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EXPEDIENTE

Aon 8r«. ns_;«ii..ii(i"« d'0 _..__...
ciijiiH asHlgniiliiriiN Iriiiiiiinni a SO
dcNto nu.-'.. rogamoN qnc nc dignem
rcfoi.-iiiiil.i_- nlé áquella duln, «vi
ando iiNHini iiHUNpeiiHào da reinc.wNi»
da f.illiu.

C01IP01ITI
A febre da reportagem, a curiosidade

(|ue eslá devorando o mundo inteiro, o
(|tio tornou o jornalismo a fôrma quasi
linica do pensamento moderno, loin orca-
do uma classe niuilo curiosa de sujeitos,
que são os corrcspond-iiitcs ostrangoiros;
Som estudos especiacs, sem conheci-
monto algum dos paizes atuído são en-
vindos, desojosu.. unicamente do faze-
rem correspondências c tolegrainmas de
sensação, dizem e escrevem coisas qne
são o'espanto dos povos em cujo seio
desabam esses aerolillios do jornalismo,
quo oslão hoje cm Lisboa o amanha om
S. Petersburgo, conhecendo lauto a llus-
sia coiiio conhecem Portugal, trazendo
já comsigo as suas impressões prcconcc-
Ilidas, e quando essas imprcss.es as bc-
lieram nos livros quo lá por fi.ra se cs-
crevem acerca dc Portugal imaginem o
quo elles farão.

Todas as porlas cniutuilo lhes são nlier-
tas. Um jornal 6 uma potência, o não ha
Ministros que não queiram ter osjorna-
lislas do seu lado. E aqui tomos nos uns
sujeitos, que não lém acerca da polilica
gorai u ainda menos acerca tln polilica
dos pequenos paizes senão umas noções
niuilo vagas, nictliilos nos segredos dos
grandes nogocios, recolionilo confidencias
que n oulros sc nãn fazem, aceitando
gravemente indicações quo não podom
comprolioinlor bom, porquo nunca estão
senhores do fundo da questão, o fazendo
de tudo isto uma salsada ridícula, que
os seus leitoros acolhem como palavras
do Evangelho, c quo não fazem senão
tornar níais atrapalhadas o contas as
noções quo pelo mundo so espalham
acerca de faetos importantíssimos.

Pomos agora um tlossc gonoro ; é um
correspondente ignorado da Recue llrilan-
iiiquc, (ino assigna ]."'.

Guarda o mais rigoroso incógnito, c
ninguém sabo em l.islioa qticin cllo soja;
mas, olloctivainonto, conhece ns nossas
coisas como ns conhecem osles corrospon*.
dentes. Lè os jornaes c não os digere,
fala nos homens dc quem a opinião pu-
lilica se oecupa, mas, como nao conhece
esses homons o não quor que se saiba
qno os não conhece, tira do que ouve (li-
zor, umas i Ilações falsas, o Ia vai açor-
res lontleiicii. espalhar cnlre os leitores
dn Revista llrilannica as noções mais cou-
fusas acerca dc Portugal, liis como ello
Wlnoinla a sua correspondência:

«Velho marinheiro, honrosamente co-
iihocido no paiz o nas colônias, o com-
jiianilaiilo Silva Porlo acaba do pôr dolo-
rosainciile termo á sua carreira pelo sui-
oídio.»

Pobre Silva Porlo, que nunca foi mari-
nlieiro na sua vida, que nunca poz pó em
um navio senão quando saiu ha porlo
ile 50 annos do Portugal para Angola,
o nas raras vozes quo veiu de Angola a
Portugal tomar um pouco dn descanso I
Sumido nas iuvins llorostas do interior,
nlii cuidava laboriosamente nas suas car-
i-cgações do marfim, ahi fazia as suas
viagens com quo lanlo lucrou a geogra-
phia, c em que não levo do cerlo nem
sequer que atravessar inuilos rios, ahi
adquiriu uniu influencia extraordinária
sobro os negros, e ahi levo a felicidade
do prestar serviços relevantes aos expio-
radoros pnrtuguezes ou estrangeiros, quo
SO aventuravam naqiiollns paragens. So
este correspondente no monos livesse lido
as Viagens de l.evingstono, saberia inoihor
iliicni'era Silva Porlo. Mas não as lou,
porlanlo nada sabia acerca desse liomoin
nilrcpidoc linmfiizojo senão o que pudera
colher nas informações incompletas dos
jornaos I Tirou illai.es c fez de Silva
Porlo um commanrianl, no sentido naval
da palavra,*'c um vicux màrin I

.. I.iicarrogailo, conlin.ia ello, dc um
poslo avançado na África oquinoxial, e não
vendo já possibilidade de o defender, de-
sesperou da pátria o julgou não ler jáso-
não um recurso—a morlo voluntária.
Triste aberração de um soldado corajoso,
que não tevo biisinntc energia para cn-
carar a sua situação I Peruou a cabeça
quando ainda alguma coisa poderia fazor
consoryando a sua serenidade. A sua
morto desorganizou a pequena tropa quo
ello coniinanilava.il

Tudo islo é um acervo do inexactiilõcs.
Silva Porlo não ora soldado, como não
ora .marinheiro. Não estava encarregado' de um poslo avançado que so via na im-
possibilidade tio defender. Ura simplos-
monto residente uo llihé, o o (|U0 aclnoii
lio seu espirito loT apenas o suppor qne
já não linha lauta iminência nos prelos
como. até ahi. Ninguém o atacava. Niio
.oinmahdava. tropas nem pequena nom
grande. A' pônei distancia da sua casa
estavam oIEaclivamorilo tropas portngiie-
zas.mas cò;nmnhdndas por uiri moço ofll-
cinl Couceiro,.tropas que sc não dosoVga-
nizaram.'-¦' « Ultimnmonle, continua o Sr. ]'",
tem-sc .querido rodear, pori faclum, a
morle do Silva Porlo do uma nureola
poética; foi encontrado, dizem earlas
vindas da. África, .envolto nas pregas
da bandeira porlngneza». Muilo bonito...
para um 5o aclo de melodrama 18.1.5, mas
não é natural, recuso-me a achar islo
natural.»

Ilecusa-sc, porque não conheço os fa-
cios, e subordina a lógica ilas conclusões
,-is premissas que a sua fantasia estabe-
lccen.

Não sabo que o espirito do Silvn Torto
fora profundamente abalado pelas nn-' ticias dos desastres portugiiczos, como já
o'estava pela progressão da sua cegueira;
não sabo «qno a exaltação das suas pa-
lavras havia dias qnc prcoecupava os
seus companheiros; não sabe, porlanlo,
quo pódc haver melodramas nn vida real,
sobretudo quando o prologonisla tem o
espirito desequilibrado, e que a trágica
morte de Silva Porlo ó ludo quanto ha de
mais verdadeiro, e que, como o grande
poela, quiz morrer com a palria o na

Íialria, 
envolvendo-se nas pregas da sua

.anilcira gloriosa c pura.•
Tc7C o mesmo corresponilcnte.-íjiolicia

do tiuc ta celebrará uns cortes a ceri-
, monia do reconhecimento do principereal como legitimo herdeiro do throno.-Quo óptimn oceasião para fazor cór local I

Eis como cllo narra a cerimonia:
>. 0 joven principo herdeiro, D. Luiz

Felipbc, dc itlatle de 3 annos, foi ullima-
monto reconhecido ii'uma sessão solomnc
como suecessor legiliniq^lo rei 1). Carlos
ao throno do Portugalfll membros do-parlamento 

prestaram Juramento dianlo
delle, segundo o cerimonial usado. Ape-
zar tia sua extrema mocidado o pequeno
príncipe portou-se como um homem,

.'"verdade tpie a sua mama o contem-
. ptova. A boa rainha (como lhe chamam)

não deixava dc eslar inqrttola com a idóa
de uma cerimonia lão prolongada e lão
pouco divertida, o foi-com muitos beijos
que ella recompensou a pequenina alloza
de ter lido lanlo juizo c do se não ler
rido de alguns sujeitos, quo sc podiam
gabar do ler umas caras bem ridículas. •

Com esta descripção deviam tor llcado
satisfeitíssimos os bons francezes dos bou-
levartis que lém as noções mais completas
da côr local dos differentcs paizes.

Esto Tortugal era perfeitamente o Por-
tngabdc I.ccocq, o Portugal da Noite c o
Dia; parecia que so estava a ver destilar
por diante do principcsinlio o velho mar-
iiucz agnrotado, que anda sempre atrás—
das saias—; o o liarão dos Porlttgais sonl
toujoursgais. Estavam-sc mesmoa vérus
cortezãos quo se podiam gabar dc lerem
caras- bem ridículas, c qne beijavam a
mcnolle do pequenito, mantido cm ro-
spoito pelo olhar aenricindor dn mãi...
daquclla nobre rainha francoza perdida
no meio dosta còrle simiesca.

ilas querem sabor 7 Talccrimonia não
houvo, nem tem havido nunca, O prin-
cipesilo não teve que se portar no. par-
lamento como um homem, porquo nunca
lá foi A rainha, so lhe deu beijos, foi om.
casa e não teve do fôrma alguma quo
estar inquieta com a duração da ecri-
monia pouquíssima divertida,.porquo sa-
Jbia. perfeitamente' que o principcsinlio
não teria de Já ir.

Curioso, nao cr ioaa esta scena 6 do
pura fantasia', c o homem que a narra
aos pobres leitores francezes quo imagi-
nam licar assim sabendo tudo qiuno so
passa em Portugal, dala as suas corres-
ponilcncias do Lisboa; mas ou ollo afinal
não eslá cm Lisboa, ou, sc o eslá, nem
sabe o que aqui se passa!Tudo isto é perfeitamente fantástico.

•
No seu ardor dc fazer conhecer aos

seus leitores as coisas extraordinárias
que so passam uesle paiz longínquo, o
iliustre con .snonilonle tom saidas curió-
sas. Fala no suicídio dc Caiuillo Castello
llranco, moslrandò-só lão conhecedor
das obras do grande romancista, que o
tloline littorariainentoitcsta füruia: nn
/iu... Feiiillcl.

V, ludo islo por que ?
Porque Caiuillo uristõllo llranco, instado

um din por um livreiro, traduziu o Román
(Punjcuncliomme pauvre. Dahi inferiu o
correspondente quo Gamillo Castello
llranco devia ter passado a sua vida a
imitar Feuillct. 

Mas, contando qno- em Portugal ha o
costumo de dar ás pessoas n sou nome
de baplismo ein vez do appellido, observa
que esse costumo deve virem linha recla
dos romanos, porque lambem é polo seu
pclil nom tpte nós designamos vários au-
tores latinos, liste nós refere-se aos fran-
cezos. Assim dizem lloraco, Virgílio, Lu-
cróce.

Mas parecc-mo om primoiro logar que
o pclil nom tio lloracio era Quinto, do
Virgílio era Publio o dc Lucrccio era'fito.

0 exemplo não foi lá niuilo bem cseo-
lliiilo. . .

Mas vamos adiante:
«Aqui, diz elle, todos dizem com uma

fleugnia imperturbável:
Mnrianno, José Luciauo, João Clirysòs-

lorno...
Mas parece-mo que em Trança ba um

escriplor que não deixa do sor bastindo
conhecido—Jcnn Jacqucs llousseau, que
Ioda a gente ein França designa froqucnlo-
monto polo nome doiJpan-Jacqucs, lalvez
lambem com uma lleiigiiiainiperlnrbavcl,
mas omllm sem quo isso produza em
pessoa alguma a impressão tio espanto
quo o Josc Luciano c o João Chrgsostomo
causaram a esle tão cspanlavel corrospon-
dento. Ha então um escriplor allemão,
quo não é conhecido em Trança senão pelo
nomo do Jeaii-Paul, o os que dizem islo
dizcm-iTo com uma üciigmn lauto mais
imperturbável quanto a maior parto da
gente não sabe que o sou nppellido era
liichler. Ora, como todos sabem, so esles
exemplos que indicamos são excopeões,
0 que ó corto ó quo oxcepções são tain-
bom as que ello cita mais numerosas ein
Portugal ilo quo em Trança, de accôrdo,
mas em lodo o caso excepções.

•
E aqui eslá para mie a Rcvisla Rrilannica

lom um correspondente om Portugal para
Ilin dar noticias fanlnsistas, para lho in-
ciilcnr moções ou falsas ou incompletas
ou frivolas: quo não ampliam os coube-
cimcnlos dos francezes acerca desle pe-
qtiono povo, o quo não nns fazem bem,
nem contribuem para apertar os laços que
deviam unir entro si a raça latina, neste
momento solcmiió da l;is-ü^i^.. _m que a
raça leulonica parece qucíèi. -Irásbordnr
para o sul, n em que por.tras delia se
sente a pressão continua o lorrivel da
raça slava.

São estes correspondentes qno tom bojo
muila voz uma influencia decisiva na opi-
nião. Ávidos tle ludo qiiimlo possa inie-
ressar a curió, .lado frivola dos leitores,
lançam-se frencticamenlo no caminho dos
pormeriores pittòroscos ou escandalosos,
imporlando-llics muilo pouco dizerem ou
não dizerem a verdade. Depois, como parn
este ofiicio de repórter ó indispensável
quo so não recue nem diante do um baile,
nem dianto do um oriiiio, que so lenha a
coragem do ir á policia buscar os porino-
iiores do um nllenlado, cdocnlrar 11'iiin
salão do bailo a tomar nola dns inoni.v o
das loilelles, nunca podem sor homens do
verdadeiro valor os que disso so cucar-
reguem. 13 cqinlmlo são os mesmos quo
seguem d Ia pislc Hyraiid o Gnbriola Bom-
parti, os quo vão iplcrvieiuer os ministros
o Os diplomatas, c são as lociilirnçõos
deites senhores quo o publico europeu
lé, considerando-as palavras do Evangelho!

0 exemplo mais extraordinário do quo
podo fazer um repórter no mundo con-
teniporaneo ó o quo Nlauley tem lindo.
Eslo fanlnslsln, qnc liga ás qualidadesliabiluaes dos sous confrades uma audácia
pouco vulgar, oslá desempenhando na
Europa um papel mil vezes mais brilhante
do quo tantos viajantes seriissinios qne
estudam coiiscieiiciosiiiiionlo n África queexploram. Eniquanlo os Schvrcinfnrilisão
apenas conhecidos pelos especialistas,
Slnnley, quo atravessa n África som so im-
portar para nada com o estudo da zona
quo atravessa, tom adquirido uma repu-
tação universal, c oslá sendo hoje om
Londres o idolo da sociodado.

As suas narrativas parceoiil-sc com as
dos viajantes fanlnsistas da moia idado, ó
uma espécie de sir Joliu Mniiilcville, e
conta com uma dcugnia iinperliirbavcl
(aproveitemos a phrase do corrospon-
(lente da Revista llrilannica) quo através-
sou uma lloresla em quo esteve 15 dias
mergulhado nn Iréva mais absoluta, o
agora que encontrou um reino ile Lil-
liput, o, so insistem niuilo cnm elle,
lambem nos dirá que foi dar com mn reino
de Jlrobdingnac. 1. ó isto o que o publico
liasbaqiie deseja, e é por isso quo o rc-
parter eslá sondo a alma daninaila do
moderno jornalismo.

Pinheiro Chagas.

TELEGRAMAS

CENTRO TELEGRAPHICO
DA IMPRENSA

X_.i_.ioa., £__>.
Os acontonim cri to fi políticos

cpio ncrui so lCm cindo vopo_.ou.t-.-
rum no commo roio o na _É_ olsn.

O primoiro póilo-so dizor mio
ho uchn. piirnlysn-lo. C^nantõ iím
trmisjvocãt-S do c-ipitnoM, rt.in.v o
pânico om todo» os estabeleci-
mentoH lmn--urioM, quo so rotrn-
om» limituntlo-KO ti opornçoes do
pe-jui. íiissiim. importunem.

Paris., _!_5.
O Sr» Ijiiinoixroux, 8 O oro tario

do condo 1 )tllim, -U-itlui do publi-
car um livro ini ilaludo • TJm mino
do dowtorro»,contendo reveli-CÍioH
uitf.iM.KHuiitisHuniiH ii i'cspcito-ilo
I >(>uliii.;.{isiiio,

_H_hIo livro produziu oxtrnordi-
liaria bciihíicAo, parciixc» ulém do
outros lúcios Jií discutidos poln
imprensu, in-fmsa o «xonorul liou-
liinjgpr do desviar pnrn uou roso
pessoal os fundos dostiiindos ii
l>ropugaudu do partido.

X-ilvi**:, £-_?.
O ministro portuguez, vesidon.

i.íi nosta capital, dosmontiü ns no-
ticias cjno nqui círriduritm sobro
violonciiis da rfiriltidüò fim Lis-
bon, contra t\ pessoa ilu rainha
do IPortue.ul.

33a m'0Ama sorte, os ti-lo^ram-
mas ]n_)!ic!»los uela itnprnnsa
_.-I_J(y, i-cíoroiilo- ií oriloni ilo mo-
bJUnflçuo ao ri-CÒSoltÒ i>oi*ini;m»/,.O roprOHorithnf- <lo I. bi'tuftnl{
no entanto, eonlirma cpio a or-
dom pu/Miea, cm sua aat>i_-f_l o no
PòrtO, lom OSbido iltinlii.lii, pormotivo do manejos políticos.

1 .ii*is, íi."5.
Dizflm Í'olO£çrn.miná_ do I-jisboa

o ilo X*orlo ano naqucllas duna
cidades os unimos estão endn
vez méis exultados, nuo sendo
do admirar cpio dn mn momento
pnra outro rebnnlo uli n revo-
lução.

Fai-is, -J."í.
São dosoliulovns as no__Íbla_i <p_o

n todo Ihstanto cIiojíi.ut. do su-
douto ila. IíViiiic.- O IíIkhIi.iio, o
-_i*tlC!__p, o Cíiiril a o I.iirimco
translmrdarnni«» contiuitiitu a ro-
Inr vol.umo consitleravol cf-Ugun*,
produzido pelas; dinvii. torren--
cinos a«o ainda não cessaram.

A» iiiiiius invniliriim <i« niinuo.
cultiviulos o ns OUKllR, Kiibiuclo ií
grnndii nltnrn, «IomI ruindo ooihoi-
tustmatundo cont cnasdo uníamos
e ruiilmudo duzimiis do vidiispn..
ciosas.

ji_« nntopiclh-loi) dos dnpiirta-
mon tos Uufxolndos multiplicam os
cuidados parn minorar oh moíIVí-
monto- ilh»pop _ai,i."nik. CXsgai-i.

,..-__W ...
Os cstudanlcs mineiros reunidos pw-

testam contra o aclo do governador rela-
livo á mudança, dn capital para os arra«-

_ baldfes dc Oui-ò Preto— FlavioDíax— 71o.
7.aram «orvivó de 'huÍy_-!uo___o efyoJgho-ChagasJunior—liIcircUet^ -

RÍO M JANEIRO, Sexta-feira 2. dc Seiembro de, 1890
*t- -.¦¦_¦ «Ml . v'O PAIZ ê a folha de maior tirageiii o de maiox* circulação na America do Sul

ASSIGMATURA
CAPITAL 1H$ | ESTADOS 1Q$

ESTiiAMGEino 30$ roa asko )

NUMERO AVULSO 40 RS.
solicitaram «tosta capitai mais
oíllcnzos auxílios, __uc Já começa-
ram a sor enviados.

Berlim, fSS.
Constou nqui quo os indisenas

da tx-ibuVitu trucidaram na cos-
ta oriental da _A_frico soto nlio-
mãos, quo em caravana dirigiam-
sc para o interior do continente.

___o_u.l_.--ij Í2-5.
-A. propósito dos suecessos eloi-

tornos «lo •.«.«, mi Indiii _?òrtu-
gnÒza, sabe-so mais rpie ns auto-
ridados doolararani uli o estudo
do sitio.

-Depois dns lamentáveis dosoi*-
dons do niui foi lliealro u c-iilnde,
reuniões políticas ofleol unrum-so
om diversos'pontos, resolvendo
u policia, nlini do evitar uconteci-
montòs do maior gravidade»proa-
der os seus iiromoloros, iodos
cidadãos do sraiitLo intlnencia
popular.

ToiliiH oslos fnetos trouxornm
a omifiroçuo do multas lainilias
do íü-oa para as possossõos iny;lo-
zos limitropbes.

. 
"Valpn,i*£Íi-iOj 

í2."5.
C> prosiilonto -tíalmiicodii par-

lin liara 
"Votui*. dol Mar, ondo

passará algum tompo.
jr-ullccou o capitalista cbilorio

Carlos _I_íro%vn*. _. ,I_lo todas as indnençõon foi-
tas, om toda a costa ilesta repu-
blica oom outros pontos, pareço
certo havor-SO perdido tolalmeu-
tlio vnpor ine:le_! ."Virfjijia., som
qno no salvasse uma só pessoa
das quo iam a seu bordo.

Buenos A-ir-es, £2Í5.
Está publi ondo o maiuíesto da

imprensa estrangeira, 1'avoravcl
ií grande natural isação.

I.ixa do ouro . 4,3.
_3uoiiO- Aii*os, Í2-?.

I*.a cidado do _inliii_ «loi 3H'.s-
toro promovÓu-90 grande mani-
fOStação contra os novos impôs-
tos. Au reatiziiv-se ell:i,bouvo sú-
rias desordens, ficando muitas
pessoas feridas o Sondo prosas
mais de ííí).

31 lonteviili-Oj ?-."*».
X-^ol muito concorrido o enterro

do Sr. .Pontes Xiibciro. .yV colônia
bra_.ileira o a molhor socitulade
desta capital x>i*ostaram esta ul-
tinia homenagem aquelle estiiu-t-
vol o distineto cavalheiro.

5. Va/ulo, ?3 _L.
(Uotardadü.)

TJiu grupo do cerca do ÍJ.ÍM) im-
migrantes Italianos chegados ul-
timamente da I-iopnblica Argcti-
tina íbi hojo ao cônsul italiano ro-
clamai' trabalho ou roopnctuçoão
para aqxiolla ropublioa.

O governador, iníbrmado do
quo muitos desse grupo estão ob*
stiiiadamento resolvidos aiião
trabalhar, telegruphou ao minis-
tro da agricultura, íazondò vera
convenionoia da rocbnduoção
pai-a o logar donde tiidiam vindo.

O mesmo grupo, levando des-
fraldadas liimiloirns italianas,
dirigiu-so n palácio o abi,dojo-
goiLx>odores a uma conunissão,
cpio entendeu-so com. o governa-
dor o disse-lhe quo seus consti-
tn.intoM desejavam sor reputria-
dos.

O con.nl italiano osiii oncarro-
f*ndo do outeiidor-so com o mi-
nisto. <l:v iii:ricnltura o «to, por
meio do roduci;ão do proço <las
passugens, fazer transportar
pai*a Oenova aqaollos.sous com-
patriotas.

6. 1"». .nlo, fi¦_.
(Ilctiirilailo.)

tralloeouboje ao angina o nota-
vel medico JDrj Aí-tonio lia-üiiv-
rini, homom do grando illuwtra-
t,íã->.

O _Dr. Ijazzarini tratava do
fiillooidò lir. _. aivn Itaniclio,
«ine MOirreu'da mosina íuotesliu,
o em uma visita fori- mordido
j>elo enfermo.

O iliuulo residira em diversos
pontos do estudo do Rio do .Ta-
neiro, em "V't ú o actualmonte
nesta capital. I.ascora na Ituliii,
tondo vindo lia muito tompopiivii
o .Brasil.

A Sooiodadotólo Medicina re-
sotvou ta-iei—llio ò enterro.

•7- ÜSTo .lahíi, íbi submeti,ido n
5 .iiily;iimeiito o róo lljcbeis, ac-
casado do crime do piirricidio.
H'»i absolvido por 11 votos.

ITòrain liojo vendidas nlgu-
mas accõos da compiiiiliia. _?au-
listado Vias |.'.!i'i'i!iis e lOluviaes
com a..;io de li8O8 o 'iS~> uc«;ões
do lianco União a itOÜ cada
uma.

-- l-ogresson da _33uropa o an-
tisío neaooianto, lüdviarilo 3i_"ra-
tes.

S. I>tMllO, fiü.
"Vai roulií-ur-so aqui urna ex-

posição continental, quo contará
oom o apoio*do govorno. ÍSão ini-
ciadores da idt.a os 3.)rs. .TosC
Lmi- do Alniüliiii J.oy:iioira,
.loão X ..dro da VeiRii, 3\larti-
nlio Prado .Tumor, conselheiro
t.eimcio «le Cnrvallio o Victori-
no Cnriuillo.

Tílsta id«!u i'oi muito lieni roce-
bida o conla tnmbom coni o-apoio
do iiiiportaiitc:» capitalistas do
Uio cio Janoiro.

Alguns amigos do I_)r. I-Tor-
culano iOroitas, uo despedirem-
sc dello,no _. ni-inti, oilisreceram-
llio nm rico bnroau-miiiistre, nm
anel com grando rubi o um ex-
eelento relógio do ouro.

S. l-iiilo, Í3."3.
Jfistá, publicada a planta da

villa 2.5ocuyuvu, situada a tun
quarto do liora do centro dn cí-
dado. _A. villa vai ter linha «lo
bonds concedida pela intendeu-
ciu. 1 _Tapropostas para a compra
de Iodos os terrenos «tuo a com-
poem.J-urico I_a líosa o Murioi
dão hoje um unico concerto, pnra
o qual toda n casa já está to-
miulivi

/S. _?a,ulo, Í2ü5.
Sobro o caso dos inunigrantos,

snbo-so que o cônsul da Xtalia
não ostá encarregado do onton-
der-se com O ministro da agri-
cultura» para a reducoão do i»re-
ço das passagens. -A.pcn.ns a
commissão enviada pelos iiurni-
grantos disso cpio o cônsul tinha-
sc mauitestado íavoravol á idéa
de serem elles roxuvtriudos. O
governndor limitou-so u dizor
quo nada podia resolver a osso
respeito e telegruphou ao mi-
nistro» mostrando a necessidade
dò seremos immigrantes recon-
duzidos pura a Itepublicii _A.r-
geuí iun o do não serem mais re-
cebidos immigrantos solteiros.

S. _?_-tilo, «s.
_A.ohn-so grnvomento enfermo o

(,-pitiio do IO" regimento do cn.
vullaria mtrmino Hcliogardo.

H-stá nefíta cidade o celebro
adivinho Valls.

IVoi instalada n Companhia
Importadora Liiplon, liciiniln
eleito presidente o __>r. Ismael
Dias.

—Vcnderam-so hojo ncçõos da
Comi-iinhia Mogynna, a __L80ft;
da Companhia X-*uulistu,u £5_SGft;
do "ISiintio União do S. Í*nulo( a
ii. Sooo.

Santos, £_- .
ICntrarom hoje 16..33J3 saccas

de nxiY; o íí/lectuaram-so vendas
do Ki.OOO ditas, tendo por base
o preço do 7S.Í-00.

3.tereado frouxo.
(Sloclt _07.000 sncens.
Foram embarcadas jiara Ku-

ropa l.I.011> ditas o para os XCs-
lados Unidos 0.703.

Cambio bancário sobro Ijou-
dres, Uli.

Keeifoi S_5.
ISToticias oloitoraos vindas do

intorior pouco iuiluem no resul-
tudo conhecido, o confirmam a
victoria da chapa oilicial do par-
tido republicano. *

Cambio sobro T.ondrn. ,
2*_ 1/8, som tomadores.

Itii.pcmii-iiii, S5.
3NTo vapor «Cachooirano> sogui-

ram daqui os convidados para
assistir á inauguração dos traba-
llios da ostrada do forro Bcnc-
vento-Münas.

Ii_* esperada «om nnoiedndo n
descida du eslrada, do Caubooiro
á iíltlTU.

AVULSOS
M. Paulo, 98

NOTICiÃRIO
Em nossa secção telcgrapliica.ptiblirfa-

mos liojo retardados dois lelegrammas
dc S. 1'atilo, que só nos chegaram «'ts
mãos cerca do 1 liora da madrugada do
liontem, depois de prompla a nossa folha
do din.

£' preciso, porém, que so saiba que cm
numero de ordem, o ultimo dos Iclcgram-
mas alludidos foi apresentado em S. I_ulo
ás 7 lioras c 15 minutos da noite c recc-
hitlo na Central ás 11 horas c 40 minutos.
Gastaram, pois, mais do 5 horas para
serem transmitlidos c entregues nesla
redacção.

lealmente ao paiz que adopiara sem lc-
gar á consorle a tranqüilidade de seus
últimos dias.

Aquello trabalho exposto nas vitrinasda casa nrani não representa uma diver-
sao artislica dc um espirito cultivado,mas um trabalho tle operário que pro-cura nelle a subsistência. A viuva Pas-cliçal no declínio da vida, fraca c abatida
pela velhice, procura com energia daluta pela exislencia, tirar dos dotes quea prendaram cm tempos felizes, meiosdc manter-se. Áquella obra de arlo queo publico pode hoje admirar ú um ganha-
püo.

Ao dislinelo cidadão I)r. llerculano dc
Freilas, que acaba de deixar a chefia de
policia do Paraná, dirigiu o governador
daquelle estado, o seguinte ofiicio:

ii Governo do estado do 1'araná — 2" sec-
ção — Coriliba, lli de selem bro de 1890
— Ao cidadão Dr: Uladisl.io llerculano do
Freitas:—-Tendo resolvido aproveitar a
vossa esclarecida inteligência e rcconlio-
cida dedicação a causa publica, alim do
quo presteis mais um relevante serviço
ao eslado do Paraná, nesla data vos no-
meio para, eom a maior brevidade possi-
vel, apresentar um esboço da constituição
desse eslat'o. cerlo dc qiie nesse trabalho
lançarcis as bases seguras da prosperidadedc lão importante estado.

« Aproveito ao inesmo tempo a oppor-
timiilade para vos ciiininunicar que lendo
o governo provisório allendido ao vosso
pedido dc exoneração, esle governo sente
pro.tiiiilamonlc ver-so privado do vosso
auxilio senipre eflicaz, nllnniente Inteli—
genle, leal, desinteressado e alé mesmo
cheio do sacrilluios pnra vós. Saude e fra.
lernidade—Dinocòhoio Scrzedello Correia.»

O Sr. ministro da guerra expediu ao
Sr. ajudaiile-general o soguinlo aviso :

d Declaro-vos para os Uns ennvcnicn-
les, que a certidão pedida por Manoel de
Azeredo Coulinlio dc seus assentamentos,
quando praça tio exercito, lhe deve ser
entregue indepcndòntemonlo do paga-
menlo do sello, ficando assim deferido o
requerimento que acompanhou o vosso
ollieio n. SOIO de 17 do corrente, vislo
que aquelle documento não está sujeito
ao imposto do sello. »

1'or decreto dc 24 do correnle, obteve as
honras de tenente do exercito o cidadão
Antônio Pinto Paimòiío da Fontoura, em
alleneão aos serviços que prestou como
3» ofllcial da repartição fiscal em Gorricii-
tes, na campanha do Paraguay.

A's ultimas datas de França haviam cbe-
gado n Ilordeaiix, procedentes desle porto(il) volumes com moveis o alfaias retiradas
pelo Sr. conde d'l_ü do seu palácio á rua
Guanabara".

D_. FRANCA JIIH
Com o mais profundo pozar c as mais

tristes nppreliensõea lemos que dar aos
leitores a noticia de, que o eslado do
Dr. França Júnior é gravíssimo, havendo
poucas esperanças de salvnl-o.

O nosso illusiro collaliorador partiu lia
cerca de uni mez para Poços de Caldas,
procurando naquclla estação llierinal
senão o reslalieleciinenlo, ao menos o
allivio dos solTrinicnlos que o pungiam.
Não foi feliz o a moléstia que ali o levara
nggravou-so cada vez mais, não lhe per-
niilliiido-sequero regresso a esta capital.
As iiolieinn-ti-t. p .- telegramnia liontom
tivemos são as mais CQiitrislailoras.

Por decreto de hontem foram transferi-
.tlas nos iiispcctores das llicsournriiis de
fazenda, as atlribuiçõcs que competiam
aos presidentes dus oxlinQtas províncias,
qunnio ao serviço da administração da
fazenda geral.

O Sr. minislrn da guerra expediu no
inspeclor da tliesnuraria de fazenda do
estailo de Malto Crosso a seguinte por-
taria :

ii De ordem do Sr. gnnornlissimo chefe
do governo provisório se declara pnr esla
secretaria tio estado ao Sr. inspeclor da
Ihesonraria do fazenda do Multo Grossa;
em solução ao seu ollieio n. 28: de 29 de
julho ultimo, que aos oflicinos do exer-
cilo reformados cnuipiilsorinmchlo c que.
são empregados, é periuilliilo accumulan
as vantagens dos logarcs que exercem ÍQ.
soldo e gratificarão de qui: trata o arl. Io
do decrelo n. I'J3 A de 3 dc janeiro do
corronlo anno.

'arecc cerlo que o couraçado .liy.ií-
(líií.ím o cruzador Guanabara sairão a O
de oululiro pura a viagem de diplomacia
marítima, com que o governo da llc-
publica Braziloira retribuo ás gentilezas
do governo tln America do Norle.

Os dois alludidos vasos dc guerra, salvo
ullerior deliberação, locarão na llaliia,
Pernambuco c llarbadas, seguindo desle
ultimo porlo para o de New York.

Lemos em folhas de Paris que o barão
dc llajiibá somente no lim desle mez
entregaria ao presidenle da llnjiiiblica
Francoza as suas cartas rcvoealonas.

ü Sr. Dr: Toledo Piza seria ao mesmo
lempo recebido como enviado extraordi-
nario c ministro plcnipotcnoiario da Uc-
publica dos listados Unidos do llrazil.

FORJAS K ESTALEIROS
A cnmpnnbia do obras publicas no Ura-

zil incorpora hoje uma companhia com o
capilal de 3(..()00:000í, dividido cm 1.0.0(10
acções tic 20t)£ cada uma. com o ti-
tulo tle Companhia Nacional tle Forjas e
lislaleiros, para todos os trabalhos de con-
slrucção naval o de mctallurgia.

São diroctoros da nova companhia os
Srs. engeiilieiros Manoel lluarquo dc Mn-
cedo, presidenle; Carlos Conrado do Nio-
meyer, secretario, o Antônio Augusto Fer-
nandes Pinheiro.

Tor decrelo n, 782, dc honlcm, foi con-
tlida a Adolpho Paulo de Oliveira Lisboa
e oulros autorização para organizarem
uma sociedade aiio.iyma sob n denomina-
ção dc Companliia Indlislrial de llapuca.

Tem eslado bastante enfermo o Sr. AI-
horto Brandão, direclor da fazenda do
eslado do llio dc Janeiro. Apezar dc nm-
lindroso o seu estado de saude, é de
crer que se restabeleça em breve, graçasaos cuidados dos distiuctos clínicos Drs.
Silva Araujo, Moura llrazil, Carlos Teixeira
e Lucindo Filho, a conselho dns quaes foi
elle transferido para a casa du saude du
Dr. lüras.

Muitos amigos do digno ftinccionnrio o,
lôm visitado o o gencralissimo cliefo do
governo provisório lambem foi vòl-o.

, INDICADOR ALEGRE
ncaismo iiujioniSTico n_ CEi.EnninAnus

E NOTAniLIDADES DO 1110 DE JANEIIIO
' ALMANACK ESPECIAL
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^n. ^LEXANDIllí STOCI.LI.it
PnuFirs.o-DIrccIor da Emproza de Miidan-ras... da Capilal Mineira.
-•A-.cui_iun.u_ — Brazileiro cm tudo, portudo o para tudo, uieiioj no tvpo, ipio ti ouro-

pou.Us-DüiU-fo postal—Emquanto não so clfoctuor
a iiiiiilaiira niio ü_l.

IlivisA-Kn.or tudo hom pausado: o mundo
não sc acaba uniu dia.

LXXXV

diODOLFO giiMOKMORDO
PnonssÃo-Contailor oo historias a pincel e

amador do liandolim.
f. HTi(:m.Aiiiii.-nr.-N.. arte ii um Epaminon-

das: iiin in.nic nem brincando.
F.Niiiiiii-n postai. -1'nlacio da Natureza, gale-ria do Modelo Vivo.
DiyiiA. Nosta terra, quem quizer fazer arte

iucriü de lbme.
Ego et Al.TEIti.

Vido o aanuncio, na secrão respectiva, sob o
rubrica Indicador Alegre.

PORTUGAL-BRAZIL
"ti Diário Ojjlcial publicou honlcm os

seguintes documentos:
(. Lcgaeão dc Portugal — Ilio dc Janci-

ro, 20 de seiembro de ISOO.
« Illm. c Exm. Sr.— I!' com a maior

satisfação que lenho a honra de levar ao
superior conhecimento dn V. Ex. que o
governo ile Sua Magostado Fidclisslmn,
considerando a irrecusável influencia que
o resultado do sulfragio popular tem a
exercer sobro a situação política do lira-
zil, consolidando a suá nova constituição,
julgou não dever por mai:; tempo demorar
o reennliecimenlo do governo da nova
llçptlblica dos Eslados Unidos do llrazil,
realamlo por esta fôrma as antigas o mais
intimas relações que existiam entre dois
povos irmãos, intimamente ligados por
longas ifadições de cordial amisade c
de elevados interesses.

.Cumprindo as ordens do meu governo,
fcjjeltq.no tio poder ser o órgão dos
scnlinienlos do povo porlugnoz para
cnm a magnânima nação brazileira o
aproveito esta o|i|iorlunidado para ter a
hmlra.do.reiterar aV.-Ux. os protestos
da minha mais alta consideração.

« A S. Ex. o Sr. general 
"de 

brigada
Quintino de Souza Boòayitvn, ministro o
secretario de eslado dus rclaçOcs exle-
rimos—Manoel Garcia da /(uai...

' ((Ministério das relações exteriores—Ilio
do Janeiro", 23 do setembro do 18Q0.

«0.Si', gencralissimo cliefo du governo
provisório rocobou com :t maior sn.lis-
l'(ít;ão a noticia, que o Sr. Dr. Manoel
Bprcia da liosij, euciirregiiilo de negócios
ile' Portugal, serviu-se 'dar-me 

pola sua
nola do 20 ilo correnle, do reconhecimento
da Republica dos Estado Unidos ilo llrazil
polo governo dc Sua Magoslado Fidelis-
simn,

,. A amisade que sempre ligou o povo
brazileiro ao porluguez não loi alleraila
pela recente mudança de regimen poli-
lico, mas a resolução que o Sr. Dr. (Inicia
nio eomiiinniea, o quo será devidamenlo
apreciada em Ioda a republica; lera sem
tlnviila benéfica influencia nas suas rela-
ções com Portugal;

.. Aproveilo com prazer esta opportuni-
dade para ler a honra ilo ollerecer ao
Sr. encarregado do negócios as segurou-
eas da minha mui tlislincin consideração.
• <i Ao Sr. Dr. Manoel Garcia, da llosa—Qi
Uocaijuvu.» £.

O Dr. cliefo do policia mandou lionlem
pôr em liberdade o coninierciantc Ilcnii-
que Mielüli e seu eiupiTgailo, nccnsndos
tlá venda publica dos fruclos proliibidoso cuia elasticidade tanta curiosidade des-
portava.

Consla que foi perdoado o réo Anlonio
José Pereira, coiidcninndo a 14 annos de
prisão pelo jury do termo da Diamantina
no eslado dc Minas Geraes.

Chegou honiem do Ilio da Prata o Sr.
coiiiineiiilailoi- José Ferreira Bailar, com-
nicrcianlc cm Pernambuco.-

GAZETA FLUMINENSE
Com eslo titulo começou a ser publi-

cada hontem uma nova folha lideraria.
A 6'íi.i7í! Fluminense é, como ella própria
o declara no seu arligo do apresentação,
um Jornal do principiantes, uni tentamen
na imprensa, um verdadeiro ensaio, em-
fim.A' novel collega desejamos longa vida
o prospero exilo.

Foi nomeado interinamente para o logar
dc preparador do chimica orgânica c
biologia da faculdade de medicina do
Ilio tle Janeiro, no impedimento do re-
speclivo proprietário licenciado, o Dr.
llodolpho llamallio. .

Consla quo brevemente será inaugu-
rada a linha lelcgraphica do Ooyaz a
esta capital.

Já se acham promplas as eslações dc
Morrinlios, Monte Alegre, Goyaz, Allemão
c Uberaba

O cidadão Bernardo Ferreira Vaz deixou
na subilelegacia tio 2" dislriclo tle Ni-
llteroy uma quantia, que encontrou no
largo dc S. Domingos, para ser entregue
uo seu verdadeiro dono.

No numero de agosto do Lillcralurhlall
de Leipzig, aclia-so um bello arligo do
Dr. Karl vou Ileinliardsltcttner, da l.lylc-"
clinica dc Muni.li, sobre a Grammaliea
Porlugucza do nosso collega e collabo-
rador João llibeiro. O pbilologo allemão
considera o livro do nosso compatriota o
unico quo possa dar o conhecimento
scicnlifico da nossa'lingua, a quem quer
que o estudo, como lingüista.

Em uma das vitrinas da casa Farani á
rua do Ouvidor, eslá cxposla uma coro»
civica cm filigrana de ouro.

Ii' trabalho que sc rccommenda pela
delicadeza e o bom goslo artístico de-
sua execução, o quo nao pareço ser feilo
pelas mãos tremulas, de uma senhora
idosa, Enlretanlo. esse trabalho foi exc-
cotado pela Sra. Pasclioal Camargo, sexa-
genaria, viuva do oscriptor A-. Pasclioal,
que. domiciliado no Brnzil, naturalison-sé
o serviu ao estado como funcciohario.
Deixou A. Pasclioal varias obras queaproveitaram ás letras brazileiros, nem-
hiun acbego deu à sua viuva; serviu

GUARDA NACIONAL
Foi declarado sem elTcito o decreto tle

11 do corrente mez que nomeou o Barão
do lloniflin para o poslo de tenenlo-çd-
ronel eonunandanto do 2o balallião tle in-
fnntcria ila guarda nacional desla capital,
visto não ler aceitado a nomeação.•'oi concedido melhoramento de rc-
forma, nn posto dc tenente-coronel, ao
major reformado d.i guarda nacional do
eslado dn Itio dc Janeiro, Juão Anlonio
dc Almeida.

— Foram nomeados para a guarda
nacional desta capilal:

Tenente-coronel comniandante do 2o
balallião de infanleria, o capilão Augusto
Coelho dc Oliveira;

Capilão da 2" companhia do mesmo ba-
talhão, o lenenle Paulino Guedes Pinto.

Na galeria Moncada aclia-se cm exposi-
ção um retrato a bico do penna do Sr.
commcndador Manoel Coita, nosso antigo
c prezadissimo companheiro dc trabalhos
nesta folha.

O retrato foi primorosamente executado
pelo fiitclligenlc artista G. dalFAra c des-
lina-se á sala dc redacção d'0 Paiz.

por ter siqo o incêndio extinclo pcios vi-
sinhos. O subdelegado da freguezia do São
Cbrislovão também compareceu.

Não temos prejuízos a registrar.

O decreto n. 777 dc 20 do setembro,
approva a nova modificação feita uo Ira-,
çado da eslrada de ferro do Norle no seu
prolongamento alé á Capital Federal.

Parto hoje para S. Paulo o iliustre lillc-
ralo, historiador c jornalista jorlugnczDr. José dc" Arriaga.

Tendo tle retirar-se no dia 28 do cor-
rente para Europa o intelligenlc pintorRodolfo Aniocdo, pediu exoneração do
togar de professor tle desenho do 2» anno
do curso de seiencias pbysicas c nr.íuracs
da Escola Polylccbniea.

Foi nomeado José Cândido da Silva
Veiga para o cargo de anianuense da es-
tatislica commcrcial annexa á Associacã»
Commcrcial dn Desterro, estado do Saida
Catharina, ficando sem clleilo a nomeação
tle Leonides dc llarros para o referido
logar.

Amigos c antigos co-religionarios dos
cidadãos Saldanha Marinho c Arislides
Lobo manifeslaram-lho a satisfação de
vcl-os representar a nação brazileira no
primeiro congresso da republica, por
que elles lanlo sn esforçaram, offero-
ccndo-llie um banquete' anlc-hontcm no
bolei Globo.

A' longa mesa do salão superior do ho-
lei senlaram-so 100 convivas e cnlre elles
os Srs. ministros da justiça c das relações
exteriores.

0 inclyto cidadão Saldanha Marinho não
pódc Infelizmente, pelo seu eslado de
saude, assistir á fesla que pela expansão
c o ontbusiasmo dos seus amigos seria
para si consagração dos longos e eininen-
tes serviços de oulros annos de pátrio-
lismo o do incansável abnegação.'

Ao champagnc, o Sr. Barbosa como rc-
lator tia coinniissão promotora do ban-
quel'3 levantou um brinde aos cidadãos a
que era o feslim consagrado.

A esse brinde respondeu o Sr. Arislides
Lobo em longo discurso que do logar cm
que furam oollocados os representantes
da imprensa convidados áquella fesla não
pude ser ouvido lão dislinclamente
quanto era de mister para delle se dar
uma nolicia sem graves ihcxnolidões;

Por esse mesmo motivo e pelo temor
de serias omissões o incorrecções dei-
xaiiios dc dar a suiniua dos brindes de
muitos oulros oradores.

A lesta terminou á meia-noite levai,
laudo o Dr. Arislides Lobo o brinde ao
gonerallssimo chefe do governo provi-
sòrio.

Os mineiros aeliialmeiiln nesla capital
em reunião celebrada lionlem niun dos
salões ilo Lyceu do Aries o 01'fjcios, sob
a presidência do Dr. Aristides Maia, re-
solvcrniu :

I". Enviar uma niorão ao Dr. Alexandre
Slocklcr de Menezes, para quo ello faca
elVceliva, com a máxima urgência, avoíi-
lado expressa do povo mineiro, envidando
lodosos esforços junta ao governo aclual
do eslado do Minas Cernes", aflm de ser
decretada n mudança da cnpilal.

2".. No caso do nada ol)ler-SO nesse
sr-iitido nlé n próximo reunião do con-
gresro. llgiu-ar noiprog-rainmj. polilico dos
candidatos ;i depiiiac.o a llcclaráção po-siliva das suas idéas a rospoilo dessa
aspiração do povo mineiro.

Consla que será aposentado o lançador
da recebetloria da capilal Bernardino
de Almeida Senna Campos.

O Dr. Licillio Alhanasio Cardoso foi an-
lorizado a comprar na Europa os instru-
menlos necessários para o gabinnlo de
pltysica o chimica da escola normal.

Os moradores da rua S. Jusé pedom-nosnno chamemos a allcução dn inspeciona
ile hygiono, para uma casa daquclla rua,
ondo (liariainenle fnz-se matança de por-cos e carneiros, qno são reuicltidos em
cestas liara diversos açoilgCS.

Nn visiiiliniiça tcm-SO dado já diversos
cases dc febres.

Ante-hontem, no quarto n. 2 á praiados Lázaros, manifestou-se principio de
inccntlio, por haver o respectivo morador
deixado um fogarciro com brazas junto
90 colchão.

O corpo dc bombeiro.«, avisado, com-
pareceu ao local, deixando dc funecionar.

PEIâS SE GALÉS
Eis o texto do decreto n, 774 de 20 do

corrente, quo declarou abolida a pena de
galés:•i O governo provisório da Republica
dos Eslados Unidos tio llrazil cousliluido
pelo exercilo o armada, cm nome da 1111-
ção, considerando:

'. Que as penas cruéis, iu.ninnnlcs ou
iuulilnieiile nflüclivas não se compade-
cem com os princípios da humanidade,
cm que no lempo prcjcnle sc inspiram a
seiencia e a juslica sociaos, não contri-
btiindo para a reparação da offcnsa, segu-
rança publica ou regeneração do crimi-
noso;

.. Que as galés impostas pelo código
criminal do cxlinclo Império, obrigando
os réos a trazerem calccla no pé o cor-
rente, ililligem uma tortura* um estigma,
cnervam as forças pbysicas a abalem os
sentimentos moraes; tornou odioso o
Irabalho, principal clcinoillo dc correccão
destrocin os estímulos da rchabilita-
ção;« Que a constituição da republica, em-
liora ainda não em vigor nesta parle, jádeterminou a abolição dessa pena ;.. Que a penalogia moderna reprova
igiialmenjo a prisão perpetua;.. (Jue n justiça penal tem limite na
utilidade social, devendo cessar ainda
depois da condemnaçíio c durante a exe-
cução a pena abolida'pelo poder publico ;>( Que urge, einmiauln não é publicadoc poslo em execução o novo código penaldu Republica dõs Estados tinidos do
llrazil, remediar excessivos rigores da
legislação criminal vigeiile,enlre os quaesa iniprescriptibilidado da pena :

«. Decreta :
« Art. 1 . Ii' abolida desde já a penade galés n substituída pela prisãu com

trabalho tliiranle o inesmo numero ile
annos, se for temporária, nu duranto 30
anuos, se for perpetua a coinniiiiaila na
lei anterior ou já imposta por sentença.

d § Io. Os inspectores das prisões, logo
quelivereni conhecimento deste decreto,
farão retirar os ferros impostos aos galés;
c os juizes da execução immcdiatauieillo
proverfio sobre o modo da substituição
do resto da pena a cumprir em coiiforiiii-
dado desla lei c dos aris. 45 e 40 do co-
digo criminal.

d § 2o. Estas disposições não prohibem
que os réos actualniehte condeninailos a
galés continuem a ser empregados cm
trabalhos públicos ; mas a applicac.ão de
correntes, ainda durante o transporto ou
Irabalho lora do recinto das prisões, só
será permillida em falta absoluta de outro
meio de segurança, e cessará cnm o mo-
tivo du força maior que a lenha determi-
nado.

.< Arl. 2». As prisões perpétuas, com ou
sem trabalho, comminailas pelo eodigo
criminal ou já impostas por sentença, são
reduzidas a 30 annos.

« Art. 3o. A prisão preventiva será-com-
pulada na execução da pena, sendo'posto
em liberdade o réo que, contado ou addi-
cionado o tempo da mesma prisão, liou-
ver completado o da condemnaçSo;

« Arl. 4o. A pena prescreve, não tendo
entrado em execução:

« Ií So o réo estiver ausente no estran-
geirn, pelo lapso de 30, 20 ou 10 anuos.
applicaudo-se a prescripção Irilennaria á
condeuinação pnr 20 ou mais anuos, a
viccnnal, ade menos de 20 alé 0, a tio-
ceiinal, á de menos do 0 annn...

¦< IluSc o réo estiver dentro do lerri-
torio brazileiro. pelo lapso de 20, 10 ou
5 annos, applieando-se a viccnnal ti con 1
detonação Uo Uou mais anuos. a dcccnna
á dc menos dc C até 2, a quiiiqueuual a
dc menos de 2 annos.

;« Art. -5°. A prescripção da conilemna-
ção começa a correr do dia cm que passarem julgado a sentença, ou daquelle em
que for interrompida, pnr qualquer modo,
a execução já começada. Inlcrronipe-se
pela prisão do condemnado.

n Paragrapbo unico. Se o condemnado
cm cumprimento do pena evadir-se, a
prescripção começará a correr novamente
do dia da evasão."

« Art. 6". Itcvogam-sc as disposições
cm contrario. »

Tiveram permissão para sc matricula-
rem na faculdade de direito dc S. Paulo:

No Io nnno, Theopliilo llibeiro dc An-
tirado; no 3 . Conslanlino Pereira da Silva;
nn 4", Bento Barata llilieiro o Orlando Faro
Marques Santiago ; c no O0, Pedro dc Ar-
bous Simões Pires.

i-*a<_ QtP****

DE TUDO PARA TODOS
IIhji', 30 .lia ilu falloclineiilo.dn Dr. Oscar Po?

ilornelras, a sun .mnllla inunda rezar uma missa
na .Igreja d"S. Piiinclsciidu Paula,0 Instituiu Historiou muno so cm sessão,
üs 7 liuras du noite(3 C.lnii ílupulillcauo da rroguozla de São
.lii-ii coniniuuioou an cidadilo 1'. .1. Ernesto Car-
doso i|ini pnr considerável maioria ile volos, om
scisão ile Io do corronto; fora este preslavel_ .iludiu considerado euicÍo do mosmo clul.. ^Iliijtí, ás _ t/i horas da tnrdo.sorá cliumailo
a provas praticas ila Ia sério Ju habilitação de
módico estrangeiro, na ínculilailo do medicina,
n Ur. Mui,'.) Wimlerl, formado pula universidade
ile.Muiiieli.

A Sra. viuva Pasclioal Camargo faz traba-
llios ú filigrana do ouro u prata, flun_. u uma*
tos. Ladeira da llloria n. 7.

*«ií3í©(a-s»»

Depois do consecutivo e esforçado tra-
balho, conseguiu-se liontem taparo rombo
feito no costado do paquete allenião t'a-
ranaguá o om conseqüência do qual elle
sossohrou anle-heiilein.

Bombas a vapor c dc mão .telharam o
esgotamento do navio, de fórina que á
tarde Já o paquete linha voltado quasi queá completa tonai

Espera-si', porlanlo, que hoje inesmo
ou amanhã elle poderá ser roboncado e
levado ao'dique, onde será vistoriado o
reparado, se a sun eslriiclura não tiver
sido àlqucDradn uo sinistro.

0 carregamento do Paranaguá não está
seguro na companhia Fidolidado; como a
principio uos iuiiiriiiiirani, mas sim nas
couipiinliius Bonança, Previdente e Jntc-
gridaile.

Uma grando parle do xarquo liontom
retirado tios pontes alagados do paquete,fui-por ordoni do Sr. inspeolor d'alfan-
(lega removida para ,-t ilha tia Sapucaia,
vislo estar imprestável.

Afllrmiiva-so quo as companhias Inma-
iloras dos seguros do Paranaguá vão ein-
bargiir u saida do pnquetc Orlon, iiló
ipie seja caucionada uma garaniia de in-
ileiuui. _i;ão dus prejuízos que solfreu
aquelle navio.

Eslá enfermo nesta capilal o foi nnlc-
hontem operado o jornalista porluguezSr. Alberlo Eslanisláo.

0 coclioiro do lilhury n. 44, José Dingo
de Freilas, anlc-lionlcm no meio-dia atro-
pelou o pisou a Francisco Manoel Pires,
que llcou com um feri menlo

0 Dr. Amancio ile Carvalho, medico da
policia, procedeu a corpo dc delicio no
olfeiuliilo

Breve tew)mO|coiulucção rápida o cnm-.
nfbild para n saliihcrriino bairro dn Tljtíòftj
até bojo S-inciilc .. accessivol .. aos abas-
lados. -*•*,

Unia companhia, n companhia estrada
de ferro lln Tijuctl; propõe-se a nos levar
dn rua Mariz e llarros, estação de partida;.10 Alto ila Doa Visla em viilte minutos.
Era um sonho, uma aspiração dos lliiini-
ncilSOS 0 necesso por estrada de ferro
aquolles piltorescos o risonlios planaltos,
mas a realidade ao aproxima eom a inau-
guração tia nova eslrada tle ferro.

Essa inauguração nos está pruiiietliila
para janeiro, n época de «veranear- o que
será uma nova era dc diversões e dc
excursões hygicnic.s o agradáveis,

A firma J. A. Rezende «t Heis confiou-
nos a importância de li„>, pára ser entre-
glto á faniilia porlugucza; que dirigiu por
nossa folha um appello a seus cunipalrio-
tas.

0 Dr. José Flrmlnò Vellcz, ajudante e
seerelario dn liiápoctorla geral de saúde
dos portos, recebeu lionlem Íiict|uivocns
provas do cstiàm, pur ser dia do seu an-
nivcrsarlo nalalicio, e em rogosijo pelo
seu i'1'Slabelecimeiilo.

Os empregados da sccrclaria enfeitaram
a sua mesa com llores c nella collocaram
OS jornaes do dia,

Por oceasião da entrega do mimo, que
lhe ollereciani, orou o Sr. Olympio de
Nietnoyer, ofllcial da secretaria.

CASAMENTO, CIVIL
Foram liontem aftlxados proclamas para

casamentos dos scguinles coiitrahenles :
_° dislriclo, I"' proclamas—Domingos

José llehello e Joanna Maria ila Conceição.
Alfredo Ilfgulo Valdelaro c Ilalbina

Augusta Naylnr.
Raul llramlão do Valle cLiberalina Can-

diila Bezerra.
Joaquim.Carlos de Camargo c Constança

Soares de Souza.
Valentim tios Heis Carneiro o Gcnovcva

Linhares.'-' proclamas—Dr. Libauio Lima o Nicia
da Silva Lima.

Luiz Gonçalves Hahia o Jannuaria The-
reza dc Litíia.

CASAMENTO RELIGIOSO
Pelo llcvm. bispo diocesano foram pas-

sadas as seguintes provisões para casa-
mento:

José Alves da Silva cnm Mariana dc
Jesus Ferreira Driiiiununil.

Nné Monlruina com Anna dc Araujo
Vianna.

Anlonio do Rego Monleiro com Carlola
liaria da Luz.

José lloilrignes Domingucs com Alice
Maria Rodrigues.

João Jacinllio Ventura com Maria Vieira.
Capilão Jeron.viuo Auguslo lloilrignes tle

Moraes com Maria de Assis Mascarenlias.
Isuliiin Porluguez da Silva com Clotiide

Amélia ila Silva.
Antônio Lopes Pires com Carolina Au-

gusla Riimallio.
Alfons'. Rodrigues dc Almeida com Maria

Julia.
João Cícero com Maria José Slephano.
Gabriel Miguel com Joseplilna Uudnc

Range.
José Vaz Martins eom Maria da Con-

ceição.
Dr. Libauio Lima com Nicia Lima.
Anlonio Fernandes Malhcii. eom llosa-

Una Teixeira.
Anlonio Conrado Niemeyer com Emes-

lina dc freilas Cniiiinlio.
José do Sá Osório com Joseplilna üaltro

Fernandes.
Basllló André Millcr.com Maria Cândida

dc Gouveia Heis.
Manoel José da üibeira com Adclina

Maria Guedes.
José da Cunha cnm Mana 7_lp.iina.
João Barbosa dns Sar.ios C-in Franeisea

Ferreira de Lima.
GUillicrnic Gonçalves Valente com Cio-

tilde Pereira Scrzedello.
AntoniO du Almeida cnm Maria Joaquina

Ferreira.

1 30Í6.3

*virão para prover uma necessidaae
pitante.

Entregamos a reclamação _*.Iiistlçà o
ao zelo do Sr. Dr. José Fclix, presMcnfoda inlcndcncia. -*-. *t.

OÃMEMCÂP
-.

Com este titulo deve apparcccr no dis
Io de janeiro próximo a folha diária, da
pequeno formato cm typo miúdo o fci>>
ta segundo os moldes tio jornalismo nor-
tc-americano e á qual já aqui allutll-
mos.

São organizadores da empreza, quo tem
o capilal dc 200:000í, divididos em acções
do 100£, os Srs. commcndador Manoel
Cotia, Dr. Coelho Lisboa, Alvares de Azc-,
vedo Sobrinho, Dr. Henrique Baplista e
Alberto de Oliveira.

0 _l»i_)-íti»io pretendo introduzir gran-
des inhovações no jornalismo brazileiro,*,
lerá um serviço (elegraphico especial, jj

Voavam já para novo lar, apparclhados
das azas de Cupido, quando foram toma-
dos em meio caminho c levados á policia,
que ns vai casar.

Elle, o amoroso José Duarte, disso quesim, quo eslava promplo a reparar o mal
por que essa era a sua intenção, tendo
apenas fingido do seiluclor, para livrar
a pequena ao seu padrasto, que queri»
ncgocial-a com uni vaqueiro. —

DESASTRE E MORTE.'
Nn arsenal do marinha desta capilal,

ás 9 lioras da manhã tln hontem, pro-
duziu-so lamentável desastre, cm que
morreu um homem c encheu de tristeza
a ofRcialIdado ali reunida para transpor-
lar-se a seus bordos,

A lancha a vapor do couraçado Aquiria-
ban atracava A escada do desembarque oo
marinheiro do 1» classe José Dins de
Siqueira, buscou amparar a popa da
embarcação prestes a bater contra o cães;
por sua 

"infelicidade, 
porém, a vara do

r.roque do quo serviu-se, falseou o O
desgraçado foi lançado á água.

(.ainda entre 
"a 

lancha o: a torra,
aquolla com o lluxo do mar ábeirou-so
do cães c comprimiu contra o lagndo a
têmpora direita de José Dias, esmi; _-
llianilo-a.

Retirado iVagtia o infeliz, já banhado
em sangue o poslo naUoncha; o Sr. cirur-
gião dc 3- classe Dr. Antenor Gustavo do
Souza tentou soecorrcl-o, mas improllcua-
mente, porque a vida já sodlic esvabia.

0 corpo foi depois transportado para O
deposilo ilo liospilal de marinha, donde
saiu á larde para ser inimmado.

Eslo fado, quo tanta tristeza oceasionou,
parece lembrar a conveniência de ser
rccomincndatla tis giiarniçõcs dos navios
lotla a prudência no nioilo do atracarem'
as ombarções miúdas, quo ao aproxima-
retu-so ilú lerra devem fazel-o com mi-
iiiiua força, quer se trate da propulsão%
vapor, qiier a reinos. '.

Os professores públicos desta capitiií
podem; pnr nosso intermédio; ao digno
Sr. ministro da inslrucção publica que
autorizo o pagamento da folha dc con-
signação no moindo do mez, como anli-
gamciile sc fazia.

AOS POBRES
Por intermédio dos nossos collegas do

Popular, tle Harbaeena, enviou-nos pessoa
caridosa a quantia dc 24$, para ser dia
tribuida aos pobres.

Caliom esses obulos aos iiorlidoccs dp. .
carlões ns. 4T _ .-"-.pie em silas-súppli
:as pedirão iiaturalnicnTc pela felictdado

tle seu benifeilor.

Foi nomeado para o cargo dc praticante
na directoria tio fazenda do eslado do llio
de Janeiro o cidadão Guilherme Ribeiro
de Brito Fernandes.

Para o infeliz pliarmaceutico Tupinam*'
há, cego c cm extrema pobreza, recc-
liemos:

Dc E. IV. o S. W. 5Í, anonymo, 5Í0QO,

Volos
1.187

1.149

1.1..B
711
SOB
438
209m

í.m
1.130

508

51.'

. •';

$

Os moradores da rua Mariz o Barres
clamam pela falta de calçamento daquelle
logar, porque disso llios resulta prejuízos
materiaes c á saude.

_ antiga essa reclamação, que apenas
renovamo. agora, com á esperança de
que, se os réditos du velha, inunicipali-
liado nem para beneficio tão pequeno
chegaram., os da aclual iutciulciicia ser-

AMAZONAS
-lESUI.TAUO COSUÉCIDO

Senadores
Dr. Manoel Francisco Machado....
Coronel Dr. .loaqiiiin Leovigildo do

Souza Coelho
Gommcntlndòr Joaquim José Paes

da Silva Sarmento
Dr. Jonnlliasde Freilas Pedro......
General Jusé Gltirindo do .uoiroz..
Dr Agesiliio Pereira da Silva....
liarão do Ladario

Deputados
Capilão Manoel Uchòa Rodrigues.
Caiiiláo-lcncnlo Manoel Ignacio

Bellbrt Vieira
Ur. Torqunlo Xavier Monleiro
Tapajós

Dr. llerculano Marcos Inglez dc
Souza

BAHIA
nEsci.-i-Aiio coxiiiicmo

Senadores
Volos

Consolhoiro José Antônio Saraiva. 27.986
Dr. Virgílio Glimaco Damasio  27.788
Dr. ltuy llarhosa  27.OOS

Deputados
Dr. Arislides César Spinoln Zama. 29.483
Dr. José Augusto dc Freilas 29.299
Coronel Francisco dc Paula Ar-
golo 28.325

llr. José Joaquim Scubra 2S.O0O
Dr. Anlonio Küzobiõ Gonçalves ie
Almeida 27.393

Dr. Francisco dos Sanlos Pereira. 2U.709
Dr. Ainpliilophio Botelho Freire

de Carvalho 25.803
Dr. Joaquim Ignacio Tosta 25.58S
Dr. Arislides Milton 23.810 '
Dr. Francisco Maria Soilré Pereira 22.940
Dr. Garcia Dias Pires de Carvalho

e Albuquerque 22.308
Conselheiro Anlonio Carneiro da
Bocha 21.814

Dr. Snverino Santos Vieira 21.803
Dr. Sebastião Landulpho da iloclia
Medrado... 21.7B5 j

llr. Marcolino Moura..... 21.118
liarão de Gercmoalio 19.462
Dr. Domingos ltodrigues Guima-
rães.. 19.026

Dr. Francisco Prisco do Souza Pa-
raiso .' 18.509

Conli _-_lmi.aiitc Custodio José do
Mello....- 18.241

Dvoiiisio de Cerqueira 18.233
Dr. João Ferreira do Araujo Pinho 18.00*
Desembargador Paranhos Monto-
negro.. 17.726

Ur.JoauuiniArlburl-ilreiraFranC- 10.2.22

PIAUHY
JIBSULTAnO coNimcino

Senadores
Votos

Dr. Joaquim Antônio da Cruz  4.702
llr. Theodoro Alves Pacheco  4.599
llr. Elyseu dc Souza Martins  4.307

Deputados Votos
llr. Joaquim Nogueira Paranaguá.. 4.4S0
Capitão-tenente Nelson de Vascon-

cellos c Almeida 4.419
Dr. Anfrisio Fialho 4.390
Tenente - coronel Firmiuo Pires
Ferreira 4.303
0 mais votado da chapa contraria (do

partido cathoüco) tem 1026 votes.

:>. -.- ;<£
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SAÚDA DE FRUCTAS !i

. Hontem, um collega, refutando a opi-
nião dc outro, que pediu a federação lit-

Jcraria para o llrazil o quer acabar com o"•parasilismo 
exercido, rio seu entender,

pela litleralura do norte cm relação a do

sul, poz cm duvida a existência não só

, das duas liltcrat.uras, scptenlcional p me-
ripdional, como a dc uma só-a braziloira.

O cstimavcl collega exagerou.
. Non-.-tanto.ao mar nc]& tanto a terra.
Sempre achei desarrazoada a prelenoão'fle 

croacüma liltcralura especial para o
norte, dislinçta da do sul; rijas acho tam-

| liem que negar a existência dc uma hlle-

raturn a que se. possa cbajjar bra/.tleiraé
demasiado rigor.

Iião será rica, nSo. será pujante, nao
será notável, mas, fraquinJia embora,

;tcmol-a, existe. ... .- O que eu, entretanto, creio muito nr-
'"Üicmenlo 

c não me brroceio de dizer e

isto: que, sc a lal nos. a liltcralura até

aqui foi pobre, fraca, insignificante, mudo
' 

©ais ba dc scl-o daqui por dianle. _
A este respeito não lenho duvidas, nao

alimento illusõcs.
As nossass letras vão definhar, apoticar-

EC, quasi sumir-se.
São me obcjcctcm com o sangue novo

que a republica veiu infundir nos veios

da palria, com a febre dc progresso o

jfciivtlisaçttO que está agitando o fazendo

florir tqilos os ramos da actividado so-

ciai.
• -Isso pouco importa.

Em primoiro logar, a indole dc um

povo, os seus hábitos c as suas opiniões

formadas pela acção concorrente do clima,

do atavismo moral e da educação nao

podem modificar-se radicalmente dentro

do alguns mezes. Islo é: o llrazil nao lia,

construcção de uma nova capital, que
deve ser Um prolongamento de Ouro

Dé-Üiò por ahi, Sr. padre, que terá o
apoio do |)r. Alexandre Sloc-lcr e de seus
ndberehfe. nu. conlain-sc ás dezenas de
milhares',,- 

OTBMPO
Curioso plienomenn sn tem oITerocK.o

aos nossos ollios durante ps dias passados
ao fitarmos o espaço celeste.

N'um fundo cinzenta c denso parece o
sol proseguir a sua marcha, 'auçctaiido
tuna luz emprestada;- sem brilho nem
scintillação.

Ericlic iiaiiibiento nm nevoeiro constante,
c o mórmnço que resulta accrescc ao
aspecto sagíüiirila natureza.

A temperatura chegou nonlem a 29...
no maxiind c a iSiiémiuinlo.

A evaporação foi do 2 è ozono 9. As
variações do biiroiri.tío a 0°. «leraurna
media, em 12 lioras, 750.470 c a humidade
relativa 70.4.

o vento cõnservou-se SSE, mudando
por algumas horas para \Y fraco.

minará Club Republicano Sul Rio-Gran-
denso, tendo por fim continuar a propa-
ganda llnnaila em princípios scicnlilicos
c rigorosamente democráticos".

A direciona que se cle-».-tt provisória-
mente compõe-se do. eidailaos Oscar
Correia, Florisbclio Lcivas c Üilly Mar-
!ins.

Os galunos arrombaram hontem o escri-
ntorio da Companhia do Gaz, cin ÍNí-
iberov, e como nada encontraram, con-
teclaram-se cm levar um theoilolilo.

Foi exonerado, .i pedido, o cidadão João
Velho .Nello liarrelo dn cargo"üé-subdolc-
gado do 2° districlo da frügiíezin dc Sao
Francisco de l'aula, cni S. João da Parra.

Vi A'0 Radical, dc Campos, a seguinte
noticia:

O rio Parahyba acha-se, lão ¦ secco na
actualldnde, que raro é O dia em que OS
vapores que daqui parlem para S_. Fidelis
não encalhcin no caminlio ; lendo os pas-
ságclros; ás vezes, ile dormir á rioite a
bordo desses vapores, sem acoinnioda-
ções dc qualidade alguma.

A Renascença, que vè a luz cm S. João
ilKI-líci, riótíçíõu que a policia prendeu
ali um moco por crime tle namoro.

Xa verdade a policia são joaiincnsc
pecca nov excesso do escrúpulos.

Muilo interessante e bem redigido é o
Correio lilterario, publicação mensal dã
caso editora c livraria de Daemm.èrt f. C.
oito paginas compactos do assumidos va-
riadps u cm sua maioria provocadoros de'riso 

trazem á memória do leitor o atlagio:
num ovo por um real.»

— Entregando o commando da escola
dc liro o Sr. tenente-coronel I.uiz Antônio
de Medeiros baixou a seguinte ordem do
dia:

ii Commando da escola dc tiro,, no Cam-
po Grande, 25 de selembro de t.%' —Ur

orplião 1:1005, que já agora tinham mais
dò qualro semcslrcs de 

"juros 
a receber

Para averbar estos tilulos a cada um
dos orplif.es foi mister que seus tutores
nprcseiiliissem uris tantos documentos; i>
•á dõii-.ora destes. as: ho..ii_rõ_s -da *,iro-

O Dr. Moraes o llrilo verilleou linnlrm
o obilo de Joaquim José do Nascimento,
que fallcceu sem assistência medica, Onl
uma casa da rua S. I.uiz Gólizoga.

IÍÓÉiuENT0;;ÍyOL63SfiL
o ultimo numero dn llluslracion Esjiji-

iióla y Americano, que foi ontc-lióntoin
iJIsiriuiiidO] iraz a gravura o descripção

mónúinenlo pioieelndo pelo
não sc interessava pcias lelras nem pelas ubeiro hespanhol.l*. ii. Alberto do Macio,
juo ... i.uui.sHiY» i , u, pinhomcnairemaineiuorla.de.Cliristoyuo

(é

artes alé 15 de novembro do anno passado;
não podo ler nem inlercssar-se por artes

c letras em setembro deste anno. h de

que ha de interessar-se cada vez monos

se convencer- quem sc der ao trabalho
. dcosludar uni pouco os nossos apregoados
'.progressos, o prurido dc adiantamento o

; grandeza que cm tudo parece manifes-
tar-sc agora.

0 quo sc está desenvolvendo dc ni.odi)

realmente assombroso ó somente l.udo o

que diz respeito á vida material — são as

llnaiica.-., ocoiiimercio, as industrias.
A abpliçáo de Iodos os privilégios, a fa-

cullaçãb de umas laiilas coisas, outrora
vedadas, o alargamento das leis ho sen-

tido do favorecer Iodas as tentativas eco-

jibmiens, o rasgar do horizontes novos
ásaclividadc3,peiadas o entorpecidas polo
eslreilo regimen do carrancismo o do

rococó, lançaram natural mente a todos os
homens ambiciosos o cmprchciidedoros
na larga via da especulação, do jogo de

praça, Ao'cmprc:ttrisma.
A" todos aconimelteu a sôde violenta

dc enriquecer depressa c todos sc atira-
ram ii jogatina da Uoi.sa.

Cidade commercial até .i medula do?
ossos, ma:s commercial eslá, mais com-

Jffiicrcíal seíá álniln'.
Ninguém pensa nas lelras c nas artes

Vporijiie cilas não dão matéria para
companhias, porque não lém colações iv
mercado monetário.

Sc ale aqui sc riam dos poetas e sn
fazia pouco caso dos versos, d'ora avante
pcior será.

Quem ha que lenha lempo dc ler, na
deusa macabra dos algarismos,' preoc-
capado com tontos palieis ?

¦ O ágio ó tudo.
• ü ágio u todos avasnalo.

- Poetas, romancistas, homens de iinpren-
sa, vcl-os-hcis lodo dia ua Alfândega-
Si.iv/:i comprando, vendendo acenes, ilis-
cutindo juros, cançiTcs, transfcrenciiis,
preparando companhias, jogando, einlini,
na, bolsa.

lí o caminho, esle que levamos, que
foi seguido pela Republica Argentina —

que não tem liltcralura nem nrto, qui
iião lem pintores nem romancistas, qui
não tem esculplorcs nem podas.

.£ Oxalá que, como o.s nossos visinhos,
. não estejamos caminhando para a ban*

cà-rol'a!
0 assunipto 6 interessante: voltarei i

elle. •

Máuasquino.

Colombo.
Eis n descripção do,projecto feila pelo

jornnlisln I). Francisco Alcântara :
d Figurai uma colos.nl csnlicra, assen-

Ind.i sobre unia liasc tle 80 melros de
alinra, o coroada no norle, pela caravela
que conduziu Colombo ao Novô-Muiido,
resplandecendo á luz do sol com as cores
dos cOnlliicntes, mares o ilhas do globo
terrestre, dividida pelo equador, que é
represenlado nor ujiia plat.a-fó.rtna do
lí melros dn largura n uni kil.omèlro do
exlciisão ao redor da cspbcía o desla
plai.i-fórinit equatorial para cima o im-
men.-o glol.o sulcíidú por uma jiiagcslosa
espiral, rm Indo seu lioiuispherio norle. o
qne assim sè destijjVolvu por um caminlio
tlc Ires mil meiro.;, conduzindo do eipia-
dor ao polo: Figurai mais esla csphcra
moiiunionlal brilhando, á noile. em suas
linhas de luz, que perdíamos continentes
e as ilhas o arrojam sobre uma populosa
cidade torrentes do claro fulgnr; envolta
em brumas ou acariciada pelas nuvens,
humilhando sempre com anua immcnsa
mollo, os edifícios nlé hoje considerados
gigantescos e tercis aulo vossa iinagi-
nação o mais soberbo íiioiiiiuicnlo Ideado
pelos homens o podoréis assim fazer
uma ligeira idéa desla creação admirável
da industria moderna.

d Islo quanlo ao seu nspcclp exterior.
«i O hemlspherlo inferior é percorrido

Interiormente por unia eslrada, que sobe
cm espiral, do sul tia espliora uo oqua-
dor, oude euconirii-so eom a eslrada ex-
lerior do llcniisnlierio norle. A cxlêiisâo
total dn 0.000 mclros do pólo a pólo, pode
ser galgada em Iromway,

ii Nn base, cm bnlxp ilornlimdnceulrnl,
será collocada gigantesca eslalua do
grande descobridor, rodeada dos nave-
gantea, cnntjuisiodores o missionários que
tornaram iininnrroilotird o seu descobri-
menlo. lim scmi-circulo, entro este olmnpo
dn licrrteSjCnniprubeudcndo o nmphylhca-
iro ondo colebrnr-sc-hão as futuras assem-
bléas conslltüidas pelos reprcsonlanlos ila
nossa raça,.haverá eslalua> ullpgoricns a
iodas na nações besjmhh.olns da America.»

o custo tolal do inóiíuincnlo serã dn
,.1.490.000 prsetas, cercado I2.000:000j!
da míssil moeda".

A espliera itfprosehtníido o globo ler-
rrslro terá 3C0 melros de tlinmclro o ele-
var-se-liá Ki) melrcs de allnrii nciiim do
Solo. lenilo ile super!;,-io 'l 12.000 JilBlrOS
quniirndoa 0 um volume dc 14.137.870
uiclros cúbicos.

A altura tolal do monumento será dc
400 melros, inaiii 03 que a lorro FilTel !

Os americanos, que dusejaííi muito fnnçr
iiiii mònnmcnlo superior á grandlnsii obra
de Gustavo Eilfol, lalvez acolha slo
projeclo para cxcculol-n em Chicago, no
local destinado a exposição tlu 1802.

Felizes ns que puderem adiniral-o.

LIVROS NOVOS
0 Sr. padre JÒSédiodfigucsfíWÓnção, da

liabia, acalia . de publicar na capital
daquellc eslado, em edição feila pela
Imprensa Econômica da mesma capital,
um volume de poesias collécclònadas de
18S8 —1880 sob o titulo de Lumes. Evila-
remos a apreciação das causas, mesmo
porque-nlii) as conhecemos, que levaram
o Sr. padre Monção a escolher para os
seus trabalhos poéticos láo clássica c
luminosa denominação;

Como espécie dc intuilo observaremos
que, para uni livro de poesias, o que da
liabia tios romctte o revcrcndo-pocia tem
logo, ao nhrir-so as primeiras, pagl-
nas um defeito que não nos escapou,
como suppomos a ninguém escapara,
defeito que empresta ao volume o as-
pcclo anli-nrllstico de uma these medica:
o excesso dc dedicatórias 

'*-= 
quando po-

dia, a nosso entender, conteiilar-sc o
aulor em conservar unicamcnlo a pri-
meira, cnbivel c justa, islo é, a que laz
o poeta dos turnos a mcrtiorin de sua
idülalrátln mui. 0 nosso propósito, porém,
nau é julgar a-i dedicatórias feitas aos
.seus, illlitnps pelo Sr. padre Moiição/pq-
réín dizer o quo poisamos dizer lao sú,
sobro o meritg das suas producções.

QllO nos perdoe o saccrdolc-poela, de
sua roverendlssima Julgamos mais um
vcrs-jiidor dò (|uó um pecla. Eis ludo.

Das poesias dos Lumes, poderemos iles-
laçar, como mais corrcclas o mais pro-
pousas uni poucoclliillto ilo que se possa
vcrdadòiramtmto chamar poesias, as in-
tituladas: U abrir do dia. Coma Fe, Tal
vida, lul morle, e lira nova,

Ao Sr. padre Rodrigues Monção agrade-
cemos a delicada remessa do seu livro.

ilem do dia n. CO — Faço publico que s?Curadoria g.-ral da coroa cri conceder
apresentou hoje a esle commando o Sr. ' '

major do corpo de rn.5\cheiros Manoel
Gonçalves Cainpello Franca, por ler sido
nomeado llscal do 1» );ala!bao tle enge-
nhariaporporlariadoiiiiiiislirioda.-íiierra
de 18 do corrente mez, devendo ser
dosücndo.do comniaiiilo- do .ínesmo balai
Ihão cònfofriio a ordem do dia do ajmian-
tc-general tle lionlem djlndá o.Sr..tentn-
tc-corõíiei do cslaíò-máiór de anillicria
Francisco da Rocha Callado, nomeado
membro adjunto da conunissão de me-
Illm .'.r.ic-níos do material de guerra.

Ilespedindo-mc com saudado de tao
dislinclo camarada, que lanlo concorreu
para a boa harmonia existente nesto cs-
labeleciniciilo e repartições subordinadas
nada mais lenho a nccrdsconlar ás parn-
vi-as que lhe foram dirigidas lior S. Ex.
o Sr. minislro «Ia guerra, conhecedor do
seu mérito e qualidades,»

Por sua vez, assumindo o mesmo com-
ando, o Sr. major Cainpello França,nr

baixou esla outra orilem:
iiQuarle! ilo conluiando ililerinq do

Ia balallião dc engenharia no Realengo
cm 25 de setemlii'0 de 1.00 — Ordem
do ,dia n. I.—Na qualidade de ma-
jor llscal deste balallião, assumo o'conluiando 

interino do iiiesinn. Danilo
disto sciencia aos Srs. eflieiaes c mais
praças lenho a lastimar que hoj-i me
veja privado das lições do nosso,'.Ilustro
companheiro o cidadão leiieidc-coroncl
Francisco da Rocha Callado, que' vai
om um moio mais apropriado á sua
intelligencia o conhecimentos tcoliui-
cos, prestar seus serviços, concorrendo
assim para o nbrilliaiilameiilo t|c nossa
classe. Subscrevendo n ordem do dia
com que o meu dislinclo antecessor

despede dos Sra. officincs, cGpcro
quo continuem n concorrer de nm modo
efllcaz dò sorte que ao retirar-me tkslc
coniniando, lenha a satisfação do jlas-

-o ao meu substituto coin as.mesníns
ooitdiçõcswleasspio o ordem, -que, souis-
linguçrii ao coiiiiiianilo do um balallião,
elevam por sua vez os ofllciaes (pie .lão
bom souberam caniprcnlicndci' as suas
obrigações como soldados da nação.

«So me faliam predicados inlellccluncs
pnra bem dcseiiipenliar esla iiovaVcmn-
missão, que o governo ;.cab.i-nie dc cnn-
liar. sobra-ino «lodicação c zelo para com-
prcliçridcr !os meus devores c amar-a jus-
tica.". 'lanlcmlo Iodas as ordens de meu nnlc-
cessor, esporo bú iuotliflcal-as quando o
serviço assim exigir."

Foi exonera-lo á pedido, do cargo dc
oflicial ila dirccloriá dò eslalislica do es-
lado tio llio do Janeiro, o cidadão Eugênio
Pereira Pinlo e nomeado para aquelle
logar o praticante Francisco Jorge Dias.

Foi dc 28 pessoas a mortalidade do ante-
llOÍilcm nosla capilal, cOlitndds noslii llll-
moro í indigentes e 0 crianças menores
do 10 annos.

dispensa de direitos de transmissão, c as
delongas da junln de credilo tmb!ien;'sú
õgorã lorharauí possível a distribuição
das inscripções a 20 dos beneficiados,
porque os II restantes ainda sc não habi-
lilaram legalmente para o r.verbainenlii
dós tilulos. A quanto chega a indolência;
que ale lho custa èstòrtiler a mão pnra
receber o beueüçio que lhe OlTçtCCcin I

Assim a Associação Co.inmorcial depo.
silaria dos onze auinhÒcs pòrídisti-ibuir,
acha-se aintln por ilesóndrar tln iiobilis-
sinia larefa que se impou.

— São lão numerosos os dados que é m-
dispensável colliglr, que ainda conibuiam
as investigações por parto do poder judl;
ciai no caso Urbilío ile Freilas. Assevera-
se que eslá deseoberla a mulher qne no
processo lem de figurar como bcllcza rara
sob o iifliiie «lc liortlia Franco, por amor
dc iiuem o indiciailo, segundo a sua oro-
priaconlissãi), fez Imitas Viagens a Lisboa.

Muilo mais importância do que esla
descoberta, deve lor no processo a cem-
niiiiiiiTioão que acaba do ser feila a .'.ca-
deciiaiias Sçiéiiciás dc Paris. No ultimo
numero dos ''.Comples-reniliis»da celebre
corporação seientillea, cila-oo uinn par-
licipnçâò feila pelo coiispicuti llatllielol
do bnvèf sido descoberto um rengcnlo
característico da cocaína polo Dr. Ferreira
da Silva, lento dn Academia l'oi. tcclinica
do Porlo. Ora o cliimico portuense é o no-
filo cncnrrcgadp dà analyso loxicolosíça
dtisviscçrns dos viclimns, quo so suppõom
lerem stícciiinb'i(lò'a inJecçOcs dadas coin
a cocaína. Se a Academia das Sciencms do
Paris ricoiibi.cer a inteira verdade da
coiiüiiniiicaeão. o Ilr. FciTcira du Silva
augnientaráosscuscrcddoscoino.clij.mico;
O 

' 
fará uma luz tremenda sobre ps

hediondos crimes quo sc allribuem a
Urbinu de Freitas.

EC530S DE TODA A PARTE
Simplicio andava hontem sáfisfeilis-

simo.
Quo diabo ter.s lu? pr.-giiiilou-ihc

um amigo'.'
Eslòii eoiitcrilo qno' não caibo em

mim. Desta voz enriqueço, toda a minlia
familia enriquece!

Lancasle alguma companliia, lambem
tu?

Mão: meu mano foi nomeado para a
connjiífesão de esamo .dc uni banco que
falliu.

Aceão de di.orc.o."*
Mas por que pretende a senhora se-

pnrar.se Judtgialnieiilò «le sou marido'
Porque o pilhei em lingrante, bei-

jamlo a níinhn criada.
Pois n senhora ainda devia flcar-lhç

agradecida, Ncs.le lempo, cin que os cria-
dos não param mais do 15 dias numa
casa, o que seu marido fazia era-garr.iilir
a permanência da sua criada.

E^npciH pintado»—Fabricação nacio-
nai. premiai
diploma de

con
prógri

a niedaüia. .de nnrn e

receio de compele.nci
sso; por preces sc

,i — Andchàreia í
Frtr.ão. Una do Ouvidor 79. (Sua casa uão
f.iz parle da tómpanliiaí)

Correio — Ksla iv:aili;_o expedirá malas
pólos io.iiiules [iaijuulL-s : "

ílnjo: '
. Ilizer.ra de Menezes, para Macaln! c Campos,

rceclieiiilo iiilpre_si;a c olijuelõs paru registrai'
nlii a I hora líil t.ir.le, canas alé a 1 l/i a tom
|'i',i'l. (Iiijiln aiii cs_.

//iiiii/ialii/**pBKt Sinli:?, i-pselienilo lijiiirenso.
ale ás a lftiiwd'1 Hiniililii csitas iitOtis U-l/.' e

ii perto iltipl*.;'!« A-íMÕ
essos _lo

; 'J l/l e coin
lOIl/.;:.'. |ir.ra sãnltiS. ríCChiinítl)

as'J Iiorns tia manU, cai !ai ali!
[lOrtcduplÜ nlé us 10.

Ainauli-:
.**,i ii ín.-, para a llaliia; I.islínã e llambilríro, rc-

céluindü nii|irus-bs ali. ns 7 horas ilif luiinliil,
caí*t«á jinra oitilerlòrtlii ft!|iíili!lcu niü iis,7 l/-')
Cuili r.iii'10 ililjil. o |'.*ra o uxtiiriur lili! ás li c oli]--
etiis para iv^.ilrai' ulú IÍ3 li il.t laido du llnji.'.

1-SSÂ-" o
Por descuido saiu sem enunciado o

problema do hontem; c isso o torna in-
accossivel a qualquer solução.

Uepelimo!-o sanando essa falta.

M
Ol,"íi,.:!k^t —l- _.S^bi_i__

.4 - -m»-V1'*t.'-.T*.*' —— -

Ç&xz&gS 
'^':---¦¦ii¦*¦,

Calculo
(l'AL'1.0 ilIIBT)

1 2 3 4 5 0 7 8 9

LOTEHJA DO ESTADO DA BAiüA
preinio'3 da' IO1 série

bni-ficio dor, estabeleci'
Lista geral dos

da 3* loteria em h
menios pios e casas dn caridade do mis r.o
cslãiio, extrahiiln liontcni.

C-l-mii... ü_ 8OO"lO!>0.(l n 3'.t_05

*-»-***__I_--0') JjíÇjjr loírT^--

; ASILO íí MISERICÓRDIA
-i-.Ò Sr. commendador João Ignacio Ta-
vares, aclunlmentc na Europa, maiulou

I entregar, em seu nome o no do sua'esposa, no Sr. visconde do Cruzeiro, a
quantia de llOOOj", para o as.vlo dar. me-
ninas dcsvalidas, que sé adiavam disse-
minadas nos hospitaos dn Misericórdia.

A Revisla llliislrada já nãn provoca san-
dades ila mitiga o nisso oslá o seu melhor
elogio. 0 numero de Imolem nee.iijia-_i:
de eleições o mnis eleições. Espirito c
cliisle, cela ca suns dirc.

Foi nomeado para os cargos de deposi-
lario publico o delegado do policia da
cidade de .Magdalena,' o capilão José I.uiz
Marques.

Galuho Intluslrioso consngiiiu snbtràhir
da moradora da casa n. 25 u rua du l.aji.-i,
algumas jóias C lilulos de valor, pelo que
foi a prejudicada pedir a protecçáo
policia.

dá

Pai
uni

" 'O biosque n. 03, do caos Pliaroux, pro-
priciliulo do Miguel Joaquim do Souza, foi
ciicònlrado abi-rto 'na iiiaubã dc nnie-
lioiiteiu e roubado na quantia de ".O/.bÜO.

'$*0 
casal iíc aleijado., da rua do Senado

tem em nosso podor tt quantia de 1(1",
com quo lhe soçcorrcm
5^ ; um anoiiyiiio, &JE00O.

E. W. c S. W.

éOffeidiVcrs
;i'0,ccu»no_ o Sr. Affonso de l.ainnre

.-;os .produclns do perfumarias do
iniliisíriífi' ,1oã'o lVcliéüõ d«: Azevedo.

Já é baslanle lísoiijciro o podermos cou-
lar com uma fabrica nacional cujos pre-
parados, segundo ns amostras quo lemos
á visla, podem rivaüsar com os maisaía-
jnndi).' do estrangeiro. ¦

Dentre os especimons, npreolamos so-
broludo o lonicii dé i|uina, a ngua voge-
tal para a limpeza do cabello o n orisalina,
mn olòo.füiissimo e perfumado para a
cabeça.

tNa seeção competente vom detalhado ò
plano da companhia quo sc organizou
pnra explorar esse novo e rendoso ramo
dc industria.

PUBLICAÇÕES
3 foi-uos reinellido o Rcprr-
ersel ric mediciiie dosimílrtqiie,

ESTADOS UNIDOS
tòm o bill ultimamente assignado pelo•fircsiilente dos Estados unidos do .Norte,

adinilliiido o território do Idaho, enlre os
eslados da republica, ficou elevado a
43 o numero nctual daquelles eslados.

Depois de promulgada a constituição de
1787, a America do Norle, não eoinprohon-
«dia mais de 13 estados, o resto nas suas

Íiosscssões 
achava-se dividido cm terri-

orios, que, á proporção quo se,foram
dando os acontecimentos polilicos'da vida
interna davrepulilica, fornm-so tornando
estados da uuiuo, mu virtude de decisões

fdo congrosso.* Pau. ísla fôrma em I" de
janeiro tle 1880alolal dos estados nllin-
,gia a 38. No"anng passado qualro lerri-
torios — Daholã-ilo-Norle, Dakota-do-Stil,
jlonlana c Washington —foram conside-
rndos eslados, suliinflbfl tiunicro 0 12.
0 novo estado de Idaho que acaba do ser
creado e que passa a ser portanto, o 43°
da grande União, oce.uiia uma superfície
dc 84.800 léguas quadradas, com uma
população de 32.000 almas. Fica situado
entre os ostados do Oregon, Washington,

•.Henndtt o Montanac os territórios dc Utali
e Wyomiug.

Pelo quo a respeilo dispõe a consti-
tipçâo, todas as vezes que um novo eslado¦% 6 adinittrdo entre os da União, deve ser
acerescentada mais uma estrela ns que

»--Já'existirem na bandeira nacional e esle
acerescimo deve ser feilo antes do dia¦4 du jtttho do anno seguinte. Por conse-

Suinter, 
no dia 4 de julho dc 1801 a ban-

cira mncricann aprcBcntnr-sc-Iia ornada"Vom 
43 estrelas ou mais, caso antes

dessa memorável data para os nossos
irmãos do norte, seja elevado a eslado
mais algum dos extensos territórios da
ropubliôa-

Segundo.lemos n'0 Pharol, de Juiz dc
fora,o padre João Emilio Ferreira tia Silva,
foi o orador do mceling que sc realizou a
23 do corrente naquella cidade « allin dc
lavrar enérgico protesto contra o recente
acto do Dr. governador do estado dc .Minas
Geraes, contratando com um particular a

De
lolr. .
XVIII anno, il' numero. IÍ' uniu publicação
Ao formaíò grande com cerca dc SO pa-
gilias de impressão C conlenilo escriplos
traçados por especialistas do reconhecida
nomeada.

(Ateio, é o titulo do um romiincc
escripiopur ínodeslo cultor dn litleralura
braziloira, o cidadão A. .1. Ilraveza.

A illlgttr pelo (b-seiivolviineiilo quo o
aulor dou a scenas singelas e locanlo:;,
deduzidas da observação rigorosa e im-
parcial, pertence esse pequeno romance
ao gênero naluralisln, eslreino, poróni,
das redundâncias e prcdilcoeões de que
aquella escolaloi nceiisaila ; de sorlc que
o livro do Sr. liravoza pode ser lido por
qualquer indisiinoliiinenle, propqr.cio-
nando baslanle agrado e inloresse.

Cm rapaz que se namora do uma moça,
não se utrcVO a niaiiifoslar-lhe o seu suu-
liiiieiilo, vé-a casaT-se com unirem e ru-
calca em seu peilo o que erigiu-se cm
pnixno c extingue-se ua enorme Irls.lezii
usaiidaile (pio o assalta J parece unia bis-
for-ia domnslodo vulgar; mas que no ro-
manco Lúcio vem bellanicnto ikscri|ila o
estudada.

—Edilou o Sr. Seralini José Alvesum bom
livro de poesias, enlre ns quaes nclinin-iic
algumas de autores do lania, nncionaes c
eslraiigeiros, intilllliido A trovariam po-
pular. , .

Veiu-iios ás mãos o fnsclcnlo lll da
llevisla Ilrazileira'At: ophlalinologia, cm
cujas paginas inicines vem eslanipada
uiiia disterlnção lida na Academia Nacio-
nai de Jledicinn sobre a regulamentação
sanitária da prostituição e sypliylis oceu-
lar nestn capital.

Dissenlimos das conclusões c nrgiimen-
los nlii anresenlailcs por julgal-as a an-
lilhese tias llieorias democralicas c dc
livre selecção que devem prevalecer
n'uiii paiz em que as forças vivas c o
impulso enraetori. tico não podem nem
do longe ser assoberbados pelos vicies c
senões qne porventura venham apparc-
[lindos com aquelles elementos.

E' vesõ anligo, bem o sabemos, exiadr-
se n llltòla C intervenção do governo nos
menores aclos da sociedade; tião faltam
pretextos c razões apparcnles que favo-
neiaiii esso proceder. A sabedoria e pru-
dencia dos ospiritos illuslrado? deveriam
aiiiçs consistir pro eliminar ossa nefasta
influencia que alguns almejam tanto'

A css.es só danamos o conselho dc ler
uma pagina da obra iiionimiciilal ilo
llorbcrt ¦Spcnccr: 77ic Hia;i%'i'.tu lhe
Slalc.

Merece os nossos mais francos cn-
conilos o n. 2ít da llevisla dc Engenharia,
distribuída ultimamente e cujo arligo
editorial versa sobre protecciouismo. O
espirito do seu iilusfrado aulor não podia
hesitar no tocante aos systemas que se
disputam o terreno. Em sua máscula lin-
guagem c com grande cópia tle dados e
argumentos irrespondíveis condcmiia essa
ominosa pcia contraposta no livre cambio,
c a cujo cfícilo se devem innunieros
males c convulsões. « A prolecção an Ira-
balho nacional, diz o articulista, encobre
os mais iníquos monopólios dos gêneros
de alimentação e do conforto. »

No dia 30 do corronlo o batalhão na-
vai. sob o commando do capilão-teueiile
At-tlnir Thompson farágrnntlo exercicio no
palco dn arsenal dc iiiarinlia, em seguida
no qual o Sr. vice-nliniraiile Wanilenkolk
passará revisla em ordem de marcha a
todo o corpo.

'.eram riomondos: o Io lenenle Al-
varo do .Medeiros Chaves para exercei' o
logar do capilão do porlo do eslado de
Sergipe, doando nem eIVeito a nomeação
do eapilão loneiile José Rodrigo do Abreu,
para o niesiiiologar *. o 1» lenclllu João
llaplisla üoiiçaives'1'inoco para stibsliluir
o o,".pilão-tenente Carlos Auguslo de Faria
Veiga, que exerce o logar do capilão do
porlo do eslado de S. Paulo; o capilão-
leiieiilc Francisco dos Santos Malla parn
coinmanilar o monitor Rio Grande; o capi-
Ifio-lnnenlc Emilio de Miranda Ferreira
Ciiiipollo parn cnininandor a canhoneira
lt\iaranu',o capilão-tenenlo Cândido dos
Santos Lara para conimaiidar a canho»
neira Marajá; o capllão-lencliti! Carlos
Auguslo do Faria Veiga para coiiiiiiandar
a canhoneira Taquarg ,' o I" lenenle l.iu-
tiolpho .'ilalveiio da Motla para coiiiinan-
dar a cnnhonelra Henrique Dias.

Foi exonerado do cargo do njudnnlo
da Intendencia dn marinha o capllào de
fragata Álvaro Nono llibeiro llclforl o no-
ideado para.siibslilnil-o o 1" lenenle Fran-
cisco Maria dos Sanlos;

Foram no.ncndos: o conimlssnrio
«Io io classe Ângelo dos Sanlos e o Ilcl
Alfredo dos Sanlos para servirem na ca-
llíioncira Cabedelo), o liei Silvino Joso
Fontes para .servir no colírajadó llalíiii]
.. o ücl l.uiz Pinlioiro Louzada, pnra
servir no corpo dc marinheiros nacio-
iiius.

Recebeu ordem para desembarcai'
o 1" lemiite José 1'nicluoso Monteiro da
Silva, quo vai servir na canhoneira Ca-
baldio.

Os ofllciaes nomeados pnra servir
no cruzador Liberdade devem seguir no
cruzador Orlòn.

O coiiiiiiaiidnnle do vapor 1'uri'r; teve
ordem pnra preparar o seu navio, aliei
de seguir viagem para .Mallo Grosso, lo-
caudo nos portos Intermediários, devendo
receber as praças destinadas aquella
llolilha, bem ciiiiio os oílicines que ali
lém ile servir.

Mandou-BO passar : do cruzador
Giitmabarii pani n divisão do tnrpòdelras,
o cirurgião do 3" classo Dr. Affonáo llen-
(\t\llQS 

*, (In divisão de torpedeims para o
viipni' Amuztmus o cirurgião de 3" ciasse
Dr. César Ferreira Pinlo ; do vapor Mum-
zonas para o cruzaiior Guniuiburii o ei-
rurgião'ilc.'l'classe lir. F, llulcno ; do
couraçado Javary pnra o cruzador IA-
beldade o I" IcneutoArlIuir Pinheiro Iloss
da eorveln Nilheroy nara o chizad.11' I.i-
berdude o "2" tenonto Olympio do Tliouipson;
do couraçado Sele dr Si lembro pnrn o cill-
znilòr Orion, o '1" tem nio Jusc Manoel
Müiiloiro ; iio cruzador Liberdade para o
couraçado Sela th; Setembro o 'l" tcnonle
João iiuet llacellnr Pinlo Onçilcs; do
cruzador l.ilerdivlc, jiaiá a cdrvelo Ni-
lherag o '." lenenle Affonso da Fonseca
Rodrigues ; ilo cournçádn Sele rie. Selembro
para i) cruzador Liberdade o '_' lenenle
Carlos Auguslo Caini.-ão do Milio ; do
vapor Piiriis.iown a corveta Nilhcriiij o í"
tenente Joaqnim de Albuquerque Serejo.

oTJJRryr
Celestino da Silva Catchan, casado com

Maria FlorPS, em vez do tratar-lhç com
nlfeiçiio e respeilo, u insultava ç Soviciavn
!'i'oi|iien!ei:ienlo.

Achnni!o-so lillimainonto morando n rua
da Praiulia n. 101. a lõ do março'd-isíe
auno, ns II hora:', da noile apôs violi*liln
iillcrcação, tentoii iiialal-a coni unia, [aca
c o teria feilo. sc os moradores da referi Ia
casa ncoilillndo nos grilos dn vicliinn nuo
o alistassem:

Foi jlllg.ido boiilciii, defendi
cio pólo Ilr. Ferreira Lima e
peln jiistilicaliva de sua honra.

O CXrOlII-
absolvido

ABTES S ARTISTAS
Já chegou a esla canilal, e está nn ofíl-

ciua do illuslre arlisla Rodolfo liernnr-
delli, a'estatua do.João Canlano, modelada
im bronze na Europa, por enconijiienda
ilo VasquoS, sobre o original em gesfO
do linado esciilptor nacioiial Chaves Pi-
nlieiro. . „ ,

Ls.-a eslalua scra cpllocndn om logar
publico qlie a ildnndencia municipal do-
sigoar, o a solcnmitlade da iiiniiguraçno.
SO for possivcl, ill'ec!i!.'ir-se-li:i no dia '^0

de janeiro do .-.i pro-ámo, dala aimiver-
sai-la do nasciniCnlo do genial aclor.

A bordo do pnqnelo rrancez Orênorpie
parlo domingo para a Europa o laureado
pintor nacional Rodolfo Amocdo.

Aci.'i:ipniilia-o, em viagem de recreio,
sua mãi tt íllslincln aclriz Lcoliudti
Amocdo.

¦

5 õ ii õ ã ã 5 õ 0 ã
Dados o multiplicando o o produeto lo-

lal acima, quaes os nuníeros que devem
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Processo para hoje:
Joaquim i\a Silva Machado Ilraga, o

sas physicas leves.
O." Mi.*.-i.s.*"iii oi-lüim-in

lionlom reiiiiiraiii-se 35 jurados -i
sessão preparai oria.

Foram sorle.nlos mais os seguinles :
AlVon.íO dos Santos Morou, Manoel Anln-

nio Ayres Cardoso. Saiimol Ferreira "dos

Santos, Jiinquini Elias Anlonio Lopes de
Souza. Joáo Francisco Ribeiro, Manoel da
Silva Pereira, José César .Marcondes de
llrilo. Luiz Augusto de Carvalho, oflicial
dn marinha Carlos de Castilho Midosi,
Joaquim Xavier de Souza, Condi; Ilerz-
berg. I'r. llenlo Gonçalves da Cruz e olll-
ciai tlc íiiarinb.i Joáo Gomes Felippo. ¦.
^^r.tr_W!WrtJ-wr--...*'-ra*'y»>t™^

SEniSf-A vmTü 1\\'ÒV.

Foram nomeados o general de brigada
José Clariiido dc Queiroz. íiinjor João de
Souza Castilho e o leneiilo Innocencio Fa-
brlçiò Ferreira de Mallos para, em com-
.missão, organizarem um projeclo dc in-
slruceão pnra inlanleria.

—- Concedi u-se I iiicença an cirurgião-
mói de brigada reformado do excreilo
ilr. João Anlonio da Silva Marques, parn
continuar a residir no eslado de Sergipe.

Obtiveram licença os paisanos Sul-
plclò Suller Cordovil õ Walfaiigo Au Al-
Iniqui rqui.' Moraes rfífã iiialriculareni-se,
esle na escola militar desla capilal e
aqiiolio na do eslado do Ceará, llcaiHlo
ainiios á disposição dos respeclivos eom-
maiidnnles.

Pcrinjttití-so ao medico adjunto do
excreilo Dr. Luiz Janscil Vieira do Mello
o ao 1" lenenle do '2" balallião do enge-
nliaiiâ João llaplisla dc Figuoirodo Junior
assignarcni-se, doura em dianle, Dr. Luiz
Jiuisi-n dc Mello c João llaplisla de Fi-,
gueiredo, conforme pediram.Foi transferido para o 12" balallião
dò infanlorin O alferes do 4" da mesma
arma Manoel Joaquim da Silva Maia.

Approv.iraiu-se: a projiostn que foz
o chefe ila eouiniissão da linha lelegra-
pllica de Cuyabá ao Araguaya do medico

Ponto, 31 nl* Aoosrti nn 1390
Ja loi publicado pejo governo porlu-

guez o convênio biso-broláo, o o parla-
menlo nlirlr-sc-iia doutro cm qulnzo ilíds
pnra ralilicar essa convenção biiiniilianle,
que os jiirgaes (nglczes .np|ilaiideiii U((«
rnc. Tem elles Ioda n razão ; o, copio
são pliilitliIroiW- s(-m iiíò.i-ln, dtpoisWj
eilloareni as devidas loas ao seu grande
Sãlisbury, enchem-nos do hinnilicias ca-
rinliosa:-", o prouicllcm esquecer os nos-
sos arrufos o ngaslamenlos do uma hora de
máo 'humor. Enganam-se Com os bons
(¦(leitos dos seus alfagos ; oo lim do jogo
é fácil, n quem gaidin, esquecer uns lan-
Io:; ditos azedos; mas quem perde guar-
dá-Os na memória por mnis tempo. As-
sim será comnosco, i|itc para o liiluro
uão ropiilareino.i hom porluguez aquelle
que não educar os lillios no ódio entra-
nbado ao lireláo.

Ouram os porlugupz.es i^nlem-mar o
que o 7'íhicv diz a respeilo,do rcconlis-
simo traindo: « O nosso paiz.-deve estar
muilo satisfeito com o convênio, porque
elle acaba 

'com 
disputas desagradáveis,

abro o grande cantil dó Zanibezo no com-
inercio ti á eivilisação, confirma ns. nossas
preleneõis ll VnslH. regiõis o a valioso..
diroilos de transito c nao nos citsla mnis
que o reconhecimento do direilo tlc Porlugol
titniiiliiquenús podemos bem dispensar «it
dl/llcilincnlc poderíamos pensar cm udipii-
rir. ii

A confissão dn expojinçao nac, podo ser
mais clara, mais banca, mnis insolfíde.

Atinando peln mesmo dinpasãó, o
Simular!-de "_! do cbrrcnle, aenbnpor
nor, consolar, e recordando n nossa lou-
guis.iimn alliança, diz que es porltiguczòs
são ioii ;wt'i) aftkntò, nu:; não ingrato. . -

De cerlo, não somos ingratos; e parn o
não sermos 'fazemos por nos relembrar,
por lor sonip.lá" vivo no. memória o tratado
dc Mi lle-.Ycn.-.íis relações amigas 

'da Ingla-
lerra iliiranlv a gúprrii pçniusnk.r, o
ullimaluti: llblll do janeiro e o convênio
lie -ii) do ngoslu ileãlo anuo. ' .

Os demais periódicos islrangeiroi'.,.uo-
nipndjlfurnti! os dc França, Alleinanlln e
llidgica. iipoinm n convi lição, o creio (juo
('.-daocuiiveiieidus de que n Inglaterra foi
coiiiimsco de uma generosidade sublimo.
It'-ií!c.ieii!e. a alíerlurü do *.ainhezp e seus
nflluínlos fro.iiiiiieia-üie.s inorcados novos
i in upliiiKiS condições o de que Só lhes
i ódorid advir próvcllòs 

*, no passo que os
oniiscoiu qne Portugal conserva o.que a
Innlálcna póric. muito bem. dispensar, não
hs'gravam a elles nem a elles iw-huini-
Ihniil. Depois, pensarão clles, não lem
sido sempre Portugal um leridàtarlo da
ingi.ilerra 'í 

Qual é n sua nyjedaV não é
inglcza'.' , . ,

(Juc cspre.laciilo eslamos dando no
unindo pela nossa falta de tino governa-
tiVÓ ., .t.— Esla falia dc cnpaculnde governativa
Iraz-nos todos os dias eiiibnrnços edis-
sabores. Agora c n Bélgica eu o Eslado
Livre i!o CÍnigoipie, vendo a facilidade
com que abandonamos a capa ii Ingla-
lerra, iios''i|uer lanibenl um pedaço da
nossa túnica. A follia oflicial do Estado
Livro do Congo publicou ba pouco um
decreto pnrn a.orgauiznção do dislricto do
Comigo llricnlnL.quo devia ser ei.niposlii
do.* territórios ilo, Munl.vlanvo o Lundu,
onde Porlugal lem posse elfectiva des.le
|_85.T_ risi«i'-iilc oflicial porluguez o ninjor
Ili.'iirii|iie Carvalln, patenteou em dois
livros iinporlnules sobre nipiollas regiões
os nossos diroilos inatifcriveis ; o não
conleiile com isso, acliaiiilo-se agora dü
iicenca em Lisboa, escreveu á redacção
da liiricpendencc Reino uma caria iinpu-

1'iAJttç.clnciilü.. «li* liojo
Rkciiei.—iímprezã Dia.; Ilraga — Em ho-

noticio — O drama Poder do Ouro e a co-
medin A Prisão th Ptulre Amaro,

Aíom.'o«— Compnniila Ciillhermo da Sil-
veira—A mágica O Galo Prelo.

1.1'ciNiiA—Dirccção Furtado Coelho —
O vaudeville Os ratazanas.

!í.,nt'A:'na—Cmnpanbia do lliealro Prin-
cipó lleal — O drama Maria Joanna.

Vaiiiiídadks—límnrcza Isuienin dos San-
tos—,Ü vaudeville Mimi liiltmlnt.

lílSr Contiinin esla empreza a prevenir
O publico du que... olc... Cio.

«Oib Creio

A nppiaudida mágica Guio Prelo dará
boje mais uma enchente no Guilherme da
Silveira. , ,

I" natural: em sc falando no Galo Prelo
a poria do lheatro Apollo proteja de és-
pectadores.

fl);i rntu-.anii..
O vaudeville do Navarro, com suas

scenas bom apimentadas e musica muilo
agradável, vai indo perloilaiiuníe. laiilas
reeilas, quantas encliunlcs. FíirtãO do riso,
ivanhn o publico; gordas recoilas lucrai-.
Furtado. One continuo islo, hoje, por
ote.isiüo d.t G" rcprcsenlação, é coisa quo
náo su precisa ser pPoplieJ;1 parn aílir-
mar.

T_:_,E*-S5._sii..i.t'a ns:"rii>o*_
¦ De Serraria, parn Manoel Fernandes ;
de S. Paulo dò Muiiahó, para Sr. Alúuflu i:
de llüdrigo Silva, liara barão dc Sara-
1,'ienba ; ijc Juiz dc Fora, parn Dr. Jacob
Paixão; i!o Norle, para Sr. Marinhas; de
Colegipe, pnra o Sr. Salles.

l: fiai 
"ui 

liLulí fAü

Fazem annos hoje:
Completa hoje 52 ..unos de idade o Sr.

general José Simcãó de Oliveira, aju-
danle general do excreilo o um dos seus
chefes mais estimados, pela llianeza tle
seu trato, elevada intelligencia e probi-
dade.

0 general' Simcão, além dos serviços
militares que .tem prestado ao paiz, já na
guerra conlra oPiiragiiay, já na direcção
te estabelecimentos e eoinuiissões niili-
tares, prestou relevantes serviços como
engenheiro da estrada do ferro Cenlral,
cuja conslrucção ussisliu, c ulllmámonlo
como governador do eslado de Peruam-
bueo, que o acaba de eleger senador.

A Exma. Sra. D. Cnrlintln (lehring,
dili cia lllha de D. Ilorollica üehrlng.

Completa hoje ;i annos o interessante
José, Ilibo do Sr. José Fernandes de Oíí-
veira, corretor deita praça.

A Sra. D. Cnrliiid;'. lie Souza Cnrtlia,
filha do Sr. Domingos de Souza Cardia.

•
Colobra-SO amanhã, ás 3 horas ú:\ tardo,

no Juizo dos casamentos, o consórcio i'-
joven d. Celsa

lliiiinarãe.s
retro eom o
Passos, nosso

Sebaslião
oslimado

adjunto do õxercilo'Antônio Küiies lludiio. igiiando os artigos,linõiielle jornal i-ulirc

Em sessão havida no dia 24 do corrento
no Club Republicano Rio-Grandensc foi
resolvida por maioria dc votos a extineção
daquellc club, bem como oITerecer-se <i
Ilibliotheca dc Pelotas as actas do mesmo
c o retrato a oleo do seu sócio fundador,
o pranteado Dr. Álvaro Chaves.

Muitos dos sócios dissidentes decidiram,
entretanto, fundar aovo club que sc deno-

do" Prado, para servir ua mesma coiiiuii.s-
são; os aclos pelos quaes o governador do
eslniln do Maraiihãu c o inspcclor geral
do serviço sanitário do excreilo manda-
rum, este rescindir os contratos dos pra-
ticos de pliarmacia quo servem em Mallo
Grosso o aquelle seguir para a capilal do
eslado do Ceará o lenenle do 5? balallião
de inlanleria Cândido Carlos Cavalcanti de
Ncgreiros, vislo eslàr SblTrcildo de bori-
bori; c ns deliberações que tomaram o
governador das Alagoas e o dircclor da
colônia mililar do Itaptirado concederem,
o primeiro. Ires mezes de licença no ai-
feres do 27' bnlalháo dc infantoria Pedro
de Ilarros Pinheiro, para tratar do sua
saudo, c o tillmo, permissão ao capilão
Anlonio Eugênio Rainalho, ajudante «Ia
dita colônia, para ir á capital do estado
de S. Paulo também tratar de sua saudo.

Declarou-se que deve ser contado
dc 17 tle novembro de ISS8 o engajamento
que contrahiu o anspeçaila do 10» balaihâo
oe Infantoria Vicente da Cosia Pereira.

Mandou-se dar baixado serviço"por incapacidade pliysica aos .soldados
dn l" balallião de artilhoria Jacinllio Fer-
reira de llrilo o Manoel Cosme dc Oliveira,
do ll0 da mesma arma Pio Mllllcr de
Campos : do 23° de infantaria João Pedro
de SanfAnna e Anlonio Evangelista de
Oliveira, do corpo dc operários mililnrcs
Anlonio José Ferreira c 2" snrgenit) Álvaro
dn Gamara Pinheiro c ao 2" cadete do 30»,
lambem do infantoria Henrique Carlos
Ferreira, c desligar da escola dc apren-
dizes artilheiros, em vista do seu eslado
de saúde, o alumno José Pedro.1

prclenções do Eslaili) Livre do Congo.
Ã resposta' do celebre jornal, c.oino-náo
era fácil, saiu-lhe um lanlo embaraçada.
E' dc crer que a Dnlgipâ soja mais neces-
sivel á voz da razão do que a Inglaterra.

Prende-se com as soluções desaslra-
das que lém lidu nestes llllittios annos
as nossas queslões africanas um boalo
infundado acerca dn eedencia dn nosso
mais importante porlo da África Griciil.il
á llcpublica doTr:.ns\vnl incilianlo cinco
milhões de libras slerlinas.

E' escuso rebater o infundado dèstd
boalo, depois dc assignado o convênio dc
de 20 dc agoslo du I .90, onde sn esti-
pula que sem consentiêicnlo tia Inglaterra
não poderemos ceder parcela nenhuma tios
terrenos que cila houve /'»." bem reconhecer-
nos. Ora; em caso ile venda do Lourenço
Marques, a Inglalerra a ninguém cederia
a posse de tão excelente porlo, e niiiili)
menos, ao Traiiswl, a quem pretende
aSphyxIár.

Segunda-feira, 25 do correnle ceie-
broii-sc com rissislcnôlá de numeroso"!
concurso a distribuição dos donativos
col ligados pela Associação Commercial
com o lim de socenrrer os nrphãos, ipio o
incêndio do llaquet deixou sem os seus
prótoclorcs naturaos. Depois das averj»
guncões indispensáveis, apurou-se serem
31 ps necessitados por quem a associaçãcT
resolvera distribuir o saldo d.i subscri-
ação, quo, deduzidos 2:7728075 empre-
irados em soecorros instantes, montou a-
WÍ3I8Í250.

Com esta quantia compraram-se 31:150í
noiuiuac- du iuscripções, tocando a cada

No Recreio serão levados á scena. em
benellcio. " drama Poder do Ouro o a ce-
media .1 Pri/ão do Podre Amaro, original
dc Navarro tb; Andrade.

Pela sexta vez rcprcsonla-so boje, no
lliealro SantAiiiia, o dr.ima-./iirto-.n/i.ifl,
quo lauto.; applausos lem conquistado.

I_e<*i-iiii '):•!* viòloln'-

Nos saiões do Club Guanaliareiijc elfe-
oluim anlc-boiiloin cite grêmio o seu
saráo coneerlnule.

0 prograinina do concérlo constou ilo
seguinle: noTrsciiAuk Abertura do Gui-
Ih.fino Tcll, do Ros-ini, para iiinnon í
mãos pelos Srs. Carlos de Carvalho o Hugo
lliisseineycr; ai.vaiihz Ln partida, cniiQuo
liespanhola para soprano, pola Sra. 1).Luiza
Terzi, ncoinpnnhada no pir.no pelo Sr.
Delgado de Carvalho'; oottsciiaiiK Deriuer
iiintiiir para piano, pelo Sr. Henrique
llráâi; mo.nasíiui o Aillos n In Alhanibra.
S0li);dC violino, nor D. Luiza Terzi, ncoill-
punhada pelo Sr. Delgado de Carvalho.

Os inlerprelos desle programma foriim
'lllllilo lippIllUtliihlS |ie'o audilorio. •¦

Após o concérlo conieoarnin ns dansns
liüo estiveram áninindas duraulo Ioda a
noile.

A ciiuciirrencin foi regular.
As Vlnlolns dispensaram aos seus con-

vidndos Iodas ns series de nllcnçocs e
amnbilidhdes.

Foi unia fesla brilhanle.
í'i«!> «lim I«ni'iiiijclr<"-J

Para .ólemnlsar o li" âúnlvòi snrlò da sria
iiiii-líhjKo, renlizoii ante-hontem este club
uni baile. , ...

Aconcurrencin de sócios e convidados
foi rogiilnr. .' ,.

As linnsas correram sompro niuniniiis-
simiis alé ;'i madrugada.

0 edilicio do club eslava ornamentado
com gos!'.) c nrlo

A diri cloria foi nmnbilissuua para com
seus convidados c consocios.

s:po_PoT
, IHipiiOllcopiQ .'iiu-iotial

lionlem pela manhã o Sr. barão de
Mósiiúiln, um dos principaes iniciadoros
do llippoilronio Nacional, Icnlnlivn que o
hojo unia realidade, foi alvo do uma ma-
liilVsIncão por parte do lir. Arllnir Paiii-
phiro, engenheiro chefe das obras, e che-
fcB dos trabalhadores do nicsino hippu-
ilromo. ,. ,

Indo visitar o prado, cm companhia de
Sita Exmà. senhora, fpi recebido feslivn-
mentò pçlOS uianiíeslniiles, (|UC o condii-
zirani no paVilhaá contraí, ornado com"
bandeiras em que se lia o nome do dis-
limio sporlhmn o dos prcstimosòs inom-
bros da ilirecloria, quo se adiavam pre-
sentes, crgiiondo-si' jior essa oecasião en-

,ilHisiiir.lici).-i vivas, nao só ao Sr. liarão dc
Mesquita comi) a todos os direclorcs que
oaii\ilini"ain efllcnznioide no bom êxito
que teve o dilllcil cmprchondinicnto.

0 Dr. Arlhur Pninph.vro falou em seu
nome e no dc seus companheiros, exal-
laudo os serviços rirestndos polo Sr.
liarão do .Mesipiila aoIIippoilronioNacioiial
leriiiiiianilo por olVerccer-lhe e á sua
E.vmn. soiillOra, nos Srs. lenenle José
Iilbníliò Lins, capilão José Cândido de
Darros. Freilas Lima e demais direclorcs
prescnlcsrniiiilhetes de llores arlillciacs.

0 Sr. liarão agradeceu a prova do
aiii-eco de que erà alvo, fazendo valer os
rolcvaiilcs serviços prestados pelo dis-
lindo engenheiro ò operários, o, agrando
pariu que tomaram ua execução da obra
oi-, direclores lenenle Libaiiio Lins, José
Cândido dc Ilarros, Freilas Lima n oulros.

Agradeceu o Sr. lenenle Libauio Lins
em nome dos seus companheiros tlc
dirccloriá.

Foi om seguida an eslrugir de pyran-
dojns.o,morteiros, inaugurada a raia do
novo prado dc corridas.

IP , •
limitem mesmo cotejaram na raia do

hippodroino, que soacha franqucailii aos
Srs. propriclarios, mais dc vinlc animaes
pare.lliciros.

I.OIBP.1,1 h!) _ST,lb.ÓlO'-Íi*0 GflA.DE 1)0 SUL
Li.-la geral uOs prenilns da I2H1 lotorin

(T.l beiietlcio da Slitila Casa da Mise-
ricnrilia da capital, exlràhi.da ante-
hoiiicm: .
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colaborador e apreciado cultor das nr.i-

São pnranymnhos dn noiva s-an mai,
a baronoza de Maiiiniigunpo, e o Sr. com-
incnilnilor Sebaslião Pinho e do noivo o
Sr. capilão -tenente Oroziiiibo Mouiz bar-
reio. «&.

COEEBIO
Ad.— Ahslciilin-iio ilo jinmndns, nosili-tlcós u

páü de ar. i/. qne rstrniíiiin a cnlii. AlihlÇÕU'-
pnrn n nisto du npin friu o um puucu ilu bbuiii'*
ilenlo. Pincelo ligiillMIlliiIitc a.s osiiinhas com
vnzulhia plionicailii.¦_«¦ lid.i flliidtts-V.sm cxcp|içiia o uni res
Pactos tino ou nhssns tlHIiiniiifloiv.* niiilli) hein
ciililionini provam liem qno O 1'nl.S vivo nuW-
poli liltílc i! -Uin as |iiivain;as quu ellua lioluinitio*
s.io.ioiili! llll! ..Ilrilnii'111.

fihtliiQ—Proiiiinrlii «cillliodr.Tj
K. Vuthciro Ditiidg — Som duvida ilusilo quo

trnln cn. íit-n.
Miiliilesltt — Prnruro no relatório (In ministro

da l'ii'riii!a ilo 11.71». .
(i."ií!.'ic'('-l'.iis!i'.ilii de cscoLIllia o novidade na

tculiiml.iglii n.-iiitk-a. , .
ÁlllCil 'Smilii»;—liapoiiloilns I.armignlros nao

tèulflü cotilicctmoiito. A do JnguArn lum H7J me-
tlus ile extensão.

-_-<!$a*'-*

NEGROLOG-A
Fallcceu lionlem e scpnlfa-so bojo no

coniilcrio dc S. Francisco Xavier, D. Anna
.lonqiiina tm, Campos, mãi do Sr. Anlonio
Fcrreirn Cáihpns.

— Fallcceu lionlem 1). Maria dn An-
drado, êsposn do Sr. Miguel Penido de
Andrndo. empregado da eslrada de ferro
Cenlral do Drazil.

AVISOS

Enlroii para a coudelaria Mario Brizard
ojockey Arlhur. |

CONSELHO DIÁRIO "
* 
„•*

: Indicamos cfh seguida um meio para
nickelur quaesquer objcclos.*Í)issolva-sc uma parte dc nickel cm
cinco dc ácido chlorydrico o duas dc ácido

• nilrico. Appliqnc-sc esse liquido com
muita caulcla lior mejo.de fricções exe--
catadas com um chumaço ou flancla
evitando o conlaclo tia pello ou dc mato-
ria susceptível a soflrcr avaria.

,_ tonipntiliiii Ocr.nl ti"» Viulio»
c..ir/.i.i-i.-«*i lem seu escriplorio á rua
Tlieópllllõ Olloni n. 75, sobrado.

k-i-cüh!! lüotri—I.arço da Lapa o pri-
meiro dos Eslados Cuido, do llrazil —
ProprieRirio, .. J. Freilas.

Iltirriirli» t r>t»'rnclin,i NA PONTA II!
Novidades dc Paris — Vende-se ludo o que
se puder imaginar neslc atligo, seja ellc
qiitil /ii/', picante ou não.

Verdadeiras execiiÇOesní-ll.tlcas 1 PIio-
logrdphiaspicantes] Tiradas do naliirnl.
Verdadeiros originnes das mais formosas
mulheres.

Collecçõcs com mais ile 190 lypo:* c po-
sioões vnrindissinias e interessantes.

.Muilos oulros artigos neslc gênero, cn-
grüçadós c pândegos i Catálogo gratis —
8.2 iiua da assi:miíi.i::.\S2 — Frederico Hess.

Comiinnlilii Vasa «le .Snuile ¦ lli*.
mirnH—Rlia Marquez de Olinda, P.olafogo
— No Chalet Olinda iuiporlanlo iinnexo
deste eslnlielçcimciilo, acnhn de orgniii-
zar-se um serviço cirúrgico e gyuecolo-
gien soba direcção dn distinclo operador
Sr. Dr. Carlos Teixeira'. Sala dc operações,
especial, mesas, apparelhos, etc, pro-
prlos a garantir a ninir rigorosa anlise-
psia. i" faciillndo a todos os Srs. cirur-
giões Iralnrem e operarem no estabeleci-
incuto os seus ilooules.

*JSÍ___?K._3-!ZA: ÍTVDTJS-
¦¦rJlílvVJ', 3iO NOBTK I£t
OJ__íí_T3!- »0 IÍJi£A__II_—
Convicto oi. Srs. wultHei-i-
ptOÍrCS SI, VÍ1M'J-1 iVlSBÒX" Sl.
1> cntrtxíln, «to «O0/» T?PÍ'
acçtiò o sissifyimi* <>« <*«-
iiiitiíofs nos clisiis-Jíí o •-!*5'
cio corrente, no «íS<.'i'ipto-
i-io rt. rua da. __-lí"nu<.tos:ai.
n. 11.

liio do ,Tsii»«"*ii*o, í2."? «Ie
K«iteml>ro itio 1MÍ.O—Oin-
c!Oi-\>orsiiloi-, ísl __* 13 A. .S-ri:iA.o i^wno.

Troll-r palenlc Amc>lciiiio—Novo mo-
delo de carro para fatemlas ou estações
fora da capilal, podem ser vislos na rua
do Rosário n. 38, casa dc sellins e arreios
inglezes dc Frank & C.
- r. rccimi-M.* do uma sala para escri-
ptorip medico; carta neste jornal a L. M.N.

Pae«i4orla «Ia Riierra—0 Sr. lllillis-
tro da'guerra solicitou do da fazenda as
necessárias ordens para que soja pag-a no
tliesouro nacional a Francisco da Silva
ilraga & C. a quantia tlc 6:8755, prove-
nicfile da 1* prestação das obras em exc-
cuçáo no laboratório cliimico phannaceu-
tico militar.* 0 mesmo Sr. ministro mandoufpBgar
pela conladoria da guerra a quantia total
dc2:959#)2l, imporlancia de lornecimen-
los foitos á .escola superior dc {ftierra,
sendo 945. a Paula Dantas & C, 8055831 a
Concilio Soares Cravo, 7785300 a José do
Silva Pereira Ramos, 2103 a José Manoel
Moiirão, 87Í030 a Costa Fernandes & C. c
74>IG0 a Joaquim Francisco da Silva;

Ai.roxliuuctYc-f
IL!*, o 1137  1004000
3000 e 3902 09ÍÜOO

Todus os números terminados em 1 e 0
leni 0Í000.

pobtugíl""
0 ESTADO POLÍTICO E ECONOílICOOO

RElilO
ncrlstn <Io ngpNÍo

Eslão turvos como nunca ns horizontes
políticos. Do um lado o tratado com a
Inginlorra, do outro n doença do rei- Su
i s:it doença, que é unia febre lyphoide,
so r.ggrnvnsso, e o que uno era Impossivol,
coincidisse um desenlace fatal com a
discussão Ací'fi' Irnlndo e o acirramento
da opinião conlra elle, ahi teríamos nós.
de uni niúniònlo pnrn o oulro, uma nova
situação polilicn, uniu orieiilnção nova no
ospirilo publico, e quem snbe os resul-
lados quo poderiam advir de um eslado
do coisos suhilo e imprevisto'!

Dcpontlcm muitas vezosdotim puro aca-
so. deieriiiinado por algum destino provi-
ileneinl.es ncinileclnientos supremos que
Iransloriiinin as iiistiluieóes polilicos Ó im-
primem cunho á historia de umn nação.

Demais, ns folhasi rcpylillciitias parece
lerem-se apnslado neslcinomcnlò em de-
primir o iiiipi.pulnrisarn pcrsonnlldado do
rei.Nada mais o nada menos do que ãltri-
bulrcm-lbe n origem do Irnlndo.

I. um prosenle. dizem, dado pelosoliri-
illm álin de IngláteÍTO. I" que o rei, propa-
Iam, pnrn assegurara tlyhnslin e a coroa,
lem de fazer destas novas concessões a
nessa liei c antiga allitlda. Foi a casa de
Bragança, nccfcscenlnm, que lhe cedeu
Bombaim ò-Tanger, sob promessa do pro-;
leccão, em caso de necessidade. 1.' o rei
quo, de accórdo com a rainha Victoria,
concluem, alarga os domínios inglezes e
o commercio brilnnico un ATricn, n
cusin dos nossos torrilorlos. colonlncs.
Dcsln fôrma' pnrn essas [qUiiis vòrnioliias,
o Sr. liarjoiia de Freilas c o Sr. ILnlze
llibeiro iião São mais que fiislruincnlós
nas mãos do joven rei.

Esla, pcrãlllo o Iralndo, lem .sido a
principal polilicn do partido republicano,
rofofçado njarfra com o auxilio valente dc
um novo soldado— .1 Republica Portuguesa,
que ncnba de se fundar no Porlo, e que,
não obslaiilò ser o iillinio ri.cein-cliegndo,
c dc iodos o mais vcrniclho o violento.

A llcpublica Portuguesa appella paru a
iii:vin.i;e.Ão, e uo ler ns suas coluniuns.
que pnreco já serem ns de um troço de
revolucionários, dir-. c-hia (pie ella não
lem poi' lim senão desempenhar neslc
paiz o pap.ot que desempenhou cm França
a Iflnlerha dc Itochefort.

E coinliido o governo, que pnrece ler se
inspirado n'uma (nclicn de pnz, deixa,
como viilgnrmonle so diz, correr o mar-
lim ; a propósito do Iralndo a imprensa
onposlcionisla; o espMjalmcnto n repu-
blicana, dirigem as mais graves injurias
ao chefe do eslado e nos mini. Iros, ac-
ciisani alio. peratínsgens polilicos dc re-
ceboi-eni dinheiro dc Inglalerra. para no
parlamento volarem a favor de um, sus-
tentam, alio personagem nu nolilica porlu-
tpirzti, que mandou para lá pedir mil o
duzentos conlos, (|ue iniinedialaiiienle lhe
foram enviados, e com eslas e oulras vão
fazendo propaganda.

0 Século lom dobrado a venda dos seus
exemplares e o governo, de braços cruza-
dos, considera letra morta a lei repressiva
quu decrelou, e ouve e consente todas
as injurias, sem uni protesto, sem dar
ordem nos agentes do ministério publico
que promovam acção conlra os periodi-
cos íncendiarios, ipie todos os dias se
collocam fora da lei. ,

Faz bem o governo? Faz m.il í Nao e
liara aqui a résposla, e se eslas consido-
rações me vem saindo dos bicos da penna
é íió liara lhos mostrar o eslado do espi-
rito publico, c para fazer esla inlerro-
gaeão importante.

Se tivesse um desenlace falai a doença
dn rei, dado o eslado dos animo:', que
coisas imprevistas, qne acontecimentos,
uão sei bem sc terríveis, se salvadores,
reservaria aos potluguczes este fim de
século'! , ,

Senão forem adiadas as cortes,: como
já por ahi se espalha, mas sem funda
moiilo, é no dia 15 desle mez que começa
a dar-se a grande hnlnlha. A opposição
nos lornncs cerra fileiras ç 

aflirma que

O Sr. Rarjona já não vem, por eslar do
cnlo em França, defender o tratado na
câmara dos parrs. Nesla e na do'
deputados; ijuciii é o relator? Também so
não sabe ainda: Na dos depuladcs. o go
verno desejou que fosse o çsploradó. An-,
lonio Maria Cardoso, que não nceile.it.
iliz-sc á iillima hora que será Pinheiro
Chagas, mas não é positivo.

Se o tratado for approvado na câmara
dos deplilados, sei-o-hana dos pares';

Oulro problema som résposla.
E se o for em ambas, licarão em agua

morna Iodos os protestos, ameaças e vc-
hemencias da opposição ?

A revolução, proclamada como unia no-
cessidade nacional pelos jornaes ropubli-*
canos, não passará de unia figura de rlic-
inrien ?

E so o não é, se quando appcllam paraella sabem com o que contam, se lém
demônio seguíos, organizados e bem dis-
pr.slos, so tòm força cmlim para cònvor-
ter as ameaças cscrlptas em realidades
praticas, não é verdade que coisas bom
extraordinárias serão o desenlace de tudo
isto '!

V. a Inglalerra? E o orgulho irritado o
Cplilrafóíto de lord Sãlisbury? ¦

Approvado plenamente o tratado, sa
não passarem na imprensa qtte o com-
bnte cs protestos çonira essn npprovflgão,
Saüsbiir..' e os seus collega:; i-siVegaráo as
n-.ãos de contentes e rir-se-hão 

"por 
lim'

das irrilaeões provocadas o tios protestos
inúteis. 1" o caso de rirem c dizerem
ainda por cima : Rira bien qui rira le der-
nier.

Sc o negociador porttigtioz apresentar
ao gabinete tle Snhit James alterações pro-
postas polo parlamento tle Porlugalj como
por exemplo aquella que faça cortar no
tratado as palavras que mais* irritaram a
dignidade nacional, sem o consentimento
riu Inglalerra, neeilal-as-hn, conformar-
se-lia 

'com 
cilas o altivo, poderoso e so-

berbo governo dn rainha dn Grá-1'.rela-
ilha e imperatriz dns índias ?

E so, como é natural, ns nobres lords
não se conformam, em que siitineão ll-
cninos e qual a altitude que devemos
Icmnr?

Finalmente, se a rcàcção lorna um e.i-
rnetor mais violento, so a uma appro-
Vttçãb parlamentar corresponder uma re-
Blslcncin.popular (a ijypolhõsc cm quo
menosacredilojseracllá acalmndãsimpics-
menle com os sabres dn policia c ns natas
drs cnvnlios munlclpncs'!

Opovo,queein 11 de fevereiro fugiu doma-
menlo aos simples apitos, será o mesiiio
auiauiiãpcrnnteoqiiécliü bem ou mal cou-
sidera um ataque a sua dignidade e um
roubo á sua palria?

Eis os problemas que se levantam c
a que Iião de responder os acontecimeipcf
que esperamos com a maior ancicdade.

Removidas que sejam de lodo ns difíl-
cuidados com n Inglaterra, assegurada
que fique a nossa paz inlorilQCiQil.il, logo
qúo s" ponha poulo iCiuna qui-slão quo
prejudica os mais vilães inleresfos do
paiz, afastadas ns inquietações que tanto
nos lém sobrosuílndo, é claro iuc.o go-
verro. não desonrara difllcuidatlcs lille.-1-
uns Iwlninlo cm liritneiro lognr do evilar
despezas que sejam nditlVCIS, e em SC»
nultla encarar do frenle com o problema
iln consolidação da nossa divida Ilu-
Cllinnlc qno já ai li ngi u uma oi Ira excessiva,
pois que em 30 de junho ultimo estava
om IC.R32.972Í038.

Sei que o minislro da fazenda nonsa n»
Icinpó na consolidação dessa divida, ç
lanlo que já pnrn isso recebeu propostas.
Logo que nesse sentido foram informa,
ções para o estrangeiro, oa nossos fundos;
subiram consideravelmente, o que prova
primeiro a necessidade poliiica dc.-sn
consolidação; depois, quo é de esperar
qiio se sanem as tllfficiildailes que com o
iiilimo einprosliiiio o governo [iOflUgUCü
cncônlrou no mercado de Paris.

0 quo so apura do exame das praças
estrangeiras nn ultima semana de agosto
é que o movimento de Iran.ácçõcs coni-
inereines e csjICCUlallvilS nos grandes
centros financeiros correu livro, sem lie-
siliiçõcs nem onthuslnsmo, que são mu|lns
vezes origem de liipiidnções desnslrosas,
mus com apparcnela serena e tendência
firmo, preparando-se o lerreno para a
campanha do outono, cm que se espora
a realização do operações avillladns.

Nos estreitos limites tln nossa aceno
financeira o commercial, ns ulll'e'ronças
são lão pequenas que 

' 
mal se podem

nolar.
O pedido de dinheiro foi poi-.co intenso,

mas tém sido bastante solicitadas"hs cou-
cessões de credito com deslino a liquida-
cões pendentes. Tem-se mantido o juro
enlre o 1/2 e 0 %, subindo ahnnnas vezes
a 7''',,. As Irniisaeções elléeliindas nn llolsn
pouco numerosas", adquirindo melhor Ilr-
meza os cotações dos principaes valores.

Os nossos fundos externos subiram re-
ccnlcincnte sob o impulso cspcculalivo o
eom o auxilio do descoberto que se havia
formado pouco n pouco.

A nlln importante do nosso 3 '/o ua
llolsn do Londres chegou n nllingir nu dlil
28 doagoslo o preço dc (14,18. 

"lista 
co-

Inçáo.qiie representa lucros considerável!
pnrn os especuladores,que tiveram o.juizc
de adquirir esso fundo ha 15 dins n 00,75
provocou algumas vendas pnra liquidai
benefícios, em eoiiscqueucin das quaes :
colação nlTronxou llgolramcnlé, fecliundi!
no dia llll n 03,75, o que ainda representa
uma subida de 0.-.'.«, comparativamente
com a colação oblido oilo dias aulos

Na nossa praen. a divida iiilerna, as-
senlanieiilo, fechou na acmanil linda ..
02,75; obrigações de í % U2I..WH. í 1/2%
a 87.Í3IK). As acções do llanco dc Portugal
vcndcrnrh-so a L'li-5, licuiuln baslanle
papel a esle preço. As do llanco Lisboa.o
Acures ficaram coladas a liuflj llauco Lu-
ziiano D).', Ilnnco Üllrõiniirinp 81^900. Nnr.

Ia CnnipaiihjiW.isboni uso do liln-'ICÇÜOl l.oiupniili
¦ão n Utiü llzeraiu-se Irans «'IÍC.

eslarà toda a postos nesse dia. ,
Nem um progressista deixara dc oc-

cipar o seu logar no parlamento, e os
republicanos por seu Indo dizem que nc-
uliiim delles fnllarn. O Sr. Latino Loelho,
mie nunca falou duraulo a ultima sessão
lcíslativa, arilrmou a um dos seus amigos
om Cintra, que ia tomar nos debates sobro
ií tratado; por isso que se tratava de
unia questão nacional, parle enérgica e
aclivo. , .

Que não se approvc o tratado cm caso
alijiim, é o plano opposicionisla de toda
a esquerda parlamentar. Conscgiiil-o-ha ?
li' o que me não parece. O governo tem
conliaiiça na sua maioria, c ainda (liio
alguns desertem, cnmo os deputados Ila-
racho, conselheiro Manoel de Assumpção
c alguns outros, llca-lhc ahlda uma vo-
tação importanto.

iniiin
1115, que é um preço hnixissiiiii) u que
os.acclonlslas, em conçürrcnCnwcom a
outra conipanhia, eslão ijjaniificando os
seus valores.

Venileraiu-se a 8líás nofiões do.,camiiiho
do ferro alravcz da Mriea.

Pnra fazerem num jiiftalfléa do movi-
nionlo commorcial ilo reino, vejam a
seguinle e.-lalislien, que é eiirlosa, e nuo
abrange o periodo de seis mozos:

Dc lanoiro a Junho 0 vnhirltilnl .da
òxporiáção foi Ap Iõ:í''3."(:iíi;'I;'*" mais
'i.l8ü:G".(' que em iguJi ujcnutlo do anuo
anlerior. *

A importação cortespondenle f)i oc
20.'i'".:.:í/5;', 

'mais '.'.i»,;:92i;,5 
(|ltc uo !•

senitíslre de 1889. ."Vá itnporlni.ão o nc-
erescinio n'oíi-se nas olu-ses 2*. lã o
pelios. de 50:010,5; O11, madeira, 3ii:401í;
7J, siibslnucias níiiiéraes, vidro, crystal o
prodiiclC'S cerâmicos, 332:253(S-; 9', sul)-
slniicias aünieiiliciis, 52í:024í; I0',iiislrii-
menios mecânicos, apparelhos e ulensi-
lios eiiijiregados nn st:ii'iici:i,.arles c in-
tluslrias, 309:31 lí; 12', inaiiulaclurns di-
versas, 2GO:004í', e uns inercndorias que
só pagam 2 •>/, ilil valorem e merc.idoiias
livres de diroilos de Importação, GOSiGGGJ!
parn ns primeiras e IH37.3G0Í Para ns se-
giindas, auginenlnndn lambcni o valor
{ias taras cin 4:301.000.
, A nioedn importada aceusa lambem uma
dilVereiien BClisivcl. luiporlnu-se de ja-
nciro a" junho dc ISS9 no valor do

.:i.:'i)ii:7í)í. e cm 1SU0 no valor de
4)fMo:fl23í000.'

Aind.i" na importação, ns difrerenças
pni-a'n\(;nos em 1891) nolnm-sp nas se-
giiinlcirolasses : Ia. animaes c seus pro-
duelos, 50:1)53.: 3», seda, 84:7215; í»,
algodão, 2I8:4Í3S; õ", linho c sous couge-
neres, 22:379,3: 8», ínetaes, 811:787;! •- 11»
diversas subslancias e produetos,. 17:04Q;
tabaco, 78:57'.,'_ll)l).

Quanlo á exportarão, ha augmento: na
classe 3-, seda, dc 951 lí; í\ algodão,
17:701-".; -«jáUfllios. 495ÍJ 0", madeiras.
1:4705; lov^.ilislruiiiciilos e íilensilio..
para seiencias", arles e industrias, 8?fe
II1, diversas subslancias e proibidos,
208:2495 *, mercadorias livres dc diroilos,
4.340:0301 o moeda, 4:43ljS994.

A rcexporlaeáo de mcrcadoriascinlrans-
Ho e das províncias ultramarinas loi,
nos períodos íiué vimos comparando, tlc
3.45'i:9;i7í para 89 e 4.121:33ij para o
anuo corrente ; o valor das inercndorias
em transito. í,199:334f c 2.257:373.5, l'CS-
pcctivamcítte.

LiSbcaji I de setembro.

KEMORIALi
MÉDICOS

nr. a. ècylito—Gurailnsmiilojttas hilernas,
pulmões,-arainta o iiiividiispi'l.ii(i!r(il/ic'i'ii;)ia,
ar cuinpriniidu, uxlgoiiiu puni, clectrultreiapia
etc.

Soto do Sclcmliro 08 do lás 3 hs. I
Ur. A. a.m-ii-lli! volta du sua viagem, rea-

hriu ciiiisiiltiniu. Ourives 110 h,de I as 3. Cli*
n cn módica o «lu iniileslias o operni-õcs d.
olliiis. Trnlniucnlo liuincoiialiiiCQ. Ileiido r
Catlete.-H.

«r. aKnijiilo «Ia Volga— Consult. o rc.id.
rua dos uurivua n. IJ'J. Cunsnllas tlu lá»*"
lioras «I.i tanta,

nr. ArlMllilcx Calrc-Medico, esp. moics*
ti >s tiu crianças. Cuns. r. Ourives li. 40,-ilo 1
4S 3 Iiorns. Iles. r. imperial Xl—Est. Mayor.

lir. .trllHir f-oii-sii-i.Imiíim Medira. Cuns.
rua do Carmo n. 3'.) «lo I lis I lis. lies. ru»
S. .lese n. GO. Cliainailns a niinlquer lnir.i.

lli*. Aukii.iIo dc-brcti-Mulcstia ilusullios,
ouvidos, nariz o garganta. Consultoria Seto «io
Setembro I l!l, de I as 3 liora..

Dr. ..-.'«'Iliir Anilruilo. Espuclaliilade: mo*
li-stias nervosas, I Is:). rua Sete ilo Setembro
iiil.Estalielecimcnto llvilrue Eloctrotuoraplco.

O l>i-. í'iiiiinrão participa a seus anil. us a
clientes quo ila consultas das ü iis 3 lioras o
recebe ctiauiaüoi i rui Uo llospicio 133, w
brado.

— SraarS

."%;,; .'.V t

l_i ;l„_Hr„i_M"if!ii™_t ¦WÊmSÊ
¦*'.'. ¦. _' 'S."'''.:.:_;Í:í.."!



O PAIZ-SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE £880.
Or. Campou da Pm, esp. iti-losllas snj>

criaiums, corarão o pulmões, reside 4 r. rio
Lavradio n. tjj e da cons. dr. rio Oli./dor
n. lf,ã, il;u._ 1/2 ás..

Hr. »'. rajarito—Medico c parleiro—Cri con-
siritas da Inipnolismo. Con . r. dos Ourives
n. -II), das lí ás i. Ilos. r. Alfândega 203.

Dr. Ilnvclburs, lucdiüo,«ipurnitor e |i3rt<tiro.
ESnl fflol. internas. Exames microscópicos (i
cliimico-, Ilcs. pcons. r. Alfândega 1'), i—i:

O Ur. Henrique I.opcH participa ans seus
amigos o clientes, que mudou o sen consulto-
rio para a rua do Ilospicio n. 133, sob.

Br. João Mriinimoml—Operaçücs ctrur?!-
cas. Vias urinarias «pelle. Ilcs. Imperatriz,
138. Cons. Andradas 87, de I .13 I.

Dr. Jorge i_*uiieo— Clinica medica. Itesi-
dencia e consultório rua do General Câmara
li. 70. Consultas do 1 as 3 heras, clrainadus
por escri|Jn.

Di*. -Sono. lo VnrR.-M — Partes, moléstia.,
das sonlíoras a oponiencs cirúrgicas em ga-
ral. Consultório e residência.', rua do Carmo

. 39—Consultas lli) I ás'* da tardo:
Dr. l.oj>o .*»• IHiilis— especialista cm st/plii-

lis c, iilfccçães dn pelle; da consultas, das 12
ási horas', na rua Primeira de Muço n. 23 *

Or. I.ui» -.'oi-iii— Sypliilis, raols-. dc pelle
o dos ouvidos. Cons. rua do S. Pedro ll. M,
ilas 12 ás 2. Ites. rua dns Arcos n. 22.

Dr. ,-Eoiint, cirurgi-b, de volta da Enrojia,
aluiu oseu consultório i rua dns Ourives n...i.
Operações cirúrgicas. üecupn-se especial-
mcnlo' das moléstias das vias urinaria*:
Consultns do 1 ás3 horas, resid. r. I). Luiza lã.

Dr. E"itihclro -Iniitos—Medico o opnrailor—
llesiil. Inválidos _t. Consullas das 10 ás 12 lis.

Or. I*i*-knll—lluviilns, nariz, garganta, vias
urinarias e. operações, (juilauda lil), do 1 ás
-lioras.

Dr. E*-i-clrn daMotto, medicoe operador,
do volla da liuropa, acha-se á disposição de
seus clientes em seu consultório, ii rua de
8. Podro 110, das 12 ás 2. Ilus. r. do Matloso 77.
especialidades, vias urinarias e svpiiilis.

Dr. notli-eu-M dn Htlvcíia— Medico o
partelro. llesidmicia rua do Senador Pompeu
21. Consultas das II d Ida tardo. I!' encon-
trado das ti ás II h. da manliã na pharmacia
ltodrigues, á praça Gonoral Ozono -I ondo
rocelie chamados ã qualquer hora.

Di\. .«¦ Iinsllào dc Miililnnlio-Esp.parlns
o moléstias uleriuns. Ileslii. Ilospicio 2.0:
cons. Ilospicio237—Trata pela eliictricidade.

Dr. Miinv-.n IliiiN — lloinienpallia. Cons. rua
Qillt_iilttl.il; 18 do 1 ás 3 lioras. Ites. C. Slo
l.liristnvílo n. I.

Dr. Viclor Gtodinlio— Cirurgia. Mol. das
vias geilito-urinarias; sypliilis e alTecções da
pelle. Largo de S. Francisco n. li. Telepli. 357.

Dr. Werneek Munindo — Esp. mol. da

£ 
cllo o sypliilis. 1 ás 3, r. Sete do Selem-
ro I Ifl. lístaheleciuienlo Hydro o Iilectro-

tliuraplco.
DENTISTAS

Dr. ». F. de Há Hcgo-Colloca dentes
arliliciaes pelos tnollmros syi.tomas. Ohlurac
eitrahe dentes sem sujeitar o cliente a opera-
r.ões dolorosas, garantindo o liom exilo desses
trahalhns. 11. tlonçalves DliiB II. I. Das 0 ãs
•1 da tarde e das 5 as 10 da noite, para aspes-
soas ocrupadas durante o dia.

Dr. K. Axcoly - llalilnete, llosario 120-Iles.
Mariz o llarros 37. Ilecelic cliainados.

IIOMCKOPATIIIA

O nr. Marque* do Parta—Esp; cm moles-
...._. das cnitngflsj ptilntonacs o tio oonirü>>.
Cous. das II ás'2 horas uo cons. á rua da ijui-
tanda n. 127. Ites. V. Ilaúna 13j.

PAUTEIIIO

Dr. (1. l'*i-ldluiK«*ii. do volla da Europa,
cens. 30 rua du Ouvidor. Ilcs. Ajuda u. t/0.

PAIlTElltA

BXtnr. CnmlHe Piicltcu—1'raçn da Accla*
macio n. MO, próximo rt estrada do forro.

ninio. __i*i'ou;v<*i'—Parteira, rua dos Voluula-
,-ius da Pátria, n. 17..

ADVOGADOS

Dr. Pedro dn _unliu IlcItrHó—Ilua des
Ourives, n. 37, das 8 ás -1 hora., da tarde.

C0i.SUI.T0M0 CLINICO

dr.M Dr». Viclor i:n'lin!'ii. í'lindldo
l_Inr(liin._lil*rii .-unes.. i-Miwt.o, UT-
1'Cii'U ilu . inilui c. .-_•_¦•_i>i.-i Klíioii*.*.
Consultas para todas as especialidades o cha*
inados a qualquer hora do ilia e ila noite.
Largo ilu 8. .'rancisco do Paula ll. ü. Tele-
pliniiu ii. 3ã7.

n->:('E'il)-oriti -Io (.iirciiIiuiíii il o mliiafi
- ._.u_ cio l;arino n. UM.

Jiil/.o dn 1* vnra cível, illnnnc.1
Miiiaõi.ji doM MmitoH e o Sr. João
Antônio -.-'criiumluM dc Mim. iria
Ko ultimo quartel da vida, quando tanlo

so mo faz mistor o descanso, nppafccc-mo
o Sr. Miranda, fnnlasiaiido dividas como
llador do uni morto, prclcndondo oxlor-
quir-rad avuilada somma, tendo por ori-
gom o pagamenlo do sele annos dc alugueis
do meu allançádo.

Poi prociso que oste fallccossc para que
0 Sr.-imõos mo aborrecesse com diversas
demandas, entre cilas uma dc nullidado
de venda de inimoveis.

Para que o publico o os competentes
ajuizém do direilo que mo cabe nessa
demanda, abaixo publico as razões tlnaes
de meu advogado.

ltio, 25 dc setembro dc ISCO.
JL S. 3.

15' lamentável que o código criminal não
liajn considerado como delicio o aílcnlado
eonlra o bom senso. Assim não fera o pe-
diríamos a responsabilidade do aulor
desla acção, como passível das' penas
desse delicio.

lim verdade, apresonlar-sc alguém per-
nulo a autoridade .judiciaria para intentar
um pleito; fundand_o-se na matéria con-
slanle do libello ineplo do 11. 3, seria uma
injuria ás qualidades moraes o intollccli-
vás do meritissiino julgador, se não fora
uma nceedailc, réveladora do desço-
nliceimonto dos mais eomesinlios prin-
Cipios da scioucia do direilo, eoadjuvada
oof çxccssiya má fé.

Não tomamos nem jiodiainos tomar eo-
nhccimonlo do acçao lão incptainente
proposta e pnr isso limilaino-nns ao ollo-
recimento da excepeão de. incpli libelli a
II. 27, sem nenhuma prova adduzir,
porquanlii o que sc debatia era uma
queslão de direito o não de .aclo. Ile-
ousámos ao A. qualidade, fundamento
jurídico para'necionar aos llll. e em nossa
cilada excepeão provámos a falia de lal
qualidade e de lal fundamento.Com elfeilo
a Ord llv. II», lil. 16. §20, fonte dn ma-
teria, diz que é ineplo o libello quando
(textual):

« o juiz achar quo a matéria do libello
6 lal que por ella não podo ter o A.
ácuáo para demandar o quo pede»,
c Pereira o Souza accresecnla que é iuo-
pio o libello se para o«facto narrado não
lia direilo applicavcl. » (Prim." _..•¦§ 131.
nola 204.)

Rm resumo, como ensina o mesmo A.,
o libello _ inepto sempre mio é iucon-
grnenlo, islo é, sempre que uo faclo nelle
exposlo não sc concluo ler o A. « aeeão
para demandar o quo pede. »

li' o que se veriliea na espécie. Assim
é que no libello a 11. 3 pede o A. que
seja declarada nulla a cscrlptiira de
venda a 11. 7, v, porque a venda é siniti-
lada, simulação que, segundo o A., rc-
sttlta do seguinte:

De. ser a compradora uma prcla anal-
plmliela (!!) o sem recursos para obler
1(1:000,5, preço da compra; dc não ter
sido o pagamento elfeeluado no aclo da
escriptura e na presença do labellião o
sim anteriormenle; da venda ter sido rea-
lizada por 10:000,$, quando os bens alie-
nados valem mais de 2_:000_Sr; do faclo
de mandarem os It.—it. lavrarescriptura
de venda de alguns desses liens ao A. em
pagamenlo de divida de qne so dizia
credor. (0A. falia sem grande incomnmih-
á verdade, como so evidencia do do-
cumenlo junto a 11. 55 v).

Em resumo o A. vem nnnullar nma
venda, porque bouve simulação e lesão
enorme.

lira caso do pergunlar- ao A. se o
vendedor nu a eninprailhra são inler-
diclos, sc elle é tutor mr curador delles,
cnillin se algum delles deu-lhe procuração
par.i allegar matéria que só a elles daria
fundamento jurídico para uma accão res-
cisófiá tio venda.

lim que qualidade npresenla-se o A.
em juizo para nnnullar tal alienação '!
Kl Io vai responder-nii,. com a inépcia
que o caracteriza: é críilor do vendedor.

Mas (note o honrado juiz) não junta
nenhum documento que o demonstre c
apenas riiz que csláaccionandoorio como
llador de uni seu devedor, isto é, por
obrigação pessoal'. Mirabile tlictu.

Assim* a 25 de novembro do anno pro-
ximo passado o co-lt. Simões aliena á
co-ré Ü. Guillicrmina de Almeida alguns
immovcis seus, o A. dá à alienação o
seu consentimento, ao menos lacitoj c sú
cm janeiro deste anno vem accionar o
vendedor, como flador de um devedor
seu,. • e, porlanlo, com acção derivada de
direito pessoal c, apenas iniciada esta
acção, propõe a da nullidado da venda,
veiida anterior do 3 mezes á prnpositura
de sua aeção conlra o vendedor, como
flãdõr de alguém de quem sc diz o A.
credor!

Corno estamos demonstrando na refe-
rida acção dc libello, náo lendo o allati-
çado nada ficado a dever ao A. e
lendo mais caducado o conlralo dc arren-
ilamenlo, lilulo dn pretendida divida, de
nada c responsavot o réo para com o
aulor, mas, quando o fosse, a sentença
que como tal bojo o reconhecesse nao
annlillarln a venda elfcctuada; quando o
rio não eslava accionaiido e recebendo
quitação dc seu unico credor. (Documento
a 11. 62):

Mas addmittamos que, na oceasião da
venda, o A. tinha prova liltcral dc que
era credor do co-lf. Simões por um di-
rcilo pessoal'; perguntamos o facto de ai-
gitcin cpntfaliir obrigações pessoaes in-
liibc-o de alienar iiumovcis ? 0 menos
lido em direito não hesitará em respon-
der pela negaliva.

ii se, assim não fosse, que papel repre-
sentariam os ânus rcaes, jura in rc.'/ Que
distineçao haveria enlre direitos rcaes c
pessoaes, so idênticos fossem os seus ef-
feitos ?

Grande, porém, 6 a dilferença enlre os
direitos o obrigações pessoaes o os di-
feitos c obrigações rcaes; o qucéconllr-
mado pela lição dc Iodos os A.—A., por-
que é uma dás noções geraes da theoria
uo Direito.

Assim Correia Telles, no /.Í17.V/0 Porlu-
guez, que lem força doutrinaria c lambem
legislativa', diz, iío liv. I", t. 3 :

I. Os direitos c obrigações são pessoaes,
sc autorizam 011 ligam cerla pessoa, sem
respeilo á posse de alguma coisa.» (Art.lã).

11 Um direilo sc diz real, quando a facul-
dade de o exercer é annexa a certa coisa
sem respeito á pessoa que o possuo».
(Art. 45.

"... obrigação real é a quo é annexa á
posse de nma coisa;» (Art. 40.)

Os direitos pessoaes tèm por elfeilo
obrigar indircctatuenlc lodo o patrimônio
do indivíduo e os direitos reais direela-
menle cerla n determinada coisa — obli-
galio in re conlrahitur.

Diz Gl). .1,'ivnz, _'otíi'j de Droil Romain
liv. 2, cap. í", § 711:

a 0 direito real existe sempre que nossa
vontade se dirige para uma coisa, ali-
slracção feila de lodo indivíduo humano,
cxceplo nós. lié esle o seu característico.
Com elfeilo, o objecto dos direitos pes-
soaes não ó uma coisa, mas a própria in-
divitlualidade a pessoa a quem o direilo
refere-se. »

Uo exposlo resulla que:
A) Ainda hoje não lem o A. um lilulo

que prove ser elle credor do eo-ll. Si-
mõis.

II) Quando o tivesse, nãn estaria liabi-
lilado a propor acção rescisória de venda
ellecliiada muilo anteriormente á oblen-
eão desse litulo do divida e com o seu
consentimento lucilo.

C\ Ainda quando por oceasião da alie-
nação tivesse prova liderai da divida,
sendo ella oriunda de Ilanç.a e, porlanlo,
um direilo pessoal não podia invalidar a
venda, salvo depois da contestação da lide
e realizado arresto preventivo.

Donde se concluo que :
linibora liouvosso simulação, o A. náo

linha qualidade jurídica,fundamento legal
liara propor acçao rescisória de venda.

Mas tal simulação é um esforço da po-
derosa mas desorientada imaginação do
A., como passamos a provar.

Diz elle, no libello de 11. 3, que tal
simulação se evidencia dc :

A) Ser 11 compradora uma prcla anal-
plialiela (I!'/). Sem recursos, acrescenta
elle : 6, mais um esquecimento. A compra-
dnra não ó lal sem recursos, pois, quando
adquiriu os prédios, cuja venda estolida-
menle se pretendo aunullar, já era pro-
priclaria conforme o confessa o próprio
aulor rta pelieão em que requercu o cm-
bargo de que" trata a certidão a 11. 7 e o
documenlo a II. 53. Ka cscriplnra da
referida venda, transcriptn na certidão
junta pelo A. a II. 7 v., in fine, diz o
labelião que compareceu como oitlor-
giidaljiiilheriiiina de Almeida—1-iiophucta-
11 ia.

11) Valerem os prédios mais de 25:000_i
e terem sido alienados por lütüQOí.
Chama a isto o A. de simulação de venda,
pois nós danios-lhe o nome do lestio
enorme, e só ao vendedor ou CQniprador
allriliiiiiiios o direito do allegal-a para
rescindir uma venda. ( Ord. liv. í, I. 13,
g 2 o Consolidação rias I. cio. (arl. 603).

Pazcm rir os conlieciinenlus jurídicos
do A. 1

C) Não ter sido o pagamenlo realizado
na presença do labelião, e sim anlerior-
mente á Cscriplnra. A lei,. o direilo, a
moral prohiliem-n'o V

I) I Mandarem os llll. lavrar cscriplnra
de venda de alguns desses prédios ao A.
em pagamenlo. li' um altenlado que o A.
eommelle conlra a verdade, o que nelle
ó uma idyosincrasia. ( V. documento a
11. 55 v. e o depoimento da ré.)

Do addtizido resulla que :
A ) Quando a venda fosse simulada, o

A. nãn linha- qualidade nem fundamento
jurídico para propor sua acção ;

II) Que tal simulação, porém, não existe;
C) Qite.sendo a simulação um delido, ao

menos peranle a moral, não é crivei que
alguém a pratique sem um movei.

Que motivo linha o II. para simular
uma venda? lille era solteiro o eslava no
gozo de seus direitos, seus bens náo
eslavam gravados do ônus rcaes, seu
unico credor foi satisfeito (doe. a 11. Gl),
podia, pois, Iransinillir seus bens a titulo
gratuito; para que, pois, liavia elle de
simular tuna venda V

Dunde resulla conscgiiintcmenle que
0 libello de fl. 3, estando na letra da

Ord. I. 3, t. lli, § 20 e ainda mais não
11 havendo direito npplicavel ao faclo
nelle narrado », como ensina Pereira e
Souza no loc. cit., é

incongrucnlc e, portanto, inepto, como
alleirámos o provámos na e.vceiicáo ie
II. 27.

Do que levamos dilo, verifica ._ que,
além de não haver simulação; a alienação
náo foi feita «on fraudo de exccuçdaí, ainda
quando se reputo como em fraude tle exe-
cução a venda feila «depois da conlesla-
eáo da lide», como querem alguns AA.
(Leito Velho, Pratica rias lüccuçtics).

Provada como liea a inépcia 
'do 

libello,
poderíamos llíialisar, lançando ao des-
prezo que merece tudo quanto tiiniul-
Diariamente so produziu nesle feilo; mas
desejamos patentear ao A. que, sejam
quaes forem as concessões que llicllzcr-
mós, sempre estaremos em posição van-
tajosa.

Anles dc ludo, cumpre-nos observar
que a accão é improcedente; porque i
o próprio A. que recnnhece a venda como
válida, legal, legitima. Assim que o do-
cumenlo a 11. 55 v. é uma certidão da
rccohedoria do municipio. que prova que
João Anlonio Fernandes de .Miranda (o A.)
pagou imposto de transmissão relativo
a três prédios que comprara a D. Olliihcr-
mina de Almeida ( a compradora dos
mesmos na venda que o A. preterido an-
nullar). 1'iii'lanln. se o A. compravam
co-ré liuülieruiina alguns dos prédios
que ella houve por compra ao eo-ll. Si-
mões.é que o riicsiwi A. considerava lal
alienação como legal, legitima, itialaca*
vel, juridica, porquanto um hotopill hullil

e colossalmente honrado como o A. nüo
compraria nm immovel cujo título de
domínio pudesse ser invalidado. Se, como
diz elle nesta acção, a translação do
dominio Tosse nulla", poi- haver simulação
na venda, seguir-se-lna quo elle era cum-
plice comparticipunlo dessa simulação, o
que, sendo uni acto reprovável, de-
monstra a sua má-fé.

Kinquanto lal simulação conveiu a seus
planos, consentiu iiel.a; não -tiveram
exilo suas habilidades e desde cnlão
aquillo que cllo considerava legal c legi-
limo, tornou-se uta acto nullo, fraudu-
Icnlo.

Como é sagaz o A. >
Assim, pois, esla acção é:
a) Inepta.
b) Improcedente.

Quando, porém, esta acção, além (fc
inepta, não fosse improcedente, deviam
ser os llll. absolvidos do pedido o jíil-
gado o A. carrerdor de aeeão. li' assim
que o A. náo prova a simulação que at-
tribue á cscriplnra de venda. 

*

A unica prova que adduziu foi a teste-
munlial c essa suspeita, viciada. Ambos
os llll. declararam que a venda foi real
c elfeeluado o pagamento por parcelas
anteriormenle, sendo falsa a állegação do
A., nas razões tlnaes, que elles declara-
ram não ler havido uaeamento algum cm
dinlieiro.

Anles de anaiysar os aepoimentos nas
leslemunhas do A., vamos connnentar os
documentos que juntámos o adduzir ai-
gtimas considerações acerca das razões
do patrono acudverso. - -

Documentos dos RR.
A) 0 documento a 11. 53 é nma certi-

dão dama fé do A. Prova que elle reque-
réu um arresto c o tendo obtido para
certos bens, fel-o recair em bens de
terceiro, sendo a requerimento de 3» cm-
bargante relaxado o embargo, por sen-
tença deste juizo assim concebida : "Seja
relaxado o embargo feilo conlra o despa-
cho que o ordenou c que expressamente
declarou não ser licito conhecer da siniu-
lacão da venda dos prédios, o que sé
pode ter logar cm acção competente, e
ordenou que fnsse feilo cm oulros bens
do responsável.» Assim, pois, fraudulcn-
lamento illudiu o A. ao juizo, prejudi-
eando direitos dc terceiro.

O embargo foi decretado sem haver
certeza da divida, apezar do que estabe-
lece a Ord. 1. 3, t. 31. § 3", porque o A.
não juntou prova liltcral da divida, e
apenas produziu umas testemunhas, árc-
veliã dos llll.

II) Quanlo ao doe. a 11. 55 v., já deuion-
slrámos que elle eqüivale a nina cnnlis.-ão
por parle do A. da improcedeucia da
accão.

0) 0 doe. a II. (12 prova que a venda
não foi simulada — apezar dò absurdo
dessa aüegaeão de simulação.

Com elfeilo, dizem as testemunhas do
A. (a II. 40 e 47 v.) que a alienação foi
figurada para lesar no credor Sá o enlre-
lanlo por esse documenlo vè-se que,
depois de realizada a venda, Ires niezes

•depois, Simões esponlaneamenle foi pagar
á quantia de que Sá se dizia delle credor,
sem que esle nada tentasse contra a
venda. Porlanlo a venda não foi figurada
para defraudar credores esc Simões re-
ctisa satisfazer a Fernandes do Miranda
é qun realmente nada lhe lendo ficado a
dever 0 arroildalltrio do prédio da rua
do Senador liiizebio 11. 78; nada lhe deve
o eo-ll. Simões, llador desse arrenda-
lario.

•Sendo absurdo que alguém simulo uma
venda, sem que algum movei o conduza
a acto lão reprovável, é manifesto que
lal simulação não exisle no caso oceur-
renle.

, Seja-nos licito uma pequena observa-
eão pura mais unia vez patentear a má
fé do A. Diz cllo no libello a II. 4, ín
pr., que os trespequenos prédios á rua
da Floresta o Iravessa do Pedregaes valem
mais de 12:00U£ o da ccrlidão a 11. 55 v.
Verifica-sc que ollo pagou o iinpdslo de
siza correspondente a 7:."i()()3, preço da
compra que dos mesmos prédios ia fazer I

Vejamos as allegaçòes lluaes do A.
Verdade, verdade, cilas causam-nos dó.
0 lançamento de prova foi realizado muilo
regularmente por nós, alim de evilar de-
longas prolelalorias do processo.

Quem quer que lenha noções dn praxe,
sabe que as segundas dilações são dc 10
dias e contam-se da inliiuacão; ora a in-
limação foi realizada a 27 de junho
(II. 57 v.) e, portanto, Ilnalisava a 7 dc
julho o prazo probatório e por conseguinte
lançando a 11 de prova foi o lançamento
regular. 0 A. requercu dia, fora da 2a
dilaeão, o não denlro do prazo, como
devia, como se vò do despacho da
pelieão a 11. 03. li', pois. pura declamação
para'armar a elfeilo ludo quanlo elle diz
a propósito.

li' falso que ambos ns IIR. hajam
confessado que mandassem lavrar escri-
plura de venda de alguns prédios ao A.
0 eo-ll, Simões nada diz a respeilo o
a co-ré 1). (iiiillierniiiia diz que o A.,
sem sua autorização, mandou lavrar lal
escriptura, que cila náo assignou nem
podia assignar, porque nenhuma venda
ajustara com o A.

Prova 
'testemunhai tio A.

Antes de llnalisar, considerou os os de-
poimeutos das testemunhas produzidas
pelo A.

Francisco Julio Alves Pinto a fl. 4fi o
Manoel Joaquim Torres a 11. 47 v. siio
ambos testemunhas que não merecem fé,
porque dizem que sabem que a venda
foi simulada, por terem ouvido do co-lt.
Simões cm casa do A., que essa venda
fora simulada para lesar ao credor Alves
de Sá. Ora, que Simões lal não podia dizer,
é evidente a visla do doe. a II. (12. Como
poderia Simões simulara venda para de-
fraudara Sá, sc Ires niezes ilepois de opo-
rada a Iranslação do dominio, elle rece-
liou do dilo Sá a quilação de 11. li'.', sem
que conlra o aclo Iranslalivo do dominio
nada tentasse esse Sr. Sá ? 1

A testemunha llanoel Anlonio tle, Fiquei-
ralo Coimbra (depoimento a 11, 5H) é 110-
toria o Irisleineule conhecida.

I!' um atleslado irrecusável da audácia
do A. Kão merece sequer nossa altenção.
Foi condcnmado duas vezes, em 1874, por
crime do est .1.LIÒNATO, tendo cumprido
s.nlcnça na penitenciaria desta capital,
como o prova a ccrlidão infra.

Os documentos que acompanham as
allegaçòes llnaes c:v ailverso, ns. 2.0 11, ne-
nliiiina' importância lém, senão a de pro-
varem a má fé do A. Ambos são graciosos
e suspeitos;

João Alves da Silva e Sá é inimigo ca-
pilai do eo-ll., lendo já demandado com
esle (doe. a 11. 02). Palia á verdade na
sna caria, li'assim que diz que a co-ré
era sem recursos e enlrelanlo já prova-
mos que muito anteriormente á venda de
que se traia já cila era proprietária. Diz
que foi sali .f-ilo do sua divida, porque
ameaçou Simões com processo crime.
Porlatilo o co-lt. cede a Sá só por amoa-
cas e ao A. nem sequer sendo accTbnailo !

José Homero Peres Fernandes, que não
explica como sabe ludo quanlo allirnia,
foi sócio o intimo do um indivíduo que
tentou defraudar 11 co-ré, sendo vencido
110 pleito : é, pois, suspeito.

Do exposlo resulla que como quer que
consideremos o presente feito, fazendo
Iodas as concessões ao A., as neceda-
des ile sua priteuçáo pollulani.

Poucas vezes se terá debatido neste lòro
accão lão inepta.

Áo illuslrado julgador, cuj.'i vida é um
padrão tio probidade profissional, enlre-
gamos, confiantes; os .direitos de dois
pobres velhos, Ignorantes c desprolegi-
dos, mas que, lendo por si a lei, o direilo
e a moral, eslão iranquillos, porque
sabem que llélllíuns lilulos são lãorecnm-
nieudaveis como esses para lão respeita-
vel magistrado.

Sendo, pois, a acção considerada ira-
procedente, os llll, absolvidos do pedido,
julgado o A. carcceilor de aceáoc cen-

dcmtigtfo nas cnstas; praticará o ftitc.
gro julgador mais um acto de verdadeira
—Justiça—K. fi.

Ilio de Janeiro, 20 de agoslo de 1800—
advogado, Pedm Affonso júnior.

CEIITIDAO

Em vista do dcspaciio reiro, certit.eo
que. revendo os livros de matricula dos
conilòmnados recolhidos a esta casa, no
3» de prisão com Irabatho e sob n. 1.304
consta ter o indivíduo Manoel Antônio dc
Figueiredo Coimbra cumprido as pÇhas
de dois mezes por crime de eslctlionalo,
imposla por decisão do tribunal do jury
desla capital de 21 de agoslo de 1874, o
Ires annos o trcs mezes pelo mesmo delicio,
imposla pelo riicsmõ tribunal cm 22 dc
setembro do mosmo anno..

Tendo sido perdoado por decreto im-
perial do 30 dc março do 1S77, deixou de
ser posto em liberdade, sendo transferido
para a casa de detenção desla capital,
albu de responder a novo julgamento rc-
lalivamcute ao processo Younds.

0 referido consla da matricula a que
me reporto dunde extrahi a presente,
quo subscrevo, Antônio Pedro Ferreira
Campeio.

Casa de corrcccão da Capilal Federal,dos
listados Unidos do Urazil, 20 de setembro
de 1800. Conforme — 0 vedor Manoel
Marques Perdigão.

i*^>

K-Iclçào por -íüifi-i..

MANIFESTO

Tor cartas dc distinetos amigos sei qne
não obstante a mais injusta das ijuerras
contra o meu nome, aléiit de numerosas e
das mais honrosos votações, como a de
S. Sebastião da Malla (publicada com iu-
justa omissão dc meu nome) coube-mo a
honra das votações que publico abaixo o
que, pela firmeza de meus bons e gene-
rosos amigos o patrícios, apresso-mo a
agradecer e promettendo voltar sobre o
assumpto, na imprensa ou na tribuna po-
pular, logo que para islo se olfereea
opporlunidado;

llopublicano intransigente, como sem-
pre fui, sou e serei, lendo consciência do
serviços e sacrideios dc lodo o gênero,
apezar dos pezares ainda espero puder
trabalhar o vir no Brazii a republica lal
(inal a sonhou o gênio immortal de Tira-
dentes.

Dum vivo spero 1

Eis as votações a qne me refiro _
Oiiro Prelo

Agoslinho Penido [candidato fora de todas
as chupas) volos  1 (ÍO

Cidade, ila Formiga
Agostinho Penido (candidato fura dc todas

us chupas) volos  205
Parochia rio lleliro

Agoslinho Penido (randitlulo fora de todas
us chupas) volos  130

Cidade, rio S. fionçaln
Agoslinho Penido (caniliilalõ fora dc todas

as chapas) volos ^ 50
Cidade dc S. Paulo rio Murialié.

Agoslinho Pedido (rundiilalo fora de Iodas
aschapas) votos  18

.5. Pedro
Agoslinho Penido (candidato fora tle toda._

us chapas) volos  4
Gloria

Agoslinho Penido (candidato fora (le todas
as chupas) volos  19
Estos o muilos oulros votos se repre-

sonlam pouco, anle a massa brula dos
conirarios, representam muito pelo valor
moral!

São raios ainda brilhantes dn luz das
gloriosas tradições do Minas (ieraes I

Como laes eii os regislro 110 imo do—
meu coração, pela palria e por Tiradel;-
tes!

limllm, se a Iodos que me fazem jus-
liça, nu espero ainda provar que delia
sou digno, aos contrários de toda;, as
parles, de lodo o gênero o espécie ao me-
nos... lão justos,quanlo graluitn_. tciilio
cerlcza de que hei do fazer-lhes sontit' as
mesmas penas do remorso quo experimen-
tou o celebre Joaquim Silverio, o algoz
dc Tiradenlcs!

Appcllo para a justiça da historia I -

AoósTimio Penido,
Capilal Federal, 24 de setembro de 1800.

—t^-n—

A «'iiüipmihiii 1 'i-uiiacluH Alcoólico... ----.,
Publicada, como acaba de o ser, a Ira-

diiccãn franccza do relalorio dos peritos
que fizeram a celebre analyse,o leilor.que
conhece o original, verá que a traducção
verteu fielmente para o franeez o conleudo
do original porluguez.

Segue-se agora o questionário que
acompanhou o relatório o a caria circular.

Esse não precisa que seja dado em
franeez.

lille ahi vai:
I

11 Dada a composição do liquido de
cor vcrdc.de 1 quo se oecupa o quesito
11. 8. Irata-se de uma matéria deslinada
ao fabrico, ou de 11111 produeto já fabri-
cado com a matéria corante verde do
quesito ?

II
Se so (rala de um proilucto fabricado.

o se for aceila n analyso dos peritos,
acreditais quo se possa iinpmiemeiile
fazer uso desse proibido como alimento V

lll
Aceitas as respostas dos quesitos ns.

0, 10, 11, 12, 13,14, 15, 10,17. e 18, acre-
dilais que se traia de falsificação ? As
matérias empregadas são prejudiciaes á
saude V

IV
0 vinlio, cuja composição é dada no

quesito n. 21, é, segundo essa anali/se, um
produeto falsificado '/ ü rotulo denuncia
uma fraude V

V
As behidas indicadas nos quesitos ns.

24 e 20, se aceitarmos as analysés, são
falsificações. Dessas analysés, sendo dada
a existência do sulphato dos polassios o
da .'ilumina, pão se púdo deduzir a pre-
zença do aliimcn ?

A'lei de vosso paiz pune a exposição á
venda de tacs productos ?

VII
A resposta dada pelos perilos ao quesito

n. 2!) náo demonstra a existência de falsi-
licaçáo o dc fraude 'I

VIII
A pesquiza da falsificação, lralando-sc

de gêneros alimentícios, é estranha aos
fins das sciencias médicas ?»

Esse questionário'; traduzido cm fran-
cez, era seguido das seguintes palavras,
subscriplas por mim á mão, eom aintii-
cação da minha residência:

11 Telles .mnt, Monsieur et cher collègué,
les demandes au.eipiellcs jc vous prit: ile
voutoir bien fuire une repense, cn solticitanl
l' auloristilion de. Ia publier, au besoin.

Vòlre ricmucmcnlcannuti Ia causetlcPhit-
manité me fali espirer que vous consentira
àrcndrt: ce serviço à i'kggiène suciale.

Veuillez aijrécr, Monsieur d cher cullèguc,
1'c.rpressinn'rio ma coiisiricralion [apita
tlestinguéc.»

IlepVodiizindo cada uma das perguntas,
publicaremos etu .seguida as respostas,
com as rellexõcs que julgarmos couve-
iifcritos..

Uio, 25 de selembro de 1800.
Du. Campos da Paz.

*-¦¦¦ — "¦*-_$-£¦¦-¦ ¦ ¦ -
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Cnltos
No Diário ria Manliã, de 13 de agoslo

de ISSO, que se publica em Campos, lé-se
0 seguinte :

11 Alleslo que empreguei a Maynardina,
segundo a indicação do prospeoto, em
Ires callos que me incommodavam de
longa data, obtendo os mais sal isfaelurios
resullados — ./. Ribeiro dc Ali-arnuja.

n Campos, l_ de agoslo de 1.830.
'i Unico deposito nesta cidade— Arlhur

nòckcrl'.'**

-BHbw MB-CPHaa n"--"i'' *¦¦**•""•¦- "______ «gjsggaàggiggggEro ggMigggngiaEga« BSBS-SB 
'^ -ti:-;_,_cta,_y_---_^'-'-^-^-^ ^•^^^••^'vig-T-w-r

to.-,

1011

PAULO F-IME!..-

QUARTA PARTE
- A VOZ DO SANGUE

X'•"- ¦ i_3í_F A NOITE TEnniVEL
5* - ¦'¦

_. — Ficará, por ventura, menos perdida
:-!".so a senhora for condemnada?... Além

*. 3_í&.-. disso, julga que com o seu grande ca-
racter o conde dc llhodcs será capaz

- dc altingir a Iodos nós, cobrindo-a de
opprobio, a ella, lão intiniamenlc li-

- *: .pula á nossa familia t... Ali! como o co-
nhecemal I... 0 que elle queré a cer-
f.oza formal do que llenriqucla é a sna
nela I Que lgnez, porém, seja uma mulher
honesta, uma mãi dedicada, c nada lerá
a temer delle I... ' * ' ¦ •

Mauricio; num canto, soluçava.-
Não eram por ventura a sua cegueira,

a sua loucura, a sua falta dc vontade,
fliaulc dc um simples capricho dós sen-

lidos, que lii.liam creado a horrível si-
Inação na qual l.aura sedel.alia?

Ali I insensato que elle era!... Sem
falar iia<|ue!líi casla e bella criança, a
quem amava afiôrá como um louco," cujo
coração liavia despedaçado, O para a qual
uão poderia nnfiça mais olhar senão como
uma irmã, <|„ui;<!<> enlrelanlo lodo o seu
ser era láo iuip_ri__aiiii.iile arrastado para
cila!...

Com autoridade admirável, l.aura desa-
lou os cordões que prendiam os braços
de Diana, e, tomando a penna molhada:

Pronirlla o que elle pede, di-se-liic,
escreva... a sua confissão ; depois, antes
dc partir, faça cnmprebcnder ã^ua lilha
que a honra vale mais que ludo nesle
inundo, e... eu garantirei enlão asegu-
rança e a felicidade de lgnez. - -

Não a (ornarei a ver enlão! sus-
pirou Diana meio vencida por ludo
quanlo" eulrevia de grandeza e de des-
espero no coração de l.aura e 110 de llctl-
riquela.

Que lhe imporia isso, replicou a
Sra. Vallauris, com a resignação dos
marlyres, se cila viver feliz'!...'

A niarqueza muilo pálida levaiilou-se.
A senhora lem razão disse ella com

voz dulçorosa, torne-se sua tuãi. talvez
lhe possa dar um pouco do seu curaeão...
quanto a mim, relíro-mc. sou uma grande
culpada. Deus me perdoará algum dia!

Grossas lagrimas corria-lhe agora pelas
faces lividos.

A sua physionoriiia apresentava o cunho
de dor iuitiienstiravel: a marqiteza pro-
curava dar ás feições a expressão do
mais profundo arrependimento, o tol-ò-
lua conseguido se os seus olhos, os seus
terríveis olhos cheios do chammas c de
cólera, náo dissessem que, se ne.appa-
retlCía ella humilhava-so e confessava-se
vencida, é que um interesso superior
assim u exigia.

liscrcveii por espaço de um inslante e
depois estendeu o papel a Jaeques de
llbode.. .

lista satisfeito com ' islo; c posso
partir ? perguntou cila.

Mas o conde, mal acabava dc lançar os
olhos 110 nmreslava escriplo, fez um
geslo dec_lei-)'

Preliro-le assim mesmo, liypocrila e
enganadora sempre, disse elle ; emquaulo
que, arrependida e desolada do mal que
lizesle, me desnortcavas, iá não eras a
crealura do costume... vais¦-scnlar-lc
ali, no logar que acabas «dc deixar, c
escrever o que me apruuver-dictar-lo,
nem uma paiavra mais, nem uma pa-
lavra menos. Do contrario, pela salvação
da minir.ilnia. cumprirei a minha palavra
indo declararão procurador da republica
que lentaste envenenar minha nela!...¦Ii, como I.nnra esboçasse dc novo um
geslo de supplic .

Dasla disse o Sr. dc llhodos com voz
brevee áspera: se a senhora tem crea-
turas vivas a quem ama c quer defender,
eu tenho-a adoração de toda tt minha vida,

as minhas- mortas, a vingar! Ainda a
pouco cedi aos rogos da minha neta;
esta vi hora julgou que cila enfraquecia,
e aproveila-se disso... Se lodo;! vóèés q.UO
eslao nqui se deixarem inebriar por nina
generosidade que é a peipr das tolices,
attctila a natureza da crcntu.a que a pro-
voea, não se dará o. mesmo comigo ! —
Nãn, por minha honra, irei ató õ fim,"sem
oue ninguém neste lliundo possa Impa-
dir-nie de fazel-o...

Diana viu-o resoluto, lendo no olhar 11
chama das grandes vonlades, das quaes
a própria Ilranca, outrora, não saia
vencedora.

A niarqueza sentiu que, com um unico
minuto mais de resislencia, poria Jaeques
inteiramente fora de si. o quo elle lhe
faria pagar as concessões que fizera até
enlão aquellcs qtlo o cercavam, c da.
quaes certamente se arrependia.

Sentou-se junto á mesa sobre a qual já
liavia escriplo, e, erguendo os olhos para
o Sr. de llliodes :

— Pude diclar, disse ella, escreverei.
Com as sobrancelhas carregadas, as

pupilas cheias ainda dc chammas, a voz
tremula, o Sr. de llhodcs começou':

ii Declaro que no dia 12 do janeiro do
IStiS dei á luz em Agctr, cm casa da Srai
Duvigneau, parleira, uma menina da qual
ella se encarregou quando, depois que
me restabeleci, voltei porá Cordcauí, fi
casa da familia do Sr. dc llhodcs.

(Continua.}

• ¦ listado do S. Paul*
~ AS ELEIÇÕES DO DIA 15

0 resultado conhecido da primeira ciei-
ção realizada no dominio republicano já
é sufílcicnlc para fornecer algumas con-
elusões importantes.

Em primeiro logar cilas realizaram-se
na maior paz possível; não houve o
menor constrangimento, houve plena li-
herdade de voto, c o processo eleitoral
correu serenamente, sem protestos, sem
alterações, reinando em todas as paro-
chias a alegria e satisfação geral.

Esto facto deve ter magoado muilo
aquellcs sehaslianistas que, ainda á ulti-
ma hora, annuuciavam grandes desordens
c scenas sanguinolentas, com o.ílm de
assim afugentar das urnas os eleilores
mais timoratos e indecisos*. • •

Em segundo logar, • ao menos em São
1'aulo, o povo, por üma maioria até hoje
nunca visto, sanecionou não só a revo-
lução incruenta do dia 15 dc novcmliro,
como tambem deu uma prova cxliubcrante
aos membros e collaboradores do governo
provisório dc que haviam bem gerido os
públicos negócios, elegendo-os por uma
grande maioria.

li' sabido que mesmo nos pleitos mais
renhidos difticilmentc 70 % dos eleilores
alistados comparecem ás urnas, o isto pela
simples razão quo da data do alistamento
alé á da eleição muitos suecumbetn, oulros
acham-se mudados, doentes, cm viagens
inevitáveis, c finalmente porque muitos
clcilorcsalistadosfãonaluralmenleinerles
e pouco ou nenhum caso fazem das coisas
publicas e sempre deixam-se ficar cm
suas casas.

Islo posto, o considerando que o eleito-
rado paulista orça proxlmamchtc por 70
mil, segue-se que deviam comparecer ás
urnas de 4.0 a f.O mil eleilores.

Ora, pelas noticias já vindas á puhlici-
dade, sabe-se que compareceram ás ur-
nns pelo menos 42 mil eleilores.

Porlanlo, apezar dos aniiuiiciado.i dis-
lurbios, dos conselhos para a abstenção,
r.penns 7 ou 8 mil eleilores dentre os .0
mil militantes julgaram conveniente não
comparecer ás urnas; emquanto que 42
mil, com sevs volos, saticeiqnarani a rc-
volução do dia 15, e us lados eonsiini-
mudos I

Destes 42 mil volos mais dc 35 mil fo-
ram dados aos coudidalos da patriótica
conunissão permanente; justíssima ma-
nifeslação dc apreço que dá o povo pau-
lisla a esses cidadãos ilislinclos que, cdtt-
cados na verdadeira escola republicana,
não antepõem seus interesses pessoaes,
suas pequenas vaidades ao bom publico,
á causa da palria.

.Mas noblessa obtige: Esses cidadãos que
alé aqui souberam sé captar a estima e
respeilo de seus concidadãos pela reeli-
dão c justiça de seus actos, pela dedi-
cação no cumprimento do seus devores,
são obrigados a não derogar c mais do
que anles tem obrigação moral do mau-
lerem-se na mesma esphera elevada,
isenta dn pequenas dissenções, do pe-
qticnos ciúmes, o na geslãodos negocies
públicos a lerem por unica mira o bem
da palria, que precisa consolidar-se, pre-
cisa cohsliluir-so definitivamente.

Um outro faclo não menos imporlanle
decorre da eleição do dia 15 dn correnle.

A insignificante minoria obtida pelos
republicanos dissidentes demonstra que,
coiiiqtianto o espirito paulista seja sim-
putliÍC.0 a todas as idéas de progresso,
todavia não sc compraz com a desordem,
com o incerto c os palavrões sonoros.

0 ospirilo paulista é eminentemente
pratico: rellecliu bem sohre a neeessi-
dade da republica federativa, e por ella
baleit-.se com todo o denodo; mas uma
vez encaminhado para a realização de.se
desideratum, não se deixa desviar do seu
caminho por qucstlunculas de detalhes
insignificantes e segue sua rola cerla o sc-
gura.

Assim lambem sabe distinguir o joio
do Irigo, e não se deixou enganar pela
lenlaliva da organização de um parlido
cullwlico. lille não confundiu interesses
puramente mundanos com us da verda-
deira religião que professa. lille bem
sabe que esla nada lem que ver com a
organização polilica do paiz o que, pelo
contrario, cila só perderia no que possue
de mais sanlo e elevado, sc porventura
estivesse envolvida nessas lulas, ond.
Iodos os-interesses sc chocam.

Por isso tambem sanecionou com uma
maioria esmagadora a salutar disposiçio
adoplada pelo patriótico governo pro-
visorio na constituição decretada da se-
paração da igreja do eslado, e da iliegi-
biliilade dos ministros de qualquer
religião.

Finalmente o grande numero dc ciei-
(ores do origem estrangeira, principal-
menlo alterna, que, concorrendo prós-
surosds ás urnas, vieram sulfragar os
candidatos da commissao permanente,
deu uni desmentido solcmnc a esses
inimigos da pátria que na Europa e pnr
Ioda a parle andam espalhando inverdades
e fomentando qualquer intervenção es-
trangeira em nossos negócios a lilulo de
prolecção de seus nacionaes.

Demais, esse esplendido concurso de
nossos concidadãos de origem estrangeira
vciu lambem provar que eslá felizmente
linda a era do nativismo estulto e preju-
dicial ao desenvolvimento c progresso da

palria.
Nas eleições do dia 13 S. Paulo sane-

cionou e legalisou Iodos os aclos impor-
fatilca da revolução; agora só nos resta
esperar que os constituintes eleitos corre-
spondam condignamente, ás aspirações
populares, consolidando c constituindo
definitivamente n republica federativa no
lirazil. -

(Ediclorial do Diário Popular.)
•4$f .

A' I-Í-1' lie -.1/.

E' inconleslavclmenlo a primeira casa
na Cidade Nova em cbapéos para senhoras
e meninas. 0 bom gosto o a longa pratica
desle negocio, que possue o seu próprio-
lario, incansável cm satisfazer ao goslo
de seus freguezes, lem popularizado lan-
lo esto estabelecimento, que é elle lioje
conhecido como o mais baraleiro o o
mais sincero nesle ramo do negocio;
rua Visconde de Ilaúna (22, perto da
praça U_8C de Junho. Casa do serpa.

-áÇp*
Conipbcihln IPro„üc(oa Alcoólico;.
Doclorns Cana rola affjrmat et affirmarc

cr.ntinúat: behidas nccionalcs hujae com-
pailiac venena borribila sunl. Numerosos
Ilumines malucos fueruul, ninlcstium pc-
gahanl, niorreriint alquc muilos sc sulcl-
daliant. Tuduni culpa est: Prizus ma-
ckalius, .Shumanicus, Ernestus Ulivericus,
Dnigius, ele., ele.

Dcsgráfia hon est pinlandam!
Fabrica nova in easa. •. ruão Daronis

Sanlus 1'eiix non facet venena, adulescens
iimoccns enlre fabricas velhas esl, coi-
tado! ! 1

Non podet fabricare venenas, porque
Doclorns Capa rola lambem sucius-aecio-
nisliis soro honra Iiabct.

Pobre simplicio I
Fagundes palriola.
«<?¦"

X.-11'Ojl- dc uugico COIlipOHlO

Mais do dez annos de bons resultados
altestam a eflicaeia desle precioso medi-
comento no Iratamenlo radical de todas
as moléstias do peito. Superior a quantas
panacéas que por abi pomposamenteaimunciam, mas sem resultados satisfa-
lorios, este medicamento é o que mais.se
rccommenda no Iratamenlo da tosse,
broncliites, aslhma, deI.u_.os, rouquidões,
coqueluche, etc.

Prepara-se unicamente na pharmacia
Ilrugautina. <lc J. M. Pimentel, suecessor
de Mendes Bragança & C.,.c vende.-se cm
todas as p__u_i-ci__ _ drogaria-, . <* •

Minas
' CTOADB DE LAVnAi

Companliia União Lavrense
O illuslrado Dr. Martins dc Andrado em

artigo publicado no 0 Paiz dc 21 dc março
de 1888 escrevia: «Não sei que fatalidade
peza sobre esta cidade, quo de cerlo
tempo a esta parte a sua decadência tem
sido visivela. Mais adiante diz : ¦¦ Mas
aquellcs que estudam, que acompanham
com interesse a evolução que preside ao
progresso intcllcclual, moral c material
do paiz vcem a causa dessa decadência,
que se estende a quasi todas as locali-
(lados isoladas ; cm primeiro logar, no
vicio da nossa educação o,do nosso ensina-
menlo ; cm segundo,naXallá de instrueção
profissional, ulil, o no ensino oflicial; 

"em

terceiro, na concurrcncia do eslado com
as indústrias particulares; em quarto,einllin, na completa ausência de íiulus-
Irias c de iniciativa individual».

Triste c bem triste verdade está nesses
períodos em que o Ilr. Martins mostrava
que a fundação da fabrica du Ilação c le-
cldos viria transformar este municipio cm
centro dc aclividade industrial! 1

Depois tle um periodo longo e cheio de
diflicttldàtlcs; depois que esla concluída a
construcção c assentado omacl-inismo, e
quando a" fabrica eslá trabalhando e mos-
fraudo oseu brilhante fuluro, é que meia
duzia de accionislas vem por intermédio
dc dircclores pedir autorização para a
venda da fabrica ou liquidação da com-
panliia!

Acaitlclcm-sc 's Srs. accionistas conlra
esses que a todo o transo querem a liqui-
dação da companliia, por quanlo, secstn-
darem bem os manejos desses homens,
verão que a fabrica está cm vias dc dar
grandes lucros c islo ó que açula a sua
cobiça.

Os Srs. accionislas so lerem o balanço
dc 10 dc abril desle anno, visitarem a fú-
brica e notarem a grande procura dos te-
eidos, hão dc coniprebenoer o que dei-
xamos expendidos. A assembléa geral
de 17 do correnle, tumultuaria c sem ori-
cotação nenhuma e não respeitando a
mesa a lei das sociedades anonymas, Im-
posla por um accionista sem delicadeza c
falia dc conhecimentos, queria que sua
voz fosse a unica a predominar no recinto
da reunião descalçou as luvas dc pelica
com qno devia nas discussões tratar ao
fundador da fabrica o não tendo o pu-
blico para seu juiz; vislo ser a reunião
em sala central da casa do seu cunhado,
disse o que quiz, fez passar por sophlsmas
a.s innovaçõcs da lei, que não foi em
unidos ponlos respeitada : fez passar ab-
surda proposla para a venda dos haverei
da companliia, felizmente essa assembléa
eslá nulla, porque nella se representaram
accionislas cm que suas procurações não
deram poderes c.peciacs, para o lim desla
assembléa; cem oulras, proteslavam-se
pela proposla da venda OU liquidação.

Porque sc nomeou uma comiuissao para
a venda dos baveresda companhia.quando
ainda não foi retirado o mandato dos
dircclores?

Srs. accionistas, salvem seus capitães
empregados nesla companliia, e uão SC
atirem como sapo á boca do réptil.

ltio, 22 dc selembro de 1850
O bom senso.

-fi-SS-**-
Catlo»

Srs. Diuiz & Pinheiro—Tenho a suinnia
satisfação de partlcipar-ihcs que obtive
oplimo resultado eom o emprego da May-
nnrdilia cm um callo que ba lenipos."dor-
mentnva-mo. e peço-lhe permissão para
Irnnsmlllir-iiics os meus parabéns por láo
ulil, quão miraculosa descoberta.

Antônio GuEnnumò Boqado.
li. tle Macuco, li. P. I.eopoldii

«g^
rre«iiCKtii d» -top!-Uo*._li_ntá

lim cidadão que se nssigna Druiiinioiid
Franklin, affirma n'0 Vais do hontem,
que o cidadão que presidiu aos trabalhos
da Ia secção eleitoral desta freguezia
ii é aceusado de haver trocado ou con-
sentido que se trocassem volos durante a
leitura das cédulas. »

A aceusaçáo é vaga : porquo O cidadão
Drtimtnond não diz quem aceusa e porque
a aceusaçãd versa sobre, troca ou per-
missão da troca dc volos.

Defina as coisas o cidadão Franklin;
apresento as peças da acçusação o as
testemunhas do fttclo e será àltcndido,

(Juauio a minha honestidade polilica
talvez esteja acima dos sttbdclegados ca-
balislas ou dos convocadórcs dos inspe-
dores de quarteirão.(I cidadão liriiiiuuond Franklin, que me
dizem ser o mesmo ex-subdelegado João
Chrysostomo, sabe julgar bem dos pro-
cessos eleiloraes.

S. S. elegeu-se por quarrula o tanlos
votos chefe de uma parochia quo conta
cerca de líiOt. eleilores !

S.S. foi eleilo chefe da parnchia. quando
era sulnlelegniln, o que é simplesmente...
innila honestidade polilica.

Ilepilo: formule o provo a acçusação
com responsáveis, mentacs c lcgaés, c
responderei.

Caiii.os OottZAOA.
(Transcriplo da Democracia).

..  Oa-
It'-ilio ,-iluIiilio, vul';» Poi-cliu. dc

A/lsii.

Kão fui sii á reducção do Novidades, e,
como no meio das obscenidades que hon-
tem nesse papel exhibiu filão Adolpho,
exista uma ealumniu sobre aclos meus
nessa redaccão, venho trazer á puhlici-
dade o testemunho da pessoa que ahi
icoinpanlioii-me.

Minhas condições sociaes impedem-me
le retaliar insultos com o indivíduo Por-

chat, assalariado do Novidades — insultos
quo bem o pholograpbani.

Cada um d_ o que tem.
24 setembro.

1'EIinO AFFOKSO mxion

Declaro qun indo com o Sr. Dr. Pedro
Alfonso Júnior á redaccão do Novidades ahi
ouvi do próprio Sr, Porchat do Assis a
declaração de que o referido Dr. Pedro
Affonso não plagiara o coulo Miragem, ba-
vendo apenas forluita identidade de as-
stiuipto.

AUTIItm nr. AUIE1DA.
«<jj__. .

K__relo — S-in.i .

Causa baslanle tristeza o eslado a que
ficou reduzida a graciosa povoarão ila
estação do Hecreio,"depois do ter ali gra-
çado epidemicanieiile uma febre palustro,
que arrebatou mui preciosas vidas.

Não lhe faliam, entretanto, elementos
do prosperidade.

Aos poderes públicos incumbo zelar
pela sorle destes pequenos centros, que
serão talvez um dia as nossas memores
cidades, li' preciso quo se tome na devida
consideração aquillo quo o povo, com o
seu soberano direilo, reclama apoiando-so
na justiça.

Qual ii razão porque alé hoje não se
lem dado andamento ao saneamento desta
localidade 'í

li' preciso desde já, que se desatem as
águas na cachoeira du lleliro, enualisaii-
do-as na serra visinha. llemover lambem
para fora da povoarão a fabrica de sabão,
ipio, segundo opiniões autorizadas, muilo
contribuiu para o falai apparecimenlo da
epidemia, é medida inadiável, li' preciso
que isto se faça já e já, sem perda de
uni instante. Convém enlrelanlo notar
que, se nada so move, se ludo fica esla-
eionario, é porque o pobre Zé Povinho,
infcli -rilénle, SUhmoltO-SO ás ordens de
potentados ou chefes nolilicos sem o lino
de que carecem aquellos aquém incumbe
dirigir a politica o administração dos lo-
gares. Muilas vezes, esses homens tém
uni coração grande o lém a felicidade do
cair nogolto— eis abi. Alas o resultado é
sempre'o proveito.

Ilao dc dar com os burros n'agua mais
cedo ou mais tarde, como aconteceu
áquelle celebre feliõr de turma que poz
os companheiros cm ala para os contar.
Ao todo inclusive feitor eram onze. Esle
procedendo a contagem só encontrava
dez pessoas, pois não incluira-se no mi-
mero. Desta fórnia faltava sempre um.
Cm oulro dos companheiros impaclehtan-
do-se, c julgando-se mais intclligenle,
pediu permissão para conlar, o que fez
com cntltusiasmo, chegando ao mesmo
resultado do primeiro. Rcsólveram-se
pois Iodos a sair em procura do compa-
nlieiro que não faltava. Ao passarem por
uma cisterna, O feitor viu no espelho da
água o companheira que julgava Paliar:
c_ saltando de contentamento, disse:

Ca está o gajo, ca eslá o marreco!
Combinaram pois em salvar 0 freguez que
eslava denlro do noço, fazendo nma cadéa,
prendendo-se pé por pé e pendendo os
corpos assim encadeados pára o fundo do
abysmo. 0 chefe ou feitor, que era o que
linha de agüentar o peso, sentiu faltarem-
lhe as forças c escorregarcnt-IIie os pés
do.oulro, pelo que, lembrou-se do cuspir
na mão para assim melhor agüentar! mas
o seu desanimo deu em resultado perder
os oulros amigos.

Quando convenecu-so da asneira, excia-
mou arrependido: Gom seiscenlos diabos!
Não é que eu dei com os burros riagua? ..

Não quero dizer que os chefes políticos
chapa dc ferro, sejam beocios, o nem
tampouco, que seja néscio o eleitorado.
Passarei longe disso se afastar-se do ca-
miidio. o formidável nariz do machado,
que so foi feito gara o

f-ii-U- «lc andinin I

Rm seguida (ranscrevem-so resumida-
mente alguns altestados dc curas da ter-
rivcl aslluna, enfermidade alé hoje difll-
cilima dc debcllar. São cxtralnuos do
folheio que acompanha cada frasco do
Pciloral de cambará, medicamento que
tem feito milhares de curas, não só de
asthma, como de broncliites, tuberculose
pulmonar o tosses de tofla espécie, j

Contra fados não ha argumentos que
resistam 1

Lédc c convencei-vos:
$,.... Sabemos dc um aslhmatico, que,

regularmente uma vez por mez, era
accommcttido de ataques que o inulilisa-
vam por alguns dias. Entretanto, nn espaço
dcoilo mezes que tem usado do Pciloral dc
cambará, o seu eslado de saude não lem
continuado a solVrer os rudes golpes da-
quella inconimoda enfermidade... — Ar-
lisla, do ltio Grande.»

ii Altesto quo as minhas filhas Iso-
lina, dn 8 annos de idade, e Silvina, de 5,
solTriam,ha mais de Ires annos, horrível-
menle dc aslhma, tpie lhes vinha por ac-
cessos ámiudados e tão fortes, ipiceu jul-
guci em muilos deites ter-se aproximado
o lermo fatal de suas pobres existências;
Depois, porém, que usaram o Pciloral de
cambará, preparação do Sr. José Alvares
de Souza Soares, cm agoslo du ar.no
próximo passado, sé Silvina foi alacada
lia.,15 dias de um novo accesso, que
cedeu promplamcnte ao mesmo peitoral...—Miguel Anlonio rios Santos', Pelotas.»

—'« Eu abaixo assiguado, major refor-
mado do exercito, attesto que, soffrendo
de uma losse astbmatica, dc muilos
annos, acho-me hoje restabelecido com o
uso do Peitoral dc cambará, do Sr. José
Alvares dc Souza Soares, de Peloias...—
1'crnando José. da Gama Lobo, Jaguarão.»

—ii... Tendo uma Iliba quo solfrera, ha
mais do qualro annos, do aslhma c outras
moléstias do peilo, foi radicalmente
curada pelo maravilhoso remédio Pciloral
de cambará ,do Sr. José Alvares de Souza
Soares, dc Pelotas.—Dcltino José Rodri-
tjues, Santa Vicloria do Palmar.»

«Illm. Sr.-Anlonio Dias de Freilas
Valle. llaqny— Sondo V. S. o agente
nesla cidade do Pciloral de cambará do
Sr. J. Alvares do S. Soares, de Peloias,
dirijo-lhe a presente, alim do atlestar que,
soflrendo minha mulher ha muitos annos
de aslluna, só agora o com o uso con-
slanle do referido medicamento Ilcou
radiealnienle curada.. ,—Bclisario Pereira
de Alhaijilc, eslaucieiro em llaqny.»

—'•«..'. A esposa do Sr. Oabino llodri-
gues Correia, que soflíia de aslluna, ha
muilos annos, sem nunca ler experi-
montado melhoras com outros remédios,
está obleíldo-as com o uso do Peitoral tle
cambará o tão satisfatórias, que pro-
lucilem cural-a cm pouco lempo, se
ncrslslir im medicamento... —Carla do
Enivgilio Pinlo do Oliveira, de Sanla
Victoria.»

d 0 abaixo assignado, criador no
Porio Novo (boie em Peloias), alleslo que
solIVendo, durante Dli/.ESETE ANNOS, dc
aslhma, com accessos terríveis cm iodos
os quartos dc lua, o sem nunca obter
melhoras em lodo esse longo lempo, ape-
zar da grande quantidade do remédios
quo usou, muilos delles receitados nor
babeis niedieos de Peloias o do ltio
Grande, lomou em novembro do 1877 o ala-
mado Pciloral de cambará, do Sr. J. Alva-
res tle Souza Soares, de Pelotas, e náo
foram necessários mais do sele vidros
para o lazer CliltAIt HADICALMIiNTIi, pois
desde aquella dala alé hoje nunca mais
fói acòhimellldp do lão lerrivel enferini-
dade. H por ser verdade lirnia o presente—lgnacio Teixeira Machado.»

São agentes o depositários geraes do
Peitoral de cambará os abaixo assignados,
proprietários da Drogaria Sul-Americaua,
á rua de S. Pedro ns. 22 e 24.

Silva, Gomes & C.
"¦**t2-*» ¦

Srs. Diniz & Pinheiro—Communico-lhes
que, solIVendo por longos annos de dois
malditos o enormes callos, desapparecc-
ram completamente com o uso do seu
maravilhoso medicamento denominado
Maynardina. li por islo ser verdade passo
o presente e assigno.

Corte, 14 dc Junho de 18S9.

EnNESTO Mai'.ci:mxo Pinto.
¦¦¦_;#¦=¦— ¦¦- ¦—

Vtulio B-Conl

Tônico reconsliluinte, por excelência;
repara ns forças, excita o appetile o faci-
Ida as digestões.

A' venda lia rua dos Ourives 73.
.«_•>¦»¦

_n(o preto
I .na peça boa agrada sempre, c nunca

cansa o publico.
li' o quo acontece ao Gato prelo, a ma-

gica que maior numero de representações
tem dado nesta cidade, 0 quo é recebida
com cnthusiasmo Iodas as vezes que vai
á scena. li como elle se representa hoje
no Apollo. o publico lá esta caido a ap-
plaudir a Villiol e Machado.

(Da Gazela de Nolicias.)

Extracto c iingucnlo dc adeleira ma-
gica do Dr. C. C. Uristol, re dio mara-
vilhoso para cura de leridas, queima-
duras, chagas, golpes, contusões, dores
de cabeça. noYralgias, hcmórrhaglas, ai-
niorreinias, morueduras dc inseclos,
ele., etc. K lambem um remédio admi-
ravel para rhcumatisniò, infllamaçõcs de
garganta o moleslia dos rins.

Preparados unicamente por Laman
& Komp, de New York, Vende-se nas dro-
garias e pliarmacias.

¦ ¦ "¦ ¦- rn^pm • -¦¦ —

Imli-.striu clc fuinoN
rAimic- iniAZiL

Ilua Larga dc S. Joaquim 9_, casa espe-
ciai para vendas a dinheiro.

_«£:>-
Vtxvixhpn»

Completa bojo IS primaveras a Exma.
Sra. I). Emilia Oliveira Mello, a quem te-
licitamos.

Uma pessoa da familia
«d»*-

route __iii;i__
Para fumantes e fabricantes de cigar-

ros, fabrica de fumos de primeira ordem,
a rua da Assembléa.

«,'ulln .
Alleslo que, lendo applieado a Maynar-

dina em dois callos que ha muilo me in-
eoinuiodavain, em poricos dias desappa-
receram completamente*

Campos, 15 de agosto de 1SS3.

Al-TOXSO I__.PI.ANIO DE .lixi.o.

(llo Diário da Manhã, de 17 do cor-
renle.)

li' o unico deposilario o Sr. Arlhur llo-
ckerl.

OECURAÇÕES

-"ataco.

PRAÇA
No dia 30 do correnle á 1 hora, depois

da audiência do Exm. juiz de direilo da
I» varo commercial..a.rua da Constitui-
cão n. 47, será vendido em praça o prédio
íi. 50; As avaliações podem.ser examina-
das no cartório do Sr, escrivão I.eilc.

U;in.o dc -teililo limai r. Iiilcrnaciona!

3a CHAMADA I)P, CAPITAR

Convido os Srs. accionislas a realiza-
rem a '.í3 enlrada do 10 % ou 20J por
accão, á rua da Alfândega n. 7, sobrado,
do dia 5 a 10 de outubro próximo.

Ilio de Janeiro, 25 de selembro de IS30
—0 direclor-secrelario, Visconde de Lco-
poltlina.

BARTCO. AGMCO-LA

_b_E--£_.___;__:__-
Em observância do art. 13 dos rslaíti-

los c de aceórdo com o arl. 12j convido
os Srs. accionislas a reunirem-se em as-
semliléa geral ordinária no dia '27 do
correnle mez, ao meio-dia, no salão do
Banco Ilural o Hypolliècarlp, á rua João
Allredo n. 105, alim de tomarem coube-
cimento do relalorio da dirceloria, pare-
cer do conselho llscal, e para a eleição de
dois dircclores, dos membros do conse-
lho llscal c seus supplçntcs.

Ilio dc Janeiro, 11 de setembro dc 1800
—... Elog ria Câmara, prcsidcnle.

PADARIA
CENTRAL VIENNENSE

Convido os Srs. accionislas a realiza-
rem a 2» entrada do 20 % ou 40i por
acção, na rua da Alfândega n. C4, do dia
2G do corrente até 5 dc outubro próximo
futuro—0 director-secretario, Jlfnnocl Lo-
pes Angtlt_

ÒÈSTE DO BRAZIL
Cox-viclo os Srs- sub-4

scriptox-es a, virem fa__e__»
a, 1» ciiti-acla tle SO %
por acção o ti!-sig;iia.i.*

I
hS5G e «-ir do corrente,' %no escriptorio, _t rua da

___lfa___leg*a n. 11.¦Rio do Janeiro, Í3_> do
setembro do 1800---0 im
corporâdor, SEBAS-t
TIÃO PINHO.
i-K-rjidn. dc Ferro Central do _>i'ii_i(

Cohetifio para vaqas tle praticantes di
tclegraphia

üo ordem da directoria sc faz publico
que no dia 10 dc outubro próximo futuro
às 10 horas da manhã começará nesta
eslrada o concurso para o logar de pra-
licante do tclegraphia.

Os requerimentos para a inseripçãó de-,
verão ser instruídos com documentos
que provem ter-Oscaiididato bom compor-
lamento c idade1 maior dc tt annos. *

O programma do concurso é o seguinte!
Porluguez: noções geraei de gramma-

tica, analyso lógica e grammalical leitura
corrente, composição livrt e sobre qual*^5-
quer assumpto e redaccão oflicial.

Arillimelicn: operações fundamentacs,
fracções ordinárias, numirteãt decimal
syslema métrico o problemas!

Secretaria da estrada de forro Central
do lirazil, 24 do setembr» de 1890—0 so-
cretario, Manoel Fernandes Figueira.,

 i«mJ
Inlciidu_-ClM itiuul-lpal

O conselho dc*inlendencia municipal
faz saber, que tendo chegado ao seu co-
nhccimenlo que se tem dado freqüentes
casos de varíola na freguezia dc S. Jos_- -
c outras, c sendo dc reeeiar o dcsenvol-¦•.
vimento dessa, infermidade com caracter
epidêmico, nesta dala expediu circulares
aos (lscacs para que façam cumprir rigo-
rosamenlo o edital de' 13 de agoslo do
1844, que obriga os nuinicipcs á vacci-
nação, e revaccTnação sob pena do multa.

li para que chegue a noticia dc todos-
mandou lançar e publicar o presente
edital, assim como a postura de 13 da
agosto do IS-14, assim concebida:

«§ 1». Todas as pessoas, pais, tutores,
curadores c amos são obrigados a levar ao
iiislilulo vaccinico para ahi serem vacci-
nados as crianças alé Ires mezes depois
de nascidas o os adultos logo que os te-
nhão cm seu poder, salvo para uns o ''
outros o caso de moléstia a quo isso se
opponha: o contravehtor pagará uma
multa de IOJI09Ü.

ii § 2a. A pessoa a quem pertencer o
vaccinado, o que o não apresentar ao
instituto ao oitavo dia em que for vacci-
nado pagará a multa dc tií. Só poderá ser
relevada desla multa, apresentando ao
instituto atleslado do ter morrido a pes-
soa vaccitmda, ou achar-se com moléstia
que a prive do comparecer.»

Conselho do inlendencia municipal;
Ilio de Janeiro, em 24 dn selembro do
181)0— Dr. José Fclix da Cunha Menezes,
presidente —./.._. (fc Magalhães Castro üo-
brinho, secrclario.

Iriiii:iiilud(* dc !_ommi_ Senhora.
llll E -V-illlo

I.ltI.CTA ÜM SUA CAPELA KA PIEDADB
(estiiada ue n;nitu ckktía)

Oe ordem do irmín provedor, commu-
nico aos nossos irmãos e ao respeitável
publico que a Testa da nossa excelsa pa-
drocira terá logar domingo, 53 do corrento
ás 11 horas, com missa solomno cantada
pelo llevm. vigário de Inhaúma, sendo a
orcheslra a cargo dos illuslres maestros
llaphacl 1'ilho c Guilherme de Oliveira,
quo farão executar a brilhinte missa do
maestro Sanlos 1'inlo, sendo os solos des-
empenhados pelas dislinetas cantoras as
Exmas. Sras. 00. I.-uriml_ Ilanspsbcrg o
llosa (lafli dos Sanlos. Ao pregador será
cantada a Ave-llaria do muestro Sá No-
rouba, crcjlo dc ü. Ccrruti, subindo á iri-
buna o insigue préfador padre-mestra
José llerculano da Cosi» llrilo. A's fi 1/2
horas da larde, seri entoado o ultimo
septenario de Nossa Senhora da Piedade,
cuja musica foi expressamente cscripla
pelo irmão l.uiz José Leal, e será cantada
por l&iuas. senhoras que a isso so pres-
Iam graciosamente. A's 4 horas começará
o leilão do prendas pelo irmão Republica,
locando no coreto uma excelenle banda
de musica, terminando a festa com um
rico fogo tio nrtillclo feito a capricho pelo
irmão pyrotcchnico José liaria Pereira da
Silva, que o queimará ás 10 hora:) da
uoilr.

Cousislorio, 24 de setembro de 1890 —
,/(,sii Ricaldoni, Io secrclario.

Co-npm-i-n» SCMtrntln do Ferro
do f. iiiinciilij.

Dc conformidade com a deliberação da
assembléa geral extraordinária, cfíeelua-
da honlem, a directoria convida os Srs.
accionislas a virem do dia ÍO do corrento
mez cm diante todos os dias uteis das
il ás 3 lioras da tarde receber as cau-
telas com o valor integral de 200»! cada
uma, correspondentes is acções emillidas
alé hoje, devendo os mesmos senhores
apresentara! cautelas actualmente cm seu
poder e realizar a ultima enlrada de 5»/.
ou \Õ$ por acção.

Ilio de Janeiro, 13 dc selembro dc 1890
— /.ni. Mutluus Maijlaskg, direcior-gc-
rente.

Companhia, dc TrMarnção a
llaugcni

Do conformidade com • art. 0o dos cs-
latulos da companhia, convido os. Srs.
accionislas a realizarem a 2' enlrada da
suas acções, á razão de 10 •/• do chpitfiffl
on 10,5 por accio, nos dias 6 c 7 do pro-ximo mez dc outubro, na Caixa Filial do

anco de Minas Geraes, á rua da Alfândega
n. li, onde serão substituidos pelas cau-
leias os recibos da 1* enlrada.

Ilio dc Janeiro, IS de setembro dc 1890
¦Emitia Rurbosa, presidente.

Directorlu cerni do, correio*
MOVA EMISSÃO DK SRI.t.OS ES-EC1ACS PAU/

JOItftAES

De ordem do Sr. director geral se fai
publico que vão ser postos em circulaçã{
novos selios especiaes para Jornaes, if
valor do 10 réis.

Os referidos selios, que são impressos
em tinia azul sobre papel amarelado,
tem 0-',0:ií de altura sobre 0»,0-G de lar-
gura; são do ferina .retangular c do sc-
guinlo desenho:

Na parle superior, duas faixas circula-
res, que se unem por meio de llorões limi-
laudo um plano formado de rocias para!-
leias, no qual eslá desenhada a conste-
lação do Cruzeiro; na faixa superior
lé-se a palavra Correio e na inferior E. U.
do lirazil; abaixo do plano eslá esmola
em oulra faixa a palavra Jornaes. boi)
esla ullima faixa, ao fundo, ha uma
paizagem, representando a entrada
barra do Hio de Janeiro. Nos ângulos
lériorcs lia dois pequenos oclogonos,
nos quaes lé-se o numero 10 em algaris-
mos, estando entre elles cscripla a palavra
Itiis. Ma, além disto, ornalos triangulares
o duasguarniçOcs Jalctaes que completam
o quadro.

Secção ccnlral, 11 de selembro dc 1890
—0 cheio; Fcliciano José Neves Gonzaga.

X

!

ma
da
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foiii-iiiii.iin ISoiuUm

Convido os Srs. accionislas desla com-
panliia a reunirein-se em assembléa geral
ordinária no dia 30 do correnle, ao meio-
dia, á rua Primeiro de Março n. 92, so-
brado, para apresentação do' relatório o
dffparecer do conselho llscal o eleição
do novo conselho.

Rio dc Janeiro, 13 de setembro de l'S.Ò
—Eduardo dos 'Guimarães lionjtan, dire-
elor-presidonte.

tiuli da 1'ovn Unido pelo Volo

Convidaip-sc todos ns cidadãos sócios
desíe club para se reunirem cm assem-
bléa geral, domingo 28 do corr.eale, ao
meio-di.vfyira discussão e apí-iovação
dos nossos cslalulos.

Secretaria dc Club do Povo unido pelo
Volo á rua Sete de Setembro u. 142, so-
brado.

Capilal Federal, 20 de setembro dc-890
—0 1' Secretario, Cosia Pereira.

Centro do Partido Operaria

Foi acreditado representante do íianfio
dos Operários nesle centro, o cidadão
José tcrtiatidcs Pereira Vianna.

São convidados o.s Srs. representante]?. -V
das oflicinas a reunirem-se em sessão do *
conselho domingo, 2S do corrento ás 1Q
horas da manhã — Francisco dc Saltes, if
secretario.

Por ordem do presidente desle centro
convido os Srs. representantes do arse-
nal de marinlia a comparecerem bole, 26
do correnle, ás 7 horas da noite — /'; _._¦>
ciico de Sallesx -• secretario.

\
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"G PAIZ-S.EA l A*,FEIRA, 26 õt. SETEMBRO DE 1890

.COMIIAIS, CHRISTOVÃO
Convido ds' Srs. oceio-

nistas pnra a.ma. «VB&em*-
1>1C*«. g-ox*al e-Bjj;i*a,oi*«-Ii»iit-

, riano «lia, S ão oiiiui-_-o,
sxo meio-dia, no salão do
Baaco Bural o llypo-
tec-s.x-io, ít ma da Qui-
-i.ai.a_vn. lOS.afim dc sul.-
anettcr & siiajíappx*o:j>-.a-
ção opx*.o_ccto dorefoi-
ma dos csia_u.9s da com-

panbia, .lutori/.iulo pela
asseinldéa «cx-al. dc U
dc agosto ultimo'-

Ti-ntaiido-sc da x-crox*-
«ia dos estatutos ç nc
cessario a repx-esatjjgxti»-
cão de dois terços do
capital, c por isso e de
•toda a conveniência que
os Srs. aceionistas com-
-pareçam para tv.itar-.se
aio .-as convocações..¦picam swsponsas as
t r ai n w fe r e n oias d c
acções desde o dia g in-
olusive, ntõ%> dia:« de

. oulilliro, tamb-in mela-
i eive. .

3. ío, *3."5 de setomox'0 tl<*
-tfSijío T. !>• DBLG.l-
DO X>X_S CAKVALUO;
•presidente.

* -Ç. t-ii-.ilo Territorial ,

São convidados os Srs. aceionistas desta
conipanliia, cuias acções se acltam in-
BOriptll. na Capilal Federal, a rralij.ro.ll.
atè o ilia-l.ò corrente, a següiída-prc-
slacãii dc vinte pei- cento (20 ",'.) ovr.oOi
per aceito, íio banco dos Kslaitos lin ilos
iln Piazil. Ne... obeusião HCVãõ siibslilili-
ilos pelas respectivas cautelas-os rubi uos1
provisórios. 

' 
»

. l?ió ile Janeiro, 23 de setembro de IS90
— Dr. llrazitipA. MáeliaMde Oliveira, pre-
sidciii- ila companliia. .

-ft-ioçM-.'-- Sou. :i Soiilíorn ilnMl.e-
limi. aiu i'ri:_ alui MiHIareii

SaLibádd,-7 dn eiirrcnle.reali-air-se-Iia a
fesla coniproiiiis.al da Santíssima Virgcrn
da 1'iciluili'; cmii a pompu '-' esplendor to
eoslume; A parle musical sora dirigida
pelo nnu-sti-o i-iiüiiiieiiilailin- Juão Pereira
ila Silva. prcstandO-SC geiitilmenle c por
devoção a cimtárili.iriclissiiiin-amadoras.
Priígarn áí) evangelho o Ilev. padre lie-
larniino Jesé de. Souza. A' noite de 28,
lambem do corrente, celebrar-se-lia o
Tc-lièiii.•.*-. occasifto do qual ncçupara
a tribuna sagrada o Ilev. padre Dr. Joa-
(iiiiin de SampaioCaslcllo llranco. Ainesa
administrativa convida, para com sua pre-
sença aliriHiaiitarem eslas sblomnidartcs,
a irmandade da Sanla Cruz dos Militares,
as .sinas, 'zelndorn o ai.-is de Mossa Se-
llllOrá ilas llores 0 Iodas as Kxiiias.se-
nlinrna que pertencem á siiproeilada devo-
cão. iis qunes roga trazerem os seus iljstin-
clivo-— à'socrcfuriu, Leopoldina l.tvcl. ,

1 f 1
Capilal autorizado..
{.apilal subscriplo..

125 MIA BA

ll 1 BRAZIL'
 ..000:0001000
 1000:00010001 QUITANDA 125

( SO_3ÍE-__.pO )'
Ileaiiza toiiai as operações bancarias, como sejam: cauções, desconto, del-c.e-

dere, conlas correntes, sem e cnm [garantiu, carlas de credito solire calo ou quacs-
quer outras mercadorias depositadas, ele. . • ¦

Ilecebe dinlieiro a premio pelas seguintes taxas:

Em conta corrente de movimento.
.'r letras:
A. I
De _ a «> mo__<

í> .nozes.
l^J! mencs.

•A

_£><
De

! IIIOMS.-I a «>
-T a

IO a

Com.iniinin -l.a_it-.in ale Olcos

2» CHAMADA

Convido os Srs. aecionislas desta coüi-
panhia a fazerem a 21 enlrada dc 10%
ou 20. por aceão, do dia 30 de so-
lembro a ti de iiulubro próximo, no es-
criplorio provi!sorio da companhia, á rua
TllCljpliilo ÒllOlli n. í, 1' andar, dás 11 ás 3
lioras dá larde: ficando desde já aberta a
Iransferencia das aceões para os accin-
nislas tfuc (luizerein antecipar a referida
entrada..

Capilal, 19 de seteinliro de ISOO-.feiu
Francisco Peslantv, direclor-presi dente.

4-

s
l/S

«'oni.iiiuliin Gr;, n.io ESoiel Intcrnn-
çiouiíl

. 3' CHAMADA 1)1*. CAPITAI,
Convidam-se ns Srs. aceionistas a reali-

zarem a 31 enlrada do 10 % an 20_ por
aceão, no escriptorio provisório da com-
panhia, á rua dc S. Podro n. 22. sobrado,
do dia 28 do correule an dia Io de
mtnbrn próximo— 0 dircclor-sccrclario,

jrlduurdo llomagucra. (•

I iiiiiiiiS
1» CHAMADA DE.10»/,

Aos Srs. stO>sa-.'i-i_.t(>res
que não puderam i-eáli-
ssar a Ia entrado, do suas
acções, devido a grande
_x_Huo_ioia, liea eon.ee-
elido, i.ax-a òonclnix' este
pagamento no I_o_uloii
anil Brasé-lian 3iatil . o

prassò cstrietinmento iu-
dispensável, íindo a> qiial
a, iiealimiia rcclaitia. io
sic a*ttcnde'rs3..

jlíio de .Jn.ü-iro, SG de
selembro de 1SÍ.O —
__ elos inooi-porador.cs,
EMANOiCL i3. l^KAICCS:.

Instituto Histórico
líolrij '.exln-feira 30 do cofrenic, ás

7 liiii-.-is da noile, haverá sessão—U 2» sc-
crclario; U.r. Teixeira de Mello.

Soclcdmlc Anouynin l/cnlio
Bíco.ioiiilfii

. ,in convidados os Srs. aecionislas desla
sociedade a cITecliiarem a 2" entrada de
ll)"/0 Oli 20.5 por aeeão. do dia 20 a 80 do
corrente, uu cscriplorio da companliia, á
rua do Carmo n. (il. •

llio de Janoiro," 10 de setembro de isirn
— o presidenle, Francisco Murlinho.

COMPANHIA Ji- F, LEOPOLDINA
Previuo aos f§i'Siaeoio-

iiisíns q.uo a asseinole»
o- c vn 1 cxtruor-linariiij
convocada para o dln Í3,V
«lo corrente, íicu trans*
ferida pái-aí50, ti. mesma
liorá o la>fi*:n-, e espaçado
u/tè o dia MS o H)i*:i^<> pura
o deposito das àcçoes,
ua rói-iiia dos.cstaitutos,

Êãò, 'r-i l de sotombro
O e :»'f^í tO - A _. 'T < > N IO
KAULO Jl>3G_ M:i'iij"i'^0
BAüKKXOjpresidOiit-í.

t'o in im: ii niu Chlhiico-llmlHHlrlal <l»
_ loni Ilrnallclrn

(2» chamada)
lio confonilidadc com o art. •. dos esla-

tulOS da companhia,convido os Srs. neeio-
nislas a realizarem a BCgUlllljl entrada de
"0 "/» "li áÕ. por iii-eão, do dia 2_ do cor-
i-cnle mez ao dia 5'de outubro, uo eseri-
¦plorio provisório da mesma, a rua dos
Ourives n. l:M, sobrado, do meio-dia as
3 lioras da lanlo. . , ,.

No aclo do pagamento serão suhsti-
luidns os recibos pelas respectivas can-

íli.i de Janeiro, 2. do selembro de 1R00
— 0 directo.-presidente, Paula llarrelo.

ínmiini.l.ii. Willfto _!uliinli'lnl ale
E-.iino-1'

Convidam-se ns Srs. aecionislas para ;i
ásscmblúa constitutiva, (|iic se realizara
om 27 du corrente, ao meio dia, no salão
da companhia Produetos Cerâmicos; a rua
Primeira de Março n. II, 1" andar.

llio dc Janeiro, 24 de seteinliro de 1800
—Os incorporadores.

i'ü!ii|iiniliin e:h(.-:>:!ll ale _'ci'ro ali.
Í5ll_l01ilí)*>

Os Srs. aecionislas são convidados a
realizar a 5» enlrada dc 10 % ou 20.. por
acção, alé ao dili 30 do eorrenle '¦¦ uo
cscriplorio dn companliia, á rua ]'li. )-
nhllo Otloni n. 52, Io andar, sendo i.ieiil-
1,-iÜvo lillliolle. oue (luizei-ein aiilecipar a
dila i nlrada. realizai-a desde ja. eslanilo
alieriosos livros de Iransferencia. Devem
ser apresentados bs.rcc-lbos da Ia en-
Irada, allni de serem substituídos por

. Itio do Janeiro, ts de setembro dn IS00
—.hão Ilaplisla tle Carvalho, 

'dircclor-llic-

sourelro.

' CARTEIRA ESPECIAL
AO COMMERCIO INTERMEDIADO E COMMISSAIIIO

Acliandn-se instaladas e funecionando regularmente as caixas filiacs;doS.'l'i-
delis, Carangola, Cataguazes c cidade do Pomba, esle banco elTecliia, por i neimum
das mesmas, Iodas as IransacçOes, como sejam; saques c remessas (lc qimesquu
qúaiillas o oulra qualquer incumbência concernente a comniercio, lano uthia wg

para os logares supraindiendos e localidades próximas iJns nicsníi , mo Mc.

versa, assim laiubcni para as estações da linha do centro ate Sauüu o mais as es

facões da anliga estrada de ferro do Grão-Pari). r_„„n. p.-irln
Denlro im. breve serão inauguradas as caixas fihaes de Cordeiro, Campo., íprip

Nnvo. S. Paulo de MurialuS, llio .Novo e Ponlo No.vu, bem como na cidade dc LttMaa

(sul dc Minas).

CADASTBO
Droveiíiento estará concluido esle importante Irabalho, que será poslo á dispo-

sieão dos èoniniereiaiilc.., seus aecionislas e clientes dosa praça co loidc11 cc.sa-

mente as informações quo carecerem quanlo a nomciiclatura c clarificai. o \ > w

blla tes das localidades e eircunivisinhanças em mio tiver as'^^^,^
¦ ,, ,,., Iimill, .;0 resenlo esta capital, llcara assim rçonchilo, dcviiio

á iniciativa deste banco, unico a |iòr em pratica este melhora menlo, que scra au

(ementado segundo o dcscnvolvinicnlo de Buas ooeraçoes no interior.
OS DIlliiCTOllES

OÜVE1BA CÂTRÂSVIBY.
JUVENAL DAMASCENO.

BANCÚ DÒ POVO
2> CHAMADA *

Convido os Srs. aeçio-
nistas • a rcaliisarein na
tlicsoiiraria, deste Ijanco
.i rua iG-oiiçsilves X>i;is
n. __>, do dia *24 a HO do
eorrent.<., h, *-" entrnda
do capital dns acções
omittidas na ra/.ão dc
IO % ou *-££> por acção;

Capital Federal'. *^-l de
setembro de ISOO—X>0-
MINGOS MOITESHO,
px*esideiitc.

o>:^"^-

foniiiniiliin SI; . -nl» e Rio tie
Janeiro

ASSI-iMni.lU ni-HIAI, DXTIIAOIIDIN.MHA
Tendo sido aecordailo rom o governo o

breco do resgate desla eslrada de ferro,
autorizado por dccrelo n. 701 do 30 de
agosto próximo passado, a firmado o ro-
speetivo contrato no dia 10 do eorrenle.
a dirocloria convida ns Srs. aceionistas a
reunirem-se cm ásscmblúa geral no Ao-
minjío, 0 dn próximo mez de outubro, ás
11 horas da manliã, nn salão da compa-
nhia Paulista, silo an largo de S. lienlo,
em S. Paulo, afim de lhes serem prestadas
as devida; conlas o resolverem 0 que jul-•areni mais conveniente aos seus inler-
esses.

Picam suspensas as transferencias de
aceões.

llio tio Janeiro. 20 do setemlm de ISOO
—Pelo representante da dirccloria, For-
nando Joõo tle Araujo Pa lias.

Hiuit-i» «si! Americano .
São convidados os Srs. aecionislas a

realizar na lhesouraria desle banco.-ale
4 do outubro, a M enlrada do capilal, á
razão de 10 . ou ?()i por aceão.

Capilal Federal, 22 do selembro de 1890
— 0 dirc-lor-secretario, Alfredo Prisco
liai bosa. ¦

AVISOS MARÍTIMOS

esperado do sul boje 20. ;
sairá para

Bnliia o Penianimico
depois da indispensável demora.

Alusníii-.ccommodos.paradormiloriosde motos solteiros, ou casaes, deccnle-'"mente mobiliados, bygicriicos e iudepen-
,dcntes, renovação de ar constante era-
diiado, únicos neste gênero, não sc lava
nem cozinha, fabricados expressamente
para este fim, dc 20. a 30$,, porta c ja-
nela, tres peças, criado para limpeza, lem
jardins, banheiro e porteiro, fornecc-se
pensão; na rua Colina n. 10, Eslacio de
Sá, villa de França. Ha socego c respeito.

Ilecebe carga desde já no trapiclic do
Conunercio.

P.tça fretes, passagens, cncoinmcndas c
valores com

JOHN H. BELLATi.Y S C.

rua Primeiro dc Março 88
*r_:v___<>__Wjt^'Bic*au,l/J'-ii maj gggggg

11. 138

1.1I-.--S1'. o ri-ii nal a- prcdlo ala
rua do Hospício u. 1)5; Irala-se no

88

Aluga-no 
uiii eopeiro para casa dc fa-

milia ou commercio; na rua de Ufu-
guayana n. 150.

-.•ia; um casal para serviços in-
is dc casa de familia; na rua Selo

dc Setembro n. 70.

1 Iiira .
í\ ternos

•s

Mb*-*

COMPAGNIE
DIÍS

(Vlessagerios _1arilimes
kGv.ms.

RUA DA ALFÂNDEGA
Pandaii

(esquina da rua Primeiro ac Março)

PiLiCIO Dl BOà f I»

O viipiir

Companhia Progresso!
Cliranilaliv

ile

12
COIIli I lllSlIi 1)0 BM1

EÜA BE S. FSBEO 12
(1'IU.I-IIIO AiNDAU^'

PROVISORIAMENTE

CAPITAL SÜBSCEIPTO.

O oscrip t. o ri o des l a
companliia o 110 X* andar
da casa n,._ da riia ..."lieo-
phi3a> Oli ami, a>n<l<^ rOCO-
bem .o euoouiJDCncliis do
produci os du sua fabrica
deCa.randaliy,"fcaescomo
<':il viá*íçem o extinota,
ni»i*mox-es de divorsara
qualidades e pedra-sa-
btio, etc.

liSlIílilIiff
RIO DE JANEIRO

MO IlUA DA QUAiA 119
. 8.000:0005000

. 1.340:000.000

_^__ Looc.oooljooo
Effectua todas as operações bancarias.
Recebe dinlieiro em conta corrente de movi-

mento a 4 'to ao anno.
Por letras a prazo fixo:

De 8 a 5 mezes. . . ,
De 6 a 9 mézes í
De IO alSmezes  •

(Sello por conta do banco).
Rio de"Janeiro, 2 de setembro d<

DIiKico aiu I.nYoti.ii <• alo Coniincrclu
i!o nsra/.il

São convidados os Srs. aecionislas a
realizar a _» prestação de 10 °/„ do capilal,
20Í por aceão, do dia 22 a 20 do corrente.

lliu de .laneiro, II de selembro de 1890
—.feio Valvertle tle Miranda.

8S-iuM> 4*oi!.m|i'iii'(i>i- e .lgricoln
ile M. _>i.iiío

2a CHAMADA DU CAPITAI.
De ordem da directoria do Ilanco Con-

sliuiolor o agricola dc S. 1'aulo, convido os
Srs. ai-i-iiiuisl.-is (pie subsercverain o ca-
pilai ue. Ia praça, a realizar a 2:l enlrada
do 10 "/„ ( ou 21'j por aceão) na tbesoura-
ria deste liauco, á rua da Quitanda n. 7S,
dc 25 a 30 do corrente, aurcseiitando no
aclo do pagamento a cautela da Ia cn-
Irada.

Itio de Janeiro, 10 de selcnlb.O de ISOO
—Pelo Ilanco Coiistruclor do lirazil, presi-
dente. Visconde de, Assis Marlins.

MATAPAN

1_ o-'Io
"Io
"I»

commandanto ROSSIGKOI.
esperado lioje do llio da Prata, sairá para
Itor.léoH , tocando em i,an Pnliiiiis ,
depois da indispensável demora.

O iiai|iioto ,

ORÍNJOQ-UEyritwiiv m __» bí

1890.

Ol-^A _ 'é

Capilal —,.
Fundo de reservai

suspensos

loiiiiiiiniiiii *.i>yn ü:.'u 5iin'iil cio
ISrirs.il

Convida-sc .os Srs. aecionislas desla
companhia a reunirem-se cm asseinblea
u.l-tll COIl-ÜIlltivA, ..llllUlllll,".'llll.lll'!n, '-' oo

• -on-ente, ás 2 horas da larde, uo salão do
liauco Colonisador 0 Agricola, á rua da

¦ Alfande. i ll. lã.
Pelo Ilanco Territorial c Mercantil de

Minas, Ãiii Julio Pereira de Moraes. (.

Coaiiiiuf.lilii _mIii-li'lol <i>* Vai o »3ni'-
iiloi-CH ilcl'ni'iimluliy

.isia companliia, tèndò-so fusionado na
de Progresso Induslrial do Carandaby,
ílcou pcrlenccndo a esla ultima lodo o
activo o passivo daquolla, 0 que auuuncio
liara ns devidos cITòilos.

Capilal Federal, IM de setembro de ISOO
M —Francisco Joaquim dc Castro, liipiidaide
• ala Conipanliia induslrial de Cal e Mármores

üc Carandaliy. (•

- Desla dala em dianle as taxas para di-
nlioiro recebido a preniii) serão:

5 1/2 % a prazo de 3 a 5 mezes, por
lelra ou em conta correnlo.

0 1/2 % a prazo dü 0 a 9 mezes, idem
idem. .,

7 ",. a prazo do 10 a 12 mezes, idem
Idcm.

3«_ em conta corrente dc.movimento.

'¦-

IBHI lõ fl
17 MA. DO

/S_. /p-Tb,

3DOS

illUliiii
P1CI0 17 .¦

SELLO 1*011 CIJ.W 1)0 BASCO

EMITTE SAQUES
Londres, contra Cuiou llaul; oí

Danço Lusitano e

ili e

Sobro
bondou.

Sobre Portugal, contra
suas agencias.

Idem' idem, conlra banco Portui
' 

Ilio do Janeiro, 8 dc janeiro de 1893.

AM DAR
Efíectua todas as operações bancarias.
"Recebe dinlieiro em conta corrente de mo-

vimênto, começando de cem mü réis para cima,
a 4't„ ao anno. .

Recebe dinlieiro em conta corrente pecúlio,
começando de 2| para cima, a 6 '"[„ ao auno

Por letras a prazo fixo:
De 3 a 5 mezes  5 y ao anno
De 6 a 9 „ .... 6 °i„
De 10 a 12 „  7 ,,J*o

Elniicn (iolontiil aln Ilrit-iU
São convidados os Srs. aecionislas desli

baneo a eHectuarem a II» enlrada dc 10 »,',
ou 203 pur aceão, dn dia 2.*i a 30 do cor-
renlc, á rua Primeiro de Março li. 33.

llio de Janeiro, 12 de setembro de ISOO
—0 presidente, ./. .. Modcsh LeaL (_.

«ioiuiiunlilu ali^ CainiiiiI.MÜc. e Jíiüiii-
e.jia^ daí Ciifó

Convido os Srs. aecionislas desla eom-
panhia a realizarem a 2a entrada do ca-
pilai, na razão do 10 ". ou 20.3 por acção,
alé o dia 27 do eorrenle mez, no eseri-
plorio da mesma, á rua do S. bento n. .0.

Itiode.l.-ie.eiro, 23 de selembro de 18.1)0
— 0 presidente, Nominulo José de Souza
Lima.

Coniimniiin Knulonnl iiu Salinas
B30BBflrÓ .Í-SJ-H

Convidam-se os Srs. aecionislas desla
conipanliia; bem como os da exlinela
Companhia dc Salinas Norle c Sul do
brazil, a fazer p 2" enlrada de 10 % do
capilal ou 20, per acção, alé o dia ã (Io
outubro próximo futuro, no cscriplorio
da primeira companliia, á rua Tbeopliiio
Ollmii n. 28.

Capilal. 20 de selembro dn 1800—./««o
Pereira da Silva Monteiro, direclor-prc-
sldenle.

conimaiidanlc MOHTKMAltU
da linha circular

sairá para l.lnboii e Movaléo . tocando
ua Blaliln, I _riiiini!inco 0 _)iil_nr, 110
dia 28 du correule, ás III horas da nianliã.

As encommendas o os valores serãn
recebidos na agencia e as bagas. nsvna
estação Ferry, lar. ) do Paço amanha 27,
das 10 lioras da manliã ás 4 da larde.

0 embarque dos Srs. passageiros elTc-
ctuar-sc-ha uu dia 28,as 8 horas da manhã.

Eslo
clrica.

paquolo ó illuminado á luz ele-

Para fretes e passagens traía-so na
agencia o para cargas com o Sr. II. David,
correi or da conipanliia, rua Visconde de
llidioraby ll. 9 A, 1* andar — 0 agente,
s. mjo.vroux.

m'.:. '
">*•¦''

í.

'¦

Compiüilili. ala- I .oçiio a; '-'e.cidO-

(ionllnn.a liitlu-i.-inl

Ko sorteio a quo se procedeu lioje. para
amortização de 00 debentures do Io em-
•p.eslimo, Ioram designados os seguintes
iiumoi-os:

larie PoriHgncza dc
Bciicia

•*
5>

5.
"*

(SellO por conta do banco.)

; 
1...

Üiò

WÈ íoo
420
403
47S

554
508
5S0
505
025
010
050
7S7
831
837

ROI
SOO
898
010
817
051
902

1000
II14
Ilü!

1170
1188
1205
1219
1247
1255
1203
1284
1207
1298

1308
1333
1339
1357
1308
1420
1504
I53S
1548
1507

1007
1721
17.11
1750
1780
1805
1805
1937
10-12
1089

O pagamento destes debentures começará
no «ia Io de outubro, no escriptorio da
companhia, á rua de S. Pedro n. *. 

çcs-
sondo de vencer juros daquclla dala em
dianle os referidos debentures.

Itio dc Janeiro, 25 do setembro de ISOO
—Anlonio Xavier Carneiro, secretario. (

COMPAllA FORJA NACIONAL
_De co-iformidadò com

o art. I-*'.,_-1" dos ewta-
_ui a>.s dtt compaixliiai coii-
vido os Srs. aocioi-isl as
a realizarem a Sí? cnt.i-a-
dade sijssw aceões, ú.rai»
___io de IO % «1° capitula
a contai* do di.i. M-- si :5<)
do cor.reut.o sne-s., nu ll:i—
sournria do Biuioo Coui»
mercial do l.io de ..í:k-
neiro, á niaPriineiro ale
Marco n. r>í!>, onda- t.jui-
liem serão .-.m.stituidos
pelas eaut.elcis os rcei-
l>ow <Ui 1J entrada.

I_io de .Janeiro, MO ala.'
setembro <ie 1.SOO— O di-
recior, ..VTJ«-TJSXO GO-
mes i._Ei_i-á_aii._-..

Coiiipanliia ilaison Ilpdenio
_De conformidade <-a>.t_

o art. _• g 1» e art. IO dos
estatutos da a.omp-inliin,
convido a>:-i Srs. accionls-

1 tas s» realiaiarom a r-í' eii-
ti-àda de suas acções, á
rílxfiO de IO % do a/.ijiii fil,
Ojcontoi- do .diu £51 a ÍÍO
do corrente hioz, no es-
òrip.orio da companhia
_P_!*ospcridadé^ á "rua .1. _*i-
meiro de Março u. VSi,
1" iuiilni-, onde femíbein
serfio suliStituidos x.Clás
cautelas os recibos da
l1 entrada.

SSio dc .Janeiro. 1 de
setembro de ISOO — O
pi*esidente da compa-
nliiu, Ajax de Almeida
Rumos.
i-Cci'Clui'lii lia- a'Hl:i(!o .io. ii.gocios

il» ru/.cnaln

COXCL11SO

lie ordem do Sr. ministro da fazenda,
faço uuhlico que o concurso para preen-

-,. ehit._a.io (tos logares dc fazenda, annun-
¦ cindo para o dia Io de outubro, Ilca irans-'¦ 

ferido para 4 dc novembro próximo fu-
turo.

Secretaria dc estado dos negócios da' 
fazenda, 23 de setembro de 1890-0 ofli-
ciai maior,'Veríssimo Julio dc Moraes.

]_"o _>i-a>„ima> doiilingjo,
•^rt do a-ori-eiite, na^ '/.-ali-
llcio dsi associação a
í-tia Santo A_uias-a> n. ?34.-,
oelebx-stx-rSO-lia eom a.
iiiaiox* j>oi\ij>;i a festa <1a>
3>:mU'oeii-a> S. .João dç
j> o o s, coiiiniomorativa
do r>0" aimiversaria) <!»,
sociedade e do c:?*~° <!a
fuiidaçãó <lo seu primi»
tivo liospitul.

_V's 11 .loi-asi da. manliã
havcril; missa, solemne,
eom jfyrando oi-ol»esti*a,
na capela dasoeiedj.de,
orando ao JUviuigrcllio a>
Kev.padn; J">r. Joaquim
ale Wanipaio Oastello
Branco.

Eiri sejg. lida, no salão
nobre tia. associação,
terá loíjfàr a . ossSò so-
lemiie (.'ju (.no serão «'ii-
trCjBfUOS as «Crny.es KCu-
i_u_iitax*iajs» s>- diversos
besnfejtoros e ein quo
serão ínaiiíçurãdos os rc-
tratos <le outros benò-
mcriíos.

Os edílieiõs ala. socic-
dado serão nesse dia
franqueados á yisitação
publica, desde a.s i-> lio-
ras da manliã at<3 As &
lioras ala. tardo o durante
esse tciupo tòcax*ão nos
jardins duas bandas «le
i.iiisí.:..

3?ara esta solcmnidado
a «livei. toria. convida to-
<ia>s a>w i_i*s. SÒciOS Òll'é-
fetivos, ben «• ni o i- ii a> s,
:M-íiireita>i-es Ò ili^-nas as-

! soaiiitçõa-S Ço_Íg*OttCrCS9 C
ipedo desculpa sa^ poi*-
v.çnturu, o que s<' »ãa>
|espei':., sa- der qiib.lqiier
omissão nos convites es-

Ipoçiaciti «isu* vsvi d-JL-ife-ir,
a.M) tendendo-se n O w S O
caso quo o convite está:
foStò poío pi-ese-i-O an-
núncio.

_!'_.io de .Ta neiro. SS.l de
tómT>ro <5<> ISOO —

MAL.... 10001..0.0

«ASCO DOS FiSTilllOS llfilüOS HO 1I11AZIL
CAItTEIllA l)li CJIISSÃO

l.Z-SC publico para eonlieeiineiilo dos
interessados quo foram resgatadas no
dia 2 do eorrenle mez Ires nolas do valor
de 200J da 6a estampa o 5" série, e Ires
do 503 dn li" estampa 5" série, Iodas na
importância de 7..0,i, quo foram daiunill-
cadas no incêndio que sc deu a lü de
agosto dn correule anno, no prédio á rua
da Misericórdia n. 50.

. Itio dc Janeiro, 2;i de setembro dc 1890
—Manoel Cotia, secretario.

mr
í___3

IIR-1BURG-SUDWERIKAHISCIIE
OAMPFSCHIFFFftHBTS .ESELLSCHAF.

SMDAS PAIIA A KUHOPA
.'ei-iininliiico  5 de outubro.
_»iii'lo.-[ei;i-o  13 » »
Kloulcvialúo  20 » »
Om. tiba  27 ii ii
Huliia  5 ii novembro

0 PAQUETE A!.I.!'UÃO

EM CONTIMUAÇÃO

RICAS MESAS
dc marque.crie

CONSOLOS DE MOGNO
guarnecidos de bronze

IU POflTAHTE SECfl ETABIA
de inócuo p-uarnocida de

brouuies

BELLOS QUADROS
a óleo

AKI _«OS VASOS
de porcelana, <-a>m finas

pinturas a esmalte

MOBÍLIA
de mogno, estofada de

tecido <le ci*ína

RICOS LUSTRES
de bi*on_50

IMPORTANTÍSSIMA MOBILÍA
dox>alissandi*e ©scwlptu-

rada. oom
{ruarnições da.- bronze

\lngi!-.saí 
um casal, o marido para jar-

(lineiro oíi porteiro, c a mulher para
lavar, cozinhar ou cngommar; na rua
Sele de Selembro n. 70.

I). 
a-ci.-i-Ne de um moço para entregar

pão em saecus e estarão balcão, cum
pratica; na rua Cuudo Uliu ll. 3.

TJi-ccí-.i-hc dc uma criada para o ser-
1 viço doméstico ; na rua Orcste n. 2.

Í')i'__i-.n-..c' 
de boas corpinlioiras.saici-

ras e arregáçadeiras ; nos armazéns do
liou Marche, rua do 'lliealro ns. 15 e 17.

Pi'c_l_ij-,.o 
de um ofiieial do barbeiro;

ua rua Saula Luzia il. 80 A.

Í)rcci_ii-ne 
de uma criada que cozinhe

bom ; na rua Silva Manuel n. 22.

ÍJeeçlnu-Ho 
de uma criada ; na rua da

Conceição n. 57.

Prccl..n-so 
de boas saieiras c corpi-

nhoiros ; na rua do llosario n. 123, 2*
andar.

Pi'C_l-n 
_o de uma criada para o ser-

vico dt casa tle uni casal sem lillius;
na rua Kmllia Guimarães li. 20, Catumby.

|-)i'i'i'l.Hii-si' do meninos de 12 a lí an-
ij nns, na ofiicina de pautar o riscar na-
pei, principiando a ganhar 200 rs. por dia ;
lambem se precisa do ofliciaes; na rua
da Quitanda n. 135, 2" andar.

ÍJfCCl-IJ-HO 
(

ras o uma ai
Je boas saieiras, corpillhoi-

.iuilanto tle mangas.; na.rua
Sete de Selciubro n. 121, sobrado.

Í)nR€IS.t-t_-i 
HliiRili' ...nn a-nsii com

com.llllll». biiNluntc. im eu ri-uti-
Im' fn.iilll», amo i" o lin n_un iiliiin-
ili.i.Ic, jiiraii.ii a-te. Mt-nili) cami cujo
Inquilino i|iieirn tnsNpn_..ni' com nio-
lliiil. f. olljCClüH ala. n.io atoniO-tlCO,
luiiibcni MO ucullu l-lll l-OIIIÜÇiil'.-
rnzoi.vclH ! cnrliiM iicmIc escriiiloi-lo
l-.iileieriuiliN » IS.

commandanto 3. POSCIIMANN
sairá amanhã S3 do eorrenle,ás «» horas

da manhã, para

O banco fuuceiona provisoriamente si rua J?ri-

'"toSS 
opeÍAções bancaria., entra, ellas

asdoro-port, <1<-1 credoro, descontos, cauções,

warraiVis, ea,ntas correntes simples ou «aran-
Ü 

_few.o dinlieiro a promio ãs condições se-

" H 
V' .i ea.nta corrente de movimento

Poi-lotni:
<1<» ^_5 Vb ¦'-£: lllCM»*?©*»*» ••••••••••• ' ••••••«
<io r> t\i © » *•* ••"• •¦
dcOal . » 

ISnnoo ilos .'oIiioh
Convidamos os Srs. aecionislas a re-

unirem-sc, terça-feira 30 do corrente, ao
meio-dia, na saia da rua da Quitanda li. 113
2° andar.

Gajiilal Federal, 23 dc setembro dc ISOO
— Os incorporadores.

_> mi) n ulil a í''iiiii'ii'«i cio '_'a'ci:!i)M i-ào
í iiri..(o. ào

São convidados ns Srs. subscriplores do
augmcnlo de capilal a realizar uma
prestação de 10 '/,, ou 20. por aeeão,ilesile
já, no' cscriplorio da companhia, á rua
Theophilo Olloni u. 5, sendo facultada a
intcgralizoção do capilal nessa oceasião.

itio, 15 dc selembro do 1890— 0 presi-
llcnlo, Dr. José da Cunha Ferreira.

CS % ao anno

ti
V

»
» »

0 presidenle, BABÃO DE PARAWÍACAM,

TANOEiRííA FLUMINENSE
(SOCIEDADE A.NÜNY1IA)

Convidam-se os Srs. subscriplores, a
fancr a I» entrada de 10"/,, ou 20.5 por aceno,
ll contar de hoje, 110 bauco dos i-.slailos
Unidos do lirazil. .'.,,', ,.„.,

Itio do Janeiro, 20 do selembro de ISOO
—1.ilos incorpàradores, Josc Teixeira tle
Magalhães Leite. ^__

COMPANHIA NACIONAL

pPACTOM de nm
Convido os Srs. aecionislas desta com-

nanliiii a realizarem a 4? enlrada do ca-
pilai, na razão de 10 ., ou 20. por aceno,
nos dias 0, 7 o 8 do próximo mez dc ou-
lul.ro, lio Ilanco Auxiliar.

Uio do Janeiro, 2-i dc selembro de ISOO
—Dlrcctor-thcsourciro, Anlonio Jusliniano
Esteres Junior.

Cluli ilo Engenho Velho

70» saráo concerto amanhã, sabbado
27 do correule. Não lia convites—0 1" se-
crclario, Eugênio dc Andrade.

BAHIA

_3_^_ _S_L &z> US3S «JO» J^SL.

O* iircçiiH ai.i.H |>ii.--K_n."* ilo 3*
cIiinno iiiciaiein vinho ale niC-ti.

SOBERBOS ESPELHOS
ale ci-.v..lnl, a>m rieii-i niolaim-a.. ale

;iiill»siinili'o
giiiirneel.iii*. aie bronze

ESPLENDIDOS VASOS
de bro ni. e

RIQUÍSSIMAS PÊNDULAS
de bi-on__o

MAGNÍFICO tapete
Aiibusson

RICAS CORTINAS
de damasco, com g-alc-

rias tle palissandro
. mm CADEIRAS

douradas
ETC, ETC, ETC.

|)i'i'i'inn .e do uma (-(iziiihcira para cas
9 do familia; na rua lluarquc de Macei!

13.

asa
ido

P_lF_i__§._-SS-! 
<le mim hou i'07.i-

nlictrn pnrn caan Oe pca-non»
fii.niliii j ii (i-iilin- ua ruo ala l'rlu-
CC7.II ti. UM, «'atleta'.

!*j.ei'ln«-_e 
dc uma menina para lirin-

car com crianças ; para tratar na rua
dc Uruguayana n. 18.

ni-eeiHii-Hi' de boas cns
i Dr. Correia Dutra n. 21

nreiras; na rua
Caltete.

emie-fie melado; nas ruas do Sacra-
mento 0, e Gonçalves Dias 11. 37.

Jcnile
,' rua I)

Xavier.

mi- uma boa casa ; trala-se na
Anua Ner.- n, 2S, S. l.ancisco

\7*cmlc .o
V cfialcl de

Sr W. It.

o>
Para carga trala-sc com o

Mc- fiivcn
03 lliu.rilimiio ilctlai-ço

1» AtlIUIt
t»nrn pnsungond o ouli-u» tutor'

iiiucõcN com
OS Afi.NTIiS

ÍIDWARD JOHNSTON c_ O.

02 llna (le l Pedro 62

pnr 30:000| um esplendido
.. solida construcçao, com

j.andcs aconmioda.ões para numerosa
familia, lendo tpiatro boas salas, oilo bons
quartos com iardini c grando terreno,
próximo á rua Malvino lieis, llio Comprido;
trata-se nn rua dn Ouvidor u. 42, sobrado,
com César do Carvalbo.

citou-no uma carteira no liauco Inglez
, ,,-i rua da Alfândega: a pessoa quo a
perdeu dirija-so á rua do Boulevard Viulo
e Oilo de Selembro n. 5, das 0 ás S da
nianliã.

Comp'. 
nni-.o inoveis c pogam-so niiibo

liem; na ' ' ' ns ruas Senhor dos Passos n. 75
e Visconde dc Itaúna n. 129,

S3_EI>.__5.XQ:-lTE 3áí. dr.
BBMK^i secrotai-io.

'_¦
m

'-____¦_*' ¦

PRAZER BA ESTRELLA
Asscmbléa geral boje, scxla-feira 20 do

eorrenle, fiara (ratar-se de interesse sn-
ciai. Pede-se o comparcclmcnto dos ei-
iladãos sócios—U sccrelario, Silvestre
Xunes.

Coiiniiissãò Excciilifa Patriótica
Tendo de realizar-se uma reunião geral

ilos subscriplores patriotas, ou seus re-
pnseniaiitcs, que se dignaram oITcrccer
donativos em auxilio da partida do ba-
tallião patriótico pnra o -amlieze, con-
vido os mesmos, óu seus represenliiiiles,
a comparecerem liô largo do llosario
n. 13. sobrado, no dia 2S do corrente, ás
2 lioras da larde.

bio de Janeiro, IS de selembro de 1890
—Eduardo de Mello Conlinho Mentir, pre-
ádciite.

IJiiuco Agrlçóln ilo Brnstll

AcÍia-SÒ neste banco á disposição dos
Srs. aecionislas o relatório referente ao
anno lindo cm 30 do junho uilimo, que
lem do ser apresentado a assemliléa geral
ordinária, convocada para o dia 11 uo
corronto mez. . .-_,.

llio de .laneiro, 25 dc selembro dc 1S00
A. F.logda Câmara, presidente.

Ilanco Kcoiionila E .pular

Convido os Srs. aceionistas a realiza-
rem a 2" enlrada de suas aceões de 25 do
corrente a 5 do outubro, a razão de l£
nor aceão, á rua Toophilo Oltoili n. 31,
sobrado, onde provisorianienle luneciona

Ilio do Janeiro, 25 dc setembro de ISOO
Luiz Maria Dantas, dircctor-sccrela-

rio.

laippotlronio .Isiclouiil

necebe-se proposla para o arrenda-
menlo dos botequins ale ao meio-dia dc
boje, de accôrdo com a tabela de preços
que sc acha á disposição dos contratantes
na secrelaria. , , ,_„„

Capital Federal, 20 de setembro dc 1890
—0 dircclor 2» secretario, J. S. Rego.

Coiapiinhln Brnzl.clrii alo Cnlçnalo
' 

Convido os Srs. aecionislas a realizarem
no cscriplorio desta conipanliia, á rua de
llrliguayiina n. 83, a 2» entrada de capilal
na razão de 10 °/. ou 20IO0O por acção,
até ao dia 11 do outubro próximo fuluro.

Na oceasião do pagamento deverão ser
apresentados os recibos provisórios para
trocarem-se pelas respectivas cautelas.

llio dc Janeiro, 25 dc setembro dc 1890.
— CJc/a.íiiiio Marcondes, director tUcsou-
reiro.

<'<>o-_ eriiíivn rtsilüur Oo Urazii

Convido os Srs. subscriptores de acenes
desla sociedade a realizarem a primeira
entrada do 10 %. na rua Conselheiro
Saraiva n. 12, das 10 as 3 horas da tarde.

lista chamada será encerrada no dia 10
dc outubro. , , .„_

Capital Federal, 23 de setembro UO 1800
— Viiltddc Oliveira, capilão tenente. (¦

liuli republicano Ilnzfio e Ju.tiça

Sessão amaniiã, sabbado 27, ás 7 horas,
á rua S. l.uiz Gonzaga ri. 15—.0 1» se-
crclario, Josc Francisco da Conceição. (.

Secretaria ilo c-lnilo do. negocio.
il:i -uzenda

venda ua .Azr.xiu no ii,\nno ai.to i;
OUTROS 1'IIOl'IUOS NACIONAES, NA CIDADE
DE .AMl.NHA, EM .MINAS UE1IAES

lidilal
F.-ico publico, de ordem do Sr. ministro

dn fazenda, que recebem-so 
'nesta 

secre-
laria de eslado e na thesouraria do fa-
zenda de Minas Ooracs, no prazo de 00
dias, contados na Capital Federal da dala
desto o cm Minas da em que for ali pu-
blicadO,pronostas em carta fechada para a
venda dos seguintes próprios nacionaes,
existentes na cidado de Campanha, a
saber:

A fazenda denominada barro Alto, con-
lendo 320 alqueires ou 7.744 hectares,
comprehendendo terras, lavras e parte
do rego d'agua damnilleailo, limitada por
terras do capitão João Possidonio dos
lieis, de Marciano Flausino Alves Pereira,
de Vicenlo de Oliveira c dc Anlonio dc
Oliveira Freire ; eslá situada a menos dc
2 -ilomelros da referida cidade c a
pouco mais de 20 da eslrada de ferro Ilio
e Minas; unia casa de sobrado na rua do
Commercio, uma dila na rua dc Sanla
Itila, duas dilas na rua Direita, uma cha-
cara além do ribeirão de Santo Anlonio,
um paslo na várzea do mesmo ribeirão c
dois terrenos com 33 metros ua rua do
llosario.

Para mais amplos esclarecimentos os
proponentes poderão dirigir-se á dirc-
cloria geral das rendas publicas do lhe-
souro nacional ou aquella thesouraria.

Secretaria dc estado dos negócios da
fazenda, em 3 do setembro do 1890— 0
ofllcial-maior, Veríssimo Julio de Moraes.

..'ompnnliln Ohrn. c .hllcn.. o Km-
p.cr.KH alo >¦:_ lado ile 9-iuiiN
«.ei-aej. ., —

Convidam-so os Srs. aecionislas a fa-
zer a 2a enlrada dc 10 "/, do capital
ou 20. por acção, alô o dia 5 de outubro
próximo fuluro, na caixa filial do liauco
de Minas (leracs, ;i rua da Alfândega n. 0.

Capital Federal, 5 do selembro de 1S00
—U presidente, liarão tle Sarumcnha.

Veneravcl Congrcgnçfio Menino Je-
num i. __o.'.í.ii .-.n.U.irii dn <_'«¦__.-
coiçilo

(lOIlHJA NOSSA SHXHOUA DA SAÚDE)
Dc ordem do nosso irmão provedor,

convido todos os nossos irmãos funda-
dores e contribuintes para so reunirem
no próximo domingo 28 do corrente,
ás li 1/2 horas, no consislorio dc nossa
igreja, alim ile constituírem a re-
uniáo de mesa geral requerida por va-
rios irmãos, para se tratar de assiim-
pios urgentes ao bom andamento udnii-
nlstraiivo de nossa congregação. Faço
scicnle aos nossos irmãos que com qual-
quer numero realizar-se-ha a referida
reunião, para que peço a Iodos o seu
comparecimento.

Consislorio, cm 23 de setembro de ISOO
—0 secretario, 1'cdro A. Cosia Guimarães.

¦Companliia Geral de Eslradas de
Ferro no Brazil

Wão con .-ida ilos os Srs.
aceionistas desta com-

i cin

Pacific Sleam l_mijiui.ii Compaiiv

(cscriplorio, rua General Câmara n. 74)

autorizado por nivnrú do i:„ni. Sr.
Ile. juiz ile direito dn 8! vn.-ii ilo
orphilOH, em pre.veniMi <!» uicMUiO
K-in. Ncuhor o .-oi.la «li).'. Iic.ih per-
(cuccii(cn no Inventario dn üunili»

i), T11E11EZA CIIHIST1XA MÀIUA
i:x-imí'i:h.\tiii/. no buazil

NAIH.-M ÍMU.V

tlrilaiinlii
-«oioiil
i-aliciii

JilISlOI».»
.'i de oulubro.

I!) ii ii
2 » novembro

o paquete l.iglcr,

MM lllll

panliian se x*oxuu_.*oi
iSsomTbl.a gox-al extr:i-
a.rtlinaria, no dia ?-í> ilo
corrente, ao meio-da, no
Sidão da> Banco Indus-
tx-ial o Mercantil, rua da
Qidtandan. 110.pa_.-a x-»>-
solverem soTjx-O nmápro-
posta da direetoria qiie
im.iortarst em i-eíox-ma
dos estatutos.

Rio, lí> de setembro de
1 Hí>0—__í A1ÍÃO 1__!_ IIa A.-
_N_t!_3í_*_, pi-ewidente da
eonipanliia.

Companliia Agricola de
S. Fidelis

São convidados os Srs. subscriptores a
realizarem a 1" entrada de 20 »/» ou 40J3
por aceão, na thesouraria do Ilanco Com-
mercio' c Industria do brazil, á rua de
S. Pedro n. 12, sobrado, nos dias 20 o 27
do eorrenle.

llio do Janeiro, 23 dc setembro dc 1890
—Os incorporadores.

esperado amaniiã, 27 do corrente,
sairá liara

iHoiiJevIiiéo. Uin. nn» Aires, Punia
Arena, o ValpnrnlMO

amaniiã, ás . lioras da tarde.

Os paquetes desla linha são illuminados
á luz clcclrica.

N. /).-'i'o(los ns paquetes da compa-
nhia tocam cm líuenus Aires.

Na agencia effcctuani-se seguros sobre
mercadorias, bagagens e valores cillbar-
cados nestes vapores.

Para carga trata-se com \Y. C. PlíCK
11 llua de W. Póllro U

Io AXOAIl

II I IIP
SEXTA-FEIRA 251 llll

Jiiligrnnn. do oa.ri. c prata—Traba-' lhos de llligrami em ouro c praia; lio-
res, ornatoSj etc.; viuva Pasclioal Ca-
margo, ladeira da (iloria ll, 7.

- Vcndem-so dois soberbos
sendo uni de Frard o outro do

Anclicr Frères, autores conhecidos, com
pinico uso e excelentes vozes, a preços
couimodos ; na rua de Santo Anlonio n. 7.

Pii.lIO.H 

*

pianos,

AS 10 E3I3-I.IM UA MASH.i

KO

PALÁCIO DA BOA VISTA
S. CHRISTOVÃO

Os ricos moveis, espe-
lliiil <; mais a>3>jea;ta.i- aei-
ma mencionados.

O CM'.rALO_0 eom-
nleto disti-ibae-so no es-
cx-iptorio do aiiiiniiciaii-
te, á rua, Gie-ieriii Oa-
mara n. V4 •

O leilão continua do lote
n. 1004.

Dinlieiro 
— Fnipresla-sn o mais possi-

vel sobre ouro, praia 0 brilhantes, a
qualquer prazo; na casa do penhores de
liraçu Pastos, travessa dc S. 1-rancisco du
Paula n. Ui.

pinnoN—i-ompr.-iiii-se e pagam-se bem ;
Si concerlain-so e atinam -sc ; ua travessa
de S. Francisco de Paula n. 8.

Um 
moço eom pratica de ensino, lendo

sido i-iimiiiadin- em COiilliliss.PS do
exames, propOc-SO a lecionar porlllguc.
em eollcgios 0 casas paiticularas; carlas
nesla redacção a P. C. para ser procurado.

crnlaM—TratanicnlO radical—br. Mu-
nal. Vide Memorial.

Diiuio n prestação mensal; concerta,
I allna, aluga, troca e vende; na rua
TÍieopbilo Otloni n. 93'.

51 ll V Iii.íjiiw SI,
Seu uso torna

os cabellos sedosos o brilhantes c acce-
lera o crescimento, vidro lá; na nrogu»
riu annvrot, rua da Qüilanda ll. 35.

nr.iT.rr.iM__ 1'ASTA DE i.vmo
DENT!FRICIO"JANVllOT-prcpa-
rncão destinada á conservação dos dentes
e a livgieue dn boca. Polo lü; IIU DliO-
QAIII.V JANVII0T; rua da Quitanda n. 35.

Para passagens e'outras informações
trala-se com os agenles

WILSON. SONS & C, LIMITED

2 Praça das Marinhas 2

_Éí___«V_._-_S_T__Vi__.
MLÜiWÇ?«u

Socielá Fralclli Lavarcllo fti Gio-Ball.

SERUIZI0 POSTALE ITALIANO

N1TI1ER0Y
GE^yir.0 LEILÃO

_D__1

mm On. ^a 1 ^Sli

I0SS0 Jl. HS
au(orl-.ndo por mu seu

niiiiyi.
pnrUculni'

anemia, ele, ele.
Usai a água da
barra de S. João

(TontoLacerda). Centenas de attestados
de inediens o particulares provam quo
com O uso desla maravilhosa água chiem-
se a cura radica! da dyspepsia, anemia,
clilorosc, ameiiorrlióa, liypocondria, car-
dialgia, (inriiiiis soltas, moieslias das sc-
iihnras, etc, etc, Olltlni nas diversas mo-
lestias clirouicas que trazem debilidade
geral. -- ¦

liiiçonlrá-sb nas seguintes casas: praça
do General O.orio 57 o 01, rua de S.
Pedro 80, Ourives 27, 29 ('. 118, liospicio
87 o 133. Primeiro de Março 22 o li;>,
Larga do S. Joaquim 127, Quitanda 00,
Largo dn l.apa 50.

Agente geral—J. \V. Carneiro.

O VELOZ PAQUBTI3

Club de H. «Iii-íhIotuo

Convido os Srs. sócios para a reunião
dc domingo, a qual scrã com banda dc
musica.

G, a. Graça, |«sccrelario.

Companhia de Luz Incandescente
Wclskcli no Brazil

Coavidam-se os Srs.
snlíscx-iptox-es de acções
a x*enli_ax*cm a 1" entx-ada
de &0 % oa -ÍO. por ae-
ção, ató flrV do corrente,
no Banco Colonial do
Kx-azil, x-ua Primeiro de
Março rs.. 33.

Capital JTedex-al, Í35 do
setembro tio ISOO — OS
JNCOtSPORADOKES.

IT
esperado do Itio da Prata

lio dia 2 dc oulilliro, sairá, depois
dispensável demora, para

da in-

Para cargas trata-se com o Sr.

W. II. Mc. MYi-t.

O» llua Primeiro dc ililnrço O.

Para passagen
com os agenles

c outras informações

A. ITlORXTA. & C.

rua13 rua ila Alfândega 13

VENDERÁ m LEilIO
Éf>1fE

SEXTA-FEIRA 26 DO C0RRE.1TE
A'f_ .S O.»!!..'. »'._ _'._Í5_JH

5 ALA51EDA DB S. BOAVESTllRA 5
(ponseca)

PIIOXIMOAOIIIOD.VYICF.NCIA

Todos os maguillcos moveis ahi exis-
lentes, Constando cie: solida mobilia do
paliissandre com dois lindos dlinkcrqucs,
lindo espelho oval, jarras, lampiões, es-
latuetas dc (ino biscuil, cnfcilcs, yaivtci:
l»._.«» OE BOBSi, tapetes, porla-car-
tües do bronze o crystal. quaibos, cama
á Itislori para casados, ditas para soltei-
ros e crianças, gnnrda-casaca de mogno
com poria' de espelho, mesa de cabe-
ceiro toillete o lavalono de vinhalico,
cabidos, mesa elástica quniliilonga de vi-
nb.-itico com cinco laboas, ctagerc do
vinhalico com tampo de mármore, cadei-
ras simples e de balanço, sola austríaco,
mesa-secretária, commodas, machinas dc
costura, uma rica machina circular para
duchas, cryslaes, louça, porcelana, copos
e cali. garrafas, compotèiras, bandejas
c muitos objectos patentes no acto do
leilão, para serem vendidos ao correr do
martelo.

I novidades, cliro-
mos, álbuns para%RE  -

I retratos; paneis dofantasia.cartoes
_| do fcllcílaçoca, participações doca-

saineíito, cartões dc visita do 2.S
e 3,i, |ogò da Gloria, tinta dc mar-
car roupa o muitos objectos —
Ourives5-. únlcu iui_.elm*li. <L'itr
ralbacH,

SABÃO GUARAHY
1!
11. CL

, sarnas, e'._., ele.

cr.ra cmpin-
geus, dar-

rua ila Quitanda

ni_y.iPh-Eninrcsta-se psrtlculnt-.
U-PsiiiulnU meiile qualquer quantia
sobre bypótliccas c alugueis de prédios
na cidade e subúrbios, a juros de 0 o
ll)»/, ao anno ; trala-sc com o Sr. llarros,
na rim de Uruguayana n. 51, sobrado.

ATTENCAO
Extraviou-se a caulela dc cinco acções

do ilanco dos Operários) •lertcnccnlo ao
abaixo assignado, a qual bca sem eifeitp,
por ter já prevenido ao banco alim dc
que não se faca Iransaccãoalguma eom a
referida cautela. Capital Federal, 2. do
setembro dc IS00—José Ferreira Armond.

FABRICA DE MEIAS
RUA DO CONDE DE BOIHFIM 6

**wi_ •• :-__*T.r*rr-Tr'. ""~"J"T í v:: .i _'i * .*¦ 'H __J ....-__ iiiiiiii^1*"' ..^¦'¦r"-:*-'-.--;'-".: .~_|»•**¦**¦ •«j^-^jt^jffmw.".¦'¦¦¦' ¦'""
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A LA MENAGERE
CAPITAL . . •' J.OOO:OOOSOOO £

. DIVIDIDO EM 5.000 ACÇÕES DE 20.0$ CADA UMA
*

JLO % »o aclo dn. Bnliscriiiçúo, IO % *!0 (lins dopois do instolndij a
^ .^ companhia o o rosiniito om i>roKlav~»«?H.

do íiO % com intervalos nunca menores do Ot) dias.

zpiisrs
Fundar nesta capital um g-rancle estabelecimento no

genero dos conhecidos armazéns existentes em Paris
com a denominação acima, tendo-se já adquirido local
apropriado e pessoal idôneo.

DIRECTOEIA .'
José Cnrdoso l-*Oi'CÍi*a. <
J. ,J. A.ixtnuo.s Krug'n..
•J.nlio César tia Costn Giih>i!ii*ãcs.

SUPPLENTES
Coninidiilatlnr Joanuim 1'cV'lo do Caslro c Silva
Dr. Virgílio liamos üor.!il!:o.
Eugenia Fonlainlii.
Casiinjro Augusto Mouleiro Salplo.
Dr. Joáo Fraiiklin tio Alencar Lima.

CONSELHO FISCAL
Emiúo Paulo dc l.inia llarbosa.
Commendador Alfredo Prisco llarbosa.
Zãcliarias Ilorba dos Santos.
Jofio Lopes Chaves.
Dr. Saitocl llarcondes Homem dc

mCORPORADOH: COMENDADOR HENRY BAUIMHN
PAMniicionc í "llllc0 ••l|l-A|llcl''can();
BANyUUKUò . . ( |j.111C0 (|c j|j|ias (jcracs CI11 S||a cajH niííil.

.teluindo-NC stibncrlpio pnrtlciilnvnióulo lotlo o cnpilnl convlilii-.ie or
Mr». nrfiouiMiii.s o 1'cnllziii'cni » primeira crilmiln <u* ao "/,, ou soli por
arruo, do din 30 a SS do eorrenle, em i-iiulcftier (Ioh lmil<itiqil'llH du
lowumililu.

O incoriiornílox*, IIICIVISY IÍAJJISXAíLSIS.

BANCOS 1 COHMttS
3PO.R

Eslo livi*o, «ilido <lo prí-lo om fins tio 1®RÍ>, C
um fovmúlixvio «.Ios iiistriíiiióiitos o ro^istx-os
nsnaos n<>.-< e>cGx*et*-ivi:icios cios bancos o sim;'»*-
dades anoiiyindi3 «ílo HSvivMl, ncompiinliatio «Ias
leis c i'ogula)nontos qiio'x'Cjg*e*in a. iiiiiioriu, o poi*-
tiiuto <lc «>-i*i>iul<; utiliclntlu pavn os diroctoros,
iíicoi*poi*adoi*es o possoal administrativo das
gooicdiKlos anonymas.

Em todas a.s livrarias c especialmente ua
de Lacnimci'1: A C.

ia_Es.^^<si_®'n^:ia:_s_i:!EL:333i.j5_v. •_•;.£$ «z» a© ©b

¦ ¦-¦ . -—— -" ^™''','"''''lw*'f,'''l^l>^,^,a*,a',l,1MIL',*i*wll*l****li*
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CAPITAL

ara i i
CAROBINA

do Dr. Cariou _.].•-((<• íu-oi.it

0 CIÚME PURIFICADOR DO SAKGBB
AGAItoniNAdovc dirigir-se a combatoras soguinios molostins: us diversas fór-

mas das doenças clironicns, os dosenga-lindos solTrimcntos do utrjro; iiirècyoes
oancerosas, beriliori, osoropliulas, ln-
mores brancos, 'ulcoras cbronicas, nllVo-rões venoroas relieldcs, paralisias, nio-Jcsiinsdn coração, da garganla, rlioiimn-
tismo clironico e gotlogo, niólosllas do
pelle, assim como toilns ns enfermidades
derivadas da impureza do sangue.

PEITORAL DE JAíMRflCARÚ

_/ Ml. CARLOS IIETinCOUlT
Tratamento curativo dc iodas ns mo-lestias do peito o da garganta, delluxos,tosses simples o conviilsa, coqucliiclic,conslipnçOes, nsllima, lironcliite, catarrhoclironico c tisica pulmonar o do larynge,moleslias ourinarlas.•¦- li' o primeiro peitoral que se conhece

«ló lioje na medicina.

fll E 1'DUai'ir
1)0

DR.CARLOS BETTEHCOURT
Empregado na debilidade geral, tio-

onças do estômago,convalescenças depois
do parlo, febres paluslres, moléstias ilo (I-
gailo c baço, laila do appetite, anemia,
scliirrose,cores pálidas ou falta de sangue
o doenças nervosas.

li' nin roconslituinto de energia, aro-
matico o agradável ao paladar.
O

U.V 1UJ.UJ

VINHO TÔNICO
do

dn. carlos bettencourt
Empregado uo iralamento das moleslias

dopcllo.do csloinogo, anemia, nienstriin-
ções dilllcois , debilidade.cm geral, co-
res pálidas, iinpoloncins precoces o Iodas
ns vezes (pie se (juerforlilfcar o organismo
o dar desenvolvimento no syslema ósseo, c
muscular. Convém ás pessoas ou senhoras
i|uo criam, para tornar ò lolle mais nulri-
iivo e robustecrr as crianças. Kslo remédio
O superior a Iodos os lonfeos estrangeiros
ipie se annuiiciam por ahi.

DO Dü. BRTTKNGOURT
AnlI-lileii-ioiTli.iglcn

CUCA Il.VDICAL RM SEIS DIAS
Empregada com oplimo resultado nos

corriinenlos njjudos ou cltroiiicos dà uru-
llira ou vagma, leucorrliiia, ou llores
brancas,

lisle medicamento é do uma grandeellicacia. .Sendo a gonorrlióa chronica é
preciso lomar a CAHOllIXA.

DIVIDIDO EM 150.000 ACÇÕES DO VALOR NOMINAL DE 2001 CADA UMA

5o. Explorar a industria metalúrgica do
forro, montar altos fornos e trens de lamina-
dores para fabricação de ferro o aço cm trilhos,
barras, clinpas, càntoríeiras, ferros dc perfisdiversos o especiaes; arame, lios telegrapliicos,
arame farpado para cercas, pregos, grampos,
parafusos, rebites, pontas do Paris, etc.

G". Construir superstrueturas metálicas,
coluumas diversas para pontes, edifícios, postestclcgraphicos, etc.

7o. Construir machinas o apparollios con-
cernentos á elcctricidadc taes como dynamos,
tampadas tclephonias, campainhas, etc, etc, e
adquirir as patentes nacionaos e estrangeiras
quo para esto iiin julgar vantajosas.

8". Construir material de guerra, armas
brancas e de tiro.

_ 9\ Manter relações iminediatas com fa-
bricas Ida Europa o Estados Unidos da America
cujos produetos a companhia tonha de empregar
ein suas construecões.

Io. Montar um vasto estabelecimento, com-
prehcndendo grande fundição do forro e bronze,
forjas e fornos, oííicinas de ajustagom e de
montagem para construcção de machinas a
vapor, -locomotivas, locomoveis, turbinas, ma-
chinas de agricultura, tubos para abasteci-
mento dágua, peças divorsas para machinas,
carros, wagons, bonds o material fixo de cs-
tradas do ferro, machinas e todas as peças pre-
cisas para construcção naval.

2o. Montar uma vasta serraria e oííicinas
completas com as mais variadas e aperfeiçoadas
machinas para trabalhar madeira o destinada
á construcção do carros e wagons para estradas
de ferro, bonds para forro carris, trolys, car-
rinkos de aterro, esquadrias diversas, etc, etc.

3°. Montar estaleiros para construcção de
navios de qualquer arqueação, do madeira, aço
ferro c madeira, para as marinhas mercantes e
de guerra.

4°. Montar mor tonas para concertos, è facil
limpeza de cascos de pequenas embarcações.

«Tòa/cpiim .Tos** dn, Silva
Fornailates C o u to, Vio-
toi-ino Coolíió -Pòz-cira, p
A.VÍSIU1' Xjoito de Vas-
coneelios, menibros da
fivimi Ferniuides .Couto
«& C.,con_iiiirinioa m a osta
prnoa o a soas amig'ós o
iVo^-ao-dos do i ii t e s* i o i*,
«juo, jjov toi*i»>)iia<,'ão do
son eoulrato »ooi;«l, re-
tii-oa-iso òimigaveiaiiòÊite

:sp.cio coniinaiiditíiíúo,
Viotoi-Iiio Coeliio 3?ex'éi-
x'à, ci_ul>olsndò do son oa-
j>i(nl o lucros, licando o•aetiiyo o passivo tla'èx-
lino-Js-i lij*niir a oon 1 ai* do

<lo julho do coxa-òilto
anno a <;ís.!*<j;-o da. nova
£ix*.*íia Fcniniuies Con-
to cS VasconeeiJow, íiacorn, se or'g,*ánis!a.

tíio do Jãiioiro, lí? do
.sol«*niI>i*o ílo l:?l!>0-,Ioa.
qiiim .Josó <!a Silva, l^ev-
nandes Couio, Vioioi-ino
Coolho Perbi-t-o-i .Avlhiiv
lieito do Viiseoneellos.

SALSAPARRILHA E OAROBIHA
DO DU. C\HL0S¦ uettexcouiít

GRANDE DÈPÜ.RÃflVÕ DO SANGUE
Mlixir nnli-rlicumnlico, anti-sypliilitiri)

e empregado em tntlas a.s niolcslias dc
iielle, erysipola, darlliros ou eiupigons;
beriberi-, nnllirazes ou carbiinimlos, can-
cros vencreos,feridas cancerosas, ulcoras,
gonnrrliiias cbronicas, boubas, biibóes,
escrophulas e Iodas ns doenças mie de-
pendem da impureza do sangue, liste rc-
medio é superiora tudos os oulros do seu
genero, o que está provado pela prolbrca-cia c aceitação tjtte llio dá o publico.

DKTiraCOlillT dá consultas das 12 ás 3 Imras. Ilua dos Ourives 31. Oralis aos pobres.
Agentes: SILVA ARAÚJO & O.

E NAS PRINCIPAES PHARMACIAS E DROGARIAS

A companliia montará o sen primeiro estabelecimento nos terrenos da
Ponte da Areia para íal fim adquirido ao BAÍ-TCO DO BEÂZIE

DIRECTORIA
'Engenheiro Manoel Buarquõ dc Macedo, presidente, •
•Engenheiro úwks Cèirado do Kiensieyer.
engenheiro Antônio Augusto ¥èmuimhs Pinheiro.

Conde de Figueiredo.
Theodoro Duvivier.
Engenheiro Bayínimdo de Castro iaya.

coisrsnEiLHio fiscal
Conselheiro Augusto Olympio Oomes de Castro.
Coronel Ernesto Augusto de Mattos.
Sebastião Pinho.

WCORPORAlM>RÀ

AIIMEM DE OBRAS PUBLICAS NO BRAZIL
"••»»H':>C*HI'~-e-

A suDscripeão será aberta e enoerrada hoje nos escriptorios da
da Empresa de Obras Publicas no Brasil, de Sebastião Pinho e no Banco
S. Paulo o Eio de Janeiro.

A PRIMEIRA ENTRADA SERÁ DE 10 %
anB»wra«gpwgMjjiwjBwgjgs gaiaaoci-gyajTi.-.tf au-nisi* *.-a rxn ^a:^^.ls^v^a^>^^3v•'fOTJ<t^Tt^n^nMa3^yHau vprm

.To.*!(jjtijm Jos<j à;; Silva
lp<'i*i!S5._in'l<>s «Ooiito O Ar.
i li**i* .Loito doVtisoõMocl-
Ios eojiiiminiciun ss -*si;i,
pvaçct <% !ln™s';iinj.;'os O
tVOg*UOÍ50S <!<> illl.'1'ioi-,
quo, ti. contüi* <U» I cio
j-iiiio ilo çòi'i'òuto muio,
<>l*t__,'*«5,íy"!I*H_lu suam, SOOltí-
dado ,so)> ji l_ivi-.i;s ITornan»
dow Conto & Viisóoaoél"
Ios, «m <*»ni.imim/fio Ti.ox-
lim-íst Iii-:»:. :L''í>j_.*_h5U1(1<*|.í
Couio & C.. <*o!i> o mosmo
rumo ilt? nog,*ooio tio Toi*-
VIU.VOlIS, O {I2*i!l!!3*HullO »> mo
uiesnío oS-itabclcoi-mciito

í iiijl çlo SÍIoroudo a. ',-T,
ondo csptTiim inoi-òooi-
si <M)iii Iminçuo da.s sua:?!
ordoais o favores.

líio cio JnnoJro, 13 <lo
selomj-íro <U> 18í>0-«,Toa-
rjuim _.7o.só t\o Silva 3'N*]*-
nandes Gonto, Ai-ilim-
Slioito <io ¦Vusóoiioollo.s.

vAH"Nfl JQAQUIHA 
"DE 

CARIPOS
-íi Antônio Porteira Campos, sua os-
«Síposa e filhas, Maria Campos do Mi-

,rantia Itilioiro, Francisco Forroira
klainpos, Carlos Ferreira Campos; o

major Anlonio Vieira Areias Junior. sua
Osposa e lillios, Uaphaol Mácliatlo e sua
osposa o !..:oi|iii'..'la llarhnsa da Silva
rogam ás pessoas de sua amisado o
caridoso obsemiio de acompanharem
ao cemitério de S. Francisco Xavier
hoje, iti Acf- correnle, ás lü lioras,
os rcslos mortaos dc sua prezadis-
situa mãi. sogra, avó o irmã, Anna Joa-
(]tiina do Campos.
S^Eü,^SiSSBi^_SBB3EB5

Prancisco tle 'Paula Ferreira Gemes
0 coronel Alíreilo Krnoslo Jaci|iics

0ui'if(iiei major Julio Fernantles dc
Almeida c o capilão Francisco Xavier
de Mattoa hiatúlain .-jiillYagíu' a alma

tle sen prcüadisssímo jjniigo o compa-
nlioiro iiiajor Frnuclnoo .ln i>n«ia
I'*orrcti'i> ('.nui-!., aiii.iiilià i~, ás 9 horas,
ua igroja ila Cru;: dos Militares.
BBgiaSBEBaBEEgítsitmSmsmmS

!'^T.^'í?•____?í•-??•u•"^•'--'^-i^^--I"'-=•>'::".•:'n
1 -—--'-"--•-• . f »~ ¦•---.w„.__,_..__..W"PR \h
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1s
I COLLEGIO
8-ORDEÍf-E PROGRESSO 1
t-í Continuam com a mesma regula-fí
l|> fidado Iodas as aulas desle collegio. }>j
fÓ O.UIIIKRTOn. \k

Ij^ ÜITaria XS.ooha. \lj

SS O PAR
Luvas do pura seda para senhora, a

1.3 o par, tem de lielas nsrores; na casa
da Colia, rua de Uriiguiiyaiia n. HC

ESCIIEVAMILl DE VJN1ÍATIC0
Vcnilc-so uma em bom eslado para

duas pessoas, própria para companliia,
banco ou easa imporlanle ! para ver e
(ralar na rua dli 1 rainha n. 100.

líiixniiilioiiilia, (jiieiniailos o licléiu
Precisa-so dn lenliadores o carvoolròs

nara logar vcntlavol, o paga-so liom : in •
pnna-seá rua doS. Ilenlo u. 'i1..

IÍINBÍ3 DH ÍJECTArIDRÃ AíViãRA
1'ara coiivaloseenles de Iodas as en-

(crmiiliitles, para criaiit;as o pessoas aue-
iniciis, para ns enferinidailes du estômago
e dosarranjos inlosliiiaos, este podcro.-o
roeiiiiílitiiinle o regilliiilor das ftliicijões
digesliv.is, ú o i|U(! so lem alé Iinie fies-
colicrlo como voriladoiraineiilc salular.

Yeiule-si: cm Iodas ns plihrilincias e
drogarias o no denosilo do rabrieaiile á
ruu de S. 1'cdro n. 82 (l» andai'.)

BALANÇAS CONTEVILLE
101 Una de S. Josú 101

SECÇÃO GOMMERGIAL

Itio, 2!) lie setcml.ro de I80O.

Sr nc ii ilo dccnuiblo

0 Hanco Stil-Araorlcàiio nianlovo lidnlom a
tasa ilo ¦;; 1/8 il. sobru Londres, nssim como
ns llancos Nacional, Commcrcial. do Cuiuiiiercio,
Franco llrazileiro, London o o Allomilo,

0 English liank ailo|itoit olllclnlníonton taxado
22 il. sobru Londres uas éijuivaloutes sobro ns
outras praças.

As taxas em gorai furam as soguintos:
Londres IIO il/v 21 7/8 a 21 1/8 d.
Paris HO > 437 a i:il pnr Ir.
Hamburgo.. !)l) > 540 n 6112 nor H/m.
Portugal 3 > 213 a '.'íi '/,.
llalia 3 . 440 a '117 purlira.
NewrYork... 3 > 2J300 a 5^280 por doilar.

As tiiuisarçnes foram imiiins quo regula-
res s.ihni Londres, em itnpol bancário a
22 1/8 .1. e em pii|iel particular de 2J l/l a
22 1/2 .1.

ltcpnssoíl-80 papel liaucajio de i'2;i/iüa'22 l/i d.
lebre Londres.

Ko-t-u:tAN nsvEna.4»
Os letiiliinciitos liscaes de 'liontcm firam oa

«(.guintes:
Air.inilcga  II5-.7I0W47
ilecebeduria  33;'20 jjyõtli

— (ío cítatío tio llio:
fii.n;lioa  4:fi2fiJ
Satiilo  I:.v:,'ij|!)ri
1'liaronx  2:0188708

102iOSb{MI

A diroctoria do llanco Nacional ilo Ilrazil, ont
rciiniiii) de liontom, resolveu maíitor a taxa de
doseontos de a ü/0 paru as letras de 3 mezes dc
prazo.

0 cambio it visla entre Londres o Paris era
boutem de 25 francos o 27 1/2 cent.

A directoria do llanco dc Inglaterra, cm sna
reunião de hontem, adoptou a taxa du S % ao
annu para descontos tio lelras do :i niezes de prazo.As taxas du mercado são iiüinlnaus.

A Companhia Estrada ile Perro do Sapucahy
começa hoje a ontrejtiTr as cautelas com ii
valor integral do 2000, cotÍM|joudeiité as acçüos
cmltlldas, devendo os áccionistas apresentarem
us cautelas em seu puder u realizarem a ullima
entrada de i"/,.

Esllo suspensas desde hoje as transferencias
de acções do Uanco União do Credito.

uonformo noticiámos, eslá lançada ilelTiiiitiva-
mente a companhia fabril de 'Arfcios o Sellaria,
com o capital de i .0011:01)05, dividido om 6itj0l)
accües du '200Í.

0 capital acha-se todo subscripto particular-mente u os accionislas sSo convidailus a fazor
ilesdoji a primeira entrada, em casa tios Sre.
Airosa <lo Oliveira & ti., coufucmu o prospeeto
que damos noutra seccao.

Os áccionistas do llaiicn ila Lavoura o Com-mercio do Ilrazil devem fazer hitje (ultimo dia)a 1* enteada do 10'/,. ' .

Hontem foi aberta o encerrada no Banco Colo-
Ojal do ürtult a iuscripíJu das acjõcs da Com-

1'iinlila Luz Incaiidosconlo Wolsbocli, ílcundo
subscrlptu o dolno do capilal dcterniinailo.

Ficou hontom totnlnmniu subscripto, pelosiictuiics accionislas da Bi)iu|ianlila E. du Forro
tio Snplicnbv, aparto dn oiigiiiiinto dn capilal,
representado por 150.030 itecões, nJo potlendoserem altcndldos os oulros subscriptures.

Poi liontom subscripto Indn n capital da socle-dnde anonyina Tanocria 1'luniinonso;

Abre-so o oncerra-so boje, no Dança Ful-Amo-
.ncnno, a suliscrípçAo rio acfoos dn Cntiiimnlihi
Bslntiln ilo Perro Sn Tiliicn,"(jiiu sc estaliulccecom o capital dc 3.000.0000, dividido Olll 15.000
neções do '200?, o da nnni o Incorporndor o Sr.
l.uiz Augusto (lo .Magalhães.

Noutra secção damos u prospeeto clrcunislnn-
chulo.

No llanco União do Crcdilo, os! 1 aberta nld
anmiihü u subscrliieão do 'neções da Cdinpnnbln
Orpliniiolojttlcn do tlutes Artiíiciaes; semln o ca-
pllnl de 5v0:0ü()|f, dividido etn 2.500 necões du
200,5.

Clliimninos a attonção dos capitalistas para o
plospòclo ijiit; üatiios im sccjilo rõanccllvu.

Tambom so acha aborta no llanco Colonisador
0 Agrícola a subscripção para o rosto das accües
do lianco Itogloiial iin Estado do .Mina", (ler.ios,
nui! so funda cum o capital dc l5.l)0Ò:0üii,f, eivi-
tildo Olll 75.000 acções ile 200(5 o ilo qunl r,;,, in-
ciirpuriiiliires os tirs.Dr.Alilotllo J.icub ila pnixão,
tiscüinlü do Leopoltlina ií Jusi! do Souzn 1't'rcirn.

No prospeeto quu damos n'oiilra secção, vt!m
ciiiiiiiciailos os recursos ile que ciinta Irtnnar
nião o us lins tii|ue se pi'0|iõc,|i luva itistilttição
uo cieditu,

liontem; no meio-din, Ho salão do llanco do
Ilrazil, ulTcctllóli-si) a aasumbliia gcr.il cui.sii-
tiilnlo da Companliia üo Curtumes pelo Ele-
clrictíltulc.

Ileiinldos ncclnnlilnsi ijjprcsontnndn dois ler-
ços ilo capilal, o Incorporndor Subasllitn Pinho
(Iciioz snlirii ti mesa os ilslnlutos <¦ iluclarnu quotlllliani sido prccncliiil.is as cunilieõcs lecaes
para a Instalação ila companliia.

Foi em seguida aci'l.mí:n'" presidente a con-sclliciro João Flureiitlno Sleira de Vasconeellos,
nuo convi.Inu para serrelnrlos is Hrs. 1'cdroLeão Vellnsó Pilho c Jiiilu fraucisco iiii Arrudabalcão, e, lidos OS estatutos, que loram snn de-
bato njiprovtdos, o o ilocufnonlu probatório dn
entrada da quinta parto dó cnilUnl, foi empos-
siiiia a nova direcloria, ijue Iicou assim cum-
posta:

Directoria i desómbargáUor Aliei ila Ornça,ciiminciiiladnres Luiz Auguslo ferreira do Ál-
molda c .lesü Maria Teixeira dc Aznvcilu.

Conselho liscal: llr. Ailuhibo Ilo liarros,
çoinmónuador Manoel Josó da (Iraça Teixeira o
Francisco Jpsd Ribeiro.

Supplentps .* Dr. Manoel Ituanpio dò Macodo,
ci.ronel Ernesto Auguslo da Cunlia Mattos e
Jorgo Conceição.

Com o titulo Moinho Paranaense esl.í sendo
lançada uma companhin com o capital do
600:0000, dividido om 2.;i()0 neções dc 500.3;
cujos lins se acham designados' no prospeetoi|uo ilainns noutro lugar.

A subscri lição para .. resto das acçòcs será
aborta no dia 30 do eorrenle uo lianco Coopera-
tivu.

Sessão em 22 de setembro de 1330 da juntacommorcial, sobre a presidência do Sr. Cnslilho
(lata, servindo de secreturiu o Sr. Dr. César de
Oliveira.

Comparcreram o deputado Goulart c os sup-
plantes cui exercicio Campos e Caslilho, faltando
sem participação os deputados Souza Itibeiro,
Lemos o Paria.

Expediente— nequerimonlos- Cczailo Itama-
lho da Silva, Cliristalinu l.ulz da Silva, João Mar-
ciano de Paria Pereira, Manoel Cardoso da Pon-
soca e Plácido de Oliveira Caslro, para serem
ailmiltidos ti matricula de commcrclatiies—De-
feridos.

Companliia dc Nnvciação S. Jnão ila liana e
Cauipus, nnra ilnr.-so baixa nu registro ilo vapor
Carangola iio sua propriedade, pnrjteUq von-
ilidu a Coliipanbla do Navegação horto o Sul—
õúfcriilo.

Ilolio & ti., pnra carta de registro da lancha
nacional Dois Irmãos, de sua propriedade—Do-
fetidu.

Companliia Oerol do Transportes, Compa-
nliia Progresso Industrial do Cubo Prio, Cmn-
punida lidllorn Pliiniliiense o llanco Itália
lirasilo, para ii archlvuinoilto dos seus estatutos
—Deferidos.

O presidcnle deu conhec.iinentn do ler no-
incailn cm l'J do cnrroiile, llscnl da Companliia
Miiiiulacliireira Linlia Estrolln o itcclonlstn An-
tonio Can.lidn do Oliveira 'forres, om substi-
tuição ilo llr. Prancisco Martins Estoves; ipie se
exonerou do cargo.

Foriim doloridos os roquerlmoiitos pedindo o
registro do cmitratos, alterações e dislratus de
sociedades couimcrciaes.

TEI.IIIiltAMM/lS

serviço especial d'0 paiz
Lisiioa, 21.

Saiu hujo daqui o paqueto inglez Ligaria para
o porto ilu llio ile Janeiro.

I..\s Palmas, 21.
0 vapor Villoritt entrou hontem neste porlo,

procudoiitu du Uio du Janeiro*

llAIllA, 21.

Saiu hoje daqui o paquoto inglez John Eldcr
para o puito do llio de Janeiro.

llAIllA, 25.
0 paqueio nllemito Porto Alegre saiu boje para

o llio e Santos.

i.xntniiio i't:t.\ associação c.ommciiciai. taiia nbw
VOllK, EM 2h DK BBTBWUHO HK IHUÜ, UH MANHÃ

Exlsloncln lolitl 142.000
Eiitrmlns lio.dln 21 10.000
liletn em Santus » Iti.OjM
Embarques para a Europa 7.000
Estado do merendi P.si.uei
Camiih) sobre Londres, [lartlcular.. '-'2 3/8
Prelo |.or vapor 30 ce 3 %

Preços:
1* regular 852ã0 por 10 liiios, despeza e frele

nor vapor20 l/i c. por lili.
2" boa 7,i7.'iO pnr IO kilos. despezas e freto por

vapor l'J3/iti c. por lib.

MOVIMIiSTO I).\ I101.S.V

Veiileramse honlem na hora ollicial oi se-
guintes litulus:

l.OOO Soberanos
1.1'OJ • 

18 Apol. geraes de 1.-00U,?..,
0

II»
11»

0715
075»

Kx) Acrs. Banco Agricola MO»
100 . . . i'i'2»
100 . . . 1Í2»
000 > paia b

out... 110»
2.030 » » > para 10

out... 110»
Í.OãO » » |>ara2Sout... 150»
1.0Í.O » » » para

out... 11S0
210 » » Urazil, 2'/s 1W0
50 1480

IWJ
30 i » Coiumercial,'2Vs. 130J

100 Accs. Danço Constrttctor..
:iijü > > > ..
200 . » » ..
3110 > > . ..
ioo » > > ..
ill) * » »
50 » 

' 
» *.'-.'..

800 >

1.C00 »

500 •

200 »

1.0'J0 >

l.OCO »

300
5DI)
500
100
2;'i0
100
200
200
100

l.OOO

para

1000
170,5
iíO»
1700
170»
1714
1710

olll. 1810
para

..ul. 1830
parn

oul. 1310
pnra
uul.. 1810

i para
out.. 1780

» pnrn30 nov. 1000
Col. c Agricola. 1303

• li. U. Ilrazil....

77
100
50

2110
200
250

I.OuO

1(10
50

'.'00
03

2ã0
530
100

i.Dul)
100
mo
100
iun
£00'200
50

200

2.000

1.000

150

200

70

200

200
I.OliO

500
ICO
400
•255
100
100
100
100
200
411

70
1C0

15
100'200
200
400
153

1.000
150

1.200
200
100

I.av.o Conun...

? w

ugio
Nacional

|iara
Ollt..

» It. Internacional
. Sul Americano..
9 ¦ - .,
» » p''31

oul.,
ngio

Comp. E. P. Leopoldlua.

» »
» »

» k

» »
» »
» ?

»
m

paraout.
pnra
uut,•para
ont.
para
out.
paramil.
pina
mil.

• • » para
out.

Sorocab,, prolonír.
v/c Illli

30unv.
Geral
Quilombo, ágio...

M.S.Jeronymo,2"/s

Nav. N. eSul....
> > **'•*¦» » > ....

Lloyd.'...'.¦'¦¦'¦'¦'.'.

Torras t; Colonis.» » '» ,
Evoneas

para out..
v/e alé 25

out

1300
130»
líOfõOO
188»
100»
1050
1 li»
lli»

noa
U50
'.'Ii3
'.Ui»
lill»
03/1500
030500

18»
010
ni»
010
01»
03J500
03»
1)20500
1)20
U24
020
1)2,5
IJIÍ50Í1
Hll.iiiOO
!_O05OO
OüjiOO

1050

1050

1050

105»

1010

101.5

too»
1150

1270
430500:»>,)
270
350
35.5
1130
1135
050
05)

11)50
1050
1010
llll»

411»
40»
51,5
M{500
ft.liStlÕi
515500
55}
50»
580

000

100 Acrs.Comp.Melhor. S. Pnulo
50 • ¦ Kmp.Tliealial.ngio

301) Delis. Sorocabana
81 

4Í,1
¦100
880
W

OFFKHTAS

05»

S0J100
81»

6200
«:ij

1020

1300

10f030
110050

020

870

135»
2S50
1-I8J1130

010
130»
270

I30Í5C0 12:12500
1720

Moedas: v.

Soberanos  Ilj
» para 10 de out... 110150

Apólices:
lleracs de 5  0750 0715
Emp. nnciunai de 137'J  — 1:1500

Letras Itgpolltccatias:
llanco C. It. deS. Paulo..

7'tiu/os it prelaeão:
Leopoldlua, ouro

> do 100»• X50
Sorocnliaiia
Carangola ,

Da ticos.'

A cri cola ',,
lirazil

27a
Commorcl(i.2'/s
r.umiimrclol » 
C. II. do S. Paulo, r/bvp.
Coluiiliiidor
Kiinstriiclor 171}
Colonial 400
Ce liiiluslrla 43,5
ti. Luboilnsns 210
ti. il. dn llrnzil |S83
Pratico llrazileiro 43»
Lavoura a Cuiiiniorclo
M. Varejista-, 2'.'50
Mercantil dc Sanlos, 2"/s.... —
Xneliitiiil ¦.(;,)
Itiicnl _
llural e Inleiuacioliiil 5á»
llui de Janeir 5110
Ãul-Aiii"i ic IM j.'00
S. 1'nulu 5'i»
União ilo Civiiiiii, '»/s li.'0

'IcS. Paulo, ngio  400
V. do lirazil  450

Estradai de ferro:
l.ci.piililin.i 010
Sorocabana, proiong llillSapucahy !i:),i
S. Paulista (iii,5
Tficreznptjli.H TW
Minas S.Jiiroiíymu, 2*/s .'i:.S."i00
N. ilu Nntti!..; os,)
Qiilloinlio fi'1,5Pnty do AlfeK-s '17,5
E. U.:dtj,l_í. dü Ferro -ii(j

Scítnros:

Atalaya  10»

1'rueauçüci  io»

Ttetóoi:

S. Lázaro

Curris iii ferro.
Jardim llolanico

Navegação:
l.luyil llrazileiro
N.o Sul

liccrsut:

Evoneas  503
Terras e Colonisação  40.500

¦il»
1110

50»
05»

4000

510
030
513
6IÍ

00}
11!»

115-5
015

31,5500
050
cr,,i500
•153

500

- 200J

210,)

107»
020

1350

510
450

Melhoramentos do ltlo 4i} 42}
Cores 400 3S0
Piiraiiapniicinn 4113 _
iM. do S. Pnuln 4;:;,.ri00 430
Comiuercio de Fumos 1153 —
Torrens ,... 520 —
Obrns Publicas, 2*/a 030
M. ilo llrnzil 2005 —
Obras Publicas Paulista 020 —

<n

Hlrrc.sil» lie enfo

0 stock era calculado c;u 1-11.071 saccas.

i:MiiAti-jt:i:s em 25

J. W. DonncA C.Ncw Yorli 3.102
Eugênio (Ininis & ti., Marselha i.:',!!')
Ilnrd lland & ti., New York 1.24S
J. P. Snell, idem 1.201
Ed. .lohiiston & ti., Hamburgo l.l 10
Knr Vaiais AC. Now York 087
Oustav Trinks .<_: C, llinnbtirgo OKI
P. S. Nicolson & ('.., Marselha 500
.1. F. dn Lacerda &C, Idem 600
C W. llniss j< C, llainliurgo -i.'iO
Ed. Pccher&C. .Mnrsellin.. 250
Frias Ifonnnno &C, Itueiioa Aires...t íí^ti
Carvalho Irmãos, Monlcviddo 172
llomngnern &ti., llin .Ia Prata 160
C \V. Ilrnss Ai C, TriostO 60
A. M. Siqueira A Irmãos, llio da Prata 20

12.278
Desde Io do mez  2',2.377

O merciiilo coulitiúa ílrmo ássogulutea cuia-
çOüS!
Qualidades Por 10 Htoi
Lavado 7Í'J0) a 8,5000
Superior)

t: lino. Kominaes
Ia bua..)
I1 regular 80210 a 80370
i' i.riliiiaria 7*070 a 80100
2'boa 70.130 a 70810
Ia ordinária Oji)) a70100

ICiitrmln.i pela cflfvndu <\u ferro
tenliul do ISri)/ll

PIAS

UEHCADÜllIAS __. ,
21 Desde Io

Aguardente 31 515
Arroz —
Assucar 0.C00 27.000
MffodCTo 25.00U
Cale 272.307 5.837.288
Carvão vegetal 23.700 l.li'.1.1.8
Couros suecos ò salgados. 82.500 225.520
Farinha de mandioca C'2'2l
Keljüo •— 5;*i07
Fumo 0.102 ZIS.20I
Madeiros 35.138
Slllbo (ÜO 42.715
PolvllllO 3.218
Queijos 4.771 0:1.010
lapioca 2.203
ruuclnhd 8.7S0 00.401
Uivcrsas 30.0:7 4.tii;.7i7

As eu tra d ia do aguardouto st*> asslgnalsdis
cm iiipas e os demais geueros são aceusados
eni kilos.

t nlcnilns cernet .!(• cifò

E. de F. CenU-al: Kiloa Kilus
Dia 21 de setembro 207.801
De I a 21  5.730.SOO
Lm igual periodo d: IM}, i.728.71'0

t)
BHSseniprc cliorml.1 mui sera rezai

0 uma missa, linje, 20 do oorrent
ií :is !) horas, na igreja ile S. (Iiiuea

(íarcla, sétimo annivcrsario do seu lallcci-
menlo.  
B3ãH_2rX^;S^^IE!^^

CURSO NOCTURNO
Funeciona o curso nrnllco e llicorico dá

lin "iia ingleza. das S ás IO Imras (Ia noile
— FxternaU) Hermes — Seto de SeleniDro
ll. 81.

eeln M. dn Silva, Sr.i. Cardnzo; os franes.
Eiigiin llnsler, Alexis Blraiid, Marlu ItuiiUen.
,l,.,„i Ver :s, Honri Viclor 1'olze, l.ahiiul
lízumnr sun niiillier o 4 lilhns: os nurtugs.
Jiiniuilm Ho:nin-'iis Mngnn, salvai nrJníú r.s-
leves, Alfredo llaiulnlro, 3:1 du ::' clnsse e inais

Snnlns—-À h'. paq. rmiic. Ilrelttgne, conun.
Dchietix; pussngs. IH um Iransilo.

OFFICINA DE ESTUGADOR
DEPOSITO HIÍ OKSSO, CIMCNTO K CAI. DO

111:1x0 i:si't:t;iAi. paiia uiiNaius u piiiuiias

Orando variodado dn ornnlos para
decoração do qualquer cdillcin.lií—cniiipo
dn Accfaniaçiiü ii ( lado tia inlendencia)
Juaquiin líodrigues Moreira.

il Gõflmdos Iíosa Soares Vellez
Manoel José Ilarreira o sua cs-

tposa 

convidam seus parentes o
amigos, para assistirem a missa do
selimo dia, do lalleriinentt) Aa

5> (ScWrmlctt HÓHi» .Soarr.s VcIl^seJ
que inaiiilani celebrar na igroja ile Sãó
Irancisco do Paula, amanliã, sabbado 17
(lo eorrenle, ns 0 horas, pelo que limite
ngiailecein.
i7?7^-7rz^*?!?&^

BARONEZA DE CARUARU1
ffl As irmãs, cuiiliados e sobrliiíiòs

tòo .Ia lllthda HnròiicJin .Iu 4'ni'n,:i:'ú
» agraileecin ás pessoas tle sua nini-

11 slide d obséquio que lhes lizorain
âçoninanliaiulo à sopnllura os rostos 1110-
lacs ile sita irmã, cunhada o lia, o par-
liclpani que por alma da mesma llnaiia
se celeliraráo missas nas igrejas do
S, Francisco ile Paula o nialriz ila fro-
guezia do S. Christovão amanliã, sabbado'27 do eorrenle, ás I) horas.
K3_JE__lSSraffiS[EEasaBK£i3^^

t 

l.uiz |uii:ieioda Luz e sua sòhlúira
I). Oiiilliorinilia Pereira da Cosia Luz
pedem as pessoas ile sna iiiiiisatlo o
caridoso obséquio tle assistirem lioje,

ás ü Imras, na igreja dn Senhor Hoin
Jesus dn Calvário e Vla-Sncra, a uma
missa, que fazem rezar pnr alma de sua
sempre lembrada lia I). .laeinlha llaíigcl
Slnri|iies da llocha, Irigesimo dia do seu
passamento, pelo que f antecipam seus
agradecimentos.
EBaaaB^53aBg5!BSffisiE^aEgaM!a

Irenia Alice Uc Mello Cotrim
es João Jnsé da Cruz Cotrim, Mari»

¦Bsiniiys do Mello, seus lillios e gênios,
Camlida Isabel Cntriiu Zaniilli o
Carlos Vieira Zaiuilli, agradecidos iii

pessoas que ucomnatiliarain os restes mor-
taes de sua prezada esposa, lilha, irmã o
cunhada. Dr.-iiin Aliei* ilü iHoIloJCo-
li-lin, parlieipatn que 11 missa dn selimo
dia. por alma ila mesma llumla, celebrar-
se-ba na igreja do Sanllssinio Saeraiuenlo,
boje, sexla-leira, ás I) horas.

SÍS!^fi5EaE_KSt3Ka23_^3^íS8WC^

ANTOMO RODBÉES DK SOUZA
Pai e irmãos do falleeido Anto-

iilu 6;o<lrií;..'(-s .!.' Wi.ir/.» Clllivi-
dam Iodos ns seus parentes e ami-
goa a assistir á missa que por nlina

do mesmo Ilnado se lia do celebrar
hoje, se.xla-fe.irn '211 do correnle, ás !)
libras) na igreja do.s. Francisco do Paula,
poio prinieira niiiiiversario do seu falle-
cimento; peio quo desde ja cniifessauiso
agradecidos.

CAPITÃO BELCHIOR
cs Antônio Hllielro da Fonseca, sua

ügaesposa o Iliba niandani rezar lioje,
K sexta-feira '2il do corrente, ás 8 1/2
Jl hnras, unia missa na igroja tln Ha-

ornmenlo, segundo ar.utversario do seu
passanienlo.
tHSKCTámaSm!i2EraSZESS2a_3E2_a

OSCAR PEDSR1XEIRAS

tA 

familia ilo sompro lembrailo
3 t>r. «í.ii-.u* ifcdeniolrnn manda

celebrar uma missa na Igreja (Io
S.Francisco tio Paula hoje iti. tri-

geslmo ilia de seu piissainenlii, as 0 horas.
raa«nBM_iOT«ffiailf^^

JOÃO DE MIRANDA PESSOA
Os parontes de João (le Miram

i Pessoa, failncido nn dia 17 do eo
renle, mandam dizer uma missa 1
igreja do SanfAima hoje—'20, ás 8

a o., parontes dc João de Miranda
e&i Possoa, failncido 110 (lia 17 do cor-

sl rente, mandam dizer uma missa na

hnras.

D:- HÀniA<LIÍIZA D0STS.\ST0S UARQUES
Por alma do minha exlromosa c

mãi será rezada
o,
Io

(V.loliijrm :

Ilia 21 dn selembro
Ile I a 21
Km ifí nal jiiüitiiiti lie ifi^J.

2,407.002
i'.:)jü'.:):i2

m. co:

Ilu ¦¦ru dentro:

iiii 211I.1 selcmbro
De I 11 21
ÜUl i;;u.il |iUtl'.)il(J üü lUtí!).

Tolal 1)111 kilOS...
» áUI'C.13.

A '20I-.3IS .
•2 UIK.73J

217.328

63I.C-1I
0.713

Slnirmlnfl iiornilioti.tfcm otn 35 .1.*
Kciciuiu-o .ie aào»

Não houve.

Valorea cxjiorfmlofl

Sotitlmiuploil, nn vipor Trcnl — João José Tei-
xeira da Custa, ISaiouJ em ouro.

DCnibovciiçiioH tloíipachniíiiíi cisi 3-3 Uc
hu tem I)i*o ilo fiT)i>i>

Santiin-Vau.aliem.r,rtifllismttr!;,.lr Ü.100 lons.,
consigs, ll. fittillzit C*i t*ni Iríiiisllii.

Sutlltiiimplon .' esc. — Vap. h,;r. Trcnl, lio
2.1103 Inns., cousig. (i. Aiiderson: uão fechou
u nianifestü.

UcajinchoA «lt» (--xporinç^o citi 23 dc
tíclcmhro tlii"flsi03

New-York—Nn vap. americ. Aliitinçu: K. Vaiais
& ti., 5.000 Micciis ilo cali: no uilor ile
237.200J; J. \V. üonne&U., 2.700 dilas dc
dito no do ir.OiOSUjWl: l.evorhig & C, 1.300
ditas de dito 110 ile Ii2:|2õ|)ll0.

llanibiiriro - Nn vap. allin. Soutos: ti. Trinks
& C.,ti0 saccas <ii> cafd (cnsiiiittilm)* no vnlor
ile2:li.7:71)11; lí, Joluislon lt ti.. 2.030 ditas
deilllo no duÜliOSOJi Ucrla & C, lOJ dilas
de dito nó du 4.-7101.

llio ila Prata—No vnp. frailè; Orteoo': IlniilAgtlcril
tt 1:., l.l) saccas ilu rnfd iio vnlur de 7:1103;
Cnrvnllio IrmJii .1 C, 172 dilas do (iiin nu de
8::c;,> e IS.1.CU kilos ,\c. fitino ho dc ÍS:0'i0}.

SAÍDAS NO D1A 25

vietoria eesc.-Vnp. Ing. E. r<- Lancttsler, iii
luns., cuiiim. I.. Ihtuii; cqulp. lo: c. vanos

Nwv Vuik-Paq. Ing. Nasmijtli, comm. T. \Y.

-ilírcn americ. /•'cil /'• Lilchlliltl, 1.041 tnns..
111. D. ('.. Vuling; equip. I. : em laslro ilo

Wncelíi-I.iip. Iur. Hector, a; lons.', in. James
M. Pnulkiier: equip 8: em laslro do pedrn.

Ciilcui.l-tinl. Inií. l'egtttsw,'!.V.',i leu.'., 111. J.
M.n ti: equip. lill: em laslro de teJra,

Raspe-Pnl.llla.7WieH,lá7 l„!;.i.,iii.J.UInuiiJell;
(.-dllili, 7: cui Insiro tle pedra.

P,,..|,, osü,—pou .nac Planeta, riiinut, Joaquim
pinl',1 dn Unslr, pas.diís. l.uiz 11. timny. Juão
lliiu. Dr. Ilernariln 1I.1 iliiun ilo bouza Iratieu,
l.vlln Cesnr Preilas o " UH"». }";">, IJ.nHUiln.
VlrrudoSiilnno.JdiinCiirlnsSbi.vrinliP. Naluicçi,
Pr. Leito uOHIcico 11 I eriiiilii.liuclblesJiisu 10
Niinrelb, Jiiidd:iCi;sliiniiiii(i?,:.Virri.''l" .d»
1'niiseca. Jesus Kgllssiaj, Mnn.i J. tlaÇnncol-
can o I llllin, Jiivcncio P. du Moraes, Jesuino
iin Silvn, Anselmo Ar il, Prnueiscu Jlussuui
Joailiilin Ulirjitu 0 3 ile ll4 classe.

llio da Praln-1'nq. franc Ortcnill, enilini. ..o-
enn1: inuns. '.' ile IIa ciasse o IS2 em transito;

lihhi-tilia—Van. Parulnjlill, 370 lons., çuinin.
I» luucnle Jorgu S. ilu Menezes; eqtl p. 20:
c. v.ith.sge i.s-, ptiMoRt. K. C. du shiuelm
Azambuja, l.ueiauo José UhJas e •. uo a

Cãfiü 11.571 sacas..
Puniu: 1S.UÚ0 kllns...

Tolal.

0-W.OSOS0I0
8:310á

ÜÍO-.COOÍ020

UUyiMüiNTO 110 1'OllTU

KNTI1ADAS NO DIA 23

llio ih Prata - 10 ds. (ir, bs. dc Santos) |nq.ing. JVcnl. comm. A. K. Ilell ; pnssags. Au-
lonio lloulililio, tlarvnllio bastos, Jusó ll.illar,
.1. (!. (Iinnis llulmarilcs, Manuel Ferroirnj J.
P. Iludia Prnta ; cs iiu,'S. Tbs. li. ÁdlitS,
Jolin ti. Ithodcs, lèlilu-.ve.-.J.Sncll ; os liuspS.
Narciza dd Córnl c :t li bus. Ilonriqiicla Casa-
resosua familia; 03 nuicrics. '\Y. II. .Mc.
Crackcn, M. S. A; cear, Jubn Murralli, Ocrllla
UQSsiíiisldn; os nrgeiils. Paulo Düinoy, ila*

. nce! .Martins, llenry Ce Laccy, 11 de Õfclasse
c IGO om iransilo.

Santos — 19 hs., paq. ali. Snnlns, comm. J.
I1 scliiüaiin ; pasaagí, Maria da Concu!o0o ; ns
alli, Dr. II. Scuanniann o I llllio, .Maria
Slanni, 11 de 3' classe o 25 em Iransilo.

Ilavre e CSC—28 ds. (ü ds.da llabia), vap. franc.
Vide de Ceará, comm.A. Vlel: cqulp. "io .- c.
varius ueneros a P. Uazoii; passaes. Dr. lien-
jamin Preilas Pessoa, Ur. José dõ llarrus \V.
MenJonça, A. Lopes Ferreira 1'into, Juàé Au-

NOTICIAS MAH1TIM.VS

VAPOUES ESPHR.VD0S
¦Jj Nova ZelShiliii, fwifc.'itti'íl-
¦10 Illo da Pi ai a, )!i,Uip:tii.
«ii Porlos do sul, Cometa.
2(1 Ilu da Prnla, UmiIicuto.
!>7 New Vur!;, ttipiiit. • •¦
•.'7 l.ivci'1'iinl i: esenlns, Jolm l-.hler.
•2;\ liiu dn Prata, Vlextnan.
Vi llio .Ia 1'r.ii.i. iVnril .DiiíriCtt.
!B llrcmou o'aC, Ilermuan..-
,",i) Ilniiibiirgo, Lisboa o llnliia, Porlo /.'.tgru
SO Ouuóvn ts Ivspoleí, Adrldi

Oulubro:
2 IUo da Prata, Gio Baila laríCílii.

VAPORKí \ SAttl

!ii Triesto, Oiioo.
'2ii Santos, Oraf- IHsinnm: .
20 Loiulrcs, |íor.'Plyiii.uith, Ad.couríi.
"(i SlllliiS, IWtitutilnw,** i ni*
20 Marselna, Oonovn e i\»nol03, pe.a ua.ua,

28 llalila o Pornambuco, Come!».
•2ü Sl.icclio e Campes, lletenu de lkne~ct

li bi.) ,, ,
• Cil norilúos por l.as Palmas, J/íiliipnit.

2* iloálovldüo, Iluenos Aires, 1'iinu Arenas 8
Valparaiso, Jolm Eldcr ii Us).

27 llnblo, Pernambuco, Lisboa o Hamburgo,

CS Lisboa oVordoaiis, por Bahia, Pernambuco
ellabir, Orénoqul!(I0 lis 1 

28 Angra. Pnralv, S. Sobastllo e Sanlo3,
íltilliilile (S bs.)

28 Cabo Mo o esc , Cçres (0 bi.) i
28 New Yuri; e esc , Alliança (10 lis.),
20 (ienova o Nápoles, iVnril Aincnca.
29 Soiilbnmplon e Antuérpia, IIordicoilft

30 Portos do' norte, .llojOas (10 bs.)

Oulubro:
2 Dueuos Aires, Cio DMa Lavurtllt.

*

i^à9^ki_iksi^d!^.m^s,-.
. <:¦'.-'..'¦.'
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DIVIDIDO FG^n 15.000 ACÇÕES IDE 20O$000 CADJ> TTJ&Jiu

*¦

? ,:

I,,;-

'* I

Explorar a concessão constante do decreto n. 9,550 de 23 de janeiro de 1886 e prorogado por decreto n. 706 de 30 de agosto de 1890.. J"" 
Adquirir terrenos ou outra qualquer propriedade no percurso ou immediações da sua estrada, podendo reconstruir ou ediflear. ' I
Adquirir ou fundar quaesquer estabelecimentos que possam interessar & companliia,. |

SBireM© dc clesapi^fD^laçrio, na ftírma «lo decreto n. §1© de 10 .do julho
dc 1©5S. J

Privilegio de zona, não podendo ser permittida outra estrada entre oa
pontos terminaès dc algum dos dois treelios ou que epmprchendaiii os
referidos pontos.

!EC rs&J JB^ ®.B> 3CBL 3S&3EC _£Sk_ ®^3 ®LP JE ^S

A viagem do ponlo inieíánau até o seu termo, poderá ser feita em SO minutos
por trem expresso, devendo haver também trens mixtos, epie faraó

Uso c goso pelo- prazo de V® annos de unia estrada dc ferro que, partindo das
immediaçOcs da rua IVKaris e Barros, nesta cidade, termine no alto da
Boa Vista, na serra da Tijuea.

Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e liem assim dos compre-
hendidos nas sesmarias e posses.

© plano do traçado e todos os demais estudos de toda a linha foram approvados
por decreto n. 9;6$<t. de 31 de julho-de l§8ffi.

A companhia, se lhe convier, prescindirá de parte das entradas e recorrerá ai
empréstimo interno ou externo.

© leito «Ia .estrada na serra, viadueto c desapropriação, estão quasi con-
clui «los.

Parte do material encommendado na Europa está cm viagem, e a secção da
serra poderá funecionar em janeiro do futuro anno.

paradas de i% cm 5 minutos, para servir os moradores do importante
bairro do andarahy, offfferecendo assim transporte barato ás multas
cargas qne diariamente descem a serra.

© futuro desta coisipànhía não poderá ser duvidoso, visto ser sen olíjectivo
facilitar conducção rapada e harata para o mais esplendido bairro
«Ia Capital Federai.

1TMMS BE CAPITAL: itriiffl ei* será li 20 °i, i acto li Ésiiii i as inuos a ira Ja üirecíoria. ias ma m intervalos menores Je 30 is
INCORPORADOR

DIRECTORIA

DH. ANTOUIO JOSÉ RODRIGUES TORRES NETTO, presidente.
DR. JOÃO PIZARRO GABIZ0, secretario
MANOEL FERREIRA DE MIRANDA, gerente. Y<

CONSELHO FISCAL

REGINALDQ GOMES DA CUNHA.
CUSTODIO OLIVIO DE FREITAS FERRAZ.
DOMINGOS DE CASTRO PEIXOTO.

SUPPLENTES

BERNARDO RIBEIRO DE MAGALHÃES BASTOS.
JOAQUIM DE SOUZA FREIRE.
RAPHAEL J. DE VINCENZI.

Luiz augusto dp Magalhães

mM.&TWÁM* 1000:000$000
DIVIDIDO EM S.OOO ACÇÕES DO VALOR NOMINAL ..& 200$000 CADA UMè

-BgagaaBBgHHasBãBaa-
•#

O FABRICO EM LARGA ESCALA DE SELLINS, ARREIOS E TODA A ESPÉCIE DE ARTIGOS PARA VIAGEM

INOORPOBADOBES

i) I 11, M ffll) § Ja IS9

-sE22S23E E3532Q3-

s» 3a: 'Mis*. BE3 «d rm? «c® ibek. m. l/sL

:--Commendador .MANOEL AIROZA DE OLIVEIRA, chefe da firma Airoza
•Ciro -«JOSÉ' ANTÔNIO DE CASTRO SILYA, fchefe da firma José Silva & C.

Gerente»- AUGUSTO CÉSAR MENEZES, sócio da firma José Silya & C

le i veira &c.

ÜAHDIDO JOSÉ'
MANOEL FORTUNATO DE ARAÚJO

CONSELHO FISCAL

ÉÉÍRÂ CHAVES, sócio dr firma J. R. Brcissan k C.
iSTA, sócio da firma José Maria Ribeiro & C.

JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA, sócio da lirma Silva Carneiro & Duarte.

s-iUPPLE 3STTB S

JOSÉ' ALVES DE AZEVEDO MAIA, sócio da firma José Maria Ribeiro k C.
JORGE JOSÉ' ROSA; sócio da firma Airoza ,dc Oliveira & C.
HAURICIO MEIES BE VASCONCELLOS, interessado da firma José Silva i C.

Achando-se passado todo o capital, são convidados os Srs. subseriptores a depositar a primeira entrada de
Airoza de Oliveira & ft, à rua da Quitanda ns. 92 e 94.

S fias urinarias, molcslias das senhoras c operações cm geral |

ou 20$ por acção, em casa de

mnspx
COSSBfiTAS GltATIM AOM c>o!c:si:m

DR. CARLOS BETTENGOÜRT |MEDICO-OPERADOR 8

{Consultório 31 RUA DOS OURIVES 31 Consultório 1
O nn. niiTTKXCorRT, dispondo dc uuu longa pratica das principaos \t,

clinicas da Kuropa (1'aris o Londres), liem como do um arsenal cirúrgico nas- «J
Rt tante: completo, pratica qiiálqupr operação pelos processos mais modernos.
<lj Traia dns estreitamentos da urelhra pela clcctfolyse, sem dòr.
Ij Opera os polypos do ulcro pelo processo da sua invenção, sem dor nem
homòrrlirigia. (fi

Tralaincnlo-ciiralivo das gonorrhéas clironicas pelo mothodo das Insti- ÍJ
lar.õos. Ilydrocclcs sem injecção. cura radical. (Ij

Opóraas Ifêtülas.vcsico^vaginaoB pnlo processo americano c prolapsos com-rc
^olctus do ulcro pela elvlrorrhaphia mediam. JS
3" Moléstias da garganta c dos pulmões pilflspray a vapor, mcdieaçsí tópica. JJ
(JI Syphilis, molcslias venercas o da pelle. IS

uilas c operações das 12 ás 3 lioras da larde — Grátis aos pobres |

\ uua da i
Rufino Araújo, approvado pela compa-

nhia do gaz, encarrega-se dc Iodos os
trabalhos relativos á sua arle, com per-' 
feição c módico preço.

ESTÔMAGO
Para as dyspcnsias e todas as molcslias

do apparelho digestivo, não sn descobriu
ainda tão cfficaz medicamento como a
Neclandra Amara dc Antero Lolvas. Já se
encontra á venda em todas as drogarias
c pbarmacias c uo deposilo do fabricante
rua dc S. 1'edro n. 82, sobrado.

Certifico que sóífrondo minlia scnliora
do dyspopsia por [pugos annos licou ra-
ilicilninhio curada coin o emprego da
Neclandra Amilra.

llio, 13 dc setembro dc ISSO—.'. C. Pe-
reira Pinlo.

INTESTINOS
0 abaixo assignado nltcsla que sof-

frendo uma sua lillia dc iui.-oinmodo per-linaz dc intestinos dcbaldo sujeitou-se a
receitas de balieis médicos, rcslaliclc-
CQlido-SO afinal com o uso das pilulas
de Neclandra Amara.

Itio, 18 dc selcmliro de 1830—Radiarei
Anlonio A. O. Barradas.

Atleslo que lenho empregado em
minha clinica as pululas, o elixir o a Iin-
tura de Neclandra Amara,com o resullado
admirável cm caso.; dó diarrhèa, dysen-
teria c gaslro-culcrilc; o que digo c juro
soh a fo do meu gráo.

Capivary, estado de s. Pauto, 14 de
março de 1890.— Dr. Jotí Vieira da Cosia
Valente.

Os attestados acima, pela impor-
lancia c consideração que merecem os
seus signatários, sáo dc sobra para o cre-
dilo dos preparados da Neclandra Amara
dc Antero Leivas.

1'ara commodidade dos habitantes do
interior, onde quer que precisem das pil-
lulas de Neclandra Amara, mediante 2jS300
para uma caixa, IWiOO nara seis, c2O_580O
para 12 caixas, remettem-so prompta-
meule, registrados pelo correio. Direcçao
— Joaipiini fíurno de Miranda—rua 

"dc
S. 1'edro n. 82, I andar, llio dc Janeiro.

IIIIIM
Esto PREPARADO tem adquirido grande fama ria Europa o cm toda parte

pela razlio que possue cm extremo as propriedades medicinaes do BISMUTH0.
Em todos os casos de liõrea ou Irritação do catomago o dos
intc.itinoa, Flatiilcncia, Vomitou, Diavrhêa, Itijventcria,
Intlitjenfõeti. etc, etc., abona prompto allivio.

Os Keíicos prescrevem-no. lendo a maior confiança nas suas preciosas propriedades,
BXtil.USIVÁjtEKTE I'I\EPAnAOO NO I.ARORATOI-.10 PB

©YEHES & C°- FlTarnasicé-iiticos, em LIVERPOOL.
DKPOStiARios no nio-de-Jantiro : ANDfíE D'OLIVEIHA i* (JAJ).

Condoei-vos, senhores, de uma infeliz
familia reduzida á penúria, cm terra
estranha, o não tendo senão os sens com-

, patriotas para dirigir uin appello cm
nome da caridade e em hoinc do bem.

Scraflra ÕOmeS Ferreira Soares, cn-
ferino e cego, cnm mulher e um (llliinho,
suppliea a vossa protecção, pcdindò-VOS
um auxilio, para Irausporlar-se á líurona,
onde talvez nossa recuperar a luz dns
olhos, como llio aconselha o seu medico.

Soecnrrei ao vosso compatriota o cn-
tregai o vosso oliulo na redacção d' 0 Pais,
ou 

"na 
Casa Oodiuho, á rua do Ouvidor, e

a vossa fortuna crescerá abençoada pelas
supplicas da infeliz familia.

3ST- S6,
Sabbado.

n.\

acteáilaila fabrica

FREDERICO GIOÉ

ilo

UNICO DEPOSITO

U RCÁ SETE DE SETEMBRO Oi

PAPEL PIMTADO
Quem vende mais barato 6 a casa dc

Daniel da Cunha, á rua-da Carioca n. 1.
(Não faz parle das companhias).

ÁS Í\ÍS DS FAMÍLIAS
Aconselhamos bs preparados dc fieclan-

dra Aihára, como util o liidlspcnsavi I me-
ilicnincnln, que devem ler sempre em
casa para combaterem as eólicas violentas,
cliotèrihas, câmaras de sangue, indiges-
tões, nauzens, diarrlièas, flores brancas,
(lusptpsids, (Jiarrhiás dodcnliçãó de enan-
çasfitncmtasc fraqueza tle convalcscenles.' 1'ara Iodas estas enfermidades, que sao
lão freqüentes enlre nessas familias, mais
ou menos numerosas, não ha medica-
mcnln mais cllicaz e promplo para curai-
as radicalmente do quo os preparados
acima indicados. OS quaes lèm merecido
os mais honrosos altestados de nossas
sitmmidadcs medicas e do chefes dp la-
inili.13 das posições mais elevadas em
nosso paiz e de iiinumeros doentes, que
lèm usatlo delles, enrno mostram as trans-
cripeões nos folhetos que envolvem os
vidros.

Vendem-se om Iodas as drogarias o
pliarmacias do lirazil e no deposito do
fabricante á rua dc S. 1'edro n. S2,
Io andar. ,

(Transcripto à'A Estação, jornal d<
modas, (.

CALLOS
0 collndio para callos dc l'cc!;olt, 0 pri-

íneiro que appareceu no llio de Janeiro,
só sc vendo nò lleposilo á rua da (Juilan-
da u. 150. Oulros ha, preparados por ex-
empregados seift, que-, aper.ar da c<'>r o
vidros idchlicòs, nada lOni do primitivo.

BALANÇAS CONTEVILLE
101 Rua dc SÍ Josc • 101

á>i M li m âh

?R0PHILATIC0
Eslo sabão ó um dns melhores especi-

flcòs nló hoje conhecidos para curar as
moleslias da pollo, laes como : darliiros,
ompigens, erzemas, comichOcs, broloejas,
manchas, sardas, e.isp.is, o para os usos
hygienicos da ioillelc ; vemle.-se na praça
Qotlcral Osório n. ui, drogaria.

BALANÇAS CONTEVILLE
101 Ilua de S. Josó 101

O melhor especifico para combatei- esta
enfcrmiilao ó o xarope conlra a coque-
Inche, de 1'eclíolt.

li' de iillliilade as crianças usarem o
preservativo dc PliCKOLT.

(59 RUA DA QUITANDA 159

A Salsapirillia do Rr. Ayer torna o fraco foHe
í importante para vás, leitor. Se soÍTrcis por causa dc alguma impureza do sangue,
herdada ou adquirida; se vos sentis indisposto o doente; so experimentais um
certo cansaço um entorpecimento geral, deve então interessar-vos o facto, reco-
nhccidò pur tantos milhares do pessoas, de quo a Salsaparnllia do llr. Ayer torna
o fraco furte. So tendes lilhos, ó iinporlautc para vós saber que a Salsaparnllia do
llr- Ayor puriflen o sangue; desenvolve os músculos, enrijece os ossos, cura as
desordens eriiplivas, aclara a nelle c produz uma maravilhosa vitalidade no òrga-
nismo \ Saliaiiarríllia do Ur." Ayer ó A MKI.IIDII, e, sendo altamente eonoeii-
irada -ó A MAIS liAllATA.

0 peiloral Jc crrrjn ilo Dr. Ayer,
para tosses c constipaçües.

fl remcilio do Hr. Ajw conlra sezões,
para Iodai us febres inlermiltenlcs.

0 vigor do ralielln do llr. Ajer,
para o toilcllc.'

As pilulas calb<ir!icas do Dr. Ayer,
para prisão de ventre c indigestão.

As nossas preparações encontram-se á
venda nas bolicas c drosarias dc todo a
mundo.

Qualquer medico quo exerça clinica u
deseje obter as fórmulas das nossas prc-<
parações, escreva-nos que lb'as rcinct-i
teremos grátis.

VENDE-SE NAS PRINCIPAES PHARMACIAS E DROGARIAS



O PAIZ-SEXTA-FEIRA, 26 DE" SETEMBRO DE 1890

CADA WM~JDTVJJDJJDO m^ 2.BOO ACÇÕES JD~m 200ÍOOO fl!

SENDO iü \ flO ¦IBSCRIP'1CÍ0 EIO\ NAS ENTRADAS SUBSEQUENTES COi ÍMTEB¥ALOS DE 30 DIAS
=:•£?,-¦"¦

A COMPANHIA FEOFOE-SE:
1». Adquirir a acreditada fabrica do mosmo nome. oslabclooida ii rua do

Passeio n. 38,-paru explorar por sua nonla n respectiva luduslria.¦
2". Ampliar c desenvolver o serviço da fabricação das lloros.: nolainlo-o larga-

mente com os mais aperfeiçoados processos modernos., alini do que a producçãò
nossaicorrcspohdcr no consumo sempre eresccnlc. .-8". AniiDxar ;i actual oulras fabricas de productos similares, ato agora impor-
tttçjos do eslrnjigeiro. ,

' 
PR1EV1EIRA DIRECTORIA

Dr. Rcmigio Silveira dc Faria e Oliveira, induslrial.'* 
Commendador José Alves Ribeiro de Garvallio,

negociaiilc c imliislrial.
Joaquim Ferreira Maia de Almeida, negociante.

'i'. '"slabclecer ofliciuas para o fabrico nos aecessorios concernenies a nossa
industria.

fi». Crcar depósitos o casas llllaos nos mais imporlanles eslados do paiz para
a fabricação o venda do llores.

O". Exportar cm espécie o;i manúfactiiraoas, pcniins oe aves nn nossa impor-
tantissimn Lema o outras matérias primas peculiares do nosso paiz.

7°. Promover n fuzilo dp fabrie- •• congêneres existentes nesla Capital Federal.
modínnlo vantajosas condições.

S\ Fundar escolas paí-a d ensino das orpliãs empregadas na fabrica, e caixas
fiara deposito das economias das mesmas orpliãs e dos demais operários.

A fabrica orplianoiogica dc uores arliflciacs, quo so tem de adquirir, fuucciona
ha alguns annos, e iá possuo iiunieroso pessoal aplo. composto na maior parlo das
orphis 0 moça?, que llzcrniii ali a sua educação moral e nrtislica.

Esse pessoal sern consideravelmente niigníontado, ilcsdô iiue se realizem os
projeclados mclhoramenlos. línlrctaiilo o numero elo orpliãs poderá ser desde logo
elevado ao dobro parn inicio o brevidade da aprendizagem.

Segundo os dados fornecidos pelo proprietário da fabrica, o honrado cornmon-
dador José Alves llibeiro do Carvalho, a producçãò aclual i: do 150:000° animai-
mente, C não correspondi' senão a uma pequena parle da procura, sendo o lucro liquido
superiora 30°/,., deduzidas as quotas reservadas para palrtnionlo^das orpliãs. •

Não é preciso demonstrar quo, melhoradas as netuacs condições da fabrica, tt
producçãò crescerá, podendo mosmo elevar-se ao nivel do consumo geral, que Hu1
é limitas vezes superior.

As eslalislieds do nossa alfândega accnsain a importação de llores no vaior oe
mais do íí.uilOiliOO.l. Pastará que a fabrica chegue a produzir melado desse valor,
nara que os lucros áttinjuni a !i0 ».'„, ainda m;.'siiio guardada a proporção aclual da
porcentagem sobre a producçãò.

Do resullados certos e iiiiinciüalos. a empreza que se intenta fundar oiiereco
empjego segurn e proniptaiiienlo remunorador aos capitães que não queiram aveu-
lu." r-so nas arriscadas especulações da bolsa.

CONSELHO FISCAL
Augusto Coellio de Oliveira, capitalista

Francisco Gurgel do Amaral Valente, industrial.
Dr. João Caetano Silva Lara, cipliciro.

SUPPLÈNTES
M. Almeida & C, ncgocianles'.

Jens Saneie & O., negociantes.

Antônio João Alves da Gunlia e Silva, hcsocianle.
—a--—-^*> c'3*aE;o <E=z=~

Âckando-se snbscriBtos mais de dois terços cias aeções, o restante subsc%e-se no BâitfCQ JJllâO EO CREDITO á rua Primeiro cle Marco n> 55-
até o dia 27 do corrente, que ficará encerrada a inscripção. Capital federai, 25 de setembro cle 1890.
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Á companliia chamáríi, somente 50°Io do capital, e dos lucros líquidos Ycníicados e depois de deduzida a quota para o fundo de reserva, distribuirá

aos accionistas um dividendo de 12 °1q, orçando com o excedente unia conta especial para iiitogralizaçào
cias aceões. As clamadas do capitai serão da seguinte fôrma; a primeira de 10°L> e o resto, pando for aniiiinciad.o em prestações

iguacs, com prazo nunca inferior a trinta dias

A'l.DSaiio Corroía jB.ftnd©iro, prt-sidcnio.
Ig©ü,5HSlg,i}>S 15B.'..nOCl da CostA, setreínrio.

JLilieiaftO ifsm Ferèil-âJ- lliesoiimiro o gcVcnfo.

•5*3 (f?! **M- ir- '¦'ifl W tftfjf <>%

íiiils. Evai-ilsto da dosta Cabral.
Costa, Rtóeha *j& C.
M.oolrào Id-upí-s da Costa © Silva.
;Sj3jí)'j-$í offosé da SMva.

cSy lü* .ur «nr ai'ii .ííLa àa M, &£mm

offosí? Ijííkí Éi©ite da Silva.'
M. 0;,íi-*yiSli.aiii «Sc C.
^.litouiio Agipav «^ C.
.iosíi Fortíisaá..*» Forroira & C*

ING0RPORÍÜDiOIll.S
Cosia Ca hra ti «& C.
Aiitoirio Aguiar *& C.
9j>ò]ningbié Costa *»¦*-. C

-C ®-3-

m:v JBL Wfc!» a^ /m. fU- loi iw.H HT ü, nal M S
PAERICAÇÃO a vapor ein grande escala d.e latarla p^-'a aooncllcionamento do doces em calda,

marmelada, goiabada, óleos, productos oleosos, fumos de toda a espepie e em geral para todos os específicos
pliarmaceuticos, biscoutos, kerozeno, sulpliuretos, vernizes, tintas e tudo quanto ior susceptível de
acondiüionamento.

IMPORTAÇÃO e venda de folha de Flándres, estanlio, zmeo e estamparia sobre folha, por processos
os mais aperfeiçoados, rivalisando com os similares da Amerioa e Europa.

OS LUCROS REAES ciue esta industria apresenta, e attenclendo ao desenvolvimento sempre
crescente dos diversos ramos 

"cle 
industria que rte dia a dia se apresentam nesta praça e a evolução

financeira por que o paiz está passando, póde-se assegurar que nenhuma outra industria poderá competir
em resultados 

"certos 
com esta, nem garantir melhor resultado aos capitães-

A COMPANHIA NACIONAL DE ARTEPAOTOS DE FOLHA DE FLANDRES começa desde já a
dar resultados aos seus accionistas pela. acquisição que faz do unico estabelecimento neste gênero em
toda a republica, montado com maclúnismos os mais aperfeiçoados, e tendo unia freguezia certa e
importante, que dá immediato consumo a todos os productos que o estabelecimento fabrica, convindo notar
ainda, que caminha em tal augmento o consumo dos artefactos desta industria, que a fabrica referida
não tem podido satisfazer de prompto ás oncommendas que lhe são feitas, sentindo necessidade de dar
mais desenvolvimento ao seu fabrico. * .

03 LUCROS tôm regulado 34 "l, liquidos, como se poderá verilicar pelos balanços dos ult
annos e por ahi se poderá julgar a vantajosa remuneração que terão os capitães empregados, desde
se lhe dê o desenvolvimento que a companhia pretende.

tintos
quo
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¦Éfc Tcde-se aos Srs. siibscriptores pnra fazerem no mesmo banco até o dia 30 do corrente a primeira entrada de 10 °[ ou 20$ por accão
-3_r^" *¦*- ¦*¦ „__ .—-

SUU 

CARNE b Mf^fiffi^KS
0 Alimento mais roparatlor junto ao Tônico mais on*rgico. R;í"

». pí n r. [? fi i*i íií***-. ct -pu-a iG<\ n n V/r^. tURik i BI >*" Th H PA\ W-VBHHü üiOUOdeQilIAl
r. Dr. "íoiios os puixciwòs nutuitivÓs <jç*,i'v-ts vk CAltKK ma

Wâ ÍIAn-íE o O-HIS.M Silo os elula únicos c-lfliiciiTus 'inc ei,'.i:itr, na r-oir.posii.-.lr. K-^
M4 ã'osto ooeleruso roparatlor ilas forças vilães, «'osto foriliicanie i»«r cicciicn- wí
WM «"i". Uxcosslvamcnlo agradável nu pnllatlar. ii o mlmlgo ligaria tia Anemia o nas raj
(fãi-j 1,'eiiiu.tades uns Convalescenças das iinfermtsadjs, ttai Piarríieas «j Affeca.es uo WZ
RSil Hslcmiiiio o dos intestinos. ,. ,. .W&fm Qiiareio bo emprega | ara recohrar o apcllle, promov-r n digORlSo, r^pririr ** H ¦•
Rffii forras, enriquecer o sanguo; rouustueer o organismo c proventr a anumi- n .as ux. ¦
WS epidemias originadas pelos calores, nüo lia bebida superior ao .inli» ilo r*u,nr. tjjjj,
B?.^ Araiul. p-.V
[ü Venda por arossoftm Paris,tia nliiirtn" àc J. FEItnÊ, 102, r.Ríchcllaii, 'üirc-çsor le MUILT) m
|ffi.y BiicosiiiA-SD A vii-iii' ii.. p:ii::cii'.i::3 niíiiaACiAS uo iismüln.!.". -t. K.;

6^-Bíl__gr-|M'S!*í F"">!'i;'*lü ° -"'^ flRíllin ^iM8$fò%àW%£
WtKi^tzlJil—i'/—!^ Í-Aiwal. o asiljuatura HÍÍUwU MtiáSmSiWLWm^í

llftWSIl -líb^P illilMi!- A*i\íÉi;lífí ^íp^íí1 HA TE1-lllttUJb.!. oi)AeOi)ij liUâIWo MlililIM ò*)lieoOli nUJL!!!
i

Vefliilns ile lã. 20*. 30* 40* e.. 50/000
Vcsliijos tio viili, SM 35'OD.O
Veslkios do seiim. 30* /lOiOOU
Veslidos elo seiln,'40*e :íi,'(iíi0
Vcsliilüs d." sunli, 4(U,'.-.¦* tu-.'.. (.tUOOü
Vestidos «lo (iliatnalolc, «0*,õOJ üu/jjüü

KiixoVitrs para cnsainenlos, 80/ lou,;i)0ü
Enxovaes para biiplizailo, 3$,

/,,', 5*000
Vcjiliiliíilihs, 5", 3", í.' 5*000
Ciiiias, 10.", lõ.*, 20° o 2',' valem 5ÕJ0OQ

Cúrlcs ele V.CBliilns, 3*,' *, 5." 0*000
Cortes tle sur.il!, It)', 12', 145 15*00.0
Cortes do cliamalole; 14", IGÍ 18*000
Cúrlcs do setinelii, 'i.,l, 5,3,
G/io 8/000

Peças de morim de 20 nielro.3,
4-1, 5" e: (ií, valom  12'000

Peças do nlf-fjdão infestado para
íençbes, 5*, 0*  7*000

Peças elo crctonno fiara lençóes. 10*000

613AQUIHA WiMBIBA
liicor agrãiinliillsslnío, aeliva o
njiiicti.lt) <* coiifurla o csloniago.

unposiTAiiiu!)
Monteiro Juiiiiii" a*» '!.

RIP A S
m ¦* trt *a- ' <wm. ,, ... -a-.* a - -*¦ ».i ... ¦ * »*a>*

Ilipns do pinho de l,m70, próprias para
engrailailus du moliiliiis e plantas, liara:
cercmi e parn ripar .lellieiros o labiques; BALANÇAS CONTEVILL Evendi in-se cm purean.c nuiilo em tíunla . -,, , .. , ,,,,
uu escriplorio llesla roilia. ' ' llim tle.>. Jüíu 101

COZINHEIRA
Precisa-se ito uma coninllcira, á rua

liiiaruiie dc Sliiccdo n. 13.

•ESCOLA 130 ALTO
iriTERNATO E EKTERNATG

¥ÈHA MEi-ilKfAíS
M das Laranjeiras 96

í^ÃPSULâS 
"THÉVENOT 

lfc|
iHi«^"*N »Ví4'-(''-"«-ii:-'''-aft--. ."-«'¦•?— í^Sfla
WàiVÀ Pi ÍVP^WA Tríianisulo daj doenças elo peito |^|

ívWtí^JKA'*-- "V-ái x/cnírtío CfSOSOlGtlo ojolti. fe;^
|->N3^-6SJ S«;--"^^ '(7rfO/'0-/r(/OíEt.l)eric(loroiibiodo)fc'>:^
i&%^!raíy 1^^ fi Chosolo mcioformntic" $$i§ii
mt^^^MWnivMã Creosota as fala. ^§%i
gf>^í):i-rtó •..!v^iy,:/fA ntt>n„fiP,uaoi> bacailüu **."io:.-"« í^'?|
illte^ii-jí.^ *mã% fíaisamícos crposoiaüos __r^

D</.-«iUr'C3 no rUO-.OC-JANntRO: AW-ORil E.'OMV2IHA &. K-A*0.

r fll-iSiVii1 ifl i liii? I^il -a
1 ... ,1711)1 |l íl

tTO'f-i5ifM- m mãhm§m
'lWÉil ezana

ii-** d illll j li- ÍHllin

DIYIDIDO _p 5.000 A.a-*^**~^.**w/'
iCI^1 IDE] 200$000 CJLIDJL TJ^iCA.

iutomaáau fiiaocíoaas pelo testo á. 9P & 21 de agosto. cIq 1.090*, qus tambsm app^Qira q.s respectíiros estaMos, tudo d© eôifQimláass
eom o deegáo ae Iqí ds 17 do J&aeiro ds 1300

As chítmadas de capital 6'S eifectuarão ti RAZÃO DE IO ¦/.» SENDO A Io PAGA NO ACTO DA SUBSCRIPÇÃO,
a 2" 30 diaa depois de constituida a companhia, e as demais até 50 °i, do capital com intervalo, pelo menos
de 30 dias de uma a outra?

Além de 500:000^000 nenhuma chamada cle capital 3e fará sem prévia autorização da ussemblôa geral
dos accionistas

Explorar em grande escala o commercio de conservas alimentares, doces de todas as qualidades, em
massa e em calcla, xaropes,'geléas, etc,'etc.,'etc; para ó quc5 fundará uma fabrica eom todos os machmismoe e
utensílios aperfeiçoados e hem assim armazéns e depósitos nos pontos mxis conveniej-.i.es pára a venda de tSôua
productos e de todos os gêneros similares.

Negocio este de grande consumo e de lucros superiores a 50 "[„, segundo cálculos escrupulosamente
baseados no máximo da despeza e minimo da receita

CONSELHEIRO AM» PAULO DE OLIVEIRA LISBOA, prcsitlcrile.
ítinüruniin ' M: OSllAtt VARADY, llipsoiirèiro.
1II1IlIíT0II1A..m dr, FRANCISCO PAIILIXO SOARES DE SIIIZA,. secrolario.

JOÃO FRANCISCO M FREITAS, propriciario tio hotel Frcilas, gorciilo.

CONSELHEIRO UR, ALFREDO RODRIGUES FERNANDES CHAVES.

CONSELHO FISCAL... P». G-ipiANO RRAZIL DE OLIVEIRA GÓES.
MARIO GOMES Ú CARVALHO.

Incorporadores te iictes I Gõiili liii MBili li __\ ti o Ban iaito. Banqueiro

COMÉiNDADOR TRAJÀNO A. DE MORAES.

SÍJPPLENTESm. ANTÔNIO JISTINIANO ESTIVES JUNIOR.
MANOEL CÂNDIDO PINTO DE AZEVEDO.

 BANCO AUXILIAR
A sul)sei-ipção bgvó. a*üci-ttt no BANCO AUXILIAlt liojo ús IO horas, o encerrada amanliã as 3 da tardo.

*ém

^.\',-'T* *_ ','. ~~^-vmaia^ím
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COMPANHIA

CAPITAL.. * •

CA.IDA. "CTLdlA.
ZEIM! 2.500 JLOÇiÕElS DB'200$O00

ENTRADAS- a Primeira de 20 °lo antes da assignatura dos estatutos, 'a segunda de 10 °j0 no fim de 60 dias e as restantes de 10 |0 quando forem necessária}]

O fim desta empreza é a exploração do contrato 'celebrado entre o governo do estado do

Paraná e o cidadão Antônio Panlo Pereira de Lemos, para estabelecer um moinho de trigo (acto do

governo de 2 de maio de 1890J, nos termos do § 9o do art. 3o do decreto n. 6 de 23 de dezembro
de 1889, e do art. Io do decreto n. 68 de 15 de abril de 1890 cm que o contratante "fica isento do

pagamento de todos os impostos do estado, para a matéria prima de sua industria, machinas e

aecessorios nella empregados.
1 

A. ^KIUVEEIRA. DIEECTOBIA SERÁ. COMPOSTA IDOS SEa-TJiaXTTES SENHOBES

Cousellieiro Manoel ITx-aucisco Corroia. CONSELHO FISCAL

.Allberto Ferdinando Cogorno de Oliveira.

Frederico Augusto de Souza Nogueira.

PAIIA O RESTO DAS ACÇOES SERÁ ABERTA A SUBSCRIPÇÃO MO DIA 50 DO CORRENTE, MO BANCO COOPERATIVO

Além da moa gem do trigo a companhia poderá explorar largamente a compra e moagenV
do centeio e milho, produetos agrícolas principalmente o primeiro que muito abunda no estado do
Paraná.

Dá-se a circumstancia de augmentar ainda o consumo, pela aflluencia de immigrantes para
a zona Paranaense, estrada dc ferro cm construcçao e outras que terão em breve começo e que tudo
promette o maior e mais breve desenvolvimento de consumo.

Honriquo das Chagas Andrade.
Commondador Antônio do Kroitas Guimarães.
Dr. Manoel Josú dc Menezes Prodot

oüPPLENTES
Commendador .Tose X/uiz üTcriianitles "Villelad
Antônio podro du Silva Carvallio.
__Ksi5íHo Bai-l)osu.

| 1 I i l

SÉIDE ISTJl CAPITAL FIEIDEíRAXi

: CAPITAL.  l5.O0G:00O$O0O

I DIVIDIDO EM ACÇÕES DO VALOR NOMINAL BE 200|000 GABA UMA

OTíffSGOMLlPOS^^TOomES = BM. AJnTOfflO ,IA<C©I§ IBA PAIXÃO, VlgCOWIÍB BA 
'jÍMOXÓ±pV$f, 

JOSÉ DB SOUSA FERI!

As enlradas dc capilal serão cffcclúadas: 10 °|0 no aclo da súbscriprüo, c as rcslanlcs cm prcslaçôcs nunca maiores dc 20 °[0 alé o limite máximo dc SO "| — Dos lucros lifiilos excedente a 12 n|0 sc errará mu fundo especial destinado a iiilcgralizar as acções, depois dc realizados os mencionados 50 %

O BAMCO REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAES ó destinado a desenvolver o progresso do mesmo es-
tado pelo augmento de todas as industrias, povoamento do solo, cultivo de terras devolutas, fundação de enge-
nhos centraes, introducção de novas culturas, aperfeiçoamento dos processos agrícolas, e pela geral adaptação de
todns os melhoramentos de reconhecida utilidade puhlica ou particular; — para o que:

Fundará colônias ou burgos agrícolas ; introduzirá e collocará immigrantes europeus; promoverá a fundação
úe cidades e villas nas localidades mais salubres de Miuas, a montagem de estações balnearias e estabelecimentos
hygienicos; auxiliará a execução de empreitadas de toda a espécie; encarregar-se-ha da construcçao de estradas
de ferro, da organização de emprezas de viação publica, de tramways e do serviço de linhas de navegação
fluvial. -¦'_,, 1 

'¦'/.¦ 
jm. ¦¦-.'¦¦-... .....

Pela carteira commercial effectuara todas as operações mherentes a instituição bancaria, inclusive opera-
ções de cambio, de del-credere, empréstimos internos e externos, e conversão de dividas de qualquer estado, es-
.pecialmente do de Minas Geraes.

O BANCO gozará dos favores concedidos pelo governo do estado de Minas Geraes, por contrato de 13 do
eorrente mez, para a collocação ató 20.000 familias de trabalhadores nacionaes ou estrangeiros e colonisaçào de

DIRECTORIA: Dr. Anlonio Jacol) da Paixão, membro do congresso eonsüinintc—Dp.'¦"'¦ -e orooriclario—José dc Souza-Pereira, c?

200 legoas quadradas de terras concedidas no munieipio de Filadelphia, Rio Doce, Manhuassú e Caratinga; paga-
mento de 450$ réis por familia que a empreza collocar; privilegio de zona para os engenhos centraes ; isenção
de imposto de transmissão de propriedade dos bens que adquirir e vender, e dos direitos geraes ou provinciaes so-
bre machinisinos e produetos, assim como seu transporte gratuito em quaesquer estradas de ferro; introducção
directa e passagem gratuita dos colonos que tiver de collocar; direito de desapropriação não só dos terrenos para
engenhos centraes como dos que necessitar para formação dos burgos fora das terras concedidas ; subvenção ki-
lometrica de 1:500^000 para estradas de rodagem e garantia de 6 •/„ sobre 15:000^000 por kilometro» para cons-
trucção das vias férreas necessárias quo liguem os burgos agrícolas aos centros povoados.

Outros favores estão já solicitados e que maior incremento darão ao projectado estabelecimento.
Computados os auxílios concedidos em quantia superior a 30.000:000^000 sujeitos aos ônus de medição,

demarcação das terras, e da construcçao das casas todas no valor máximo de S.000:000$000,- o lucro resultante
dessas operações, que os instaladores não consideram as mais importantes (porque a outras terá de proceder o
BANCO REGIONAL 130 ESTADO DE MINAS GERAES) será de S2.0OO:000$00O do qual se applicará a quota neces-
saria á integralização do capital primitivo e addicional.

Anlonio Gonçalves Chaves, membro do congresso consliiniiilc—Dr. José Viriato dc Freilas, capi-
agri

CONSELHO FISCAL .
Commendador Caclano Pinheiro da Fonseca, Carlos A. Síecí^ João Gonçalves Pcixolo Sobrinho Cuslodio José da Cosia Cruz, Joaquim Raymnndo Delaoiarc, Augusto llarbosa da Silva

Achando-se subscripto dois terços do capital, para o resto das acções está aberta a inscripção no BANCO CQLOTSADOR E AGRÍCOLA, rua da Alfândega nJ5^

iAJj .U/UliMUimiW
XAROPE DE AfÊICO COM TOLÚ E GUACO

COMPOSIÇÃO DE MUL1VEIRA
Approvado c autorizado pela inspectoria geral dc hjgiçnc do Brazil

ratou ia no *¦«.« a

MEDALHA DE PRIMEIRA CLASSE JA EXPOSIÇÃO PROVINCIAL DE 1888
Recommendado na clinica medica de distinetos facultativos como

tiR.\r.m: mkdicaiiksto imiu coiui.mH
tosses, bronchites, asthma, tisica, coqueluche,

rouquidão e
igfMS AS MOLÉSTIAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

Is/I-A-IS DE G.OOO PESSOAS
residentes cm diversos estudos do Hrazil attestam

A KI<'»'IOA«iA BliSTK <.II1\t)i: E>llI.I».tU.llM>

EAULINO HORN & OLIVEIRA
Únicos proprietários c fabricantes

DEPOSITO GERAL DOSPRODUCTOS RAULIVEIRA
DROGAKIA SUL-AMERICANA

SILVA GOMES & C. }
11 E 24 RUA DE S. PEDRO 22 E 24

mm mm¦';. m m™Hr
LFAIATE — AUalnlarln Pi-ogrCHNO

.— CS ltua da Assembléa OS.

0 TORRADOR - Bnznr - Encon-
tram-se neste estabelecimento lodosos

artigos domésticos precisos a nma casa
dc familia a preços razoáveis e eeonomi-
cos — Ilua da Assembléa 'Jd.

ORDUDOS o. rendas (luas a 200 r.s. -
V.500r_n—íiouic\arú,Andradcis8l!Â.

ARIISAS dc linlio n 305 a duzia—Valom
(J0_5—An Boulevard) Aiutnulas 35 A.

CHAPELARIA-Ao 
Krnndc Empório

de cliapéos — 1). J. da Motta—CS Ilua
dos Ourives (18, próximo á rua do Ouvidor.

HARUTOS cln llnhin a 1,1, 1,5200 C
1Í400 o cento —Uua do Carmo SO.

HOCOLATE — «nilnIuir.n-0 IlielflOr
c o mais apreciado —SI. Franklin & C.

—Ul Uua dos Andradas 21.

LEOS iic iingoNinc — K. Lebre & C,
Depositários — Ilua do llosavio Ui.

RECEBEM-SE
neste cscriptoxüo.

D 
ROGUISTAS —«rimado & t'.-I'ro-
duelos chimicos, pharmaceuticos; pre-

parados nacionaes e estrangeiros—18 Uua
Primeiro dc Marco 12.

AZENDAS —cnsn ilo «oi —Ilua da
Quilanda 54 — Orando armazém de

fazendas, modas, armarinho e confecções
por atacado e a varejo, a preços redu-
zidos — Azevedo, Anttraita *' G.

FERRAGENS 
— pirmlno rontoa A V.

iispecialidadcs em ipiiiii|iiilliarias,tin-
las c trens de cozinha, por preço baratis-
simo — Ilua da Ajudai.

FERRAGENS 
—to Fuciío CtlganlcHcá

Ferragens c trens dc cozinha —01
ltua do Hosario 01.

LORES — Casa de Mmc. Kmilin—lia-
. mosparachapeosebaile,liouipiiis.ecs-
tas com llores, coroas de vidrilho, biscuit
e saudade; preços módicos— Ourives 01.

UMOS—Mnrca Vendo — fioyano,
Colina c Jaragüà, fortes—Encontram-

sc cm todas us charalarias.
esta seceíio — Ca-rtds a

gJORLOGERIE do la Hmirse-Os únicos
Hil depositários, na America do Sul, dos
afamados relógios do precisão do A. Unge
& Filhos, ó a liem conhecida (Irmã— f.
Ki-iiNHiniiníi & f. — ltuu iia Alfândega,
esquina da dc Primeiro dc Março.

DJEGTOS—Completos para dentistas
*w* — a ,i!i-iciiiui—.1. M. Barbosa & C—

liua da Quilanda OS A.

ALETÚFS do casimira a 5J e 103—Va-
iem20í~-iioúievui'.d—Andradas 3fl A.

RIMEinO BAZAR DO BRAZIL
CnaitMitii dn llanela superior, branca

com ou sem mangas ou meia manga,
trançada ou liza, a 3Í000.

Bilcò sortimento de chicaras para caldo,
com ou sem lampa, desde \.W
douradas o dc gostos lindos.

Ferro», dc ongommar, a l_5i;O0.
Pupci diplomata, caixa \{,%0.

111 lluu ita Assembléa lit

36u

-^i
lliictiMiiii»iiss»*ras

m^^^põsitos.',EMSETERfií

^íèS^ffmsèM^^miROUZZ-tiilBESPEÍFlES>í|iwy_0£Ü£M-^78, Faubourg Saint-Denis, PAHIS. •
e~AS PflINCIPAES PHARMACIAS, eni quo acha-se cm pedaços de Iodos os Tamanhos.

EXIJA-SE A ASSIGIIATÜflA ALBESPEYRSS HO LADO VERDE.

RETRATISTAS-TcfxclrnAVniíinier.—Antiga casa (larcia— Uua Sete tlc Se-
lembro 76, esquina da dc Gonçalves Dias.

ESTIDOS dc 50/ a m —Valem 1003
—Au lloulcvard—Andradas llü Ac it"> C

HARIKIACIfl DINIZ -iPrimoiro lalm-
ratorio pliarniiiceulico da capilal

montado com machinas c apparollios mo-
vidos a vapor — Praça General Osório ü7.

PHOSPHOROS 
dc H. 1'nulo-Os me-

lhores nacionaes—Deposito da fabrica
— Ilua do Carmo SO,

publicações para

REUZ-BIER
fil ii rc n Cruzeiro

ESPECIAI.IDADR

cm cerveja allomã

Deposito
Rua da Quilanda 46,1° andar,

CASAS RECOMMENDADAS-

3»

Esla publicação começou a ser feita pel'O Paiz a 15 do passado. As Indicaçffes
inseridas alé hoiitom são mn numero do 83 c relativas a: Kunapio Deiró, Bolar-
mino Carneiro, Furtado Coelho, Antouio Leilão, conde dc Figueiredo, 1'aula Ney, Luiza
Leonardo, Vcrcdiano Carvalho, Conservatório Dramático, Augusto Kábregas, Dr. Caslro
I/opes,' Dr. Joaquim Murtinho, ifliiil. Mar., A üolsa, Sylvio Homero. Insley Pachoco,
Alfredo Camarate, L. Jaeomo, Tliffsouro Nacional, Cmilio Lambert, Draga Junior. Ur-
baiio Duarte, Leopoldo Miguez, Machado do Assis, Augusto Pelit, Miguel Cardoso,
Oscar Guanabaríno, Cardoso de Menezes, Anna Judie, Araripe Junior. Ismenia doa
Sanlns, Frederico do Nascimento, Joaquim Norborto, Xisto Ilahia, Silva Jardim,
Carlos Monteiro c Souza, Areias, A Imprensa, Artluir Azevedo, Manoel José da Fonseca,
üstevam Silva, Francisca Donzaga, conde de Ilerzberg, Medeiros e Albuquerque.
»!„....:„ r„i... li.. 1.\.,...,,:..„ ,l,, A f •iniri A IiuiimIi l,(.r-ii-iin lnicn flürinc Knniii.iin InvíiwUltlIllD nilllll, líl- limUU UU (VltllIJU, ÍVIlll- MM. IVIIIUUIUIIVU) *_,«>•«'.' .J^...t,...^. VV.mJ
Ayres, Sebastião Pinho. Dr. II. Jlonat, José do Palrocinio, 0 Povo, Luiz Cancdo,
Dr. Cunha Sales, lbíldinodo Amaral, Malvino Heis, Pedro Caldeira. Arlhur Napoleão,
a i c.rminü lir.-milfm llr. Al.ililia de Gomensoro. Saldaulia Marinho. Ilenriiiuo
LowndéãWr. Maximiano Marques do Carvalho, Rogo Macedo, V. Ccrnicchiaro, Lauro
Sodré, Alciudo Guanabara, Hodolfo Derriardelll, J. A. Vinliaos, Dr. Thomaz Delllno,
Paulo de Frontin, Viclor Meirelles, o Jury, lloso Méryss, Ilasselmann, Vieira Souto,
Guilherme da Silveira, Dolafogo, Capislrano de Abreu, Mello llarrelo, Lúcio do ito
donça c J. lleller.

!**"
Cesse a vclliti reclamo «le espavento
_M'uis tilto i>veconi<:i<> se levanto.
Cessem pontas, ]><m(issiiit:is, ao cento
I)a Tictoxúa «iíiitnziuins» liymnos cante.

rar,atMM23^sikL.rifflr,^i3a.QC® Mi-"sau€z:3a:i?®kr3H_B__Ií^_
^-o~—

B£r:N"0"V-.A. ÉEA11

TODAS AS NOITES

Cesso o gasto cliorríllio dos suecessos,
Da <;ini;i uão íusiis s<W; a fçvnn tronibcta
Isto 6 só pVos moer, fiquem possessos,
« Katazunas » niottp- tudo ua bocetu,

TODAS AS NOITES
"Sã

Carta das colônias portuguezas, publi-
Cada pelo Conimercio do Porto, com os
limites estabelecidos pelo roconto con-
Tenio, por onde se pôde ver quanto foi
prejudicado Portugal com aquelle tratado.
A' venda no escriptorio do lliario dc No-
ticias. Frcco líUUU.

'

THEATRO LUCIfIDA

na Flor dc i,i* que se vendem cliapéos,
para senhoras, de Iodas as cores o feilins
modernos, a a I0JS, 12Í, 14$, I5_5 c W
ditos para meninas, a íí, 5_5, v,i c üí I
ditn pir» luto, a G_J, 7_l, SS, n I0.S r I
K' si na l'lor de I.l*. A rnn VUcomtc
dc Kniinn n. it». c lia, antiga do
Sabão da Cidade Nova, jmilinhn a praça
Onze de JunliB, ver para crer ; nesta
casa não se diz tinha, mas acabou-se 11

TERRENOS PARA ED1FICAR
em excelentes condições cm Laranjeiras,
•travessados pela rua Alice, ligando polo
túnel, já illnminado á gaz, esse bairro pi-
torcECo ao do Ilio Comprido. Trata-so com
Klingelhocfcr & C, em liquidação, rua
da Alfândega n. 38. ' ' .

Reloft-ios de prata, corda pelo pó, do
«Ofc a . . .'  30SO0O

I>itos do dita, qualidude superior, do
iiíí& •.... GOgOOO

Relógios de ouro do lei, para homem,
do GOS  OOSOOO

Ditos dc dito para senlioi-a, dc 'IOS a OOSOOO

Cowcntcs follicadas de ouro, modci»
nas, & > . a * * » • GgOOO

Correntes do ouro do lei, modernas, do ,'-.">S
para cima.

RUA PRIMEIEO DE MARÇO
J3SQUINA DA. DA ALFÂNDEGA

DIRECÇAO — FimTADO COELHO

HOJE stilã-fcira 26 de stlrmlito HOJE
O MAIS NOTÁVEL

AfiONTECHIEKTO THEATRAL!
Novo Iriumplio litterario de Navarro dc

Andrade. Iloiorço importaulissimo da
companhia! Auspiciosa entrada de nola-
liilissimos artistas!

EST1IKA DO VASQUES
• g.vri.iao no ra sei,ao

artista cujo nome dispensa adjectivos
encomiaslicos, e das festejadas actrizes
I»nlicl Porto c l.til/u l.i-onnrilo.

!)• representação do esplendido vaude-
ville em 3 aclos, original do conhecido c
Irairoado escriptor Navarro dc Andrade,
ornado dc musica expressamente escripta
por Furtado Coelho

OS RATAZANAS
TOMAM PARTE

Vasques, Furtado Coelho, Ferreira, Zefe-
rino, Fonseca, Julio, Portugal, Villar,
ül). Isabel Porlo, Jcsuiua, Isoiina, Luiza
Leonardo e Cabriela.,

Acção em Torlugal. Época—principio do
século. Mise-cn-scène de Furtado Coelho.

20 NÚMEROS DE MUSICA
Kncounuendas respeitam-se até ao meio-

dia.

THEATRO SANTINHA
Companhia Ja Thealro Priucipc Real Jc Lisboa

HOJE E AMANHÃ
IBBETO OA.-\rELI^E3SrTE

DOIS CLTIMOS ESPECTACCLOS NESTA CAPITAL
para despedida da companliia que sc

retira para Lisboa no domingo—28.

HOJE SEXTA-FEIRA HOJE
ULTIMA. REPRESENTAÇÃO

da peça cm 5 actos o 0 quadros dc im-
menso exilo, intitulada

11 ffll
ínOTOOONtSTA 0 !• ACTOn ÁLVARO

Tomam parte os principaes artistas da
companliia.

Mise-en-Ecène do actor Brandão

AMANHÃ SABBADO
A PEÇA DE GRANDE ESPECTACULO

O FILHO DA NOITE
Os bilhetes para qualquer destas ré-

citas acham-se á venda na bilheteria do
lliealro.
<• Preços e horas do costume.

40 RUA LAVRADIO THEATEO ÁPOLLO RÜA LAVRADIO 40
COMPANHIA GHJILIIKKMJffi DA. SlLVKIItA.

IHEATRO RECREIO DRAMÁTICO

HOJE REAPPARIÇAO DO GATO PRETO! HOJE
4a ncslc lliealro e |32* representação do invejado

POPÜLAIUSSIMO, FANTÁSTICO E JHIKACULOSO

GATO PF1ET©
celebre mágica de EDUAHUO GARRIDO, em 3 aclos, 17 quadros, varias npolhcoscs,

transformações, visualidades,
bailados e a applaudida apolbeoso EXJPOSlçiO hh: pauis.

A mágica dc mais monumental suecesso que tem sido rcprcsenlada no Ilio de Janeiro!
Hoje no Ápollo o GATO PRETO !

Não lia memória de suecesso theatral que mesmo dc longe se possa comparar
ao do assombroso

S Noites fantásticas! o
Noites de gargalhadas! 5

aà Noites mágicas! th
Musicas deliciosas! Vestuários magnillcosl Sconarios dcslumirantissimosI

Tramóias sorprendentes ?
AQUI É QUE ESTA 0 GATO! GARRIDO NA TONTA!

Brevemente oallinha dos ovos de OOTto, mágica
dc E. GAHU1D0 montada com extraordinário gosto c riqueza»

Companhia dramática—Empreza Dias llraga
£)(2

Sexta-feira 26 de setemfcrai
RECITA KM BENEFICIO DE

XJJií»ira mmm
GRANDIOSO ESPECTACULO

ncprcscnlação extraordinária do fcsm*
Jado dranw em 4 actos, originai português

0 PODER DO OURO
0 importante papel dc visconde da

Gondomil ti desempenhado pelo notável
artista Dias Draga.

Tomam parte os festejados artistas--.
Castro, llangcl, Domingos.Finlo, Bragança,
Namura, Leite, Luiz, Ernesto, DD. Iiiiza"dai
Castro, Deolinda e Luiza Tome.

Terminará o espectaculo comaengra-.
cada comedia ornada de musica, original
do festejado escriptor Navarro de Andrada.

A PRISÃO DO PADRE AMARO
0 interessante dueto «cducçiio aa

padre Amaro ó cantado pelas festejadas
actrizes—Belcgrandi c Candelária. 0 papeldo padro Amaro 6 desempenhado pelo;distineto actor Castro.

0 resto dos Wllictcs a venda nabillictcrl»
A's 8 1/2 ?

Amanha-o «ariiiMl Grandes noviil»|
des.


