, a> importância
tct.il ibs descontos d'estos titulos exceder
deS*/. do capital do banco;

8.' Liquidar, com poderes do transigir,
os contractos realisados pelas secções hy-
pethrci:ia e agrícola do Banco do Brasil
e 4o Bsnco da Republica dos Estados
Unidos do Brasil;

9.' Conlractar com os governos, da
União, dos Eslados ou do districto fo-
iler.il, qiiacsquer operações; servir-lhes
de intermediário para o movimento de
fundo» nos mercados naclonacs ou es
trsnguiios, constituindo-so seu banqueiro
ou agente financeiro ; e lançar empres-

TITULO IV .'
Administração

Art. 13. A administração do banco é
exercida por uma directoria composta do
nove membros, dos quaes o presidente, o
vice-presidente o uni direclor são do no-
menção do governo, e os outros seis de
eleição quntriennal, em assembléa geral
dos accionislas, por maioria absoluta de
votos, podendo sor reeleitos.

Os membros da directoria, de nomea-
ção do governo, exercerão os cargos
duranlo o tempo do mandato dos demais
di redores.

§ 1.' So no primeiro escrutínio da elel-
ção (103 directores, hão houver maioria
absoluta, proceder-so-ha a segundo entre
os candidatos mais votados em numero
duplo dos que tiverem de ser eleitos.

8, 2.' Em caso de empate, do que re-
suite ficar algum excluído, proceder-se-
ha n novo escrutínio entre os quo tiverem
obtido igual numero de votos.

§ 3.'"No segundo escrutínio bastará a
maioria relativa do votos para designar
os eleitos.

§ 4.' O secretario da directoria será
eleito por esta de entre os seus membros.

Os directores eleitos não poderão entrar
em exercício sem possuírem o canciona-
rem ao banco 200 acções cada um. A
caução será feita por termo no livro do
regislro o vigorará cmqnanto dnrarom as
tuneções do cargo, e até' approvação das
contas do ultimo anno em que houverem
servido.

Art. 14. Não polorão ser directores os
que não podem comriiorciar, nom servir
conjiinctamehto ascendentes e descendenr
tes, irmãos, sous afiins nos mesmos gráos
e.*s bocíos da mesma firma.. . .-.

§ 1' Rccahinrlo n escolha da assembléa
em pessoas ontreas quaes se dê qulquor
dos impedimentos mencionados na se-
gunda parte do artigo anterior, será de-
clarada nulla a eleição do menos votado',
procedondo-se cm seguida a nova eleição
para completar o numero dos que tivorem
de ser eleitos.

§2.' Quando houver igualdade de votos
decidirá a sorte.

Art. 15. Os membros eleitos da dire-
ctoria que deixarem, sem causa, de exer-
cer as respectivas fnncções por mais de
trinta dias, serão considerados como tendo
resignado o cargo, salvo o caso do licença
que lhes poderá ser concedida até seis
mezes, pela directoria.

Art. 10. No impedimento temporário de
qualquer director eleito, ou no caso do
renuncia ou falleclmcnto, será chamado
pola directoria um accionista para pre-
encher a vaga, até que se apresento o
substituído, ou seja outro eleito pela as-
sembléa geral dos acelonistas em sua pri-
meira reunião ordinária ou extraor-
dinaria,

Art. 17. Compete A directoria :

1.' Dollborar Bobro todos os negocies
do Banco:

2.' Distribuir entre seus membros o
serviço o expediente das dlITorontes soe-
ijOes;

3,' Deliberar sobro a emissão o substl-
ttilção das notas;

•I." Organlsar o cadastro a quo ao re-
fere o art. II ;

5,' Nomuar, ilemlttlr, multar o suipon-
der os empregados tio Banco, marcar-lhos
os vencimentos o ns llitnçu» que devam
prestai' o bem assim lixar o quadro das
mesmos om pregados,0', Examinar o approvar os balancetes
monsaes o os balanços animara t

7'. Redigir, ouvindo o conselho fiscal,
o regiilamouto intorno o dar-lho exe-

8'. Marcar, ouvindo o conselho flscal.o
dividendo semestral ;

0'. Promover, por meios amigáveis ou
por compromisso arbitrai, a ultimação
das contestações quo so suscitaram entro
o banco e os sons devedores ou terceiros;

10'. Constituir mandatários quo ronro-
iciiteni o banco em juízo ou fura d'ollo ;

11'. Determinar o máximo o o mínimo
dai taxas dos descontos, dos empréstimos
o do dinheiro quo rcccb»r a juros.

Art. 18. Sáo resnonsitvols pelos pro-
juízos quo sohrevlcrcm ao Banco das
operações rcalisadas, com manifesta In-
frncçfto dos preceitos ostabolecldos no
art. 10 o sous paragraphos, os membros
da directoria quo as houvoreni approvodo
ou realisado. ¦

Art. 10. E' defeso aos membros da dl-
rcctorla accoitar commissão, cargo ou
emprego do qualquer natureza, salvo o
caso do expressa auetorisação da mesma
directoria, dotermlnada por convonioncla
do Banco.

Art. 20. A diroctoria rounnlr-so-ha or-
dinnrlamcnto umn voz por somnna o ex-
traordlnaf lamente sempre quo o presidente
a convocar, espontaneamente ou a pedido
do qualquer director.

Delibera, estando presentes o presidonto
e sois directores; suas resoluções serão
consignadas cm -aclas -"minutadas pelo
dlrcctor-secrolario, .0 qual as asslgnará
com O presidente.

Art. 21. Compete ao nrosldento:
1.'Supcrlntondor lodosos negócios o

opornções do banco;
2.' Apresentar A assembléa geral do3

accionislas, cm sua rounlão ordinária o
om nome da administração, o relatório
annunl dns operações e estado do banco;

3.' Presidir as sessões da directoria;
4.' Executar o fazer executar fielmente

estes estatutos, o regulamento intorno o
na'decisOes da direcloria e da assembléa
geral.

5' Convocar extraordinariamente a dl-
rcctorla, sempre quo julgar conveniente
ouyil-a sobre quacsqner assumptos con-
corncnte3á administração do.Banco;

G' Abrir toda a correspondência dirigi-
du ao Banco. Na1 ausência ou impedi-
mento do presidente ou do vice-presidente,
a correspondência Rerá aborta por qual-
quer dos membros da directoria;

7' Asslgnar os balancotes o os balanços
quo houverem do ser publicados o toda
a correspondência do Bahco;

8.' Representar o Banco om suas rela-
ções com terceiros ou cm juizo, compe-
tindo-lho a outorgado poderes aos ninn-
datari03 que forom nomeados pela diro-
ctorin. No impedimento do presidente ou
do vice-presidente, o Banco poderá ser
representado cm juizo pelo membro da
diroctoria que fôr por elle designado;

9.' Remetter ao ministério da fazonda
o publicar até o dia 10 de cada moz,
conforme o modelo ollleial, o balancete
que mostre' com clareza as operações
ronllsndas no me/, anterior o o estado do
activo o passivo do Banco no ultimo dia
do mesmo niez.

10" Oppôr o veto a todas as deliberações
da directoria, quo se roferirem á omissão
de notas ou do fjoniis, com as quaes so
não conformar, cabendo A directoria ro-
curso para o ministro da fazenda, que
decidirá afinal;

II. Propor a nomeação o demissão dos
empregados, seus vencimentos o fianças,
suspendcl-os o tornar, provisoriamente, as
•providencias que julgar .necessárias á or-
donri epolicia do estabelecimento.. .•
-Art. 22.0 presidente tem. nlém do voto
do membro dn directoria, o do qualidade.

Art. 23. O presidente éisubitituido nas
suas fuitas ou impedimentos temporários:

1. • Pelo vice-presidente; ¦*.
2.' Pólo dfreclor de nomeação do go-

verto ;
3, • Pelos outros, membros da direciona,

na ordem por qíio houverem sido eleitos.
Art. 21. Os nienibrbsdS.diroitõrià leráo

o honorário de 8 annuacs cada um,
pago em prestações mensaos, c o presl-
dente o de 8 .

Além do honorário terá a Directoria
'/. sobro os dividendos, reparttdamente

entre todos os directores.

— Conselho fiscal
Art. 25. O banco terá um conselho

fiscal composto de seis membros o do
supplentes.em igual numero, eleitos nn-
nualmente (Ventre os accionislas que pos
snirom. pelo menos, 100 acções.

Art. 2(5. incumbe ao conselho fiscal i
1.' Reunir-se ordinariamente om ses-

são, da qual lavrará actn, uma vez por
semana, para informar-se da situação do
banco, inquirir sobre as operações da
semana anterior e negócios correntes e
consultar sobre os assumptos. que lhe
forem submettidos pela directoria; e ex-
traordinariamonte sempre que o julgar
conveniente Para haver sessão basta a
presença de quatro mombros;

2.' Apresentar em tempo sou parecer
sobro as operações do anno, parn ser sub-
mottido á assembléa geral, entregando-o
á administração para que esta o faça
publicar com antecedência;

3.'-Denunciar os erros, faltas oti fran-
des que porventura possa, descobrir, ex-
pondo a situação do banco e suggerindo
as providencias necessárias ; -

4." Convocar extraordinariamente a
assembléa geral, quando entenda que
oceorrem motivos urgentes e graves,

Art. 27. Para o seu-inteiro esclareci-
mento, tora o Conselho Fiscal o direito de
examinar oslivros, verificar o estado da
caixa e da carteira, o exigir da ailminis-
tração todas as informações de que pre>
cisar.

Art. 28. Quando qualquer membro
do conselho fiscal resignar o cargo, deixar
do comparecer por mais de dous mezes
ou fallecer, será convidado, para o sub-
stituir, o supplente immcdiato em votos,
A nenhum dos membros è permiti ido dei-
xnr rio exercer por mais de três mezes as
fnncções do seu cargo, o quando isto se
verifique, ontender-so-lia tel-o resignado,
salvo o caso do licença concedida pelo
mesmo conselho.

Art. 29. Os membros do conselho fiscal,
vencerão 8 monsaes cada um. .

titulo vi
Assembléa geral

Art. 30. A assembléa geral seráconsti-
tuida pnr nccionlstas possuidores de 20
ou mais acções, inscriptas nos registros doa titulos.

do Banco 00 Jla«, pelo menos, autos da
loiiiiláo da assembléa geral.

Art. 31. A assembléa geral podorA (lo-
liberar, aoliando-so reunidos accionislas
que reíireioiitom, pelo munas, a quarta
parto do capital social.

5 Unlco. Se no dia designado esto nu-
moro se tifto reunir, nova reunião ser*
convocada, com nntlclpção do cinco dias,
por nnnunclos nos jornnes, declnrando-so
quo na sogundn reunião so deliberara,
qiulliinor quo seja tt somma do capital ro-
prosentado pelos accionislas presentes.

Art, 3í. Quando a convocação tlvor por
objecto algum doa casos previstos no art.
0' do decreto n. 104, do 17 do Janeiro de
1890, a iiSBoniblén geral sé poderá dellbo-
rar nchaudo-so reunidos acclonlstns quo
representem, pelo menos, dois terços do
capital social.

S 1' Se nem na primeira nom na se-
gunda convocação comparocor o numero
requerido do accionislas, far-se-lm ter
cclra, por annunclos o porcarias, aos quo
residirem no cidado do Itio do Janeiro,
dcclarundo-so que a assembléa poderá
deliberar vnlldamcnte, qualquer quo soja
o capital represontado pelos acelonistas
quu comparecerem.

S 2' A 2' o 3' convocações serão feitas
com antecedência pelo monos do tros dias.

Art. 33. Podem votar na nsscmbléa
geral 03-acelonistas quo IIverem transfo-
rido suas acções a terceiros, om caução.

Art. 34. Cinco dias, polo menos, antes
da reunião dn assembléa geral, ficará
suspensa a transferencia das acções.

Art. 35. Serão ttdmltlldos a votar na
assembléa geral:

1". O tutor pelo tutelado o o curador
pelo curatelndo;

£'. O marido por cabeça da mulhor c
os pais pelos filhos menores;

3'. O sócio de firma commercial, pola
mesma ;

4'. O representante da administração
de sociedade anonyma ou corporação ;

5'. O Inventarlante pelo acervo pro in-
diviso ;

C'. Os syndicos pelas massas fallidas.
8 1'. Para a eleição dos membros da

Administração do Banco o do Conselho
Fiscal, bem como para todas as dellbo-
rações em Assembléa geral ordinária ou
extraordinária, são admlttidós votos por
procuração; comtaulo quo seja esta ou-
torgadu n accionista que não seja membro
dn Direcloria nem do Conselho fiscal.;

§2.' As procurações dovcráo conter
poderes espeelnes.

(S 3.' Tanto ns procurações do quo tra-
tain os paragraphos anleccdonlcs como
os documentos com quo provem a sua
qualidade ns pessoas comprehendidiis nos
ns. 1 a 6 d'este artigo, devem ser entre-
gnes na secretaria do Banco três dias
pelo menos, antes da reunião da assem
bléa, e torão vigor somenlo até 31 do
março do anno subsequente.

Art. 36. Os membros da administração
não poloiãp votar sobro os balanços,
inventários o contas quo prestarem, iiern
os do conselho fiscal sobro seus pare-
cores.

Art. 37. Quando se tratar da eleição
do membros da administração nu do
consoího .fiscal, bom como de alteração
dos estatutos ou da liquidação do Banco,
os votos serão por escrutínio secreto,
contndos na razão do um por 20 acções,
mas nenhum accionista terá mais do 200
votos, qualquer que neja o numero de
acções que represente, próprias ou alheias;
todas as outras votações serão per capita,
salvo resolução cm contrario da assem-
bléa geral.

Art. 33. Os acelonistas que possuírem
menos de 20 acções, púdem assistir ás
sessões da assembléa geral e discutir,
mas sem direito de votar.

Art. 39. Compete à assembléa geral:
1.' Alterar e reformar os estatutos do

Banco, submettondo-os A approvaçáo do
governo:

2.' Deliberar sobro as contas prestadas
anniialincnle pelu administração;

3.' Eleger quatrienalmento seis mem-
bros dá direcloria o annualmonto os do
conselho fiscal ;

4.' Deliberar sobretudo quo fôr do in-
teresso do banco o náo estiver expressa-
mente commcltido á administração;

Art. 40. A assembléa geral reunir-so-ha
ordinariamente no mez do abril o extra-
ordinariamente nos casos seguintes.:

1.' Quando a sua reunião fôr reque-
ridn por numero do acelonistas, cujas
acções formem, no monos, um quinto do
fundo do capital do banco :

2.' Quando a Diroctoria julgar neces-
sarto.

3.' Quando o Conselho Fiscal entender
que oceorrem motivos graves o urgentes
para a convocação.

§ 1." Nas sessões extraordinárias a as-
sembléa geral s<5 poderá tratar do objecto
para que houver sido convocada.

§ 2.' A convocação ordinária seráfeiia
por annuncio publicado nos jornaes, pelo
monos 15 dias antes' "tio indicado paru n
reunião, o a extraordinária com cinco
dias de antecedência.

§ 3.' O accionista escreverá o nome c
o numero de acções, que possuir, no livro
de presença, sempro quo houver reunião
de assembléa gorai.

§ 4.' O procurador escreverá o seu
nome o o do mandante, declarando o nu-
mero de acções que esle possuir.

Art. 41. A aBsembléa gernl ordinária
ou extraordinária será presidida pelo pre-
sidonto do JJancO, quo indicará dois.ac-
cionistas para secretarios.ns.quaes sendo
approvados pela nssembléaj tomarão as-
sento nn mesa. .

Art. 42. A assembléa geral, em sua
reunião ordinária, terá por fim especial
tomar conheciniento 'do 

parecer do con-
sclho fiscal, examinar, discutir e deliberar
sobro o inventario, balanço o contas an-
nuaes, o proceder á. eleição do conselho
flsral c à de directores, quando esta dever
veriflear-se. \

% unlco. Se, para delibornr sobre ama-
trria sujeita, carecer a assembléa de.novos
esclarecimentos, poderá, adiar a sossão.'
d.iteiminando.- os'exames e investigações
necessárias.

Art. 43. A approvação do balanço e
contas sem reserva, imporia a ratificação
dos actos e oporoções referentes ao anno
bancário, salvo o caso de.dólo, fraude oii
simulação, posteriormente descobertos.

§ uníco. As deliberações .da assòmb.éa,
tomadas nós termos destes estatutos;
obrigam a todos os accionistas, ainda que
ausentes ou dissidontes.

Art. 44. Nos rasos em qno as leis ou os
estatutos expressamente determinam a
reunião da assembléa geral, d permit-
tido a qualquer accionista, so n convoca-
ção tiver sido retardada por mais de três
mezes, oxigil-a da directoria. '"

Parngraphò único. Se o accionista não
fôr attondido; terá o direito. de fazer elle
próprio a convocação, declarando, esta
círciimstancla no annuncio respectivo

Art. 45. Um mez nntes da reunião or-
dinaria da assembléa geral, a directoria
fará aninincinr pelus jornaes aos accio-
nistus, que se acham a sua disposição, no
estabelecimento: •.-:•,--

1.* Cdpia do balanço, contendo a indi-
cação dos valores soriues, moveis è im-
moveis, e em synopso, das dividas aeUvas
è'..*'!!S»iVB8 por classes, secundo a natureza

2,' llolação nominal dos acclonlstaa
com o nunioro de necõea respectivas o o
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Louco de cólera, coberto de sangue,
voltou para junto do marechal, que tam-
V)6r.i queria morrer, o que tlvoram de
arrancar do campo de batalha.

Nem por uma hora o joven oflicial
abandonou o seu posto, e acompanhou o
exercito, que effectuava a sua retirada por
Nlcideibronn, Sarrebonrg o Nancy.

Entretanto teve quo ceder diante da
necessidade.

As suas feridas, mal curadas, aggrava-
vnni-se.

O próprio marechal lhe ordenou quo
p:disse uma licença.

Mnic. de Pontllebcrt, prevenida, sup-
pl.cou-lhc que fosse para junto d'ella, no
seu cáslellode Merlevàlè, na Mancha.

•Tact-ücs entendeu que devia obedecer
ytliello desejo de..sua mâi. Tratado por
e.la, ciir.ir-se-liia cm pouco tempo o em
pouco lemr.o estaria cm estado de retomar
os:u posto.

Acompanhado por Anselmo cujo zelo e••ciicação tinham sido admiráveis du-
ranto aquellaa terríveis provações. Pont
rylwrt dii i-iu-sc oara Mcrlcvillr

Apezar de muito graves,.os ferimentos
do coronel não eram mortaes, e os cui-
dados de éua mãi trouxeram om breve a
convalescença. :

Logo que podo montar a cavallo par-
tiu para Toiirs, afim depôr-se á dispo-
sição do ministro da guerra.

Entretanto, todos os dias, a todas as
horas, desde o principio d'aquclla guerra
medonha, a lembrança do Mercedes es-
teve presente ao seu espirito.

Carregando om Roischoffeii, o nome do
sua amante estava nos seus lábios com o
de sua mãi.

Mns um soiTrimento mais doloroso quo
a mais cruel certeza o cruciava exacta-
mente por causa da moça.

Fiel á sua promessa já lhe havia es-
cripto dez vezes,

Na véspera da batalha para onnun-
ciar-lhe os perigos que ia atravessar ;
no dia seguinte, na balburdia da reli-
rada, uma palavra a lápis, traçada no
cabeçote do sellim para tranquillisal-a c
dizer-lhe que estava quasi são o salvo ;
depois umá extensa carta, escnpta com
grande ditllculdade, escripta a um canto
do carro de ambulância, cmqnanto a mão
lhe tremia, abalado pela febre, e na qual
lhe contava os acontecimentos o lho par-
tieipava a sua partida para o castello de
Mcrlcvillc, dizendo-lhe principalmente
quanto pensava n'ella, c quanto o seu
silencio lhe era doloroso.

De facto, lienhuma carta da moça, ne-
nhuma resposta aos seus numerosos bi-
lhctcs, lhe Unha chegado ás mãos.

Por que ?
Que. aeo.nlocimenlo so teria dado que

aluda uma. vez impedia Mercedes de lhe
escrèv'or'?$;

: Às circnmstancias inexplicáveis, que.
em quanto elle estava no México, tlnhani
relido a siia correspondência não podiam.
reproduzir-se.

As communicnçõos eniré a Normnndlà
ea Hcspanha : não estavam interrnm-
pidas: eram fáceis, diárias,

Como pois, o mysterio d'este silencio, já
tão inexplicável no México, so repolia?

Jacquos sentia horríveis suspeitas gor-
minarem o crescerem no seu espirito.
A moça teria da outra vez recebido as
suas cartas e não teria querido respon-
der?

Desta vez o seu silencio não seria o
resultado de uma resolução tomada?

Não o amaria, e a sua partida não seria
para ella como que uma libertação ?

Então, aquelles Íntimos juramentos
trocados em Barcelona, nquella alegria
por se encontrarem, aquellaa lagrimas
de felicidade, eram puras mentiras?

Náol náo era possível I seria preciso
que seu pai tivesse surprchendido o se-
gredo dos seus amores e obrigado sua
filha a um rompimento que os aconleci-
nicnl03 quo se passavam om França e
o seu próprio afastamento facilitavam.

Ou estava casada? doente? morta
talvez ?

Nada o veiu trnhqiiillisar o acalmar as
suas inquietações mortaes, nem desfc-
chnr-llic aquelle golpo de machado que
mata ou traz a salvação ou o esqueci-
mento com o desprezo.

Os sorviços do tenente-coronel Pont-
líebert foram immediatamcnte acecitos c
Gitmbela, miiiblro d,; r»"òrra mandou-o

addir a uma brigada de cayallaria, còm a
qual tomou uma parte gloriosa na batalha
de Coúlmeirs e nos combates, diários que
então ao. travavam nas margens dó
Loire, ...

Acompanhou depois ò general Bonr-
bakl, que concentrava as suas forças em
Bourges e alli rcorganisava o seu pri-
mclro exercito.

Passou com elle pnra o Leste o bateu-se
om Villersexel, com a temeridade do um
homem quo na alma só tem uma von •
tade, a do morrer concorrendo para a sal-
vaçfioda pátria.

De resto dous dlns ant,'S tinha resolvido
acabar com a vida.

Escreveu uma ultima carta, uma carta
suprema a Mercedes, na qual lhe contava
as suas torturas, lhe recordava o passado,
procurava despertar ao menos a sua com-
paixão, afim de que, ella cedesse d'esta
vez, fosso qual fossa n razão que tinha
para não lhe responder.

Uma palavra, uma única palavra que
fosse o jurava-lhe obedecer á ordem que
ella lho desse.

-Mas,-por piedade, não o deixasse por
mais tempo n'aquclla incerteza.

No momento em que elle escrevia
sobrosçripto, o acaso fez com que pus-
sasc o vago-mcslre.

Jtícqués èntrégou-lho a carta recom-
mcndarido-hYa.

— Ohl não ha per'20 que cila 50 extra-
vie meu coronel, respondeu o ollicial in-
ferior. Olhe, metto-a immedintãmotilo no
sacco dos despachos; o correio parte im-
mediatnmenle, as còmmtiiiicações estão
perfeitamente livres.

"'.-•.'.'iC'cmí''''!,í0*

ostado do pagamento d'ellat.
3.' Copia da lista da» transferencias de

acções, om algarismos, rcalisadas no de-
curso do «uno.

Art. 40. Ato & véspera, o mais tardar,
da reunião da Assoniblén geral, será pu-
lilicudo pela imprensa o relatório do banco
com o balanço e o parecer do conselho
fiscal,

Art. 47. Dentro da 30 dias depois da
reunião da Assembléa geral, a neta res-
pcctlva será publicada nos jornaes.As netas das sessões da Assembléa ge-
ral que versarem sobre alteração dos Es-
talutos, niignioiitn de ctpltnl ou liquida-
ção do banco, serão publicadas no Diário
Offlcial o nrchlvadas nn Secretaria da
Junta Commercial, sondo depositado no
Registro Clcrnl dns llypolhccas o exrm-
plar do Viária Offlcial, om quo se hou-
ver feito a publicação.

titulo vii
. Emissão ¦ ...

Capitulo I—Nota»
Art. 48. As notas quo forem emlttldas

pelo Banco, no uso do direito exclusivo
quo lhe foi concedido polo decroton. 1107,
do 17 do dezembro de 1892, terão curso
iegal cm todo o território da republica.

Art. 49. Durante a existência do Banco
a nenhum outro cslnbeleclmento será con-
cedida a faculdade do cmlttir notas ao
portador, quer sobre baso melaílica, quer
sobre a do apólice».

Art. 50. As notas serão ao portador o á
vista, conversíveis cm ouro, contendo
além dn numeração, designação da sério
o estampa:

1.' O nomo do banco o sua sole;
2.' A assignatnra de chnncella do tbo-

sonreiro da caixa da umorlisaçáo;
3.' Aasslgnnlura do presidente do banco

ou do um director ou membro do conse-
lho fiscal.

Art. 51. O banco não ô obrigado a re-
ceboro pagar as notas quo so formarem
do fragmentos o as quo náo contiverem,
bem intolligivois, o numero, a série, n
estampa e o nomo do mesmo banco.

Art. 52. Os portadores das nolas terão
provilegio, para sou pagamento, com
exciusáo de quacsqner outros credoros,
sobro o ouro quu constituir o lastra da
omissão e sobre o activo do mesmo baneo,
observadas as regras o disposições legacs.

Art. 53. O Banco da Republica do
Brasil assumo nos termos do referido
decreto, n responsabilidade das notas om
circulação, emittldas pelos bancos emis-
3ores da União, ficando oxtlncta a facul-
dado omissora dos ditos bancos.

Art. 51. A conversibilidade dasmencln-
nadas notas far-sc-ha desde quo o cambio
so conserve ao par durante um anno, 011
logo quo seja decretada a abolição do
curso forçado porá o papel-moeda do
Estado. , , ,

Art. 55. Quando o governo detormlnar
no banco, com aviso prévio do seis mezes,
o resgate das notas cm circulação, serão
observadas as disposições estabelecidas no
art. 7* 55 1' o 2" do citado decreto
n. 1.107 do 1892.

Art. 56. O banco fnrácscripturar, como
fundo do garantia. da emissão, os juros
(2 1/2 '/. ouro), que lho forem pagos
somestralmento peto tliesouro, das apo
lices-ouro quo terão de substituir os las-
tros dos bancos omissores, podendo em-
pregar em suas operações as sommas
recebidas.

Art. 57. As notaB da antiga omissão
do Banco do Brasil continuarão a ser res-
gatadas. na razão de 5 •/, sobro a impor-
tancia das mesmas notas actnalmento cm
circulação.

f: capitulo 11 — Bônus
Art. 53. O Banco poderá omittír, até

á somma de 100.000:0008, fcomií ao por-
tador, do valor de 2008 a 1:0003 cada um,
com jiírosdo 4'/. no anno, pago.; somes-
tralmcnte pelo mesmo Banco.

8 1." Estes íioiitís serão recebidos pelo
valor nominal nas cstaçõe3 publicas da
União. '.

§2.' O pagamento dos juros somes-
traes será feito nos portadores e compro-
vados por carimbo do Banco no dorso dos
titulos. ''••' e ,

Art. 59. A emissão destes bônus o des-
tinada aauxilios que o Banco foi auto-
risado a conceder as industrias nacionaes
que tenham condições de vitalidade, ve-
rificailas pela directoria,,ouvido O con-
sclho fiscal.

Art. 00. Estes auxílios serão prestados
por melo de 0111 prostlmos, a prazos quo
não excedam de 15 annos, mediante ga-
ránliã roal de hypolheca ou penhor mer-
cantil.

Art. 61. Os Iiomis emittulos pelo banco
serão numerados e terão a assignatura do
presidonto c de um director.

Art. 62. Serão iimorlisados no prazo do
20 nnnos, -por sorteio 011 recolhimento,
devendo começar a rimõptisãçan no pri-
meiro anno do sogu> do quinquonnio pos-
toiíor ao da emissão.

Art. 63 A .fôrma dos bônus será con-
forme ao modelo que fôr approvado polo
governo.

Art. G4, Ocxcesso daemissãnou qualquer
artificio 011 processo empregado para ell-
minaçáo do carimbo, comprobativo do
pagamento semestral dos juros, consti-
tuírão crime de moeda falsa.

titulo VIII
Ftmrfo de reserva e dividendos

Art. 65. O fundo do reserva será con-
stituidocom a quota do 15 '/,, no minimo,
deduzida dos lucros líquidos verificados
om cada semestre. ¦¦

8 Único. A dedução reforlda cessará,
desde quo o fundo do,reserva altinja a
50 '/. do capital nominal do Banco.

Art. 66. Estando.completo o fundo de
reserva, a directoria poderá, do mesmo
modo, crear um fundo especial, se assim
enlender conveniente o necessário aos in-
teressos do banco, submettendo a delibe-
ração á approvação da assembléa geral.

Art. 67. A Importância do fundo de
reserva será ompregadaem fundos pu-
blicòs. ...

Art. 68. Os lucros resultantes das ope-
raçõos do banco, domonstrados pelos ba-
lanços, serão distribuídos semestralmente,
como dividendo, aos accionislas.

titulo IX
Liquidação

Art. 69. A liquidação do banco vcrl-
fiear-se-ha nos casos previstos da lei.

Art. 70. No caso de liquidação, ami-
gavel ou judicial, o governo assumirá im-
mediatamente a responsabilidade das
notas existentes cm circulação, a que se
refero o nrt. 54, sendo considerado credor
preferencial com exclusão dos demais
credores, sobre a importância que con-
stituir o fundo de garantia da omissão,
nn3 termos do art. 8' do decreto n. 1167
de 1892.

TITULO X.

Disposições geraes
Art. 71. O anno bancário corresponde

ao civil.
Art. 72. A administração do Banco re-

aos poderes do Estado quaesquer mo-
didas que julgar convenientes para cre-
dito, segurança, prosperidade o firmeza
dos. diroitos . adquiridos . pela Banco, o
particularmente para quo as aeçõea ou
fundos existentes no Banco, pertencentes
a estrangfeiros,' sejam mesmo no caso de

invioláveis como os dos nacionaes.

30 do dezembro do 1890, poderão sor ee-
dldos o traspassadna pelo lluncn, com
isenção do pagamento do qualquer im-
posto, nos termos dos cltmltis artigos.

Art. 80. Se do exame dns cartolras dos
Bancos, quo se fundam, verlflcar-so quem npcraçftos, a quo se refere o art. 8'
ns. 7 o 12 (,•) (1'estcs estatutos, nttlnglram
o máximo, alli estabelecido, a tidmlnt».
tração do lianco procederá, opportuna-
mente, A liquidação do-oxcossa, nllm do
quu possam vigorar as mencionadas dls-
pislçflei.

Ait. 81. As fracçõM das acções do
Banco da Republica due Eslados Unidos
do Brasil sÒ serão convertidas cm acções
do Banco da llepublica do Brasil quun>
do, reunidas, formarem uma noção.

1} Unlco. As fracções que náo tlvcrom
sido convertidas até 30 de junho de 1893,
pelos possuidores, ael-o-llão pela illreclo-
ria, qno deltas disporá, pertencendo a
quota respectiva aos referidos possuído-
res,

Art. 82. Os presentes estatutos, orga-
nlsados nolas dlrcclori.is do Banco do
Brasil o do Banco da Ilcpublle.i dos Es-
t.vlos Unidos do Brasil, cm virtude de
auetorisação dos respectivos acelonistas,
conferida nus a?sombléas geracs extra-
ordliiáilhs, rcalisadas a 20 de dezembro
ultimo o a 7 de janeiro tio 1893, depois do
asslgnndos pelos presidentes dos dous
referidos Bancos serão submettidos á as-
sembléa constitutiva do fJunco da Ilepu-
blica tio Brasil.

§ 1.' Esta assembléa convocada pelos
presidentes do Baneo do Brasil o do Banco
da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, ficará vnlldamcnte constituída
desde quo compareçam accionislas quo,
no mínimo, ropresentem dous terços do
capital social, formado pelos dous Bancos
o fixado polo nrt. 2.' do Decreto n. 1167
do 17 do dezembro do 1S92.

fj 2.' So nem na'primeira, nem na so-
gunda reunião, comparecei'o numero do
accionistas exigido 110 paragrapho prece
douto, será convocada torceira, observaii
do-sc as disposições prescriptas no art. 131
8 8 1.' o 2.' do Decreto n. 431 do 4 de
julho de 1891.- ,—,—

Art. 83. Approvados os presentes esta-
lutos pola maioria dos nccionlstas (art. I'
do citado decreto 11. 1167 do 1892), e de-
liberada a constituição do banco, proro-
dcr-so-lia por acclnninçáo, á eleição dos
seis directoros, do conselho fiscal o res-
pecllvos supplentes.

Art. 84. O primeiro anno bancário co-
meçnrá cm 1 de janeiro de 1893, perton-
condo ao Baneo da Republica do Brasil
o resultado das operações efiectuadas,
desde nquella data pelos dous bancos quo
so fundem; até a definitiva constituição
do mesmo Bahco da Republica do
Brasil.

Art. 85. A directoria eleita submeltcrá
immediatamente á approvação do governo
os estatutos, quo deverão também ser as-
signados pela mesa da assembléa geral o
por tros ncciouistaa para esso fim desi-
guaths pela mesma assembléa, ficando a
directoria nuctorisada o investida dos po
deres nocessarios para acceitar as emon
das e alterações quo o governo julgar
necessárias.

Rio do Janeiro, 13 de janoiro do 1893.
Manuel Pinto de Souza Dantas,

Presidante do Banco do Brasil.

Ilnnoo 1I0 llrnall
Sob esta oplgraphe, um Sr. L, J, A.,

quo se diz roprcsnntaiito do uma caia do
coiiimliiões do café d'esta praça, publicou
ha dias n'eslo Jornal uma mollim contra
ninn pai, o cidadão Manuel Carlos Mourão,
da qual »ó hontem tive noticia. Estando
elle ausente, cumpro com prazer o grato
dever do preservar seu nomo dos botCS
traiçoeiros do anonymnto torpe,

O Sr, L. J, A. mentiu :
Meu pai 11 ao é nenhum I), César de

Aragáo, mas também nunca foi escravo;
o, além üMstOt, a honestidade não 6 npa-
naglo dos fidalgos, nom... dos caixelros
viajantes. E' o caso: ?i<íi( hoc ad rem
pertinell

Elle nunca nrvorou-so om procurador
do Banco do Brasil; do facto — multas
vozes, para a liquidação de contas do pe-
nhor agrícola, tem merecido essa prova
do confiança.

E so os mofinelros pudessem obrar do
boa fé, o Sr, L. J. A., indagando 110
Banco, saberia do respeitável gerente da-
qtiolla soeção o desempenho correcto que
meu pai tem dado a tnes Inctimbonclos.
Quando tosse o contrario, essas pessoas
violentadas, do quo falia o detractor, so-
riam por demais imbecis não recorrondo
ao código, penal, que as protoge, o quo In-
felizmente ainda não se dá com o ano-
nyniato.

Quanto á conceituada casa M. Ignacio
Guimarães & O., é multo natural que as
suas condições do prosperidade, devidas
ao csrorço do trabalho o honradez illiba-
da, excitem a Inveja do muitos coiiieíns,
sobretudo dos mais calporas o menos In-
síniiantes.

Por Insudlcloncia da lingungom — os
damarns da África meridional não podem
sustentar uma conversa ás escuras. Na
Imprensa—por insullicioncla do caracter,
lia typos que não podem fallor ás claras.

Tire o Sr. L. J. A. n mascara o con-
versaremos melhor.

A. Carlos Mourão.
P. da Ropuhlican. 20.

— A~ elnaae onerurli»
Após a proclamação da Republica, 03

briosos discípulos do grande Bonjamln
Constant iniciaram uma subscripção para
o paRamento da divida externa. A esso
appeilo os distinetos operários dostelegra-
phos concorreram com um dia do tra-
balho cada um, quo subiu a mais de
4008, e entregaram ao respeitável o dis-
tinclo cidadão Bernardo Enzmann.

Pergunta-se a quem foi entregue essa
quantia, quem a recebeu e cm quedataf

Nada de Zumbrinho.
Josâ Francisco da Costa,

Operário das obras do M. da Fazenda
na Alfândega.

Visconde- db Guauy,
Presidente do Banco dn Repu-

blica dos Estados Unidos do
Brasil.

Amilvoranrlo
Ao Edmundo Samaran, jovejn dotado do

tão prodigiosa intelligencia, cfimpriinen-
tam pelo dia de hoje

¦riijriiits amigos,
Rio, 24 do janeiro de 1S93.

Agradecimento
O abaixo assighado, tendo sido victima

do um momento de infelicidade, foi feliz
por encontrar 110 Sr.. agente da estação
do Encantado, estrada de ferro Central do
Brasil, um acolliimento o protecção dignos
de uma alma bem formada o dé um co-
ração humanitário; por isto vem por
meio d'este agradecer publicamente ao
mesnio agente.

A. Oliveira.
Rio, 23 de janeiro de 1893.

í"í?t*.is> o~tí» Vmcê. «Ja sua
tosse*?

Esta pergunta ô feita diariamente com
benéfica solicitude a milhares do pessoas,
e no cmtanto muito melhor seria so os
perguntantes indicassem o meio de con-
seguir um allivio immediato o seguro,
recommeiidando aos sous.amigosenfor-
mos o Peitoral de Andcahuita, porque
ainda mesmo e embora que o doente
soffrcsse duranto semanas inteiras de
unuv "tusso violenta ou do uma con-
stipnção fortíssima, este soberano re-
medio para todas as enfermidades pul-
monares os álllviária e curaria dentro
do curto espaço do vinte e quatro horas.
Os naturaes do México conheciam perfei-
taments as extraordinárias virtudes medi-
cinaes da arvore, da qual so oxtraho esta
maravilhosa preparação, e era o seu
grande remédio favorito cm todas as en-
formidades da garganta e dos pulmões.
O Peitoral de Anacahuita não tem
igual entre todos os pulmonicos da ma-
toria medica, c por isso pfjde-se-lhe cha-
mar, com toda a propriedado o razão,
o único remédio digno do nome.

Como garantia contra as falsificações
observe-se bem quo os nomes do Lanman
& Kemp venham estampados em letras
transparentes no papel do Uvrinlio quo
serve de envoltório a cada garrafa. Acha-
so á yenda em todas as boticas e drn-
gariaí.í/ ¦-• ?-••¦'•' 
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. Pergurita-se aòs-promatçrej .;d03„ fes-
tejos d'este districto se já pagaram ao
director da musica que tocou nos festejos
que se realisaram no dia 8 do corrente,
pois os músicos que foram convidados
para auxiliar a musica do logar ainda
estão no desembolso o não receberam nem
ao menos uma pequena satisfacção do
dito director.

Os prejudicados.
Bicas, 18 de janeiro de 1893.

Azeite barato
Vende-se com muita abundância, na

rua do Sabão, junto aò largo do Capim.
Em caixões vásios.

A V. Ex. convidara, e desde
já agradecem

Antônio Gomes
n Alfredo Oliveira.

a visitar 0 estabelecimento de
loques o luvas, óuo en trotem o
mudou-se para a travessa
do S. Francisco do Paula
n. 22 A.

Cumprimentam.

Banco «Ia Itcpiiulica do Drnall
Directores:
Conselheiro Thomaz Coelho.
Conselheiro Luiz Martins do Amaral.
Dr. Antônio de Araújo Ferreira Jaeo-

bina.
F. Duval.
Manuel Gonçalves Duarte.
Ignacio Pimetitel.

. O Commercio, (•

Bronchloa o pulmões
S5o órgãos quo mais so resontem com

as influencias atmosphericas o a liunii-
dade, sobrevindo os accessos de loise, a
bronchite, os catarrhos, a inflammação
do larynj)e o outros incomniodos do peito,
quo são convenientemente tratados com
o Xarope anti-calai rhal, cardus bene-
dictus, do pharmacoutico Granado, me-
dicação íoiiíca, diaphorèlica e expecto-
rante, therapeutica recommendada n'estas
moléstias. 

O prospecto que acompanha o frasco,
indica a maneira de usal-o. (¦

Freguesia do Sacramento
Vara intendente .

Joaquim Manoel Monteiro, Conde da
Estreita. - ' ('

guerra,.1
Art; 73. Os bens moveis,' semovéntes

011 de raiz, que o Banco houver • do seus
devedores, serão vendidos no m'cnor prazo
possivel.

Art. 74. O Banco poderá adquirir ou
possuir os edifícios que forem necessários
para sou estabelecimento.

Art. 75. O presidente, os directores, os
membros do conselho fiscal o todos os
empregados do baneo são responsáveis
pelas perdas o damnos quo lhe cansarem,
provenientes do fraudo, dólo, malícia ou
negligencia culposa.'

§ 1.' Se a assembléa geral resolver
que se promova a responsabilidado do
algum membro da administração ou do
conselho fiscal, como Incurso neste ar-
tigo, ficará por esse facto e desdo logo
revogado o mandato do .que tiver de ser
accionadn, procedendo-se á eleição para
preenchimento da vaga.

§ 2.' Náo so considera revogado o
mandato do membro da administração,
quando a acção fôr intentada por accio-
nista, independentemente do deliberação
da assembléa geral;

Art. 76. A directoria fica investida de
plenos poderes, inclusive os do procura-
dor em causa própria, para demandar
activae passivamente, e para exercer li-
vreiuente a adininistrnç/10 do banco.

Art. 77. Os casos omissos n'esles esta-
tutos serão regulados pelasleisque regem
:is socioilades anonymns.

titulo xi
Disposições transitórias

Art. 78. Os fundos de reserva dos dous
bancos insinuados terão cscriplurados em
cúnta especial, c os respectivos valores,
que se forem liquidando, serão destinados
a fortalecer o capital social.

Art. 79. Os direitos e concessões, a que
sj referem os arts. i' § 2" o 72 uo estatu-
tos, hpprovãdòs' pelo'decreto n. 1127 de

Ali nas
TURVO

O judeu do mandão, que vai á missa so*
a convite, deu-se agora, ao luxo de ser
provedor do caí idade. Terá se arrepen-
dldo do ter sido o flagollo do povo ou
quererá cnganal-o mais com essa nova
especulação?

Ah I descarado safardann 1
O vigilante.

Banco Credito Commercial
Pergunta-se ao nobre presidente o aos

dignos directores, - quando tencionam
chamar os accionistas para dar-lhes um'
pequeno dividendo, não só do roferido
banco como dn caixa succursal de pe-
nhores A rua do Sacramento?
> Em julho de 1892—havia um dividendo
regular para os accionistas, mas Nossa
Sonhara do Rosário náo quiz ; agora que
estamos em 1893 ainda não houve divi-
dendo annunciado.

Será uma segunda Geral, ou então uma
liquidação...

Visto os accionistas não saberem as
quantas andam, valha-nos Nossa Senhora
do Rosário.

Um accionista.

Joiaa perdidas
Permiltiu o acaso quo um homem hon-

rado houvesso achado as minhas jóias e
que fosse solicito em vir entregal-as &
nossa casa; tenho, pois, a satisfação de
declarar ao publico que esse homem é o
Sr. João José Rodrigues dos Santos, mo-
rndor a rua do Castello, distincio cava-
lhoiro o homem de bom.

Agradece-lho
A dona,

Botafogo, 23 de janeiro de 1893.
 .qj.i . ¦ - ——..

Clnnco dn Republica do Itrnsil
Directores:
Dr. Ulysses Vianna.
Dr. José Avelino.
Dr. Henrique Alves de Carvalho.
Darão do Oliveira Castro.
Conde do Alto Mearim.
Visconde do Faro c Oliveira.

Os hábeis, /'.a» *
Depurativo liomceopatha

O Sanguinis cspcif, medicamento in-
glcz tem sido um verdadeiro especifico
do sangue, nos dartrns, empingens o
coeciras, n cura é infallivel, na piiarma-cia Martins, rua da Quitanda perto da
rua do Ouvidor. (¦

Protesto
Raphacl dos Santos Cardoso, residente

á rua de Souza Cruz n. 25 B, Andarahy
Grande, tondo-so ausentado do sua casa
com sua família por motivo de moléstia,
tovo conheeimonto que ura seu vizinho
cortou a cerca de sua propriedade, ar-
rançou as plantas, o fez um caminho
vem protestar pclo3 prejuizos, perdas e
damnos quo causou com este damno para
em tempo opportuno liquidar.

Rapiiael dos Santos Cardoso.
Rio, 23 de janeiro de 1893.

Lê-so no Pharol, de Juiz de Fora, do
17 de janeiro de 1893, n. 14:

«Na fazenda daEriceira, a duas léguas
da estação da Serraria, realisou-se sab-
bado ultimo o consórcio do Sr. Antônio
Luiz do Loureiro Major Júnior (sobrinho),
do 13 annos do idade, com a Exma. Sra.
D. Antonía Bastos (tia), do 30 annos do
idade.¦ Forjim testemunhas os Sr. Armindo
Gomes Brandão e sua senhora ; Drs. Le-
andi'0-Bezerra Monteiro e: Eduardo Corr
rèade: Azevedo tendo, sido .o acto civil
celebrado pelo Dr. João Ferreira de As-
sis'^ònsecaVjuiz do paz erri exercício, no
districtOr.de SanfAnna do Deserto ; o o
acto religioso pelo reverendo vigário Mi-
gucl Vital de Freitas Mourão, parocho
de Simão Pereira.

A's reforidas ceromonias estiveram pre-
sentes muitos concidadãos, que se reti-
raram penhorados.com as aniabllidades
que ihes foram dispensadas pelo Sr. Lou
roiro Major, pai e irmão dos çontrahentes

Enviando aos noivos as nossas felicita-
ções, fazemos votos pelas suas constantes
felicidades. ('

Amen.

soo-.ooo$ooo
integraes por48,150:0008 por 38,100:0008

Êor 
28,50:0008 P01" '8- Grande loteria da

ahia, extracção em 9 de março próximo.
Estoolano 6 um dos mais antigos e co-

nhecido's no Brasil. Pedidos a Augusto
Gallo. Caixa 968. ('

Immigração Asiática
Consta-nos que em diversos jornaes

que se publicam nos Estados de Minas
Geraes, Rio do Janeiro e S. Paulo tem
npparecido annuncios com relação á im-
migração asiática, nos quaes vem envol-
vidos o nome de nossa casa commercial;
fazemos publico.quo-só encarregamos o

,Sr. Dr. Martiniano Brandão, de' tratar
d'esto negocio, i de conformidade com as
nossas instrucções dadas om carta de or-
dem, e que nenhuma responsabidado te-
mos.com os -agentes; nomeados pelo; mes-
mo Sr. Dr. Brandão.,¦¦_

JacomoN. j«,Vlncenzi;&.Filho;
Rio, 19 de janeiro do 1893.

Declaro quo:
Para bem desempenhar o encargo quemo confiaram os Srs. Jacomo N. do Vin-

cenzi & Filho tenho já nomeado diversos
agentes para, sob minha responsabilidade,
acceitarem dos particulares dos Eslados
da União contractos para a introducção
do immigrantes asiáticos; e também que,
cumprindo a ordem dos mesmos Srs. J.
N. de Vincenzl & Filho, tenho já romet-
lido cireulares a todos os agentes, deter-
minando expressamente quo não podem
mais receber quantia alguma, a titulo de
signal ou adiantamento,com os contractos
que acceitarem.—Copital Federal, 19 de
janoiro do 1893. — Martiniano Brandão,
engenheiro. (•

 njfi

C. Commercio e Industrial
do Brasil

Gratifica-se generosamente a quem des-
cobrir o destino que teve a secçáo de mo-
lliados c a de consignações. Era caso
para um inquérito policial, so essa com-
panhia tivesse.

Accionislas. (•

Buraco da ICciMiiiSica do Brasil
nntECTORES

Conselheiro Thomaz Coelho.
Conselheiro Luiz Martins do Amaral.
Commcndador Luiz Alves da Silva

Porto.
Dr. Antônio de Araújo Ferreira Ja-

cobina.
F. Duval.
Camilio de Andrade.

Mujíos accionistas, (,

¦giiiaj. sssssssssssssssa
A AmmocIiiviio toniiii.iilul o o«Jornal do Commoroloi»

A Htoile du Sud, folha francoza dost»
capital, publicou hontem o leglilntoí

«1,0 Jon\al iio Oommtròio a'vrlgod6oi<
dòmcnt 011 ccnseiir dcl'oplnlon du Ia placo
de Itio Ct du Biésil iiièino. Cest alnsl
qn'il répond Insolemment le 18 courant
A une protesintlon dos membros dn YAs-
socialion Commercial do Itio do Janeiro
publlée Ia 17 duns uno antro feulllo du
inalln. Ccst lá ce qui excito surtout ia
ftireur du grand gerrand organe,

«II termino son cntroillct do mativals
goüt par ces niols:

•111 convlcnt de rappelcr aux lccioiir*
du Jornal quo pour causo (1'iine proles-
tstlon da co genro, trois mombros do
IMsíocícifilo so sont retires du comitê:
MM. Aug. Weguolln, Carlos Raynsford
ct A. da Fonseca Machado, nfgociantt
brisiliens dpnl les noms represenient
dans notre commkuci! LuaiTIviu ce qu'il y
a de plus pur, de jiítu honorable et de
p/lis Intelligent. On comprend dis lort
comblen nous pouvons méprlser tout ce
quedit et dirá d notre Cgard, le Dr. Ho-
norlo Augusto Ribeiro. »

«11 rúsulto de Cos ligues que les membros
nctucls do Ia directlon do r.-liweiiipdi*-
Commercial no rcpréscntont quo le com-
mérce iUegitime,

«Mais que diablo Ie/ornai pout-II blen
entendre par commcrco legitime 1 Sorait-
cc cclul do Ia dilTamation irresponsablo
dont il est, lul, le «plus pur, le plus hono-
rablc, le plusintolligcntrepréscnlant?

«Nous sonimes assuròs d'un autre cote,
quo MM. Wcguelin, Raynsford ct Fon-
seca Machado 110 sont que mèdlocremcnt
flattés d'avolr ètè mis 011 avant par Ia ré-
daction du journal dont Ia nilsslonTpõür- 

~

roit être paclílcalrice ot qui no séme au
contrairc que lialno et raneceurs autour
de lul.

«Grãcc á son oplnion nous avons dés-
ormais á Rio Io comnierce legitime et le
commcrco illégitime.

«Lequcl est Io rrai ? f.

Estado de Minas
S. JOSli DO PA1UIZO

A estima, a consideração o o respeito
tributados aos bons cidadãos são provi»do valor o merecimento do caracter quase eleva dignamente á altura da sociedade
quo o distingue com desvanecimento.

Presenciamos ha pouco um facto d'estes,
O nosso iHustro conterrâneo tenento-

coronel Antônio Luiz Pinto de Noronha
rcalisou no dia 2S do mez próximo passado,
em oratório particular, suas segundas
nupeias com a Exma. Sra. D. Lcopoldina
da Fonseca Machado.

Não houve convites para o neto.
Entretanto, compareceram espontânea-

mento muitos amigos pessoaes do be-
nemorlto tenente-coronel, assim como
grande numero do cavalhoiros c respei-
taveis famílias residentes na cidade o fora
d'ella, para felieital-o o á sua distinetis-
sima consorto.

Vimos então repleta de gente a casa
onde se cffectuou o casamento.

A' alegria cm todos os semblantes e ás
saudações que á por/ia se fizeram aos nu-
bontes, seguiu-se um profuso copo d'agua,
durante o qual muitos brindes amistosos
o significativos foram levantados ao sym-
palhico par e a diversos concidadãos.

Tomaram a palavra n'essa oceasião os
Srs. Henrique Boldrini, Dr. Joaquim So*
bastião de Macedo (promotor publico da
comarca), Dr. Francisco Álvaro Bueno de
Paiva (juiz de direito), o coronel Joaquim
Francisco Pereira Júnior, José Antônio
Lopes Ribeiro Júnior, Lindolpho Mendes,
tenente-coronel Constantino deSalles, Pe-
dro Lima, Bernardino Rangel, José da
R. Leão, capitão Carvalho Netto c Anto-
nio Cordeiro e discorreram sobre o au'spi-
cioso enlace dos dous entes a quem
devotavam sinceras e cordiacs homena-
gons.

Foi uma justa manifestação da apreça
ao popular tenente-coronel Noronha Vá
sua digníssima esposa, os quaes dis^en-
saram nos convivas o fino c delicado tra-
tamento de amphitryões generosos e
gratos.

Foi uma festa inesperada, e por isso
mesmo uma das melhores, no gênero, a
que temos assistido.

-— Jiísíus.

Paralzo, V de janoiro de 1S93.

III111. Rvin. Sr. Dr, Aflbuso
Augusto Moreira Penna

MUITO DIQNO PRESIDENTE DO ESTADO OS
MINAS QERAES

Cidade do Rio Branco
Senhor.— Supplicante, venho perantavós pedir que, em beneficio da salubrldada

publica d'esta immeiisa população, decro-
tels, por caridade, verba sufliciente para
água potável, isenta do contagio pestifero,
c esgotos.

Approxima-se o moz de abril, humani-
tarlo Senhor, quo nos traz a triste lem-
branca da epidemia que grassou n'esta
cidade cm o anno passado efez suecumbir
chefes do família trazendo o lueto, o pavor
o o desgosta.

A água que mitiga a sede da população
é pestifera o está condemnada.

Senhor:
Crente na vossa magnanimidade, estou

certo do que serão ouvidas as minhas
supplicas edignareis providenciar aflnrde
livrar este povo da peste quo o ameaça.' Em recompensa, tercis a gratidão eterna
d'este povo, e a g~raça da Divina Provi*
dencia.

Um. cidadão, ,

Bampictcs
O hotel Pariz, á rua da Urnguayana,

incumbe-se de fornecer o que é necessa-
rio a este serviço, inclusive criados, por
preços módicos. ¦ - (•

DICLMCOES
lospectoria Geral de Saúde dos Portos

Do ordem do Sr. Dr. inspector geral,
faço publico que até o dia 1' do fevereiro
próximo vindouro, á 1 hora da tarde, se-
rão recebidas e abertas n'esta secretaria
propostas para a venda de uma lancha á
vopor denominada Fclix Martins, que
foi empregada no sorviço sanitário d'esta
repartlção,achando-sc a mesma fundeada
em frente ao Cães Pharoux, onde pôde
ser axaminada.

Nas propostas, que' serão em duplicata
c selladas, deve ser declarado por extenso
e em algarlsfao 6 preço, porque se propõe
a compra da referida embarcação.

Secretaria da inspectoria geral do Saúda
dos Portos, cm 18 do janeiro de 1893.—
O secretario, Df. /. Pereira Landim, (•

Companhia Cal de
niombfos do

conselho flscõl, 6 que' impossibilita ha
forma da lei a assembléa convocada para
o dia 24 do corrente, fica por esse motivo
transferida para sabbado 28 do corrente^
á 1 hora (fa tardo, no oscriptorio da com-
panhia, A rua Theophilo Ottoni n. 28,
l* andar.

Rio de Janeiro, 21 de janeirode 1893.—
O presidente, João Raymundo Pereira
da Silva Filho. - (•

EMPREZA nUAT-Al DO BltASIIf
No esçriptorio da Gazeta de Noticias

continúa-se a pagar os dividendos todos
os dias úteis, das 11 horas da manhã ái
3 da tarde.

Rio de Janeiro, 22 do janeiro de 1893.
—Júlio Braga, director-thesoureiro. (•

DEMÉRITA 18 DE JULHO f
Terça-feira 24 do corrente ás 7 Iiefba

terá logar a sessão econômica o em se«
guidaa eleição para o deputado da loja.-"
/. Silva secretario adjunto. {•

. ASSEMBLÉA EXTRAORDINÁRIA
Sendo conveniento ouvir os Srs. accio»

nistas acerca de questões do que denon-
dem os interesses sociaes o podendo as
resoluções a tomar trazer modificações
nos estatutos, convido os Srs. accionistas
do accordo com a lei n. 434 de 4 de julhodo 1891 o o artigo 35, § 1" dos nossos
estatutos, a reunirem-se cm assembléa
geral extraordinária, cm conformidade
com o artigo 131 da citada Lei, rio dia 2o
do corrente, á uma hora da tardo, na
sede da companhia, á praça da Acclama»
ção 24.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1S93.
— Valentim Magalhães, director pres£
(lente.
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Banco da Republica do Brasil
NAo tendo comparecido numero legal

de Srs. acclonlstas dos Bancos do Brasil
o da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, nem na primeira nem na segunda
convocação nmuincladas na Imprensa
«resta capital, para formarem a assomblôa

:crai que tom do constituir o novo Danço
Ja Republica do Brasil, anprovnr os cs-
latutos o eleger a respectiva directoria.

. bom como os mombros do consollio fiscal
t seus siippleutes, sftn novamonta convo-' 
cados os mesmos Srs, acclonlstas para a
reunlío quo terá logar no dia 24 do cor-

• rente, A 1 hora da tardo, no salão do
Banco do Brasil, o na qual ao dollborard.
qualquer que seja a som.ma do cnpltn)
roprosantado, na forma do art. 131 S ~ do
decreto n. 434 de 4 de julho do 1801. ''

Os possuidores do aeçOcs ao portador
do Banco dn Republicados Estados Unidos
do Brasil deverão deposltal-as no mesmo
Banco, ato o dia 23 do corronte, para po-

vderem fazer, parto da assembléa gorai.
No dia da reunião da assembléa gorai

estará no salão do Banco do Brasil, adis-'
posição dos Srs. acclonlstas, das 91/2 no-
ras da manhã onidlonlo.o livro do presença
em quo deverão asslgnar os seus nomes.

, Río-do janeiro, 21 dd janeiro do 1803.—
N, J*. de Sousa.Dantas.— Visconde de
Quahy. (•

GTAZETA DE NOTICIAS -* Terça-feira gjft de Janeiro de 1893

DIRECTOItLl 6EI.AL DOS CORREIOS
De ordom do Sr. director geral, dou

\>nhocimcnto do que serão poslosem clr-
«•ulaçilo os scllos das taxas do 10, 20, 50 c
100 reis constantes da descrinção abaixo:

Todos os sellos têm 0in,02l do comprl-,
manto o 0m,018 do largura.

O fundo do todos os scllos tem no cen-
tro, em um circulo do 0m,009 uma cfilgie
de mulher, symbollsando n Republica; o
Interior 6 formado por uma faxa do clr-
culos conccntricos, tendo essa faxa 0m,002
de largura; os sellos, no fundo, têm os
ângulos formados por quatro cantoneiras
traçadas cm Unhas horízontacs o verti-
cães; orostodoJundo é traçado em linhas

-borizontaes.
Sobre o fundo 6 impresso cm cores mais

fortes, diílerenciahdo-se estas com os va-
lores.

Entro as ornamentações lêm-so os so-
guintes dizeres: na parto- superior—Cor-
reio—c na faxa quo circula a eíligic—Re-
publica dos Estados Unidos do Brasil, e
na parte inferior, cm algarismo, lê-so o

.valor quo fica entre as palavras—ròls.
A Impressão dos scllos ò assim regu-

lada: os de 100 ròls têm o fundo impresso
a mela tinta solfcrIna'o a parte superior
na mesma'tinta forte; os de 50 réis têm.

,OÍundo,improsso a meia.tinta verde-o o

Sarte 
superior na mesma- tinta forte; os

o 20 ròls'têm o fundo impresso a .meia
tinta havanae a parlo superior na mesma'tinta 

forto; o os do 10 ròls -têm o íundo.
Impresso a meia tinta azul o a.parto su-
perior na mesma tinta forte. . ,.'

. DIvisão.Gentral da Directoria Geral dos
Correios, 18 de janeiro de 1893.—O sub-
director, Aflonso do Rego Barros. (•

CMPANDIA ETOIEAS
. Tendo sido adiada a assembléa geralordinária d'csta companhia para o dia 25

do corrente, são convidados os Srs. accio-
Distas a comparecerem n'esse dia, ao
meio-dia, no salão do Banco Industrial
Mercantil á rua da Quitanda n. 119, 2'
andar, afim' do deliberarem sobre o as-
«umpto do.relalorio da directoria, .parecer
do conselho fiscal e eleição de um director.
E' a segunda reunião, na qual a assem-
blòa funecionará com qualquer numero" 
de accionistas presentes.

Rio de Janeiro, 18 do Janeiro de 1893.
— Barão de Vícmcck, director presi-

A. 8. M. M. •»<• Irturimoa do
Pouihal

SECItBTAttlA HDA DO I10SAIUO 131

Bo ordem do Sr. presidente convido os
sócios quites a rounlrom-so em ussomblòa
geral no dia £4 do corrente, As 7 horas da
nolto, para ouvlrom a leitura do relatório
o elogorom a commissão do contai. Sondo
esta n segunda convocação rosolvor-so-ha
com qualquer numero. —OI' secretario,
Manuel Innto de Souta. (.

IMAGENS EM VASSOURAS
A procissão das novas Imagens tara

logar no dia C do fevereiro, e não no
dia íí, como estava annunclado, Prògado-
res; padres Soiiua Proltas o Camillo Vel-
loso,—O vigário, JotO Antônio de Jesus t
Maria. (.

8. B. COXDE DE 8.8. DE UATTOSISDOS
Não se tondo reunido numero lAgal para

a segunda convocação da assembléa gorai
ordinária, aiinnncluda para o dia 10 do
corrente, do novo 'convido os Srs. sócios
quites a rcunirom-se para o mesmo fim,
torça-folra £4 do corronte, As 7 horas da
nolto, A rua do Hospício n. 212.—/; A.
Vieira Carvalhaes,V secretario. (•

Ao publico
Manuel Josò do Oliveira, residento cm

Sinlmbú, por haver outro de igual nome,
nussa a asslgnar-se do hojo cm diante
Manuel Josò de Oliveira Braga. (.

Cataguazes, 12 de Janeiro do 1893.
Companhia Melhoramentos

- (Ia Lagoa o Uotutbgo
Aos Srs. acclonlstas pede a directoria

d'csta companhia o favor de apreson-
tarem as suas cautelas na oceasiáo de
receberem os juros, afim de n'ellas serem
averbados os respectivos pagamentos.

Rio do janeiro, 21 do janeiro da 1893—
José Martins Pollo, director. (.

s. b. «um;
«.'"CONVOCAÇÃO ; • "

Bo ordem do Sr, presidente convido
todos os Srs. sócios quites a reunirem-se
cm asscmblòa geral ordinária, quarta-
feira 25 do corronte, As 6 1/2 horas da
noite, á rua do Hospício n. 242, afim de
ouvirem a leitura do relatório c balanço
o elegerem a commissão," Funecionará
com qualquer numero de sócios prosen-
tes, conforme o art. 20 da nossa lei. (•

Secretaria, 23 do janeiro do 1893. —
O 1* secretario, Faustino F. Sd e Gama.
Associação Beneficente Ho-- inoiiaft-cui n Uctlieucourt «In
. Silva •"' ' 

,
• Estando vaga a thesouraria d'csla As-

sociação, por ter-se exonerado o Sr. An-
tendo. Pinto Ferreira, de ordem do Sr. pre-
sldcnte-cohvoeo os Srs. sócios quites a
sé reunirem em assembléa geral extraor-
dinaria, quarta-feira 25 do corrente,
ás 6 1/2 horas da noite, á rua da Concei-
çSo n. 34, allm de eleger-se um thesou-
rciro, como ordena o art. 46 dos esta-
t ilos.

Secretaria, 22 de janeiro de 1893.-01*
secretario, Manuel Ccrqueira de Al-
meida, (•

dente'.

COHilPANHIA
VIAÇÂO FÉRREA SAFUCAHY

Assembléa geral extraordinária
A' vista da resolução da assembléa geral

. de 25 de outubro do anno próximo pas-
lado, convido os Srs. accionistas a. re-

.mirem-se om assembléa geral extraor-1

. dinaria, no dia 26 do corrente, ao meio-dia, i
A rua do Ouvidor n. 35, para tomar co-l

Inhecimento do uma proposta: -do .porta-
dores de debentures è deliberar o que:
Julgarem mais conveniente aos interesses
da companhia. ...

, Para que a assembléa tenha logar, ê
necessário que se achem representados!
dous terços do capital social.

Ficam suspensas as transferencias de
acções desde o dia 22 até o dia' da re-

.união.
Os Srs. accionistas de acçücs ao porta-

dor deverão depositar os seus títulos no
escriptorio da companhia até o dia 23.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro do 1893.
—Dr. Paulo César de Andrade, director-
secretario. Rio de Janeiro, 18 de janeiro•So 1893. (

Companhia Nacional «le Sn-
Unas Mosnoró Assis

Convido os Srs. accionistas para se
reunirem em assembléa geral ordinária
á rua do Rosário n. 12 no dia 25 do cor-
rento ,a 1 hora da tarde, para apresen-
tação de contas da directoria e eleição
do conselho fiscal e directores, conforme
a assembléa do 19 de novembro próximo
passado. Rio de Janeiro, 7 do janeiro de
1893.—Pela' Companhia Nacional de Sa-
linas Mossoró Assú," João'Pereira S.
Monteiro Júnior, secretario o thesou-
reiro. (•

COHPAiHl. DE MOVEIS CURVADOS
Em virtude da resolução da asiomblòa

geral, são convidados os Srs. acclonlstas
da 1* sério de acções d'esta companhia a
rcallsar a quinta entrada do capital,
na razão do o '/,. ou 108 poraeçjo, ato
O dia 3 de fevereiro próximo future-, no
escriptorio da companhia, A rua do Oa-
neral Câmara n. 08, sobrado, das 11 da
manhã As 3 do tardo. . .¦-

Rio da Janeiro. £3 de janeiro do 1693.
—O dlrcotor-prcsidoutc, Ernesto Eugênio
da Graça Bastos. [•

l DE F. C, DO BRASIL
VOLUME EXTRAVIADO

Foi dospaeliado na estação da Palma,
estrada de ferro Leopoldlna, no dia 10 do
corrento como bagagem, um hahú com
roupa o com dostlno A estação do Juiz do
Fera, ; 6 do folha o tem os slgnaes
seguintes: gimrniçilo do laboa no fundo,
ss inlclacs I, A. F. na tampa o fechado
a cadeado; o seu dono pede aos Srs. ogen-
tes das estações da 10. do F. Central, ondo
estiver osto volume, o especial favor do
envlul-o a estação de Juiz do Fdra. Juiz
do Fura, 21 do jnnoiro do 1893—Jeremias
de Araújo Freitas. ' •

S. U. B. das Famílias Honestas
IIo|o sessão do conselho, As 7 horas da

noite, ú rua d» Carioca n. 43—Silva,
V secretario.

8. Liga II. Vlrtinlo o Cnrliiatlo
Sessão hoje, As 7 horas da noite.—

Árias, secretario.

Loj.-. Cap.-. Silencio
Ho].-.' sess.-. econ.'. & hor.*. do

cost.'. o em seguida, sess.', do cap.-.
para olelç-.•. dodop.-. reprea,'.—O se-
crot.*., Cantharino.

mm marítimos
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HamDors-SudsmerlkaiilseEs Dãmplsclll!-r
fa&rls-OflSBHscliaít

O PAQUETE ALLEMÃO

CUR1T7BA
Cominnndanlo A. BIRCH

esperado do Santos, quinta-feira SO, sa-
hlrá sabbado 28 do corrento, As 2 horas
da tardo, paraBAHIA
LISBOA E HAMBURGO

Os proçoB das passagens do 3* classe
Incluem vinho de mesa.

Para carga trata-se com o corretor da
companhia YV. R, Mc. Klven.

Rua Primeiro de Marca d. 89, soiraío
Para imsMngciis o uials In-

formações com os agentes

EDWAKD JOHNSTON & C.
62 RUA DE S.PEDRO 62

grande lotersi
DE

SANTA CATHARIM
PLANO SEM RIVAL

imU IVAff.ELIfiA -FMMKMSB*
IIUA LARGA DE S. JOAQUIM N. 179

Convido os irmães, membros d'esta
creja, para a sessão aiinunl de contas
do patrimônio, no dia 24, ás 7 1/2 horas
da noite, hoje.—João M. G. dos Santos,
pastor e presidente do patrimônio.
Companhia Entraria rio Fera*»

do 1'cçasilia ao Araxá
Ficam suspensas as transferencias de

acções, ale rcalisar-se a assembléa geral
extraordinária convocada para 1' dcíevc-
reiro próximo.,Rio do Janeiro, 24 de janeiro de 1893.—
Cotios Pinientel Júnior, dlrector-sécro-
tario. (•

Associação «le Auxílios
Médicos

RUA DO SENnOR DOS PASSOS H. 2, SOBRADO
De ordem do Sr. presidente, convidojos

Srs. sócios quites até 31 de dezembro a
reunirem-sen esta secretaria, quinta-feira
26 do corrente, as 7 horas da noite, afim
de constituírem assembléa geral ordina-
ria, para ser apresentado o relatório dos
trabalhos do anno findo, e em seguida
eleger a commissão de contas.—O se-
cretario interino, Manuel Gonçalves
Fontes, (•

Congresso D. Alto Mcorlui
(Martins de l>lnho)

Hoje, As 7 horas da noite, haverá ses-
são do conselho..—O 1' secretario, José
Coelho Leal.

COMPANHIA DE SEGUROS CONTRA FOGO
HAMBURGO HAG0EBÜRG0

AGENTES (•
CHAVES FARIA & C.

63 GENERAL CÂMARA 63

S. B. Homenagem ao Tcucnte
. Viuhacs

Sessão do conselho hoje, 24 do corrente
ás 7 horas da noite, á rua B. Capanema
n. 79. — O secretario, Atanalpa dos
Santos.

Loj.'. Cap.a. Esperança
Hoje, sess.*. econ.

DDepp.*.--da loj.-.
Silva Loureiro,

o de eleições para
cap.'.— João da

A. do S. IM. á M. «lcD. Maria II
rainha do Portugal

Sessão, do conselho, hoje, 24 ás 7 horas
da noito.— J. Baptista Gonzaga, se-
cretario.

GR.\0R.' DOBRA.*.
BENEM.". LOJ/. CAP.*. UNI.*. E TRANQUILM.1

. Sess.'. econ.-.e inic. efliac.quin-
ta-feira 26. Pedo-se o compar.-. de todos
os obbr.1.— <Sfíua JW&einvsecret.*. (

Gompanlila Maiinfactor» de
Massas Alimentícias

Convido os Srs. accionistas que já• realisaram 40 '/, de entrada sobre suas
acções, a cffectuar, até o dia 31 do cor-
.rente mez, na sedo da companhia, á rua

. do Visconde do Rlo/Branoo n. 55, mais
10 '/.sobre as mesmas, afim de cuidar-
«o da projectada reforma dos -estatutos;
ibem assim 'convido os Srs. accionistas

. que ainda se acham em alrazo quanto á
. rultima chamada de IO'••/•., feita no anno;¦próximo passado, a virem . rcálisal-a'dentro 

do prazo acima -estipulado, sob
as penas consignadas na -lei orgânica

, d'esta empreza; .
Rio, 21;de.janeiro de 1893.,— O dire-

etor-presídente, Dr. ÍVancííqo do Rego
...Barros Figueiredo. ¦¦..-.. ¦¦ _(•

SOCIEDADE ÀKOMYHÂ
GAZETA DE NOTICIAS

Continúa-se a pagar os dividendos todos
os dias úteis, das 11 horas da manhã ás
3 da tarde.

• Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1893.—
Júlio Braga, director-thesoureiro.-';¦'¦¦'¦; ¦•

CompaüMa Estrada de Ferro do Pecanlia

Coi(i;«nn1iln rVnclonal dó Pln-
tara to Decoração .

Convida-se os Srs. accionistas a assis-'tirem. á assembléa gorai ordinária, que
terá logar no dia 31 do corrente,-ás 12
horsS.da'.manhã,..no-escriptorio dá com-
panhio, á rua-do Lavradio ti.'22, para
examo das contas referentes ao annó

.Administrativo, findo em 31 de dezembro' 
.próximo passado, conforme o art. 14 dos
estatutos.

. Rio do Janeiro, 17 de janeiro de 1893.—
O (Jwector-secretario, A. C. de Oliveira e.
Silva. '(

Tondo sido no dia 16 do corrente apre-
sentado á directoria desta companhia uni
reqiicrimcnio do oito accionistas repre-
sentando mais de um quinto do capital
social no qual se pede a convocação de
uma assembléa geral 'extraordinária para
a reforma de alguns artigos dos estatutos,
eónv&ed, na 

"forma da lei e de accordo
com o art. 17 dos mesmos estatutos, os
Srs. accionistas ase reunirem no dia 1 de
fevereiro, á 1 hora da tarde no escriptorio'dá. corhpanhia 'á -ruádo Ouvidor n. 28,
2'andar, afim de deliberar sobro o ob-
jeeto especial-da reunião, a

Rio de Janeiro, 24 do janeiro de 1893.'£««'* da. Rocha iDiiif,; director presi-
dorite. '¦ 

' 
(•

E. DE F. [LEOPOLDINA
. De ordem da directoria faço publico que
na estação da capitai recebem-se merca-
dorias a despacho pela ordem seguinte:
Dias, 23 de Porto Novo a Cataguazes, 24
de Barão do Camargos a Saúde o ramal
de Serraria, 25 de S. Joaquim a Santa
Luzia, 26 linha de Cantagallo e rarnaes,
27 de Porto Novo a Cataguazes, 28 de
Barão do Camargos a Saúde o ramal de
Serraria, 30 de S. Joaquim a Santa Luzia,
31 linha de Cantagallo e rarnaes.

Rio do Janeiro, 21 do janeiro de 1893.
— Arthttr César de Andrade, inspector
geral do trafego. ('

w
MALA REAL PQRTUGUEZA

O PAQUETE

Re! úe Portugal
Commandanto A. DIAS CURA

esperado de

até o dia 28 do corrento
sahlrá depois da indispensável demora

para o

MBEE ANTUÉRPIA
com escalas pela

Hablo, Pcriiauiuuco a. Lisboa

Para carga trata-se com o corretor W.
R. Mac Niven, rua Primeiro de Março
n. 89.

Passagens e mais informaçSos com os
agentes1 ¥.a WencesIaQ Guimarães & C.
RUA DA ALFÂNDEGA N, 83

INTEGRAES
ESTEAHER-SE-HA IKPALMVBLaiBIfTB

a r série da r ú\m loteria
Terça-feira 7 de fevereiro próximo

EM CASO CONTRARIO PAGA-SE O DOBRO

LOTEM
DO

PABABfÁ
EXTRACÇÃO

HOJE HOJE
Unlcn loteria por dezenas que dá rm|n.,

contos do rola Intogrnos, por 800 reli Sdous prêmios certos na dezena, auo cuni
88000. Pagamento m

25 RUA Ü0 HOSPÍCIO 2li

Vendc-60 por 36:0008 uma na niellior
rua transversal do Cutlete, com oxcíl,
lentes commodos, aceladi^j com iaraira
ao lado i a tratar na rua de S. ív-Jro
n. 218. i,

Gom 4^000 tira-se. .
Com 3^200 »
Com 2^400 »
Gom 1$600 »
Gom #800 »

, . 50:000$j integraes
,. , . 40:000# »
¦ • • • 30:000$

20:000$
10:000$

a

»

Primeira loteria da Republica Brasileira
BANQUEIRO

MCO RURAL E HYFOTHEGARIO
Os pedidos superiores a 50$ são isentos das

despezas do correio e os de 100$ para cima têm
direito a uma commissão vantajosa. Pagamento
dos premios;das IO horas da manhã ás 2 datardéí
aa sede da thesouraria, á rua da Uruguayana 28.

Telegramma—ANTQVEQO. Caixa postal 1.092.

Os thesoureiros, ANTÔNIO C. DE AZEVEDO & C.

VESTIDOS!!!
BNXOVAES PARA NOIVA

Quorels comprar por metade do.(,,
valor V aproveitai a arando llqulilnçfto
d'cslcs arllfíos no grando estabelecimento
dama Larga do S. Joaquim n, uri
(antigo ISO). i,

TRABALHADORES
2*rcclan-sc no nrolongramcii.

to das obras (In c<iiii;>iui;iia
«City Eliiprovciiioiitm»: «Ita^E-
(nuiseá i'(in (IoCoiiiIr doltnm.
flili u. í-Ví, Uonlüvnrtl Vinto 0Oito <lu NcttMiiliro, om Villrt
Jwalii-Í. run <ln Alcgrln no [mnin
dos biHids o i>ua tio Jurdliu
ItotasKco ii. r»:{. (.

' Ura pratico com longos annos, tendo
sido gerente om diversas cisas, dcscj.i
empregnr-so n'esla capital ou fóraj quem
precisar deixo carta n'cstc escriptorio com

: as iulciacs J. K. L. ,v i.

CfllAMA ILOYD BRASILEIRO
UIVIIA DO IVOUTE ;

O PAQUKTE

sabe noje 24 do corrente, á3 10 horas
da manhã, para os. seguintes^ portos:
Victoria, Itolila, Alacolo, l'cr-
iiniiiiiiieo, l»ora!iyl>n, IVntnl,
Ceará, Amarração, Mnrauliuo
l>arú, Óbidos e niauáos...

LINHA OO 8VV
O.BaQUETB . .

RIO PARDO
sahirá amanhã 25 do corrente, ao meio-dia,
para Santos, I*nraiiog-«á, »es-
torro, lllo Grande, Pelotas c
Porto Alegre.

Recebecargas e oncommendas, atêhoje
meio-dia, pelo tra piche a.- rita da

loj:. amizade fraternal
Hoje sessão. Peço a presença de todos

osCObr.'.—Pereira da Fonseca, secr.-.

Joaquim ííibeiro da Vinha
Em acção de graças pelo seu rcstabele-

cimento, celebra-se na matriz de Santa
Anna, uma • missa, quarta-feira, 25 do
corrento, ás 8 horas.

ia

:'

v

ESCRIPTORIO, EUA DO OENBRAL CAMAEà
N. 35,1' ANDAB

Continua.a pagar os juros do 8 '•/. de
seus títulos, 2* semestre, até 28 de feve-
roiro próximo tuturo, todos os dias utels,
das 11'horas da marinã ás 2 da tarde. (•

Ê8/. OR/. DO BRASIL
B.RESP.1. 10J.".

DE UEZESIUIIO
CAP.*. DOUS

m ¦¦-

Cíuinta-ifeira, 26'do correntej'ás? horas
sess.''. pára eleição dé dep.*.e çm se-

• güida sess.'. do cap*',- para o mesmo"flm. .' . - . . !
• Cliamo a atteriçãodòs RResp.*. Ilr.-i."do 

t(uád,"*;'. pjra oilispostúlío art. 1511 do'«Rcgiijlw; Oer.-.'' • Riq,' 21 dè ianfeirè de 1803i—rO secr.5.',
HenriqneMullerdè Campos'. % ... (>.

. ITEG11AE8 M 000
i50:0O@$ _}èv 

'
100:0008 por 21

50:000$ por 1$
MANDE L0T11A M BADIA

EXTRACÇÃO
EM 9 BE MAKÇO PRÓXIMO
Esto plano é um dos mais

antigos c «onbcddos, no lira-
sil. Pedidos a Ausasto Gallo.
Caixa OOS. {•

Sociedade ü. C. dos Varegietas úe Ssceos
e"" 

"
•A directoria faz scienlo aos Srs. asso-

ciados qnoo prazo 
"para requerer iicença

na Intendencia Municipal termina cm 31
do corrente, e bem assim que termina na
mesma data o prazo, para tirar na rece-
bedoria a licença para a venda do fumo e
seus preparados.' 

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1893.—
O secretario, Maniiel Dias FèrradeiraA'

C/ómjianbla 'Minerva Pro-
Srre»Mo Pernambucano

Foram extraviados os títulos n."7323 e
8184, da companhia acima, pertencentes
ao Sr. Fernando dos Reis, e para que. ninguém possa fazer qualquer transacção

hi os referidos títulos, estão dadas as
da idas providencias.. ;,"•'.,¦í-tio. 23 de janeiro de 1803.— Fernando
dos'. Réis. ', ' ' .... .'(?

Estrada de Ferro Central do
Brazil

Do ordem da directoria se faz publico
que a partir de 26 do corrente, os volu-
mes de bagagens.e. encommendas desli-
nados aS. Paulo (centro commercial) pa-
garão pelo transporte da estação do Norte
para aquella agencia, 200 réis por cada
dezena de kilos ou fracção; para os vo-
lumes do mais de 50 kilos, o preço será
de 159 réis por cada 10 kiIos:.ou fracção
que excedera esse-peso. ,. ¦

Escriptorio da 3' divisão, 23 de janeiro
de_,1803.r-s?'. Lopes dlAlmtidaí chefe da
contabilidade. ' '

SS annos de snccesao. — Prêmio Orando. — ___Exposição TTniveroal, Pariz 1889. — 14 Diplomas de Honra, __f:18 Medalhaado Ouro o 6 Madalhas ae Prata. ^B

FARINHA LÁCTEA NESTLÉg
CUJA BASE é O BOM I.EXTE 4$

E' o melhoj- alimento para as crianças do tenra 4
idado. Supproá insufílciencia do leite maternal o^
facilita o desmamar. Com ser. usonSoha dlarrlieaf
nem vômitos c sua digestão ó fácil e completa.

Bmpreía-so também ttnttjosamente como alimento para os
Adeitos o Convalcicentes que ttm cttàmaíoí,delicados.

LEITE CONDENSADOÜiSTLÉl
_fb verdadeiro 3CBITB puro ss vaccís sxtibsas lenda conservado!
^^seu aroma e todas suas qualidades nutritivas. Além dos grandes serviços que^

«esta 
conserva presta à Frota, ao Exercito e aos Hospitães, cila tom gauhadot

sua posição na allmentacãodos particulares; aosquães ella assegura um leito'
agradável, saudável e natural. ,, J
: EiijlraFIrEaiBBMBX síestiÉ ia Marca diFairltaiwiWHO de pássaros. 1

A casa BenrlKestle não tem mais, como outr'ori, um único agonio para oirBrazil; seus produetos acham-se nas principães, casas importadoras, .dro-J
[garias.piiarmaclas o lojas do comestíveis. t

ÍHENRI NESTtÉ, ém VEVET.j |- f^fE^^^^Sf^1']

__Bt_T^__^__ff______ry9K

^^TMarca Se Fabricai»

ao
Saúde n. 14

Fará

49 Rua

iOUsUSIUíooo
ISTE6RAE8 FOR 4$000

1S0:000$ por 3]
100:000$ por 2;
50:000$ por

ttUAHM LOTERIA M
EXTRACÇÃO

EM 9 DE MARÇO PRÓXIMO
Esto plano ó nua dos niajs

antifros o coiiliccltlos uo Brn-,
stl. -Potlldosa Aiserasto-tíalloi
Caixa 068. (.

JE$C*
•Tcuamigo 'procura-te, i. rua da 'Cons-

tituição n. 23.—Teu primo, Avelino. ('

passagens, a

do Hospício 49

Acompanliia toma o seguro de cargas,
encommendas, valores e bagagens em •
barcados nos seus. paquetes. (•

^j^l^aíJBlijWH^,

: DECLARAÇÃO :>j
"Ên, abaixo ássignado, declaro para todos

os eíTeitos que não so entendo commigo a
parte policial dada pelos jornaes da manhã
de hoje citada com meu nome que será
de outro igual.—Antônio Rodrigues GuU
marães, em S. Paulo.

ATTENÇAG
Precisa-se saber de José Joaqnim ,Pe-

reira Jordão, para negocio áe família, á
rua do Condo d'Eu n. 153, Capital Fe-
deral. "• jj

A. CAHEN & C
4 RUA LEODOLDINA 4

Fazem leilão em 9 do fevereiro próximo
de todos òs penborcs com o prazo de 10
mezes vencidos.

Rogam aos Srs.. mutuários a virem re-
formar ou resgatar as suas cautelas até o
dia do leiláo. ¦ ¦ ¦• (•

LEILÃO

CompaplB des Messagerles Maríite
AGENCIA

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 81

O VAPOR ,

HATAPÜÜ
commandanto Feraud; esperado' boje do
Rio da Prata, sabirá para Havre, Dun-
kerqiie o BdrdéúS, despois daludlspensa-
vel demora.

0 PAQUETE

ItJÂTEU!

'¦¦•', -SESSÃO DÈ'-A3SÈMBLfiX OEÍtAÍ.

!. - - ... 2* 
".Convôcacio... 

\'.';' 
' • t

De ordem do 
'Sr.*pi'0sideiue'dà'. 

híesk
dos Iraballros, convido os senlidres asso'1-
ciados a rcunirem^so cm assembléa geral,
quinta-feira 2G do corrente, ás 11 horas
da.manhã, á rua de S. José n. 21, sobra-
do, afim do assistirem á leitura do pare-
ecr da commissão de exame do relatório

elegerem a nova administração,
Secretaria da Associação Typographica

Fluminense, 23 de janeiro de 1893, — José
Ricardo Coiirado da Silva, secretario
das asscmbléas geraes. (.

A. DE PINHO

commandánte Lartigue, da linha cir-
cular, esperado do Rio da Prata, no dia
27 do corrente, sahirá para Lisboa e
Bordéos, tocando na Bahia, Pernambuco

•e Dakar, depois da indispensável demora,
¦ Para fretes o passagens trata-se .na
agencia, e para cargas com o Sr. J.
Deldnque, corretor da companhia, á rua
do Visconde de ltaborahy n. 5.,

81 ROA PRIMEIRO DE MARÇO 81
O acente. S. Montoux.

ANHUNGIOS
ESTADO M S, PAULO

LOTERIAS,—Em porção', para negocio
CasaBolivaes Nunes A'C., S, Paulo

Companhia Internacional <lo
Docas o Melhoramentos no
BrasiU
Ficam suspensas as transferencias de

acções d'esta companhia, até roalisar-se
a assembléa geral extraordinária, convo-
cada para o dia 30 do corrento.

Rio, 24 de janeiro do Í893. — Lopo
Netto, direetor-secretario. (•

Empreza Moslrtal e Colonisaflora

l-^escriptorio ¦¦¦ !
úrtu üó nosyicio 139;

Auetorlsado pelo Illm. Sr. in-
ventariante das bens do finado Antônio

• Joaquim Coelho

FARÁ LEILÃO

Os abaixo assignados, directores eleitos
pela assembléa geral de 14 do corrente,
previnem á praça em particular e E lo-
nos os estabelecimentos bancários que
consideram mulos todos os netos pratl
cador, com a direcloria, cujo mandato ter-•minou n'aquella data.

• E para ninguém se chamar a Ignoran-
cia, íazem a pi-esente declaração. Rio de
Janeiro, 17 de janeiro do 1893.— Carlos
Frederico Castrioto, João Coelho Bastos,
Paulino Josd Soares de Sousa Filho,
Alfredo di Bnn-os, Paula Antônio Ri-
Ifirp UO CbUÍO*

Companhia Internacional de
Dncns « Melhoramentos no
Brasil.
Tendo sido no dia 10 do corronte apre-

sentado á directoria desta companbla um
requerimento do oito accionistas, repre-
sentando mais de um quinto do capital
social, no qual so pede a convocação de
uma asseniblúi geral extraordinária para
a reforma de alguns artigos dus estatutos,
convido na forma da lei c do accôrdo com
o art. 22 dos mesmos ostatutos os Srs.
accionistas a se reunirom no dia 30 do
corrente á 1 hora da tarde, no escriptorio
da companhia,á rua do Ouvidor li. 28, 2'
andar, afim de deliberar sobre o objecto
especial da ieuni:*o.

Rio do Janeiro, 24 da janeiro de 1893.—
Luiz da Rocha ã)jajj diMCicr-jjresi

¦prompto a edificar dividido om dous lotes
ns. 19 e 20 da planta, com 22 metros
de frente, largura nos fundos 30 me-
tros, comprimento por um lado 66 e 50
metros e por oiitro 47 e 70.

A'

RUADO AQUEDUCTO
Entre os prédios us. 9(i e OS

da i'efci"lda rna (Santa The-
reza.)

Quarta-feira 25 do corrente
ÀS 5 HORAS

No referido logar

ENCARREGAM-SE 
de receber nunum

cios e assignaturas pai a a Gazetade
KotiCtass ¦

Em S. Paulo, o Sr. João dêt Veiga
Cabral...' - , 

X

, Em Santos, o Sr. Horacia de .A- Mar;
qutísl ' •: . „

, Em Campinai, o St. Pedro José Gon7
calves. ... ,

Na Pâráliyba do Sul, o Sr. Veríssimo
Pacheco. • .....

Em Bananal, o Sr. José Luiz^Nopo-
muceno.

Em Lorena, 0 Sr. Frederico iluminei.
Em Taubalé, o Sr. Leopoldo Hummel.
Em Ouro Preto, Fabrlcio Andrade.

EDUARDO DE AZEVEDO & PLÁCIDO
Participam aos seus fregueses o amigos

quo modaram-se da rua de S. Joaqnim
n. 1, para a rua Theophilo Ottoni
n. 148. (•

i Jjl toiesIoYõslpB

¦ Bouiaetdo 1'Amltté-TlcriiltoRosoofaEozanUk-^olyüororiental ____\ \\
¦H Brlse de Sflco — Uouquet de Rolao acs Prós, oto. I |

;HLj8SENCII\S CONCENTRADAS .(«atuoBsBparninn}' QUALIDADE E«TR»^J|1 
''

(ejttitu tu iiiuiiui FwIobuiIMi tauiuiiiiu • CelieU»f «u» 4» iactijh.

Fino,claro, de superior qualidade; ven-
dem qualquer quantidade, Corrêa Chaves
& Pinto. Rua da Saúde n. 14, trapiche
do Commercio. (•

VOLTA BEDON&A
ESTADO DO RIO

FAZENDA DE CAFÉ
Vonde-so no município do Caria Minsa,

o 8 Mlomctros da- estação de Volta lte-
donda, uma fazenda do café, com 15O.0W
pés do catéelros. lista fazenda Icm boni
.oopenho pára seccar café, terreiros do
cal, casas para colonos, etc. O trabalho
è leito por parceria. Para informações os
Srs. Costa & Leal, á rua do Rosário n. 48,
Freitas Mariz, &. rua da Prainha n. 23, o
Dr. Joaquirn F. do Mesquita, cm 3arrs
Mansa. (•

B. Lopes de Oliveira & C, 10 travessa
de S. Francisco de Paula, emprestam sob
penhores, todos os dias úteis, até ás 8 lio-
ras da noite. (,

VESTIDOS, CUAPEOS E GOLLETES
fazem-so e reformam-se. Perfeição, bre-
vldado o preço.s módicos. Hospicio n. 206,
2' andar. (.

PETROPOOS
PRAGA

No dia 25 de janeiro,ás 2 horas da tarde,
será vendido em basta publica o terreno
e casa da rua Treze de Maio n. 2Ü a quem
mais dér acimada avaliação do 12:OOüg0C0
(doze contos de réis); para informações,
no cartório do tabellíão Moret, Petro-
í|òlis. I'

Í0SBHIM)S;MT0B1B0SB-UMD0IIES
Precisa-se ú

n. 4
travessa de Santa Rita

n. 2.
O MEHLOB DEPURATIVO

DO

BA3STGÍ-TJE!
ACTOH1SADO PELA

XMA. JUNTA DE HYCIfeNE.;' ' 1

É o único remédio absoluto, iufalll
vel contra as Escrofulas coiítra òji
Humores liscrofulosos. Contagioso.-, j
Sarnentoa, .Mercuriaes, Leprosos,'
contra todos os Envenenamentos dc-j
Sangue, Erupções Cutâneas do. todt»-;
as classes. 

' ' ¦' • ® ]í/Tem operado curas miraçulossaemi
casos abandonados.cni desespero poij
médicos o üospilaei como íncüi'avs!s j
í! o:uniçõ remédio do Bnnguo,'Fi
gadoo Ttinaexempto -venenos mine-
raei É preparado por uin cblaiicp

Ido celebridade -universal-e de lionra!
sem macula. Dfflere em coroposiçSiV,'
de todos os outros remedio3 conheci-.
dos. Tem mèrecidàmento ganho, rs

jeonflança dos médicos dos pharnikí
ceutlcos, do publico.

A bclleza, a alvura, a macieza, b
^perfeição da entis, exempta do man-

i-has, uiolcsllas o defeitos de toda a|
gospecie, consegue-se com. o uso dd9
|íáAuão Cobativo db-Reuteb. 1.
íabsolutamcnte puro, delicadamcntiv"medicinal, cxquisitamenloi,perfumag
doj@o simplesmente lucomparaveiv
como sabonete do pilótte@ > liabiloi
de lavar'dom eljo as ci-iuüçns desdei
recomfiiiêcldas; impede toda3 as mo-3
lestias da pelló e do' casco' da cabeça.!

6stfmm^v!!mtimstEfgmEEBsmaasB-'

Pessoa, com pratica de lavoura, deseja
arrendar uma fazenda do café que colha
uma média de três a quatro mil arrobas
por safra, prefere-se nos Estados de Minas
ou Rio de Janeiro; exige contracto por
cinco annos ou mais, quem tiverumanas
condições pôde dirigir-se aos Srs. Adriano
Quartim & C, rua dos Ourives n. 171,
para informações. (•

Loteria da Santa Catíiaün;

POR 38000
EXTKACfiO IRREVOGÁVEL

Grande revolução! 
~Mè'desiM

Com 38 tira-se vinte contos.integraes.
Loteria do Santa . Cathnrína,.extracção
hoje, sem falta.

CANÁRIOS BELGAS
. Vendo-se 03.melhores d'esla raça, no-
vos, d'este liimo.;. para -ver o tratar n»
rua de Santo Cliristo n. 107;

i-lieníe»

Superior para ourar OONSTIPAÇôES, IRRITAÇÕES do PEITO, DORES,
RHEUMATISUOS, LÜMBAGO, FERIDAS, CHAGAS. — Tópico axcellentõ
COfltM OS CALLOS. OLHOB-de-PERDIZ.— Vtaie-u em ai Pharmaciat l Drouariat.

Precisa-se de um moço com alguma
pratica; trata-se na rua da Quiiauda
n.-74.
'.¦•;;7'.COTMQBOS 

.. ¦ -
AluRum-se, .preparados' expressamépté

para passar o .yerão;.'multõ Iiygíehicos c
em logar saüdávol;:. ienvJianiieiro, çlnir
.veirOfjardiht.echaçaVn; .pãrnpassear, êtc.j
e um excellentb serviço de nieza. Rua
SilvaMannéf^r''6Gv-'-i-v''- 

"•' • ': ' ' '" (.

íompaüSia Cantareira e Viação Fluminense
SECÇÃO FERRY

No escriptorio central alugam-se lan-
chás a vapor e barcas para qualquer ser-
viço.

Rio, 23 de janeiro de 1893. (*

II
20:000S ISTEGRÃES POR 3SO0O í

Loteria da Santa Caíiiarina
BMiCgiB HOJB. laPBETERIVBLaiEHra

TlfâRE FBE1?0
Vendo-se uma pelle do filho do ligro

preto na rua.Gene.ral Câmara n. 359.

ERRO^mBESFEN NE

Vende-se uma casa de boa construcçüo
c cm muito bom estado; tem duas salas,
dous quartos, coslnha e arca; para tratar,
ua rua de S. Francisco da Prainha n. 53,
venda. ('

POSPONTADOR
Precisa-se de um quo queira ir para

Juiz de fora, para informações,, á rua da
Quitanda n. 26. (•

O annuncianto chama a attençüo dos
Srs. proprietários o capitalistas para esta
optima occasi&o do magnífico emprego de
capital.

A vendaseráíeitalivre edesembaraçada
do todo e qualquer ônus a quem maior
lanço oXIewoer para pagamento lld dividas

i- lte£ut-iul»

ura bom commodo raobillado, com pens.lo;
na rua do Cattete n. 43 : para pessoa de
tratamento. ^ (.'

SPi^e oi s sl- s^'
do uma cozinheira ou cozinheiro, para
um casal sem.lilbosj na rua do Cattete

60 ANNOS
 8UCCE9SO

UnlCO approvado pela Academia üo Medicina do Paris.'
I Cura Ar.e-ul», Pobreza do Sangue, Perda», Soros de Estômago. —

Jfcxiffiroaello Ja •• union des fabbicants" —14, Rim Beaaz-Arw, Parla,

RiBAÕ-IOBÂD!

i-Jjj. -43/ l-J -W-

SAROPB de

(Preparado 
\

EM FRIO/

Büoi

PRAÇA DE GUERRA
Cantarei por toda a parte
Sempre fatiando a verdade,
Só respeitarei virtude,
Deus, pátria o caridado

ESCRIPTÜRA PERDIDA
Perdeu-se uma escriptura de compra

de \im prédio sito á rua.General Polydoro
n. 48. Supj)5e-se quo foi perdida n»
mesma rua e quem a tiver achado sem
gratificado, levando-a á mesma rua o
numero. Rio, 24 do janeiro do 1S9I3.—
Jeronymo Fernandes Keitel,

SfmpMeio encòiitra-se com Galilino
Sabes quando se extrahe a 4" série da 3"

lotaria de

Ã
: EIIÒJÈINÂDIÀVÈLMJiNTB

Vou habilitar-me, vlntócontos imi'
.. . tres uill i'els'. .

E' -Q'Ú RO SOBRE flgUL

Üanle tíe faetõs üãoJba argiÉenlss
A loteria de Santa Catliarina está na

ponta I
E' a única que da 20 contos inlegracJ

por 38000. 
EXTRACÇÃO HOJE

Z.

BOOK-MAKER
Acceila-se nma. pessoa que queira esta-

belecer-se com este negocio em uma casa
que tem cbarutaria e bilhetes de loteria,
para mais informações com o Sr. Lolio, á
rua da Imperatriz n. 143 A. Charutaria
Brasil. (•

O IODO, combinado com os suecos das plantas anl!scorr>nlicas,
presta às Creançaa doentes os mais relevantes serviços, para com-
bater Glamlulas do pescoço — ItacHitiamo — Vallide*—

jB«fforottrt««ei»tos escro/nl*so8 — Moléstias da
jicllo — Croatas lácteas, etc.

E' preferível aos olecs do ü-
gado de bacalh:ib; além de ser-
um flnldiflcente, tambon 6
dcporatlvo enérgico.
tiij.^uj-j.ritsBrviiiiüTifwr.

yè^Gj&g

CONVENIÊNCIA
Deseja-se saber onde estó o Sr. Manuel

Ferreira, do Rezende, portuguez natural
da freguezia da Travauca Concelho da
villa da Feira. Ucsposta para Petropolis,
Avenida 15 de Novembro n. 117, para
Francisco Ferreira do Rezende.

D. Franctsca da Silva Velioso
Precisa-se faltar a esta senhora para

negocio de família; quem indicar sua mo-
rada à rua da Candelária n. 4tJ ou anunu-* ciar tox cata íoUia seráfiratificaüp»

500ÍSOOO
Um caixeiro principiante, indo hoje ao

escriptorio da Companhia Lloyd pagar
fretes, perdeu quinhentos mil réis cm
uma nota do Banco Crcdilo Popular, so
alma caridosa a quizer entregar* pouora
fazel-o a ruaS. Pedro n. 60.

llRIiilii
EXTRACÇÃO

HOJE
Único plano por dezonas que dá

15-000)000-'integraes
por 800 rs. o dous prêmios certos, r.»
dezena, que custa 68U0O; pagamento a

25 RUA 1)0 HOSPÍCIO ®
JESOoJSS

20 contos por 38,
contos por 800 rs.,
por 48, Haranhio
guayaaa»

Santa Cãtborina; »

i 102 A lw» ^ w
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l ilHA-SK- 11:11 rnmmndo, sala o quarto dofrenlo
\ li, nu, com dlrollo 11» mm Ioda o mu liora

.nfníil a casal Mm nilio» i im rua do bonador
1" — -, 118, lolmido.
I¦nliil
Poiuycu il.*» 

1 llílA-HK uma Un cnui, por 1003; na rua SilvaAoSftíüU "•¦'"' '"¦ '"¦"¦¦•', ÍH, 1'nbrlcn dal Clillol,

Íi 

UUA-SH uma bonlln inla de fronte, própria
Lara nufii>i»ii" ou locltdede; na rua da Aliou-
JJ n, 135, Murado, [_j

AI 
UOA-SK iiiiiu pndarli, no rua da America

n, 170; trata-io ua rua do B, Dlojg n, III.

AMIGA-SI! 
um commodo a catai cem flllioi; na

ma doi CoriUlIroí n.' 81,
c i.uuA-rlK um quarto a uma tonliorn ou cniol

filtra llllioil li» 1'roça da Acolainagai) n, 77. loja.

t LUBA-SE um qunrlo a um cnul sem llllnu. ipio
l trabalho (ora: na rua da Constituição n, l'J, olll-

tini.
I.U0A-8E um lionllo cliulot, com grande ç ia-
ora liara |ici|UOUa (uinllln. na estação da Pie-

• Informações a rua do Alcântara n. 102.

A" 
i CGA-SK uma grando mia o nlcovo do frento,
i-hii-iJa o forrada do nono, Independente, com

landins o ehacurn na fronte; na rua Figueiredo
i) í, citado ilo Meycr, | ¦

á' 

UIliA-SB uma enfermeira para tratar de oi-
puma icnliora doente quo u retire para tora,
!ia nançrila lua coudncta; tratu-io na rua doi

Innlldoi ii. od. ,

AB.IKJA-HK, 
iMit» ISOR. a cwu» <ln

au:» «Ia ¦'¦•tilu li. a*», cm M. !»«»-.
uiliiKcv-V com Iioiim <!oimi»ulo*

!„,iii 
liiuitlln rrRiiIar, toUn |>lu-

min o itirriMlu ile nuvo (trutu-Nc
nu rm» «li» Aluda i», <it>.

VI.NUhM-SI", 
uma ruolilll» de medalhão duplo,

com dnnkerquei composto ile 17 p,-..-»*, um
lolllol, um guunla- louca e um espelho grandn; piraInlormoçõoi Ul temi» do ür, .Sumiu», no larga de
Ijiirodurn.

VKNIMÍM-SE 
um onrroçn e ama gnrv, rum •iiintro

anlmnei e leu» perleueci; na Ollaçáo do Meycr,
a rim Mnllicui.
WK.NUH-SK umn baloeira ipio to preilapara con-
W iliiccun iln pasiagclros ou para um breu ; ua
lllia ilo Governador, íalirlcn do formlclde,

V KNIlK-SK uma ruolillla Inteira ; na rua de Sito
Jorge n. tu.  

JIIÍNDK-8R 

uma pequena caia do madeira com
1 terreno i na rua Cavalcanti n. 15. 8, Frauçlsco
ivlor.

VKNDE-SI! 
umn liou maclilna de coilura ; na rua

r'- ¦'"¦ •- ¦•¦-¦¦Mn 1'ralnlia n. 37, loja.

VENDEM-SE 
dlvorios moveti e doui banco» de.

carpinteiro ; nu rua Cornello n, 4, Engenho du
Dentro.

VENDE-SEum 
superior lute do terreno, ilUtanlo

cinco inlniiloi da eslaçío da Piedade; traia-to
na rua Kllat da Silva u. 10, „ .

f KNDE-SE uma maclilna Slngor, com pouco uso;
f na rua do Ouildor u. 30, g» nndar.

VENDE-SE 
um liam terrena prouipto a edlpcar,

na praia Formo-so; para tratar com o próprio-lírio d mu tio Calildo n. 26. ¦

VENDE-SE 
um liom plano do ouclor Itord, por3808 i na rua do Condo d'Eu n. 180.

ALUGA-SE 
nma ama de leite ; trata-se

.Io Barão üo S. Folli n, 03, V> andar.

AI.UOAM-SE 
uma «ala o Alcova e um bom ler-

raço i nn rua Larga ile 8. Joaquim n, 114.
LUGA-SE nma cata ua rua de D. Anna Ncry

_n. 43 A, com frcnlo rara a citrada do lerro do
Jottc, Icm dua» laloi, cinco quartos, cotinlto, dei-
pensa, égua o pia na cotinha, par UtlgutiU.

ALUGA-SE 
uma pessoa de idado, para copelra;

ua rua do Hospício n, 833.
I.UGA-SE nm eicellenie commodo cora direito
cm Ioda casa, tó a moça solteira! na rua do

mondo do lloúua n.JU.

ALU0A*»I-8B, 
nn ladeira «In «lo-

i-la u. »<», Iiomn o imagiilllcoM
coniimHloH, entre i-iXc» um» Bata
llioldlliii'»-

i LUGAM-SE cbacaraS, cbaloli o palacctes, com-
imiísão adianlada; rua da-Asscmbléa n. 60.
vlX'(!AM-SE dous commodo! mobiliados, para
Imoço do commercio; na rua das Marrecas n. 33.

ííüOA-SE uma criada para cozinhar o Irlvial;
ina rua formosa n. 115, ultima cnslnlia. ¦

ALUGAM-SE 
ura Io o 2» andar, com mobília ou

sem cila, na rua do Lavradio n. 30 j lrata-te
m rua da Caiiuca n. 102.  ('

ILL-GA-SE uma pertelta engommadelra,'dor-
Inibido fora; nu rua do Costa n. 01, loja.

ILUGA-SE um commodo com ianella, limpo, a
Jsenliora só ou casal; na rua do s. Pedro n. 31)7.

ALUGAM-SE, 
era cosa de familia, uma sala o

alcova de Ircute, independente, a um casal som
ílboi ou pessoa ,sò; no largo ..da Balalba n. 5,
J°auJar. - 

" • " - ' - -

VENDEM-SE 
lotes do terrenos, com 11 metros

cada um, na rua Nova do D. IVdro 2" na
Piedade em freula noi ns, l-l:i a 143; lrala-s»
com Alexandre José da Uoclia ; na rua da Allan-
dega n. 181.

Pllltl(!IN,l-HI" 
«In |ira-IVI«iH cor»

¦ ¦liilii-lian. luiftiiKi h<- l>»un «ir-
«leiiuilOM, coititiiaito «im» ««'Jnnilionni im nm <lu Coiinlltulcuo
H.JIIt <»

PIIECISA-SE 
de uma crlad» para servir bom

Tlut^'roiw40niiw run daÇónçelejo p; 4».

PIIECISA-SE 
da uma criada que eeilnba bem e

faça alguns tervlcos, «ua de lainllla de Irtl pei-toai; ua rua do Senado n. m, sobrado;

PIIKüka-si: 
da um9,riu.l.-i para as tervltai do-

mvsllioi de ente do pouc» lamllla ; na rua de
Santos Hodrlgo n. 41, Estado do 81, (•

pltEiilSA-hE de olllclaei sapateiros j na rua de
Smlo Antônio n.

pllEIjl.SA-SB do um pequeno jiara njudinle de
cateleUo i na rua da Ajuda n, 54.

PIIECISA-SE 
do uma coslnlielrl) na rui Uoii(al-

r~ '"  '"vcj Dia* n. 14.

PIIECISA-SE 
do um virador de roda 1 na rua do

llosplilo n. 137. '

PRECISA-SE 
de um liarlello debilitado, porlu-

gues, para lára da capital; (rata-io ua rua Eu-
rlilo da Veiga n. ÜO.

PH1ÍCISA-SK 
de uma criada quo cotintio e lave;

na rua Larga de S. Joaquim n, 147; (•

PRECISA-SE 
do uma cozinheira é umi arrume-

dnlra de casa, si para uma seuboru; rua de Sio
Pedro n. 307.-

VENDE-SE 
um cnul estacionado era uma vendo,

muilo antigo e Intendo um bom negocio; Irala-se
no mesmo, A rua do Hlacbuelo n. 340, esquina da
do Senado.
lf ENDK-SE, dentro da cidadã do Rio lionllo, uma
o chácara cora terrenos próprias, cem uma boa ca-
cnoolra; informações nu mesma cidade, no bolei
nio llouilo.

VENDEM-SE 
par GiOüoaacisi e terreno da run do

Dr. lliilbõcs n. 13, Engenha de Denlro, qualrnniínulo-j dn cslnçiTo mulo so tnitn, o terreno km -2
e meio metros do frciilo por 03 do fundos, quasi todo
murado, com acua encauada, tanque do lavagem,
horta o outras líemfeltorlos, a casa ii pequena, Ioda
de lljolo o multo limpa, com dous quartos, duas
salas-ocoilnlia; brevemente teri- bomis-i - porta,-logar sadio e socegnda.

V ENDEM-SE casas na cidade, sítios, lerrenosefa-
tendas, ele; na ruadaAssembldan. 50, 1° nndar.

VENHEM-SE 
duas machiuns do co.lnra, Singcr,

pur 208 e 238 ; na rua do Presidente Barroso
n. 50.

VENDEM-SE, 
de uma costureira, seis manequins,

bgurinot e algumas mludcsas; na' rua da Pas-
sagein n. ü4.

VENDE-SE 
uma rica cama nova, a Rlslorl e de

vinhatlco; na rua do Paula Alallos n. 0.

VENDE-SE 
meia inobilindenlno medalhão, em bom

estndo ; uu rua do Paula Mnltos n.').'' •'

VKNDK-S15 
iiuiíi boa cima para casmlos; com-

pletamente nova ; na rua do General Câmara
n. S49. .

PIIECISA-SE 
do uma pequena cara taça doía-

mllla, para icrvicos lovcs, ndo selilndo sò A rua;
na tua daAswralilisa n. 81. loja. (^

PRECISA-SE 
de oflklacs cl.arrclros do papel ;

na rua da Uruguayana n. 170. (•

PRECISA-SE 
d: um uillclal alfahlo para lulrlro,

paga-so bom ordenado ; na rui do Ilotplcio
II.J8UA. -.-,-'

PIIIICIHA-HK 
<Ie nmn lion cotei-

ulieli-n | ua i»uu «In Cni-lucii
¦i. O, MOllIMIllo.

AOS DOENTES DQ ESTÔMAGO
ELIXIR ESTOMACHICO DE CAMOMILU

DB

REBELLO & GRANJO
Appvovado pola K.una.

Junta do liyulonc— cur»
as dyipopslaa atônicas—
promovo o appetlto o to-
nlllca o estômago — cor-
rlgo as IndlgestOoB — vo-
mitos spaimodicos— coll-
cns — atlas — gastralglns
flatulunclns — nonlma as
oxcItaçCoa nervosas —
Como,iÍôresdocabcQa. otc.

2.800 certificados altostam o valor desta precioso Elixir, ontro ollcsos
abaixo transcrlptos :

DO KXM, SR. DR. I1ARÃ0 DR UIKAN.1A

VM« excellento llllxlr
nío tem dieta, nem—res»
guardo o 6 do grande pro-volto para as crianças nas
Indlüoiitfies o quando sao
perseguidas pelos vermes.

Assim o attcstani mui-
tlsslmoa médicos respol-
tavcls o vários enfermos
quo do mesmo lSllxli*
tem tirado grandíssimo
proveito.

IRECISA-SEda um ollicial barbeiro para cidade;
liifiiriuato na rua Coucakes Dias n. 1 U. f

PRECISA-SE 
ile um pequeno para serviços leves

de casa de família; na travessa da Senado n. 12,
prefere-se de ctir.

MtECISA-SR do um pequeno afOclal barbeiro;
jnajaia Coneilve» Dias n. 1 C. (•

PRECISA-SE 
de trabalhadores para doscasear

frnçta»; nn rui.dej). Manuel n, 7. (•

PRECISA-SE 
do carpinteiro', paga-se bom arde-

nado; na rua da Lapa n. 63.  (•

PRECISA-SE 
de ura clgarrelro para esmagado*,

para trabalhar fora; a rua Primeiro do Marco
n. 04.

PRECISA-SE 
dó uma criada só para um casal,

ald 408 i na rua do Senhor dos Passos n. 00.

JRECISA-SE do otllcincs clgarreiros para tra-
IkiIIiq em papel ; na ruadu Misoii.ordiii n. 0.

VENDE-SE 
gr.milc quantidado do secretarias do

ALUGAM-SE 
dous bons comraodos com janellas

para rua, om casa de família, com ou som pen-
lio; ua rua do Conde d'Eu u. 08, sobrado.

LUGAM-SB aposentos com pensão, a casaes o
nessoas serias; ma do Evaristo da Veiga n.'45;

A^luGA-SE 
uma criada, só para coiinhar;- na

rua do Darão do S. Felii n. 172, sobrado.

ALUílA-SE 
um commodo com entrada Indcpcn-

dente; na rua I.csto n. 0, Rio Comprido.

ALUGA-SE 
por 20080(10 uma casa; na rua Silva

Guimarães n. 28, labricq das'chita», _(¦

ALUGA-SE 
uma lojana travessa de S. Domingos,

própria para uma ollicioa; trata-se ua travessa
deb. ÜomiiiKOs.

ALUGA-SE 
uma casa contendo Ires quartos, duas

s.illas, cozinha o quintal, acabada do nova,
muito arejada, no morro do Pinto ; rua do Monte
Alverae u. 2 A, a chave está na venda da Sr. Felit
e trata-te no largo do Rosário n. 30.

ALUGA-SE 
nm cbalel na ostaçõo do Mcyer, rua

Wenccsláu n. i, com' baslunto terreno arborl-
sado, aluguel 808 i trala-so na praça do commercio
n. I, esiriplorlo, com o Sr. Ferreira.

ALUGASI-SE 
cm casa de um casal tem filhos, a

outro casal estrangeiro nas mesmas condições ou
a um scaüor sò, uma boa sala c alcova da frente,
logar bem arejado c com linda vista; na travessa
Flumincuso n. Í2, Paula Mattos^

n. 73.
'inhalico, novas; na rua do Senhor. dos Passes

VENDEM-SE 
dous cornos de armação, nma ti-

draça e um balcão, tudo quasi novo; na rua do
Senador Eusehlo n. 31, loja.

PRECISA-SE 
do uma cozinheira o de uma lava-

dulra e engoinmadeira; na rua do Barão do
Itapagipc n. 81. ¦ 

PRECISA-SE 
do uma criada para lavar e engom

mar, para pcqi
Dezembro n. II, S

cquena família'; na rua Oito de
Francisco Xavier.

PRECISA-SE 
do uma lavadeira que arrume casa;

na rua Gonçalves Dias n. 13, para liotafogo.

)RECISA-SE de um ofliei.il cfgarrelro para palha;ua rua do HEuchuelo n. 352.

PRECISA-SE 
do um cozinheiro ou

na rua de S.
lõvão.

cozinheira;
Luiz Gonzaga n. 27 em S. Cbris-

PRECISA-SE 
de uma ama secca só para nma

criança ; na rua do Senhor dos Passos n. 09,

PIUCIjISA-SK 
do uma moça maior do 15 anuo*,

para serviços leve* em c-na <!o família hespa-
nliodi, quer-so quo iliirina iioiilnyiicl; na rua Vis-
conde do Ha mia 11, 93, sobrado.  (»

PRECISA-SE 
de nm ollicial nllniale para buleiro;

na rua de S. Pedro 11:115 1), esquina da rua da
Uruguayana. .*-.—-.

PRECISA-SE 
do um ollicial allaiato para butclro

que seja perfeito ; na rua dos ÜiuJTean. 13. •

PRECISA-SE 
de um oflicial serralheira e unfbom

ajudanlo; ua rua dos Santos Lima n. A, em São
Cliriatovão.

do iraui sn. capitão nc mau u
nuiiiiiiA rr.i.r, j(ni5 fkkiüu

lllms. Srs. tlobello & Oranjo.—
Tonhoa satisfação do communlcar-
lhes quo, sollrendo ha tempos do uma
dysponslo, quo muito mo alormon-
tavn, fui curado, como por encanto,
com o seu Klixlr Estomachico do Ca-
momilla. Outrosim, mo 6 grato dizer-
lhes quo o mesmo Kllxir 6 poderoso
remodio para • dillorentes alíecçOes
gástricas, como tenho observado om
nossneasa, tendo ou sompro, portanto
um vidro d'eilo para acudlr a essas
necessidades.

Do VV. SS. venerador, criado o
obrigado, Tell José Ferrão.

Capital Federal, 7 do maio do 1892.

Do Exm. Sr. Dr. Vicente Ferreira
Sotlo Mayor, módico pòla faculdade
do medicinado llio de Janeiro, altesla
quo tem empregado na sua clinica o
líllxir Estomachico do Camomilla, do
Kebello & Oranjo, nas moléstias do
estomugo, tendo sompre obtido os me»
lliorcs resultados com o sen emprego.

O referido 6 verdade, que firmo o
juro á fé do meu grau.—ür. Vicente
Ferreira Sotto iíaijor.

Campos, 3 do fevereiro do. 1892

d abaixo asslgnado, medico pela
faculdade, de medicina do Rio de Ja-
nelro, otc. etc— Attcsta ter ompre-
gado com proveito o Elixir Estorna-
chico de Camomilla dos Srs. Rebollo
& Grnnlo, nos dilTerent.es casos de
dyspepsias, o que juro, se preciso fõr,
tu flde mediei.— Dr. Barão de Mi~
ronda,

Campos, 10 de janeiro do 1892,

w-nmô-iirmii »rv a
REC1MA-SE do roupa para lavar o engonminr,
(aiaiiie-te perfeição; ua rua Imperial ti. 40,
'ejrtr; ('Ei

PRECISA-SE 
ile uma boe cotlnhclra para cata do

pequena família de tratamento; na larga do Ca-
tumhy n 88, J1

PRECISA-SE 
de alugar milulo de um» case »UI

40B, lambem terve tala d alcova ald 31111, mio d
para lainllla, nat Iminodluçoes dos ruai do Livra-
tnenlo, Uarie de S. Tellt e Providencia ; queira•nnunclir por cila lulliaj com ai intcltes t. K."Cardnao.j J'

PRECISA-SE 
de uma cailnhclra, quo durma em

cnsa e que apresento alteslado; Igualmsnle do
uma criada que engoinmo bom o lavo, e tlrv» de
copelra para raia de pouca família, pega-se I em ;
na rui Corouel Flruriu de Mello n. S, cm São
Chrlttiivão, na mesma ceia prcclsa-so do Jirdlnelro
liottello. (.

PRECISA-SE 
do um rapazinho do 11 a 18 annos,

para vender balas, paga-io 358; ua rua do I.a-
vrodlo n. 117, sobrado, (•
rjRKCISA.SE de trabalhadores para estrada de
\r ferro em Montevlddo, partida em 2*1 do corrente;
da-ie pasmem porSIiO; na rua da Conceição n.tl.(»

JRECISA-SE do uma criada para -cozinhar e
levar; na rua dos Andradas n. 18, loja.' (•

PRECISA-SE 
do um pequeno ollicial barbeiro; na

rua de S. Pedro n. 530. ¦ '

JRECISA-SE de um olüclal sapateiro para con-
corto»; na rua do Callelen. oi). ¦ ' 

(

PRECISA-SE 
do um bom aSldal barbeira; na ria

f

PICDIIO 
llitdlikii» li» Nllvii, «¦¦»

vlit«vi»iu piirn ii llnlilii, Huisjt»
«lll«» 1» <-H«rtlHH«-S ll<! ll»IM|l«l lll«» llllll
|»-t'llllltll «l«>»|»l'«lll,-H«» |i«'MHim|.
IlU-lHl' «l«» fcllllIN <>M NCIIH Mllll^llN)

SHII< 
Im»m» «i f«r. n«>r «»nlo in«'l«> « n

oiIom «iltrrrco o mciii HmCliuii.»
lU-onlIni» ua |M,ii<-o tampo «|in» I»
¦ «'llliu «li» lU-iiioiiii--»,-. — Kto «Io
.!hik-Iio, »;) «ir imioli-o «lo iUUIl.—
I»c<lt'i» Einliliiiui tin Hllvn.

CAHI*A.—A 
cosmellna d o melhor tônico parao cabello, dcilroe a caipit o Impeilo n queda.Vende-se o» rui de Gonçalves Dias u, 79, 18 o

Irmco.  (»

FAZ-SE 
veitldo pira senhora o crianças, c bem

tisiin fantasia de lodo o Inltlii para o carnaval,
por preços rasoavels; na rui Nova do Alcântara
u. 30.

FUGIU, 
nn dia 17 do corrente, de um «llio da

fazenda denominada «AlTouio», na estrada de
sanln Crua, uinnbctla castanho claro, ooni |-i-quonui
slgnaes do cabello branca na lombo, nos píti tem
pequenas ovai o ai mios llilrAilt)* oom listras escu-
ras, eslA ferrada dos quatro pei e levou um cabresto
do.sol i dobrada novo e um pedaço do corda presa
ao cabresto; gralltlca-so com a minutla do zog a
quem a levar nu venda do Sr. Albano na mesma
eslrad» do Senta Crut. (.

pIANO.—yendo-se.utn; ni rua do S. Francisco'Xavier n.' 149.

*de Tlieoplilla Ollonl n. II.

do CXM, sr. DR. JOXO D0I «AKTOS
SILVEIRA,

Eu abaixo asslgnado, doutorem me-
dlclna pela faculdade do Rio do Janeiro,
medico da intendência jniinieipal do
Campos, etc. Ãtteato que tenho cm
minha clinica empregado com exccl-
lento resultado o Elixir Estomachico
do Camomilla, de Kebello & Qranjo,
o por ser verdado passo o presente,
quo firmo em fé do meu grão, o quo
juro.—Dr. João dos Santos Silveira,

PRECISA-SE 
de oíliciaes rnrpiulcirus; no largo

de S. 1'ranclsco da Prulnha n. 15. (•

PRECISA-SE 
de um pequena de boa conducla

para ourives; na rua ua Carioca n, M A.'
JRECISA-SE de uma criada para arrumar casa;

na roa de S. 1'ioncisco Xavier n. 83. (•

PRECISA-SE 
de uma criada do 14 a 15 annos,

para serviços levei, domesticas; na rua da Ame-
rica n.110.

PIIECISA-SE 
da perfeitas corpinheiras o seleiras;

oo Bon Marclid, i rua do Tlicatro ns. 13 e 15. (•

PRECISA-SE 
de nma cozinheira perfeita e muilo

limpa para cnsa da pequena família; na rua da
ConHUuIçiio n, 37.

PHECISA-SE de um trabalhador; na rua do Vis-
conde do Rio Dranco n. 21.

JRECISA-SE de um menino oflicial barbeiro; na
tua dos A mirada- n, 43.

TRASPASSA-SE 
nm botequim livre e deseraba-

raçado, o motivo i seu dono estar
doente e ler do so relirar; para informações na rua
do Senado n. 130.

TOMA-SE 
roupa para lavar de tollelroí e de casa

de faulliit na rua CaivaUio do SA u. &i, lundus,
largo do Machado,. _(;

UMA 
alumna da escola normal precisa encontrar

uma escala particular para servir como adjunta;
quem precisar diiija-sii A rua do Hlacbuelo n. 195,
leja.

CECII.lv 
Maria da Conceição iletoju saber de sua

Irmã Maria tleucroso da Crmuloíd ; quem soube,'
imclra ouuimclnr por eila hdha n mi i murada.

ÂMOCA 
que ha dias dlliou de iralialliareui uma

ollhina do costura A tua du Diivlilor e mura
cm Saula Thortjsa, queira aununclar a rua e numer
o para ser procurada. (•

RECORTAM-SE 
babados a 80 rs. o mclro; na rui

do Santo Anlonlo n. ti, sobrado^  f

UMA 
senhora viuva pobre precisa da quantia

do iiii|l, pagindo convruclounluientu A algum ca-
v.ilhclru quo a possa servir; deliu respeita. n'o>U
escil|.tuilü com a» iulciacs M. J, C.

AHTIIMAI 
0 inropi «Anll-asthniilleo Ca-

dlnhoii, vegelal, (nuluo prlrlieglado), dosllna-se
eiiieclalmenle ao Iralnineulo o cura da •Aslhina»,
«Ri.iu,'lui,'.i asthmnllca o nloisesu rebeldes, não ei
panacé» uu cura tudo, «Um sò Irascol» certlllra sua
udmlravel ollicacia. Alllvia sempre, curando As
veies, em poucos dias. Deposito espacial na rua doi
Ourives n. 30, do l'. Paulo do 1'rcllas, frasco grauda
58000. (•¦¦v^í^wivSfflBasai«i5tt-

SERVENTE 
do pli.uiuaiia.-

na rua da Lapa n. 33,
Precisa-se de um;

COMMODO.—A 
pessoa que annunclou precisar do

um commodo com casinha, uai immediaçiles da
rua do S. Josd, queira ilhigir-se A rua Barão do
S. Gonçalo n. 0, entre Ajuda o Guarda Velha,

CASAMKNTOS, 
no civil e religioso, traia

Domingos Barreto; na rua da Consllliilção n. 38,

UM 
moço do commercio, com

d pratica do balcão,
_ deseja uma collocação para o interior, Minas ou

S, Paulo, dl referencia de sua conducla; quem
pretender deite carta no eicrlplorlo d'cstu folha a
li B. L. (•

DESEJA-SE 
fallar com o Sr. Viclorlno Joso Fer-

nandes ou D. Dulclna Vasconcellos 1'cinandes,
H.-iiii snücr-80 noticia do Francisco Antônio Ferreira
BanTle;-d-ii»soa da familia-quo deseja tallarrna
rua da Pramlia n. Ilü.

Campos, 6 de fevereiro de 1892.

V8üu0-sb na rua Primeiro ile Marca d. 64 B, esquiaa áa de S. PeOro, la&rlca,
6 em todas as boas planadas e drogarias

mSsmsmlmÉS!^m^^mmmsmms&

JRECISA-SE do umn criada para lavar e
gommar; na rua Riacbuelo n. 350. 

PRECISA-SE 
de um pequeno de II annos, paraaprender o olflcio de chupeleiro ; na rua da Ca-

rioca n. 03^ . (•

PRECISA-SE 
de uma criada que cozinhe bem,

nner-EO que durma om casa dos patrües ; na rua
do Itiacluiílü n. 350, (•

jltliCISA-SE de podreiros e serventes; na rua do
Senhor dos Passos n. 7.

PRECISA-SE 
de uma perfeita oozlnhclra, livro da

vicias a bons costumes; na rua Formosa n, 139,
sobrado.-

JRECISA-SE de nma boa costureira para família;
rua do niacimelo n. !U7.

PRECISA-SE 
de oíliciaes para o fabrico de cigar-

ros do palha; na rua Uonçalres Dias n. Cl,
lojnu

ALUGAM-SE 
magnihcos commodos, so a pessoas

serias e do tratamento; na rua Silva Manuel
n. CG. ("

ALUGA-SE 
um commodo cm casa de família,

a uma ou doas Sras. serias; na Ladeira da
Gloria n. 3. ' ('

ALUGA-SE 
um commodo cm casa do família, a

nma senhora só o de bom comportamento; na
lua do Hospício u, 170,

ALUGA-SE 
uma boa casa com chácara, jardim

ledo murado, qual» alcovas, duas salas o ludo
mais qno d precisa para boa lamilia, na rua do
D. Maria n. i; trata-so com o Sr. Tavares, A rua
dos Artistas n. (9, Aldeia Campista.

ÂLUGAM-SE 
grandes salas o alcovas, a moços do

couimercio ou a casaes sem filhos, com elles
lambera so aluga um setâo com cinco peças, entrada
independente o grando jardim; na rua da Serra
p. 4, ponlo dos bonds do Audarahy Grande.

PRECISA-SE 
de uma perfeita cozinheira; ua rua

r ¦¦¦¦¦¦Senador Dantas 14.

PRECISA-SE 
de nma criada pára arrumar casa

e mais alguns. serviços leves; na travessa Carlos
de Sá n. 3, Caltcte. ' "&S.

PRECISA-SE 
do umã pequena de 10 a 12 annos

para lidar com uma criança, ciijValngnel não
exreda de 15JJ; na rua da Uruguayana n. G9,2'
andar.

PUIÍC1SA-SK 
ilfl um pequeno ou do iiira menina

para amarrar ci^.ino.t grossos; na estação do
CnpcrUno; no oçouguodará Ínlorma(;5ii3. j

PRECISA-SE 
do uma scnlioia quelavco cnpomme;

na rua dos Prazeres n. 40 o trala-so no largo do
Deposilo ii. 51, paga-se bem.

PRECISA-SE 
de costureiras do macliina quo saibam

Iralulhnr bom paru traualliosdc boiicU',pagai:do-EC
liom oulointlo e com comida ; pira Irutar na rua do
S. Pedro n. 24-Í, fitbrica particular,- .» '

ÀLUGA-SE 
um commodo, a um casal sem filhos

ou a uma senhora viuva; no morro de S. Diógo
n.3. ' 

ÂLUGA-SE 
um commodo om casa do família,

proiirío para uma professora ou ntodisla, ou para
casal gom filhos, com ou sem pensão; informa-se na
tua do Visconde do Sapucahy n.JtUl

ALUGA-SE 
um J" andar com-bons commoilos

para família, no prédio n. 39 da rua do Senhor
doi Passos; trala-so no mesmo.  ('

ALUGA-SE 
um dormitório do fronte, moblllado,

com ou sem pensão, a moço solteiro ou casai sem
filhos, pessoas do tratamento; na rua do Visconde do
Rio Branco n^, sobrado;  ('

ALUGA-SE 
o prédio da rua do S. João Baptisla

ri, 58, próprio para família de tratamento, pin-
lado e forrado do novo, com latrinas patentes,
agna, gaz, grando jardim o quintal, para ver eslA
abirhfe paratratar 

"ria rua do Gonçalves Dias n; 28.

ALUGA-SE 
um commodo cm casa do família,

sendo sala e quarto, com direito na casa toda ;
na rua do D. Fdiciann n. 08, com jardim na frente
talre S. Diogo e Senador Euzebio. :(.

IX LUGA-S15, por IMS, nma casa nova, com duas
í-Valas, Ires quartos,-cozinha-o quintal; na rua
Cavalcanlc n.. 12, S. Franclsco;Xavier.
A I.UGA-SE nm magnWeo commodo coiri entrada
HJndepcndente, em casa do fainiliavcora duas
pn-is. banhos do chuva .o serviço, para moços do-
cc-nlci; na rua do^l Pedro ij- 3Q3, sobrado. ,(•

ft LUGA-SE um bom ' armazém Iadrilhado, tendo
f-lias paredes rovcslidas de azulejo ; na rua do Se-
itadn n. UU, prciere-so alugar para açougue, Ira-
la-üu iiiiruu dos iuv.iiitlos u. Í10,

iRliCISASE do uma lavadoira o do nm ajudanlo
do cozinha; rua Marinho n. 1, Santa Therc

«RFXISA-SE de nma ongommadcira; na
Marinho n. 1, Santa Tbereza, -

PRECISA-SE 
do ama criada para cngommar e

serviços leves; rua SenadorEuscbio n. 110, so-
brado, (¦

tRECISA-SE do nma boa cozinheira ; na rua do'Núncio ri. 30. '¦''(•
JRECISA-SF, de nm oflicial barbeiro; Informa-se

na rua da Imperalrit n. 127.  (•
JRECISA-SE de um oITicinl alfaiate; na rua du

.Laranjeiras n. 138. ^^^

PRECISA-SE 
saber onde mora o Sr.- Pedro Bom-

bardo, botânico hespanbol, para negocio do tua
profissão; carta n'esto cscrlptorio com as taiclaei

JRECISA-SE de uma pcrfcila lavadeira o engora-
madeira; rua do Callcle n. 8.

»I1ECISA-SE .da uma criada para serviços do
casa; rua do Catltte n. 8.

«RECISA-SE de uma criada para cozinhar o lavar;
na rua Uarãn de S. Feliin. 111. (•

PliECISA-Sli 
do boas costureiras e 11prc1.1li7.e3;

na oulcina do veslidos do Mrac. Maria Augusta,
rua da Alfândega n. IM), sahrado.

%REC1SA-SE de uma menina para serviços leves,
para um casal; rua da Uruguayana n. 170,'andar. (•

JRECISA-SE do nma cozinheira para pouca fa-
íiiilia; rua Dr. Corroa Unira n. 59, Cattclc. ('

PRECISA-SE 
de um oflicial barbeiro ; na rua do

S. José n. 57.

PRECISA.S<13 
í!e uma cozinheira,

pagu.ac n«>8 s m« rua «In Clarão
«In OeiaratEEia ti. Oj, Cattetc. ¦

PRECISA-SE 
de um ollicial barbeiro; na rua do

Caltcto n. 240 A. •

PRECISA-SE 
de uma perfeita cneommailcira o

qua lavo ; rua do Condo d'líu n. 11, sobrado.

ftRECISA-SE de um fogulsta; na rua do Rosário'n.llfl.

PHECISA-SE 
uma criada para cozinhar e lavar;

pretere-s que durma no aluguel; rua do Condo
d'Eu n. 14, sobrado.- —

PRECISA-SE 
do um cozinheiro do trivial; na

rua do Lavradio n. 115, piiarmacia,
«RF.CISA-SK do uma cozinheira; na rua The-

reza Guimarães n. 10, liotafogo.

PRECISA-SK.de 
nma cozinheira qne seja por-

fhila; ua rua do Senhor dos Passos n. 130,

PRI-XISA-SE 
do uma criada para lodo o serviço

doméstico do ura casal, preterc-so quo durma cm
casa ; ma D. Luiza n. 43, (

CERTA
«ias MOLÉSTIAS NERVOSAS P./o

Bom êxito verificado por IB annos de experiências nos Hospltaes de Paris
VELA. GUaA. DB

EpilejpBi&Hjjatevia
Cliorea

Myatero-JBlpilepaia .
Molcatias üo Cérebro

c do Espinhaço
Diabete asaucaraão

Um Folheto multo Imporlánta
HENRY MU

HjgggUI

Convulsões, Vertigens]
Crises nervosas

Enxaquecas, Tontetras
Congestões cerebraea

Insómnia
Spernuttorrhéa,

dirigido gratuitamente a qualquer pessia qua o pedir
em Pont-St-Esprit (França)m

TRASPASSA-SE, 
por 1:!098000, uma loja do tros

parlas, com superior armação onvidracada, etc.;
iulcrmsçces na rua Furmosa n. 129, loja.
TD A.CD A OCA— 0£T com contracto nma
inHorHOOrlOll boa casa do pensãocom boa.treguezia a liem mohillada o localisada; a

pessoa que pretender uma n'oslas condições queiradeitar caria n'csla folha a A. J. '

TRASPASSA-SE 
uma casa no cenlro da cidade,

com Irei portas do frente, própria para boot-
mater, chnpeos, calçados, fazendas, modisla, ar-
marinho, molhados, etc, tem contracto e ctunmodps
para fauilia ; para Informações na travessa do lló-
tarlon. 13.com ãS^ Torra.

TRASPASSA-SE'uma 
casa do .«ecos c molhados,

cm um dos 'melhorei arrabaldes d'csla cidade,
com grande avenida e'conlraclo por quatro" annos,
diminuto aluguel a coinmodos para família; intor-
ma-ss na rua do Rosaria n. 62.

TRASPASSA-SE 
um botequim em bom lógar, o

motivo do Iraspasso não desagradara ao pre-tendente; para ver e tratar na rua do Senhor do
Malloziuhos n. 72. .

TRASPASSA-SE 
uma boa casa do pasto bem

afrejuezada, fazendo bom negocio, tem contracto;
Informa-se na rua de S. Pedro n. 103, loja de
calçado.

DÃO-SE 
duas crianças para criar fora, uma de

Irei annos oulra do 15 mezes, pnem quer-se
pessoa muilo carinhosa; qnem estiver nas condições
dirija-sc ao becco dos Ferreiros n. 5, 3a andar.

RHIK.ICHT1AH do utoro, ovnrlnt
¦ Vi«'*<'., |>nt'(OM, Ur. - UoiIrlKiica
«lOU HlIlllOM, 1-M-HH-lltllNlll. — Ala-
nulo do* iiiíiis uuerteiçoadoj amtarulhos t Vala-
ineiiliw referentes A sua espcclaildade, altendo a
consultas o -'chamados, na rua da Ajuda n, 10,
do melo dia As 3 horas. Consultas o operações tra-
tultas.aos pobres, das II'ao meio dia, lodosos dia»
utels. ._£

BAK.4D08. 
— Rccorlam-so com brevidade.

Grando larthnonlo de lltkes o pluiuas para cha-
pdoi, bailei e casamentos, arrumos do begonlas, ti-
nliorícs o outras quallduiloi |iara jardincirai, grando
variedade do coióas do llõres de biscull, para enter;
ros o linailus: na Oorlita A í-ima «It» iiuiMgoi
rua Selo do Setembro n. 50. Vcnde-so barato, (•

I: Precisa-se d'esta quantia por três""mezes de praia, dão-se as melhorei
garantias, 

°dõ valor superior a 1.50110, aldin dos
juros que to convencionar; quem estiver nos cate»
queira ter a bondade de mandar carta para o es-
crlptorio (Tesla folha com as iukiacs Al. M. Al. para
ser procurado. ('

O 
PEITORAL do Jaramacnrú do Dr. Dllleilcourt

não tem rival como preparado phnrmaeiulíca e
como especifico na sua acção tlierapeulica i usado
pelas crianças do tenra idade nn» lassei e perturba-
vim occaslonadas pela dvntlçAo; na rua da Assem-
blda n. 59, pharmacla Federal. (•

BKLLEZ.V 
do rosto.-A Uerpctlna do Br. Betlen-.

courl ri a melhor preparação para dar lindo ave-
ludado A lace e atnaciar a pelle, tirando manchas,
sardas, espinhas, caspas e desfazendo as rogos* Iam-
bem serve para conservar o nó de nrroí ua cara. vidraRoa da Asseaiblda n. 59, 1 vidro 23900. C

UM 
maço do commercio, conhecendo alguma cousa

do agricultura, deseja uma collocação cm uma
fazenda, dà as melhores relcrencias do sua con-
iluda ; quem pretender dirija carta liara o ascri-
plorio d'osla folha a D. Li, espera ato 31 de ja-
nelro. (.

:ECORTAM-SE babados a 100 n. o metro; na
rua da Praioba a. 164. .
IUVA, com. algum rendimento, precisa de um

. empréstimo do 1003 em condições favoráveis;
respostaa.l.vtVC" ' ¦ ."¦.'¦'¦ 

'-. •]

SENMIORA, 
brasileira, precisa do nm empréstimo

de 1003, dando como garantia um piano; resposta
para A. A.A. !

TOMA-SE 
roupa do homem e senhora para lavar

o cngommar; na rua de D. Auua Kery n m
S. Francisco Xavier.

LAVA-SE 
e engomma-so com perfeição roupa de

senhora; na rua do Lavradio n.
família.

178, casa de(
UMA 

moça, que trabalha em collcles para homem,
precisa encontrar uma casa do outra senhora que

so occnpo do mesmo oflicio, para trabalharem de
commum nccòrdo; quem esliver nas condições deixe
caria no escriplorio d'esta folha a Maria. (•

compram-se de 3:0003 a
•211:00(18 na cidade e ar-
rabildes, negocio decidi-

na run do Hospício n. 803. 
PRÉDIOS.-
do; na run do llnspicic

Empresla-so
—¦dinheiro sob

. _ . . - . prédios o des-
conlam-se alugueis a juros módicos o promptidão; n»
rua do llospicio u. W3J
ivinn/lí A do Dr. Dollcncourl.—Empregada com
lytilill.tU esplendido resultado nos corrlmenlot
e feridas da nrellira, mero e ragína; cm lavagens •
injecções, evita a concepção ; rua da Asscmblc»
n. 59, pharmacla Federal; um vKIro 831100. -

COHSOLTâSGRATIS;-!: O Dr. B;l-
tcncourl dA
consultasgra-

tis a todas as pessoas que a procurem, du 11 As 11
horas, na rua tia Assemblea n. 59,

UIMUn TflMIfn doDr. Carlos Dellea-
VIIIrlU IUHIl»U courl, rcslauradnj.da
saude, cura a impotência, fraqueza genllal e a dvs-
iieptia. Empregada, nas moléstias do peito, nas de*
billdadcs do ambos os seios; renova a energia",
desperta o appelilo; cura a fraqueza pbyiica a
meutal; regularlsa a digestão. Uma garrafa 3}
nn rua da Assemblea n. 59, Pharmacia Federal.

BJi%>

».;
',_. 

VÜNDB-EIS EM TODAS AS íiUKCIPAKS PHÜJUU.QJAS E imOQAIUAS

TRASPASSA-SE 
nma casa do seccos e molhados,

fazenda regular negocio, com contracto e com-
modos nara família, junto do uma avenida do futuro;
par» ver e tratar, na rua Vinte Quatro do Maio
nMIB, eslaçâojlo Riacbuelo^

TRASPASSA-SE 
uma loja do calçado, na rua da

Senador Euseblo, (praça Onzo de Junho); parainformar na rua do General Câmara n. 107.

TRASPASSA-SE 
nma casa, em um ponto central,

para qualquer negocio, por módicas luvas o paga
pouco aluguel; lnforma-se na rua da Alfândega
n. 195.

TRASPASSA-SE 
umapequona cnsa do mludcsas,

com commodos para familia; Informa-se na rua
da Guarda Velha n, 1 D. cliarulaiia.

TRASPA^SAM-SK 
casas do pensão, seccos o mo-

lhados, boteis,' etc. ; Assemblea n. 59, Io nndar.

MENINA.—Um 
casal sem filhos precisa de uma

ald a Idade de 15 annos, para serviços leves, não
se fazendo questão de cor, cnsinando-so diversos
trabalhos o dando-se algum ordeuado; na rua de
D. Luiza n. 50.

COMPRAM-SE 
ouro, praia, pedras Unas, relogiosde

ouro o prata, concertam-se jóias e relógios, ga-
raate-so a perfeição; na rua da Uruguayana n. 109 A.

UMA 
boa cozinheira alleuiã, deseja empregar-se;

cartas n Anna Maria no escriplorio uVejla folha.

ÂS 
costureiras que annunciaram n'esta folha que-

rerem trabalhar em casa do modas, podem dl-
rigir-so A rua de Santo Amaro n. 37, Callelo.

FORNECE-SE 
comida por preço razoável, em casa

do lamilia; na rua do Conselheiro Mayriuk n. 1,
eslação do Roctia.

DOS• ESTADOS UNIDOS
ICIEDiBIDE

TRASPASSA-SE 
uma loja dó ròiipas failãi, fazon-

das, e alfaiataria, cm rua bastante, commi-rcial,
com commodos para família, aluguel muito rasoa-
vela contracto garantido j iuíorma-sa na rua do.
Senhor dot Passos-- n.08.-

TRASPASSA-SE 
uma casa de pasto, no centro do

commercio e fazenda bom nogocio; trala-so na
rui do Senador Pompeu n. l^ ...

TRASPASSA-SE 
uma casa dó bilhares, fazendo

bom negocio; para informações ua rua da Al-
fandega n. 109.

1

I fRASPASSA-SE nm lioloquim fazendo bom no-
í B gooio, tem contracto por cinco minos, o motivo
[do irasprififc d um dos socius estar com ráõli-slía
Imuiln grave; informa-so na rua da Constituição
;d. 80.

ÜM 
sonhar viuva, de côr parda, precisa de uma

senhora nas mesmas condições, para tomar conla
do casa: quem estiver nas condições deixo caria &
rua do Yplranga n. 16, Avenida -Leopoldo Figueira,
pessoa qne possa fazer, parto da família. •.

FAZEM-SE 
veslidos em 21 horas a. preços ra

zoáveisj ua rua larga de S. Joaquim n, 114,

OnD 
C1DIMUS "o'11 ,lM molesllai

UU. rAninnn pulmanarosedoco-
ração pelos processas mais modernos o entcaiei;
consultório na rua do Visconde de Inhaúma n. 41,
dns2 As 3. (•
Dn' nr i nQn7 eii,re58a,ne,ile i'(is"
rU UC, Annilt linado ao toucador
das senhoras; pacote 800 rs.; ua drogaria Jasvbot,
rua da Quitanda n.,35. (.

V Â DDDr m AKOICO, ALCAinÃO E TOlO', ÍÀS-
AAnUril vani—Indicado ¦ contra as aSccçgci
do peito o da garganta, taes como : broncSltes, tos-
ses, rouquidü-ct, clç., vidro z$509; na drogaria
Janvrot, rua da Quitanda n. 35. ('

sobrado.
PYPOGRAPHIAS.—Vendera-se diversas para obras
| çjornal;--narua da Assemblda n. 59. i" andar.

jADADOS.—Recorlam-so a 100 rs. o metro; nu
jrua da Ajuda n. 33, loja. Ç

ATELIER 
de costuras de Mrae. Celesline Mercier;

vestidos para passeio, theatro o baile, loto ern
21 horas e enxovaes para casamentos, perfeição no
trabalho o preço módico; na rua da Ajuda n. 'ii. {¦

PRECISA-SE 
do uma criada para serviço domei-

tico; na rua Senador Eusebio n. 140, sobrada. (•

PRECSA-SE 
de nm caixeiro menor do 15 a ü»

annos, com baslunto pratica do fazendas o ar-
maríntio; rua Bella de S.João n. S9, S. Chrlstovão. (»

PRECISA-SE 
«Ic lima Ii<m cnc-oai-

¦na«lcls'n o Invu«lcli>zi; nu la-
dcii»u «1« Sentido it. üíi A.

PRECISA-SE 
«Ic tizeu» crladn

l»rn co|icli»a; na ladeira d»
Senado n. Ü5 A,

PRECISA-SE 
do uma criada quo cozinho o tri-

vial o lave alguma roupa; na rua Cerqaeira
Lima n. 10, Rlaehnslo. (•

PRECISA-SE 
do nma menina para. entreter nma

criança; na rua Conda d'Kq n. Í8Q. (•

PRECISA-SE 
de uma criada para nm casal; na

ruTCondo d'Eu u. 180, aluguel 303. 
~ 

. (•

PRECISA-SE 
de um oOlcial forrador; trata-se na

roa do Caltcto n. 110.

PRECISA-SE 
du nm menino de 12 a 15 annos,

para recados o serviços domésticos, não se "fax

jliieslão de cor, na ma da Alfândega n. 57,3° andar.

armarinho.

ALUGAM-SE uns quartos mobiliados para em-
ift pregados do commercio o do naaliiuer profissão ;
(rata-se na rua dos Invalidas u. 3(3.

VENDEM-SE 
ciuco redes grandes, são novas o

próprias para pescar por qualquer systema; tra-
la-so na rua da Saude n. üi.

VKNÜE-SE 
uma alfaiataria em um dos melhores

pontos dos subúrbios; quem pretender, dlrija-se
a mesma estação do Meycr. J_

VENDEM-SE 
cem mil fogões para" casinhas;

rua do Conde d'Eu n.. 103.

VOTE-SE 
guarda-veslidos, gnarda-cazacns com

torta do espelhb; guarda-prala, elegeres, mezas
llaslicas, laVatòtigi, cnniaa, commodas e Mobílias;
ia rua do S. Pedro n. i'M, ofllcina.

SRECISA-SE dn um olDcinl do calças; na rua*ilc S. José n. 29. - <' t
RÈCISA:SE de nm pequeno oftlcial larb»lro, pa-
ga-so bom; A rua dá Saude n. 1, por baito do

Lyccn.  (¦

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira quo durma

cm casa do pequena (aiiiilia; A rua do Ríachuglo
n. 330.  ('

DRECISA-SEdouina boa lavadeira o engomran-
ileira, dormindo cm casa ; no largo do Machado
17.

umn liou cozi
aalicl»'», etii-ta-ne hem; nn risa

do RlnttoH» n. IO». _^
PRECISA-SE 

de

PIIECISA-SE 
do -uma criada'para lodo o serviço

de um casal sem Olhos; nã. rui S. Francisco
Xavier n'.' 11 v. ,-: . (•

PRECISA-SE 
de nma criada para copcira; na

Darão do llapagipo n. 59, . - . . ¦ ¦. \

Aotivo. ........' »$
Passivo. ....... $
Excedente $
Seguros em vigor tf

150,000,000
118,500,000
31,500,000

850,000,000

Novos seguros . . - tf
Reada  . . $

200,000.000
42,000,000

'RASPASSA-SE um botequim muito bdm si-
_ toado o afreguezado, solire-aluga commodos que«begam para pagar o aluguel, ou ndniille-sc um

sócio ; para Informações na rua do General Câmara
n. 287.

TRASPASSA-SE 
uma loja de barbeiro, pronrp

para nm principiante; ua rua do Senador £ u
seblo n. 124.

73
SUÇCURSAL NO BRASIL,

R^iá do;. Hospício 73
c; HarplfiSorbjygerente

PRECISA-SE 
do um oflicial barbeiro, por rnez,

pagn-so bom ordenado e prefere-se quo seja per-ttignoa; rua dos Inválidos n. 121. (•

PRECISA-SE 
do uma criada pari cozinluar, lavar

e cngommar para um casal sem Olhos; na tra-
vessa das Mangueiras n. 17.

PIIECISA-SE 
do.uma cozinheira; no largo do São

Domingos D. 1, sobrada, não se pagando mais do
iõSOOO. (•

IfflíNDE-SB nm clialet, construcção nova, jpr
Vl2:ll0:-8, tendo duas salas, Ires quartos, despensa

t inziidia, tudo csi-açrso, com água ua cozinha;
tampo rora laviir o lerrenn próprio ; r.a cflaçãq do
Eacaaiailn. nu rua Aníollm cm frenlo ao n. 7,
Irsla-ss no mesmo com o propriolario.

PRECISA-SB 
de nma perfeita engõmmadõira, pa-

gá*so bom ordenado ; na riià do Senador Kuzcbio
n. 301, Cidade Nora.

fMllf
.- "lUa, 23 cie janeiro' de 1803 •

KEGGRPO DE CAMBIO
O mercado abriu hoje na posição anterior,' ne-

*ndo-se, porém,'-puuca firmeza o.alguma tendeneja
Iara haiia. Os bancosmanliVcram os laias- do
135/10c 13I/Ãd„ mas, pbr.uúiino, so ao preço
maishjlso podiam-se obler. letras, alnda^asjim com
icslrurijes.

UUi OÍFICtAES •

Eolie Lctidrcl, COd/v (por 18000). :131/* e 13 V»0
Solte Tariz,90 d/r. (por Iranca). ' 722 a 718
SobicIlamluiEo,90d/v(pormarco) ; 8C0 a 86.fi
SoLio llalio, 3 d/v. (por lira)... : 73S a 718
Solic roitugal,'3 "d/r.(r'orcento) : 338 o 315
EtlieKova\oiIi,3d/v.(pordolUr) 88800 a 35780

IRAKSAClEtS »«AUI*OAI
Lilias bancaria  13 5/13 o 13 l/A d.
Repassadas 13 3/8 d.
íllts particulares ." 13 7/10 e 13 3/10 d.

PRECISA-SE 
de om sotão em cosa iln f»milia

séri-i, para um casal sem filhos, na cidade, (me,
tenha dous quarlos-o uma saila, lugar pafa cozi-
nhare twraeo,. paga-se 70;) ou conforme merecer
quem tiver annuncle por cila falha.

rRESTAÍCES DE CAPITAL
Fevereiro;

Oleira Conslructora, a I0».do 10 "/„ ou 208, ald 10
V. Kcrroa Tocantins n Arnguaya, uma do 5 %

lobro as do 20 «./„, ald'.V.p....";'..;.  18

PRECISA-SE 
do uma lavadeira quo leja desem-

barucada, não so faz questão de ordenado o padodormir liira Ou na casa; rua Senador Eusebio n. 301,
Cidade Kova. . ,. - . . ¦ - ?

PRECISA-SE 
de meninos para aprenderem a Ira-

balliar cm roupa branca, dá-se casa o comida,
não so recelio menores do 10 annos e ê casa do fa-
milia o respeito; na rua Senador Eusebio n. 301,
Cidade Nova. :'" ... -¦ - -. :(¦¦

JIIECISA-SE do nm ollicial barbeiro; rua Vis-
condo da Gávea o. 30, antiga São Lourenco.

JtlECISA-SE do uma cozinheira para casado
familia ; nn rua do Rezende n. 47.

JRECISA-SE- de uma cozinheira; rua do La-
vradlon. 02.

llfliflstSlffiKtísHSDí

PUiXISA-SK 
de nm (íozhiheiro ou cozinheira;

na rua do D. Anua Hery o. 04, estação do Slo
Francisco Xavier. ,

junos EÍDrVlBEHpOS:,
Bancos.—Rural Ilypotbccarlo, S8, de 7 em diante;

Brasil, á rindo lie IJ "/o, dcsita J.V; Credito Movei,
ãã&OÚ, de 5':om diante; Commissaiio de Jliaai,
20 "/„, do IC cm diante; Intermediário, 8J, desde ji;
Couimercial, 108, de 10 em <liante;.Commcrcio, lo •/.
d-. !í cio diante ; Popular, SS, do 18 em diante:;
Republica.-ij, de 10 cm diante; Iniciador, 45, ijo
10 em diante; Rio o Matlo Crosso, 03 o 18200, do
10 era diante ; Jlercontil do Santos, 10 %, de 18
em dianleiC. Real do S. Paulo; 10 7„, desde jA ;
Franco Unisileiro, 38, do 10 em diante ; Lavoura
e Commercio, 48, do 10 cm diante; C.Iteal de .Minas,
9 %, dcido jA ; Seguros o Descontos, 3J, desde já;
Fonccionarios Publicas, o 3", do 23, de 25 em
diante.

Seguros.—Allianeo, 10 %, de 7 em diante ; Fl-
delidade, 98, desde jA; Integridade, 08, de 9 em
diante; ü. C. dos Varegi-tai, 4 %, de 12 em
diante; Geral. 40 "/., de 12 em diante; Provi-
dente, 38, de 7 em diante ; Atalaya, 20 °/„, de 12
em diante ; Argos Fluminense, iOg, da lâ em dl-
ante; Ilonança, II, de 12 em diante; ConOança, 23,
dcsdfl jA; Garantia, 143, desde já; lodemnisadora,
10°/,,, do 10 em diante.

PiRECISA-SE 
da um menino do 9 a II annos,

para uma 'senhora viuva ; na rua dai Marrecas
Oío3,

contos, de 13 cm Jlanle ; Seguro» Americana, do 12em diante ;P. Industrial de Carandnhy, da 10 emdlanto.; E. C. Arroz «Vlcloriau, tilulos resgatados o
juros, desde já; Industrial deGuarahim, desilojã.- Apolicej.—Geraesi dó Pará, do Plauhy, do. RioGrande do Sul e d» Minas Geracs; Caniara Muni-,.tipatde S. paúlo, jura» do empréstimo, dcsdejA.Loiras.—Banco união do S. Paulo, desde já.

Exija-se em cada lata
a Marca de fabrica abaixo

Para fazer Boa Coainha
6 preciso Boa Manteiga

USAI, POIS, A-i''tf: '

Ut

n

TRASPASSAJI-SE, 
um botequim e uma casa do

quitanda,livre o desembaraçada, o motivo do
trasnasío d seu dono não (toder cslar.a testa dos dous
cslabclcclmeutos; na rua do Marquei de Pombal

39.

TRASPASSA-SE 
nma casa do Inninncnria, fa-

tendo bom negocio ; na rua do Senador Pompeu
D. 59.

FJELOJOARIA Diuamarqueza, perfeitos concertos
Bído retoglos por -preços razoáveis; rua Sele de
Setembro n. 75,

VINHO 
virgem e verde, garrafa 500 rs. vinho fino

do Porto,; garrafa 700, rs., d para liquidar; nn
rua do General Câmara n. 101. -":'--¦-.(':

CAUTELAS 
do. usas de penhores, compram-so

por altos preços; na única casa nova da ma da
Carioca tu. 1 Be 72, loja-

CAUTELAS 
dó penhores o do Monte' do Soccorro,

ouro,' prata e brilhantes, compram-se o pagam-sebem; na rua da Carioca n. 102, casa especial. (

COMPRAM-SE 
roupas novas o usadas do homem;

a casa que paga melhor i ua rua-da Carioca
ns,lBe72j loja,- ¦¦ -. ..'(¦

i/fazem-so com gosto o preço módico; na rua dá
Ajuda n. 33. ('

DINHEIRO sob hypotheca do prédios, juros ba-
Iratos; na rua da Assemblea n. 59, Ia andar.
fcARTAS do fiança.—Dão-ce para alugueis de
/casas; na rua da Assemblea n. 59, 1° andar.

CASAMENTOS.— 
Tratam-so dos papeis, no civil

e religioso procolOSi uaruada Assemblea n59.

CASAS 
do aluguel, pequenas ou grandes, quo sir-

vam para alugar commodos, mesmo que preci-
sem da obras, Tomam-so de arrendamentos por
contracto; lambem se comprara parles do casas; na
rua Selo de Setembro n, 37, loja, tintnraria. (¦
HHSIK. Ellmia VcIIomo, com grando o bem
0VEmontada olücina de costuras, o espartilhos polo
famoso modelo ILcnty, sob medida; na rua de.
S. José n. 12, 1° andar, próximo a da Quitanda,
preços ao alcanço do lodosj (•
BflME.LION o filha fazem collcles sob medida para
li 

'(senhoras o crianças, colleles para gravldcz.cintaa
bypogaslricas, roupas -bnncos o veslidos sob mo-
dída ;na rua de Gonçalves Dias u. 67, 1° andar,
proilmo A rua do Ouvidor. (•,

POS
nu

ROBERTSON

Alimento tônico, estimulante
o aperitivo. O emprego d'esta
preparação fornece aos senha»
res proprietários o criadores
um meto fácil o econômico do
obter rapidamente a engotda.
Os animaes mesmo velhos e
cançados Ocam depois de pou-
coS dias cheios do força o do
saude ; vende-te na drogaria
de Guimarães, Mnllcl, Bicallio
a C, rua de S. Pedro o. 58.

Faz crescer progretsiva-
mente os cabeljos, remove a
caspa, dando ao pericranco
tua frescura primitiva. As

pessoas calvas devem usnl-a, seguindo as prescri-
peões que determina a bulla quo. acompanha cada
vidro; preço 18500; deposito na rua de S. Fedr
o. 13D, lojru '_

injloz para massas de pá'-
daria, confeilaria e doeci-
ros; veudo-so na rua da

S. Pedro a. 135, loja. Um
vidro 2J0CO.

TENDO 
dosapparccldo no dia 20 do corrente da

rua de O. Anna Nery n. 80 uma cabrita moeba,
Se côr nmarolla, 'com uma listra prola nas costas;
gratifica-so a- quem dor informaçüos certas ou. 10-
val-a á nin acima mencionada. .

liliffll
ITEL Mm

ezn. "VALOtS-OSTES (Frapaça)
' A MAIS IMPORTANTE CA2A DO MUNDO

Manteiga garantida absolutamente isenta de Ac/do Borfco,
margarina, Azeita e qualquer corpo gordo.

GRANDE PREBUÒ Exposição TTmverasd. de Faxiz 1889.
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CASAMENTOS.-Os 
papeis' precisos.Ira-

tam-so com hrevidadopelo módico preço-do 10JJ;
na rua dos Andradas n. A, relojoeiro. !•

GOMPRAM-SE 
ouroí praia, pedras Onas, relógios

deonro e praia, concertam-se jóias o relógios,
garante-se perfeição; na rua da Uruguayana
n; 102. ('

DINHEIRO.—Empresta-se 
sobro bypolliecas de

prédios a juros do 10 cl2 »/o oo anno,- ndian-
tam-scalugueis das mesmas, pelo prazo quo. se
convencionar; na rua do Rosaria u. 33, saia dos
fundos. ('

UMA 
tamilia respeitável loma meninos o meninas

de um até 11 annos de idade para acabar de criar
e educar, sondo do idade própria onsina-so a lor o
escrever o todo o trabalho da agulha, por commodo
preço, »flançando-se o bom tratamento; quem pro-
cisar dirija-se á Irareasa do Aguiar n. 30, Chiado
Nova, ultima casa ao lado direito. ¦ ¦ (

DR. 
11B»VAW>Y.—Tratamento das moléstias

dos pulmões por procosjo'modorno e cDicaz. Tra-
lamento da blenorrlingia pela untisepsia. Consultas
do 1 ás 3;' na rua da Ajnda n. 22. Gralis aos pobres
dai 12 â l. ;' ' -" ¦•'¦,: -.-.-' (¦

25|090-^
com dous ijiitirlos,

Aluga-ie uma- casinha na rua .loso' los Reis n. 0, Engenho do Penlro,
__  .3,'ama sala,'cozinho e pequeno

qninlrl; Irala-so na rua larga de S. Joaquim n. 84,
chapclaria.  ¦

TOUCINHO 
mineiro superior, oito, kilo 000 rs.;

na rua do General Câmara n. 161. /£•

OS 
nbaiio assignados declaram a esta praça quo

n'esla data compraram a José Vicente da Silva,
o estabelecimento de cale silo áíiia do Visconde de
Itaúna ri. 41 c não se responsabilisam por qualiiiior
divida qno haja ald esla daüi. llio, 21 do janeiro
da 1803.—.Wanucl .Toajuim Pereira.— João Tei-
xcira Magalhães, ('

ÍINIIEIHO 
sobre bypolliecas de predins a juros

baralos o promplidáo; na rua do llos|iicio n. 203.

PIANOS.—Compram-so 
sempre A dinheiro, nin-

guom paga melhor, na antiga loja e ofücina ha
17 anuos do Guimarães; rua do Riachuelo n. 219. (•

PIANOS.—Vondcm-se, 
alngam-sc, relormam-se o

aliiiam-su no eslahnlecimcnlo de I. de SA OU-
veira; na rua Selo do.Sclcmhro n. 28.

M homem solteiro, precisa do uma senhora viuva
Uou solteira, do meia idade, quespja honKta,
para sua companhia o a de ama sua irmã lamhnm
solteira; quem estiver nas condições dirija-se A Ira-
vossa do D. Castorina Pires n. 18, dus 10 horas da
manhã A 1 hora da tardo, ou As 7 horas da.uoile,
para tratar; preferé-so do rór. (•

The Rio de Janeiro

CITTIMPR0YEMENTSC.O j|l
Frank Gotto, Bí»l>vnr<l Bo-

nest <*¦ Pcrccy Elurly Gotto,
representante» o troi-eates «lü
eouigcniilsln, previnem aos mo;
«•acloi-e» «1'csta caisitnJ que, ua
fói'ina dos controctos o pos-
turas vljs?entes, ninguém, se.
nã«t a eotiJiiaiiliia, tem o «U-
retto <!e construir «iiiacsiiucr
obras «le esgoto aeitlieionaes
ou extraordinárias sobro
seus ciicaiiaiucntos c alterai»
ou rceontjtriiii* as existentes,
sob nena de urnlta. c dcinolt-
çã<> das mesmas obras c utaís
eSTeltos á ciiatia do 2taI>'actor.

As nessoas <{«i'c';jireteisde-
rem «(iiacsi|iici> obras «5'eaao
natnrczsn deveni dirigir-se ao
esei'!a>t<ir8o, na a»:iia. de Súnla
Lutzta i>. "i"?,me certeza de «jnu
ncnlieiEiia olirn uóiio ser e:re-
cntaila, nem mesúao tjtelos 0117'|ire<','sados «Ia cóuajsúoebEa, gire-
vlamente n. aPMlgjüírituira da
apiiein ím>»reMwsa fornecida
nela comniinlila.

Sobre desarran|»a e obstrn-
cções, «ieveo publico dlri»$Ir-se
á reiiarliç&o fiscal, 110 Largo
«lo Hosarlo n. Si,, canto dn rua
dos Amlradas.

dlEíta^Oalilil, fusECIII SStíiCIltO «Ilie,
para e.»iev<MilciicÍa do ;ntl»"3oo,
estão aberto» cse«'5'>torIos
stíceursaessoba «ííreeção dos
ciijc-eiibelros de dlstrlctos.

Cana de iiiacEila^ts, na nrala
«In Saudade, em Botafogo, no
lis» da rua do Biiisscradot», cm
B.-Cliríaovão : Cidade RToviv
ao £««Io ilo asiylo «9e mcndicA.
«Jacte, ouiio seria» rcecbldO-4
»edi<!os para obras. ('

WSBBXkVOtSS

UM 
nioço eslaliclccldo no conimorcío, deaaja nn-

contrar uma senhora lirancS, do SO a 'M) nnno3,
costureira, sem compromissos, que queira viver om
ma companhia; carta uo escriplorio d'csla.folha a
r.f.s. '_':.._..'_.. ('

Precisa-se de offlciaes; paga-8e bom.
Rua de Santo Antônio 11. A 1. (¦

DFFEBTAS D» BfUSft
'. Vend:

REUNIuES AHNUHGIADAS
Banco da Republicado Drasil, lhUancodns Operários, 1 «- do Salioas Alossorò Assú, 1 Kioueas Fluminense, 12 hsA Educadora, 1 V. Férrea Svpncahy, 1S hswlde Hadrepora.í 
"• de Pintura e Decoração, li Ia

• -Aloodài:
Solicranos ,,»,y, »•>Ollos,*v7e nld S8 ,„

Apólices:
Geraes de 5 %•.•¦......
mini, *»/„...
límpri-stimo do 1808.,,,,«
Empréstimo ile 1880
Estado do Minas, (*/,,„

Accõcs do bancos:
Oraiil
Ditas, SJ serio....
Commercio.,.,..;.,."".. ,'•«
Commercial
Conslrnctor
Credito Popular.
Crcd. Movei, conv
C. R. de S. Paulo, ult/t»
Ditas, conv .,..,
Iniciador.

TELEGUAMMAS
BAHIA, Í3

O paquete allemão «ICoclnn da companhia Kord-
«fukclier Lloyd da Bremen clicgon aqui e seguiu
Jukiu paia o llio de Janeiro pela Ilha Grande
Melem á I Dora d;i tarde.

BAHIA.23
O ,.,.j.í 'íj «iSaíiIlilci, do Lloid Drasilelro, sabiu

i-«o .-.1.
CARAVELLAS, !S

O paqneM oMalbildc, do Lloyd Brasilolro, cho-
S°'J fiojc

DAKAR, 23.
O faqucle Iraace: «La riala» das Mcssageriis«aritiuics, chegou aiui oroccdcnlo da America do

"Cl.

Diversos.—Emnreta Thealral, 30 "/o, ^o *9 em ,.._ ¦- >„_,„-„;-
diante; União dos Lavradores, 13-/„*, de 7 em \ $>¦L« Çoramerclo,dianlo; America Fabril; desdo iA ; Central do s1, b"mo°
Brasil, l^Ule 10 em diante; Rural do Drasil. 33,
do 10 cmIfiantc; CouBanta Industrial, 12 "/„, desde
já; Alateriaca e Aterros, juros respectivos, de 10 em
diante;Carris J. Botânico, 33, de 16 em diante;
Commercio do Lenha, 09, de 53 cm diante ; Matle
Laranjeira, 10j|, de 10 em diante; Progresso Ma-
rltimo, 12 "/,„ de 1G em diante; M. Lagoa de Bo-
lafõgo, 38, do 21 em diante; Gatela dcNoticias, 9(,
ou 18 "/o. desdo já ; Carruagens -Fluminense, o
semestre, de 21 em d ante; Moinho Fluminense, 3J,
desdo ja; F.T. Alliança, semestre, de 21 em diante;
TJuláo, semcslre, de 23 cm diante; Brasileira Tor-
rens, 58, desde jA; Centros Pastoris, IS^al, desdo
jA ; Central Paulista. 78500, de 20 em diante; Per-
fumaria Hollèy, 6 a/o, desde jA; üuüo, serueslr»
findo, desde jA; Progresso M. de Calçado, 10 °/,
do !5 em diante. ..„„_,

Ilebentures.—Banco Econômico,». F. S. Pnnlo e
S. Amaro. Fabricado TecidosRinV, E. F. Untao
Valeuclana, Melhoramentos de S. Paulo, P. de la-
duslria» o Melhoramentos, Seguros Progresso, Banco
C. Movei, Melhoramentos do Rio o Obras Publicai;
E. F. Lcopohllna, dclMntnrcs do 1008, desde ia;
Docas D. Pedro II, juros do ».•/.') E. C. d» Quis-
samã, prla Central do Brasil, íe 15 em dlanto; Te-
cides àrcovado, S"/c, desde JA; Danço do D. e.P«-

AS630O

1:0358000
1:1303000
l:55U80t)0
1:23080110-
1:01580U0

1008000
2658000
2158000

248000

G08000
23080OO

8051100

' Comp.
: 188S50

188250

1:0203000
1:1183000
1:1508000
4:2028000

1958000
908OOO

2308OOO
438000
2*1000
118000

Ccnpanblas diversas :
Bancaria Agrícola....."..*•
Forjes e Estaleiros •

. Melhor, no Brasil......'...
Melhor, no Maraulião.....
Melhor: de S. Paulo
M. dO Rio,: integ .........
O. Publicas..-.
Pintura e Decoração......
Torrem .......:..........
Tallersatl Aloreaux........

Dehcnts.de E.doFerro..
Gerál£20.>...V.....',..
Leopoldina, £11,5,0,,...
Sorocaliana....,. *..-.'.. ¦..'
Ditas, £50 ,

Debenlures divenoa:
D. Movei...............'D. Vlação
O. Publicai....

Letras de bancos:
C. Real Brasil, ouro
Ditas idem, papel...Republica  •
Agrícola do Brasil........

M. Santos  2008003
llepublic.  838500
Rural üypolh  SC5SO(IO
Ibero Americano.  108(100
Viação 3;i)0í

Comp. de est. de ferro t
M. S. Jercnymo
N. do S.Paulo  108000
Peçanha ao Arati 6800O
Sapucahy  ISgOUO
Thcresoi oüs
Araguaya  108003

Comp. de seguros:
Atalaya
Geral
Inlegridada  1108000
Vigilância •
Varejistas .»

Comp. de tecidos:
Brasil Industi iil
C. Industrial  2805000
P. Industrial  .„„„„,.M. Franco Brasileira..... 50BOOO

Comp. do bonds:
S. Cbrislovão • ..„,.„„„
Pernambuco,  1508009

' 678000
1008000.-258000''
008000

- 558000 '

38009
206000

. 398000
198000
OuaUOO

1028000
558000

70J0OO;

126000
358500
íjliOO

, sngooo
'' 

455000:
..«ÜJOIÍO;-. \
.28500
2080(10
07tOOO

,008000

298000
178O00
SO8O0O

958000

818000

838000
258,0flH

58000
18500

58000
5S0O0
88500

lojow

93000
5O3IW0
70JO0O
80S0OO
693000

2158000
SUiSOOO
1208000
10SOOJ

SOO3OCO

VENDAS DA BOLSA
Moedas;

Soberanoi, 1.500 a...,.,,,,.. «•
Apólices:

Geraes do 4%, 2 
Ditas Idem, t e 5 
Ditas Idem, 5 %, 5 o 6a
Ditas Idem, 2008, 2a.....'.V

Acçües de bancos:
C. Popular, 500 
Ditas idem, 1U0 
Credito Movei, 100 
Rural eDyp., 40 ....:.....
Reputliia, 1.000, 100, 100, 100 o 100 a
Dita. idem, 1.000, 50» 100, ICO e 100a
Ditas idem, 100 
Viaçào, 60 % 400 c 133 

Companhias diversas:
Const. Civis, 30 
Melhor, no Brasil, 40 
S. C.11 islovão, 14 

Dcb'atures:
B. Vlação, 200 e 100 

Letras de bancos: '• —
Republica, 07 
C. Real do Brasil, ouro, 150 

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO NO DIA 23
Londres—vap. ingl. «Magdalena», P. S. Nicolsou

et C, ouro em barra, no valor de 1:7168'J80.

. BEBCADO OE CAFÉ
Venderam-se lionlem 5.000

rcercido. firmo.
:*¦ fechando o

I Slocfc «ia i* I S1 mios
Movimento
Eiistencla 110 dia I, de manhã
Enlradas desde o dia 

Embarques u'csse período •
Deposito no dia 22, de tarde

UTOADAS Na ULOOnAIUIAS

S. F. Cmtral ColilejeiuDites
Dia 22....
Desde 1°.-
Em 1892..

453.456
4.747.477
C.818.304

2.037.2S7
3.079.923

Telaes
Dia 23
Desde t"
EmlS32

fiaceos
630.161

10.S99.0OO
13.75I.6U

Siccas
133,950
173.110
3051090
131.439

475.651

176.705
3.267.494
3.853.397

£ifet
10.503

173.140
229.200

ENTRADAS PELAS ESTRADAS DE FERR1
CKNTIUt. nn llHASIt. Ü I.Ittlffll.lHNA

oiniKOi

tiSTnAL no onASiL

Cio 21

Aguardente
Arroi...':..
Assucar...'.
Algodão.';..
Mamoua...
Ba talas...
Café
Carvão....
Couros.....
Fariolía...
Feijão..,..
Fubá
Fumo
Madeiras..
Milho
Polvilho...
Queijos....
Tapioca...
T. e tijolos
Tooclnni
Diversos.

1:1508000
1:1498000
l:0i03'J0O
1:0008000

228000
23S000
413000

Í6O800O
838500
838500
818000

18000

108000
.ir.SDili

2053000

185000

SISCOO
OSjOOO

Ns. 10 lu.
4.. 123530
0.. 128190
6.. 113850

ranços
Ns. .10 ke.
7.. 118440
S.. 1IS100
9.. 108700

ron ttíos
Ns. arroba
4.. 183400
5.. 178900
6.. 178400

Ns. arroba
7.. 103800
8.. 168300
9.. 158800

tuiAMum nun' 11123 m jamiiuo nt 1893
Embarcadores
W. F. M. Lansliliri & C.
J.W.DoaneiG
Andrew Muir & ••
Êd. Jolmstoa & 
Itich RicxerdtC...
Karl Vítl-iis *<í
John lírads.;:nv & 
Janie» Malhew & 
C. G. C. c tntluslria
Karl Vaiais AC
Philips Irmãos & 
Sleinvrouder, SloBregen 4C.

T0I1I...

Destinos
N. York....
Idüm
Idem
Uãmburgò..
Idem
Idem
Idem
Londres....
(•?:i'j\«i
Liem •
K. Yoik...,
Idem

Suecas
1.419
1.237
1.433
1.35)
1.01!

AOO
l.OOJ

fiUO
030
25'J
802m

530.927'44".905

3.139

1.837

Disi* i' íio-sa

4.017.815
1.291.000

161.410

91.322

4.896
2.143

138.529

1.700

221.961
95.832 600

fiíidi í

12ÍO0O

1.928.159
iO.OOJ

015
44.797

3.555
3.530

15.833
34.154

117.018

20.000aio
38,401

Nota.— Na ralação acima não estão contempla-
dai es eipedlçücs em trafego mutuo pelas vias
Perto Novo e -Serraria, recebidas pela estrada de
ferro Central do Brasil. '

EHSANCAtOES DESFABHADAS NO D1A 23
Barbadas—barc. nor. «Sia Kinj».
Smithampton e escalas—vap. Ingl. «Magdalena».
Diamond lsland-gal. ingl. nSeollesh Glens».
Santos e Rio da Prata—vap. ital. «S. Gollardo».
— vap. ali. «Valparaiio».
Hamburgo e escalai—vap. ali. «Bauravrall».
Barbadas—lúg. ingl. .iMutilduu.
Caho-Fric—esc. Iranc. «Amcnone».
ParanagnA-pat. Ingl. «New Dominion».

RENDIMENTOS FISGAcS
Alfândega:

Dia i.l (aló 3 hurasj.,........... 302tollo752
Desde o dia 7.I50:B35!J035
Em igmil período do 1892 4.270:03SS881

iirrtl.e lona :
Oia 23 43:3018537
Desde o dia 490:2753455
Em igual período do 1892 01I:7028S20

Estado do Rio do Janeiro :
Dia 23 10:088 501
Desde odia 003:3393297

11.1071 Em Igu-a período.*! 1882 584:792*832

VAPORES ESPERADOS
Havre e escalas, «Paranaguá»
Rio da Praia, «Advance, •'-.
Trieate e escalas,' «Aglaya»,.,:....... • 1 •
liio da. Prata, .nEllsa»:................
Portos do Sul, «Pjanela»,..-.......;.....
Hio.dí¦Çí^a(-«Mak^an»...t.w.'.f. ;..*,.
líiçmí-ii c tsciiiaj,-«Ku-liiH
<Ito:-d<íoirc escalas.-nürli-aalo............
;Pnrlos do Nurle,-iíSiitclHiB'>... i........
Portrs do Sul, «Planí-lru»..,.'..,., *V... •
Hio'Grande do Snl,'«ltalpúV"".1...ir.V
Hio da Prata1,«Í'liiJiasu......./..jí»'.,
Santoi, «Curitvba». ;. *.
Hamburgo c escalas, «Itaparica»........
K«)va-Zc.Iândia. «Boric»  ii_i¥
Hio da Prata, «K<maleur»
Santos, «Hei de Portugal»
Valparaiio e escalas «Brilanula,

VAPORES A SAHIR
Pernambuco, «Jatobá'
Portas da Norte, «Alagoas», (10 hs.)
Nova-York o «calas, «Advance»
Caho-Frio, «Jeronjmo Robello». (4bs.)
Santos, «Angra dos Reis», (6 lis.)
S. Malheus e escalas, «Mayrink», (8 ht.)
Rio da Prata, «Ortegal» •'•
Angra e Paratjr. «CereS», (5 hs.)
Portos do Sul, «Ilanena», (4 ht.)
Pernambuco, «HiíierÜie» • • • • •
Nova-York, «Alliança»
Hamburgo e escalas, «Curityba», (2 hs.)......
Nova-York, «Biela»
Lisboa e Uorddos, «Iqualruin..
Londres e escalas, cColeridge».
Londres, por Tenerile, «üoric»
Santos, «lUpaiica»
Nova-Urlpaus, «Phidias»
Livetpoo! o escalas, «Britanoia»
Ilavre o escalas, «Rei do Portugal»

ENTRADAS NO DIA 23 
'

Rio Doce e cscalas-4 ds. (30 hs. do Ilapemirlm)

Eaq. 
nao. «Araruama». coram. Manuel Josi:

.ournnço, passags. D. Margarida G. dos Reis,
D. Elvira dos Rels.D. Donedicla do Espirito Santo,
Luis da Costa Morinho, Anlonlo C. Fernandes.
Josd Lnurenço I/ipes, João Gregorio Descouru;
liais. BartelacI Francisco Carlos, sua família e

- S-Gllios; b.ilgi rioíenlino-Clasie;- íraac.Tir.-
salnl Descourls, 8 de 3a classe.

Oaspe-59 ds. lug. Ing. «Colerldge.,.-189 tons., John
S. Shaplaud, equip. 7 : c. bacalhau A ordnm.

Marselha pela Ilha Graude-45 ds. (10 hs. do ulliiuo)
lug. franc. «Margucrite AJIce», 215 tons. m. Bar-
qubsan, eimlp. 8 : c. vários gêneros a Ilarl Va-
laia AC

CoiiSa Vermelha — 4 ds., gal. ing. «Mcrsey», 903
tons.n. C. Christinns. eqnip. 13. c cal madreporu
a Companhia Cal Madrcpora;

Bahia pela Villa do Prado—5 ds., vap. ing. «Eliia
Souto», 285 tons., comin, I. J. Cava, equip. 19 :
c. vários gêneros a E. C. Farlcy, passag. Eufrasio
Caim Alatuá. - -• ¦ ¦ ; * ¦ -

Aracaju nela Bahia—4 ds. (3 dias da harra), paq.
nac. ''Ksiicrüuija». comm. Antônio Rosa, çassags.
José BomOm.'llnval Araújo Lima., Affonso Ma-' rlaiio Chaves, Firuifno Ceuto, Francisco Andrada
ilello, CjrMido Jnllo do Cnmpm,'Di Llna, 1 ca-
delue 94 passags. de 3a ólaseo. *

Rio da Praia—4 ds. (3 ds. do. Monlovidéo) pao;.
ingl. «Magdalena», comm. 11. C. lllgand, passags.,
a italiana D. Pelrano S. do Barra, as austriaeai
D. Nova Schséuborg.D. Ciará (Jspackt; olnglox
George C. Anderson; o nrugnayo Frederico
Pnullier; o americano 0. W. Fishbackj o france»
Alliert Varlelle, 15 de 3* classe o 135 em transito.

Llverpool, pola Bahia —23 ds., (3ds. do ultimo),
paq. ingl. «ülbers», comm. A. Cadogan, passag.
o hesp. D. E. Morgade.

Santos, pela Ilha Urando — 1 d., (0 hs. do ultimo),
paq. Ital. «Mlehcllo Laziaroni», comm. G. U. Tos-
comio, passags. 103 italianos de 3" classe em
transito.

S. João da Barra—21 hs., vap. nac. «Campo»»,
225 tons., comm. Ângelo C. do Brilo. oquip. 23:
c. vario».gêneros a Joa". do Souia Valle, paaogs,Calltto G. de Carvalho e sua mulher.

Ubatuba e escalas - 3 ii., (8 tis. do Mangaratib»),
vap. nac. «Emlllana», 120 tons., comm. João t.
da Silva Santos, equip. 17: c. café e aguardou!.
ao commandante, passags, Francisco Üooçtlrtki
Pereira, Dr. Rogério de Olivoíra, José Joaquim de
Valle, D. Emilia Nebre e 1 Olho, Manuei R. do
Lima, e ma mulher, D. Guiomar Ferreira e 2II-
Iboi, D. liaria N. VioiruJD. Aleundrina AcIiJKtv.

SAHIDASÜODIAJS
Rio da Prata—paq. franc. «Brosil», comm. Minier,

Bassags., 
Dr. Baeta Neves Filho, Dr. Menena

orla, Dr. Lnit Pinto, Alencar Cintra o sna mu-»
lher, coronel Pedro A. de Barros, capilão Elpidio
B. Dias de Moura, G. de SA Valle e sua mulher, t
filho e uma criada; os italianos Lnit Sambncclti.
Dr. Jowuba Posada, Ropol, Lantini Paulo e soa
mulher li. Linu Valdi, C. Lamari.Luit Paulo. T.
Gantuldi, José Parodi, os allcmãcs D. Clara Ans-
ther e Samuel Berk, os argenliuos Jacinlho La-
nele, José Gomes Villanova, Dr. Patcmardo
Vallj, BemaaUao SancirtiaJ!,. Manuel. Miijiw,
Francisco Maslron, Antônio luiaz, Mal Uu Etu-
laiu, Sanliaco Etr.lain, ns húngaras D, Olga
Barak, o D. Einraa Fozcbs, 41 do 3" classo e 110
cm transita.

Sautiü -tsre. íiauc. «Gcrlmdes», i-7 loaa., Cl. lit*
na;:dini, equip. 12: cm las'.ro de pedra.

Rio da Praia por Saatos-paq. Ital. «San&>-.rdon,
comm. G. B. Ungia;, passags. 400 icuuigraulee
pira Santos, SSt cai transito para o lüo da Pista
o S-nlu;.
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S. PAULO DE MURIAHE
BOA FAMÍLIA

Joaquim de Paulo Macloi doclnr» &

Íraça 
o a quem possa Interessar que, cm

5 do dezembro do 1893, comprou Urro e
«om responsabilidade alguma a casa do
noporto o Borttmonto quo olla continha,
portoneento aos Srs. Partira do Azevedo
A Imito, ficando assim toda a rosponsa-
billdndo a car|ro dos devedores, o o com-
prador livro o desembaraçado do todo o
qualquer ônus o rosponaabllldadoi o. pura
constar a praça o a quem possa iutor-
•luar, faço a presonto declaração.

Boa Família, 4 do Janeiro do 1803.—
Joaquim dt Paulo Maciel.

O abaixo asslghado faz publico a todos
bt'_:i assim A praça, que o negocio quo

(ez Sum os Srs. I'or»lra de Azevedo
& Irmão foi om 15 do dezembro do anno

Iiroxlmo 
passado o não om 15 do novem-

iã. como foi publicado na Qasela de
Noticias do 1 do janeiro, flca»lo assim
ícctllicada a declaração feita pelos mos-
mos senhores, üutroslm, declara quo
comprou,tudo por l.sOSOgOOO quo serão
pagos aos prazos do 30 o CO dias em
partes Iguaes.

Boa Família, 4 do Janeiro do 1893.-
Joaquim de Paulo Maciel, {'

PHARMACIA
Prccisa-so do um ofilcial; trata-se na

ma do S. Pedro n, 80, drogaria do Araújo
& Pimenta. ('

RESTAURADOR DA BELLEZA
Be todos os cosméticos até hoje conhe-

cldo3--8tm- duvida esto um-dos-nials
eflicazcs para, em pouco espaço de tempo,
fazer desappareccr completamente as
zardas, pannos, borbulhas e manchas do
rosto, dando A pello uma frescura suave
e um avclludado magnífico.

Preço de um frasco 18, dúzia lOg. Uni-
camento na pharmacia o drogaria lias-
pjdl, rua da Assemblea n. 78. (•

Rheumatismo
Uol.aOdloniaiorhoun.Btlco.nre.

Rtarado 
do Antônio dn Comia

ilornca, itliariunooutloo do
lllo do Janeiro
Dlfforeiitca proparaçCes so têm appU*

cado ao rheumatlsmo, tom quo d'ellas so
tenha tirado bons resultados. Foi do-
pois do havermos aproveitado os com-
ílctos estudos do MM. Boullland, Pousar,
Elwords, Andral, Oital, Uenttln, Porltlns,
Rlcord, Baillon, etc. 'o obtido grande
numero do cxporlonclas, quo alcançamos
prepa/ar um medicamento composto para
combater o curar tio terrível perseguidor
da espcclo humana.

Km allivlo & classe solTrodora do rhou-
matismo, apressamo-nos em fazer co«
nhecer tão poderoso medicamento, soai
quo possa prejudicar a saúde.

Das numerosíssimas curas, effectuadas,
quer no rheumatlsmo articular agudo,
quer no rheumatlsmo muscular, grande
numero, era um estado de descsporaçio,
sem poder, andar o com dores .atrozos*
com o uso do alguns vidros d'esto pro-
cl»so romedlo, ficou radlcalmento curado.

Único deposito, na Pharmacia Normal,
rua da Quitanda n. 10. ('

Preço de cada vidro 38. Buzla 308000.

LOTERIA- DO" CEARÁ

EXTRACÇÃO INFALLIVEL SABBADO 28 00 C0BBES.TE
Paga-se o dobro se íor transferida Paga-se o dobro se íor transferida

B. LOPES DE OLIVEIRA & d.
16 Travessa âe S. Francisco âe Paala 16

Tendo de fazer leilão dos penhores ven-
cldos no dia 11 do fevereiro próximo
rogam aos Srs. mutuários a virem refor-
mar suas cautelas ató a véspera d'aquelle
dia. ('

—DOBHCAS DO FIGÂBO E BA50
São curados com o Vinho de

Jurubeba Composto, de Rebello
& Granjo, approvadopela Exma.
junta do hygiene, assim attestam
muitos médicos respeitáveis e
milhares de doentes quo d'elle
têm feito uso; vendo-se á rua
Primolr do Março n. 64 B. (<

G0N0RRHEAS
fchronicas e recentes, flores brancas, etc,
curadas radicalmente em tres dias, sem
dõr nem recolhimento, pelo elcctuarlo de
copahyba e cubebas ferruginoso: appro-
rado pela Inspectprla Geral de Hygieno,
unicantc-ute ua plinrinncla
naapaU, rua da- AMemblea¦¦ ?8' gft. 

L

RHÊUMATISMO
l Essência depurativa concentrada da
caroba miúda', approvada pela Junta do
Hygiene publica. Esto excollente medi-
cimento cura radicalmente, cm poucos'dias, o rheumatismo antigo, o moderno
e todas as dores rheumaticas. E' fácil
de tomar, tem pouco resguardo o o seu
éffeito è certo ( frasco acompanhado de
jima inslrucçio, 28; veude-ae uni-
cSmento na pharmacia Raspail, rua
da Assemblea n. 78. (*

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
ELIXIR Dl PEPSISA COMPOSTO

Este excellente preparado é o único
remédio certo para curar dyspcpsias, vo-
initos, enjôos, falta de appctíte, eólicas
do flgado e intestinaes, flatulcncias, ver.
tlgens, dores de cabeça, etc; preço 28.

Vcnde-«c uiilcaincnto na
raa da AMCu-blén u. 78, .abar-
macia ltas.aáll. ('

SENHORA
Uma senhora chegada da roça para to-

mar banhos de mar na praia de Santa
Luzia.precisa de um commodo, com pen-
são, por dias, em casa de familia honesta,
nas proximidades ou nas ruas da Mizcii-
cordla e Santa Luzia; quem tiver tenha a
bondado de annunciar. para se ir tratar.
Paga-so-lbe o annuncio quo fizer; ¦ -('¦

bronchites, coqueluche, defiuxos, rouqul-
dão, tosses nervosas c rebeldes, defluxo
Mtnmatlco e todas as moléstias'do peito,
etc.: cura rápida pelo xarope peitoral de
Desessartze alcatrão da Noruega. Frasco
13, dúzia lOg; iinicaincnto na raia
da AMMC-ublén n. 98, iiharma-
ela ItaspnlI. noco«uiiionila-»o
muito ao rcHiicltavol publico
cato exccllento preparado. (•

G. a. RommenliQller
Jtotterãam - (Hollanãa)
trata da construcção e da orga-
ni-acão de Establccimentos para a
fabricação do Ácido carbônico li-
quido, tirado do Gaz de alu-
miar, conforme o procedi-
mento de Rommenhõller.

O seu methodo é a maneira a
menos dispendiosa para preparar o
Ácido carbônico liquido tanto em
grandes como em pequenas quanti-
dades e algumas grandes fabricas
da Inglaterra o da Àllemanha já
fonctionnem com este systeraa.

Prospectos circunstanciados e en-
formações gratuitamente a pedido.

Reopmmeiida-se ao publico esta loteria, a melhor e mais vantajosa das existentes, pois que
além do prêmio de 150 contos, tem muitos outros prêmios de grande importância, como sejam: um
de 20 contos, um de 5 contos, 2 de 2oontos, 5 de 1 conto e IO de 500 mil réis ; premeia as dezenas
dò J.òj 2o e 3o prêmios, as duas letras finaes da Ia e 2a sortes e os finaes simples do Io e 2o pre-
mios. —Os encarregados, CUNHA, RIBEIRO & C, rua do Rosário n. 59, Io andar. Remette-se
qualquer pedido com toda a promptidão, offerecendo-se uma commissão vantajosa aos compradores
de 50$ para cima.
Bilbele Inteiro 4$, quiota 800 rs.; os prêmios sio pagos sen desconto alpm, à orõem da tbesoiiraria, pelos apoies Camões & l; caixa d. 946, telegramma Pekim

2A

EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 1889
DOTTS

GRANDES PBEMIBS
4f MABO* °g JI-ft-B^9jõi

B^_?&_m__i ^C'

WÊÊ
______ GHRISTOFLE^c^rif

ttu oaraailas para o comprador

PRATEADOS SOBRE METAL BRANCO
3-ni preocciipar-nos da concurrencia de preço que só se nos pôde fazer a detrimento tia qualidade, nos

ma/ntívòmos constantemente a perMçáo tios nossos produetos e ficamos fieis ao principio que foi a causa do
grando encontro que em a nossa Casa:

Dar o melhor produoto pelo preço o mais lar ato possível.
Para evitar toda confusão no espirito ào comprador, maintlvemos.

a unidade do qualidade,a quo a nossa experiência n'uma Industria que nos mesmos areamos fia quarenta annos, nos fem demostrada
necessária o suffíclenle.

4 unfca garantia para o comprador consiste cm aceitar exoluslvamento como produetos da nossa Casa aquellet
O-Jectos que levam a marca de fabrica aqui junto o o nome CHRISTOFLE em todas loltras.

CHRISTOFLE & Cla, em PARIS.

EJé¥^®í1 £1^ É 3^^W^1 ADHERENTE E INVISÍVEL
Do Perfume «teí-Cioso para brauquear c suavisar a cutúfc

HOUBIGANT, Perfumeiro, em PARIS,

Nova Frihnrgo
Aluga-so um chalet para família de

tratamento; trata-se na rua de S. Pedro
n. 69. (

WIOLESTISOAPELLE
Empigens, sarnas, comicliiSes.darttiros,

pannos, manchas e todas as moléstias da

Sello, 
etc, curam-so radicalmente pela¦ouimln nntl-lici'i>ctica, appro-

vada pola Inspectoria Geral de Hygiene,
preço 18; unicamente na rua da Assem-
bléa n. 78, pharmacia Raspail. (•

T3ES0UR0 DO CABELLO
OLEO DE MAMONA QUINADO
(•Excellente preparação para fazer crescer

D calicllo, Impedir-lhe a queda o dar-lhe
rum brilho magnideo; frasco 18, dúzia 1"J;
venilc-so unicamento na pbar-'çauçUItaspail.rua da Assemblea n.78.(-

—«Tt

PRSCISA-SE
alugar um commodo que tenha logar

Sara 
cozinhar, nus immcdiações das ruas

etc de Setembro, Ourives, S. Jos6, Qui-
tanda, Urugiiayana, Rosário e Hospício,
cujo aluguel seja de 358 a 408; quem
tiver annuncie por esta folha para ser
procurado. (•

. AST&MA S ROÜC.UEDÃOBRONCBI^ES

Curam-se com o Xarope Peitoral de Alça-
trão e Jataliy, preparado pelo pharmaceutlco

Honoriò do Prado. Vidro, 1$500

DEPOSITO-115 RUA DO UVRADIO 115

MUSICAS NOVAS
Florlvniualiinü

Pllcorillaains
IUli<(og'Qlniaa«

SQlvnaxljf:i
Gii-alva*

ItlUocta
Musicas do maestro Plicardo Belli-

nhanio, professor do Pertalio Maranhense,
Contra os cantores dos diterios do ar-

ruaça, sem legenda e sem historia local,
condigna de um povo clvilisadoj vende-se
n'esta casa a 18 cada uma; à rua da Paz
n. 28. {

BYSENTERIAS
é diàrrhêas. Xarope adstringente do qul-.'na, casearllba e simaruba, remédio eflícaz
para curar radicalmente, em poucos dias,-
as diàrrhêas o dysenterias recentes ou
cbronicas; veiitle-so «íiilcaincate
na pharmacia Raspail, rua da Assemblea
n. 78. ('

Preço de um frasca 23. dúzia 208000.

¦ PRISÃO DE VENTRE
iores de cabeça,enxaqueca, vômitos, affe-
Içies doíigado o dos rins são curados ra-
ilcalniente pelas pílulas anti-biliosqs e
purgativas. Estás pilulas não provocam
tòlicas, como acontece com preparac.es
»naldgí8. Preço de uma caixa, contendo
«plicaçao, 18, dúzia 108. Vende-se uni-
camenle na rua' da Assemblea n. 78,
pharmacia Raspail. ('

v:_ffi:-RLi-*_o3®
lombrigas,' aBcarides e todos os vermes

¦ Intestinaes são expellidos pelo afamado e
já conhecido .«nm/Mpo-iaKaiife.Cadacaí-
xlnha, acompanhada de uma explicação,
18, dúzia 108- Vende-se unicamonlo na
rua da Assemblea n. 78, pharmacia Ras-
pail. ('

Corysal Lasprão! Tétano!

^ A ÍY1HQ j llofioC. @ i O^FHH^!
J_-SUOfel6ll9MfelU(UlUGJ

4
¦CTaaioo Sviooesaor dos Oar_XLelita,s

PARI&-14, Buü ile VAhbaye, 14-PAKIS |
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IDescoiafiai?
CONTRA:

Flates
Mirai

Indlgastõ»

Aroplixla
Choliri

Eajôoúimir

iRUE
14

ieMBBAYEÍ
PARIS

ítP1

m
Febtt amarella, ttt,

Ler o prospseto no qual vai"tnvoMdo cndi vidro.
[Devo sccxlylroletrol-

ro branece preto, era
todos oa vidros, neja
qual tõr o tamanho.

DEPÓSITOS RU T0DA3
AS PI-ATl-IACIAS DO

Uni ver ao.

ilasi
' o.

DA.-J KJft.w

GAZETA DE NOTICIAS
Esta beui ruontaila odlcins. no cucarves'.. da impi-csstio

do livros, rouiniiect», rclatorloa, nviilsoa, TacturaM e cartões,
trabalhos «atoa <ino eino fuitoa coua a íualov brovldatlo c
por preços rasoavciM.

CABTA8 BB EKERl&O a qualquer hora.

IFfllsiíiraçfifB
o exigir a Assignatura

de

THESOURO DAS MAIS VERDADEIROS
5f v_^_^^.

EL-OTRO-MAQNETICOS , »'
'" CONTRA AS CONVULSÕES \

'-S? para facilitar a Dentição das Criàáçaa.
Os Colleros floyor suo 03 anlccs que presciv-0 mlouate as

ttiaoçaa Ias conr.lsõea, ajudando ao msio tempo a .enttçSo. -
O Doutor EKOCHARD, tTofcsser- ihjgiene e ias doen(as ias

n. •j-.-if j.. Miiimi crianças na Faculdade de iíeaicitia de Paris, redaelor do jornal LaEoauntudu wmu Jouno M6r0i iiz 0 íminte> soirc 0. collahes hoyer :
« Aftm de respondor a grande numero do perguntas qrtio ma sSo

dirigidas, direi á_ minhas leitoras que eUaapodem, oom toda a confiança,
empregaram o COX,Z.i_B BOYEj. .uo ha mais de 3S annos, o tSo bem co-
nhecido em Franca o esfranflreiro, o que não tem valido ao sou autor aonão
felicitações. A elcctrlcldaile guo d'o/Js se desprondeHtão mínima quo seja,
produz na pello do pescoço da criança o sobre os Oos nervosos que
rodeam os quoixo3, uma ligeira excitaçRo que não podem evidentemente
ser senão muito salutar, no momento da dentição para ovitar as
Convuls&ea. (Jornal La Jeune Mero, anno 1876).

EXUA-SE QUE CADA CMXISIIA TENHA A MAMA DA FADnlCA ACIMA li A ASSICHATUnA :

ROVER, P_araac8utico,225.rua St-Martin, PABI3. - Deposito en Iodas Pliarmarias..____„ ____-_-- "Tj^ggs^

Cura-se radicalmente côm a MORVTNA,
poderoso remédio que tem sido applicado'
com êxito assombroso nocurativo d'cstas
moléstias, dando um resultado verdadei-
ramente prodigioso 11

O MORMO, corysa, bronebites, es-
ponjas, manqueiras, tumores, lamnarào,
tétano etc. ; quasl todas estas moléstias
tao freqüentes no Brasil, e quo a maioria
dos veterinários reputavam incuráveis 11
A MORVINA velu demonstrar pratica-
mente a curabilidade d'estas moléstias,
representando por si uma botica vetete-
rinaria com a vantagem de curar todas
as moléstias próprias do Brasil. Deposito,
rua Sete de Setembro n. 45. (.

PREVINAU-SK COM AS IMITAÇÕES

Flor de A.rróz
FRESCURA E PERFUME INCOMPARAVEIS'

PERFUMARIA ORIZA,
de L. LBGBAHD

vm- Inventor do ProrJucto VERDADEIRO e acereditado 0RlZA-01Li
1 1, Fla.cede Ia _VI-i.dLele_.i_,e, Paris

ACHA-SE EM TODAS AS CASAS DE CONFiANÇÀ

APERITiVO AlERICâüO
DO

f3A.IL.ILaS3S

SITUAÇÃO Á VENDA
, Vondc-se uma situação, terreno de

primeira, perto da Estrada do Ferro Leo-
poldina, duas léguas distante da estação
de S. Joaquim, caminho de rodagem, nas
condições seguintes: terras com divisas
feitas, 50 alqueires de plantas mais ou

, menos, sendo a maior, parte cm malta
virgom muito própria para cafézaes e

.com madeiras para construcção; 40 a
50000 pÔ3 de cafés novos dando fruetos, e
médios bem tratados, derribada para mais
plantação de café, cannaviaes abiindan-
ies, uma engenhoca, moendas e manejo

. fle ferro, casa na mesma com todos os
commodos para trabalho de canrin, alam-
bique, tachos e utensílios, casa com to-
neís para depositar aguardente, casa de
morada com bons commodos, tulha para
café, paiol e outros mais commodos, tudo
bem construído, 5 casas pequenas de
telha para auxiliares de lavoura, pasto
quanto basta, o grammado bem fechado;
além d'estes commodos têm mais tres
sitlosinhos com lavoura, dous retirados e
um mais perto, todos com commodos e
boa localidade para augmeutar lavoura,
tendo uma boa casa para familia.

Esta situação, devido b. prevenção de
seu dono não tem nada estragado, ven-
de-se á vontade do comprador com co-
lheitas ou sem cilas, tenlo boa colheita de
café, milho e canna. Vendem-se bois,
vaccas do leite, carros e muitos outros
utensílios para a lavoura; quem preten-
der póJe dirigir-se á seu próprio dono'Autonib José Neves, na mesma, para in-
formações na dita estação com Corrêa da
Rocha & irmão. ('

CIDADE DE CAPIVARY
FESTA 00 ESPIRITO SANTO

No dia 82 de janeiro, haverá sermão,
Te-Deum a noite o fogo artificial com
grande pompa e nma boa musica. . ('

PR. CXJ-N"I3:A
CURA AS MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO

A excollencla o a efflcacia d'esto maravilhoso medicamento ê attestada, não só
por mais do cincoonta pessoas, entre médicos distinetos e estabelecidos, como pela
venda de mais de C000 vidros. Rua da Alfândega n. 230, sobrado, e Ourives u. 30,
P. de Freitas.

CARNE, FERRO e QUINA
O mais lwüdcanto dos Alimentos aluado aos Tônicos mais reparadores.

EXTBAHIDO DB TODOS 0*S -MNCIPIOS SOLÚVEIS DA CARNE
CABIVE. fgríio c ©íJlRia l Dez.aunos do exilo constante e asafflrmaç3o3¦flalníató aliás sumidades da sclencia m6d!ca,provam quo a a3sociaç5o da Gnrnc,

do rera-o o da í)uinn. .onslltuo o mais enérgico reparador ate hoje conhecido
para curar: a Clíloro^'. a A nemla, a Meitstruacâo dolorosa, a Pobresit o a A Hera-
cio áo sangue, o nachillsnío, as A/Fccnòes escrofulosas o escorbutteas, etc. O vinho
Fpitiikíiioso Ai-oiaii 6, com eiTelto, o unlco que reúne tudo quo tonifica e for-
Uflca os órgãos, rcgulansa o augmeuta consideravelmente as torças ou restilue
o Vigor o puresa do sangue empobrecido, a Cor o a Energia vital.

Ytnâa-por grosso ,cm Parü.na Pharm' de í. t-BBÈ.r.RicnelicMO-, Succossor-daAROOD
MTA lOtlALlIESIll A TIIIDA Ul TODiS A3 PlUNCIFABS FlUltUAOAS DO EIIlUHOBinO.

Gommandailor Harclso Luií MarlínslUlisIfG
l>. Kii|i1ii<oNliia alo Vorn

Oi'ii« Oont» llllai-li-o o
naiiin HllaitM, «> 1>I'. IViirclNO
l.aalx ltliaa>liain ltlltcll'1» o

__ nnn iiaiallioi*, o !>"•• Cnn-
«llü» Jo*6 ifoi-aTliu» filni<(laiM o
Mim laiulli-a', o Mi*. Jtaniiiilui
Xnvloi' «ia HÍIv.-íji» Juiilor o
min intillici', c íCdttm-ilo Rim*-
«In- lllholro «Io Cai'vnlli«i«
«.'oiiiiiiiiiitiMim n niMi» pm-untv»
Vi tllIllROl l|«IU r«ll«>C<MI,l«l>Il(»'lll
auf Iioimim «In «><>l(<>, ¦(•¦¦ mu-
••lllíl, |»l«l, NIIHI'1) O Uo <> (iOlll-
iiiciiilixloa' tVarclH» B.iilr. niiar-
tln> lllltulrta <|ii«> «aca-á lioju
NOimltnil» no <>«aiil<oi'(» «Io H.
.•"«'nuclacn «I» foaileouoln, n:\-
liluilo o IVruliva «In onnn «lii
¦'vialilciicln «Io (üainilo, ú ¦•mi «In
Cimiuo Vclle  10, ú«a 4 l/U
liornau «lia tnrtlo.

Augusto AIvõs Porbella
Eiiphcmla Alves Poitolla, Au-

giisto Alvos 1'ortolla Filho, Fran-
cisca OulmarScs Poitolla, oi' to-
nenlc Ilermnnn Theller, Soplila

___ Porlolla Theller o filhos, Froilorlco
Rodrigues da Costu, Latira Portella da
Costa o filhos (ausentes), 1' tenente
Athanaglldo Lopes da Cruz, Maria Au-
gusla Portella da Cruz o líllsa Alves Por-
tella, confessando-so otcrnaiiiento agra-
ilccldos ái pessoas quo acompanharam A
ultima morada os despojes mortacs do
sou querido marido, pai, sogro o avô
Aiifiuul» Alvoa Portclln, convl-
dam seus parentes o amidos para as-
slstircin ú missa do sétimo dia, que
pelo repouso de sua alma mandam rezar,
nulnta-feira, íõ do corronte, na matriz do
Pctropolis, As 10 1/2 horas ; confessan-
do-so para sempre agradecidos aos que
se dignarem tomar parto neste acto de
religião e caridade; ~(~

Cn;i!4ão touoiiio Alaiilt-o I.cnii-
«ll'0 «lu fjüvn lllbclfo

O capltão-tenento Paulo A. 111-
beiro do Couto o sua senhora, o
primeiro tonento Pedro Aloxan-
drlno R. Duarte e sua senhora o o

- __ engenheiro Leandro A. R. da
Costa c sua família, pcnalisados pelo pas-samento de seu bom o prezado parente
canitao-tenento Almiro Leandro da Silva
Ribeiro, nacidado do S. Salvador da Ba-
hla, convidam as pessoas do sua amizade
para assistirem a missa quo pelo eterno
repouso d'nquollo bom e querido parente,
mandam rezar, amanhã quarta-feira, 25
do corrente, ás 0 horas, naigreja do Nossa
Senhora do Carmo; polo que se confessam
summamcntc agradecidos.™H!0l "DA 'MECA 

LIMA" 
'

1,' ÁNNIY-IISARIO DB SEU PASSAMENTO
Lindolpho Emygdio Jorge de

Lima o suas filhas,.sogro, sogra,
irmãos, cunhados, sobrinhos, tios
e pais, rogam o caridoso obséquio

 do assistirem a missa do 1.' an-
nlvcísariü do sua querida esposa, mâi,
filha, irmã, cunhada, tia, sobrinha c
nora, Antonia do Fonseca Lima, quarta-
feira, 25 do corrente, ás 9 horas, nas
matrizes da cidade do Rio Bonito, Ila-
borahy o Villa do SanfAnna de Macacú,
o quinta-feira 20 em Villa Nova de Itamby.
Por tão caridoso acto da religião se con-
fessam eternamente gratos.
gr_n_ttM_af-raer3-cu..rM wamamaMfBM «ri BBBa—

ANTÔNIO SELMANN
D. Virgínia Selmann, D.' Fran-

cisca Romana dos Santos, D. Her-
miníaSelman n, Eustacbio Selmann
c Domingos Luiz da Uotta, mulher,

___ cunhada, sobrinhos e amigo do
finado Antônio Selmann, agradecem do
intimo d'alma a todos que acompanharam
seus restos mortacs á ultima morada o
ainda rogam o caridoso obséquio do as-
sistirem á missa que por sua alma man-
dam celebrar amanhã 25 do corrente, ás
8 l/S lioras, na igreja do S. Benediclo da
cidade da Barra do Pirahy, polo que fica-
rão eternamente gratos, (•' -S-iri i ir"_-i»_rr-rvmr--'-' i-rnn Mi il1 " ¦'¦¦'¦¦¦¦•'

SANTA CRUZ E-.ITAGÜAIÍY
D. Maria Fraucisca Cardoso

Pires, seus filho?, netos e noras,
magoados profundamente: pelo in-
fausto passamento de seu esposo,

_ pai, avô o sogro o major João Ba-
silio Teixeira Pires, agradecem as pessoas
ii sua amisade o lerem acompanhado
seus restos mortacs ató sua ¦ ultima mo-
rada; o do novo convidam a assistirem ás
missas de sétimo dia, que se rezarão
quinta-feira 20 do corrente, n'esta ma-
triz, ás 10 horas e na de Itaguahy, ás
8 horas; por mais esto aclo de religião se
confessam eternamente agradecidos. (•

GÜAtiARA-BICAS
V''"A muliiij

nilioH.-Roi.ros.lnn^iro11;',?,1,';1,'^'
_ do fotloçuio tymelm 3m ?'Andrado tioulart, convidam ,#"'

pessoas de sua amizade o da do lulvn'a assistirem ú missa do trlgoilmó .h 
' '

scri celebrada por iilma üu mesmo no |||,1 do íoverelro, na matriz dn Quar,..S.íJmí do Illcas; por puto'«B{otr •'
glão so COnfciiaill desde ját Rozaso umn missa

do corronte, ás 8 lio

, wii.
¦"lo.'il,„.

ftnirtutiA;

S «n»1^,"»'^, »a l.rSjVj1;
uu -urioiue, ns» norai. mr ,j_rde Ladlsláo Pereira ,,,'s v,",?,»

. na ig

A HERPETINA
do Dr. Bottoncourt é uma bslla M,«.ração com baso do glycerina 0 J,-SJ«
da, a qual deve fuzer pai te da toil,' ,IV
todas as sonhoras elegantes, pau _!,'tliur n pello do rosto o das mãos, eci !"espinhas, surdas o pannos. Amiü,.,.toda? as noites, ou de dia iinra a, i,,,1.
po de arroz uo rosto. Vidro _«i ii_ 1,"
Assemblea n.09, Pharmacia k' to™' |i

^"CUBí^rto

I o mm Dftollli-
-cCwCI-V.tV

URANAD0 B Q5©.jj|]|
rii4iniauirJioangniiiiif,[(i,

Dap«illarloiBO»llo.i/,.„niieir.,
Anaró do Oliveira y a»í

Venda poi ¦ atacado:
PESQÜI, Bordóos(FMlÇl)

GAMARA PnOTOGRAPIHCA
Vende-so uma, com objectiva, tres cal<

xillios c pé portátil; para vêr na rua d.
Carioca n. 52.

QÜEREIS CURAR-VOS?
de Iodas as moléstias chronieas, tiloerii.
tumoressynliilitlcos?.Tomai a CAUOUlNi
do Da. Carlos, dopuralivo do sangue, si.
berano o infalllvel nas suas appíicaçõcu,

Rua da Assemblea n. 59, tMuuim,.
cln Fc«Ica'nI. Vidro 38000. (,

0 PEIT0B.4L Kffipi
do Dr. Bittencourt calma as dores tliora-
xlcas, produzidas por nevralgia3, e é ua
sedativo de primeira ordem na tuber.
culose pulmonar. Rua d'Assomblca 59,
Pharmacia Federal.

EXIGIR o nome
s » assimilai» AROÜD

H

39 Rua Sete de Setembro 39
Grande sortimento do papeis pintadosde nossa fabrica o estrangeires, que vou-

demos por preços sem receio de compe-
lencia.

ANACHORETA & FRAZÃO
N. B.— Nossa casa não faz parte di

companhia. (•

S>.6^>.V para.

O ESTÔMAGO
Elixii- do casca d'anta o papaína, do

pliarmaceutico Bernardlno L. M. de Brito
—auetorisado pela Inspectoria do Hy-
giene. ('

.. DEPOSITO
MAGALHÃES, LUCIUS & C.

36 RUA DA ALFÂNDEGA 3G
33i_rL3_ieia?o

sob hypolhcca do prédios, a juros mo<
dicos, negocio decidido; na rua do IIoi-
picio n. 203. ('

í&MSiMS+MS1NMWMMt1S1tAftfii^&

V
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MEDALHAS DE OURO
nas Exposições Universães do

Paria 1898-1889
Bordeaux, DIPLOMA DE HONRA

.. na Exposição de 1832

k

l^ai^S^.ttUêrfo

uffiP*

Sordsos (França)
Depósitos cm todas as vendas

de comestíveis. ^
&SHW>UWWVWKt&$>tHMSKtA

A' PRAÇA
Guilherme dos Santos participa aos seus

fregiuzos e amigos que, tendo em data
de 31 do agosto do 1892, dissolvido a
sociedade cm conta de participação que"constituirá 

com Thomaz JãQYay, para
explorar os gêneros de estiva para prover
os operários da fabrica de Baiigti, na
íreguezia de Campo Grande, continua
com o mesmo gênero de uegosio.ospcran-
do merecer aconllança com que tom sido¦honrado 

o seu estabelecimento.
Realengo do Campo Grande, fazenda do

B__£ú, 10 uo janeiro do 1893.—Guilhermetios Sanlosf {•

OURO VEIsHO
e prata, compra-se qualquer porção, á
travessado S. Francisco de Paula n. 10.(

DE

NASCIMENTO & FREITAS
SUCCESS0RES

DE

-BOÜDOnSSIER & SOARES
Eslo conhecido estabelecimento dispõe

do excelleiites commodos para famílias
e quartos ventilados, -

Recebe incumbência de lunchs, jan-
tares etc. etc., no Estado do Espirito
Santo, Victorla. (•

Antuérpia 1885.1
Paris 1889/

^OOç.

Marca
OS MAIS PERFEITOS NO MERCADO

2GOO0

<$VÍ$Q

WÊÊÊÊÈÈ
m

_d*Hautevilie

Exigir onome BERTHOLEX
? Ia marca âe garantia

sobre todas as Camisas.

1
¦

ALIMENTO S-AS CRIANt/AS E DOS CONVAL.ESCENTES
Fará substituir o cbocolBte, de digestão muitas vezes dilllcil, c o café com leito oujos cffcitosdcbUl*

tantes prejudicam cm extremo a snúdo dos Senhoras, os Médicos rccomiiie_u_n.no Racartout dos
Ambos Uo Delangrenler, porBer nm alimento Ute.agmiant e mutiosubilar.cl.it: rccuitara-ncil,im.
beoi As crianças, pessoas idosas ou nnemlcos, nauía iia.RTraatodas aspeppoju. quo carecem defortíficAntcS

PA-iTS, £53, rue Vivianne. — Dcrosuoa __ ieu_s _s riuiui-cua uu kuiujo uix-iuo

ASTHMA, TOSSES E ROUQUIDÃO
0_Jf.Ata-3i3 CORfi O

RÃL DE CECROPIA PÂLIâTÂ
Approvatfo pela Inspectoria Geral fa inlm

3£_> _5_ _E» O £3 3C T_T O
3@ RlJft P©S ©y^il^r 5a, •

Os PE&DUOTOS daiííiii
11, PEr.ce âe Ia D_ndele.aè, PAUIS

(Anllgamcnlo 207, rua de saint-Honoré)'TaBS 
6010: 0HI-â-01L * E_S-0RI_Ã * 08IZA-L&CTfi * GB_ME-01
ORIZA-VELOÜTÊ * MU0M * ORimilB * SÀBÃQORIZA

.D„'rGra.D_6Eàqva..«..ravorí.roWicoí?...p^^^
'Más, como se faz contratacçõos d'estos Produetos Orisa com intuito '

i-V 03 sàver assim a custa da fama do que gozam, 
" ,: '.¦¦':¦

PDMOS OE S0_REAVi80 OS FRE0UEZE3 HO FIM QUE' SE HSO DEÍXEM ÉHQANAR
ÒsvefdÁdéiros próiíuòlos se vendem cm todas as toascttzas

.... do Perfumaria-o Drogaria» "

i Manda-se ti _?aris q Catalocro iUustrado franoo U porte

DEFLUXO E BRONCHITES

" -Ft_A_T5_J___,__"V"_BDI_E:£-A.
CBASCO.i  -*50O

SILVA GOMES & C
DEPOSITÁRIOS

;V^<á PnEVINAM-SE COM AS IMITAÇÕES

1
Perfumes, Suaves, e Çoneontrããos

SORTIDOS EM QUAESQUER CHEIROS

_F>3E-:_&:iF-CFP,&._^£§.£._& OES,3^_íà.
do L. .-SiBO-BAND

•m^w'lflventor d0 PrDduct0 VERDADEIRO b accredftado 01.32A-OÍL
^^1 1 1, Place «3 e Ia _\_Cc\t3.eloi_a.'e, -fai-is
^S^ ACHA-SE EM TODAS AS CASAS DE CONFIANÇA

Maria Cíiafliila de Oliveira Basios
Agostinho Josô de Oliveira Bas-

tos, agradecido ás famílias quo du-
ranle dias e noiles caridosamente
acompanharam-o nadosnça do sua
muito querida e virtuosa esposa

Maria Cândida, dando assim provas do
quanto a estimavam, o a todas quo acom-
panliaram os restos mortacs da mesma,
roga para assistirem amanhã quarta-
feira 25. ás 9 lioras, na igreja da Luz, es-
tação do Rocha, a missa do sétimo dia,
resada para descanço de sua alma,

ISBBSÜ SARTOS
A A. viuva, filhos, genros, nora,

^a sogra, irmã, cnnhado e os demais
Ha parentes (presentes e ausentes)

a agradecem a todas as pessoas que
ijL so dignaram acompanhar os restos

mortaes de sou presado esposo, pai, sogro,
genro, irmão e.cunhade, e de. novo con-,
vldanr para assistirem a missa de sétimo
dia; quo scra celebrada amanhã, 25 do
corrente, às 9 horas, na igreja da Santa
Cruz dos Militares, pelo que se confessam
sammamento gratos. (.

Antonia Carlota Telles Aílen
João B. Ailen e seus fllh03, Eu-

sebio José Telles e sua mulher
convidam todas as pessoas de sua
amizade para acompanharem o en-

 terro da finada sua mulher, ma-
drasta, irmãe cunhada, que eflectuar-se-
ha liojo, ás 9 horas, sahindo o feretro da
rua Torres Homem n. 31 (Villa Isabel),
para o cemitério de S. João Baptista ;
confessando-se eternamente gratos por
esse acto do caridado e religião.

Não ha convites por cartas.
ens-BBMari-rt i_ rMW9Mzaemí,>r^A\.^iiri%mrtrl,mia.:l ¦

SERAFIM BRAGANÇA NETTO
A viuva Deolinda Borges Nctto

convida todos os seus parentes
e amigos do seu prezado marido
Serafim Bragança Notto, para as-
sistirem á missa quo so ha de ce-

lebrur hoje terça-feira 24 do corronte, pelo
3* mez do seu falleoimento, na igreja de
N. S. do Monte'do Carmo, ás8 1/2horas,
pelo que desde já se confessa grata por
este acto de religião.

^€?ÍWIÈN MARINHO
JoãO;Itomão Marinho o Mano'l

Gomes da Silva agradecem a todas
as pessoas que acompanharam os
reslos mortacs de sua prezada irmã

„._ õ, entoada, e: de< novo convidam a
assistirem á missa do sétimo dia, quo se
ha de eclobrar na capelia do S. Francisco
da Prainha, quarta-feira 25 do corrente,
ás 8 lioras; pelo que desde já se confes-
sam agradecidos.

Antônio Domingues da Rocha
Francisco Antônio da Rocha,

suas irmãs, seus filhos, cunhado,
João Augusto Pereira de Amorlní,
irmãos, sobrinhos c cunhado d'a-

quelle finado, rogam ás pessoasde sua amizade o obséquio de assistirem
A missa que por alma do mesmo
finado se ha de celebrar no dia 25 do
corrente, ás 9 lioras, na igreja de Nossa
Senhora da Candelária.

Coe-anictiilailoi* !Haa-coa Fa^aii-
cisco ile Faria Ilomeni

Constança Franeisca de Karia
Homem o sua filha, penalisadas
pelo fallecimcnto de seu idolatintio
pai eavô, mandam celebrar a missa

 ile trigesimo dia de seu passa-mento na igreja da Lampadosa, ás9 horas,
hoje, 24 do corrente ; por cujo acto
de religião e caridade se confessam éter-
nameute agradecidas.

Dr, João Gonçalves Coelho, Dr.
Francisco do Livramento Coelho,
capitão José da Silva Braga o José
Pereira Valcníe, convidam seus
parentes o amigos para ac.ompa-

nhar os reslos mortaes do sua presada
esposa, mfü o sogra Anna do Livramento
Coelho, ao cemitério do S. Francisco
Xavier, hoje, ás 10 lioras, sahindo o
feretro da rua Iladdock Lob;> n. 136.

Píiachinas para a lavoura o
para industrias

Ha sempre em deposito, e mandam-aa
por encommeiida, na travessa deSanla
Rita n. 3, agencia da COMPANHIA HE-
CHANICA E IMPORTADORA DE
S. PAULO- f/

Turbinas (Motores)
de Leffel o do fabricação nacional, encon-
tram-se na travessa de Siiáta Rita n. a
agenciada Couipntihla Alcclinulc
v liuportaUora de S. Paiilo. ('

H. KLIEWEB
RELOJOEIRO

-.apcclnllstn cm
coiiccrtoa. minbl-
litado fia» offlcl-
nas ale 1' oa-detu
ua Europa.

74 Raa do Ouvidor 74
(English spokcn.)

PROFESSORA
Em um collegio próximo da estação d«

Catoguazes precisa-se de uma que saiu»
leccionar portuguez e francez, não se ff
zendo questão que levo comsigo uma flllis;
dá-se casa, cama, mesa, roupa lavada o
engommada, e o ordenado que se con-
vencionar: para tratar na rua do Rosário
n. 124. (¦

ENGENHARIA
Construcç5e3, machinas, medições, vis-

torias, projectos, desenhos.e orçamcnlos.
Rua do Hospício n. 206, 2' andar. ('

PHARMAGIiT
Vende-so, no Porto das Flores, ura»

bem montada e afreguezada, única n'
logar, por 9:0008000. Trata-se com o prp-
prietano. I'

APHTAS
ou saplnhos, muito commum nas crian-
ças e quo podem ser tratados, sem çM"
sar mal ás crianças, pelo uso da 4J1J"
colina. Vidro 18500 ; na rua da AJ-
sombléan. 78. v

GASPA
A. melhor preparação para destruiçí?

completa da caspa, atè hoje cbnliocid»i J
a Gly collaio; dá lustro ao cabcllo c na»
suja de gordura. E' própria para asp»'
soas que não gostam de pôr oleo no (*¦
bollo. Cada vidro acompanha um pfO'
specto. Vidro 1_500; na rua da Assemuie»
n. 78. l

FRIEIRAS
cura radical pela Glycollain; vlí»
18500, dúzia 128000. A' venda em OU»1
quer pharmacia ou drogaria. Deposito na
rua da Assemblea n. 78. JJ

EMPIGENS
Sarnas, comichões, espinhas, cravo»

manchas do rosto o todas as moléstia»"
pello. Cura certa pela Olycollaoi ca»
vidro acompanha um prospecto.

Vidro 18300, dúzia 128000. Deposito,
rua da Assemblea n. 78. ''

JARDM ZOOLÓGICO
PRÊMIOS DE 20| A i(

. ii Owe«lA casa do commissão, á rua [>» ^T'".; 
doCâmara n. 21, encarrega-se d;\ Ci'-,'G(q

entradas do Jardim Zoológico com 0"'
aos prêmios. ..

Outrosim, charca a altenção de s-"
freguezos para um novo systenia üe con
binaçSes sobre os mesmos anfníac»
.lardirn. quo liojo inauguram. ,,

Rio, 19 de janeiro de 1S93. l

.>--'
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FAZENDA"
MO

G-AZETA DE NOTICIAS — Terça-feira 34 de Janeiro de 1893
Á VENDA

BANHARÃO
MUNICÍPIO DO JAHU'

Vcnde-f.o uma, proxlmn a citação do
Punlinido o parlo dn llnii u llonlln, con-
íomlo vou iiliiuelrcs do terra» roxa» supu-
rlore» c aptas para lavoura do café, lendo
BOOOfl pé* du café formados o (10.000 dltfls
do'ilknsiiB Idades, «indo » ninlla dn co-
Ilícita nVslo anno do U.Otiü arrobas, Tem
lum rum do vivnidu, terreiros, tullias.
casa de nmcliliin com maclilnarlns cm
rxrrllcnlcs condições,easiis para 24 funil-
Uai do colonos dívida cm quatro grupos,
,..iia encauada, 20 alqueires do pnslo
fechado, cochelras, ntiliiiuva do sela e
carroce. boi» e todo» os pertences de uma
fjzfinla bem montada.

A colheita da safra regula 20.000 ar-

O motivo da venda n&o desagradará ao
comprador o os condições do pagamento-
tci-Ju do quInhentoB contos ú vista e o
rtilo de duzentos conto» om duas presta-
çiws de Cem contos cada uma.

Um ramal projoclado da Paulista, Bcl-
saiu o transporto mais fácil, tendo sido
feita a picada nas mesmas teif.is da fa-
renda, •

Os concurrentes podem dlrlglr-se no
proprietário na mesma fazenda ou por
caitn no Sr. José de Salles Leme, em
Campino*. Rua dn Rosário n. 14.—
jtoiiiiiiffoai da Costa Salles. (•

OPeitoral de jaramacarú
do Dr. Bcllcncourt cura a tosse, a ron-
niiiJão o todos os pndecimentos da gar-
rtnta o do poito. (Jni vidro U3*i00.

Una da Assembléa n. 59, Pharmacia
Federal. •—  "^T-"'-'

200:0008000
ISTEORAES POR 4$000

150:000$ por 3$
100:000$ por 2j£
50:000$ por 1$

mm LOTERIA 1IA BAHIA
EXTRACCÃO

EM 9 DE MARÇO PRÓXIMO 
"

Ente plano ó um dos mais
¦ntlfÇON o conhecidos no fira
¦II. retlido* a Augusto Unllo.
Caixa !l«8. ('

POLPA GELATINOSA DE TAHAMP08
E' preciosíssima no tempo de muito

calor, como limonadas tcmpcrnntos e lnxa-
li vos.

Vende-se na pbarmacia da rua dos In-
validos n. 90. (•

A CAROBINA
ê um depuratlvó do sangue de primeira
ordem, de gosto agradável c que podo
curar cm pouco tempo Iodas as moléstias
chronica»; um vidro 38; na rua dn As-
íomblcn n. 59, Pharmacia Federal. (•

DOENÇAS DQ PEITO
o

XAROPE PEITORAL BALSAUICO:

REBELLO a GRANJO
i DP.

E approvado pela Kinia. Junta de Hygiene
CUÍiA

chro-Tosses rebeldes.
Coqueliichos,
llronchltes.
Dclliixo nstlima-

tico.

Catarrho
nico.

Tísica pulmonar.
Tísica laryngca.
Iiilluciiza, otc.

. Por mais gravo quo seja o estado -
doa doontís,' efle oSeolIínto "prepn-
rpdo qpéra sopijiro do um modo ma- j
ravllhoso,. corno-o tntcXa.m ôa pro- !
prlos doentes o imuimcvos roculcos '

que tèm experimentado sousclfoilos.
VENDE-SE

Á HDA PRIMEIRO DE MARÇO H. 64B
CAPITAI, I'i;pi!IUI,

* COLLEGIO ABÍLIO
N. 20

i RUA DO MAItOJJEZJB ABUAXTES |
Estilo funceionnndo tr.dn.s as aulas. -

A' doado o dia 10 do corrente. g
« Para a primeira matricula no in- g8 ternato ijívo síio adinittldos ulumnos j
£- maiores de 14 anima. ^
*WW».**»*»*!iÇ5.Sf)?W'«W.«W»!«ft»:

LOTERIA DO ESTADO DE S. P&ULO
ÚNICA QUE TEM SO' 6.000 BILHETES

ATT
19 OSBDO Integraes
ENGÃO! ATTENÇÃO!

X-iOTEarii-A.

INTEGRAES

COLLEGIO
PAÜL4 FREITAS

IST. 59

|RÜAD0BAllÃ0jlEinPA6IPE!
!, Precisa de um professor primário, ^
[Habilitado, - 

'"." 
g

K.xternnto Tavares Bastos. Rua ;
rl'aranln.0.—Reabrlram-soas atilas :
I d'este estabelecimento de instrucção ]
] primaria b secundaria, recentemente I
: muito melhorado c niigmcntado.— j

$ Dircctora, D. Thconilla C. Tavares j
g Bastos.
mxm:mmMm-mm#mmtà>iá
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CAUTELAS DE CASAS DE PE.\UOI(fiS
Jóias de ouro, prata c brilhantes, com-

Srara-se 
c pagam-se muito bem, negocio

ccidido ; na rua da Carioca n. 10.',
cisa especial. ••. (•

O PEITORAL DE CAMBARA'
Manifesta os seus bons ctfcilos. na

maioiin dos casos, durante o uso dts pri-mtiros frascos.
Os agentes Silva, Gomes & C, rua de

S,.Pedro n.22<s 2í.;. .......

SliCmsO^uEkSlKIJÈLiG.
3 E 5 RUA DE LüIZ DÉ CAMÕES SE 5

AO LADO DA IOnE.'A DA I.AMFAD0ZA

Tendo do fazer leilão, no dia 21 do cor-
rente, dos penhores vencidos, roga aos
Srs.. mutuários virem reformar ou res-
gitar os mesmos até á hora de principiaro leilão. (.

LOTERIA DO PARU?
EXTRACCÃO

HOJE
Único plano por dezena que dá

15:OOOgOOO
por 800 rs.

o «Ioiin prêmios cortoa
¦ia ilezcna, t|«ie caatta 8SOOO

puftiimcikto, n

25 RUA DO HOSPÍCIO 25

EXTRACCÃO

Único plano por dezena que dá 15:000$
por 800 rs. o dous prêmios certos n
dezena, que custa £$000 ; pagamento, &

25 Rua fio HosDielo 25 i
OPEITORAL DE CAMBARA'
Usado convenienfemente. dcbcllá em'

pouiío tempo ar. iuflam.waeüaH do-larynge.¦ Os agonies Silva Uomes ci G., ruu de
S.iPedro 22 c 2-1.,--.„' T^rí,»^ ':.-:A^-"i.

8 DO COHRÊWTt

24:000$000™
176a LOTERIA - EXTRACCÃO INFALLIVEL

WBBr
XJ1VIG.A. LOTERIA QUIS TB33VC SO' 6,000 BH-iUEJTCrESS

24:000$ INTEGRAES POR 12$, 12:000$ INTEGRAES POR 65OOO, 2:000$ INTEGRAES POR
Recommenda-se ao publico esta aníiga e conceituada loteria, pois é a única que tem só

6.000 números e distribuo 1240 prêmios. As remessas para fora são feitas oom anteceden-
cia e promptidão, dando-se uma vantajosa oommissão aos pedidos superiores a 50$; os superiores
a 20$ são isentos das despezas do correio. O pagamento dos prêmios é feito com a costumada
promptidão e integralmente na rua Nova do Ouvidor n. 34, sobrado, caixa do .correio 996,
teleg;. «Rosas». ?i>í .:.',¦.;.;.';¦--•¦ •,;.,-..:; -.

Rio <3.e 'iaT^aeiro ;¦/•>? ¦ \ ¦ JOSÉ' •\Tuí^{SQ?tJH!SJ< •-;
V^A.'.-"*

-.-:.«r-'

INTEGRAES
S-1 S5_á!I=lI_Sn'X>A. ±9» 5' SÉJFtIE3 IDA 19>

O ELIXIR DE JÜRÜBEBA-
Dò Dr. Carlos manifesta a sua àcção

curativa logo com ns primeiras duses o 6
eniprégndò nas moleslias do flgndói baco
e esloiniigo, anemia c irregularidade das
senhoras, rua da Assembléa n. 59, Phnr-
macia Federal. (.

nuupiãiii
Tcrfumista d/Kjtinha da Inglaterra

e da/Corte da %ttssia. - \
CAS/f FUNDADA EM -1770 |

DEPOIS DE AMANHÃ
Gòin 8$ tira-se 50:000$ integraes, com 4f 25;000j,

/iÉstractos paia o Lenço :

uuiu ouu rei» d.\jkj\j$vkj\j
primeiro jpreiacLio cio .... 5O:O0OSo0O
segundo prêmio <3L& .... 10:000$000
terceiro prêmio de . ; . . 4:OOOSOOO
quarto prêmio de .... 2:000^000
quinto prem.io cie .... 1:000^1000

IIJECGAO DD Mi. ItETIEMOIHíT
E' a uniea infallivel nns r.uns npplica-

çíos, preservativa das moléstias venerens
e syplilliiicns cm lavagens c iijjeè.çfiefi
Je|iois d,, rnitn, K.viln a gravidez, usada-
uni. iiTi^a-.-ifscmii iigiinjir.s senhoras em
(|v,r é |\ei'!ííosà. a õfuicepcãii, por moléstia
ia bucin..ilua-da Asi.i>nili!6a n. õtVphar-
macia Federal. Uni Yi-.lru 2J5'J.Ql), ¦ ¦;.(••

CAO PERDIDO
Desappareceu. da praça da Constituii.-no

I. C9, um côr de fogo, dando pelo nome
se Lcúo, cóni colieira de corroa; pede-soi pessoa rpie o achar ter a bondade de o
remettei- u rua o numero acima, qneserá
gratificado — Antônio G. M.

O PEITORAL DE CAMBARA'
li' empregado com exrclleutes resul-

todos na tuberculose pulmonar.Os agentes Silva, Gojjèb _ C, rua de
S. 1'edro íi c 24.

PEÂU D-ESPAGHE
VIOLETTE Rü£

BRIZAMÊ&fA
ÍL!

yíPHÊLIA

B^IUPLMLRUSSB

HÉLIOTROPE BL&NC
CHYPRE

VIOLETTESÂNREHO
MUGUET

. LHAS BLANG
Estes Extractos obtiveram a preft.

rençia do mundo Jiíegantc pela suá
delicadeza incòmníravélé sua supérity
j-iílarie reco/Wie«aà.
.Vísísib íí em longas iMm ftasas de mimsara

1 PBITORAiíèE CAMBARA''
E' dos preparados que se destinam a

combater enfermidades laryngo-bion-
clio-piilmonarcs o que apresenta maie
sérias garantias da sua efllcacia.

Os agentes, Silva Gomes & C.

RUA DE S- I«0 22 E U

ATTENÇÃO
Drogas (eglitinn* e imras
ftemediopara qualquer moléstia recente

tu chronica;: asthnia, tosse, bronehiíes,
flicuniatismo. dores de denles, nevralyias,
loaòrrhéa, tlorcs brancas, febre paludosn,>lc., encontra-se na iJliarmaciá Cúnliíinça.«ecos rasoaveis á dinheiro c chamados
fará médicos.
tOG HUA DO CATTETE 105

fEMS NO INTERIOR,
y«íide-tèMima majiambomba (cayalli-.nhosde'.pa.n);.no becco.dos Ferreiros n. 9.

O peitoral de Japainac.ru"
Jo Dr. Bittencourt, è o melhor medica
pento para curar a coqueluche, asthnia;
bronclntese escarros de sangue.Um vidro
«8500; rua da Assembléa 59, pbarmaciaFederal. (.

LOTERIA DE S. LUIZ
no

ATTENÇÃO
Precisa-se fallar á E.tniu. Sra. D. Ame-

lia Soares, natural de S. Paulo ; noBou-
lovard de Villa Isabel n, 124, collegio,
para negocio de família.

ElitXIU DE JB8DBEBA E PEGiPISTO
H' a melhor propáraçiiq de jurubeba

para c cura das moléstias do ílyodo. dos
rins, do estemngo, moléstias cardiacns,
anasarcu, intlánimaçjie», debilidade geral,
convalescença depois do parto e anemia,
li' um rccónslUuliite, de energia e de
posto iiíiiadaVel; rua da Assembléa n.59,
fharmácia Federal. 1 vidro 38000. (•

: Vendovseiiiniij informá-sè nárüà de
S.:lJ.èdr.ó.n.-lã|3..... í'- ;;'.- , ,' .....»"•

EITR
TODOS EJSrTHSCS-Sí.A.ESS

âOÇÂO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS
._ — . .. . . — W_M__B__M_8jj__. ... i

00'OÔCMOOO
2a SÉIUE DA 6a GRANDE LOTERIA

EXTRACCÃO EM 9 DE MARÇO DE 1893
Com 4&000 tira-se  200:000^000 integraes
Com 3^000 tira-se . .... . . . 15@:000^000 integraes
Com 2$000 tira-se . ... ... . . . 100:000^000 integraes
C5om 1^000 tira-se . . . . , . . . 5O:00OS000 integraes

Este plano é o mais importante e conhecido no Brasil. Remessas
para fora, dando-se commissão ; pedidos ao agente

Caixa 968. AUGUSTO DA ROCHA MONTEIRO GALLO.

PIANO
¦vVcodCrao^um,, qua^ipovQ.iPorcommpdo- jj
preço; tia rua dõ lliacliuèlò n. 105, quarto
n. 0. • - ' * '" ' '

GRANDE LOTERIA DO CEARÁ

_J6____B

Gontreíiizem-se os espartilhos de

r'0_VERTUSS(EURs

Estado do Maranhão
POR 48000

Recsbs-se I2:000|000
mm AMANHÃ

WKl-ílttA % 1)0 Üffi
IpJiiO DD Dll.BETTESC01IBT

Umí i? c Uc Brande eilicacia no tra-wmento das gonorrhéas o nos corrimen-«» u ermos e vaginaes das senhoras,viaro ^H; rua dn A<v»n,i,iA« n, 59 piiar-ttacia Federal.

te
PAUS

Devem ser considerados como
únicos Verdadeiros aqueiiesquo
levarem uma medalha aluada
ao espartilho por uma fita ver-
melha tendo impressa a marca
da Casa depositada em França e
no Brazil.

Perseguirse-hüo os Contrefaotores.
WBmmmÊÊmmmmmammmÊÊMÊÊimmKm

EXTRACCÃO
_p€tirt© Sa loteria

IBilliete inteiro
DOBRO em caso

SíS*, fracções SOO réis
de transferencia

LOTERIA DO PAIAJA
EXTRACCÃO

HOJE HOJE
Unlco plano por dezena que da 15:0008

Integrou por 800 16U o dou» prcuilo»certos na dezena, quo custa 8£Q00.
Pagamento A

2S Rua do Hospício 2S
ALUGA-SE

Uma casa em hoas condições para faml-
lia, na rua 10 de Fevereiro n, e'0 A; ar-
rabalde do Botafogo.

A CAROBINA
doDr. Carlos filltcncourt o empregada
em toda» as inoluntlas chronicus, ulceras,
cancro» e moleslias do utero, etc. ; uni
vidro »8> na rua da Asseoiblòa n. 50,
riiarmucla Federal. (•

• LADRILHOS
Os mal» bonitos, resiutontes o hm-alos,

vendem-se na I'rala Korinnw u. 283. e na
ruâdaQuitalidan. 93 (•

GONORRHÉAS
InjccçAo antl- blcniiorrli.tgica

d Kcbello & Qranjo, approvada-pela—Exina~]ini<a ~do hygiene,
tem a propriedade de curar as
gonorrlieas recentes ou chronica»,
sem risco do estreitamento da
urcthra; vcni|0-nc á rua Primeiro
de Março n. "i B, pliarmacla.

ATTENÇÃO
Tundo-Ka retirado du um dn» hospt-

tnes do Hlo de Janeiro, ipiniuln obteve
alta dn mcdleo, o inunor Moi|i»tn Nn-
nettl de Noronha, pardo, du idailu do II
a 15 anuo», llllio nrTturnl do Ylctorla de
tal, roildonlo 110 Quilombo, do município
de Troi Pontas, llntudo da Mlun» (íeraes,
o aundo o dllo menor ha tres annos mal»
ou menus ontrejiue cm companhia da uni
outro ao director do Intornatoda Fabrica
Nova Indiiitriii, nu Itio do Junclro, Hncco
do Alferei, u rua de Santo Chrliito 11. ii, o
oi.liul.ii» JoAo Alllonln do Siqueira c Silva,
para apronderom a lor, eiorovoc o receber
nlcunin odueagAo, urnstiimando.se ao tra-
lialho, o sendo de se presumir que lul vez o
dito menor Modesto, quando 11A0 esteja
mesmo na Capiial Federal ou notin subur-
blos, tivesse toinndn algum destino no»
trens para o Eitado do S, Paulo 011 norto
da capital do F.ntiuln do Minas Ornes,
com o Um do procurar a dlrecçílo do logar
do seu nascimento, Isto ha mal» do seis
mezes; por Uso vem o abaixo assignado
pedir a qualquer pessoa quo rnubor ou
tiver noticias certas do dito menor, fuzcl-o
approhcndcr com o auxilio das iiuetori-
dailes coiiinctentos, ramottondo-o para a
cidade de Tres Pontas, Estado do Mina»
Gcracs, ao abaixo assignado, sendo geno-roaamenle gratificado c pago das despezai
feitas, proteslando-so com todo o rigor
da lei contra quem o neoutar. Chiado do
Tres Pontas, O do Janolro do 189,1.— O
1* escrivão do orpliãos, José Joaquim
Marcondes Júnior. (•

O PEITORAL DE JARAHAGARU
do Dr. Bettcncourt 6 o melhor medica-
mento para curar a coqueluche, asthnia,
bronclulee hemoptises; um vidro 28500;
na run da Assembléa n. 59, Pharmacia
Federal.  :rl;_ (•

Rua do Ouvidor casa n. 67 B, está ex-
posto seu retrato cm um rico estandarte
próprio para sociedades e que se vende
por preço commodo.

IricoíeroJe Barry.
Infallivel para renovar, fortalecer, e ator.',

moscar o colicllo, para curar a caapa, a tinha •)
«todaa aa aSocçoca do casco da cabeça," bem
como oa ernpçGea cutâneas, e ae molestloa dai
glândulas, dos músculos o liitcgutr.cntoo, at
moideduras do lnecctoe, golpes, contuBõts,
torceduras, etc. A. afinidade entro aa tnem-
brauaa quo comtltuem a pclle e ocabello qnc
deriva a eabalsteucla desse triplo envelope i
multo Intima. Iodas aí moléstias do cabcüo
leetu a sua origem sa pello da cabeça; >8o os
poros ae acham obstruídos, ou se o sangue e
os outros fluidos não circulam livremente
Hlravés doe minutos vasos que alimentam ni
laiion, e communlcam vida aos cabcllos, o re-
saltado 6 a tinha, acaspa,» perda do cabcllo,

i aa cana prematuras, eeceura c aspereza das
fiJiias, e inteira calticlc, segundo for o coso. 1/
E<tlmulo-ao a pello & sua acçíio natural, com L
o Trleof ero de Barrf( e recuperando a u
perdida aclivldadc oa vaaoa entorpecidos anV 1!
quilarSo a moléstia. Em todas aa aCtccçUes
1* pclle, 6 da camada luhcutanco de muecnloo ¦'

e integumentos, os processos o o effeito e.",o
Idênticos. E' enbre a pelic, oi tecidos museu-
'arca e aa glandu:us, que o Tricoforo fia

S Cnrry oicrco a sua acçSo especifica, c cml)

LOTERIA DO PARANÁ
EXTRACCÃO

HOJE HOJE
Unlco plano por dezenas que d\

15:000^000
INTEGRAES POR 800 RS.

certos na dezena, quedois
custa 8;

prêmios
DOO.

PAGAMENTO k

25 RUA DO HOSPÍCIO 25
JUIZ DE FORA

A Companhia Mechanlca Mineira vende
carrocinhas c carrinhos do mão, a preço»
razoável». (•

COBRE E BRONZE VELHO
Compra-se qualquer porção; trala-s»

na travessa de Santa Rita n. 3. (•'

i\

.1

blõdon oa denimnjoa e ailccçOcB dceios or
gama, t remédio soberano. " .
{&,• . . . ....p ". .
A.,*4 ','-•, ;¦. . .... 

' ' .- 
'• 

. •:: - "-'» ''x-~
'8» mais llliifjtre Prima Bonna, Madamo
."¦ Adóliua I'a(tbS!coliiII, .-•'

, -Sfót(ijrvii>itO(ÍO'd<iJalho,18SS. •
Sm. Bhtoi.»t & CAvKcwTfork. ..

Kftiuiados tfr-/.—Tuiilio o ]tr&ç_rde n„nnn
ciar-UiuiquonAaCA Fl.oitltiA ou IIahiit u" ~ ree cuconlfata «o

concepção, 6 uma
»p «In tfiílcttc mo ia euporíorcs o para

_>é imo tómcotc dâlicloea, iiub wtM**
I cadut* e tou ica. Uecommnndo a seu reberva.

i oicu tuurAÜnr.
Idalti

_^_f*li1ATiHÉES
de nansouk com rendas, a 108 í dita» de
fuslão, bordadas, a 123 i ditas de setineta
com rendas, a 128 i ditas aé pulha-de-
seda, a 12$ o 148 i blusas de palha de
seda, a 148 o 168 i no PÀnaizo uas Chiam
ças, rua dos Ouilves u. 28.

ELIXIR DE JQRÜBE3A E PEGAPIRTO
Tônico, febrifugo o desobstruente de

todas as vísceras abdominaes, ompregado
na debilidade geral, doenças do esto*,
mago, convalescença depois do parto, fe-
bres paíustres. moleslias do fígado e baço,
falta de appetltc, anemia, clorose, core»
pálidas e doenças nervosas. 1 vidro 38.
Rua da Assembléa, 59, Pbarmacia Fe-
dera!.

FABRICA DE CALÇADO
"....:, 

JGABBIEL KRATZ... .1:
33 RUA DE S, JOSÉ 33

A CAROBINA
do Dr. Carlos é o melhor depuralivo do
sangue, empregado nas moléstias vene-
reas, gonorrlieas' chronica?, syphilis o
rheumnstinio. Um vidro, ofjOOÜ.

Rua da Assembléa n. 59, Pharmacia
Federal. (.

LOTERIA DO PARANÁ
EXTRACCÃO

HOJE HOJE
Único plano por dezenas que dá

15:000$ integraes por 800 rs.
e dous prêmios certos
dezeiia," qUè eoSítifia".

PAGAMENTO X

20; RIJA DO HOSPÍCIO; 25
CAFÉ PURO

Vende-se em grão crú, torrado e moldo,
na rua de Gonçalves Dias n. 1 e rua Sete
de Setembro n. 141.

Uül Ha -=- ilISL IfUIll Uu

SABBADO & de MARCO de 1893
Infallivel — Paga-se o

c
¦-^-tte__LQ«a,o

ení-,tU;!?"S0 um liomem, que aliança sua
»n l. ,I""a recados, e serviços leves
52 Dtcee da Carioca n. O, quarto n 4.

MEU AMOR
Vejo-te softror. e sollres por quequeres; está cm tuas màos acabar com

Js'e c>'.a-!o de coúsas. Compra um bl-"'etc da Bahia c sc-ieinos felúes.

_F» SlXJLt st o â, o
Precisa-se de botadores de folhas e po-

queuos para aprender o ollieio; rua dó
General Câmara n. 103, sobrado.

O PEITORAL DE J&RAHAGARC*
Do Dr. Carlos cura com rapidez o de-

fluxo, tosses rebeldes, nsthma, bronchite e
é empregado com ícsultado nas moléstias
do peito c da garganta.
59 Rua da Assembléa 59

PHARMACIA FEDERAL

Chama-se a attençao do publico para esta importante loteria, que além do grande primeiro
prêmio tem muitos outros de. grande valor, como sejam de 200 contos, 60 contos 20 contos, 4 de
10 contos, 10 de 4 contos, 20 de 2 contos e 30 de 1 conto ; preme ia as dezenas do Io, 2o e 3o pre
mio,a centena da Ia e 2a sortes.as duas lettras finaes dos 2 primeiros prêmios e as duas terminações
simples ; total 6297 prêmios-no valor de 2.880:000s000.

OS ENCARREGADOS CUNHA, RIBEIRO & C., RUA DOWSiíiFpTS, jS^^NDAB
Oa iicilitlua para esta tiniiortnntissiluin loteria «levem ser dirigldoa ae» abaixo aaslguailos os «iiiacs serão liilliioltn-

taiiieiit)" «atlNfeiloN; até lOOg ilcauí isentos «Ic porte «Io correio c superiores n essa «uiautia terão muii comUal*ntão rauta-
osa. — E»a«çntiieuto integral «Ic tottos os preiuios à ordem da tiicsouraria, pelos agentes na capital federal

BLIXIR DE JDRGREBA E PKOAPIIfTO
E' de grande utilidade que so faça uso

do Elixir de pegapinto do Dr. Carlos
nas convalescenças depois do parto em
logar da água iugleza, tão desagradável
de tomar-se, na anemia e nas moléstias
do fígado e baço; rua da Assembléa
n. 59,Pharmacia Federal. Vidro 38000. (•

: paua homens .
Botinas de bezerro, h taxa
Ditas ltangurú, A pontns
Ditas do bezerro francez, ponteadas
Ditas de couro da Rússia

48500
78500
88500
68000

Botas para senhora, do elástico, t,
ponto Ví M

Borzegiiins para meninos  5g

LOTERIA JUPlUIi
EXTRACCÃO

HOJE HOJE
. Único plano por dezenas, que dá

S5-.0OOS
INTEGRAES POR 800 RÉIS

O dous prêmios certos na dezena que
custa 88000 j-pagameiito.á......

25 RUA, DO; HOSPÍCIO 25

IIsfECCAODO DR. RETTBIGOCRT.
Privilegiada e única no seu gênero

pai'a' curar gonorrlieas e corrimentQsdat
senhoras e como; preservativa em lava-
géns c injecçOes depois do coito ; ma d»
Assembléa n. 59, Pharmacia Federal.
Vidro 28000. (•

B^A CASA
AO 1»AIIA1SO DAS CIUA2VÇA8,
especial eni rouplnhas para
incnlnon c ineiilnas de todas
as Idades, e euxovaes para
collegioscbaptisados, mudou-
ao liara a rua dos Ourives
n. 88. . ¦ - - _,'

2 Iedilius de Onre, Piriz 1878
Diploma de Honra, tmsttrdam 1883

NOVO APPARELHO
de Distillação continua, de EGROT

Dando o 1° Jacto bom gosto
RHUM, «GUABOEHTE, ESPIRITO DE VINHO, itc

A-OVO APEIlFEIfOAJHBafiyi
dO! ALAMBlflOIES pra LICORES, E8SEHWAS, ItC.

Eneia-ae franco informacttse prece»,

12:0001000
AMANHÃ

Extracção da loteria de S. Luiz
00 ESTADO DO MARANHÃO

Bilhetes á venda nos logares
do costume

CAIXA N. 946 CAMÕES & COMP. TELEG.-PEKIM

1KJECCA0 DO DR. BITTENCOURT
Preservativa das moléstia» venereas e

sypbiliticas, cura em seis dias as gonor-
rneas e corrimentos da urethra; empre-
gada com grande resultado na leucor-
rhõa o inflammações. do utero. Em Uva-
gens e injecçõea evita o contagio do coito
impuro, vidro 28 ; rua da Assembléa
.. 59, Pharmacia Federal. (•

ÂOS AGRICULTORES
Compra-se a C08 atonelada toda o qual-

quer porção de folhas de amoreirafrèsca.
Recebem-se proppstas para -este fim

& rua do Ouvidor n. 102, Charutaria
da Rejjubliea. (•

TERRENO E CASA
Vende-se um lote de terrenos com um»

casa construída de novo; para ver e tra-
tar á rua de José dos Reis 11. 53, Eugenho
do Dentro. (•

FILGUEIRAS
Tendo vindo pelo vapor lnglez IVenf,

rccommendado ao abaixo assignado um
menino de 14 a 15 nnnos de idade, pede-se
a.quem, d'elle.. souber noticias, informar
na rua de S.; Pedro n.-1?, —Antônio José
Dinis. ¦{'.

Nictheroy.—Rua de S. Lourenço n.-92-B.

OFFICIAL SAPATEIRO""'Precisa-se 
de alguns na ruado General

Câmara 121. C,

A CAROBINA
Do Dr. Betlencourt ê o o elixir mais

agradável aos paladares mais delicados,
e cura sempre com rapidez rbeumatis-
mos, moléstias de pclle, syphilis, gonor-
rhéas chronicas, corrlmenlos uterinos •
vaginaes, tumores do ventre.

Rua da Assembléa ri. 59 (•
PHARMACIA FEDERAL

a.' i*:FtA.c_3_a_,
PINDAMONflANGABÂ

O abaixo assignado declara nada dever,
quer á praça do Rio de Janeiro, quer n»
interior, e logar onde reside, e quem sa
julgar credor queira apresentar sua conta
no praso do oito dias que, sendo legal,
será incontinento pago. Faz a presente
declaração para sclcntiflcar aos seus
amigos e collegas quo os seus gêneros aSo
vendidos por preços baratlsisimos sem força
maior, ao contrario do que tem aconte-
cido a muita gente que se julga boa
Pindamonhangaba, 21 dejaneiro de 1893.
—Antônio Alves Duarte Moreira. [•

AOS DOENTES
Não desanimeis da possibilidade de

-curai^-ws do todas as-molostias em queé-
applicada a Carobina, pois que e a
melhor preparação para depurar o sangue.

Vende-se na rua da Assembléa n. 59,
Pharmacia Federal, vidro 3800Ç.C

. —— —«s

ALFAIATARIA
Ycnde-se um balcão e um figurino

próprios para esse negocio; para jnfor-marões á rua da Imperatriz n. H3 A.
charularia Brasil, com o Sr. Lobo. »
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G-AZETA DE NOTICIAS -Terça-feira 84 de Jataeirg. dgJLgQ3
S5^?tt*ea**|,

si on II s. NU
INTEGRAESB i II

EXTRACÇÃO INFALLIVEL
©ABBAPO 18 DE MARÇO

(PAGA-SE O DOBRO SE f KANSFERIB)
Com
Com
Com
Com
Com

5$000
4$000
3$000
2$000
1#000

obtem-se. ...... . 60:000$000
obtem-se. . S . . ; . . 48:000^000
obtem-se. , . . . . ... 36:000^000
obtem-se. ........ 24:000$000
obtem-se 12:000^000

integraes
integraes
integraes
integraes
integraes

série c3L.st S» loteria
EXTRACÇÃO INADIÁVEL-==- HOJE

CASO CONTRARIO PAGA-SE 0 DOBRO
HOJE

^VHM LOTERIA MAM 30 MILBIIÍIETES
Com
Com
Com
Com

3$Q00
2&250
1$500
$750

tira-se-"
tira-so
tira-se
tira-se

20:000^000
15:000^000
10.000&000

5:000ffl000

integraes
integraes
integraes
integraes

Chama-se a attenção do respeitável
^olferece

_W>

jpublico para as reaes van-
tagens <jue oferece esta importante e a^reditaliã^õtêrra^além~dos
prêmios acima tem muitos outros de grande valor, como se verifica

• no plano impresso no respectivo bilhete.
As remessas para fora são despachadas com a costumada prompti-•' dão, dando-se uma vantajosa commissão aos pedidos superiores a 100$;

; . ps superiores a 20$ são isentos das despezas do correio.

Vúr justas, -informações e pagamento integral de todos os prêmios com o Sr.

>É VASQUES ...

BANQUEIRO - BANCO RURAL E HYP0THBCAR10

Os pedidos superiores a 50$ são isentos das
despe2aa^o_oorreio e os de 100$ para cima
têm direito a uma commissão vantajosa. Paga-
mento dos prêmios das 10 horas da manhã ás
2 da tarde, na sede da thesouraria, á rua da
Uruguayana n. 28.
TElEGRAMMiS—ANTOYEDO CAIXA POSTAL 1092

Os thesoureiros. ANTÔNIO C. OE AZEVEDO & C.

(SOBRADO)
Tel6g?amma-»R0SA3. Caixa postal 996.

Í?W

LOTERIA 00 ESTÂDQ 00 GUI-P1
: 240 contos A IO' «orle iln 50' loteria (Testo Importante íilnno «cria

cxtrnltltln como do costumo
INFAL.LIVELMENTE

SABBADO 28 DO CORRENTE
Coiu <SS i'eceueiai-so ilozu cantos o coiu SOO rola

tloias coutos o tiiantroccaatos anil réis

A O' iina-to <ln5*7'«reate NOVO 6 Impor-
tantlsuliuo plano iserá «xtraliicla luíallt-

vcltueuto

Sabtoè 4 de fevereiro próximo
Com 4$Q00 recefeem-sa 30 contos âe réis por inteiro ,
Com $800 » . 6 »

Prètíieia os dous finaes e as duas terminações simples dos primeiro e
.-segundo prêmios

Para informações e pagamento dos prêmios, Ràa da Uragüayaaa á* 23,
Rio dé Janeiro, CapitalFederal, caixa do correio n. 646, ';

ÚNICO ANTISEPTICO - ANTI-EPIDEmCOtmCHEIRO
BESIíiraOTAIíTa preservativo sem Isnai gabado por

Pasteur, adoptado nos liospltao? da Parlí
para curar a varíola, febre ar.mrellit
dyscnterla,.-. oupMlla, chotera-

.morbíis,.dlphtcria, angina»,
febra depois do parto, .
inflainmacBea das
chagas, pica- .«««>& e* wjeya ¥» -" ihfíiiiveifios, ntiei- «aBKSiXftWV ^lavaí*'* INFALLIVEL
jikuIii- 4^»\&%\&tA^ iE* para curar a co.
raa A wfWtyafe,\&YVsS^ ria o dores denta'»" • ..-vai aa«n»\4iHV i>la», fedor do bafo,

borbulhas, fogos da nava-
lha,far»nonlos,

pelltciHas, florea
trancas. PRECIOSO para os

cuidados do tollctto intima seja
em lavagens, loções, iajeíçõee, etc.

SOBERANO para os cuidados antiseptlcos da bocea.
SOCK040E OE HYGIENE, 7, rifa des Petltes-Ècurles, PAMZ fflCs_JÍWt»,

CBLOtaBLtURYE

—— fdtmm

R*S_fmi__ã\

LOTERIA DO ESTADO DO PA
EXTRACÇÕES SEMANAES ÍS TERÇAS-FEIRAS

do novo plano que se aoha no verso do bilhete e que distribuo
20.478 prêmios no valor de 960:000^000

Sendo prêmios de. . . . . . . . . ..-';. . • 300:000^000
..•••»..:•.•- . . . . s . ....... 40:000^000

...;"•: » •.. .:.,'. . . . ... ;è ..'.'' 2O:OO0S5000
•..:......... 10:000$00o

Premiando também as oentenas e dezenas dos quatro prêmios acima e
duas vezes os finaes do primeiro e do segundo prêmios.

Com $800 recebe-se 16 contos integraes e com 8$, custo âo uma
dezena, 2 prêmios certos

EXTRACÇÃO DA 7a SÉRIE DA Ia LOTERIA

As
PAGANDO-SE O DOBRO SE TRANSFERIR

remessas para o interior são feitas com toda a pontualidade

*¦• Ri

LOTERIAS DA CAPITAL
EXTRACÇÃO !^®¥© EXTRACÇÃO

Reniçltem-se para fora com antccodettcia e livres de despeza do correio os pedidos maiores de 508000. -

São extralüâas todas as segundas e sextas-ísiras á 1 hora
1733L©soti.27SiriSjy: rua 'do.HospiciQ ^âA

ENDEREÇO TELEGP5APH!CO - ADONIS CAIXA DO CORREIO 41
OS THESOUREIROS, NAZARETH & BRAGA

,: i.;, Succcssorcs de MSEIDA & iUZAIIETU.

iiMi«aiiai muÊ
45a LOTERIA— PARTE .3a^'' •¦•'aÉfiLiA.nxro-

a
participa aos seus amigos e freguezés que se acha
de novo á rua dos Ourives n. 40, onde compra
qualquer quantidade de ouro, prata, brilhantes e.
pedras preciosas; assim como concerta qualquer
jóia e relógio com. perfeição. ;G)s concertos são
^garantidos. (•

sendo os pedidos até 100$ livres de porte, e os superiores a 100$ coift
direito a uma commissão razoável.

Pagamento integral dos prêmios e outras informações com o agente
geral, a quem devem ser dirigidos todos os pedidos--AYRES FARINHA,

25. RUA.DO HOSPÍCIO. 25
Caixa correio n. 133. Endereço telegraphico-FÁRIIÍHA.

T^TOTC1^^.— Tendo sido bom acceitor o rióvo plano d'esta
loteria pelo publico e pelos Srs. cambistas, deixo por esse facto de
fazer reclãméslcom grandes annuncios. ; „„..„,.,„„„„

0 agente geral, AYRES FARINHA.
'i

INTE3ÓRAES

MmàfâwmââM.
EXTRACÇÕES TODAS

EXTRACÇÃO DA 85a LOTERIA,
QUARTAS-FEIRAS

IMPRETERIVELMENTE

AMANHA
Á9 a HORAS DA TARDE - CASO CONTRARIO PAOA-SE O DOBRO

UM MM M HM
S1 Serio <3.a O"

EXTB&CCãO em iirçD EXTRACÇÃO
COM
COM
COM
COM

AffOOO TIRA-SE
3SÒOÒ' TIRA-SE
2S000 TIRA-SE
18000 TIRA-SE

200:000^000
I50:Ó00#000
IOO:OOOJÍOOO
5'ò:oooj|ooo

Com a extraeção da SG" loteria cessará o plano de 10:0008. A. 87* loteria e as seguintes serão do plano de 20:0008.inte-
graes, extraciões semanaes. Remctle-se bilhetes para fora, com antecedência. As extrações nao são feitas a maclima lichet.
As listas dos prêmios são distribuídas no dia da extraegão. Pedidos superiores a 508 gozam um desconto vantajoso.

BANQUEIRO : BANCO DA REPUBLICA
ENCARREGADO DA THESOURARIA, B. SCHWERJN- RUA DA URUGUAYANA N. 21 D.

LOTERIA DE S. LUIZ
(DO ESTADO DO MARANHÃO)

A 17*sèrie daS* loteria com um novo o importantíssimo
plano, conforma.foi publicado ese vê no verso dos bilhetes,
será extraliida

EXTRAI AO IA QUARTA-FEIRA
,A,'s St boras <3.a tairc3L©

ÜII.JÍKTES A.VENDA NARUÀ DÀ PltAIA IV. CS, EM 
'NICTIIÉHOY 

B NTA TIIESOUHAHIA

EXTRACÇÕES TODAS AS QUARTAS-FEIRAS
o tiicMoua-cii-o- j. imuMMorvn Ju.vio».

CAVALLOS E COUPE
Vendem-se uma linda parelha do ca-

vallos puro..saiigue. e um cotipe novo, por
8:0008; na rua Silveira Martins n. 9 A,
tocheirtiModolo; trala-se na rua da As-
sjmbléa n. 59. (•

A GAROBINA
|a Dr. Carlos Deltencouit tem foito pro-
jigios na cura dn rheumatisino chronico,
íjia sypliilis cm qualquer das suas varias
in&mtestaçõcs, nas moléstias d» pello o
tomo deuurativo do sangue.

Rua da Assonibléa u

|1rÍS
I ê curada côm . - 

^ 
COLLEGIO

| Verdadeiro ^"VWW ^ToU* I
i 

< í*^!SÉoLVí: \<tS>%0' Laxante -. 
'TTaT-ff^ 

A TlVTnilXT
I Í^A V^o> 

è° corto" ^dadavel f{ |« A C f A 1 MM \ \ TTT
I VU P* ? *>° ; ao Paladar, f acü de eo tomar. «T 1 fl 1 j\ fâ § 1 f 1 X 1 IA \ 1 iJj

•Federal. Vidro 3S0OO.'
59, Pharmacia

.. . (•
"¦;¦: PHARMACiA:::

"1 Vende-se rio Porto das Flores uma: bem
'fnonlada é;arreguezada( única nòlogar,

por 9:0008000. Trata-se com o proprie-
rio. (•

Gháina-se: a. atten^-o do publico para. este'impòri;íinte 
plariòV único que,com 48*recéjbe-ée

^OíQ:(l-JÕ08'integraes. ~:vi-,4'- .% V$
Pagamento iitègral de todos os prémioS,'.«4'/ 

RüA-MIÍRllftüAYANA- 64,
CARDOSO & GALLO. (.

Caixa n. 684. " Teleg. Acardo.

^^_W__mM3SmfMBkSKjTiioofl/ifAi/Mc cr!i £HAn?wi nF MFMCIN& ne paris. tA*c.ur\;IAPPROVAOAS PELA ACAOcMIA DE MBBICmA DE PAH1Í. <
IEstas Capsuias CURAM SEM EXCEPÇAO Os Fluxos Aeuoos ou.Chrohi.cos|
jlOO CURAS EHlOO DOENTES TRATADOS PELA ACADEMIA,

COMPLEMENTO DO TRATAMENTO PELA INJECÇAO RAQUIN,
Muito útil também como PRESERVATIVO Exija-se a Assi&Hatura RAQUIN

¦.¦• - e o Sello.offloial do Governo Fpancoz. -
TOWOUT£*Kt'Bg.S?g<'6VeS,'re.^*Mg1'. g.^t,\m?N?\a. u^oa?» ia?HMSH.MMtt,

AMANHA hMMi
IMPRETERIVELMENTE

Com 4$ recebem-se doze contos do réis, e com 800 rs. dous contos e quatrocentos mil rèls, pagos por inteiro; premeia os dou
finaes e as terminações simples das primeira o segunda sortes.

, Esta loteria correrá em toías as quartas-feiras, em virtude fla ordem doExm. governador do Estado di Maranhão
)'Eará -informações-; e,pagamento, .dos^premios, rua da Uruguayana

^ B^.iRiodé Janeiro, Capital Federal.

.- Wim LPC11BA ,
Companhia rtc SOUZA. It.VSTOS

de que faz'parte a 1' aclriz-cantora

AMANHÍ~\aMANHÃ
6* Recita precursora do

ggjglggj|

du docteur

WSSLWÈM
._ LlCTTOmAb(>»I»AlKaÍ'ECTOIlu:t!KlÚlL Dlt fiVOlBSKDB IVIO SBJlinmiO.
WPris^iB: de vejãtrè^ EJxaaaqueca,.. Malestar, Peso

*& xs»31v' >^f gástrico, Congestôesj curados ou prevenidos,

*******
nto em 4 oòrss)

PARIS: P#« LEEOY, r em todas as Pharmacias,

Clima•inèomparavel, sempre respeitado ppr-•*]j; epidemias. '". :,r .'¦-':
:' EN1TÍÃM-SE PRÕSPÊGTQS -í

-O DIRECTOR,
E^êmtísi Tavares, ....

Ia:
^"_i""" THEATRO 

VARIEDADES

Extraordinário espectaculo do

fiALifi E HISOTA
Sexta-feira 27

1 m .'.

N;'B.— Óbeneílcio do biilioleiro, quodevia ter logar no dia 27, fica de nenhum
elTeito. •

POLYTHEAMA FLUMINENSE
Eiaapreza l.nlz ntllonc—Coiii-innSila ljyi*lcn Italiana

(lirecção c iiro])i'lcila«lc ilo» Srs. SASÍSGXE & C.

TERÇA-FEIRA 24 DE JANEIRO
. 25° ESPECTACULO

AVISO— A empreza, atlendendo a immensos pedidos, faz cantar mais uma vez,
sendo definitivamente a-ULTIMA, a esplendida opera, em 4 actos e S quadros,

musica do celebre maestro üiuseppo Veidi, intitulada

COMPANHIA!GRANDE SUCCESSO D'ESTA

II conte di Luna.
Leonora
A/.ucena
Manrico
Fernando........
Iues.............

3E*erí303a.as-©ra.s
Sr. A. Verdini.
Sra. V. Sully.
Sra. C. Cescati.
Sr. J. Vilalta.
Sr; D: Rotoli.;
Sra. M. Faussonc.

Ruiz...  Sr. G. De-Mnrco.
ün vecchio Zingaro. Sr. A. Hemondini.
L'n messo  Sr. G. Brunotto.
Companheiras de Leonora e reüsiosas,

amigos do conde, zingaros c ziiigaras,
guerreiros, etc.

Maestro director da orchestra, G. JÓLACCO.
.Principia ás 8 1/2 horas. — «:o:» ¦¦

Quinta-feira, 26 de janeiro —uma.unica
celebre opera — AII>Í'\.

Principia âs8 1/2 liorss.
representação da

Um eosaios para subir brevemente- a scena a opera do Assis Pacheco — SMM3.MA
wr —i -innrMinin nu rmi iii I dflma*isusAjn mw-i e acsssaias ¦sara

_Gxxx_trexst—Ismâjoia dos Santos

.0
f£STA ARTISTISGA DO IÍIAESTRO REGENTE

PA.RTE
DA ORGHESTRA DESTE THEATRO

TERCMEIRA24DE
\ DO MAESTRO COSTA JÚNIOR REGE

riíOGRASIMA-í' PAF

AMOR POR ANNEXINS

THEftTRQ ftPOLLQ
Sociedade Emprezaria—EâRRIBO & C.

Comedia em 1 acto desempenhada pelo 1' actor cômico Peixoto o a distineta. actriz Branca do Lima
2* PARTE—0 2' acto do-primoroso vaudcville do Dr. Moreira Sampaio

IMEI^IZ _3~~-Ç>NrI?~^.A.
èm quo tomam parto a 1* actriz Lopiccolo, a artista Corlna, o 1" actor cômico Peixoto, os artista Pcixotinho, Rocha,
Heitor, Portugal, Esperança o o explendido corpo de coros e o grandioso corpo de bailo do qual fazem parte os
l" bailarinos Sra. Thèresina e Sr. Vitulli o o grando corpo de bailo dirigido pelo notável maestro Cav. Chiarini.

3* PARTE—O Cavalheiro BMsltSIANSI <Fllho)— Grandes novidades especialmente para esta noite —
«ledicatlas ao beneficiado.

i* PARTE—A alegre o desopilanto comedia de costumes, em um acto, do grande escriptor Alcântara Chaves

•I<ci*«oiiníçci»s. —LuLta, leiteira, Branca; Zé Bezerra, por alcunha Descasca Milho, Portugal; Tio Licas. bar-
híiro. Heitor; D. Brites, morgada do Porto, Maria Maia; Bento Fernandes, seu marido, Rocha; Fernando Vieira,
janota, Esperança;; Bernabé Giillo, raercieiro, Pcixotinho; Manuel Madeira, irmão de Luiza, David; Cochicho, Saloio,
Biar. Salmos o saloias.

IVicc3ic:'os ile aniifllca. — 1* Siranda e Sirandiiihn, 2' Canua verde, 3" O Gatinho, i' Ali! Manuel quo
lindas nioçns, D" Lá ra roseira, C Cançüo, 7' Canna.Verde do Porto.' Banda tio musica aio Jnnlluj clo'tatcati'0 — Luz clcctrico,

não ha espectaculo para
ensaio da peça fàntas-
tica, em4actose 12 qua-
dros, de
EBiUA^B© ©ABR9QO

TH£aTBQ SÃ(.T'ÃNNÃ
SOCIEDADE EM PREZARIA

Direcção' sconica do aetdr Mattos, regente
da orchestra A. Capita"ní

não lia cajaectaciilo, pnrn des-
cnnço tia coini.inai.ilu.

DO

AMANHA'— Kcl que* tlamiioti,' em Nicthoroy

A. 3VC J\. 1ST 2Z3L J*.
Grande.festa ofTcrecida pela empreza.

ao dlstinctó actor Mattos pela magnífica
mise-en-scõnc que dou ao esplendido

vaudcville-opcrcta

RAPAZ
DE

Companhia Dramática—Empreza Dias Braga — Funflafla em 20 âe novembro de li
i TERÇA-FEIRA 24 DE MNEIRO H®JE

GIIANMOSISSIIUO ESPECTACLXO
Extraordinário siiccesso dos theatros de Madrid, Lisboa o Rio do Janeiro — Ultima representação n'csta época

da aíamada revista portugueza, comica-lyrica o phantastica,
ori"Íual do pranteado escriptor portuguez F. Jacoboty, musica de Chucca e Valverde

Al* actriz cantora
publicn e o .íockcy

Grande novidade
DArbilly

Rosina Bellegrandi "desempenhará bs papeis -de Crlntla tle servir, a Segofnnfa

Á magnifleá opereta em 1 acto, traducção de Assis Vieira, musica do distineto maestro CaV«W**

Bã €11
coros.

1 acío, in"sle*

Sú so respeitam as cnconrmon:ias que
ivüi (javaiillíias co.íi a respectiva im-

i 'iort»:ic:x { ,-• .-..•' ¦»>**¦ "'

¦¦.,:-¦:¦¦ ;^«Kí •/.¦•

pelos festojaüos artistas Bdlegrande, Delorme, Pinto e Germano. — Grando corpo de
Extraordinário suecesso pariziense — Única representação, nesta época, da mimosa opereta em

do pranteado maestro J. A. Piuto

AS'GUARDAS DO REI DE/SI
Tomam purlo os kstejadissimos artistas Aurclia Delorme, Elisa de Castro. Adelaide Conliniio, Lívia ••••l==:U,

 ~ ¦ "'-¦- '-"-  etc —Grnii'."c bn(uI!iu-> tle t*inn><-i*-Edelvira, Estephania. Isolina", Carmelita, Rangel, Pinto, Leite, Louro,
Ordem do cspeclaculo :— 1*, A Prima da Cidade; 2*. Grande Av.cn.ida; 3\ As Guardas d.- Hei

A's S l/"í I>oras Os bilhetes A venda na- bilheteria'- A'm 3
' í-J3rcvoniMle - Watora». Amanhã';—Iislátun tle Cat-aie. .Quinla-fuiia - O Casicllp sl<» Ií'»*)0

de Smo.
i (3 iiorn*


