
¦KXXW-

^

--ie

ii ra PROPRIEDADE DE UMA SOCIEDADE ANONYMA

HEDACÇÃO
C3-CP EUADOOUVIEOK Ca-tlõ

IRO, üoiiiíii&o 28 dc Fevereiro dc I8H2
O PAIZ é a folha de maior tiragem ó de maior circulação na America do Sul

A.SSK3-JSYA.TTJXIA
CAPITAL 16. EST-A-UOS &Ot

ESTnANOUiaO 45$ VOU ANNO N.
NUMERO AVULSO 60 RS.

E
0 EXCELSO GRÍO

Snimos cedo, ainria a tempo dc achar
no campo um resto rio madrugada c nos
lyrios dos caminhos viva, luminosa c Ire*
mula a golla rio orvalbo nuc as llores
recebem ela noito e guardam religiosa-
mente para ollerecer oo sol. A paizagem
sabia rio lençol tio nevoa coratla do pejo
nor ter sido sorprendida no deshabillé ma-
linal, sem loilelle reito, com os corolos
fechadas d os ninhos adormecidos, mas
não levou muito a mostrar-se rcsplau-
decente c sonora, perfumada o cantante,
vestida d'ouro c verde, com «as suas faixas
d'agua c as plumas balouçantcs elos seus
bambus altaueiros.

Foi cerlamcnle «assim quo o primoiro
Iiomem avistou a natureza quando sc poz
dc pó entre os quatro rios e alongou o
olhar pasmado pelos vastos extremos
oaradisiacos, foi cerlamcnle assim que
jllc a viu loura c vivente, lunnida o
rumorcjanle. sob umiiitlnilo azul límpido
1 lavado oneío o sol virgem, para estrear
fauslosníncuto o dia, subiu orgulhoso, in-
eandcscenle e enorme como o vi chegar
nessa manhã; dc além montes, n'um
vagaroso andar sereno c magcstalico,
com a altivez real do uni vencedor en-
Intuito triuinphalmenlc nos terrenos con-
quistailns que a noite, após o assotlio
claro rias estrelas, abandonara á luz
victoriosa.

O caminho quo trilhávamos, acciden-
tario o eslreilo, cortava sinuosamente a
plantação de milho; passávamos, como
Israel passou, através rie um mar verde
llexuoso, com um rumor mais brando o
mais harmônico rio que o dos vagas quo
a vara mosaica, dum accosso milagroso,
fez que se apartassem abrindo ao meio,
entre alas il'agua, o caminho dc areias
para Chanaan.

A vista perdia-sc nn ontloar exlcnso.em-
pentloatlo c trefego rio milbaral, ele uma
tonalidade única uniforme, entro verde o
louro c, sobresainrio da massa espessa
das nraganas, n'um destaque mclanco-
lico, dc um cinzento baço, o teclo dc
sapo, cm duas abas, cobrindo a cliou-
pana do colono.

Para a frente, fronteira a colina que
desciamos, alteava-so uma oulra, parda-
conla c calva, que o fogo arrazaro o no
estreito vallo que as partia, danito-lhcs
a fôrma de dois grandes peitos virgens,
os peitos inesgotáveis de Ucmeler, por
cnlrc as folhas largas dos inltnnies, rie
um verde negro, quasi tirando a còr fufa
do bronze arlislico, um córrego fugia.

Ganhámos o socalco da colina cinerca
o fomos circulando a sua enorme poma
adusta c árida como uma duna alé ganhar
as terras vicejanlcs rie oeste, donde par-
tia a matla virgem sombria o coparia c
onde começava a alterosa ondulação das
colinas, seguindo cm direcção opposla
á verdura altiva o selvagem da llorcsta
com os seus cafezacs cm linhas pa-
rallclas, tiradas a eilo, subindo, su-
bindo sempre, duma symctria monótona,
ora cm lior, ora ponteados do rubro no
tempo em que fruclillca a rama, que é rio
setembro cm diante.

A cór rio arbusto varia cnlrc o vento-
negro c o vcnlo-Ilavo; cresce cm lou-
ceiras e abro pouca folhagem om torno.
Vislo rie longo uma riessos colinas sc-
molha uma carapinlia onormo (que me
soja permitida a comparação; veiu-nie
espontaneomento no espirito no dia cm
quo enfrentei com a primeira colina).

Hoje o cafezal nõo possuc o enconlo
Iristc que foi, pnr longo tempo, o poema
trágico do trabalho agricola — o cafezal
emmudcceu e murcho no ermo sem o
rumor nostálgico do canto do negro, sem
o barulho isochrono rins enxadas da África,
sem o choro, sem o grilo que alio ilia, ao
pino do sol, nos cimos seccos, a negra
mandava aoscéos n'um monosylabo bar-
baro, sem o Irilar das peneiras no tempo
dos colheitas, sem o estalo ríspido do
chicote no elorso nú.

Viviaaindano céo acslrcladanianhõ o o
sino vibrava lentas c sonoras as badaladas
(1'alva. Lembras-tc, senzala? Tua alma
triste abalava. Tacila c lohrega fleavas
aic a hora da outra estrela — Vésper. Não
eras lar, eras túmulo —servias apenas
para a morte cpbcmcra.

Formavam. As mais tomavam ás pressas
os pequeninos lllhos, davam-lhes uma
ração dc leito c uma ração tto beijos c,
cm loila a fileira naria mais sc ouvia
senão o respirar ila mesuaila capliva por
Uni, dois a dois como golos em marcha
partiam, encontrando em caminho o gado,
mais foliz o mais livre, que ganhava
os pastos mugindo. Lcmbras-lc, campo
verde ?

Serenos, mudos, a passo pela luimida
rclva subiam ao cito homens, mulheres o
crianças, os velhos tambom, curvados ao
poso 

"dos 
enxadões rio capina, a caboça

nua, os olhos som fulgor, banzeiros.
Sol, nunca os visto chegar, quanilo

írrompias no cl.vseo comn um ponto llual
fechando o periodo trágico da sombra já
osachaviis na faina fecundando a gleba
c, sc algum foliava iam doscobril-o teus
raios, descendi) pelas frinclios rias telhas,
baixando ao solo lugubre do um quarto
onde n misero entrava em agonia orlando,
dc rojo, os pés no madeiro rio tronco, as
mãos olarias nas costas, como um niarlyr
de bronze.

Kilo, nesse tempo rio. crimes eras mnis
fronriente, tons arbustos debruçavam-se
ao peso dos cachos novos, lua vegetação
era luxuriante c viçoso. Quantos amores
sob a prolocoiio tio* ramagem 1 Quantos
Ibrcnos bárbaros, mais tristes tio quo os
do propheta, cnlrc o verdor rios cofeei-
ros I

A melancolia que mola, o banzo negro
que é a moleslia tios exilados ria África,
Euutlatlc intensa ria terra natal,tios juncos
onde o tigre corcoveia o salla, dos rios
ondo o crocodilo dorme, das minas, elos
arcaes,quantos deixou tombados sem que
sc conhecesse a causo 1

Culos ainda Impubercs, cornos inse-
xuocs ainda, na éru transitória ria infância
para a adolescência,criançastendo apenas
dc mullier as feições c o" sorriso, pra-Elididas pclo, cslriino,envilcitlas pela lu-
briciilorie, n'um Irillin rie roca enlre a
vegeloção cerraria. Mais fecundas, lo-
madas de subilopcla dorgenesioa rolavam
nopó,rotavonicnnvulsoniontoergucnilo-sc
a custo, fugintln quasi de rastro, paro
um touceiral. abatiam como as feros, no
torço lloral ria terra c o vagido rio Iillio
subia aos céos perdido na celeuma do
canto dos copinatlores.

Se toda a agonia de um povo, dc todo
o sofrimento rie uma raça anliga, con-
tcnipornneo dos primeiros' deuses, és lu
o unico culpado, arbusto árabe ou nbys-
sinio, donde quer que selas. Para que tio-
rescosses, paro que fruciiflcnssos, foi que
gemeram tres longos séculos amargos,
sem Deus, sem pátria; sem amor, sem
lar, os epígonos dc Cliam.

tio vosso tempo, escravos, como no
Kgypto durante o primeiro septcnnio rio
sonho, as lulbos regorgitovam, a mó ro-
lava dia e noite, os engenhos esgotavam
as águas rios veios, carros do sois juntasdo bois eruzavom-sc rechinando, á mesa
extensa o laula da fazenda servia-se pe-cas inteiras cm baixelo c o senhor á co-
Ècccira presidia indifferentc e tranqüilo
vendo pelas janelas vir tle longe o seu

Sado 
e, pola rampa rios eilos, num trote

c aliniarias os negros trazendo ás cos-
tas os jacas pejados rias colheitas.

Ucm tlillercntcs são os dias do hoje, a
elegia negra teve o seu linal o —a bem
da verdade devo dizel-o sem rebuço-
para iniciar uma dra mais triste?.

«i «No tempo servil ( o para aqui traslado
textualmente as palavras do um .agricultor)
havia senhores cuja vida dc ferocidailes
narrada sem visos dc aleive "nem exa-
geros aggravantcs pareceria lenda de eras
trágicas.

Homens que sentiam prazer no crime
e executavam-no sorrinrio.coni tuna frieza
d'aninio posmosa ; homens que cn-
fUrnnvam negros para queimal-os vivos,
homens que deixavam para todo o som-
pre presos em troncos, sem luz, sem. ar,
velhos valctudinarios, os inválidos dn
terra c um, hoje morto, quo isolou um
rceem-noscido, dc sorte que a mãi, com
es peitos pojados de leite ouvia o choro
da criança sem poder acudil-a até quo
foi cscasseantlo, cscassoaniloc cessou. .\o
dia seguinte, quando sc abriu a porta, o
pequenino cadáver, encolhido sobre as
•aluas, tinha as mãosinho-, enterradas na
Boca c o rosto molhado de lagrimas...
assim foi levado á cova.

Mas não é justo historiar fundando-se
nas excopeões hcdioiulas; a estalistica,
caso fosso" possível fazcl-a. seria favo-
ravel ao proprietário agricola.

ü castigo como correctivo era uma
nocessiiiado indeclinável, sem a qual
serio impossível manler a ordem e a dis-
ciplina enlre ellcs, mas o que não sc via
no outro lempo, apezar dos horrores da
escravidão que o senlimcntalismo brazi-
leiro avolumou, valha a verdade, era a
miséria como vai grassando entro os li-
bertos, dizimando homens válidos quo
fogem do trabalho o passam os dias nas
vendas embriagondo-se o á noite, bombos,
famintos, formam uma roda c ao lon-lan
do coxambú ilansani alé o alvorecer.

O 13 de maio não teria conseqüência
desastrosa para a lavoura sc o negro
livesse iniciativa, sc tivesse ambições
como o europeu, quo dum meio alqueire
de lerra levanta uma casa, faz um curral
para a vacca e um apriscopara a ovelha,
tem um leilão na ceva c a horta semeada
prospera vendo crescer o seu trabalho
acompanhando a germinação das sementes
pelns canteiros além, ('implanto a mulher
ateia a braza rio fogão doméstico. O negro
é llacido o indolcntc, propondo para o
vicio. O abandono do cito é significativo
c prova á siicicdadc a repulsão que cllc
Icmpelo Irabalbo.

Oliereccu-se-lho salário igual ao rio
colono immigrante, ns mesmas condições
foreiros; pareceu aceitar mas, 110 dia
seguinte, cedo, tinham lorios emigrado.
Paro onde 1 para as estradas como pe-
riinles, para as vendas donde saem
cambaleando o vão cair nos matlos
quo beiram as estradas; paro os ci-
liados, constituindo foroniliilos e os nni-
Iberos andam pelo vicio esperando que
vaguem 03 leitos dos hospilacs onde pos-
sam descansar o morrer. Não ba falta tle
braços: sc livcsscnios.unia loi repressiva
ria vagabundagem, quo regulasse as obri-
gaçOes o zelasse pelos contratos, toda essa
caravana que por ahi anda, ao Dous dará,
morrendo á mingua, teria lar e páo e o
terra produziria larga o abunriaulemenle,
talvez mais rio que no tempo rios escravos
—mas entregues o si mesmos, sem ideal,
sem ambição, desleixam-se. Trabalham,
no máximo, 10 dias duranto o mez—o
resto é dc folga: aquecem os tambores,
e o caxambú eslrugo c o tripudio do ba-
Itiquc enche os echos dos vallcs. Dopois a
fome ajicrla—voltam á lerra por tempo
iguol,1100 apagando o fogo que ha de rc-
lesar-ò.couro para os batuques rio, pro-1
ximo samlio. Não ho mnis esperança: o
negro, com pequenos excepoões,é um Ira-
bolhaetor perdido."

listas palavras foram dilas com expres-
são do sinceridade, quo não me aclioi
com animo rie roftilol-ns e Iremi: mi-
nli'aÍmo profundamente patriótica arre-
feceu do pavor.«1 Quo voi sor de mis 1'( exclamei com-
migo. Que vai ser de nós, se toda essa
lerra cslcrilisuda c secea não rior mais
fruclo, se niirrar uo cito o cafeoiro fé-
cuntlo 1V»

li, com um roslo rie esperança, (Iz a
pergunta ao agricultor, meu guia.

Olhou-mo com os olhos pasmados e
sorriu benigno, impondo a mão sobre
meu liombro :

Não lom fundamento o seu receio.
0 café é o bem providencial elo nossa
lerra. No ilia cm que o llrazil nasceu, os
ouiros mundos monriorani-llle prcsenlcs

o café veiu ela Ásia, a fértil, não mur-
cliará jamais — tem a vitla iinniorcessi-
vel elo lolus sagrado.

So murchasse; aventurei, nada nos
salvaria.

Seriamos um povo rio monos, porque
ós, para o mundo, não existimos. No

llrazil não lia braziloiros, lia café; o
nosso céo não tem estrelas, tem café ; os
nossos rios rolam café, as nossas fontes
são como os botequins, a nosso Consli-
luiçõo foi escripla 00111 café, tudo, tudo
emlim é café. 0 Império cercou a sua
coróo com um rnino protcclor da rubiaceo,
entretanto a llepubiica não a exilou... c
que seria delia so o llzcsso I

O fazendeiro curvou a cabeça c, n'um
suspiro profundo, deixou fugir 

"toda 
a sua

convicção dolorosa :
—Assim é! Mns, dc repente, n'um im-

peto, brnmiii : Mas quer o senhor sabor a
causa disto ? Querque lho diga por que
niio temos oulra ciilturo,por que não leu-
tomos oulro plantio ? Quer que lhe diga?
Afílrmei—que queria.Ii' porque não lemos ainda lavrado-
res, é porque não ha enlre nós tinem co-
nheea a (erra, quem a estime ; e porquo
todos nós não passamos rio antigos se-
nhores dc escravos... Antigamente tinha-
mos a lerra e o negro. Hoje, sem o
trabalhador soldado á gleba, e som co-
nliccimonlos do lavoura, temos o dos-
animo, nado mais ! nada mais 1

Mos, niuda assim — csorriu— Deus é
grande I o, muilo cm segredo, nadando
em júbilo, disse-me familiarmente : —
Coelho, este :11111o vinte mil arrobas...

li se livesse escravos '(...
«So tivesse-escravos... Meditou. Por

(Im, duma expansão vivo, abriu-se: llo-
mem, os melhores escravos tenho-os tle
Deus, são esses, e 11'um gesto rápido mos-
Irou-mc o sol 110 alio azul o um límpido
(llele d-Bguá.

Vassouras, IS dc fevereiro de 1802.
Coelho Netto.

Continuou honlein esla assemliléa cm
sous trabalhos preparatórios, realizando
a sua 8* sessão, tino foi presidlda'pelo
Sr. Porciuneula, secundário pelos rc-
speclivos sccrolarios. Srs. Marcolino Coc-
lho e Fonseca Portolla, todos membros
da mesa provisória.

lisliverom mais presentes os Srs. Mc-
nozes Fróes. Sebastião llarroso, Sá Corvo-
lho, Mauricio rio Abreu, Costa Azevetlo,
Queiroz Vieira, Pedro Luiz, Pinto llilieiro,
Carlos Silva, Geraldo Marlins c Souza
Soares.

Approváda a acla da 2a sessão prepa-
ratoria, commuiiicou o Sr. Sá Carvalho
que os Srs. Santos Postos o Jacinlho Du-
tra deixavam dc comparecer por doentes,
c o «Sr. Mauricio rio Abreu participou que
se achavam pramplns poro os trabalhos
os Srs. Furquim Werncck, Ilelisario Au-
guslo, Augusto Teixeira, llermogeneo,
Ilarros Franco Junior, Oliveira bello e
Gomes rio Mattos.

O Sr. Io secretario procedeu á leitura
rio parecer tia 1* commissão rie potleres,
que,depois de aciiar regular o pleito elei-
toral, concluo que sejam reconhecidos
deputados á constituinte, os 57 nomes
cuja lista acompanha.

liin seguiria leu igualmente o parecer
ria 2" commissáo, quo reconhece riepu-
Iodos os Ires membros do Ia coimnissão
dc poderes.

Ambos os pareceres foram a imprimir
para cnlrarem cm discussão, marcando
o Sr. presidente, anles rie suspender os
Irabaliios, sessão para liojo ao meio-dia,
onde dovom ser approvados e reconheci-
dos deputados o.s 00 cavalheiros apre-
sedados ao listado do Ilio no chapa do
Sr. Porciuneula. .

———mmfrafamBQfe$S£pa*a*

TElEGRAr'1 S
SERVIÇO ESPECIAL D'0 PAIZ

liislion, f27.
(Via Oalvcston)

A. policín. encontrou nlffnmas
bombas do ilyiiiiiiiile ii porta ito
odinciò ilo consulado hcspanliol
neslii oldado*

l«*orniii presos tros cidndiios
ancxnolla. unoionnl idado ciuo pa-roçam còukQcax o plano ilo ina-
losi-nilo Utlciltllllo.

' 
Paris. íi7.

aVcreilitnvn-so i_ue Mr. Lou-
bot organizará o novo ministo«
rio. Ciivui«nnc,Xí.n)o(, ITroyoiuoí
<i Vlllomin iici-itiii-iuu pnstus.Constniiü íbi Gxolttitlo.

JVotieins ilu Ãrsolia, dizem
fluo (íSl*íom murcha parti UTuniH
um <: o r p o oxptulicionurio ....
6.000 homens do exercito irim-
OCJC.

Londres, Z£7.
A. câmara dos communs resol-

vou expulwur do sou «eio Sr*
Iflilwnnl Cobnin, aceusado ilo
attentados contra o pudor.lílm íriaiiibnrujzU chocaram-
so os vapores «Forfist Qnoeni o¦Ijoiií» X-Ilirow», indo a pique o
primeiro. IJtis pessoas t|uo noile
»c triuisporfiwuin aá suIvou-mc o
cumiuuuiluiile.

Berlim, 37.
JE?óae*se francamente dizer que

esta cidado acha-so revolucio-
nada*lâlssim d045011 oraram a« dos-
ordens dos últimos dias.333 nüorn.
aos operários sem trabalho reu-
uo-fio quasi toda a população pro-
lotaria decidida a vender bas-
tanto cara a vida que as* nutori-
dades subalternas o o próprio
governo mostram-sò dispowtoa a
tirar-lho.

lia dois dias prosoncia-so o
lacto extraordinário do toda uma
população cpiasi inermo bater-se
contra os regimentos da •«-uarni-
ção desta capital, munidos como
so sabe dos mais poderosos o
npoi-1'niyouilos tipparòlUos ile des-
truição.

O combate do imte-liontom em
fronto no pulncio imperial foi o
alarma o o preparo para suecos-
sos muito mais lamentáveis o
aterradores.

O.s balidos da véspera ronni-
riun-si! a novos reforços do com-
pnnhciros , deram rebato nos
subúrbios o bontem em diverso»
pontos (listiiiiles do contro, uos
arrabaldes, assistíamos oo le-
vantardiiM barricadas^ Iriiicbei-
ras altíssimas, ondo so uí_í_1oiiio-
ravnin toilns as armas <iue se
puderam encontrar, fornecendo
os anarahistn . centenas do bom-
bas explosivas.

Porcorromos toilnn. Eram vor-
dadoiramonto formidáveis as das
ruas "Weiscuibiiry;, Ladsiii-iui o
l-lilling, o a da avenida TJudor-
linde*

A.' tardo vimos diversos regi-
mentos oucaminliarem-UQ para
os pontos citados: lü então o «pie
Vihijs.o passou não ho descrevo.
Imaginem uma noite inteira do
combato furioso : «lo um Indo a«
tres armas ílo exercito ; do outro
o povo alluciuado, cedendo pai-
mo a palmo as trinphòivns em
que se abrigava, deixando atrás
montões de cadáveres e feridos.

Ai) passo cpio abi so davam
estes factos, outros operários vi-
nham pnrn o centro dn capital
provocar o balei» n policia. He-
nhores da praça, os operários
victoriosos foram lOfítO envolvi-
dos por alguns batalhões do exer-
eilo. lü não fugiram-

3N"um instante, a rua Kaizer¦\Villiolm foi transformada emro-
dueto—barricadas se ergueram
om vários pontos; 

"Vallos foram
abortos. jVtiradoros subiram aos
sobrados fuzilando a tropa.

Tudo inútil, porem. Os bata-
lliu os assaltaram as trincheiras
o levaram-nas do vencida, l^elo-
tõos de infanteria ponetvnramnns casas o n bayonetn o a bala
mataram a quem. foram encon-
tran do.

-A.hi o nos subúrbios, bnltillion-
se itt ii do manliii. HI do dia clavo,
agora assisto-se ao doloroso os-
poctaoulo tia perseguição sem
tréguas^ raivosa aos desgraçados
que procuram na fuga a salva-
ção ao sabre do exercito.

333 st amos cm plena revolução.
Oh operários, cujo desgosto polo
imperador crescera com o sou
discurso do Xtrundeburg,odeiam
nctuulmeutc o soberano. 13i/.em
cpie ó ollo quem manda o exer-
cito assassinar o povo. -A.íllr-
mnm quo ello foi visto ús jan O-
las <lo palácio, quando na praça
fronteira oram elles fuzilados
duranto horas o boras scaninas.

3SÍngnom podo prever o quo
virá, destO estado do coisas.

3fi* exacto, porém, que u mor-
tandado tle hontom pároco a pro-
liminar p a r a acontecimentos
ainda inais graves e quo se gene-
rnlisaríio em todo o império.

Berlim, (2V.
O principo do JSisinarclc é o

lendor da opposição no Itoi-
chstag.

jVlii acaba do sor rejeitado o
projecto do isenção absoluta tio
impostos paru us gêneros ali-
mou ti cios*

Quando foi conhecido o resul-
(tido (Iti vol ação, o deputado BÒ-
cito protestou", dizendo tino esta
deliberação insensata augmen-
taria a exaltação na A.llcinnnhn,
ondo já muitos milhares do fa-
mintos amaldiçoam a autuai rÓr»
dom do coisas*

XSoiiia,, (2V.
[pediram demissão os Srs. -A..

JBrnnca o L. Luzntti, ministros
dos telegraphos o do thosouro.

Apüznr da insistência de Sua
IMascslade o rei Humberto, os
dois membros do gabinete iu-
sistem no peditlo.

Coiistautiivoplu. (2'i'.
IT-oi preso o cidadão r us s O

Xvanholf, sobro quem recuem
SUSpottas da autoria do attentudo
contra o "Or.WulIioivit cb, ngonto
diplomático da Bulgária nesta
capitai.

New Yorli, «1*,
A. policia descobriu vosligios

O documentos relativos a um
plano do insurreição a estalar na
ilha do Cuba.

Snppõo-so quo muitos nmeri-
canos o insulares do impor-
tancia estão do cumplicidade na
conspiração.

JSo enlaulo os chefes do movi-
monto achtmi-so a salvo.

Síiiititifço, S*y.
A. impronwa chilena está, divi-

dida ua apreciação das prisões
(lo antigos congressistas tia tli-
ctndurn <iuc vão sendo ctlectua-
das.

-- O gcnornl IDcl Canto parto
brevemente para a XÜuropn,nnde
ostudará os últimos melhora-
mentos introduzidos nos urina-
mentos tias grandes potências;

« 3?arHu para a Jihiropn o mi-
nislro allemão aqui acreditado,
fcjnbslitue-o o general lthetz.

jtLiiiiui, (2T.
O X)r. X^rancisco de T:*nnln

Chaves foi nomeado ministro
peruano acreditado junto no go-
verno da JSolivia. I^ara secreta-
rio da legação foi nomeado o Ur.
JEXGnrlq.no Coballos Cisneros.

JL,ti Paz, (2T.
JProolnmou-so cm Cocliabambn

a ciiiiilidnlura do Ur. M. ila-
ptisla á presidência da Bolívia.

O gonoral JFlores tlerrolou
om Cliiraiiuam os Índios Itobos,
<luo so Ilio oppuzernni om uu-
moro de 1O.O0O.

Os iiidigoiins resistiram lins-
tanto tompo, sendo alinal batidos
com perdas avaliadas entro mor-
(ON, feridos o prisioneiros.

general li'lorcs saiu ferido da
acção.

Buenos A.ircs, (2t.
Uesnbon um cyclonc sobre osin

cidade, ilerrnbunilo ai eximas
casas.

J?arte por estes dias parn
essa capital o Ur. üclviso, iu-
¦pactos sanitário de navios.

Os jornaes portenos dizem
duo cstti completnmeiito termi-
nado o movimento oustilhista no
líio Orando do Sul.

"X'axa do ouro Ü50.
ITortaloza, '27.

IT oi reconstituído o tribunal da
relação O subslituiram-so di-
versos juizes de diroito.

-- TÍ'in-so dado repetido» obi-
tos >ie febre aniarela e iimuine-
ros tio variola.

.A crise alimentícia nosta ci-
dado apavora. Km conseqüência
tia escassez dns gados nos ser-
tõos o ruina ila agricultura pela
soeca, os gêneros ílo primeira
necessidade chegaram a preços
fabulosos.

Cessaram as chuvas o faz um
calor atroz. No entanto ha espe-
ranças de inverno, ntteutlendo-se
á direcção dos ventos.

Baliia, *2<i.
1 pp, á« G 1/2 horas da lardo,

cio rum-8 O repetidat-; o íbrt issituas
descargas eloctriens, durando a
trovoada cerca do '-IO minutos.

Cair:im raios na Igreja «lo Car-
mo, n'nm prédio uti rna tio X"a-
laeio o eiu diversos postes tele-
phòntoos.

Os estragos causados foram
diminutos;

jV commissão ao professores
illi faculdado livre tle direilo des-
ta cidade, nomeada pelo governo
puni ostudar a ciuOstAo tios bens
dotaes das princozns, concluiu
o imrccer e é do opinião quo uão
cessaram os dtoveros tio JSstaâo
om relação áípiídlus represen-
tantos dã inonnrcliia deposln.

<.) carnaval promotto pouca
inllucncin esle mino. Os princi-
pues clubs. nno são os Fantoches
o a Cruz vormolHa, nuo tomam
parto nos festejos.

I "tl hia. %2T.
ICulcrmaram do fobro nma-

rela no vapor «AViling. tres pes-
soas, no .*VVescr. sete, no «Lies-
torro. duas. Fornm todos o»
doentes recolhidos no hospital
Uo Uuia Uuspucbo,.

O Dr. A>mphÍlopnio seguiu
pnrn o líio do .Timeiro uo pa-iincte inglez .Xhnmos..

-- ITnllocou o tír. Manool Fran-
cisco ila Silva .r.huii, filho do
Dr. Silvn Liuut o moço geral-monto estimado.Consta uno ha novo accórdosobro a apresentação do cundi-
dato a govornndor, tendo cm
vista a recusa do conselheiro
Saraiva.

-- ICm Villa JVova tGin caidomuitas chuvas.
S. Paulo, (27.

O carnaval começa insipido,
apozar_do qno divorsas ruas os-
tão preparadas pnra us fostas dc
amanhã.

Vcem-so arcos do triumpho o
coretos. Os Tenentes do Plutão
preparam preslilo sumpluoso.Jüstii. liiiuiilnila n fusão ilas
companhias Sorocabana o Itun-
na , no que so deprohondo d.
ollicio dirigido no governo d-
Justado.

J\. S. 3?aulo Railwãy vai or-
ganizar o serviço do exportação
O importação nesta citliule, niim
de o vil ar as grdvos que por víi*
rios motivos dão-se om Santos o
também as interrupções que polaepidemia sempre ali suococlem'.-A- chapa, do candidatos ao
congresso cstndoal foi modili-
cada, inoluindo-so o nomo do"VVpiieesláo 

do Queiroz.X*elo quo so observa, espera-se
quo'as eleições correrão irias.O tribunal tia relação doei-
diu liontem a antiga causa da"Várzea tio Carmo.

-A. sentença foi favorável d in-
tohdònoia. XCra questão ílo ter-
renns, sobro os quaos alguns
particulares diziam ter direitos.

Santos, (27.
ICntraram hoje 11.TO5 saccas

do caio o oílbctuarnm-so yéndsisde «Ü..OOO ditas, tondo por base o
preeo de llgSOO.

Bíorcado fraco.
Stoclt -l-IH.lí-tO saccas.
Cambio bancário sobro Lon-

dros 11 7/8;
Oorititoa, (2G.

Ifealizou se hontem eonigrando
solemnidado a a b o r t u r a tln
asscmbléa constituinte e legis-
lativa, o a iiosse do governador
c sons substitutos, eleitos em 35
do janeiro.

O ediíicio da assembléa acha-
vn-so festivamente orando o re-
pleto do cavalheiros o senhoras.

A. mensagem apresentada pela
junia governativa o x p o z as
razões do terminou tos do movi-
mento do Í2í) do novembro o os
motivos dos principaes actos da
administração.

.A mensagem foi acompanhada
dos projoctos de constituição o
do leis do organização municipal
o judiciaria.

Xletirando-HO os membros da
junta o o novo governador, íoi
unnnimomonto approváda uma
indicação apresentada polo depu-
tado.-Airthtir-A.bron, para que a
assembléa losse incorporada
cumprimentar a junta governa-
tiva, agrado pendo os serviços por
ella prestados ao Instado.

Dirigindò-sò ossa corporação
ao palácio do govorno, cumpriu
esla missão por intermédio tio
presidente da ossomblén, ro-
spondondo-lhe por par to da junta
o coronel Roberto X^orreirâ.

jV mesa definitiva da consti-
(t lin te ficou composta tios Srs,
Dr. Sérgio ilo Castro, presi-
dente; Dr. U-rancisco Torros o
capitão IParin o -/Vlbuquerque,
vico-presidontos ; ,Xoão ATiiiniin,
Xo secretario; lürnesto X.imn,
í3° secretario.

A assembléa votou hojo moção,
autorizando o govorno n prover
as necessidades ila administra-
ção, em quanto ella funeeionar
como constituinte.

liaram eleitas as commissões
do constituição o redacção. (QR

JToiirvillo, (27.
O tononto Machado passou hoje

em S. IPrnncisco no vapor «*Vict6*
ria» em direcção á capital do lüs-
tado.

Uo «ToihVillQ o S. 3Bcutòt nin-
guem o foi cumprimentar.

3?hreeo qutí estos municípios i'e-
pellom n solução qno so quer dar,
fazendo administrar o Testado
por um governador nomeado pclo
governo federal.

Aqui e om S. X^rnncisco fo-
ram hoje distribuídas pròoln*
mações ao povo neste sentido*

governo a gloria dc ter espontaneamente I duos que sc achavam presos na casa dc

AVULSOS
U. Rnrjii, C9.

0 dcpulado Homero Iloplislo teleg-ro-
lihou oo presidenle da liopublica nestes
lermos:

« No intento rie punir os republicanos
participantes no movimento abortado, os
autoridades federaes o esladoaes prati-
com lorios os Iropelios. Invadem as pra-
priedailes, arrebanhando cavallos e gados,
sem aimiiencio rios donos; prendem os
republicanos, sem flagrante nem culpa
formada, sujeitando a lorios os vexames,
aló as testemunhas rio Inquisiíorial in-
quento tios suecossos.

« Uma escolta do dez maltrapilhos, sob
o conluiando rio intitulado alferes Anau-
relinn, neslo cidade, assassinou o fugitivo
tenente-coronel João Peroira Escoltar;
saquonndo-o.

it ü juiz municipal consignou no pro-
locolo da audiência a suspensão de go-
rádios, prahihiiulo o transito sem por-
torio.

•t \ situação A liorrivel e a população
eslá emigrando. Por honra vessa, peço
enérgicas providencias. "—Pede lambem
tino reclameis providencias a redacção
d' 0 Movimento.
¦— e-rvíSjfiíKS^-tr^—¦-

A IIÇl
No arligo ipio publicámos no dia ?i dc

fevereiro, a propósito do anniversario ria
promulgação da consliluição, dissemos
que o paiz, abalado nos seus alicerces
sociacs pelo riesarronjo completo das
molas federativas, devia volver o seu es-
pirilo, nessa hora rie desanimo, não para
uma solução revolucionaria, mas para
a loira expressa Jo nosso pacto fuuila-
mental.

Ahi, com clfeilo, em disposições bem
categóricas, sc achava formulário o
unico recurso conciliador c patriótico
tle que o governo ilevc Innçor mão, antes
do engrossar perigosamente a maré
dos descontentamentos c das represálias.
0 nosso illusíro confrade rio Jornal do
Commercio abordou honlom, com uma
franqueza patriótica; a necessidade de sc
determinar quanto antes o prazo para a
eleição presidencial, e apoiando cm so-
lidas razões constitucionnes a logiti-
mitloilc c a opporlunitlnric riessa mediria.
Paro nós, o motor serviço que sc pótle
preslar á llepubiica ó orientai' a noção,
nioslroniln-lhc o perigo do qualquer mo-
vimento sedieioso c nbrindo-lbu assim a
eslrada franco para as reclamações legacs
c salvadoras.

Sc a constituição riá ao povo brazileiro
o direilo de esperar rio governo a obeilieu-
cia pelo menos nessa parle do Ksla-
tuto Federal é sabia o previdente delibe-
ração rio legislador; sc por ora não ba
motivos senão para suppor que nas altas
espheras iluailininistraçüo o representante
rio poder executivo sc tenha esquecido
da pròvisoricdadè rias suas funeções, c rio
caracler especial ila suo investidora, não
lia oulro recurso pnra o palrioiismo, para
o palrioiismo que raciocino e não porá o
patriotismo que subverto, senão esse ap-
pello as leis fundnmcntoes, que, com
abnegação c probidade cumpridas, afasto-
rão por processos honrosos esse espnu-
tolho da rcveita,desdolirádo soturnamente
sobre o coração rio paiz !

Desejávamos o esperávamos quo o go-
verno tivesse a habilidade politica tle vir
¦ao encontro dessa opinião, manifestou-
do-a ofllcialmcnte, anles dc que ella
procurasse a válvula dc um grande órgão
dc publicidade, que assim tiraria a esse

afllrmado o seu respeito á lei fundomen
lal da llepubiica, o seu desapego ás len-
lações elo poder, a boa vontade patriótica
com que mesmo alravez o erro linlia
supposto sempre interpretai' o sentimento
popular.

0 silencio que o governo guardou sobro
a eleição presidencial lança porém no
espirilo publico a suspeição natural ile
que cllc não tencionava tão cedo consultar
as urnas, prolongando assim uma situação
abstrusa o inconstitucional, quo embora
escudada nas circumstancias exlraordi-
narias do paiz, não o salva comludo das
responsabilidades que lhe cabem nesla
grave crise polilica c quasi institucional
da Itepublica Drazileiro.

Seja, porém, como for, sc o governo se
pronunciar, reconhecendo emlim a vc-
roda recla dopois do tantas horas do
Iransvio, sc cllc chancelar amanhã com
a sua palavra essa aspiração nacional, la-
lente, mas á procura dc uma fôrma con-
creia no tumulto das emoções palrioti-
cas, o governo terá resliluido ao paiz as
condições de paz c dc equilíbrio que
cllc almeja. Garantida a eleição para 3
do abril ou principios dc moio, certa a
nação quo depois dc lanto desatino in-
constitucional entoaremos dc novo no
roginion da legalidade c da ordem, o paiz,
apezar do momento tenebroso que atro-
vessa, ameaçado dc conflagrações inlcsti-
nas, do uma crise econômica profunda,
saberá encontrar no seu-civismo as mes-
mas tradições do caracter idrcpldo
quo já o lem amparado nas lioras afllicti-
vis do liopublica.

Contra a conllança Ilrmc do povo não
ba conspiração subterrânea que tritun-
plic.

Assini possa o governo passar por cimo
dis más lições quo já deu, c convencer
o nação dc que para o processo eleitoral
o que a chamam, cila escolherá livro-
monte, soberanamente, o sou candidato,
sem ver montados ainda os mesmos ap-
parelhos machiovelicos das deposições
estadoaes, e quo, começando nas palavras
uucliiosas dos emissários, acabavam quasi
sempre, ás escancaras, nas clavinas dos
desordeiros 1

«^ noção acha-so agora reforçada com a
ccrlczo de que, so o governo quizer a
eleição rio presidento, correrá soni con-
luios muito escandalosos, sem pressões
nem violências, que dcsconccilucm ainda
mais na preveniria Europa a nascente
llepubiica Americana.

0 exercito c a armado brazileira, esle
exercito c esta armada gloriosos, que
emanciparam a nação ria fatalidade rios
Drogançaso rios Orleans, que nos deram,
com o seu heroísmo patriótico, a prepon-
derancio na democracia americano, lèm
revelado a mais briosa rias isenções, ries-
oggregantlo-so Incitamento eto núcleos
facciosos, poro que o paiz não suppoiiha
a sua liberdade coada com alguma cau-
didalura militar, por elles protegida nos
urnas, c sellaria nos conciliabulos rios
quartéis.

I.'já conhecida do publico esla reso-
lução tle quasi Ioda a força publica, cm-
pediada cm libertar o credito político c
seli.ial rio Itepublica desta aecusaeão a
quo os seus inimigos a lèm iminiscr .
corriiosnmcntc atrelado : a dc oberiecer a
stiggcslõcs mililares, como sc a mesma
forço, pelo faclo de ser a garanlia real rias
nossos Instituições; quizesse abastardar a
sim obra, escrovisando-a á prepotência
rios caudilhos.

Sc ha molivo até para neslc periodo de
Irislczas a nossa almo aliviar-se, virili-
saila pela mais ardcnló Té nos destinos
ria llepubiica, nenhum mais largo, mais
coosolatlor, mais retemperado elo quo
esln abnegação do niililar brazileira afãs-
lomlo-so rias Iti tns polilicas no momento
cm que as ambições, fundadas sobro o
prestigio histórico ou pessoal, podiam in-
(lur.il-o a umi intervenção funesta ao
IIhzíI e ós instituições democráticas;
fundailas pelo força armada sob a pra-
tecoão da sua bandeira c com a lealdade
da sua espada.

0 povo hraziloiro, sc o governo corro-
sponder á aspiração nacional, pódc por-
lanlo manifestar-se livremente, porque
ao seu lado, para fazer respeitar a sua
soberania, estará um exercito, verdadei-
ramente, instilucionjlniontc republicano.

Correspondera o governo a ossa aspi-
ração ? Resgatará com a mais gloriosa
liberdade os erros dc uma polilica que,
bon) intencionada, querendo aniquilar o
espolio dc uma dicladura, estrangulou os
Estados nos elos da própria federação ?

Já.não é sem tempo que o llrazil sinta
c eomprebenda para o quo foi que na
manhã de 15 tle novembro alguns crentes
nos destinos desta terra lhe abriram as
portas ria hegemonia americana 1

Ü «Sr. marechal Floriano Peixoto, vice-
prísldentò rio llepubiica, visitou liontem,
acompanhado do um rios seus ajudantes
elo orelens, o matadouro dc Santa Cruz.

detenção e que foram passarios á sua riis
posição, vislo ter verificado não so acha-
rem incursos em criminalidade que jus-lilicasse sua prisão.

0 operário José "lario Borges escreveu
um guia pratico e theorico dos torneirosmecânicos, trabalho a que os compe-tentos altriimcm bastante Importância.

0 Ur. chefe da locomoção ria eslrada dcferro Central do llrazil, tendo em vista anatureza da obra, determinou que seuautor fosse elogiado em ordem do dia dasofllciiiiis (hiquella via férrea.
Esto procedimento do illustro engo-

nlieiro e além rie lurio um motivo de es-
tinido porá os collégas elo intclllgonté
operário, cujo nome vem acima cilado.

Foi nomoado juiz do diroito da comarca
da União, ile I" entrancia, no Kslado rios
Alagoas, o bacharel Ilenjamin Pereira do
Carmo.

A secretaria ria inspeciona geral dc
hygiene passou a funeeionar no mesmo
ediíicio em quo sc acha Instalada a
repartição central rios telegraphos, ii
praça Quinze do Novembro; oecupando a
parto om quo esteve o ministério da in-
strucção publica.

Assumiu liontem o cnmniando gorai ria
artilhoria o general de brigaria Francisco
Antônio dc Moura.

BB. LOPES TROVÃO
0 distineto republicano Sr. Dr. Lopes

Trovão já não faz parte rin redacção
A'0 Combato; o valente tribuno ricsli-
goii-sc completamente ilaqueila folho,
por moio ria soguinto carta, lionlem eu-
viária no Dr. Pardal «Mallct c ria qual oito-
reccu.hos uma cópia para piiblieiiliulo :

'f Meu bravo collega — A honra rio pri-meiro tiro contra o actual situação poli-llca cabe-vos a vós quo, para lao role-
vado feito, trnnsforinasles 0 Combate
duma cidadela cm que só a vossa voz
rio commando devo ser ouvido, porquoobedecendo a ella foi que os vossos oom-
nnnheiros conseguiram provocar ns ru-
bras assomadas ria opposição (pie porahi esfusio como pronuncio ria restaura-
ção ria legalidade republicana.

Fortalecido nesla convicção, cumpre-
mi) reconhecei' que só vós, unicamente
vós, podeis sor rie jure o quo rie faelò já
sois:—rcriaotor-oliefo riessa folha, quo;se rosurglu pelo meu esforço, elevo a ma-
íiiitonçáo ria sua existência presente ás
irradiações suggostivas rio vosso toledo
masciilo o ás audacias indomitns rio vosso
patriotismo IntomoratOi

n Sabeis-lo e comvosco a denodada lo-
gião que vos circunda : — depois do
novo npparocimento ilo 6*omí«íe',iicm uma
linha escrovi nas suas columnas o rios
dinlieiros que passaram pela sua caixa
mu vinlcin siquer roçou-mo a cpidórmo
palmar tia mão. Çoin islo quero significar
quo não tomei porte, nem nclivaiiem
passiva, quer no rcdocção quer na
administração da folha. Nao obstanto lão
espontâneo quãn sincera coilllssão, so a
vossa gentileza teimar em rcconliocer-mc
alti unia partícula rio ilireilo, tini quo eu
vol-n oHereça, inteira o intacta, como
testemunho ila muita gratlelão quo vos
devo por tontos,nesse Lázaro que resus-
cilosles cnm lorios ns exiiboroncios ria
vido,espertado na niiiili olmo sauriiiso um
dos períodos mnis alornicnlnitos ria mi-
nha carreira rie propagonriislo. Como
prova, porém, rin qun não dcsdenbnis a
minlia tilfcrto insignilleonto,peço-vos quono sou cnbeçario substituais o mou nonio
modesto pelo vosso, já bojo vibrante dn
torias as irlaçõcs glorilicontcs rio me-
rito-reconhecido o aoclaniado. Corto que,se fosse baslanle granilo, eu tlello vos
deixaria melado como sombra esbatiria,
para dar ao vosso maior realce c rc-
conio.

«Pequeno, enlrelaiilo,como é, sou cou-
Slrnngido a recloiual-o lodo para n col-
locar ii testa de mu diário que breve
entrará nos alvéos da publiciriailc sob o
titnlo — A Jusliça.

"Kscusoi-me dizer-vos que cila vem
lonior poslo enlre os que apontam o ini-
migo coiniiiuin, muito embora os meus
45 aflitos jo ine leiiboiii tirado u segu-
rança ,i vista e no punho o lirirczo, quesobejam ós vossas qualidades rio atirador
emérito.

tf Aperta-vos a mão com as cllusões
mais cortliaes rio collega o — Lopes
Trovão.d

Doclàrou-so som elleilo os decretos
rie lll rie oulubro ultimo, quo considera-
vam cm disponibilidade os juizes tio co-
marca de Quarablra o dn varo rio casa-
mentos, no Eslailo da Parahyba, bocha-
reis Joaquim Moreira Lima e Clauriino
Francisco rio Araújo liiiorilii ; os rio co-
marca rin Monção e rio llrejo.no Maranhão,
Coiistoiilino il.i Coslo Pereira e Francisco
Ja Cunha Machado. .

Aflm de prevenir qualquer tentativa
dc mascarada, o Dr. Agostinho Vidal,
chefe do policia, repetiu liontem cm cir-
cular nos subilelegailos urbanos e subur-
banos que o carnaval eslá transferido,
c nada sc pótle fazer nns ruas quo o
lembre, duranto os Ires dias que o con-
signam no calendário, Tomo,pois,cuidado
o publico : a coisa não é hoje, será cm
unho que vem.

Forani transferidos na armo dc orliiho-
rio: nara o i" rc_ginioiito,l" bateria, o capi-
tão rio 1" balalhão Alfonso Fernandes Mon-
loiro; paro o Io batalhão, para ajudado, o
capitão do 2o Leoncio Peixoto dc Azevedo
c para o i« batalhão, 4* bateria, n capilão
elo 2o regimento Pedro Ferreira Nello.

Foi nomeado o Dr. Arlhur de Figueiredo
Ilabello medico adjunto elo exército no
Kslado da Ilahia.

Coneeilou-se a Eduardo Gaillard a ex-
oneroeão que pediu ilo logor do medico
adjunto tio exercilo desta guarnição.

Conccileu-sc licença oo marechal dc
campo graduado reformado João Kvnnge-
Iisla Nory da Fonseca para residir no Ks-
lodo tio Amazonas, podendo sair ria He-
publica sempre que llie convier, feilas as
necessárias comuiunicações á autoridade
do respectivo districto militar:

Poi aposentado, tto conformidade com
n uri. 75 da consliluição do Itepublica, o
Dr. Iloberio Callieiros 

'de 
Mello, no loirar

rio inspector da alfândega tio Maceió,
Estado tias Alagoas; percebendo o venci-
incuto quo llie 

'competir 
na fôrma tia lei.

hoje aNa igreja tln Casiello começa
coi.inonia das Quarenta Horas.

Xa colhcriral, nns igrejas tio Castollo,
S. Pedro c nas diversas matrizes desta
capital far-sc-lta na tiuarta-fcira o ollicio
rio cinzas.

0 nosso collega 0 Movimento, de São
Borjn, enviou-nos um telegramma a rc-
speilo dos últimos suecessos rio Ilio
Grande tio Sul.

Publicanilo-o na secção competente e
já tendo deito sciencia o governo, só nos
cumpre actualuientc esperar as provi-
dencias que os acontecimentos referidos
exigem c com urgência.

0 Dr. Goliischmidt, ",* delegado, mandou
bontem pór em '"herdado alguiís indívi-

0 capilão do fragata Haplista de Leão
será mantido no commando do cruzador
/l/Miradc/leHViKo.indcpcndcnte ela opinião
ele quem presumia que o facto tle tor
completo o sou tempo tle emborque o lo-
varia á passagem paro o logor de copilão
do porlo desta capital.

A verrioelc elevo ser sempre evidenciaria,
além dc quo o própria distineção daquelle
oflicial manda conscrval-o nó commnndo
rio navio, que agora lem rie sair para o
estrangeiro.

Honlom o Dr. Goldschmldt, .1° ride-
gado, deu busco dunin coso em S. Chris-
invom o bojo pela madrugada devia ter
oflecitiario outra diligencia, ambas no
interesso dc inquérito importante que
corre pela sua delegacia.

AOS POBRES
SOS Olll CKIIIOlllH

Aos portadores dos nossos cartões dc
ns. 18ã a 201 distribuiremos bojo, rias
10 lioras Ja manhã ao meio-dia, esmolas
dc 13, assim caridosamente enviadas oo
nosso escriplorio:
Anonymo
Anonymo
Francisco do Ilorjo Coelho, em

intenção rio anniversario rio fal-
Iccimculo tto sua mãi

V. Lí F., cm intenção á alma de
uni sou amigo

5Í000
5/000

5.000

53000

As eslações Marítima o Central do
estrada ris'ferro Central Brazil despacha-
ram nnto-lionlciri volumes com o poso dc
,"t07.74õ kilogrammas.

0 Centro ilo Partido Operário monda
depositar bojo uma rica grinaldo fúnebre
no túmulo tio seu malogrado companheiro
Alberto Viclor, eslando incumbida desse
piedoso preito de saudades uma cnirmis-
são composta dos Srs. Alberlo Valeriano
llenlo Ferreira, Jo'é Fernandes lícito Fcr-
reira, Leonardo Franca c Benjnmin dc
Figueiredo.

Ao terminar o IS» comicio rural de
Irajá, que hoje so cflcclua na estação tle
Povuiia, proceder-se-ha á inauguração
ilo canal dessa localidade, ba poiico
tempo desobstruído por ordem da rc-
specliva inlendencia.

Üs trens para a Pavuna partirão da cs-
lação do Lajú, ria estrada «lo ferro do
llió do Ouro: ás S horas da manhã (trem
dc passeio),! I lioras da manliã (especiol).3
da lanto ( especial para os convidados),
e 3 i/í c 4 huras,

usA voila lar-sc-lia ás 5 da tardo e7 c 9 da noite.
0 trem das II ela manhã chegará a Pa-

vuna na oceasião em que elevo começar
o comicio.

PARA VIOLONCELO
Para qno venhas a compri!'fi(:ndelrf!3
Stln os meus versos batdos dc expressilo:
Nú'j tein o brillio idual dus teus cabellos
E sobra-lhos, lalvez, o corarão.
PiirtSni, so aecaso to csqttereste a lel-os,
Oiivistc-mu falai" dosta paix.iti,
Das noites claras tios teus ollins bellos
E avoludados como a lua inüti.
Chega, pois, ,1 janela e ouve os mous passos,
Antes que venha o sol o deslo amor,
Súbito irrompa um tuiliillitlo de abraço'..
Traio um alivio pnra a minha dor;
KSu hesites, nem tomas embaraços
Quo serás niinlia, soja como for...

«li.v.Mics nn Azevedo SoaniMio.

ISSPECTORIA DE IÍYGIME
0 Sr. Ur. Frederico Fróes, secretario

da inspeciona rie hygiono Iransiniltiu-nos
.1 seguido comiiiiiiiieaçào, de ordem do
Sr. Dr. Gonçalves Cruz," inspoctor geral.

Commissão rio verificação rie corliços—
Esta commissão visitou íis estniogens á
ruo dc S. Cbrislovão ns. 20; 22, 03 o 158,
julgadas insànoaveis pelos respectivos
Drs. delegados rie hygiono, o opino peloseu fechamento, visto que .os melhora-
mentos a exigir-se a bem da salubriilailo
rie laes habitações eqüivalem o com-
plelo reconslrucção. Visitou mnis a coso
rie alugar cònilliotlos á mesma rua n. 178,
senilo riu parecer que o respectivo Dr.
delegado inlinie o proprietário paratlosoccupor iinmodiatnmontcos nposontosj
nãoconsontiiido que continue esse prédioo servir poro coso do habitação collectiva.

Essência de groscillo condemnada—K in-
spccloria geral de hygiene r.ontlcmnou tlcz
kilos ile essência do groscillo.procedentes
do Londres pelo vnpor l.a Plala e con-
signadosa Augusto Máximo rio Veiga & C,
residente á rua Vinte Quatro do Moio, pnr
haver atonalyso nue bc procedeu no labn-
rolorio nncionnl revelado na amostra
que lhe foi ronieltida; a presença ilo
ácido salicylico.

Acompanhado rie suo Exma. familin,par-
liii hontom poro Caxambú o Sr.coiisollieiro
Mayrink.

Corre pela I» delegacia de policia um
inquérito solire negócios rio Ilauco rio
Praça, o rios depoimentos já lomatlns
resulta compromoitimcnlo pára o.s cx-
direclores dessa coso, «oo que nos dizem:

Xa câmara dos deputados ollcniã prin-
cipiou n discussão rio projecto que rc-
forma os escolas primarias.(I prnjeclo fui ctiiiibotirio polo deputado
llioliler, que so esforçou pur demonstrai'
o caracter inconstitucional tia loi, com-
batendo violentamente a monopollsaçâo
do ensinei pcln Eslado.

Lemos no Kolhische ZeitUhg quo o mi-
nistro ilas flnaneas, Miqucl, pedira o sua
demissão on imperador por se não con-
formar com o projeto que reforma o cn-
sino.

0 imperador pediu ao miuislro quo
suspendesse a suo resolução, alé que pela
discussão rio projcclo se reconhecesse a
nitiililloação, ijuo no plnun rio reforma
serio conveniente introduzir.

Porle hojo poro a Europa, a bordo do
paquete Congo, o honrado capilalisia Sr.
CÓndo ilo Allo-Moarim.

Acompanham-no alô a bonlo, cm lan-
obiis espeeiaes, amigos e admiradores rie
S. Ex.

Duranle a semana (bula forani vaoci-
nadas 100 pessoas no instituto bactorio-
lógico tio Dr. Freire : .11) eram dn listado
rio Ilio, . do Pará, 3 rio Minos, . do São
Paulo, o uma tle caria um rios listailos tio
Ilio Orando rio Sul, Alagoas, Ceará o
Boina. Havia mais 3:) Italianos; II portu-
guezes, o liospnnlióes; uni argcatlno e l
francez.

listou em duvida, não sei so tcnlio a
cabeça adliòrídn oo tronco ou so já me
sentenciaram á decapitaçõo e cu fui exe-
culailo.

Sinto cnlefrios,e lenho medo da própria
sombra; Ioda a liiimanldado aceusa-mc
por este malhar constanto; íómonto uma
parlo desla grande população incilo-me a
proseguit',riizonilo-mo que presto relevante
serviço aquelles mesmos que pedem a
minlia pobre, inoffensivo e pequena ca-
boca.

Mas dcgnlario mesmo a scicncia ensina
quo terei alguns momentos rie vitla e tln
pensamento, c então poderei fazer
ainda uma ultima coreto poro esses
senhores que não querem chegor-sc pára
o cnminliojdecapitado mesmo, dum nl-
limo exterior da morte visinlia, meu
braço lovanlar-se-ha cm movimento con-
vulsivo c eu vibrarei uma ultima pon-
cada de malho.

Não, mas cs lenho muilo viria ainda,
quero viver, como dizia mimoso poeta,
o vibrar noilo o dia contra todos essas
tortuosiilorics que vão por nhi além, até
que a bygienc oflicial, a Inlondencia c o
povo sc tornem meus amigos, muito meus
amigos, e codo um reinrme os sous niáos
hábitos o venha collaborar oo lodo dos
que pretendem fazer dosla lerra uma
porção rie mundo liabilavel; limpo o puro
sob Iodos os pontos do visla.

Sim, porque nós não temos nada eto
limpos, nem de ásseiados.

Ii' verdade que não nos dão agua, nem
para beber quanto mais para lavar a
cara e a roupa.

0 lliesouro nacional lem gasto rios de
dinlieiro, o o povo estala sob a acção rio
stipplicio Ja série.

Quanilo falo cm povo, está subenton-
riiilo que me redro á patuléa, a estes po-
bres diabos que moram cm eslalogcns c
casas rio aluguel barato; esses para quem
a inlendencia ha poucos dias marcou rie-
terminada quantidade dc agua, quonli-
dade que não chega nem poro os misteres
culinário, quonlo mnis para medidas
de asseio domiciliar, lavagem de roupas,
etc; já so sobe, porlanlo, que não me
atrevo a falar tles ricaços, moradores em
palácios c chácaras; porque, estes não
precisam e nem carecem da acção rio
malho e da bigorna : lèm agua aos jorros,
cm cascatas c rcnucliòs, cm banheiros
natalorios c tanques ine."í:oiavcis.

Levanto; pois, o meu protesto contra
essa mediria que a intendeneia inventou,
ridícula ç irrisória, tão ridícula c irriso-
ria quanto a oulra ilo pão a peso, dei-
xaiiilo ao patleiro a faeulrioiie do preço c
odmillintlo as pequenas riiifercnças desde
que o pão esteja bem amassado c bem
cozido.

K' bem verdade que a intendeneia pôde
so defender, dizendo a respeito do pão
que eada um dc nós tem o direilo dc
não coinpral-o, roer o que o diabo amas-
sou em logar do roer este que aqui sc
fabrica, c que, quanto á agua, não preci-
samos de fartura, porquo somos lão pouco
assoiados que, apezar dc muilo religiosos,
ouriuamos nas paredes das igrejas.

Yulcano.

DE TUDO PARA TODOS
Em scssilo do posso rcuno-so liojo abmeio-dia no l.ycou de Artes o (Oflicios ti dire,etoiio tia Federação Operaria, sob a presidênciado clicft! da instituiçtlt).— Existiam ante-liontom nos divorsosbospitaes a cargo tia Sanla Casa da Misori.eonlia l.áliO enfermos, dos quaes 771 nado*

naoso-7S0 eslrangeiros. Na sala do banco do*ramso uesso dia Jlü consultas c aviaram-so 351receitas.
Estão liojo do estado na guarda nacional.'no :i° batalliJto tle Infantaria, capitilo EduardoAugusto do Siqueira: no s", alferes Julio Au*

gustu Miiieiiv. ila Silva (de dia) c tenente An«iiiniii Vdorlno da Silva (ii uaile); no 1!», te.iieiito Diirães Pacheco; o no 2o regimento dacavallaria, tononto Joaquim Vianna "da 
Silva.

. -— A banda do musica do 21" batalhão doI .Jantaria tocará dürantb a tarde de hojo na
jarilun da praça da Acclauiacão.—— toi este o movimento do hospilal deS. Sebastião; uo dia 20: existiam ?Bl enrerrao»te lebre amarela ; entraram 51; railcccram 17,des quni'5 8 eiiti-.tiltis moribundos o 1 feto.curaram-soill o llcaram 'ICI,

—; Já começou a cnllecla dos carlões tiadonativos para a fundação do uma soeiedad»dramática om Si ClIrlstovJo,Movimento ilo hospital do variolosos tléiianta llarbnra no dia 2(1: existiam 37, entrou 1e llcaram 38.-— Na roceliodorla geral termina amanhã at-ohraiiça, sem multa, do imposto do industrias e
prollsaoes, companhias o sociedades anonymas.1Está liiije tle tlia na policia o Ur. Cario»Bousquel, -í" delegado. '

REGISTRO DA MORTE
Cento e duas possoas falleceram anfe<

honlein nesla capital, assim divididas pelo
obiluario oilicial:

Febre amarela  47
Oulras febres  31
Accossò pernicioso  3
Causas diversas  41

Tolal.... .... 102

Dos fallecidos eram: maiores do lí
annos 05 e menores 37; do sexo mas-
culino 72 c do feminino 30; naeionaes 5Q
c estrangeiros 52.

0 subdelegado rio 1" dislriclo rio Sacra-!
menlo minutou honlein apresentar oo Dr.
juiz do 3" preloria, poro lor destino, o
menor José I.oureneo de Souza, que YO?
gava por aquelle dislriclo.

As 0 horas tia larde rio honlom, no largo
rio S. Francisco rie Paulo, esboçou-so um
meeliiig popular. Havia publico o havia
um orador;

.Do junlo da estatua do palriarciia da
Independência ergucu-so uma voz alti-
sonanlc.

Os grupos concentraram-se o os Irans*
ciinlcs (lelivcrain-sc.

As primeiras palavras dc ura mal ali-
nhavado portuguez começaram a ser ouvi-
rias, quando do reponlo uma carta do
bichas cliinezas foi ajirada no incio d»
praça.

li ao sou explodir cslrcpitoso, no ecrebro
do auditório gerou-sc a idéa tle uma
carga ile fuzilaria, o que o poz cm rápida
fuga para Iodas os ruas o para Iodos as
riirecçõcs.

Houve um fcclia-feclia apressado; mas
tudo so restabeleceu, não sendo mais
visla a carta tle bichas porque ardera, o
orador porque linha fugido o o auditório
porque não estava paro massodos.

0 tonente Alvarenga Fonseca, siibdcle*
gaito rin 1* districto du Sacramento;:fez
apresenlar lionlem ao Dr. chefe de policia
dezoito indivíduos que prendeu nas
diversas ruas o praças rio sou dislriclo,
por implorarem a caridade publica, im-
.irluiiando o.s transeuntes.

BVUOBISV
Muito mo tem bobeio com o miolo a lal

disciplina espontânea, prcconisatla pelo
provoclo jornalisla Arisliilos Lobo cm um
editorial do Figuro. Disciplina esponta-
noa 1

Sompro pensei quo fossem duas pa-
lavras anlinomicas, quo sc cscnucciam cs-
barrando dc cei/icratlrariucoãolibcrriiiin do
proloqulo francez : hurlcnl dc se Irouvct
cnsemble). Mas agora o illuslre confrade
cm loiro redondo ensina-mo nuc a dis-
ciplina púito viver em pleno iilylio com
a espontaneidade, sem intervenção do
cnlobrole, nem da palmatória, nem da
chibata, nem da cadeia, nem do jejum
forçado, nem das palmadas, nom dos
beliscões, nem dos puxões dc orelha,
dns dcscomposliiras, nem do meio algum
suasorlo-coercltlvo.

Parfailcmcnl!
Adinillida a llicoria da disciplina ca-

ponlauon, o conibinoniln-o com a ila per-
fectibiliilarie humana, chegaremos o um
estado de civiiisação tal que os bebês,
concluídos os seus novo mezes de stagio«
darão um pulo para o meio do mundo,
sem auxilio tle ninguém levarão o mãosi-
nha ti altura da molleira c o seu primeiro
vagido será :

— Prompto 1 Iiu já nasci!
Não haverá mais necessidade dc prisões,

nem de juizes o Iribunacs, o código pas-
sara a letra morta...Cario quol será cucar-
regado ile se castigar a si próprio, quando.
commeller algum erro. A consciência do
cada cidadão terá cm umo rias mãos uma
vara do marrrioielro e no oulra uma pai-
maioria do cinco furos. Quando praticar
algum dolicto, não lom mais do quo es-
tender ns mãos ou oulra coisa á cou-
sciencia. Disciplinou-se 1

As mulheres Infleis npplicar-sc-hão um*
duzia dc botos ou do marmeladas, por
cada vez que macularem as honras dos
seus homens.

Imaginem só quo pândega 1
Depois que o anianto sae pelos fund03

Jo quintal, cila, a ariultcra, rccnlhe-so
toria cnntricla ao sou boudoir, tira a con»
sciencia ria gaveta; enlrega-lhc a palma-
toria, estcnito a mão o apanha uma duzia,
chorando e gemendo, ai, ai... e porque
tal... minlia conscienciasinha do cora-
ção... não foi por querer... ai, ai...
está doentio muilo... me perdoe desta
vez... ui I... ui I... cle.

Kslá disciplinada c prompto paraouiriJ
3. GUEr.tu.

O TEMPO
Observações meteorológicas dc honíem;
Temperatura máxima, 30.4; mínimo.

•22.7; evaporação, 2B,3; ozono, 7; veloci-
dade média dò vento cm 24 horas, >,V>..

Foi declarada mixla a escola rie mcnf-
nas rio Compo rio Grammo, na Parahyba
rio Sul, regida pela professora D. Isabel
Peixoto Cardoso, o extineta a rio sexo
masculino ilaqueila localidade.

Devendo depois dc amanliã rcallzar-sé
a abertura elas aulas ela escola rie arti-
iheria e. torpedos, rccoinnicndou o quar-
tel-general da armaria aos Srs. eomman-
dantes da 1* c 2* divisões ria esquadrão
bem assim aos Srs. comniandantes do
corpo dc marinheiros naeionaes c navios
soltos, que escolham, dentre as praças,
aquellas quo tiverem as precisas ido-
ncidade e habilitações para o alludido
ensino, assim lambem boa condueta,
enviando-as para a corvela-escola; ou-
Irosim que remettam ao quartel-general
as relações nomiuacs das mesmas nraças.
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O PAIZ-DOMINGO, 28 DE FEVEREIRO DE 1892

Ao nosso collega llodolplio Abreu en-
iflcrcçou honlem o Sr. Dr. Josephino Fe-
licio dos Santos a seguinte caria dc con-
'jribuição 

ao assumpto que aquellc nosso
companheiro está palriolicamente dcba-
tendo:

i « Applaudindo a sua franca o decidida
defesa da integridade dc Minas, hoje aba-
lada pelo movimento da Campanha, di-
rijo-lhe esla por ter sido nominalmente
chamado em seu arligo, honlem escripto'cm O Paiz sob a cpigraphc— Minas o
a sua divisão—onde diz :

í « Ainda liontem, enlre tantos oulros in-
üicios c provas Ao apoio nue a essa ten-
íalivapresta o illustro Dr. l-crnando Lobo;
a quem eu não prezo nem considero me-
jios do que o meu amigo, me foi referido

Íor 
um dislinclo mineiro o Sr. Arthur

erreira Torres que n'uma reunião de
mineiras aqui realizada, foi depreoadp o
digno Dr. Josephino F. dos Sanlos para
entender-sc sobre esle assuinplo com
S. Ex. cm nome dos altos interesses cm
jogo nesta qucslão, o qual trouxera como
rcsposla nada se poder obter no sentido'desejado, porque o illustrc minislro do
¦interior so revelara francamente parti-
dario da separação. >•

« Não ó inteiramente exacla esla in-
lormaeão.• «i E' verdade que um distinclo jorna-
lista, filho da Campanha, disse-me: que
:cra intento seu ede alguns mineiros dc-
legar-me a missão de entender-me com o
Br. Fernando Lobo, digno minislro da
jusliça o interior, em bèm da sustenta-
icão da idéa da aulouomia do Minas do
Sul. Pondcrei-llio que não eslava dc
accôrdo com a idéa da divisão de Minas,
O por isso não podia advogar essa causa
junto de meu amigo ministro do interior,
só podendo portanto encarregar-me dc
transmiltir-llie os desejos dos commissa-
rios que fossem nomeados.

« A reunião alludida não leve Iogar
mor motivos que ignoro.

« Por este faclo deixei dc entender-mo
coino novo dislinclo minislro do inlciior.

i o llio, 27 de levcreiro do 1892 — 0
amigo, patrício e correligionário Josephino
íelicio dos Sanlos. »

de Carris Urbanos, aado por isso reco-
Ihido ao hospital da Misericórdia. -

Antônio Auguslo, bochéiro do bond, mi
preso apezar dc áffirfjiárem os passagei-
ros ter-se dado o faclo devido a mipru-
dencia da vielima, que estava embr.ia-
cada. , ., ,

Viinol-o ¦ entr. lanlo no hospital sem
apresentar symploiuas de embriaguez.

Foram exonerados o 1» e 3» supplenles
do subdelegado do 0° dislriclo de S. João
Baptista do Arrozál, em Pirnliy, José An-
lonio Itibeiro Sobrinho c João Pimenta
de Mcnczcsi -.

Castilho ePedro Christ Lisboa; i«, 2» c 3»
supplenles do subdelegado do G° dislriclo
de S. João Baptisla doArrozal, em Pirahy,
liellnnnjno Tavares Ferreira, Anlonio Dias
Barreiros o João de Abreu Guimarães
Cambraia. '

A rcquerimcnlo de Alberlo Pedroso,

guc 
solicitou inquérito pela I» delegacia

c policia sobre o deposilo de uma letra
de 15:000,? no ilanco Caiicionador o Mcr-
cantil, foram nomeados peritos para exa-
minar a escripturaeão desse eslabcle-
cimento.

. O decreto n. 747 approva as alterações
ícilas nos estatutos do Ilanco dc Credilo
{leal dc Minas.

- No dia 25 dc janeiro ultimo um cor-
nela de um regimento de arlilhcria,
aquarlelado em Valladolid, llespanha,
disparara uma espingarda conlra o sar-
gcnio da sua companhia, exclamando:
ii Desla não escapas.«

0 sargento caiu varado pela bala c pouco
depois deixava do existir.

O corncla foi preso, instaurando-se-lhe
logo processo suminarissimo.

No dia seguinte era julgado cm conselho
de guerra o eomlciiinado.á morte, dando-
se logo ordem para que ò réo tosse posto
de oratório.

Assim se cumpriu, o no dia 27, isto ó,
dois dias depois de ler sido comniettido
o crime, a execução do réo foi realizada,
pois o governo llespanhol não esleve dis-
posto a aconselhar o indulto á rainha rc-
gcnlc.

O subdelegado do 1" dislriclo da frer
guezia de SanfAiina mandou recolher á
casa de detenção Bolarmino da Cunha
Corto, vulgo Chileno, vagabundo conhe-
cido, e que foi preso ás 9 1/2 horas da
noile dc nnlc-lionlem, quando linlava
assaltar um transeunte na praça da Ile-
publica.

Pela câmara ecclesiaslica passaram-se
os seguinles provimentos:Ao couego Joaquim" t.loy de Medeiros,
para celebrar, confessar c pregar, por ura
anno.

Ao padre Domingos José da Maia, para
celebrar c confessar, por um anno.

Ao padre Miguel Ilogerio, para conli-
nuar como vigário dc Guapymirinic para
reger a de 'fherezopolis.

Ao padre Marcellino Moroni do Agna-
dello, para continuar como vigário da
cidade do Anchiela e para reger a de
Guarápary, por um anno.

vel, pois ofílcioupcla manhã ao inspector
geral de hygicnc, dizendo quo a casa
estava cm más condições sanitárias.

OS

'•' Tendo desapparccido José Gaspar dc
Sarros, tripulante do rebocador Eslan-
darlc o suspeilando-se ler sido elle vieli-
ma de um crime, o Dr. Goldsclnnidl, 3"
delegado, iniciou inquérito para averi-
jjruacocs.

Teta repartição geral dos Iclegraphos
pxpediram-so õs seguintes aclos :
:. llcmovcndo da estação de Sanlos para'ádc Guaraliba, 0 adjmilo Julio Campos do
^Amaral e desla para a Central o telcgra-
phisla do 3" classe Arlhur José Ferreira
do Carvalho; da de Porto Alegre para a'da llahia, o lólcgrapliisla-clicfo Pedro Uo-
drigues Soares o desla para a Contrai o
tòiegraphisla-clícfo Eduardo Alberlo Pi-
,'mcnlel, onde so acha addido continuando
ijcsse caracter;

I da cslação de Gangussupara para sorvi-
rem no!)»" dislriclo, a disposição do respe-
iclivo clióro.otciegraphistádo 3* classe An-
tonio Manoel da Costa c sua imilher,a ad-
junla Maria llila do Cássia Plolz Costa o
da do Morrclcs para a do Itio Grande, o
adjunto João Medeiros, a pedido;

ila cslação do Jnraguá para a de Penedo,
o adjunto' João Tavares da Cosia ;¦ da seceão de Maceió a Penedo, o in-
speclor dc 3» classe Argomiro Augusto da
.Silva para encarregado do serviço lele-
grapliico da capilal do Eslado de Alagoas,
ílcamlo encarregado daquella secção o in-
speclor de 3a classe José llodriguès No-
gueira.i Designando para servir nn 5° dislriclo
o feitor Elmodado da Ilocha Wanderley c
lia linha tolcgraphlca do Campinas c
Goyaz o inspeclor de 2a classe üdulpho
Cardoso.

A companhia Torre EilTol inaugura
amanhã os seus estabelecimentos á rua
«Jo Ouvidor ns. 77 e 79.

Escrevo-nos o Sr. Xavier de Brito, dire-
clor Icchnicodo jardim Zoológico:

>i A fertilidade natural dó Ilrriiiil ó tão
grande que apresenta-nos na escala
zoológica famílias inteiras quo lhe são
exclusivamente peculiares, cujos indivi-
duos mostram carâterés lão especiaes quo
são ligados a oulros do antigo continente
iiiiicameiile pelos traços geraes que
servem para unil-os na mesma ordem;
assim, os simianos de nosso paiz per-
lencein a esla ordem pelos caracteres
geraes que a estabeleceram o distam de
seus congêneres da Asiá e África por sua
conformação singular e seus hábitos
curiosos. 

*
o Os monos dn niiligo continente, quasi

em sua totalidade, são ináos Irepadorcs,
ao passo quo os da America do Sul são
excòlònlòs habitantes das alias arvores,
concorrendo para isso a existência do
uma cauda proiiohsõra que não possuem
oiiunllirapoiiiürpluis, 03 cgnnecphulas, os
ccrcopilheós o lautos oulros quo vivem no
velho mundo. Baseados nestes ò oulros
fados, os naturalistas fizeram dos sihiios
que habitam nas florestas do Brazil duas
lainilias, a dos plalgrrhincos c a dos Impa-
lianas. A primeira, riquíssima de gêneros,
abrange OS maiores vultos ila nossa fauna
simiaiia fi dentre esles gêneros destaca-se
o dos micos (ccblis) de quo luz parle o
Saiihy, céus ratuellus, um dos macacos
mais apreciados.

ii Não lia quem o uno conheça: não ha
quem não o lenha vislo dansar, pular, Ira-
balhar com difforentes objectos, Imitando
os afazeres dc diversas classes sociaes,
ao mando de seu senhor, em geral um
ilaliauo, que loca velho realejo para
melhor realçar as cabriòlas o carolas do
paciento o dócil animal.

ii Ha desla espécie iniiila variedade.na
cór, porém o que a cáraclcrisa bem é a
imitação dc cornos que os peitos da
cabeça formam cm ambos os lados. Em
caplivciro é niiiiio dlflleil se adquirira
reprodução do sãuhy ; o.jardim zoológico,
porém, acaba dd obter esle resullailo, quo
por cerlo chamará a allcnção daquellcs
quo so interessam pelos estudos da zoo-
íogia, n do publico em geral quo lera
oceasião dc ver uni interessante, inolfen-
sivo c gracioso animnlsinlio.qiiõ eom todo
o desvelo c cariulin é tratado por sua
progenilora, um einblcma do amor iiki-
leriin que não possuo, pelo menos, a me-
lado da humanidade.»

Pedro de Albuquerque Palliares é o
nome de um pândego que hontem ás 10
horas da noile pretendeu esboçar um
carnavalzinho a seu modo, ali no ultimo
quarteirão da rua do Ouvidor.

A rapaziada rodeou-o interessada por
vel-o recordando-se dos bons tempos da
infância, cm que de casaca dc chita,
cabelleira branca, cajado e mnnoculo,
dansava delirantemente:

A rapaziada rodeou-o o começou a
cantar compassadamento aquella quadri-
nha exquisila:

0' raio I ó sul i
Suspende, ó lua!
Pobre do velho
Qü'eslá na rua.

E o Pedrinho dansava com um lie espe-
ciai, caraclcrislico, iuexcedivcl

Por llm chegou a policia o perturbou
ludo, lembrando-llie a decisão da inlcn-
dencia. Foi -iwso o Pedrinho.

Em assemblea geral hontçm, foi solem
nemente empossada a nova administra-
ção da sociedade de soecorros mútuos
Centenário do Marquez dc Pombal. Com-
poem-na os seguintes Srs.:

Presidente, Luiz Pereira dc Macedo;
vicc-prcaidcnte, Alberto Pinto de llarros ;
1° secrelario, Domingos Fernandes Fari-
nha; 2° dilo, Anlonio Manoel do Lima;
lhesourciro, Alexandre Pereira dc Figuei-
rodo Tondclla, c procurador Adão Luiz
Quintclla.

Foram igualmente empossadas as com-
missões dc finanças; hospitaleira o do
syndicancia. .

Muitos inquilinos da villa Iluy Barbosa
conlani-nos que vai por lá tamanha falia
de asseio, principalmente nos miiiloriosj
que nem um delles sabe porque foi que
a respectiva delegacia de hygicnc ainda
não providenciou a respeilo.

Falam também em quantias cobradas
além dos alugueis, para criados que nunca
appareeem, Não garantimos a verdade da
informação. Providencio sobre o caso a
autoridade a quem isso mais de direilo
compelir

Nu praça de Abiliá, Cairo, realizou-se
em janeiro ultimo, uma cerimonia impo-
nente : o juramento prestado no khediva
pelos olllciaes do exercito egypcio.

Logo do manhã, Iodas ãs tropas dc
giiarníção nn Cairo formaram na praça;
A' chegada do khediva. acompanhado do
seu cstado-miiior; os ofllciaes postaram-se
na frente dos corpos respectivos.

0 imaii encarregado de receber o jura-
menlo achava-se nn meio da praça, as-
sim como o ministro da guerra e o gc-
noral inglez (Irenlell.

Depois da cerimonia, o khediva, se-
guidó da sua brilhante escolla, passou
revista ãs tropas.

O Sr. Eduardo Carlos Pereira, recusan-
do-sc a fazer parle da chapa para as fu-
turas eleições, do directorio do partidorepublicano, apresentou em seu logar o
conhecido jornalista Dr. Wcnccsláo José
de Oliveira Queiroz.A colônia mineira deve sc reunir
hoje na capital para protestar conlra a
orcaçãò do Eslado dc Minas do Sul.

—'Os estabelecimentos de educação
cm Campinas fecharam, vislo estarem ali
gracando febres de máo caracter.

Antc-liontcm, cm Bragança, o trem
dc ferro viclimou um infeliz siirdo-mudo
que na oceasião. transitava pela linha.

Em Maxamhnmba foi preso ha dias
Francisco de Souza Marinho pelo com-
mandante do respectivo destacamento, a
quem injuriou e desobedeceu, muilo
embora já houvesse sido admoestado
previamente pelas autoridades policiacs.

Pessoa conceituada ipfbriúa-nós que
Marinho não procedo correclainenle na
sociedade, e quo por mais de nina vez ha
sido chamado á presença da policia.

A local dc um nosso 
'collega, 

dc ante-
honlem, foi cerlamenle devida a infor-
nincõcs apaixonadas. (I delegado não arbi-
IroiljMarirtllò não esteve iiicouimuuicavel,
nem por parle das autoridades do logar
exisle qualquer prevenção conlra elle

Oelavio Xavier Simões, vulgo Cadete,
queixou-se anle-honleni ao subdelegado
do I" dislriclo do Sacramenlo de qm-, no
entrai' n'uma casa de jogo da rua Luiz
do Cniiiõos, loi espancado polo respe-
Clivo dono, que negara-se a enlregar-lhe
um cliapóo du cabeça e um par de líp-
tinas.

Ora. o quem o mandou ir á casa de
jogo V

,/ CASAMENTO CIVIL
Na*» pretoria eslão aflixiulos os 1" edi-

laes de casamento de:
Carlos de Moura Coiltinho e Elisa Au-

gusta Coiiliulio, Annilial Auguslo (Io Vi-
Hiena o Elisa do Almeida, S. Leopoldo o
Lauronlina Joaquina do Araújo, Anlonio
Fernandes Freitas o Maria Aiilonia Sá e
llosa, José Domingos do Moyscs e Maria
do Amparo, Oscar Garcia da Silva c Beiie-
ilida 'levares da Cunha.

Tia escola nacional das bellas artes
afcha-se hoje exposto o bello retrato, a
ÍIUO uns rolei inio.), ullimnmonto rooobfdo
pelo conselheiro Ladisláo Nello como
dislincção particular de Sua Mngeslade o

•imperador da Allciiianha por não ler o
nosso patrício podido açoitar a condeno-
ração que lhe destinava o governo alie-

imaO, a isso sc oppondo a nossa consti-
tüição; traz o retrato a assignalura dc
Sua Mageslade o foi feilo pelo nolavcl
artista B. Leiibiich.

0 serviço medico da policia durante a
presente semana será feilo pela seguinle
fôrma, autópsias o corpos de delicio cm
liospilaes e domicílios, Drs. Thòinaz Cóe-
llio e Araújo Lima; verille.aoão de óbitos,
Drs. Nomczio Quadros e Moraes Brito ; in-
(criio,Di's. J. Carvalho e Clcmenle llarros.

Foi transferido o medico adjunto do
exercito Dr, Manoel Francisco da Cosia,
da guárniçãô'do Eslado da Baliia para a
desla capilal, conformo pedi/'

¦ 0 Dr. Lima Driimmoiid, promotor pu-
hlico, opinou peia coiidcmnação do Hon-
rique Cavalcanti de Albuquerque no
[grão máximo do arl. 35!) g I» do código
jicnal «vislo estarem provada.", as circuni-
sláncias aggravànlOB dos £3 5o c 7o do
arl. 39 do mesmo código.»

Henrique Cavalcanli, á mola-nollo de 8
do setembro do anno próximo lindo, na
casa n. 138 da rua Sele de Setembro, fez
üm Fiinny ICramer, com unia navalha, feri-
Biênios qne produziram deformidade o
ihliabiiitação dc serviço por mais dc 30
dias. como fimdo.subtrahir dinheiro que
á oflendida trazia guardado entre a meia
c a perna.

Ao tomar honlem 0 conselho direclor
da instrucção primaria o seciiniloria
desla eapiliil COIlhcClini llio (Io uma pe-
lição dos professores Luiz Auguslo dos
ilêis, Adolpho Pereira dos Santos e (lui-
IhcrmC Joaquim da Ilocha, i'c(|iiercndo
que ;'i vista do disposto na primeira
parle do aviso de 31 de dezembro do
1.890 do ministério da inslnicção publica,
lhes fossom pagas na razão dos venci-
ineiilos ncluncs as gráli.HCttções addioio-
liaes que obtiverem em ¦'>! de janeiro do
correnle anno, iiprrsenlou o Sr. Dr; Joa-
quim Abilio a segUinlc proposta, que
loi unanimemente approvada:

¦-Proponho que, do conformidade- cem
a resolução tomada pelo governo em
outubro de LSTli, sob parecer da secção
respectiva do conselho do lislado, roso-
Incuo a (pie se refere o aviso n. 35S do
ministério do império do li do mesmo
nome e auno, o dc accôrdo com o dis-
posto no decreto ll, 1.390 de li dn le-
vereiro do 1891, se represente no niinis-
lerin dò interior pedindo que se torne ex-
lensivu ao profcssõrãdó publico primário
esecundario ndciiberaçáo tomada comro-
fcroricla aos lentes substitutos o proles-
sores dn escola polyleclinica, om solução
ao offlnio n. (i do ll do janeiro do correnle
auno do direclor da mesma escola, de-
vendo-se mondar abonar nesse caso, a
par.Hr do t dc janeiro de Imio, aos pro-
lesÈorcs que já' tinham gratificações ndtli-
clónScs quando passaram n perceber oau-
gmonto (pie tiveram cm seus vencimentos
daquella dala em diante, a dilforénça
enlre as gratificações que oclüalmCnlo
recebem c ns que 

"lhe 
deviam ser pagas

se as mesmas gmíiflcàoõcB tivessem
acompanhado proporcionálmento o refe-
rido augmento, segundo determinam n
mencionada resolução dc l de outubro
pc 1873 o o aviso expedido nesse sentido
relatlvamohlo aos dilos lentes subsiltulos
c professores da escola polylhiiica.»

E como cm nossa folha de 5 do correnle
sol) a epigraphe— Inslnicção Publica—já
traiamos desle assumpto, achamos oppòr-
limo pedir para isso a allcnção do Sr. mi-
nistro do ln.lcr!or, do quem sc espera
njuizada solução.

Foram concedidas as seguinles patentes
do invenção, por decreto de 13 do cor-
rente :

N. I 398 a Wallcr ,1. Ilanimoiiil, mo-
rador na cidade do llio Claro, Eslado do
S. Paulo, o John Gordoiij morador nesla
cidade, confirmando a quo lhes foi con-
cedida pelo governo dos Eslados Unidos
da America do Norle para uni grampo ou
prego dn forma melhorada paia segurar
os trilhos nos domicilies.

Por nulos de 20 do correnle :
N. 095 n Gcorgo Voiíng, Frank 1'earn e

Willian Crippiri, residentes em Inglaterra
por seu procurador Jules Góraud, mora-
dor nesla cidade, pnra os melhoramentos
introduzidos na sua invenção privilegiada
pela patente daquollo numero, os quaes
vigoram einqnanlo durar a dita patente;

H. 1.401 a Eugênio de Lacerda Franco,
morador nesta cidade, por aquollo procu-
rador, pnra uma ínacliina do beneficiar
café, denominada — Novo Lavrador La-
e -rda;

N. I 404 n Polelho, Teixeira & Autor,
residentes no Eslado do S. Paulo, pelo
inesmo procurador, para unia machina
do descascar o limpar café, doiromiiinda
—llolclho;

N. 1.403 aJocl Gilbcrl Juslin, morador
em New Vork, polo mesmo procurador,
parn cnnslrucçno do obuzes pnra expio-
alvos de grande forca,

Acha-se delliiilivaiiienli: consolidado, o
sobre bases sólidas, o partido operário
de Nillicroy.

A1 sua frente, dirigimio-o cspiriliial-
nienle, enconlra-se o Sr. Eugênio Gcorgo.
moço que, pelo seu preparo inlelldctiial
recebido no estrangeiro, é garantia se-
gura do Incremento fuluro quo lomara
a classe operaria.

Auxiliado por varias pessoas, membros
influentes do partido, enlre os quaes o
operário li. Picolis, o Sr. li. Gcorgo tem
promovido a publicação do manifestos,
arligos, pnniphletos, ele, O conferência.-,
ou anlcs palestras scienlilieas, para en-
sinamcnlo do operariado de Nillicroy.

MARINHA E GUERRA
Foi nomeado para embarcar na Ia di-

visão o aspirante Anlonio Dias dc Pina
Júnior.

Mandou-se passar da (orpndeira
fguàtcmij para o couraçado Aquiialmn o
2° sargento do corpo de marinheiros na-
cionaes Báymimdo Pereira da Silva.

Foi nomeado para servir na ca-
nlionoira Guorany o guardião Pedro Cc-
íosiino.

Mandaram-se desembarcar do con-
racailò Aquidalian os fognislas oxlrqnu-
morarlos José Francisco Soares do Snuza
0 Demelrio Teixeira do Carvalho, visto
lerem concluído o tempo de seus con-
tratos.

Concodpii-se licença a Francisco
Ferrão de Gusmão Lima para malriciilnr-s i
no curso prévio dn escola naval, pre-
slaiido no llm do auno o exame que lhe
falia.

O numero d'.l Familia honlem dlstrl-
Jmido apresenta vários mellioramentos,'entro OS quaes a mudança de formato, c
promeltc em breve elfcctuar a sua pu-
liiicacão bi-scmanalmenlc.

Anto-lionlem á ineia-noile, mais ou
menos, manifcslourso incêndio nos fun-
«los do jiredio da rua da Sando n. 180,
onde tem estaleiro José da Silva Orllló.
• 0 togo foi logo oxtihcto por pessoas do
povo. O corpo de bombeiros, qnc com-
pareceu Immedialamento, não leve mais
necessidade do funccionar.

À imprensa estrangeira noticiou lia
.lempor, (pie o americano Wcscher eslava
resolvido a dar a volla ao mundo, a ca-
,"Vallo, em 500 dias.
[ Dois andarilhos francezes escreveram
agora ao americano, apostando cm como
percorreriam o mesmo caminho a pé cin
menos tempo.

O ilinorario seria o seguinte; através-
safiam a Europa por Berlim o Moscow ; a

,'Asia por Toholst', Irkulsk o Tehilc ; o
Japão alé Vokohams; a America desde
S. Francisco alé New Vork o dalli alé
1'aris. Esle trajeclo foi calculado pelos
andarilhos em 30.000 kilomelros.

Conliam na victoria, porque contam
pom a certeza tlc que a resistência do
liomem e superior á do cavallo c com 59
dias de descanso, que são os da viagem
jiormar.

;_ O fiscal da freguezia dc SanlWnnn,
acompanhando o medico municipal Dr.
Garcia, apprehendeu honlem cm ipiatro
casas de paslo da Gamboa grande quaii-
tidndc dc carne secca deteriorada.
P0s proprietários foram multados e o
gênero remettido para a ilha da Sapucaia.

Foi removido a pedido o professor daci-
dade do llaliorahy, Filinlo lilysio I inlieiro,
nara a escola da Apparecida do llumo, em
Pirahy.

0 snbdclcgado do Ia dislriclo do Sa-
cramcnlo remetteu honlem ao Dr. juiz
da ;i:i pretoria os autos, do inquérito queiniciou por crime dtí homicídio involnn-
tario conlra Manoel Francisco de Paula, e
OS de oulro por oílensa physica conlra
Eduardo Fernandes llrago, Itozendo Soa-
res dos Sanlos o Silva o Alliancio da Fón-
seca,opinando pela pronuncia dos aceusa-
dos nos arls, 3U1 o 303 ao código penal.

A travessa das Flores, em S. Christovão,
as ruas General Sampaio e do Retiro San-
doso, no Cojúj o a de D. Anua, no Pedre-
gullio, são das que mais urgentemente
carecem dos cuidados da Empreza (iary.

Dia n dia mais augmenla a porção de
águas que por IA lidaram eslagnadas; o
capim cresce como se os respectivos mo-
radores tivessem a intenção de formar
uma lloresla para seu uso particular; o
lixo é lanlo quanto se pódc imaginar (pie
elle pnr ali se anioiilõe... Um horror! li
entretanto, até a ultima hora, não nos
consla que qualquer dos pontos cilatlos
haja merecido a visila de alguém daCary
ou da inlendencia municipal.

¦fem o n. 718 o decreto que approva as
modificações do Banco Ilural llypollie-
cario.

Ras diversas eslações da cslrada de
ferro Central do Brazil existiam honlem
42.013 saccas, assim distribuídas :•i Central5.191, Marilima 2I.3S7, Belém
405, Palmeiras 55, liodeio 193, Sanla'Anna
50, Barra do Pirahy ISO, Vassouras 28,
Desengano 153, Concórdia 200, Alliança
185, Paty 80. Avellar 150, Parahyba 466,
Çnlrc-Ilios 90, Serraria 2.791, Parahybuna4134, Espirito Sanlo 310, llcliro 574, João
&'mS rlíi5.'„ s"nlíl Cnl» 'O- Macacos 18,
Si? ?„$ 60. Penha Longa GO, Anta 438,
rmiSL oíS' ,!''c»iatnm Constant 5Ü0
iECo"e2n ! ,,0.r,° Nnvo 2.000, VargemAlegre MG, Pinheiro 140, Divisa Mil Sn!mby 499, noseira 2.520 b TiSlSté lio":

Justino de OHvcira, quando passava. nnte-hnntcm pela rua do Núncio, esquina

Íi 
de S. Pedro, foi alropcllado e contou-

do peto bond, chapa n.50, da Companhia

Dizem do lloina ao Daily Chranirle que
as dioceses calholicas da 

'Inglaterra 
vão

em breve ser agrupadas em duas pro-vincias, uma dependente do bispo de
Nevvpòrlj a outra do arcebispo do West-
llliusler.

Depois desla divisão é que a Sanla Sé
nomeará o suecessor do cardeal Mau-
niug.

Foram promovidos a Iclographislas do
3a classe da roparlição geral dbs lele-
graphos os adjuntos! Gabriel Ricardo de
Oliveira, Maria Amalia Cardoso, José de
Assis Ferreira Povoas, Terliiliano .Souto
Blvar, Enrico da Cosia Mendes, liublydcs
(lomes Ferreira Leite, Josó Narciso da
Silva Pecanha, Anlonio Madruga Gardel,
Francisco de Paula Mello, Alberlo lii-
beiro Pores Machado, Eugênio José do
Lima Júnior, Ilenio José da Cosia Jllllior,
Eduardo do Figueiredo llebeüo, Francisco
Gomes Yillela, Francisco Alves Pereira
Martins Júnior, João Francisco do Amaral,
Oelavio Gardosp da Cosia", Cândido lio-
drigues de Almeida, José llnplisia dos
Santos, Anlonio Leopoldo da Silva. José
Mu.vlaert, José Zdcharias Vieira, (licordo
Francisco Canejn, Maria Amélia dc Caslro,
láiiez liiiimaráes Cavalcanli, Antônio
Ennes Bandeira. Giislavo Silva, Oscar Fer-
nóndes Pereira Vianiia, Paulo Furtado dc
Mendonça, Manooi dá silva Heis, Joaquim
da Luz Cunha, João Cândido da Silva;
Aliaclolo José do Ni-scinieiilo Júnior, José
de Aquino Braga, Manoel Pores da Silva,
Iticardo Julio da Cosia, João (lualberlo
da Silva, Luiz Auguslo Crespo Júnior;
Pedro Leão do Campos. Francisco llillen-
COÜri lieis; Ferreira, Francisco SolailO Be-
roquy, Hoilor Pimentel de Vascoiiccllos
GoutínllO, Anlonio de Azevedo llnria, Au-
relio Fliivio de Albuquerque Mello, Eli-
gênio da Silva Lbrdclloj Nic:iiiiiroCiii|iieiro
de Caslro, Frederico Carlos Duarle Nunes,
Pedro Joaquim da Silva Ultra, Tmicredo
Vieira. Anlonio Pedro ila Silv.i, João Pe-
reira Pinlo, llodolplio da Silveira Aze-
vedo, Luiz dos SoiltOS CáStellaii, Anlonio
Francisco de Mello, Luiz Lavenéa V,'.:n-
derlêyi lleiirlquo Marques tja Silva, Fraiir
cisco Gomes Gãrdin Júnior. Alfredo La-
rimia, Jeremias Cardoso de Arárlghoia,
Alberlo Dikmio Esjraila do llarros, .leão
Marlins da Silva, Josó Anlonio Leão, Luiz
de Alcântara Erhnrdt. Joaquim (lá Itoclia
Cernucirá, Rodrigo Affoiisb ila Cusla, Os-
car Pacheco, Epiplianio Camilo dc Araújo
Wrlboi', Eurydes Jansen Tavares, Alfredo
Nery IV-rreira, João Alâlíalpa dos Sanlos,
Alexandre Qastóüd, Josó Alfonso Soares,
Salurniiio Nunes de Carvalho Lima. Ma-
noel ilpriqogciics Vidal, Emílio Pereira
da Silva o Maria da Gloria Padua Mon-
íeiro.

E' bojo superior do dia á guarnição da
cidade o mojor-llscal do '.'.!" balalhfin de
Infanteria, José Solem dc Menezes, o eslá
de dia ao quarlel-gcneral o major Arnaldo
Guimarães.

Os batalhões do inraiilcria darão u
guarnição da cidade, o Q" regimento dó
càvallaria o ofllcial pnra ronla de visila
o o 24° batalhão dc infanteria o serviço
extraordinário.

E1 amanhã superior do dia á guar-
niçuo o iniijor-ílscal do 24° ba.talliüo do
infanteria Sérgio Terlulinno Caslello
Branco o eslá de dia ao quarlel-fçeneroc»
o alférçs Pedro Brotou Ferreira Maiifort.jv

üs corpos de Infanteria darão a
guarnição da cidade no I» regimento dc
càvallaria o GÍtleial para ronda de vi-
sitaí :.

Apresenlou-sn a repartição de
ajlidanlc-gencral o alferes do S» regi-
menlo do càvallaria João Baptista da
Silva Carvalho, por ler sido nomeado
njiidnnlo de ordens do conluiando geral
da arma dc arlilhcria.

Foi pcnnilíldo áo tenente do 9° re-
gimenlo (lc càvallaria Paulo José de
Oliveira Júnior demorar-se nesla capital
aló o dia lí de marco, que lem de se-
gnir para a escola inililar do Estado do
llio Grande do Sul, allm de millri-
cular-se.

Mnndou-sO servir nu IMialalhãii dc
engenheiros o capilão de iirlillieria Aris-
lides do Oliveira (ioiilnrt.

—— Foi íraíisfcrido do I" batalhão ile
infanlérla para o 17» da mesma arma
o alferes Anlonio José Figueira Júnior.

Miindou-so por á disposição do
çommanilanle da escola hillllnr do Ceani
o lenciild do S> regimento (Io càvallaria
Auguslo dc Albnqucrqiio Mello.

Por portaria de 27 forauí concedidos
no 2» cadete do I" rõgimenlo do uavàlla-
ria Ernesto da Silva Freire 3 mezes do
licença para tratamento de sua saude
no Eslado do Paraná, dc accôrdo com o
parecer dajiinln medica militar do saude
que o inspeccionoii.

empenhamos por esso «levantamento»
deixamos cm taes cscriplos bem patenlc.

Oxalá dessa reunião possam o theatro-
divertimento c o theatro-arte colher pro-
veilos positivos, ao menos no que respeita
ás suas relações com a policia, uma vez
que do poder mais elevado nenhum
apego ,0"_', merecido.

*
Ao enterramento do corpo do actor

Carvalho Lisboa, eftecluado anle-honteni
no cemitério dc S. João Baptista, compa-
receram vários amigos c collegas do
finado, dentre os quacs nos recordamos
dos Srs. Xavier Pereira, Manoel Ferreira,
Alfredo Porto, capitão Vieira c José Lc-
vrero; actores Thomaz Espiuça, Portugal,
Sepulvcda, Kazarclh, A. Vallc c A. llego;
aclrizes Manche Grau, Condida, Edelvira,
Branca o Jane.

Podemos esperar em breve applaudir
Eugênio do Magalhães na scena do Be-
creio.

0 bom filho á casa torna.

Vai adiantada a organização do novo
elenco dramático do theatro Lucinda.

Boliíofó é uma bonita valsa do Luiz
Moreira, que acaba de appareccr capri-
chosamente editada pela casa liuschmann
& Guimarães.

Hoje, das 10 horas da manhã as 2
da larde, eslão francas ao publico as
galerias dá escola nacional dc bellas-
artes: Eslá exposto o retrato do linnera-
dor (liiilIicrmc.olTerccido pelo Sr. Ladisláo
Nello.

CALENDÁRIO MUSICAL
»6 «le fovorolro

Coxti

Anlcs de (ralar do Conti, nascido neste
dia, falaremos do um oulro, Francisco
Conli, cuja dala dc nascimento não sc
sabe ao cerlo, mas que deve ler sido na
segunda melado do século dczcsele, na
cidade dc Florcnça.

No seu tempo foi excelente tcorblstá.
Vamos explicar o que isso é.
Tcorbista é o tocador do leorba; c

leorba.é um instrumento inventado pelo
ilaliauo Tedrha.

Pertenço ao gênero da guitarra, mais
amplo o com uma sério de cordas livres,
sem passar por sobre o braço e portanto
não dependendo dos Irasles, no passo
que as oulras são dispostas como aclual-
menlo as lèm os violões.

Pois o Içoíbisla Conli, compositor dc
algum merecimento, leve uma discussão
com um padre c, depois do ouvir alguns
desaforos, deu-lhe uma bofetada.

0 clero, depois de ter tomado conhe-
cimento do faeto, condcmnóu o musico á
conllssão publica do delicio Ires dias sc-
giiidos á poria da igreja calhedral.

Conli siibmctteii-so com fúria á pena
humilhante ; mas, chegado ao logar da
sua execução, irrompeu com os mais
duros impropérios conlra os padres.

Por esle segundo crime foi elle nova-
nienle condemnado á mesma pena, mas
escoltado por doze guardas, aggravada
pela penitencia do eclicio o com um ar-
iiliolc cm pii iílio.

Cumprida a sentença ainda veiu nova
coiidomnaçáo—pagar ao clero nina multa
de 1.000 llorins, qualro annos de prisão
e o banimento da Auslrin, pois esso faclo
deu-se cm Vicnna, sendo Conli mostro da
capela imperial, no tempo do imperador
Carlos VI.

Decididamente não vale a pena ir ás
onlas de um padre malcriado.

Ante-hontcm, ás 7 t/2 (ióras da nòllc,
na rua da Gamboa, o indivíduo dc nome
Joaquim Brandão esfaqueou nm outro,
evailindo-sc em seguida auxiliado porseu patrão, que foi preso c recolhido ao
xadrez da 9' cslação.

0 ferido foi apresentado ao Dr. 2a dele-
gado, que o interrogou c abriu desde
logo inquérito a respeito.

Por eslar proferindo palavras olfnisivas
á moral publica na rua Conselheiro '/.:.-
carlas, b desrespeitar o patrulha do poli-¦ sia quando o admoestou, foi preso ante-

[hontem Manoel Antônio Cõncctla, que nin' caminho para a li» estação policial tentou
nggredtr, armado de navalha, quo trazia,
uma das praças, empregando nessa oe-
easião tenaz resistência, do que resultou
rasgar a blusa do soldado.

Foi recolhido á detenção por ordem do
subdelegado do I" dislriclo de Sanla llila,
que não esla para alurar doudos.

Tem o n. 740 o decreto que dá regula-
menlo para a cobrança do imposto de
consumo do fumo. .

Pelo governador do Eslado do Bio de
Janeiro foram nomeados : Edmundo liour-
hon', escriplurario do hospital de Santa
Tlicrcza de Petropolis'; subdelegado]
I», 2° o 3" supplenles dn 2» dislriclo de
Itabapoaria, José Felicíssimo Ribeiro, José
Ferreira da Cosia, Arilonio André «los
Sanlos c Leopoldo Titammy ; 1» tabelião
eiaiihcxos.de Caulagallo. durante o impe-
uinicnto dn serventuário, José Dionysiollarbosa; 2» n 3« supplenles do subdele-
gado da Parahyba do Sul.Luiz Moreira de

A bordo do Canga segue boje para Per-
nambuco o Sr. Dr. Anlonio Joaquim dò
Albuquerque Paes, que nos Eslados do
norle vai tratar de questões que sepren-
dem á iinmigraeão.

O subdelegado do Io districlo da fre-
guezia de S. José deu Imsea llOlltClll, ás 4
lioras da madrugada, na casa do alugar
conunodoa da rua da Misericórdia u. 52,
ondo apprehendeu... ninguém imagina
o que... seis cartuchos metálicos!

Pobres cartuchos, que aquella hora dor-
miam o somno da imiocçticia !

Em lodo caso sempre serviu do alguma
coisa: a autoridade policial parece que
tomou por ali alguma pilada desagrada-

iUIZ
con

8a acWHÍíO orilimsvlu

Dizia a respectiva denuncia que
Gonçalves da Silva, abusando da
llança nello posta por Allloilla Francisca
do Aguiar, mãi da menor Aniliozindi, de
4 annos, que a deixara brincando na
óasa n. 32 da rua do lienillca, onde o
hccusjido morava, allcnlerá por meio de
violência « contra n pudor da mesma
menor, saciando nella paixões lascivas,
conlniiiiinudo-a de mal verierco ».

Julgado honlem, foi absolvido por 10
volos.

Teve por defensor o cidadão Ferreira
Lima.

Foram mais sorteados es seguintes
juizes do faclo : Alfredo Augusto Pinico-
lei, Manoel (ioiilari Monteiro da Silva,
João Gonçalves Pedreira Ferreira, Luiz
Marcelo da Silva, Augusto César liamos,
Domingos dn Souza Lombas, Denivhulo
Míira,-'Josú Alves Guimarães Cotia, leli-
chino Alves dn Costa liais! Bcnjomlii Fl-
gin-ireito, Anlonio llodriguès Branco o
Anlonio llápliáei Nogueira Brandão!

Processo para amanhã : Manoel Antônio
Gonçilves Carneiro, rOiiho.

0 Conti de hoje, porém, é o Joaquim,
alcunhado' por Gizzicllo por ler sido dis-
cipulo de Gizzi.

Nasceu em Arpino, cidade do antigo
reino de Nápoles,-tio, anno de 1714 e foi
cantor íiolabilisiimo.Míilvez ornais extra?
ordinário sopranista que tenha existido.

Foi elle qucin, em Londres, salvou a
empreza Ihcálral dc Ilccndel quando um
empresário Porpõra ali se apresentou com
unia companhia lyrica, dò que faziam
parle ariislas como Farinelli, Senesiuo o
a celebre Cuzzoni.

Cilfarelli, grande cantor lambem sopra-
nisla, ouvindo falar no seu rival, saiude
lloma expressanicnle para ouvir o Conli
cm Nápoles.

Chegou ao Iheatro, embuçou-so em
amplo capole, entrou o sontou-SO, sem
ser reconhecido pela plaléa, e ouviu o
primeiro acto da opera Arlasersc, de
Leopoldo do Vinci.

Romperam os espectadores em frono-
licos applausos e, quando o enlliusiasnío
ia quasi a lerino, levanla-se CalVarelli c
brada cm voz clara :

—Bravo, bravíssimo, Gizzicllo! áCaffa-
relli chi lei dire 1

Esle artista produziu grando Impressão
cm Iodas as cidades da Europa o em I7-53
excitou grande admiração cm Lisboa.

DIVERSÕES

IjHjtoctnciilon <]<¦• lioju
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A pollclti miw (lirníetiH

Do Sr. Dr; Òaiíns' Costa, «.'..delegadQ de
policia, recebemos lionteili a segitlníc
caria :

ii 1* delegacia dò policia d.i Capital
Federal,em 20 de reveiviro dò 1892—Cida-
dão redactor ü'0 Paiz—Desejando ouvir
a vossa valiosa opinião acerca dos meios
dò levantar o liivel moral do nosso lllealrn
qiavnajiidiciosn phrasa dcJulcs llochard,
é como O livro bom n ulll quando eleva
o pensamento, ignóbil, niiida.inals do quoo livro, quando o abaixa e o macula,
quando uu compraz ua reprodiicção
dos aclo.; baixos da vida diária ..»
onlrosini, scifdo-mí lilJsoliilfimentn ne-
cessarios os vossos cohíelhos, quanto á
parle propriamente policial, que a vossa
experiência e observação de ha muilo
(eráo Instruído, vos peço a fineza de
vossa presença nesta delegacia ás í lioras
da larde do dm 20 do corrente—Desde já
agradeço cordiolmenti—Dr. Carlos Cosia.»

Aceitando o honroso convite que nos
enviou o Sr. 2° deiegado, prestaremos
quanlo cm nós caiba o auxilio que me-
recein os iuluilos de que se acha animado
e ante -ripamos os nossos applausos pelas
providencias que adoplar uo bem inlen-
cioijado propósito a que se refere essa
caria, de •• levantar o nivel moral do
nosso theatro».

Kesla secção, lembra-se o publico,
temos tratado repetidas vezes, cm séries
de arligos, desse assumpto c de outros
que a elle sc prendem, c o quanto nos

Vaihki).ui::s — Empreza Ismcnlá dos San-
tos — 3 • representação da peça Des dias
nos Pyrineus.

Ilixiii-iio— Eniprrzi Dias Braga—Ultima
da mágica /'/'/'/ Pafl

Sant'Aíín.\ -- Empreza Edcn-Thcalro —
23' represonlanão da peça fantástica A ten-
taç.ãa.

Apoi.i.o — Associação emprezaria Gar-
rido & C—As comédias Fantasma llranco
e Unia vespera de Heis.

Folies BÊnofinns — Gafo concerto—Es-
pcclacuto variado.

Tliculi".) Varlcilnilca •

niiz dias nos pvmjiiics

Ou eslá limito alterada a peca franceza,
na adaptação anle-hoiileni representada
pela Ia vez, ou a represcnlação parisiense
dispunha dc algum elemento nolavcl dc
desempenho ou de ònsccnaçãb, que aqui
não pode ser ulilisado. Só assim sc
explica porquciima peça de lão extra-
ordinário exilo em Paris lenha produzido
lão fraca impressão uo nosso publico,
como a produziu antc-lionicm, no Iheatro
Variedades. -.

0 (nirccho dos llez dias nos Pyrineus
é fraco (le interesse; os muitos episódios
a que daria logar não são aproveitados
com a vantagem que poderiam propor-
ritmar, como rin Viagem co redor do
mundo, que é peça do mesmo gênero.

Accrcscc a isso que nem sempre a em-
preza do Variedades foi bem correspon-
dida no Irábájho dó çnsccnaçôo, em q-je
é provadahicjito cuidadosa. Os scenarios
do Io o do 3" quadro, aquellc do pintor
llespanhol Canchas c esle dc Carnnciui,
são executados còm infelicidade. 0 Sr.
Can 'lias quiz fazer um armazém envi-
drac.de. mas o seu pincel não soube
pintar vidros e a decoração saiu-lhe sem
transparência o sem cffeito; a scena mon
tonhosa de Garanclni é grosseira, sem
verosimilhança nem imaginação, nem
perspectiva, aggravada pelo cffeilo bur-
losco de uma cascata dc apolhcosc des-
cabida c mal feila.

Desse pintor ha, porém, dois scenarios
que são bons o agradam muilo : o da
praça de louros c o dos telhados, c este
melhor seria, se não appareccssem no
3» piano, á esquerda do cspeelador,unias
arvores, que, por demito do desenho da
scena, parecem nascer dentre as telhas

Bcllissima a decoração do 7o quadro I
—scena de gelo—pintada com a habitual
maestria de Coüva. Pena é que tão pouco
tempo demore á vista do espectador.

Está muito bem tratada a exhibiçáo
apparalosa do começo da lourada, com o
brilhantismo de guarda roupa, evolu-
ções, clc. Faz muito cffeito esse quadro,
prende a attenção do espcclador, que, só
ao ver cair o panno á apparição do louro,
reconhece que não assisle a uma lourada
a valer.

Kão impressiona o ultimo quadro, pas-
sado no mar, pela má disposição do sce-
nario. A illusão, que so podia produzir
com o mar de lençol nos primeiros planos
c nos planos superiores de tráiucl, para
permiltlr o palco praticavel, deixa de
existir, do modo por que estão feitas as
ondas, com traincis, desde o regulador, c
com espaços de mais dc uni metro, de
soalho níi, dc um para oulro.

0 publico riu muilo dos episódios do
quadro anterior, em que fazem diabruras
alguns banhistas.

A musica cremos não ser Ioda da par-
litura do Varney. Isso, porém, não lhe
lira o merecimento, nem diminuo o nu-
mero dc trechos rccoinmcndavcis pela
melodia. A canção c coro dos engraxates
eo ductto dos gaios, por exemplo, são

destinados a agradar.
Itescntc-se um pouco o desempenho da

fraqueza do pessoal. So cxccpíuarmos
Peixoto, Lconor o Piá, nenhum oulro
vemos mencionavel, na lisla do nomes
dos interpretes dos Dez dias nos Pgrincus.
li, ainda assim, devemos salvar umas re-
slricções, quanto aos dois primeiros: o
papel que Peixoto faz não eslá nas suas
cordas, e, apezar do empregar Iodos os
bons recursos dc que dispõe, o po-
pular aclor fica áqueiri da realização do
personagem, que devia autos pertencera
Guilherme de Aguiar, so ainda laz parle
do elenco; Lconor, quo devia representar
um homem, um rapaz conquistador, que
seduz mulheres casadas, que apaixona
solteiras, que passa por medico para Loi-
selicr, no 4o quadro, apresenta o lypo de
um menino do 10 ou 12 annos, blusa;
calça pelo joelho, meia de mulher...
mperdòàvcl fantasia.

li já que falamos em desempenho, umas
obserTaçõesinbas com endereço ao Pei-
xoto, pelo muilo apreço cm que o temos
como artista laborioso c dò grandes npli-
does: é demasiada a sensação que figura
produzir-lhe o sapato; dir-so-hia que lem
debaixo da sola do pé... unia noz, por
exemplo, c o que mais larde se verifica
que lá existo é nina carta, cm meia tolha
do papel, dobrada om qualro, dcnlro do
um invólucro, não excedendo a espes-
sura dc tudo isso do dois niillimclros;
ainda outra, seu Peixoto: o narcótico
proslra violentamente; exerce acção
de torpor cm todos os membros, c, por-
tanto, não pormiitò que o braço tenha
força para servir du ponlo do apoio á
cabeça duranto lodo o dcsfalleeinienlo.

Os defeitos, as fatias da peça c da sua
representação acham-se, porém, compen-
s.ulos do 3o aclo cm diante por situações
engraçadas, quadros animados, ele, o
isso contribuiu pnra não se produzir o
desagrado manifesto da peça.

— Hoje, 3" represcnlação dos llez dias
nos Pgrincus.

NnulMnnn
A reapparicão do Joaquim de Almeida

ao publico, no papel do Salauaz, trouxe
novo elemento ile altraecão para a bem
fadada peça fantástica A tentação, que
ainda não cessou de produzir verdadoi-
ras enchentes.

Apollo
Abre-se hoje o sympalhico Iheatro do

Lavradio para um bonito espcclaculojcom
a popular Vespera dc. Heis e dois aclos do
não menos popular Fantasma branco.

hopròsnrita-SO hoje Pifl Pafl Tombem;
quem não a for Ver bole, nunca mais,
porque esla récilnéa ultimada brilhante
inagitfà que laiilas o lão bellas casas deu
ao llecreio.

1'olie* IJer,'íc''i'c.M
Como do costumo; o progranima de

hoje nllcreee uma porção de novidades,
li' assim Iodos os dias. O repertório das
eslrelas daquella constelação é lucsgo-
lavei.

<^»-

CONSELHO DIÁRIO

Com 4ê0 grammas do xarope de assu-
car frio misturado a duas eolliercs dc
sumo de laranjas o meia garrafa do eham-
lágnò pregara-se ingrediente para sa-
loroso sorvete. A essa mistura addl-

cionam-se qualro claras de ovos o pouco a
pouco licor. Eslando bem misturado,
gela-se.

ECHOS DE TODA A PAUTE
—Ali! meu amor! dizia elle antes dc

casar, quem me dera eslar toda a noite
a ouvir-to !

Casou.
Seis mezes depois, veiu ellc uma noile

para casa um quarto de hora mais tarde,
e realizou o seu desejo. Teve que a ouvir
toda a noile.

./i»;— liolão você, seu palife, não lem
vergonha do npporecer preso ncslc tri-
Inimil quatro vezes em menos de quinze
dias?

Rio—15' que eu lenho grande prazer
cm vir cumprimentar V. Ex., Sr. juiz!

Enlgrmüiiiti

(iioeinE — Tii.uiiiziiiü nu MAnciAL)

OOBRBIO
Telha leitr.r (VQ Paiz- Da capitai MO.C00 ;

ilo i:i.ii.< vá-) (! níisüvcl Bifier :iin,!.i. y
Julii l.r,:es-dc Almehlii fttlíú-Qüalquer

rcagèntè eniiireBudó pira tirar n tinta nãu eú
estraga (i lilipçl, cimo apaga o que èsltvor es-
cripti).

llols bicudo - A divida sil pôde: ser exc-
cutado im venolmonlõ da letra. A letra só pú>!e
síi spncgjiln sú o ilõvcdor não tiver lionUuraa
provado exístuncla delia.

Mon de S. — () vcrlio trõncr 6 Intfanslllvoj
rrnnecz! o slgiilllcã assunlãr sobre um Uironiii
pèsaveu quer dizer retracíoção de um acto
passndô;

Au-ilar-Gar — lln época ilolcrminaila paia
isso. lima vez npprovauos pelo governo, piido.

—<í>

MECROLOGIi
A ninrle ceifou lionleiu uma vida pre-

ciosisaTma : a do Dr. Luiz llarbosa Matlu-
reira Freire!

Moço ainda, clieio de (alento o dedica-
ção pela medicina de que se fizera ar-
(lento apóstolo', desde leMlj em que se
formara na faculdade do llio de Janeiro,
com todas as lulas o difliculdades enfren-
lou.

Clinicando no Engenho de Dcnlro lor-
nara-se popular c eslimadissimo outro o
pessoal das ófílcihas da cslrada dc ferro
Ccnlral, havendo chegado a confeccionar
um projecto dc serviço de soecorros
para as victimas de desastres nas estra-
das de ferro, que foi apresentado ao
congresso nacional.

Ultimamente residia á rua do lliacliuclo
n. ;i">, e fora nomeado delegado exlraor-
nario da inspeeloria de liygiono na
Iregiiczia do Sanlo Antônio.

Alaeado por uma angina diplilerica,
expirou liontem ã larde, a despeito de
mil esforços de collegas seus. Deixa
viuva e uni lilhinho.

falleceu honlem o scpulta-SO bojo
o Sr. 1'elinpe Joaquim de ErCIlás, cujo
ferelro sairá, ns 3 horas da tarde, da rua
Conde do Doillflm ll. 77 para o cerni-
lerio do Caju.

Enlloooil cm sua fazenda denomi-
nada Providencia, lislado de Minas (ieraes,
a Sra. baroneza de Leopoldina, viuva do
barão do mesmo tilulu.

Sn nin lembro, Blitij tivesto
ile hcllus ilenlcaa posse :
niinia tosse ilms se. foram,
Ioimiii-su duls n'putra tosso»
Segura, noit.-s o dias
póuea loásir a fa ri ar,
nndus, ([iit: tosso terceira
já não tem qui! le levar

rsil LililAS RETIDOS
E. C. Tiu.ÈohÁPíios — Victoria Nove,

Caliriel Costa ; IMolas, Alexandre Meu-
doijça; S. Paulo, Camliier e Edward Osb-
woville; Sanlos, Juvenal Pacheco e avi-
sos para Lemos, Einky, Gabriel e Arlhur
Soares.

li. E. CiiNTiiAi.— Delem, João Theodoro ;
Encantado, Joaquim ferreira; Queimados,
Santos; llarra, Uahllno Soares ; Marinno,
Antônio Joaquim ferreira ; S. Anua. José
figueira; Mogy, liarão Mendes Totla;
Malioslnlios, Arthur Lobo; Silio, Anlonio
Santos Oliveira : Cachoeira, Carlos Freire:
II. (ialvão, Dr. Alfredo Tavcira ; Juiz de
1'óra, flora; Ouaroliiigliclá, Machado
Irmão & Palma: Ilibei;r.u, Costa; llio
Novo, Pinheiro & C.; trénilcs, Barbosa
Soares: Sapucaia, Joaquim Lima; li. Itlos
Arlhur Pedro ferreira: llio Novo, Julio
Carvalho: S. Anna, Leopoldo da Silva
Jüilior; Barra, Oaldlno Soares.

^ FSLÍÇpÇÕES
fazem annos hoje:
1). Maria Lui:: (Io Siqueira Tinto, ylr-

luosa esposa dn Sr. José llerculario dn
Siipieirn Pinto, tmiaiiiionsu da cslrada de
ferro Central do llrazil ;

I). Francisca Yíolanlo da Cunha Leal,
mai dn nosso comnaiiíiciro de trabalho
João Medeiros da Silva Leal ;

0 Sr. Edmundo Martins dn Silva Cunha,
empregado da estrada de ferro Central
do llrazil;

O Sr. José de Almeida Júnior, commcr-
ciaule de nossa praça;

D. Ouillicrinina Voges, lilha do Sr. Gui-
iherme Voges, negociante iu> Paraná ;

O Sr. major Leopoldo Sartlíoii, com-
mandante interino do Io batalhão da
guarda nacional ;

A menina Adalgisa de Carvalho, lilhi-
nha do Sr. tenente pharmaecutico Gon-
çalves de Carvalho ;

A pequena Ondliia, filha do Sr. Pedro
da Costa Frederico.

Casou-se hontem na igreja da Gloria
comnierciaule da praça da Victoria Fre-
derico de Almeida com D. Horminia Ma-
gaíhães, dilecla (Ilha do brioso militar
coronel Marciano Magalhães.

CMS.» ««DISÍC3»— tt'ouHÍniiilo-no.i
(j«c um rx-oiaii>rr;;Milo rio iKtH.sacn.mi
ho íosn njtrcficíliilijo om í:í:;íuin CNÍa-
hcIccIillciitoM nrro,'í»»rio-No nn.HHO
iiH.siii-ir.il». ciiin|iro-nÓN ilucliiiai' nó
fuy.crcih parlo ria sionhü flriii» soclaJ
BaUEiav.ni* Ftfcpouiucciio ric Nionza o
itcujiiuilii d» Hlielin llntrllio, Ifiunl-
menio rioolaranria naria ilcvcrniÒN
ncHtn iiinçn ticninò cutriinijclrfi ntó
afl «le ilczciuliro «le HMSItl, «iiiei'
conii!ici'cliil, qiier iiiieílciiliiiiiicntc,
noni lOrinoN cji]iic*Ní]ucr «ntrnH ro-
N|iaií»nliilliiii«le.

EKo «Je .üiiiii'ii'0, 33 rtc fevereiro
ile is;»;',--«íi5;s.a & tiiüVJAiiaiN,

Gòiiiniinliin íinçiio ferren Snpu-
imliy — Faço scieuíe (pie continua cm
vigor a faculdade concedida pela assem-
bléa geral dii 25 do maio de ISÍII aos
Srs. accionislas de, inedianle uma ultima
entrada de 10,3 por accão, iiilegralizareni
as que jã tiverem 7a % realizados. Os
quo o (izerem alé Vi do correnle gozarão
do desconto do3í |ior acção.

llio de Janeiro, 22 do fevereiro de 1802
— Visconde de. Sàpucaliy, presidente da
companhia,

ipocoíi ile oiiltln»— Dr. Monteiro Braga
—Medico o operador.

FroltiiN isolei—Largo da Lapa, o pri-
meiro dos Estados Unidos do llrazil —
Proprietário,./. K Freitas.

Jsrl-.ncli':i e.^eolii «In í" Rriio pnrn
o nexo rcnilnlno — llua dos Inválidos
ii. 52—A matricula estará alierla iodos os
dias, do 1 ás .'I horas du larde, alé 29 do
correnle.

Vi-HiiiiiHi— Prnnipiifica-se com presteza
c niodicidado de preço, ã rua dos Ourives
ll, 30— Eurel.a.

OXjÁÍ?F & O—Kna clofã
Ourives n. ?~>~i' —Espcoia»
litljitle «íim. poi*ooÍa.naSj
oi*ystao®5 òvisikòllo o wí-
<;'i£<-l <le JS.ímI líiirton e
ai*i íívos <l<i i uxo.

Eír. Aironxo Cnvnlonntl— II. rua Des-
ombargailor Isidro n. 44 —Todos os seus
cbainndos devem ser dirigidos para a
rua Darão de Capancma n. üii, pliarmacia
Mello Franco.

HxnmcM pjcrncH rio |>ropiirn<orlOH
—Acha-se aberta a inscripção para os
exumes geraes de preparalorios, desde o
dia 15 a 20 do mcz corrente; na inspo-
eloria geral da inslnicção, ã rua Larga de
S. Joaquim, Iodos os dias lile.is, das 11 ãs
2 horas ila tarde.

Piini-p.ssouns adjuntos — Tendo-sc de
proceder ii revisão do quadro dus pro-
fessoroS adjuntos ás escolas publicas pri-
marias, rccobçm-sc alé o dia 11 do março
vindouro, das 11 ãs 2 horas da larde, os
requerimentos dos candidatos ao referido
cargo.

Escolas no 2°(iiiÁo—As matrículas para
as escolas publicas primarias do 2o grão
estarão abertas alé o dia 20 do correnle,
a saber: Ia do sexo masculino da rua
do Passeio n. 0; Ia feminina da rua dos
Inválidos n. 52 e 2a feminina da praça
Duque de Caxias.

IScribcrl — Dr. Jorge da Cunha, rua
Senador Danlos 47, as terças, quartas e
quintas-feiras, dc I ãs 4.

(Doiiipiinhln ficutral Pnultatn—Ten-
do sido extlncla a casa lllial desla cidade,
Iodos os encargos confiados ã cila passam
a ser desempenhados pela Companliia
Internacional Commcreio e Industria» (i7
rua Primeiro de Março, que desla dala
fica sendo agenle da Companhia Central
Paulista nesla praça.

llio, 25 de fevereiro de 1802—rela Com-
panhia Internacional Commcreio o ludus-
iria — Frànkliii Sampaio, direelor-secre-
tario.

KMirccInnnfi, eryM.tãcii, chrlHtoflc,
nlcliel e arligos parn uso donieslico, e
fantasia não deverão comprar sem veri-
ficai* os preços porque são vendidos nos
armazéns da rua da Quitanda 8511 o S7—
Casa Cypriano.

D*i<cvcnçi!n A agencia geral da loteria
do Sanla Catliarina mudou-se para a rua
de Uruguayana n! 2-L A extracção desla
importante loteria cffecluar-se-ha terça-
feira I de março.

OoitcIo — lisla reparlição oxpedird malas
pelos segiihitcs paquetes :

Hojo:
Glengoil, para Santos, rerelicnilo impre.-sos e

olijeclós para rcglslrar nu! ds 3 horas ila tnnlü,
Carlos ale ,-is 11 l/á ii eom |ioile dupla alé ás 'i.

llosario, para llníiln; Llshna o Ifainhlirgo, re-
cc hon do impressos tiú ;is 0 linras >u\ manlifl,
cartas para u jutoripttla llüpillillcn aie ia ;i l/.',
coin porto duplo e para o exterior alé ás 10.

Amanhã '.
Capita, para New York, rccolionilo impressos

üiii Q3 ü lioraá ila ii.iiiii.il, carlas «it; tis )o o
olijcolos paia registrar nl«í ás li lioras da tardo
de lioje.

HÉMOftftfc
UEDIÇOS

Bra. .autonlctn lliiis—Partos c moléstias
ulciinns. Gbainados por escripto. Coasniit»
do I ás3. llua V, Maratiguapo n. II.

»r. IMiiillo «lc Süollo—especialidade em
febres, moléstias do csloriiapoe do crianças.
Consultas das 10 á I o das C ás S da ujile.
llonsiilloiio rua Primeiro «Io Março 12, resi-
ilencia rua da floresta '.'õ, Coluiiiliy.

Dr. 5»lnto vieira— Módico-?-Consultório »
residência 11. Fernandes líubaarães lio.

Dr. Antônio «Dnluioh—Uesi ma da Prainlia
101. Cons. de 11 ás li li, Chamados a qualquerhora.

Hr. luinrlo flores—Moiilco, Consullorid á
rua do Carmo 31), de I ás 11 lioras da lanlo.
llesiileneia : rua liarão do Serlorio -13—no lll»
Comprido.

J)i\ tíeitcncoiivt—Operador com pralica do
Paris o Londres: moléstias das senhoras,
syphiíls, gonurrlióas o cslroítamoiitos da uru-
llila, curados sem dor; rua ilos Ourives, liU
do 1 ás 3 lioras da larde.

isr. AURii.itb Uo Ahrcii--Molesllas dos
ollios, ouvidos, nariz o gnrgailla. Uonsullòrlo'
Quitanda 120, dò 1 ãs .i lioras,

fir. Fcriiniule.H B-'isiii'irn — Assistente da
clinica da faculdade — Molcslias das crianças
d do estômago; sypliilis. Una Tlierezino, 111»
Santa Tliereza.

Ur. líiiiiíel «!c llniriilii — Paiteiro cope-
rador-r.Coi.sultorlo, rua Selo tio Sotüinbro Ué,
das'2 ás ¦!, tolepli. 127 — llcsldencla, rua liou-
levard-10, tolepli. 1101. SiS atteiiiio a clminados
para parlos, molcslias das mullieres o opic
rações.

Ilr. Oíinih !io Cro-ipo—Medico e parlciro.
llcsldencla.rua Condo de linmflm n. 101'. antigo
b'it Aniianiiv; cünsultorÍô,;rua Uoiioritl Caniai?
n. VI, lolopliono ii. 7005;

«r. sioiint—Cirurgião, de volta ,1a liiirona,
aluiu d sou cniidultiirin ã rua dns Uur.vts 11.7o,
Operações cirurglcas. Ocòupa-se espeelat-
mente das molcslias das vias winarias.
Consullas do 1 ás D lioras. rosilí. r.passageurij.

(9r. E<'nliii) B.H7. — llesid. c C-ms. EslafS»
Meyer. Cliamados a qualquer hora.

lír. tKtlumMlo tlsÍii't!rÍro i!on Mnn(o.«*—
Medico o operador, lies. Praça S. Salvadoi»
n. 5. Consullas das 10 ás 12 horas.

Mr. Ilcnjnniln IMonii—Sleillco o nperailor,
dá consullas das 7 ás 10 lioras da nmnliit no
rua da Saude ii. 138, onde recebo clianindo»
pnr usoripLo.

JEaiosiin-í ila gargiinta c ouvido^—
Dr. SíijUoIm liaiiiós, ílu volta ila Europa;
cons. ii rua General Câmara n. Ilí, das 12 á'
11 da laide.

CoiiHiiltorio |>olj'cHni«!0 «Iom liro. *l«
riedo illnin, Bliniüo Illiriindii o \r-
(lim- Rlngioil, á ru i l.area do S. Joaquim
101). Clinica de diversas especialidades. Con-
Sllllas e chamados a quatipier hora, mcsiiv
para lorada capital. TolOpUdííu 1012.

CohtítiUorio mciüco-cinirglco-iiol)''»
clinifii ii» !M>. Moreirii — Ti.ilamenlc
especial das molcslias enuecrosas sem oporai
riii, pelos processos tjo Dr. Uoymicr, inda'
mçuldadiís do mcillcljin du Paris o Slrasbourg,1
coni a líicdallia ouro do (jòvoriio rraiiccz pulos
sons traballios bcIüiiUücosí Na applicação do
tratamento se Uv, cm presença tio autor,
('.uram-se as doenças eslomacaes, Impoloneia,
vias urinnrias"o das senhoras. Consullas ido
1 lis 't lioras. (Iralis aos polnes, rua do lio-
sario n. 102.

IlilMIIiOlWnilA.
l\v> ninrfpicM du Soaria—tísp. Gm motos*

lias das crianças, pulmonares o do coração—
SorA procurado soitioittfS em sua rosiiluncia"—
lllaV, dollaiiua IJJA.naia consullas o visitas-

M0I.HSTIAS DOS 0I.IKIS
(t Dr. El. Ciiicdcm «le Mrllo, oculista, «Io

volla da liurdpa—UoilS. (ieiieral Câmara 80, lld
I ás 3 hs. Mui. dos olhos, ouvidos e garganla.

DKNflSTAS
[»r. .1. IP. l!<^ Wn IlCRÒ'—Uçlloca deules

arlillciaes pelos melhores systentas. Ulílurau
extralie dülltcs sem stijeilar ò ullbütü a oporá-
ções dolorosas, garaiiliiuloo bom exilo desses
trabalhos. II. Conçalvcs lhas n. I. Mas 0 U
$ da larde e das 5 as 10 da nollo, para aspes-
pons occupaifos durantob dia.

Ur. .toso Clinnòt DTcrost — Oli-urgH»
doilllstlli eoioiillono rua dosOiiiivcs ia.

l»r, !¦;. akcoI)'—llaliiiide clriirglcp doiilnim,
r. dt> llosario 120, llusldunclà, r. IlaüdoCcV*
l.ubo «i. Teleidione 10.117.

Cirurgião ileiiünln, Bír. ». fl, tíon.
çitlvcM — B|icnr;'üga so itii lodo o ipialipier
trabalho coiicurnciilo ii sua pruflssíto, traran-
lindo a maxiii' \ perleição. Pude ser procuradocm seu cousuliürlo á rua (liinçiilves llias u. 71
das 'J horas da manhã ás i ua larde. Ilòcòb?
chamados.

rrT.".í ;".'^r tei f.zizr. r^a ?,•»»' ctt^nyc*.*^ it'%. v w.'.^ zititivsxsM

DE PRIMEIRA ORDEM
rs cn» b' k m ,n ¦»' o v .1 icniMiTAn no
\ jinivi.it. - 114, 122 o 124, rua da Ca-
rioca, alfaiataria, sirgiioaria. Fazendas e
armarinho, comestíveis o vinhos por pro-
cos hnrálissimos — Os carretos são feilo»
por conla da Cooperativa.

iniAniaiCA ¦* vapok i»k wovei.s-
V 33,35; 40 c 42, r. do llogfiiito—Premiada
nas exposições do 1KSI e 82 e iiilcrn. do
Buenos Aires — M. J. Marlins & filhos.

I tu tior« MABCiiffi. rua do Theatro
/Vns. 13 o lõ, grandes armazéns do
fasondás, armarlnlio o ofilclna do costura
dirigida nolaliaJjilcontramoslraMino.íany.

nASJaSAKIA PltAlVCEKA O çrandb
\ iCitiporlp do meias o roupas brancas para
homens, senhoras o crianças, 20 % monos
do íjtio cm outra casa—ll, Ouvidor 75,

/^..obõaives A <'.— Deposito dos afa-.
irniados preparados Êsscnolà do Passos.
Vinho lonieo e nutritivo d jiomadaanli-
dartliròsadòSilva, rua da Assemblóa ii.flO.

Am 
paiíauss ninia ne.d.iai-:!-*, rua do

Tliealro 20—Especialidade em yeslldoa
o confecções, grande sorlimenlo db ves-
lidos para meninas de Iodas as idades.

¦PAiuasAiiiA e8i*ec!kaíi—0utr'ora m«
Vji'. dos Ourives 51, já Inaugurou o seu
novo estabelecimento a rua do Ouvidor õlí.

DiNiuttno 
— A. Calion & 0. empros-.

Iam ao prazo de 10 mezes—1, r, l,eo-
poldlna, om frcnlò ao conserv. de musica.

RECIBOS FISCAES
Lisla dos bônus da 10' série, cxlrahida

cm 27 de fevereiro:
1'rciillON «le BlOOOjg n 5OO0OO»
R!)3.70'2  5:bOOÍ00O
703.807  2:0001000

2.1117.215  1:0001000
77I.4Õ3  500f000
DI-2.722  50OÍ00O
(117 515  5001000

1.200.590  500ÍOOO
|./,C!) 712  5001000
1.820 1177  5O0W00
2VI04Í471  500/000
2.2n,n 571  500Í000
2./] |/, ,234;  500/1000
2 .!.KK;.2.")3  500/000

IPi-cniiog i!e J5»33oa
801343
0B.O0I

i280.425
l H35 534
i til.S.U3S

1.8112.420
1.802,734
I.080.243
2.131 011
2.182.032

2.220.GSI
J.228.I3I
2.248.2(17
2.471.224
2.830.305

20í»S005»
1028.507
2.058.057
2.125.788
2.128/445
2:285.013
2.43'. so:.

748.501
Ü2Í.2I4

l.302t238
I.320.124
1.877.557

E*í-einio« i!
417.417 I 845.734 i6S',.C03
497.540 i .855.548 Íi722'.f49
B32.I84 i 404.8ÍI 1.843.411

!.003.315 ! 477.431 l.S91'.2âO
1.277.742 1:4821382 I.í)'.4.:i23
I 331.202 1.074.058 2.010 G0I

2.SOI.789
('rcniioH ili- aoojtOOO

10 .117 7.10 121 1.421.313 2'143.005
21 045 810.103 1.427.01.1 2.11)0.440
21.303 «17 218 1.531.030 2.231.342
17 000 841.007 1.530.594 2.204.319
00.87.1 000 412 t 004.050 2.2S0.353
02.990 919.G31 1.025.447 2 310.202
07.000 074 551 I 750.041 2.333.S30

177.424 1.001.249 I 801.037 2.308.801
20.3.470 1.024 331 1.830.027 2.032 428
201.130 1.042 032 1810 230 2.037.430
200 051 I 018..143 1.030.801 2:084.313
270;088 1.017.011 I.Oi'2.014 2.774.773
412.MO 1.000.003 1.080:340 2.812.058
408.104 1.100.247 2.110.280 2.840.850
520.010 1147.037 2.122,III 2.89:050
538.571 1.325.924 2.134.425 2.010.808
731.433 1.331.430 2 135.20.1 2.923.01.1

2.924.039 2.97G.080
Todos os números terminados em'02

lém IjOOO.

PijpisiiÀniA 
im.» sono—Orando aK

mazem de papel, livros e objectos de
escriplorio. llua dos Ourives 11,1 A.

/"lAlHISAMBÁ AiMKtilltlAWA — Itllfl llt»
v...Ouvidor 115—Fabricado camisas, osp.
eín vestidos o artigos para criança.

Fl 
ÉvnÀTrisiTAS.—Teixeira & Vasi|iio»,

|—Aiillffâ casa Garcia—ittia Sete do Sc-
lembro 74, esouina da do Qouçalvos Dias.

riíiAPEiiÁniA — Ao grande omporlt»
V.iile cbanóns — I). J. da Motla — llua dos
Ourives OS, próximo á rua do Ouvidor.

fpUBKAGESiS, 
trens de cozinha, nlen-

_ sillosdo casa, por nreeo barato—Vieira,
Teixeira fi C, r. S. José* 110, leleph. 011.

MVAxnst t.ntiíBA no«sxo.«iCA
Escriptorio dó oncommçivias — llua

do Carmo ll. 01, sobrado.

DISHEISflO—O 
llniici) Central de Um-

nreslimos e Penhores i.-inprrsla a juro
módico, das 8 da manhã ;is 0 horas da
noite, ltua Selo de Setembro n. 173.

rii«:tiEin«M moi/ÇKE — r.xcelenlb
l^rnániifncliira, donosllo. llua do Espirito
Sanlo n. 1 c Praça da Consliluição 18.

MilWSlOM 
K TAS*EtpAIMA8 í-:WB"h~

ciAEí»—Preços semcompntcnòlapro-
vada—J. Martins 

"4 
C. llua do Ouvidor 04.

Ki-iross-:1»'»; 
iSES'Pí.i»»HVffl -Formi-

cida c Pelrolectriiia — Doiiosilo, Tra-
vessa de Sanla llila lo A-.M. Coral & G.

RosíítitízMms.íi 
— Importação o ex-

pórtação — José Coelho llarbosa —
travessa de Sanla llila n. 28.

" jpreiniaili
lillS

.1'íi'ü:—O melhor é o AndalllSli*,
n com a medalha de ouro, ma

Audradas 21.

1 ÒtUAS Rí-l fASAMBé — i)«H)8EÍtl>
A.gcral, rua Sete de Setembro CO."

nSXOTAKS E».f,!l?. [SOIVAIÇtj 000.3 ft
1^,200^, valem o dobro—r.H. Joaquim Í40.

SVETB,4TOI9-r-PIÍ0t. 
l.opes—II. OurlvCu

43Í, canto ila rua Sele dçSclcmbro.

c.^Ouvidor 102—Esp, charutos dff Havana.

pnoTocnAirniA aiiwiiki.í.es da
í Jl. Escobar & C. rua da Carioca n. 72.

GRPC
AXDÍ2 »',(iis«ií'.çi isk liii.vÂS o de-

posilo de le(|ues.ll.(!onçalvos Diasn.53.

LOTi:m.t 
«o piauiiv— Bilracção ii

sextas-feiras—Becco das Caficçllas 2 4.

OJiTltUA — li
plficc-nez —

specialidade em óculos t
llua dos Ourives n. 94.

TADACABIA 
IMlOKHIlllIOn— J. A.

I.cmos Júnior—II.Senador Kuzebio 140.
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SECÇÃO tlVBE

MIb-s e a an- dl.l«5o

Tiazão tinha eu de sobra quando disse
no meu artigo de liontem que o meu
_.m amigo6 Rodolplio .Teu estava
sob o império das alucinaçoes c das íllu-
soes - tornando-se por isso injusto em
suas apreciações sobre as questues de

V .fiando hoje a imprensa, o meu illus-
tre amigo aflirma que, ao terminarmos o
ln-eve inas interessante dialogo que ti-
vemos ii rua do Ouvidor, eu dissera quo
clle «ia ter resposta ao pó da Iclra ( nao
fui lão positivo assim), c que, nesso
mesmo dia eu traria o primeiro artigo.»

Nesta 2» parte de sua afflrmativa, Mina-
rentenicnle justificada por ler, com cffei.t.
sido eu o portador do ..Iludido artigo a _

Paiz, perdôe-me dizer-lhe, o meu cor-
reclo amigo clantlicou, ou antes, foi victi
jna de uma alncinação, pois qiic-cu creio
não ter dilo lal coisa. Pelo facto.de ser
eu o portador do artigo a rcdaçeao d .
Pai: secue-se que sou o seu aulor r

O 
'meu 

amigo incorreu pois cm um
defeito dc lógica; post Im, ergo proplci
hòó erro em que, aliás, tem caido algu-
mas vezes mais, nos artigos que tem pu-
Wicado sob a cpigraphc que encima eslas

U-xa provar quo os paulistas eslão ._
testa da propaganda da divisão do Minas,
Boccorrc-se o meu prezado amigo dç um
feloí. anima, quo é clle o primeiro a
achar Mr_./«raíi_. e cuaccrescenlarci-
orininal: basta ler-sc semelhante do-
cuiiiento para dar-se-lho ínimediatamcnte
o seu justo valor. Lembro enluo mais que
antes desle veiu um oulro telegranima da
mesma origem, cm que o seu aulor
recusava-se a aceeilar a presidência dc

Minas do Sul! Em relação, a. este ponto,
acho quo o meu amigo foi infeliz o a o
fácil de mais dando credito a semelhante
CT)!_. "cm 

seguida, que a minha, afflr-
nativa- Minas do Sul ô uma realidade-
deixa transparecer « que uma força ele-
vada cslá atrás da questão e empenhada
em sustentai-a." _ ,-m.

K uma illusão o ao mesmo tempo uma
allusão c uma injustiça I creio ter bem
comprchendido o ponto aonde quer chegar

meu bom amigo, Naturalmente, e
o governo federal o bodeo

ainda aqui
expiatório, porque tem costas largas, (
o Úr. Fernando lobo ô chamado a renre
sentar o papel do hollandez-pagando o

mal que nio fez! Então, pelo facto dc

M_ ministro, não pôde o fir. Fernando
ter idéas c convicções Armadas sobre a
divisão dc Minas ? O fado dc expendol-as,
c razão dc suppor-sc intervenção de sua

parte ou do governo l...
Áquella minha afllrmativa vem do co-

nhcciincnto nlcno e convicto nue tenho
dc que a idéa da divisão dc Minas esla
implantada em todos os corações tios
filhos de Minas do Sul; c porque as atlhç-
sfles á junta daCainpanha chovem de toda
a parle: são geraes c quasi unanimes.
Nao falo, está bem claro, cm tclcgratnmas
adrede publicados o que sao contrários a
divisão. Vou a fontes mais puras c mais
fidedignas; como por exemplo: o cri te-
rioso c insuspeito Monitor Sul Mmeiro,
se o meu distineto amigo qmzcr dar-se
ao trabalho de ler o numero de 21 do
correnle desse periódico, faci mente sc
ha de convencer de que Minas do Sul nao
c uma fantasia-o quem viver ha de ver.

Neste ponto ainda nao é meu amigo
mais justo, emprestandoi aos caboclos
dc nossa terra a paternidade daquolla
celebre phraso de S. Thomó - ver para
crer. Em nome pois desse legendário
sanlo c mesmo sem procuração deite,
Íavro'solcnmc protesto contra essa injus-
tica da parto do meu amigo."Diz, 

cm outro togar do seu artigo de
liojo ii quando fosso opporluna c legal a
separação pelo processo iniciado, o Araxa
e não ã Campanha devia ser o local cs-
colhido para capilal, clc.»

Lendo esle tópico, fui vivamente im-
pressionado por dois sentimentos opposlos:
de grande e iinmcnso conleiiiamenlo por
ver que tenho agora ao meu lado esse
distineto amigo, pois quo clle ja ndmiUe
agora como opporluna e legal a separação,
direi melhor—a divisão do sul de Minas;—
está subentendido queé na falia ou, antes,
na impossibilidade dc lançar-se mao de
outros processos mais rcgulares, conside-
rados porém utópicos por todos os que
nuercn.bcm comprchender as coisas o en-
xergar budu desejam ver,—e de extremo
pezar, por ver que o meu apreciado amigo
— sempre correclo c justo cm outras dis-
cussões —veiu ainda uma vez doinons-
Irar quanlo tem sido injusto, nesta
questão, com os mineiros do sul I

Eu quizera ver antes cm tudo islo
ama prevenção dc nativismo, que seria
luaisiusliílcavcl. ,,

• A Campanha, ninguém o pódc negar, ó
a cidade talhada liara a capilal do Es-
tado dc Minas do Sul. Sena pungente in-
justiça comparai-a, por suas condições
topographicas, clima, águas, etc. ã velha
Ouro Preto, ao ponlo do appcllidal-o,
como fez meu illustro coulendor, « nova
Ouro Preto 1» . , .

Não ha duvida. O meu apreciado amigo
hade confessar que foi, neste ponto, do
uma severidade rude, completamente, cm
opposição com o seu caracter brando e
aftavol ! Foi, repilo, iiiiiiianicnto. injusto,
ou então, está devoras prevenido contra
a minha cidade natal —ao ponlo dc
cegar-so , ,

Demais, a Campanha ó apresentada
pela junta apenas como capital provisória
de Minas do Sul.

Além disso, o meu amigo sabe pcrfcl-
tanienlc que o novo Estado de Minas uo
Sul está aquém do llio Grande ; de modo
que a indicação quo fez do Araxa para
capilal, não podendo ser levada _ conta
de desconhecimento dc goographla do
nosso idolatrado torrão, signillca única-
mente o propósito de magoar a minha
Campanha. . ,

Peco desculpa ao meu bom amigo de
ter feito estes ligeiros reparos ao seu
arligo dc hoje, grato como sou a si pelas
maneiras dislinclas e lisonjeiros por que
se tem dirigido ao obscuro amigo c seu
sincero admirador,

íti dc fevereiro de 1892.

Un. Jm.io DuANoÃo.

0t  -dn i ——

Ilu» tio Wuvlilor

Chamamos a altencãodos nossos leitores
Chies, bonitos e elegantes, que elegante-
mente se trajarem, para os lindos cha-
péos á Floriano, llodrigues, Faria, Lobo,
Mello, Scrzcdello, llocayuva, C. Alvim,
S. Ferraz, Deodoro, Wandenkolk, Cia-
rindo e General llarreto; procurem na
rua do Ouvidor n. 103, chapelaria Ciuvcr-
f-al de Jacintlio Lopes ; c a chapelaria que
rstá sempre, na ponta, isto e o que os
faz gelar 111 E para espernearem o des-
enferrujarem a lmgua os infamantes m-
vejosos o crapulosos! 11 Não se enga-
nem !! , ,

Não lenho mais casas filmes ; e na cha-
pelaria Universal, 103 Ouvidor. Sodei-
jará de ter um chapéo de cabeça ou um
guarda-chuva da chapelaria Universal
quem for muito desgraçado !!! ou des-
gracadissimo em andar correclo c na
ponta da ponlissima !
-¦-¦¦ — ¦ r_QTi

Peitoral ile ciiinlinríi

A redacção d'0_rl~/_,co_celtnado dia-
rio que se publica na cidade do Itio Grau-
de noticiou saber de um aslhmalico que
era regularmente uma vez por mez acom-
mettiilo de ataques que o íuutilisavain
por alguns dias. Desde, porém, que usou
o Peitoral de cambará, sentiu-se grande-
mcnle aliviado, até que o allltclivo in-
commodo cessou de Iodo.

Os agentes, Silva Comes & f|

Mplrltlani*

estudos ruiLOSonncos •*_

No passado artigo dissecámos, tio su-
pcrflcialmciitc quanto permittem os es-
treitos limites desta publicação, o systema
materialista, sob o ponto dc vista de sua
ntoral-c demonstrámos: quo o desgra-
cado nenhuma tem, c alé solta as rc-
ileas a todas as paixões humanas.

Se Tosse possível haver uma sociedade
composta exclusivamente de materiais-
ias, o mundo teria p espectaculo de o-
das as cruezas o obscenidades do todas
as espécies animaes I

Oque são os grandes cynicosc os

grandes malvados? Homens quo nao tòm
ré-que não acreditam na responsai»»-
lidado moral-quc só acreditam na vida
material: legitimos materialistas.

Um destes, so a vida lhes presa por
qualquer circumslancia, tem recurso na-
lural o lógico no suicídio, pelo principio
do que « o que não presta custa pouco a

"üu, 
então, se é preso á terra por uma

vida de gozos c de felicidades, ou por
laros do mais sentido amor por mulher,
mal ou lilhos, quo horror ver aproxi-
mar-so a hora falai' , ...

Sentir o coração cheio dc aspirações a
duração infinita, para, satisfação daquclles

gozos o daquello amor; c saber quo cm

pouco será reduzido a nadai 
Oh ! como devo ser horrível ao mate-

rialisla sentimentalista a idea de morrer,
do acabar para sempre1 • 

Ao quadro hediondo c tetrico que no.-,
oITcrccc, cm sua verdadeira expressão,
osvstcina materialista, opponhamos aqui
a do espiritualismo, apreciado sob os
mesmos ponlos de vista.

Em vez da — pura animalidade — do
ser humano, isto é : dc ser o homem ex-
clusivamcnte matéria, o espiritualista
proclama o principio da —dualidade— uo
homem : espirito c matéria — alma c
C°A11 

alma & a essência, o corpo ú acci-
dcnlc • c por islo a alma é eterna, c o
corpo'temporário; c por isto o homem,
ouo ó essencialmente alma, e uni ser
moral — tem liberdade, o conseguinte-
mente responsabilidade. _

Esta responsabilidade nao ó uma zom-
liaria, como a do materialista, que acaba
com a morte c que, mesmo durante a
vida, só ó cffecliva quando o acto, que
acarrela-a, é externo - é publico- podo
ser apreciado pela sociedade.

A responsabilidade do homem, segundo
o espiritualista, é permanente 

¦ o eterna,
porque acompanha a alma— o eellec ivo,
quer so traio de actos externos—públicos
-o apreciados pelas sociedade, quer so
trate dc actos internos que escapam aos
olhos do mundo, e ató quando nao passam
da intenção á execução.

Porque se a sociedade su conhece uo
que 6 externo, Deus penetra os arcanos
tio nosso scr-coiihcce todos os nossos
pensamentos - c loina-nos conla do quo
fazemos no maior sigillo-c ate do nossas
intenções as mais iiilimas c reservadas.

Dalíi não poder o homem evitar o ollio
do juiz, nem o pena que lhe vem dc pen-
samentos, palavras e obras dchetuosas.

Dahi umadiirercnça radical enlre o ser
humano o o puro animal.

Ora lendo o homem responsabilidade
que se faz eiTcctiva na vida depois da
morte, é obvio (pie o (pie soiTrc na
(erra, cm vez dc reefirrer ao suicinlio, 9
grande recurso do materialisla, recuara
diante dc lal pensamento, nao so porque
o suicídio não o extingue como porque,
se o livra das dores da vida, maiores lhe
acarreta na eternidade. _

0 que goza—o que ania.nuo sente liorrm
idéa dc morrer, porque sabo que so

ncrllierl

SOA CUnA IN.AU.-. EL EM 20 A 60 DIAS

ll f
Digamos ao publico em termos orcvçs

o fáceis o que 6 o beriberi, anlcs dc
apresentar-lhe os casos maravilhosos dc
cura dessa moleslia pelo [ilu Ndi.

E' o beriberi uma moléstia infecto-
contagiosa quo reina endemia o cpidemi-
camente nos paizes quentes e humidos
onde exista o respectivo micróbio. t>ua
infeccão traduz-se por nevrites pcriphç-
ricas,'pcrttirbacões dos vaso-motores, de
onde as dores nos músculos das ex remi-
dades, dormencias, paralysias, inchaeao,
canscira nas pernas, palpitaçocs do cora-
eão, tlòrc, no estomogo, aperto em roda da
cinturas insensibilidade em alguns ponlos
da pelle, principalmente nas pernas, pes,
dedos c ventre; outras vezes çxagcraçao
da sensibilidade dolorosa ou táctil, etc,
etc etc

Condição do seu desenvolvimento cm
um logar; infeccão ou contagio cm um
indivíduo, está na condição do meio mais
ou menos propicio para o desenvolvi-
mento, cultura c inoeufação do seu vírus

nerol-çi- o
Os boatos terriveis que trazem em

constante sobresalto a população desta lie-
roica cidade.lão calma cláo pacata.mcnos
sensação cansam de certo do quç os
preços excepcionaes por quo vende a
conliccidissima casa dc chapéos c conrec.
cões para senhoras e crianças—A ttorfle
liz, que sc orgulha dc ser o primeiro
estabelecimento no gênero, da cidade
nova. ,. ,

A par do um sorlimento na altura ue
satisfazer ao mais exigente capricho, cn-
conlra-sc naquellá casa a presteza e per-
feição nos trabalhos o a conhecida gen-
tilêza do seu proprietário, quo constituo
em amigos todos quantos com elle tratam.

Nenhum outro estabelecimento poderá
offerecer as vantagens que .1 Hor ae _t.
dá aos seus fregnezes. vislo que as suas
compras são feilas dircclamento c a ui-
nlieiro.

Cremos prestar um valioso serviço, ao
respeitável publico convidando-o a visi-
lar a casa A Flor dc Liz, na rua \iscondc
de Ilaúna 11. 122, a primeira casa para
quem vem da praça Onze de Junho.

Casloi.
ou micróbio especial. Em qualquer logai,
pois, da superfície da terra esla moléstia
(como todas as oulras inicrobioticas) pode
» 1. ¦«_ im. imnnrtnflíi_ fí

THE GUiBDIAN
â._„ui*ance Companj

nu LONDRES

._ desenvolver, uma vez Impor ada c
ali pcrnianccer.desde que, nao destruídos
os micróbios pelos processos hygienicos
hoje muito conhecidos, ellcs, os micro-
bios, encontrem o meio propicio a sua
V'Não 

existindo esle meio o micróbio
morre. Parece que mesmo dentro do or-
ganismo humano, quando o indivíduo
at.eclailo muda de logar ou dc clima; cx-
iilicando-sc para lal motivo os casos dc
cura produzidos pelas viagens. As via-
cens maritimas léin sido aconselhadas
para os doentes que contralnram a mo-
leslia cm terra; as viagens pelas llorcs-
tasc campos quando o doente vem do
bordo dos navios, das ilhas ou das foi la-
lezas. Era este o grande recurso da
sciencia, ao lempo que, por seus varia-
dissimos medicamentos, ia combatendo
os symptoinas mais graves ou pérsia-

Nenhum especifico existia até hoje con-
tra O miasma beriberico, quo me consle
ao menos' elle parece ter sido encon-
Irado aclualnicnte do Vitis-Nili. Procurei
óemonstral-o pelos fados de. cura de
doentes medicados com este remédio
nn mesmo togar em que se inficionaram,
doentes que nunca mais tiveram reinei-
dencia tia moleslia.

Escrevo aqui principalmente paia os
leigos, pelo que deixarei de entrar çm
largas considerações se.ientillciis pura dc-
monslrar o que llca dilo e venha a dizer.
Entretanto, se for contestado, muito pra-
zer terei cm entrar na discussão para
preencher as lacunas ou explicar os ia
otos contestados. .Dn. Jonor. iu Cunha.

llua Senador Dantas 11.47.
¦_*. —

Iiiflucnza

J: O conde ilo Alio IHcnrlui ..

partindo hoje para a Europa o não po-
dendo despedir-se pessoalmente dos seus

amigos, fal-o por este meio c offerece-

lhes os seus serviços,
modo Jancjro, 28 dc fevereiro dc 1892.

Congresso Gyranastico Portuguez
SARÁO

artístico e dansante
cm I- de março dc 1892

As propostas de convites para as Exmas.
familias encerram-sc, imprctcrivelmenle,
no dia 5 de março.

Dará ingresso aos Srs. sócios o recibo
de março.

GRANDE TORNEIO DE BILHAR
Continua á disposição dos Srs. sócios

o livro das inscriucões, na secretaria
dcsla sociedade,

9 SEOBETABIO,

Oliveira c Sllvn.

Capital
Fundos totaos...
Renda animal...

£ 2.000.000
£ 4.342.000
£ 858.000

noiiicnnccm .
Parle hoje para a Europa o humanitário

cidadão condo do Alio Mcarim, para quem
desejo uma feliz o prospera viagem.

Quo auras benéficas o conduzam ao porto
do sou destino, assim como propícios
Mio sejam os dias que tiver dc gozar da
companhia do seus filhos, que saudosos
o esperam, são os votos dc um seu

Amigo.
llio, 28 dc fevereiro do 1892.

«_3p__--

Por oliNcquio '

Prft_Ha-so saber noticias do Sr. Joaquim
Pilcrnal, dn 55 annos do idade, do esta-
ttira regular, moreno, barba grisalha c
que durante annos residiu cm Buenos
Aires com sua familia, fazendo o ofllcio
dc hábil dourador o cnlalhatlor.

Cartas com indicações no escriptorio
desta folha a J. A.

Companliia Cerni
1Ferro no

•leilo _Mlrnda_
Min/.il

São convidados os credores da .ornpa-
nhia fieral dc Estradas de Ferro no Ilrazil,
por tiluios do reporls, letras, cheques c
possuidores dc debenlures, que adhcn-
ram ao plano do transformação da mesma
companliia por meio da concordata, a
continuarem depositar os seus títulos
no llanco tia Lavoura e do Commercio,
no mais breve espaço de tempo possível,
atlin de que, quanto antes, so realize a
dita transformação, não proseguindo a
liquidação forçada, prejudicial a todos os
interessados. n.

llio de Janeiro, 18 dc janeiro de 1892.

Esta companhia, autorizada a func-
cionar por decreto imperial, aceita segu-
ros sobre quaesquer riscos terrestres.

AGENTES

Kt.-iTII A _«-_-.-.

RUA PRIMEIRO DE R.ARÇ0 82
SÃO PAULO

SUU AGENTES

H.I.V.» HBItLO * ü.

9, LARGO DO PALÁCIO, 9

Cr G, (
CLI Ijill

. WA

GRANDE BAILj

Lyccu Liücrario Portuguez

C. Menino JemiH e
nlinru i!» Conceição

E inioNciiiTES — Peitoral Ca-
dc llauliveira — Deposito na

acaba com a morte o gozp-0 amor ma-
lerial; mas que o do espirito perdura a
despeilo delia—ú um romance começado
na terra, que vai ter uni epílogo glorioso
na vida dc alem-tumtilo. .

0 espiritualista, pois, conscio de sua
responsabilidade moral, sabo muilo bem
que por mais quo oceulto seus desvios
não conseguirá illudir senão ao mundo ;
mas que ao juiz, que pune e gallardoa,
jamais illudirá.

Elle sabe que Ioda a falia acarreta fa-
talineiile a sua punição, assim como Ioda
a boa aceão provoca iiifallivelmenle sua
recompensa, nesla ou ua futura vida.

Ora, uma sociedade constituída c.xclu-
sivamcnle por espiritualistas deve neces-
sariamcnle offerecer um cunho diametral-
monte opposlo ao da que lor constituída
por materialistas. ..„.-.¦¦

Aqui, a esposa guarda fidelidade ao
marido, não por salvar apparcncias, como
ali: mas porque lem a consciência de
seu dever—de sua responsabilidade ; por-

Defluxo
tbarinensc
pharmacia Pilla.

SiLva Gomes & C, depositários.
__a—

Peliorul ile cunihiirú

A Sra. I). Ilosa Maria da Conceição,
costureira, residente em Pclolas, era,
desde 1875, perseguida por uma tosse
horrível, acompanhada de dores no peito
o costas, respiração embaraçada, dchih-
dade etn extremo"; flnalmcnle, achava-SO
com todos os symptoinas da tísica )iul-
'" 

Duranlo dois annos experimentou ludo
(Itianto a medicina aconselha cm taes
casos, mas sem proveito algum, por-
duaiilo a enfermidado seguia sempre o
sou curso funesto. Um dia lembrou-se
de tomar o Peitoral de cambara, o foi lao
feliz que cm pouco tempo rcstabelc-
ceu-so, gozando hoje a mais perfeita
saude.

Os agonies, Silva Gomes & C.

XOK.n Se-
(Mnmle)

O abaixo assignado faz pulilico que
nesla dala se exonera do cargo dc secre-
tario geral, por aebar-sc incompalibili-
sailocom os actos administrativos! por
quem é de direilo na qualidade de chefe
ser o principal cumpridor dos devores
compiomissacs perante a lei approvada
pela autoridade ctinipelente, c para que
não incorra nas penas da mesma lei.
dou-me por exonerado deste encargo de
responsabilidade o declaro que nao as-
sumo dcsla dala em dianle rcsponsabili-
dado alguma sobro actos administrativos
desta corporação.

Capital, 28 do fevereiro de IS9_
0 instililidor,

fEimo A. Costa Guimaiiães.

Coinpnnlili» InViniírlo c .ommerclo
ile I»i»|icl»i a>lnlnilOH

ASSEMDLÉA liEllAL OliniNAHIA
São convidados os Srs. accionistas a sc

reunirem em assembléa geral ordinária
no dia 15 do março próximo futuro, "

1 hora da larde, no cscriplorio da com-
panhia, á rua do Ouvidor ti. 81, atlin de
lhes ser apresentados o balanço e mais
documentos exigidos para o llin dcsla
assembléa e referentes ao anuo lindo em
31 de dezembro próximo passado, o pro-
ceder-so á eleição do conselho llscal. ,

Acham-se á disposição dos Srs. accio-
ilistas, no escriptorio da conipanliia, os
documentos acima referidos.

llio dc Janeiro, 28 de fevereiro do 1992
-0 direclor-presidenlc, Caetano Garcia.

Fiindnilo em SS09

e 3-Rua da Saude-

(LARGO DA PRAINHA)

l e3

_l9olH.iar.o-
Para convites das Exmas.

familias, continua patente
na secretaria o livro de pro-
postas, que será en-^^rado
no dia 6.

G. Villaça.
1° SECltETAUtO

O iufjrrcsiso aos Srs. so-
cios «Cs sui<_ito a. oa**tao
òspeoidl».

A. Mendes Reis.
1° lliesourciro.

S. M. R.
SANTO CHRISTÒ

ENSAIO COM DAMAS
Dando ingresso às Exmas. familias 0_

convites expedidos e aos Srs. sócios o re-
cibo do mcz corrente. Oulrosim a direclo-
ria pede encarecidamente aos Srs. sócios
para convidarem familias para ocngran-
decimento desla sociedade c util ao di- -
vertimeuto dos Srs. sócios.

O 1« SECIlETAllIO,

ARLIHDO A. MAGHELLY.
nunco Coopornliro

ASSESim-ÉA OEnAi. onniNAniA B
EXTII.VOIIOINAUIA ^

São convidados os accionistas a reuni-
rem-se cm assembléa geral ordinária no
dia 28 do marco, ao meio-dia, no cdiucli»
do banco.

Na mesmo dia c em continuação se .
procederá á assembléa geral extraordi-
liaria, para o lim de ser apresenlada uma.
proposta do reforma dos estatutos, org.
nizada pela directoria. •»

Continuam suspensas as transferencia^,
aló ánucllc dia. , ..,„<-

llio do Janeiro, 27 de fevereiro de 189.
—0 presidente, Antônio Zeferino Cândido.

Cunsos NOOTunNOS ruatuitos de in-
STBUtJQÃO I'1'.IMAIIIA E SECUNDAllIAj SEJl I1IS-
TINCCAO DE NACIOMALIOADES E CLASSES

Faço publico, para conhecimento dos
interessados, o,uo na secretaria respectiva
acham-se abertas as matrículas para os
diversos cursos nocluriios mantidos por
esla associação, todos os dias uteis, das
7 ás 9 horas* da noile.

Continuam a fiinccionar os cursos dc
DÒhTUODEZ, COSTABI-IDAOE, CAI.I.ICiUAIUIIA,
1'llANCHZ, 1XOI.EZ, At.I.EMÃO, COSMOGIIAMIIA,
IlEOnilAlMIIA, IIISTOUIA UNIVEHSAI., AIIITII-
mktioa, ai.iikiiiia, oeomet1iia, ilesemios!
i.ixi:ah,iii:omi:tiii«i, de machinas, de aii-
curriiCTunA i: de ornatós e i-iouiias; cau-
TO(lll,\l'IIIA, AULA ESPECIAL DB COMMBIIOIO,
TÀOIIVOI1AP1ÍIA E O ClIllSO 1.1VIIE III! NÁUTICA.
Inangiirar-sc-ha este anno o cunso ue
ITALIANO.

Para a inscripção não o necessária a
apresentação do"requerimento; basta a
presença 

"do 
candidato.

Itio, 15 de fevereiro dc 1892r-__i'_.
do .ítiiífo. secretario.

líippoilromo 1%'nclonal

Os Srs. accionistas possuidores dc acções
do aiignicnto do capilal são convidados a
realizara 10» o ultima entrada do 10»/„ ou
2ftJ por aceão desde já ató o ultimo dia
deslo mez, no cscriplorio da sociedade a
rua de Uruguayana n. 50. .

15 os Srs. accionislas cm atrazo poderão
ainda olVccluar as respectivas entradas
com a multa estabelecida no art. 5° dos
estatutos. . . , ,..„

itio de Janeiro, 19 do fevereiro dc 1M12
— Felix G. de Oliveira, director-tlicsoti-
rciro.

tine sabe: nue podo foliar aquelle dever,
mas não pódc lugir á indefectível respon-
sabilidadc—á tremenda saneçao da lei
moral. ; . ,.., „

Ella tem, como a esposa materialista, o
mesmo interesso cm parecer liei; mas
alóin dislo e principalmente ela toma
consciência do dever sagrado do ser cl-
rectivameute liei.

Emriuaiilo áquella so respeita as tippa-
rendas, esta alteiideprincipalincnle a rea-
lidado. , . -

Ii assim, cm Iodas as mais relações so-

1'òdé-se negar a verdade deste ligei-
rainenle esboçado parallelo? .

Portanto, cmtiuaiito a doutrina matéria-
lista reduz o bonicin ás condições da
besla, quer na vida quer na _morto, a
doutrina cspirilualisla eleva-o as alturas
do ser moral—cmtpituilo o malçrialismo
funda a sociedade humana sobro uma
moral convencional, apparenle, lUudivcl, o
espiritualismo funda-a sobro uma moral
que se, lhe impõe, que não esla em seu poder
illudir, nem fugir ã sua indefectível sane-

K mulher materialisla é tuna besta ou
uma fera, que só obedece à repressão
material, como os puros animaes — a
mulher espiritualista tem em si mesma a
única repressão efllcaz: a conlricçao mo-
ral, qucsulloca, no germen, os Impulsos
conileinuaveis da carne o os desvios da
a "Ias 

a mulher é a celluta geradora da
humanidade, quer sc a considere sob o

ponto do vista material, quer sob o ponto
de vista moral. ,

Imagine-se pois uma sociedade, onde
a mulher seja legitima materialista — e
outra onde seja espiritualista ; c diga-se,
com a mão na consciência, em qual das
duas está o typo humano 1

Também a espiritualista podo commet-
ter fallas— podo ato descer á infâmia ;
dir-nos-hão.

Sim, porque Iodos podemos usar liem
ou mal da nossa liberdade ; mas ella,
praticando o mal, não so rcinbila como a
oulra, por crer que não ha lei divina que
lh'o impeça; ella sabe que é responsável
pelo mal que pratica. . .

Tem as fraquezas humanas, mas nu" o
viciosa por principio I

Max

(Da União Spirita.)
—__>—

(.'iiNiimculo

Casaram-se no dia 24 do corrente, na
matriz do Engenho Velho, o distineto
rirurgião-deutista Silva e Cunha com a
Exma Sra. 1). Maria lirnestina Germaclt
Possolo. Foram padrinhos por parte da
noiva o Dr. AlTonso liereulano de Lima c
sua Exma. senhora e por parle do noivo
o distineto coramorefanto desta praça
Albino Joaquim da Silva. Nossos pa-
rabens aos noivos, c que sejam bem
felizes.
•¦ ¦**!»¦*»'¦

E'..|_in:nii -8' nlnlnii

Seria preciso baldar com uno por sus
interesses, llegado aqui bace poeo, vi-
niciido de Duenos-Ayrcs, hablcndo tra-
bujado em casa dc l'ont.

Dirijir-sc rua dos Andradas 8.

Itliciiiiintlini-

lllms. Srs. Silva Gomes & C -Corto —

Amigos e senhores - Suscitamln-sc duvi-
das sobre o verdadeiro lilixir Cabeça do
Refiro tomo a liberdade do scicntillcar
a VV SS. o seguinte: Estando eu no
tlocifo, em 1883, o soIVrcndo do um
rbeumatismo insupporlavel, resolvi, a
conselho do uni amigo, fazer uso do
supracitado elixir, ióiimula no mt. santa
nosA, dc maneira que, no espaço dc dois
ínczcs, achei-me completamente curado;

portanto julgo ser esle o verdadeiro
C 

Poderão VV. SS. fazer uso dcsla minha
declaração, da fôrma quo lhes convier.

Com verdadeira eslima,suliscrcyo-mc-
De VV. SS., allcnlo venerador criado

AnTitun Natal.

0 verdadeiro distingue-se pcia marca
registrada - uma cabeça de negro enci-
mada por uma coroa de rosas - Doposi a-

GOUPANUIA VILLA ALT0-MEARI1I
_° DIVIDENDO

Do dia íí tlc março cm
_li!in.o so pafj.s-1-íi no cs-
oriptorió d.» eòmpanlriaj
x-iisi rto Cai-mo OI, o J_° rti-
virtemlo.slrazão tio IO "t-
o n !Or por acção do
í_00f»OOO.

_j_m virtuclo rto rosoln-
ção rta ássemíblea f?ci-al
ex.rsiorrtiiiai-ia rto 14- rto
rto_onil>ro rto anno lindo,
o dividendo èera pag.o a
vista rtas cautelas pvo-¦visorias, que serão sut>-
Stitnirtas por titnlos dc-
flnitivoS) devendo os
Srs. accionistas rto São
_Paido fa_orem._c i.oprè-
scntiir aquiiiorproenra-
ção ospccitvl para o acto.

Ttio do Janeiro, _íO do
fevereiro do IS. .»r2—_3_V-
KÃO X> E MONTE-OAS-
-T1___0, px-osidento in-
¦teriuo.

rios, Silva Comes _ C
ns. 22 e 24.
__ -rtgr

Compnnliln Hlnclrn íuilu-trlnl c
1'niuu»iNNiiriii

ASSKMIII.LA IlI-UIAL I'.XTIIA011I)1NAR...

Os Srs. accionistas são convidados a
reunirem-se no dia 2 de março, ao meio-
dia, no llanco do Credito lleal do Ilrazil,
allm de so deliberar sobre ossuniplos
importantes o urgentes que sc relacionam
com o art. 18 dos eslalulos e seus pa-
ragraphos. .

llio de Janeiro, 10 de reverciro do 1892
-Por ordem da directoria, o chefe da
contabilidade, Manoel do Azevedo Cosia-

1° res!'»1?"*0 ,,c cnvnllnrlo
IXILÃO

])e ordem do cidadão general do bri-
gada quartel-mestre general far-se-lia a
venda em hasla publica, no quartel do
mesmo regimento, ás 11 horas do dia 28
do corrente, dos cavallos inscrviveis para
o serviço militar.

Quartel em S. Christovão, .o oo feve-
reiro de 1892—l'rancisco Pereira da Cosia
Filho, alferes quartel-mestrc.

. AshocIiiçuo T.|ii»Br»»i»liico
I''f umli-cit-u.

Convido os Srs. associados a reunirem-
se cinasseinbléa geral hoje, domingo 28 do
corrente, ás II horas da manliã, para as-
sistirem á posse da nova administração.

Secretaria da Associação T. pogranhica
Fluminense, 28 de fevereiro do 181)2 —
A. César Tiipiniimbã, I" secretario da as-
semblóa geral.

Comimullln Jiiião •.nroralinna e
Ilnuonn

De accòrdo com a resolução da assem-
bléa gerat, lica aberta a contar do dia 1
dc março fiiluro a subscripção das novas
aecões da l»e3" seceões na proporção do
numero que de cada uma dellas já pos-
suirem os Srs. accionistas.

,_ 1> entrada de 10% ou 20. por acçao
será realizada no aclo da subscripção, c
as demais quando forem nnnimciailas.

As aceões ao portador serão denosi-
tadas na companhia, para poder ter logar
a subscripção das correspondentes nas rc-
spectivas secções, sendo rcsliluidas dc-
pois de encerrada a lista da subscripção
que terá logar no dia 10, também de
marco futuro. , . 

'...—.
llio de Janeiro, 20 de reverciro de 1892

— /¦'. P. Mayrink, presidente.

Btiinco Ile-ioiiul do Ilrasll \>

ASSEM11LKA OF.nAI. EXTRAOnDINARIJ»

Convido os Srs. accionislas para reuntt
rem-so no dia 1' de março vindouro, no
salão do banco de Credito Kcal do Ilrazil,
ü 1 hora da tardo, para uma assembléa
geral extraordinária em continuação i .
de 20 do corrento.

llio dc Janeiro, 27 de reverciro dc 189t
—/;. de. Pires da Silva, presidente d|
assembléa. ' i

« oniiiiiiilitii 1'nião Sorocnbnna _ rm
Iliiuiia

Do dia 1" de marco em diante, __f j
11 as 2 horas, no escriptorio desta compaí
nhia, á rua Primeiro do Março n. 3J, U
andar, pagam-se os juros dos debeuture.-1
da Conipanliia Sorocabana dc 100Í dljft
l» 'l* c il1 series venciveis nesta data.v '

llio do Janeiro, 20 de fevereiro d» j
1S92 — F. P. MiujrinU, presidente. ,,=¦;¦

S, B. Condo dc S. Salvador de Mallosinlios
Do ordem do Sr. presidente convido

os Srs. sócios quites a reunirem-se cm
assembléa geral ordinária no dia 29 do
corrente, pelas 7 horas da noite, á rua
de S. Joaquim n. 185, alim do discutirem
c votarem o parecer da commissão dc
exame de contas e elegerem o conselho
administrativo e lliesourciro para o anno

Secrèiaria, 27 dc fevereiro do 1892 —
José Joaquim da Fonseca, 1" secretario.

lianco ilo.i «pei-arlos

SECÇÃO DK PENUOnES

Convida-se os Srs. possuidores do cau-
(elas de penhores deste banco que se
acharem vencidas a virem resgatar ate o
dia lõ do março.em que se fará leilão pu-
blico dos referidos penhores. .

llio dc Janeiro, 2I> dc fevereiro de 1892
—I)r. ,/osií Fernandes Pereira I ianna. di-
redor secrelario.

!.. H. Mutuou 1'i'UtcnnrlON do Miir-
l|IIVZ ilu 1'omliul

ASSF.M11I.KA (ir.a.M, OntlINAlUA

(/im continuarão)

Do ordem do Sr. presidente convido os
Srs. associados quites aló .1 do março do
corrente anuo n reunirein-so em assem-
liléa geral amanhã, segunda-feira 29, ás
7 lioras da noile,no salão da nossa co-trma
Cenlro dos Machiuislas dos Estados Unidos
do brazil, árua daSaudu n. 108, sobrado,
generosamente cedido pela sua digna ad-
ministracão, para leitura o discussão ilo
parecer 

"da 
conuilissãu fiscal 0 eleição

da nova administração: em continuação
á do dia 18 de fevereiro do corrente atino
por ter sido suspensa a mesma assembléa
por ordem da autoridade— ü Io secre-
tario, Manoel Garcia Dius.

Companhia tistiaila do Ferro • Hj-1
iiiin ile 8. Jcronynio —_ 

^

Tendo o accionista llanco dos Opera-
rarios allcgado ter-sc-lhc extraviado a
cautela n. 015 de 300 aceões com 25 V,
realizados, dcsla companhia, do sua pro.
priedade, faz-se publico que, decorrido a
prazo dc 30 dias o não havendo rccla--
maeão cm conlrario, será comenda ao
dito accionista oulra cautela cm sulistw
tuicão á primeira, que ileará dc ncnluj
valor. , . ';;

Itio do Janeiro. 23 dc fevereiro d.
1892- llermann Kalkuhl, dircclor-scci.-'
lario. __^;

HuV.lnii- iillmcnlação

Pliosplialina Vasconcellos.

foiivnlcsccnça
Água tônica americana.

«sSs*
Tnssc.H

Xarope do alcatrão, lolú, camará o rc-
novos de pinheiro.

falia ile òppetUo
Água tônica americana.

______ i—ltgíW '"~

Aliinonlo »!nn pci»_ons fcaca*

Phosphailna Vasconcellos.
________  ..-__(g_8- i

Febre* I
im'eu.uitti:ntus i: rALUSTnE

Nenhum remédio combalc tão efllcaz-
mente aquellas enfermidades, como o
Anli-febril Vegetal Carvalho, excelente rc-
constituinte, pois é composto de vegetaes
comestíveis c estomacaes. Dão-se prospç-
cios explicativos no deposito especial do
,t. Paulo de Freitas.

Companhia Villa Alt.-_oar.il.
Continuam suspensas

astransforcueinsdc
acções para se fazer a
s.i.>!_tituicão das cante-
Ias primitivas por titu-
los definitivos, segundo
a deliberação da assem-
l>l_a geral extraordinn-
ria dol4 dc dO-Oml-ro do
;jm<(> lindo.

Kio dc Janeiro, SíO de
iVivereiro dc 1SÍ »f_—JO A»
QU1M DK ALMEIDA,
directoi--scci-ctario.

IHI10C.DD.TU-IST1S
DK SEGURO. TEURESTBSS

Eslrada dc ferro Ccnlral ilo Brazil
BlecliimiiçõoH

De ordem da directoria sc declara para
coiihecinienlo do publico, (|iio, para o
promplo andamento das reclamações,
lorna-se necessário que sejam cilas feitas
nas estações do destino ou procedência,
nos impressos para esse (im ntloplatlos
pela administração c que são encontrados
em todas as estações.

Nestes impressos estão indicados os
esclarecimentos de nue a administração
carece : numero o data do despacho, cs-
taefio de procedência c destino.

Escriptorio do trafego, 22 de fevereiro
de 1892 — Marlins Guimarães Filho, cheio
do trafego.

LEILÃO
Companliln rto _.cililo Gemi

G 11L'A OO SACItAMKNTO 0

Convida-se aos Srs. portadores dc ti-
lulos de caução vencidos, a virem resça-
lar ou reformar os referidos litulos ale o
dia 9 de marco próximo luturo, em que
so fará o leilão de accòrdo com o art. 13
dos nossos estatutos.

Itio, 25 de reverciro do 1892—Henrique
G. Possolo, dircctor-gcrcnle.

•.oclcilnilo ilo Ilciiunc.iicln Hon*
Amigo- 1'iilào ilo llomllm

11 PIIAÇA DA IIIÍPCIII.ICA 11 -*'

Dc ordem do presidente interino con:
vido os Srs. sócios quites para assistirem a
missa (llio, de accòrdo com aiei.so manda
celebrar bojo, domingo 28 do corrente, as
11 horas, na igreja de Nossa Senhora
do llosario —O 1» secretario, Alexandre
llortjes do Coulo.

Sm_ 

MMmm 11
H VIi Is 111 •

«L_ IIARMOP-A:.
¦i

BANCO 8P0RTI-O
Afim de dar cumprimciilo ao vencido

na assembléa geral ordinária dc 25 do
janeiro próximo passado, convido us Srs.
accionislas a rcunlrcm-so em assembléa
geral extraordinária no dia 2!1 do correnle,
ao meio-dia, no salão do Turf Giuli. gene-
rosamenle cedido para tal fim. urdem do
dia: I", discussão e approvaçao do pro-
jecto de reforma dc estatutos; 2», eleição
do conselho llscal.

Rio de. Janeiro, 14 de fevereiro dc 1S92
—Jusliniano de Figueiredo llocha, presi-
dente.

CLUB 1. R. DO CAInPINHO
De ordem do Sr. presidcnlc convido a

todos os consocios a rcuuircm-so em as-
sentbléa geral hoje, domingo 28 do cor-
rente, ás 11 horas do dia, alim tio tratar-
se do interesse do club—0 1» secrclano,
César Julio da Silva.

SAIDA HOJE
„»g 3 HORAS DA - A-DB

Pode-so aos Srs. sócios alumnos Ioda t
pontualidade na hora.

A' NOITE

IlEU-JIÃO PAMILIAR j.
N. II.—Se o lempo permiltir.
Oulrosim eommitnico que a asscmbl.ll

geral ordinária (/^convocação) terá logar
quinta-feira próxima, 3 do março; tuno.
cionará com qualquer numero.

Capilal Federal, 28 dc fevereiro da
1892.

0 l" s_cnETAiuo, _

José Gonçalves Borges.
lIC -HfB

Companliia Ccrcs Brazileira
Do dia 22 do corrente em diante se pa-

cará no escriptorio dcsla companliia, á
rua dos Ucnciliclinos n. 2, 2» andar, do
meio-dia ás 2 horas, o 3o dividendo de
10% ou í. por acção.

llio de Janeiro, 20 do fevereiro de 1S92
—Visconde de Monte Mario, presidente.

I.nr. use, bronchloa O iiuliuõcs

Os enfermos do peilo, ou quem por
estes velam, devem ler todo o cuidado na
escolha da medicação, tendo em vista os
princípios tônicos, fcnrlfugos e expcclo-
ranlcs, elementos indispensáveis para o
tratamento da bronchite, defluxo, tosse, rou-
quidão, inflammnção do larynge, oppressão
c dor no peito, influam ou gripe, calharrlto
pulmonar, etc.; nestes casos o irarope
anti-ciilharral eardus bencdiclus, do pliar-
macctilico Granado, é reputado o medi-
camento soberano pela sua imporlatitc
aceão lliorapeutica, unaninicmcnlo aceito
o approvado pela inspccloria geral dc
bvgienc. 0 prospcclo explicará a dosagem.

Í33G

RUA GENERAL CÂMARA

S3S
tiiiiiiiii.

-_j>-

Peitoral «lc cambará
1" um cxcelenle medicamento, empre-

gado com muilo bons resultados nas mo-
lestius bronco-pulmonares.

Dr. Skiiafim AnAUJO,
medico cm 1'elotas

.,' l.OOOiOOOSOOO

Segura prédios, eslabeleeimentos com-
merciaes, moveis, ofilcinas o tudo o mais
concernente a seguro terrestre.

Cauciona e desconta títulos dc bancos
0 do tliesouro. Aceita procuração para
administrar bens por conta e ordem de
terceiros, inclusive o recebimento de
juros do apólices, dividendos de acenes
dohancos o companhias,nestacapital, etc,
mediante módica commissão.

Dirccloria: Albino Francisco Correia—
Manoel Anionio Isidoro da Silva—Canhão
Josi 6'-«<-«ít'C-—Conselho llscal: Jcrungmo
Pinlo dc'Almeida Valle— Anionio Henrique
Guimarães—Manoel Marlins da Fonseca—
Angelina Jose da Costa Simões—Maximino
Joaquim de Almeida.

1'oniiiaiilili» União . .ilirll c _»iisl_i'll
SL-cccssoiu n_ niiEiNOANTZ & o.

Convidam-sc os Srs. accionistas dcsla
companhia a realizarem a 2a enlrada de
20 7» ou 40»3 por acção, no escriptorio, á
rua Primeiro Jc Marco n. 91, alé ao dia
29 do corrente, dc accòrdo com a reso-
lucão tomada em assembléa geral do 30
de'novembro próximo lindo.

llio do Janeiro, 17 do fevereiro dc 1892
— 0 director, Emílio dc llarros.

Club dos Nautas
Convida-se os Srs sócios a comparo-

cer hoje, 28 do corrente, tis 11 lioras da
manha, na rua da Imperatriz n. 1, so-
brado, para tratar de interesses da classe
—A commissão.

Sociedade Porliigncza dc Beneficência
Convidam-sc os portugueses residentes

nesta capital, que pretendam liliar-sc no
grêmio desla sociedade, allm do ulilisa-
rem-se dos benellcios que a mesma presla
aos seus associados.a dirigirem-sc ás ruas
da Saude n. 82, Visconde do Inhaúma 14,
llosario (il, 71 o 70, Primeiro do Mar-
co 00, Candelária 2G o Hospício 44 ou á
secretaria da sociedade, ã rua de Santo
Amaro u. 24, onde so recebem propostas
para admissão dc sócios—José Vaz de OU-
veira, syndico.

<'o!ii_>i»iiliii> Moagem
llll lli-llxil

CHAMADA DE PIIOPOSTAS PAltA VENDA DO
ACU11VO

A commissão liqtiidanle desta compa-
hllia, (ornando em consideração diversas
reclamações que lhe foram feitas sobro a
escassez' do prazo marcado nos annuncios
para serem recebidas as propostas, no
intuito de salvaguardar os seus escru-
pulos dc bem zelar os interesses dos Srs.
accionislas, resolveu prorogar o referido
prazo, podendo assim os Srs. prclen-
dentes apresentaram as suas propostas
até o dia 2 do marco próximo, ns quaes
serão abertas ao meio-dia, dianle dos
proponentes. Continuam a vigorar as
mesmas condições estipuladas nos iiniiun-
cios de 24, 2"> o 20 do correnle.

llio, 27 de fevereiro de 1892—Pela com-
missão, o secretario, Alexandre Sanlos.

rto Correio

m

_:iii_ire_i>

Companliia Brazileira dc
2» CONVOCAÇÃO

Não lendo comparecido ã primeira coH.
vocação para a assembléa geral extraor»
dinaria do Vi do fevereiro correnle nui-
mero de Srs. accionislas correspondente»
a dois terços do capilal social, convoco
novamente para o dia 1» dc março proxi-
mo fiiluro ao meio-dia, no salão do banca
Conslruclor do Ilrazil, a assembléa geral
extraordinária. ..

li' lim exclusivo dessa reunião resolve-
rem os Srs. accionistas, ouvida a exposi-
cão da directoria, o que melhor lhes pare-,
cer convir uos interesses da companhia.

Itio dc Janeiro, 21) do fevereiro de I89J
— 0 presidente, Dr. II. A. da itocha Faria.

MIO SI III»
29 DE OUTUBRO DE 1889

Jorniillstlcn
ilo Povo

2* CONVOCAÇÃO

Convido os Srs. accionislas desta em-

preza para se reunirem cm assembléa
(.oral extraordinária ã rua General Ca-
mara n. 25, no dia 2 dc março, as 2 lioras
de tarde, allm de tomarem conhecimento
do uma proposta do liquidação da
mesma. .'.„„„«

Itio, 20 do fevereiro de 1892—0 presi-
(lente interino, José llodrigues Lerreira.

Klcclrl-I-

Grupo dos Baleeiros c Ar. .negados
llraliza-se hoje um grande baile à fan-

Capital Federal, 23 de fevereiro de 1892
—A commissão.

Capital subs-ripto.
Capital realizado .
Fundo de reserva .
Lucros suspensos .

2O.O00.0O0$O00
_3.000:000$000

609:496$725
ÍOO.OOOÍOOO

IRimitto Sií.quo.s .so1>ro PovtugaJj XiOndvos, Paris,
rtnlis- <; Hamburgo e soliro todas sis praças tia
Republica.

X_ece)>_ t-inl-Oiro a prêmio nas so^iiintes cou-
dições :

conta corrente de movimento a Í5 % anno.
letras, nominativas òu ao portador:

TEm
Por

Até
Até
Até

4
8

12

mezes
mezes
mezes

°Io
"Io
°Io

ao
ao
ao

anno

SELLO P01_ CONTA DO BANCO

l-oiiipiiuUli» Brn-llclrn ile
ilu ilo

Do accòrdo com a resolução da assem-
bléa geral bojo realizada, convido os
Srs. necionistus desta companhia, que
deixaram do realizar a .V entrada de 41).
por aceão aclual, a reabzal-a ale o IIm
Ilo corrente mez, incorrendo os que se
recusarem nos ônus consignados nos
CSíuo. 

13 de fevereiro do 18.2-0 presi-
dente, Ur. llcnjamin Anionio da llocha
Faria. ('

itlliilMl.rlo iln iniirinlil»
Ile ordem do Sr. chefe do cslado-malof

general luco pulilico mie durante 30
dias, a contar do hoje, llca aberta na 2»
secção do quartel-general da marinha a
inscripção para o concurso a um logar
de aluúino pensionista do hospital uo
marinlia; devendo os Srs.candidatos sa-.
tisfazer as condições exigidas pelo dç-.
creio ii. 429 de 20 de maio do 1890, Ut»
combinação com as inslrucçõcs do de,
creto n. 3.722 dc 24 dc outubro de 18G.,

I». Apresentação de alteslados do bons
costumes, passados pelos respectivo»
lentes. . ,;

2". Approvaçao das matérias quo consti-,
tucni o 4" aniio medico.

0 concurso conslará de provas oral,
escripta e pratica, que versarão sobro
exame de doentes c applicaçao dc ap-
pareibos. , , .

Segunda seceão do quartel-general d»
marinlia, .'1 de' fevereiro de 1892—-fl»
Pereira Guimarães.

llanco Militar C Uoh .l___c_ AnneXO»

IlUA DA A-FANOEOA.l (SOI)llAnO)
Os Srs. accionislas são convidados a

virem aló o dia 1» de março resgatar OS
recibos em seu poder, subsliluiiiilo-os
pelas respectivas eoulelas de suas acções,
cujo pagamento realizaram da 1" clia-
mada do capital. 

Capilal federal, 18 de fevereiro dc 1892
—Gomis Carneiro, dircclor-gcrcntc.

FOLH£TIHI AO

MARCELLA
ron

F. DU B0ISG0BEY

x
Ella não conseguiu arrancar-lhe uma

conlissão sincera, e que talvez a tivesse
emocionado. Estava certa de sua identi-
dade, mas queria que elle mesmo tivesse
confessado, quo se arrependesse, c lie
promctlessc viver de ora em dianle lio-
jieslamenlc. ...

Com quanta alegria nao teria cila pro-
tegido a sua fuga, sc elle assim tivesse
pretendido I Jorge Iloland não podia de-
liimcial-o, senão apresentando ao juiz u
caria aceusadora e ella podia só devo!-
vol-a ao cómmandanto quando esse in-
digno irmão estivesse cm segurança, do
outro lado do oceano, ou ao menos do
lado opposto da Mancha.

Mcderic de Mestras passaria, é verdade,
alguns dias mais na prisão.

íorem agora que a infeliz irmã de Gas-
tão dWrgougrs não tinha esperança ai-
guma dettoniluzir ao caminho da roctidão
o falso conde dc fiolyminc, não sentia-se
jBtis com o direito de retardar, nem que

fosse por um só dia, a liberdade de um
innoceiilc e a felicidade do Marcclla.

Se Jorge estivesse presente, nao teria
nem por um instante guardado a caria,
tal era a sua irritação. Hesitava se deve-
ria ir procurar o cominandanle no pala-
cetc do Muire. Mas não linlia certeza de
encontrat-o ahi, duas lioras ja sc linliam
passado desde que sc separaram na rua
Amsterdam. „

E mesmo não sc Iralava dc ter com clle
uma conversação ligeira. Não era cm pre-
senca do porteiro Carcenac, nem na rua,
nem cm caminho dc ferro que cita queria
tratar de um assumpto que a tocava lao
de perto. Como sen noivo receberia a la-
mcntavel confidencia que cila lhe ia fa-
zer.? Amat-a-hia bastante para casar-se
com cila depois dc conhecer a verdade ?

Eslava completamente resolvida a di-
zel-a inteira. Queria antes de revelar ao
commandantc os laços dc consagiiinidade
com o assassino, cònlar-lho suas angus-
tias, o depois da conlissão restituir-lhe
sua palavra, pedir-lhe perdão, embora
não tivesse coisa alguma a exprobrar-sc
o entregava-lhe calão a sorte do assassino
da condessa de Muire.

Tara tudo isso era preciso lempo c so-
cego: o jardim da villa do Frenes, ou
antes ainda o atalho que rodeia o bosque
do Vessinel, esse caminho propicio a con-
versacões intimas, esse caminho em que
Jorge" lhe liuha aberto o coração e lhe
dissera que amava-a.

há ninguém os interromperia, nem
mesmo Marcclla, que não transpunha a

grade do caslello, c teriam lodo o tempo
preciso para se entenderem com fran-
queza. Arriscavaiu-se., talvez, a encontrar
a princesa Orbitello. Helena tinha-lho
proniellidoiima entrevista para essa tarde,
mas podia também, caso cila sc apresen-
tasse, adiar a conversa para o dia sc-
guinle.

hembrando-sc dessa princeza decaidu,
a moça recordou-sc quo durante a penosa
conversa que linlia tido não sc falara
em Maurovcrs. Não trazia, pois, A aban-
dnnoda noticia alguma do seu desprezível
marido, c a pobre mulher saberia mais
tarde a prisão ou a fuga do falso conde
de Gol. mine.

As coisas estavam nesse pé, Helena
resolveu esperar o commandanle na villa
e não recolhcr-sc sem ler visto sua antiga
camarada, que lhe linha marcado um en-
contro na avenida Yilliers.

Nominais pensava em almoçar, embora
sentisse fome, c cm logar de procurar um
hotel enlrou em uma confeitaria da rua
Ilo.-ale c tomou uma ligeira refeição.

Como linha quo esperar algum tempo,
o como a preceptora dos lilhos da con-
dessa de llonzolf lhe participara que es-
taria durante lodo o dia no palacctc da ua
JottITro)-, para ahi se dirigiria a pó do
boa vontade se não fosse o receio dc en-
contrar-se no boulevard Malesherbes, por
onde forçosamente linha de passar, com
Jorge Iloland, que não perderia a oceasião
de dirigir-lhe a palavra. E como não es-
lava decidida a cipor-lhc sua nova si-
tuação, senão a sós, depois de ter madu-

ramcnle redectido, percebendo que se
encetasse uma conversação com clle tudo
bem a seu pezar revelaria, tomou um
carro. Passou pelo palacctc de Muire, viu
todas as janelas fechadas, c conclmu.uin
pouco irrelleclidameiite, que o coinmau-
dante já linha terminado os negócios quo
o levaram a Paris, a chamado de Car-
ceiiac.

A' pobre ei iança nem sequer pensava
nue nesse momento a sorte de seu In-
digno irmão estava decidindo-so nessa
casa que ella julgava abandonada.

I) llacrc atravessou o boulevard dc
Courcclles, seguiu pela avenida Yilliers c
parou no canto da rua Joullroy.ondo llc-
Icna apeou-sc. Pagou ao cocliciro odes-
pediu-o. Assim o fez porque julgava dc-
morar-se na visita que ia fazer a Mllo.
Ycdrine. .

ei No canto da avenida », dizia a carta
de Ycdrine, sem designar o numero da
casa. Será á direita ou á esquerda ?
Havia em cada um dos quatro ângulos
um palacctc c em seguida havia muitos
outros.

Nesse quarteirão havia palacetcs em
abundância, pois, nessa época, a mania
dc t_r casa própria tomou grandes pro-
porções entre os parisienses, c a escolha
do domicilio fazia parle dos costumes.

Os ricos burgueses que outrora se
contentavam com um aposento confor
tavel no primeiro andar, no centro da
cidade, tinham agora casas próprias a
muitos kilometros do Palácio Real, c
mesmo grandes houlevards.

Foram os pintores que principiaram.
Fstes tinham um motivo para procura-
rem os logarcs altos. Precisavam tle luz
pura. e no centro de Paris o espaço c a
luz lhes faltavam para instalar commoda-
mente seus aleliers.

As mulheres mundanas seguiam-lhes.
Para cilas ter um palacctc era adquirir
nova nolabilidado invejável. Talvez por
lembrarem-se dessa corlezã da anligui-
dado que levantou uma pyramide com o
dinheiro dos amantes de uni dia, as
deste lempo construíram edilicios menos
durativos, porém mais uteis.

A cilas deve Paris uma immcnsidade
de ruas novas. Muitas casas foram edi-
(Içadas em terrenos devolutos, onde no
reinado de l.uiz Philippc fuziam-sc caça-
das monumenlacs.

Cedo aconteceu que sobreviesse o krafc,
a sorte abandonou-as, c as suas prospe-
ridades remataram .0 com a negra apo-
Ibeose das penhoras executivas.

Os palacetcs vendidos em leilão pas-
saram na maior parlo a mãos mais puras,
c desdo (pie n moral ganhou com isso
tudo correu do melhor modo.

Muilos artistas foram lambem alcan-
cados pelos revezes da fortuna, depois
de haverem passado longo tempo a ga-
nliar rios de dinheiro. A America, laria de
quadros que havia adquirido a peso de
ouro, a riquíssima America comprava
menos quadros, e por muito menor preço.
A cotação baixara extraordinariamente,
c mais'de um pintor que se havia feito
proprietário territorial viu-so obrigado

nos ullimos tempos a vender os seus
bens iminoveis.

Helena, que sabia dc ludo isso, calculou
que a condessa llorisof tivesse aprovei-
lado a criso quo flagelava muitos ramos
da actividado social p:;i'a alugar cüa conta
algum palacctc que r.io houvesse achado
comprador ; mas qua". seria 'I Um visinho
não lli'o saberia infernar, pois que a
locação devia ter sido recente o por
aquellas paragens não havia uma loja ou
logar onde pedir informações.

Helena desced do carro do Indo direilo
da avenida, justamente cm frente dc uma
casa do dois andares, de archilcctura
moderna e dc boa apparencia.

Calculando (pie deveria ser cila a re-
sideucia procurada, decidiu-se logo c
locou a campainha da poria de entrada.

Fizeram-na esperar um pouco; mas
uma mulher já de certa idade, ou antes
com a idado certa dus cincoenta, veiu
abrir a porta ; essa mulher linha um ar
agradável e, desde que Helena perguntou
por Mllc. Vldrinc, apressou-se em fazel-a
entrar.

Mademoisellc cslá tocando piano,
disso a matrona. Yai ficar muito contente
ao vel-a, pois quo a tem esperado com im-
paciência.

Eslá só ? perguntou Helena.
—Sim,madcmoisellc,c terá muilo tempo

para conversar.pois a condessa r,onsor so
às õ horas estará de volta. Foi ao parque
Monceaux com as lllhas. Eu fui sua gover-
uante quando cilas cilas eram meninas,

Companhia Industrial nio dc Ja-
neiro

Ficam á disposição dos Srs. accionislas,
no cscriplorio da conipanliia á rua da
Alfândega n. 1 :iR, as cópias do balanço
fechado em 31 de dezeniliro, da relação
dos accionislas, com o numero das res-
nectivas aecões, c o estado du pagamento
llelias o a'da transferencia do acções
verificadas durante o anuo.

llio, 25 de reverciro de 1802—Amena
Duarte tle Viveiros, dircclor-gerente.

sou franccza como a senhora c como
.Mito. Yidrine, a quem muilo me dedico.

Neste momento estuda unia partitura
nova na sala do primeiro andar e, se
quiser acompanbar-mc,condu_il-a-liei ale
ahi.

Helena subia que sua amiga era uma
insigne pianista, o não se admirou de
enconlral-a estudando qualquer pedaço
dlfllcil.

Ficou mais sorprendida com a luxuosa
mobilia que guarnecia os diversos com-
partimentos do palacctc, luxo que annun-
ciava-se desde o pavimento lerreo.qnc era
lageado dc mármore branco, através-
sado por um tapete da Per '¦"<..

No fundo elevava-se, no meio do.;Mii
bosque llorido c com plantas tropic.v.,
um urso cmpalhado segurando n uma das
patas dianteiras um porla-cartues ue
prata.

Se Helena não soubesse que essç pala-
ceie fora expressamente preparado para
a residência de Mme. llorisof esta doco-
ração é meda russa, tel-a-bia deixado
embaraçada sobro o fim dessa morada
sumptuósa.

Mas ó preciso não Julgar pelas appa-
rencias.

A escada era ladeada por espelhos que
A. noite rellectiam a luz das vclas.suslen-
tadas por grandes castiçalciras dc onyx.
Terminava n'uina espécie de anle-camara,
aiapetada de couro de Cordova c cercada
dc banquetas forradas de veludo.

H.colu jiolyloclmlco
ADIAMENTO DOS EXAMES n.\ 2' ÉPOCA

De ordem do Sr. Dr. director faço publico
para conhecimento dos interessados, quo
de accòrdo com o aviso n. 4.010 de 22 d(
corrente mez, foram adiados, até 20 uo

próximo mez de marco, os exames da
2» época, relativos ao anuo leclivo de

Sçcrelaria da escola pol.vtecbnica. 23 de
reverciro de 1892 — 0 secrclano, Augusle
Saturnino da Silva Dimz. I.-•_

ESCOLA NAVAL
De ordem do Sr. contra-almirantc dtr.

redor, devom os candidatos á malnculf
nesla escola comparecer no dia2 do prot
ximo mez de marco, ás 10 horas da manha,
alim do serem inspecciotiados. I

Escola Naval, 27 dc fevereiro dc 1892—
Costa Rodrigues. . ,

Urcmlo Militar Hrazllciro

2» CONVOCAÇÃO

Assembléa geral, quinta-feira3domarei
próximo vindouro — i.lympio da Fonseca,
2° secrelario. È

Seguia-se uma sala de jantar.que apcEní
tiulia uma janela coberta do ramagem i
quo parecia ser feita unicamente poW
refeições a sós, tanto ella era estreita t
desguarnecida de cadeiras. j

Certamente não era um artista que tlnlst
preparado esse inlerior c, Helena ad_sfe
ravn-so quo uma senhora, maldtj
Ires lllhas, tivesse cuidado cm coisa.»
quo só convém a uma mulher gajanlc.
Mas a governante que a guiava nao llií
deixou' tempo para proseguir essa reltoí
xão. Fel-a atravessar um salão nquissi-
mamento adornado c que cm cada pare-
cia-se com o magcslpso salão do pa ace í
d o Muire A introduziu-a em um gabinet.
forrado dRietim azul com botões de ouro,
duas terças partes do qual eram tomadas
nor um soberbo piano do cauda.

Mllc. Yidrine, que executava brilhanto-
iiiinle uma partitura nas teclas do piano,
levantou-se logo que viu entrar Helena.
o apressou-sc em nbraçal-a dizende:

I mlliii, eil-a, a minha querida I
E's tu mesma. Julieta 1 murmurou

Lanom, que olhando para sua amiga não.
encontrava em sua ph.siouomia aquellj
expressão de outr'ora.

Havia pouco mais ou menos dois anno*

3uc 
as duas amigas não se viam. A con-

essa llorisof viii.ia muitas vezes a França
c, durante a ullima estada dessa grande
senhora moscovita, cm Paris, passava»
quasi todos os dias uma ou duas hq»j»|

Juntas no palacete dc Muire ou no p__c«_Wc- m*&'
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nos

HOJE DOMINGO HOJE
Trcniclicadissimo c anlipliigaitailo

FAHDAKGOASSU'-BAILE

Real Companliia dc Paquetes a
amj lon, rua dc S. 1'clro n.

Vapor de. SoulU-
I, sobrado

Para não arrefecer o en-
tnnsiasmo do grandioso e
ultra-pyraniidal

t Baile de terça-feira
fnesmo por qne o comer...
teber... o .dansar... etc.
tal!... o ponto è começar

nm. «oonv, 1» secretario.

Ingresso sóincnlo aos Srs. sócios quilos
a jom o Livro da Promissão.

Siívh oi' japs, 1» Ihesoureiro.

AVISOS MARÍTIMOS

fer-:i£''J2Zi3£3sl

HAIKBURG-SUDRIVlERIKflHISCHE
DRMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT

SAIDA PAIIA A EUROPA

Em março

VaroKiindHÚ, Argentina, Ceará c
Santosí

O PAQUETE Al.I.EMAO

Passagens para i.i«boa,3» classe—120í,
incluindo vinlio.c para »Iko—isoSooo.

SAÍDAS TABA A EUROPA
Tiiamcs  21 dc março

0 paquete l.a PI ata, capitão II. W.
MII.NF.II, esperado do llio da Prata no dia
í) do março, sairá para Boutiinniiitan c
Antiicrnin, com escalas por Maiiia, Per-
iiaiiiluico, I.iim Palmas, l.isliou c
viço, depois da indispensável demora.

K. n.—EstO piiqucte não tncou om
MnntoN nu lilu c não tocará na
voltai

0 paquetef linnios, capilão J. 51. Ilir.KR,
esperado da Europa amanbü29do corrente,
sairá para MonlcYidóo e uuenos
Aires ilepois da indispensável demora.

Kutc paquete nailu rccclicrá liara
oh purioH acímii.

Todos os vapores desia companliia são
illuminddos a luz clectrica o fazem as
viagens mais rápidas e regularcs.

n. ii.—Na agencia lomam-se seguros
sobre os mercadorias embarcadas nestes
vapores. Para carga trata-se com o cor-
retor Sr. Kuiiin si. Macedo. Para passa-
genso oulras infôrmoçOcs no cscriplorio
da agencia da Mala lleal Ingleza com o
siiperinlendentc ti. «-. Andci-Nou, rua dc
S. Pedro n. 1, sol.rado

Alaga-se 
um lindo aposento mobiliado

sem pensão a moços solteiros c do com-
mercio, em casa de familia estrangeira;
na rua D. Mariano n. 50, Botafogo.

Aluga-se 
um lindo aposento mobilia-

do, sem pensão, cm casa de familia de
tratamento, logar muilo saudável; caixa
do correio n. 544.

Alugam-sen
dois conforlavcis quartos

mobiliados, próprios para casal, no
1° andar, com linda visla para o mor c
banhos, e ma»3 uni quarto para moço
solteiro; na rua Almirante famaiidaré

AIhrii-sc 
uma casa na rua João liar-

doso n. 28, cnlrada pela praia For-
mnsa, lem Ires quartos, duas salas, quin-
lal e jardim na frenle c assubradada.

Aluga-se 
para solteiro um bom quarto

mobiliado o saporado, cm casa de fa-
milia: na rua da Passagem n. 54, bola-
fogo. Bonds ã poria

Aluga-se 
a casal sem filhos ou a se-

nliora só, dando garantias dc hones-
lidade, um bom emninodo, sala, cozinha
quintal com tanque e Banheiro, tudo in-
dependente, em cosa do cavalheiro sem
familia; na rua do Biaclniclo n. 1S9.

Vcndem-sc 
guarda-vesíidos, guarda-

casacas com portas dc espelho, guarda-
pratos c etageres, mesas elásticos, lava-
lorios, camas, coinmodas c guarda-roupa:
na rua dc S. Pedro n. 232, olllcina.

rende-somelado: nas ruas do lios-
picio n. 211, c Gonçalves Dias n. 37.

Vcntlc-so 
nm bom cavallo inarcliador.

baralissimo ; informa-sc na rua Vis-
condo de

isinio ;
Inhaúma sobrado.

ttcihIc-ho por 4003 um terreno prom-
V pio para edillear, com 11 metros de

frenle por CG dc fundo,no lincanlado,enlre
as cslaçOcs do Engenho dc Dentro c Pio-
dade. logar alto c do muita visla; infor-
nia-so na rua Taqualy n. IG, cm Casca-
dura.

Vcndem-sc 
porlaes o janelas, portas

com vidro, venezianas eom vidro,
meias veneziauas. eaixilbos, ludo na me-
ilida c em perfeito eslado; um loto dc
frei.xaes de 25 a 30 palmos, do madeira de
lei; na rua da Guarda Velha n. 40.

Curso 
comiiierclol BI. Onlinldn, |2G

rua do Hosario. Aulas espocines do cal-
ligrnphia, cscripluração mercantil c fran-

MôodAs e ciinpcos para scnlioras c
_criancas, uma casa dc confiança—A

Flor do Líz — a casa mais bandeira, rua
Visconde dc Ilaúna n. 122, bem juntinho
á praça Onze de Junho.

Vinho 
verde c virgem

Garrafa (ifIO rs.; costell.is o
Minas, kilo 560; na rua
n. 161, armazém.

pura uva.
lombo dc

General Câmara

tvtu Empreza dc Lavagem de Casas Ia-
.Mi zcm-se raspoçf.cs e afagações o lus-
Ira-so assoalhos a cera c calaletam-sc o
betmnam-so os mesmos; na travessa dc
S. Francisco do Paula n. 5.

Lclnni 
a nova secção Casas dc primeira

ordem cm oulro logar desta folha.

'dentista Costa

sus
c colloca dentes noi

rua Gonçalves Dias n. G7.

'orto ohlurn, extrac
or diversos proces-

Í}ííiiioh—Compram-se 
e pagam-se muilo

Bom, coiicerlam-se c aflnain-se; na Ira-
vessa dc S. Francisco de Paula n. 8.

Coihfignic tlcs Itícssagcrics Minei
O vapor

commnndanto I.IiMOIMi, entrado da íiu-
ropa, sairá para íi o a ti» vidro c Ilueiios
Aires depois da indispensável demora.

Este vapor recebe somente carga.
O paquete

<C3*snBiía6sr,*as» «s»
commandante BOUSQUET.da linha circular,
.sairá para I.Intuiu O llordéos, locando
ua linliiii. Pcrauiiiliuco c Dnknr,
hoje, 28 do correnle, ás 4 horas da
tarde.

Os Srs. visitantes não terão ingresso a
bordo.

Pura frelcs e passagens trata-so na
agencia o poro cargas com o Sr. J. Del-
duque, corrotor da companliia—0 agente,
II. Uiiiird.

commandante P. 0LE1UCK

entrado dc Sanlos, sairá depois da
indispensável demora para

IK^B.
BAHIA

E

HAMBURGO

éi&.

AT*nrft carcu irnt:n-«o oom o cor.
• yetop (In. companhia. W. Xt* 3M.O.

JNIVKN.ruii Primeiro do JMaroo
Ta. SU, sobrado.

i»nrii puasimcus
Inações coir

OS AGKSTKS

o outras lufor-

i
^BDWARD JOHNSTON St C.

Pacific Slcam Navig
8A1DAS PAIIA

A.bilio, independentes, bom chuveiro,
etc, somente a empregados do comnicr-
cio : na rua do lliachuelo n. 189.

Prccisa-sc 
dc uma cozinheira; na rua

General Pedra n. 148.

ccínu-mc do uma cozinheira o uma
criada; na rua Senador Pompcu n. 210,

sobrado.
prt1 cr

Prccisa-sc 
de Ires lioniens que saibam

tratar c plantar borla, dando conheci-
mento de seu comportamento, paga-se
bem; para tratar na rua da Alfândega
n. 1)0, sobrado, aniiihnã, 29 do corrente,
dos 10 horas da manhã á 1 da lorde.

1-)reolsa»sc 
do uma criado ; na rua do

. llomjardim n. 97.

{")rccl«a-Ko 
do ôfflcinos de cigarros, que

trabalhem com perfeição, e dá-se fumo
para fora ; na rua da Assembléa n. 92.

ni'cclsn-se dc ofllciaes cigarreiros tle
i; papel; na rua do S. Pedro n. 119.

Í)rcclHu-sc 
de bons ofliciacs enrpintei-

ros c mnre'""  "" ''

Ouvidor n. 26.

laiiy

Acoiicngiiii,.
Klllllill

ilioü Cuisi
A EUIIOPA
. 14 dc marco.

. 28 „ »

O paquete !ii(*li»z

6. llua ile S. redro 62

COMPANHIA OE NAVEGAÇÃOOE
Norte-Sul

0 PAQUETE

capilão I1I10WN, esperado dc Valparaiso c
Mio da Praia no dia 3 de março, sairá
pura Unhou, Vigo, «oiilcos (via Pauil-
lac), Pljmoutli e i.iverpool depois da
Indispensável demora. Passagens de 3»
classe para Lisboa 1000 0 paru Vigo U0J1.
Vinho de mesa fornecido grutis nos pas-
sageiros de Iodos as classes. Os pnquelos
desla linha são illuminados ú luz clectrica.
Na agencia clfeclliam-si: seguros soliro
mercadorias, bagagens o valores cinlnir-
cados neslcs vapores. Paro carga trata-se
com \V. G. 1'iiCK. ruu dc M. Pedro
n. i a, I» andar. Para passagens o oulras
iiifiirinac.ães, trnla-sc coin os agentes
WILSON," SONS & C. LIMITEI), praça dn»
33urtii!iiiN ti. *5.

de um foguisto,
ipia, um [bri"na 

rua do Passeio :
Í)rcclH(i-so 

de um roguisla, um opera-
rio para lupia, um torneiro o marce-

Prcclso-sosomprcde 
homens, mulheres,

meninos o meninas, teiltlo-SO eom
20U réis nu l£2Ü0 emprego ou em pregado
para qualquer oecupação; trata-se do
papeis para casamentos c recebem-se
annuncios do casas para alugar c du
negócios em Iransocçüo : rua do Concei-
ção n. 11. Tclcpll. 101, das 8 ás S.

rjreclNii-Hc do um pequeno para casa
t úe familia, pura serviços leves; na rua

da Assembléa u. 119.

Íorphéa—A 
mais repugnante das

moleslias de pclle, cura-se radical-
monto com o uso por algum tempo do
lilixir Depurativo de Manso Sayão, quo se
vende á rua do Callclo 231.

Uma 
professora, com longa pratica do

ensino do piano c solfejo, dá lições
particulares c em suo residência,», rua do
Visconde Snpucaliy n. 132.

Prrdeu-Nc 
da rua (le Urnguoyana alaá

eslação das barcas de Maná (Priiinlia),
um livrinlio do lembranças, contendo
duas carlas abertas, das quaes uma é dl-
ridida no lllm. Sr. Cont. Gabriel Bolafogo.

A quem achal-o, pede-sc o favor de cn-
Iregal-o na casa n. 102, na rua dc Uru-
guayana.
"jVfu rua de S. Clemente n. 42 vende-se
JViinn cachorra com dois filhotes ma-
chos, do raça, já criados; quem pretender
dlrija-so >i dila casa.

Planos 
bons, Baratos c a prestações,

vende, afina c concerta, íi rua Theo-
philo Otloni n. 95. ,'

Surdcx 
—Zumbidos c dores nos ouvi-

los, curam-so com o Dalsanio de llul-
biis, suisso, já expcrimcnlado; vende-so
na rua do Uruguayana n. 00.

Íliiinincnto 
civil ou religioso — 0

jiiiüiur Buarquc do Gusmão, escrivão
do jury, prepara, logalisa os papeis c
habilita os conlralientcs, mediante a
módica retribuição de 103, c.ãtlcndon
Chamados. Pela labela exposta cm seu
cscriplorio, os pretendentes podem veri-
ficar a cxncliduo das quantias que tçm
a pagai- com emolumentos nas prelorios
o cornara ccclesiastica—Itcsldoncia ;i rua
do Hospício n. 147, sobrado—Escriptorio,
rua dos Ourives n. 32 I), aberto Iodos os
dias ulcis alé ás 8 lioras da noile.

Grátis 
— Distrlbucm-so elegantes ma-

nuacs explicando os symptomas das
moléstias c O modo do ns curar com os
Específicos do Br. lltimphreys, na rua
General Cornara n. GO, deposilo de todos
os prepados do mesmo doutor.

ESTÔMAGOS 
E INTESTINOS—Kão

lia medicamento mais pronii.to e efllo
caz para a cura radical das dispepsias -
outras moléstias do estômago, assim como
das diiinbéiis o oulros desnrranjos intçs-
Iinaes, ilo que os preparados do Nectun-
dra Amara, remédio paulista do Antcro
B.eivuN. Yende-so em todas as boas pilar-
macias do Brazil, nos depósitos do fabri-
cantes cm todas as capitães dos Eslados
o ncslo capilal á rua do S. Pedro n. 82,
sobrado

r/ovcis—Compram-soopagam-so bem;
[ua rua da Carioca n. 27.

Banco 
dos operários —Vendem-se

cinco aecões deslo banco, com a 4»
entrada feita, por 30$; quem pretender
queira deixar caria ncslc cscriplorio com
as iuiciacs N. V.

[TiNncctnl fumo goyano cortado ; rua do
HiCarino n. 20

Dlnhctirem
iclro sobro hypothcca do prédio,

prêmio Barolo e promptidão: na rua
do Hospício ii. 293.

rreclsn-so 
comprar uma casa, cm bom

local, ali; 15:0003 0 quo lenha duas
salas, quatro iniorlos, despensa, cozinha,
banheiro, jardim, ele. : carlas no escri-
plorio desln rolha a A. 11, C.

"jreclso-inc de um rapazinho para cm» ,,,
Callclo n. 259
I'pregado em casa ile 

'llorcs; 
ria-rua do

ANNUNCIOS

comniandante GOMES

dirá no dia 1° de marco, ao meio-dia,
para

BAHIA F, PERNAMBUCO

. HcceBo cargas c encommendas desde
já pelo Irapiclie Silvino
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|, fará passagens, valores c outras inujr-
mações

% llua Primeiro k Março 85

SECÇÃO COMMERCIAL

llio, 58 (le fevereiro do 1882.'
Merendo dc cambio

' 
Os bancos cn. geral ndoptora.n honlem ollicial-

monte n tom de II 7/8 d. sobro Londres, es-
conto o Bancu Allemão, ipie adoploü a do
II 3/1 d.

Cerca dc meio-dia o banco Franco Brozl-
lelro nioilifici.il a tabula poro II3/1 d.

As tmas om geral fornin ns soguhilcs:
tonilres  1)0 d/v 11 7/8 :i II 3/1(1.
Paris  !I0 p (801 o SS 10 por.fr.
Hon.l.lirgo... 00 p ílül» • 19001 por U/m.
Porlugof..... 3 • (370 »/i381 •/,,
Itália  3 p jjSOl) • ji853 por lira.
Mo* York... 3 p -ií-OO 145300pordollar.

As transacrõi'8 forom inenoo i|uu regu-
lares sobro Londres, em papel Imncnrlo o
11 7/8 d. o em panei particulnrn 12 d.

Pcpassou-se papel liiineario a il 15/10 o 12 d.

5)i»cclsa-He 
ile uma perfídia cozllllicira

na rua ilo lliachuelo n. 119, pliarinaeia

nrecíHn-Ko dc uma criada para pequena
E liimilia, para cozinhar, lavar e cuidai'

da casa; na rua Dr. Silva Pinlo n. 4, Villa
Isabel.

Noticiam iiivi:nNA.*)
T?a asscmliléa gerol da Companhia Geral de

Beguros, ellectuada lionteni, furam appruvii-
das as coutas dn niiiii) lindo o reeleitos os
directores, membros do conselho llscal e snp-
alentes.

A Companliia União Siirocnlmna o Itnana
annuncia pagamento dos juros dns dohonturos

,jol00í(la I», 2* o 3» séries, de I de março
cm diante.

!

Sesstto dn junta couiiiiereinl nin IS dn ror-
ronte, presidida pelo Sr. coronel Castilho
Maia, servindo de secretario o Sr. Ilr. Ccsar de
Oliveira. Compareceram os deputados coronel
joutart, Torres, Guimarães e Sanlos, faltando
icm participarão os deputados Souza llibciro c

..«nos.
. Expediente— nnicio de 5 do corrente de J.
1. Pereira Espíndola, commiinlcanilo ter ossn-
Dido naquella dala o exercício do cargo de in-
ipcctor da alfândega do listado do Espirilo
Janto—Inteirada.

/leijilcninenlo! - Domingos José Dias Pereira
! Francisco José Estoves, para serem ailmiltidus
l matricula de ciiminerciiinles- Referidos.- Josó Pedro de Souza Muirelles, para ser
jxonerado do oílirio du corretor ue fundos
lublicos— Deferido, publicando se a vaga ilo
ífflclo noi termos do nrt. II do decreto n. 800
Io 20 dc julho de 1851.
: 6elim Caslello, corretor de fundos públicos,
icdlndo dois inezes de licença para tratar de
lua saudo o apprnvafiín do seu picposto Mario
|o 8(1 licgo-Deferido.' Afíonso dc Alliuniieri|iio Nunes, pedindo ex-
meração doolllcio ue agente de leiiõesda cidade
laNÍ'.licroy, para o qual liira nomeado por esta
unia cm 1883, por ter obtido nova nomeação
Ia Junta commercial do Eslado do tiio de Ja-
leiro — De-sc baixa no registro de nomeação e
mlilique-ce por edital.

Knocli Morgan'* Sons Company.parac refistro
¦'!¦ sua marca dc sapolio — Deferido.

José Francisco Correia & C, |,ara o deposilo
Ias certidões do re(,'islro das suas marcas do
umos com o exemplar do lluirio Oflieud em que

IS publicaram - Deferido. .
Companhia Cliinneo industrial da Hora llrazi-

cira, para o nrcbivaincnto da acta ila asscmliléa
rcral extraordinária de 13 de janeiro ultimo,
juo alterou os seus estatutos com roducçao de
•.apitai — Deferido.

Companhia Edeu Tliealro, para o arcliivamento
Io quatro actas, duas relativas a reiurma dos
sstalutos e duas ii eleieão de directores e liseaes
- Archivem-sc as actas do 2 de jullio o 25 ilu
igoslo, com exclusão das oulras duas por mio
icr-lbes npnlicavel a disposição do art. 01 do
lecroto n. 431 de 1 dc julho de 1891.

F. Mareiano.W- II. Cassetes &• C, üauiicneio,
«ariano & C, 11. Guimarães & C, M. I.. I'. Oul-

¦ aarães & C., Cardoso & Pereira, Lima (iui-

Sarücs 
Machado & C, Darbosa 4 Irmão c

arques do Andrade & C, para o registro de
«aas llrmas comnicrciaes-Üufeiidos.' e O presidente deu conheciiniuito dc ler no-
peanoem 12 do rorreuto o ilr. Francisco dc
tafi!í n ?0W Bl"and5o para servir no con-.icnio Oical doUiiico ilo Credito Nacional.

nloi do fociedades conuucVclaS. !8M C d,S

Ohjcclos perdidos
Tcuin.i em in».-j.*.n CNfirljiioHoi

O.M onvcloppo com algum (llnliciro.

O .MA pulseira.

SJUAS cautelas de casa de penhores.

UM anel de allianea.

UMA chovo dc caixa do correio,

víiilnsna secretaria da jiliila eonuneicial os se-
guinles eiiiiliülos e ilisliutes du sociedades
coinnierclacs

ConímíOí — llenriipie Pedro Alt Júnior c
Antiiuio llul.clln, liara o commercio de artigos
de modas, nesta prnço, A rua dn Alfândega
n. O.', sobrado, eom o capital de 100:000^, sob :i
tinna de Ali Júnior & lliibelln.

Aiidrew Sloolo O 11,'iuy Millcr, para o coin-
mordo do hnportaçíta o exportação do fazendas
nesla praça, com O capital de :iUU:0aUA, sub a
lirma du Andrcw Sluelu & Millcr.

Ilallhazar Alves Cosia, Frnnclsco da lloclia
Garcia, Furtllllolo da Fonseca Menores e o coin-
iniinülario .luão José Alves Costa, para o coin-
mercio do confuilariaj rcllnnjjffo di: assucar e
consigiinçSus, nosin prnço, no largo da Carioca
ns. Í2 o 18, com o capital de 3u0:000j, sondo
niel.nle do conimnuuilniio, sub a firmo de
Cosia, llochn, Ml neles & C.

Manoel do Oliveira Cnollin e Albino Pereira
dos Santos, para o com mo rela do boteíjuliüi
nesta prueii, a rim dn Senador Euzcbio n. 51),
com o capltnl du 8:535*880, sob a lirma de
Cufllm iV Santos.

Anlonio da Custa e Francisco Caetano dos
Santos, para o coinmorcio do secens e nm-
lliiidi.s, nesla praça, A rua Vinte Quatro do
Maio n. 2, com d capital de DrüllOJOIO, sul, a
Urina de Cosia A: C.

Anlonio llilieiru Coelho Eerrsz c Feliciano
Joãn Correi:., para o comuicrcio ile secens O
molhados, nesla praça, á rua D. Carolina lley-
diier n. 22, com o capital de 6:OI4j)!8I, sub
:i urina de Cnellio Ferraz & C.

Ilraz Antônio Purlalo e Jusé Marlins dn Silva
Vianna Jiinior, para 0 con.mercio de artigos de
armarinho c mudas, nesla praça, A rua Vis-
comle de llaiuta II, 03, eom o capital de
liieimi,'., s„b a In nn ,le Purlalu & Vianna,

Antônio de llrito l.yta, Júlio (irauilbena,
Bernardo Pinto Carreta e Joniiulm Lopes de
Mouro, liara o commorclo de cliapéos de sol,
nesln prae.i. lis ruas Visconde de Inhaúma
n. II o da' Candelária n. 39, com o capital de
70:000,!, sob a lirma ile I.vni & C.

Juãu P.ilhares du Malafnia, llicardo Cavalcanti
a Luiz ile Malafula Júnior, paia o comniorclo de
comnilssões do café n mais gêneros dn paii.coni
o capltnl do I00:li00ê, sob a lirma de Malnfalo
Pilho & c.

Anua Francisca dos Sanlos Paiva o Antônio
Antunes (Ia Cosia, para o eoinuiereio de fogões,
nesta praea, ,í rim do Catloto n.ititi, cuni n ca-
[lilal di» lil.-UOfi/J.soh a firma de Viuva Paiva & C.

Distraias— Foram dissolvidas as sociedades
que giravam uestii praça sol, as llrmas de
A. Melliel Sc C. Alfredo Gomes ,1- AlheN.OZ,
llorllilo, Marlins (c C, M.ilafaia Filho !c C, Mar-
Uns & Soares, Silva liiaga fi Fernanilcs e Silva
Araújo & C.

Pbccisu-No do costureiras paro roupa
ronca do homem ; nn rua do Ouvidor

115, Cainlsaria Americana.

ÍTiniprcr.ii 
de lavngci

LSoares & Chaga:; —
dro n. 119.

II llC CIIMIIN —

llua de S. Po-

ipiiKinnciitn*—Os papeis precisos tain-
\ jbem se tratam polo módico preço dc
10,5, na rua dos Andradas u. 4, rclojnario.
Luiz Fábregas, procurador, é enconlrado
ale ãs 7 horas ila noite.

Dinheiro 
— Ailiantn-SC dinheiro sobro

conheci mentos do mercadorias na ai-
fiuidega o encarregn-so da venda das
mesma?; na rua da Assembléa n. 07, I"
andar.

Íiniitclns—Compram-sc 
as cautelas do

jllonto do Soecorro o casas do penhores;
na rua da Assembléa n. 67, I» andar.

Monte 
dc Soecorro—Compram-se as

cautelas do 
"

ESPECIALISTA EM

apparcllios ortliopcdicos
para endireitar pernas ou qualquer ae-
formidade do corpo, assim como pernas
e braços arlillclaes o fundas sob medida,
participa que acaba do receber um ho-
nilo sortimento do culolarias flnas, como
sejam : navalhas, tesouras para alfaiate,
costura e unhas, seringas do Iodos os
systemds, meias elásticas, suspensorios,
mámadeiras de iodos os syslcmns. cani-
vetes de llodgers, instrumentos çfrurgl-
cos, dentários e tudo o mais que per-
lenço a este ramo de negocio.

Encarrega-se de apromntar qualquer
encomineuda a preços módicos.
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200:0001000
INTEGRAES POR f0„000

SEM IGUAL

GRANDE LÍBIA m-mh
EXTRACÇÃO .

IS IDE 2>/£J±J=LCC>

Pasa-so o dobro sc sc transferir

jEsíií novo plano tem
íiíi.540 prêmios, no va*
lor de OOO.OOOSOOO

M® TEM SEBES

Paeamciilo dos prêmios

OLIVEIRA S MENEZES

200:000§000
INTEGRAES

SERfl

POR lOiJOOO

EGUAL

de penhores;
. Monto de Soecorro c casos
na rua da Assembléa n. (17.

ylP.MSíí 
superior do llio Orando pura

iWttU uva. Vende-se cm quintos o
décimos, na rua da Prainlin n. 8, escri-
plorio.

Pinfi&líMJlITC aslhma, coqueluche e
D K Uri li ti S11 todas as moleslias do
peilo o da garganta, cura cerla em
poucos dias pelo xarope peitoral de Do-
sessarlz o alcalrüo da Noruega, preço \$;
vende-se unicamente na pharmacia lias-
puil, rua da Assembléa 11. 78.

r cite condensado o farinha laclea, de
Ijtodas as marca;. Deposilo rua do ('.armo

a.

OiIciiuhUo 
de leile condensado o fa-

rinlui laclea mudou-sa da rua do
Uruguayann n. 170 para a rua do Carmo
n. 24.

Snlmo 
ile enxofre precouisndn para o

cura das empigens, darlhros. comi-
cbões, pannos o manchas da peilo. Um
(illl) réis. Vende-se na rua do Hospício
n. 135.

Veudem-HC, 
muilo em conta, nor mo-

tivo do mudança: uma mobilia de
sala, uma bonita cama para casulos, um
élagero com pedra, uniu mesa elástica o
um giiorda-comida, tudo cm perfeito cs-'indo. Vende-se junto ou separado; na rua
da Alfândega n. 3411, sobrado.

/"ende-so farinha láctea Nesllé e leito
condensado de Iodas as marcas; na

?. do Uruguayana n. 170.

Vciidnii-Nc 
cinco acções do llanco dos

Operários, com quatro entradas feitas,
por 305; quem pretender queira aiuiiin-
ciar por esla folha para ser procurado.

Atravessamos uma época diflloil para
as associações anonymns, tildo parece
cnnsnirar-so conlra ellas, mas a pru-
dencia o a perseverança hão de levar o
nosso banco ao llm quo todos desejamos.

Pelo balanço quo acompanha esle rela-
torio vereis quo, apezar das diflicultlades
do que acabo do falar, não obstante os
despezas quo lemos feito com uma pre-
pagando, ainda assim o nosso capital con-
serva-sc intacto, havendo ainda um pc-
queno resultado a favor do aclivo, re-
sullado, por diminuto, não é distribuído
aos Srs. accionislas.

A nossa secção do seguros caminho,
não poupamos esforços parei lhe darmos
o desenvolviiu nlo necessário.

Temos recebido vários gêneros ii con-
slgnaeão, parecendo ludo indicar que em
breve' tempo leremos um liom numero
do coniniilleiiles.

Ilepilo, o nosso banco, pelos lios a que
so propõe, precisa de lempo parei poder
desenvolver-se, não o pódc fazer de
prompto, mas bn dc consegull-o.

Termino dizendo-vos que dois dos nos-
sos companheiros escusaram-se dos
cargos para que foram eleitos; não
preenchemos os logares vagos por não
nos parecer isso dc absoluta necessidade.

li' o que lenho a dizer-vos. llio de Ja-
nciro, 31 do dezembro dclSOl — J. V-
dc S. Souza, presidenle.

Para 
n lempo calmoso refresco purfca-

tivo; garrafa SOO réis. Vendo-so na rua
do Hospício II. I3õ.

Pcrdcu-sc 
uma bolsa de couro, con-

tendo a matricula n. 1 Xf,'i e mais do-
cumcnlos; pede-se por favor a quem n
tiver achado onlregal-a na roa do Ouvidor
n. '20, pelo que será gratificado.

Ílasai 
dc primeira ordem — Nova e

jiilil secção para annuncios, leiam om
oiilro logar desla folha.

Eiinriiprp'e 
sarnas, comlchocs,

tf I riU tri O darthr os, pannos,
manchas, ele, curados radicalmente pela
nômada anli-horpcticn do llaspail, preço
Ií : na pharmacia llaspail, rua da Assem-
bléa n. 78.

O U í) I! U li li
Olco de mamona quinado é excelente
preparação para fazer crescer o cobcllo,
inípcdlr-lhon qiiódn o dar-lhe um brilho
inagiiillco ; frasco lí.duzia 10^: vende-so
unicamente na tiliarinacia llaspail,, rua da
Assembléa n. 78.

EXTRACÇÃO

12 BE m
Paga-se o iliiliro sc transferir

Este novo plano tem
SS.540 prêmios, no va-
lor cie 600:000^000.

NÃO TEM SÉRIES

DR. NIG01A0 BOSSAS TOMES
IIEDICO, 0PEI1AD0R E PAIITE1R0

com grande predica da sua profissão nos
liospilaes da liuropa o America

43 RUA DOS ANDRADAS .3 ,
Chomndos nara todos os estados da Uc-

publica.
Consultas e conteroncias.
Cura, com o mais satisfactorlo resullado

u por processo jã experimentado C (le suo
invenção, cancros, epitheliomas, rheuma-
lismos, syphilis, lebres do nino caracter,
moleslias do tilero o dos ovarios, do cora-
ção c dos pulmões, da pclle,kystos, hydro-
pisibsdc Ioda a espécie, lúpus, olc.

.ti. es.— Não empregará no tratamento
dos cancros, cpilheliomas, kystos o mo-
leslias dn ulero ou dos ovarios ferro cor-
lantcnnni substancia cáustica. Itesultado
garantido

Dr, Luiz Barbosa Slaàrcira Freire

t 

Angelina Machado Mudureira Froiro
c scit lilho, Dr. Francisco da Silva
Freire.sua mulher c lillios (ausentes),
José Nunes Freire: o sua mulher,

Domingos Machado Monteiro, sua mulher
e lilbos, extremamente penalizados pelo
infausto passamento de seu prezado
esposo, pai, lilho, irmão, genro o cunhado
Hr. I.iiIt; renrlioNii itludurclra Freire,
convidam todos os seus parentes e
amigos a acompanharem os rcslos mor-
lacs do mesmo, hoje, 2S do corrente,
saindo o feretro tia rua do lliachuelo
n. 33, para o cemitério de S. Francisco
Xavier, ás 11 lioras, confessandu-sc
summamcnlc gratos.

Não ha convites por cartas.

MM JOAQUIM DE FREITAS

filiaria 

dos Prazeres Freitas, Júlio
dc Freitas ò sua mulher, Cândido
do Freitas, Maria Tlieroza do Freitas
Maxwell, Maria de Freitas c Alfredo

Maxwell convlndain. seus parentes o
amigos a acompanharem os rcslos morlncs
de seu querido o idolrado esposo, pai
o sogro 1'clippc Joaquim, dc Frei-
tou, ao cemitério do Cojú, saindo o
feretro da rua Conde de llomfini n. 77,
ás 3 horas da tarde de hoje, 2S do cor-
rente.

'iiüiiincnlo dos urciiiio' cm Iodas ss tusas

COMPANHIA
F. Ü io Mim Boíaaico

ASSEIO OU BOCA-Kt
llaspail, a melhor preparação alé boje co-
nlieclda para clarear o conservar os deu-
tes, fortificar ns gengivas, evitar a carie
o íiiáo hálito o dar uma côr rosco aos
lábios, preço ií: iiniõaiiicnle na plior-
macia llaspail, rua da Assembléa n. 78.

Carioca—Camas, colchões, berços c
oaveis;
rua Se-

(. 
'cadeiras, 

vendas por preços razoáveis
reformam-so colchões de erma
nador liuzebio n. SS.

iimpriim-NC cautelas dn Monte de Soo-
acorro e casas do penhores, todo o

qualquer objeclo de valor, paga-se bem;
na rua da Carioca n. 72.

PASTA 0E LYR10 uJsoNTsTa
pasta não só restabelece a alvura e o
brilho dos dentes, como impede o nppn-
rccimcnlo de moleslias próprias da boca
Pote 1-5; na DII00AIUA JaNVIIOT. ma João
Alfredo antiga da Quitanda I). .'lõ.

n no* a nn iit Tira Instantaneamente
HuUr. i llMi as nodoas gordurosas
sobro os cliapéos de caslor,feltro ou palha.
o bem assim sobre qualquer pnnno ou
seda, sem que as cores fiquem alteradas.
Vidro 1,3: nu Drogaria Junvrol, rua
da Quitanda n. 35.  

OBJECTOSESC0ST8AÜJS SOS BOXDS
De ordem do Sr. Dr. engenheiro ge-

rente avisa-sc nos interessados quo exis-
lem em deposilo nesta companliia, por lo-
rem sido achados, ha mais dc Ires mezes,
nos carros, os objectos seguintes : livros
de missa, bonés, camisas de homem,
dilas para senhoras, calças de brim, do
casinura o dc algodão, paletós dc criança,
do senhora o dc homem, coletes, comi-
sas de liando, saias para senhora, le-
(pies, punhos, aveillaos, meias para so
nhora. bolsas para cozinheiros, fazendas
pretas, chalés, cachc-ncz, manlilhn dc
renda, cesliiihas para criança, bandeja:
chapéus,lenços, sapalos, diversas carteiras
com dinheiro, pulseiras, pinec-uez, jóias
diversas, uma caveira para estudos o um
baliu contendo roupa do soldado.

Esses objectos devem ser reclamados
dentro de 30 dias, lindos os (pines serão
vendidos para pagamento de despezas—
//. Midozi, caixa.

G0NORRB3SAS
Ciirn. rápida som cn/u-

ssii- <?stvoit!iiuicn.l;o mo-
tliral coin si i iij 6 c; ç Tio
:int i -olettoi\rJhág'ieo. rt o
j>H si rinacciiti <¦- o GJ-. ilo
jLacoi-da, upjn-ovatlti po-
Ia inspootOi*ia do í»y»

Depósitos: pliarmacia
Silvo, Araújo, i*ua Pri-
Iiroiro deMarçons.l O Í3,
o i>li!ii-ni:i<;iíi, Roberto,
rua dos Inválidos u. t>0.
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D. PERCILIANA MARIA BARRETO

tSua 

mãi, irmãos c filhos convidara
as pessoas do sua amisade a assis-
tirem á missa de trigesimo dia quo
celebrar-se-ha no dia 1 do me«

próximo, na matriz da freguezia de 8..
Pedro o S. Paulo.

fBaSS^ÊMBBBBBBBÊKSBÊBBÊÊt

Miguel do Souza Mello c Alvim

ti). 

Umbelina M. Amaral dc Mello
Alvim, Eduardo Amaral de Mello
Alvim, 1). lilinina do Mello Alvim
Monge, D. Maria de Mello Alvim

Caslro e Silva, D. Maria I,. de Mello Alvim
Telles Darbosa, seus netos. Adolpho Men-
ge, capilão de fragata Castro e Silva, 1).
Eugenia li. de Mello Alvim, capilão de
fragata José M. de Mello Alriin, Júlio
Henrique do Mello Alvim (ausente), suas
irmãs, seus cunhados o seus sobrinhos
agradecem a todas .as pessoas que acom-,
panliarom os rcslos mortaes do seu ido»,
latrado esposo, pni, avô, sogro, irmão,
cunhado o tio üiixuri ilo Souza Mello'
c Alvim, o de novo rogam-lhes o cari-,
doso obséquio de assislirem A missa dc
sétimo dia, que se ha de celebrar na ma-,'
triz deS. João llaplista (Nilhcroy) amanhã'
segunda-feira 29 do corrente, ás 8 1/í
pelo quo desde já agradecem.

fásBwsmamasBiBsmtmBiaÊBi

Menina
Precisa-se para casa de pequena fami-

lia de uma menina dc 12 a 14 annos,
para brincar com unia criança o pequenos
serviços, prefere-se de cor o orphã dc
pai o mãi, goronto-so bom tratamento,
dando-se vestuário e módico ordenado ;
para tratar na rua Senador Dantas n. 44 D.

MIME. [
SUGCESSOIIES DU

LEITÃO E BAPTISTA
fazendo leilão em
penhores vencidos,

11 du março dos
previnem aos Srs.

mutuários paru reformar ou resgatar seus
objectos ale ;i véspera do relerido dia —
Travessa do Tliealro n. I C.

IRMANDADE DA CUIZ DOS MÍLITAllES.

tA 

mesa cm nome da Irmandade
faz celebrar terço-reiro, !• dc março,
ás 9 lioras, cm sua igreja, a missa
de sétimo dia por alma do Sr. ma-

rcchal Cariou jo«ê du ooila ¦Matou*,
lei. Convida-se parei isso a familia, os
irmãos c amigos a assislirem n esse acto
da nossa religião — Miguel J. Rangel de
Vasconcellos, irmão do capela.

200:0005000
INTEGRAES POR

no

Acç. Caoco Brazil.

BALANÇO i:n 31 ni: 0EZBJII
Adiro

Accionistas rÜtliMOiOOO
In corpo rn cito o

Instalação... 05:3-18/1030
Moveis ;):i;t 003
liororoltorlos... 3:431*100
Ssccariiis 807A30O
Lelriisarecclier I-.OHÍOOO
Caixa I!i:00li»703
Contas correu-

tes I.IOI:C23í082
Valor dc um
animal cso;ooo

Passivo
Ciniilal...
Saliln do varias

emitas
Lucros e perdas

1C0
O

2
5

30
S0

100
ido
100
100
200
tiO
100'.'00
1Ü0
100
70
80

10
100
ton
101)
50

100
50

100
100
ton
fiO p >
tiO p p
10 >
10 . p

100 » p
600 . p

l.oon Delis. Oeral,£
ti00 . p p
MO p • p
VliO p p
200 p

20 Lclras B
100 i

• «Vs
Credito Popolnr,

Paris o Itio
llepublica

Couip. Mcili. do Brazil.

20 .

C. Predial llrliiino
llepublica

íon/j
300JJ
30(11)
ÜOOfl
3003
30.Í
linfl

10fl
f'.'fl
h-<S

106(1
lOiitf
10Jj)
I0M
105fl
Kl.-ifi.i00
1051)500
lOllj)
100,1
lOOfl
Itio»
loc»
100"
iülifl
1051600
105J60O
105Ã500
058
CIA
Clí
i;.'9
033
Mi
lllíiiOO
Cl»

41)
¦1»
49

1S
803
858

nincPICÍ OC do uma menina do 9
rhtlloA"ot a 12annos.porlugucza
ou brazileira, para casa ilo familia, para
lomar conta do uma criança; na ruu da
Alfândega n. 1CÜ.

Seguros:

Confiança 228 -
Allinueii — 0Í

Diversas i
Urazil liiilustrial
lirazil Torrltorlnl
Dançaria o Agrícola, intog.
Consli uceões Civis
Centros Pastoril
Cenlral ilo lirozll
Cnrrnaguns 1'loinliionso 3M3
Evonoas Is8
I'iir.jas e Estaleiros, Integ.... 268
Poijn K.iciiiiiiil —
Mainif. ile Cens. Aliiiienticias —

p de fumos l-f|8
Melli. no Urazil 018

p ile S. 1'íiiiIí. 275
p ila L.i(zè:i ile DotafogO. —

Nova Ura.... 03 ...
Obras Publicai 473 M,)M
Progrosso Inilust. do Drazil. 2103 —
llural ilo Urazil - -Ofl
Kiineaiiienlo du lliu 'e-xl —
Torrcns co», —

150,1
l«,1 -'0,1
03 78

608

403
70.)

018
258

38

Psirl icípom :tos sons
aiiiifrosotVogfucmos tanto
tlesta otipitul como tio
int-orioi-, <nie ítiiiulsii-íisii
sou. arniaisoni c escvipto-
i-io tle conuirilssõos tle
COÍV5 o iniois yejiei-os tio
paiz: parti si rua tle 'Sõo
jBcnto ii. f£i, ondo ospo-
ivs ni merecer si. conlinjuça
tios seus ainig-os como
até atjui.

lUcicndo dc KencroM
Na semana Ornla fiiiam estes es preços que vi-

goraram no mercado Cos gêneros ollmouilcios:

TECELÕ
Preeisii-se do lions l"c lõcs de algod

na fabrica do lllnk, rua du Costa 33.

Para
Alfande;

;ravalos,
;a ii. Iü0

irocisa-so, na rua da

DAS

Ul li;UT,\9

Ilnnco dc Seguro*) e dcuconto»
Srs. accionistas — Sinto verdadeira

satisfação em vir expor-vos o estado do
nosso banco, ouvir os vossos conselhos c
pedir-vos o vosso concurso para o cn-
grandecimento o prosperidade deste
nascente estabelecimento.

Desde os seus começos lem o nosso
banco lidado eom unia série do ciuba-
raços intermináveis, embaraços que se
siicccderam uns aos oulros; removidos
uns, outros se apresentavam.

Encouirdmos nifílcuídadc cm achar casa
onde nos CEtobelccessemos; as obras
indispensáveis no escriptorio só as p»i-
demos obter no fim de tres mezes; os
livros c uma infinidade de impressos In-
dispensáveis ns necessidades das nossas
operações, só puderam sei obtidos no Um
de muilos mezes.

Demovidos Iodos esles obstáculos, que
nos consumiram mezes o mezes, princi-
piamos os nossos trabalhos encetando
uma larga propaganda exigida pelo go-
nero do operações a que o nosso estabe-
Iccimenlo sc propõe.

Ncslc cniorchcndimciito lemos despen-
dido bastante, mas os nossos sacrifícios
hão dn ser compensados.

Os fins a que se propõe o nosso banco
são vastos, mas os resultados não se po-
dom apresentar de prompto, exigem
tempo para se poderem obter.

Tenho fé que, uma vez encaminhado o
nosso estabelecimento, lia de elle tomar o

10.000:0305000

.1:-,2l8ãl0
5::'J72s3:7

|0.02C:4D3,&37 10.030:1038S37
,/. V. da S. c Sousa, presidente — >Iti-

guslo Francisco da Rocha, guarda-livros.

i>Aiii:i:i:n no CONSELHO FISCAL
Srs. accionislas — lim comprimento do

quo determina o § 4° do art. 19 dns es-
latidos deste banco, vem o conselho des-
empenhar o seu dever. Confrontando as
dilleivnles verbas do balanço com a cs-
criptuiação do banco, verificou o conse-
lho que Cilas SC acham exaclas, por isso
propõe-vos (pio approveis as conlas
apresentadas pela direcioria.

llio de Janeiro,.'II do dezembro de 1891— Manoel Ferreira da Silva — Joaquim
José Omcllas da Cosia—José Vieira Nunes.

1 .» „. , . ""~ desenvolvimento a que a sua organiza-
0» 19 4 |l d_ Jajjjro ultimo torim arelil- [ cão lhe da direita.

l'Kl.l:«UAMMil*.
SERVIÇO CSPCCIAL 1)'0 PAU

1'KnNAMIIlT.O, 27.

ChogoU lio*item a eslo porlo, prorc.lVntc do
llavro e Lisboa, o vanor francez Colônia.

Bahia, 27.
O paquete Tliames seguiu para oTlindc Ja-

neiro hoje, ás'J lioras ilu nianliJ

MOVUIF.XTO UA BOLSA
limitem na boi» tifiicial os se-Ve.nleram-se

gUiüífJi lilUldã

10 Apólices da ltOcO/5- 6 "Yi
£*»».•
i > » » p

 l:000j)
 t:OOOS
 l:0OUÍ

tlocdai:
Soberano*

Apolicci:
Oeraes (le 1:0003

. ciinvettidas
Bmpresumo tle uns...
LsUüo ilu Minas

Letras Injpolbccnrias:
Danço da ítopubllco

p C. II. Uu Urazil, papel.
Tilulos de prclação:

Esperanço
Ktoncflfl
lieral, £20
Geral, £11.5.0
Leoiiolilina, papel

. £11.5.0
. £50,5%

Nova Era
desle lio Minas
Snpucahy
Sorocabana
VlaçJo llio o S. Paulo

Ranços:
Agrícola
Ilolsa
Urazil

» 5/8
Commercio

-•/a
i.onimorcial
Cnustruclor
Classes Laboriosas
Credito Popular

> Nacional
p Predial Urbano

Fiseal
Intciador
iiiilusinal e Mercantil.
Lavoura o do Commercio...
Paris 'í llio
Republica
llural llyputbccaflo

Canis dc ferro:
Jardim Dotanlca
S. Cliristuvão

Estradas de ferro:
dernl
Minas da S. jeionjmo

1' 

Sorocabana, prulong
Vim-So ile Saiiucaliv

p llio eS. Paulo......

508000 2(I,)1C0

1:002,1
1.12(18

18,1

108

41500

138
3808

808

1208
«18
258

518
«0,1

30!_l
I5C1

5818

3Õ8
188

308
168
II8:,UJ

1038

808
1008
4153

210,1
2508

63
138w
308

1:0008
I:I22/J
1:3001

9.0»

ncnilliuciilos ll.icnci

jH/intitcjai
Dia 27
lie Iii27
lim igual período de 1S'J1

/Iccclreíoria:

nia 27
De I a 57
Cm igual periodo dc 1891

ilesa de rendas do Estado:

Dia 27
De 1 a27
Cm Igual período de 1891

220:3708821
0,!)58:20I8028
4.018:3508027

I88:0SW1
1.827:10-18837
2.102:7154315

41:205861)8
888:101,149'
174:333{0i2

Ccrniej
Arroz nacional (falta)
Dito do cogonlio central dc Pa-

ipielii (varejo)
Dito da Imlia
Farinha de Suinliv
Dita do MagO
Iiitiiilii S. Malheus
Dita de Porto Alegre, communi
Dito do Porto Alegro, Una
pita ilu Santa Calliariiia
Feijão preto de Porto Alegre,
novo

Pito da Laguna
Dito miúdo, estrangeiro (faliu)
nilo de cCivs, estrangeiro....
Dito branco, estrangeiro
Mi llm miúdo da terra
Dito gniiiiio, superior
Dito do llio do Prata (falta)...
Milho do norte

£(tn/i«

Americana (P. T. ücorgo)....
Americana (diversas marcas).

Nacional
Carne secea

nio Orando ilo Sul
Itio Ura mio do Sul, platina...
llio ila Praia, nova
Itio da Prata, mantas
jlio du Praia, velha

ti mercado estável.
Stock - 7.200.000 kilos.

Toucink
Mlnos, tuporlor
Dilo regular
Colônias
Americano (eni borris)

27,) a 30,)

Não ba
218 a 2.'8
14,1 a 158
130 a 148

l',8 a 7Í6C0"«OO 
a 58800

88
5»500

a 118
a

II»
Nilo

22,1
148
178

o 116500
ha
ii 230
a 10,1
a 198

08500 a 08800
Não lia

0,5600 o" 08800
459 grams.

8580
860'J

Por kilog.
{820 a Í800
ror kilog.

Não lia
{520 a «,5-iO
8510 a 8590
8000 a {050

Não Im

0 verniz Thcsaurocrypsonycliochrvsldos
ou o rei dos vernizes pinta a palhinha
suja ilas cadeiras o reslituc-lho tt primi-
liva còr, enverniza e prolonga-lhes a
duração.

li' seccativo ; ilepois dc soeco nao pega
na roupa, não engrossa a palhinha, c
qualquer pessoa o ttpplica.

A' Garrara Grande, ua rua de Uruguayana
n. co.

llcNiiuclioi» dc cxnortncuo cin *9 dc
fevereiro ile ISDÍ

New York —No vap. ing. Sirius, T, Cunhn &C,
2.000 saccas de café no valor ile 119:7008.

Gl
EXTRACÇÃO

12 DE MARÇO
1'aga-sc o nol.ro sc transferir

Esle novo plano lera
22.340 prêmios, no \
de 000:0001000,

Mu TEM SÉRIES
Paganienlu dos premios

84 RUA, II QUITANDA U
SA' «St C

I'iiii(ii iscmaiiiil da a!f..ti(!c;;tt

A pauta para a semana di» 1\) dn corrente a 5
di; março leve a seguinte alturaçílo:

Agunrdonlo do canna, 280 réis o litro (suliiu
10 rs.);

Aguardento ilislilada, .v:o réis o lllro ( suOiu
20 rs.);

Agunrdoolo cachaça, 2S0 réis o litro (subiu
10 rs.).

Merendo dc cote

708

110,1
48

1018
10,1

1888

45)

3008
l:,ií
2428

688

CW

138
208

10,1
08-00

1018
848

11)51500
«03

Ou dhlades
l.nv.vlo
Suiienor c fino
l1 toa
I" regular
I» ordinária
1* boa
I' irdinaria 

coi/.cors
ror 10 kilos

Nominal

Í1J7Í0 a IliOJO
iOJáiiii . 11,1170

98470 . 108190

Por kilog

890O a
8740 a
{000 a

18

8'JOO
{801.
8010

jenrá, no vapor nacional Alagoas—Conipnnliin
jzileua Commercial de Cereaes, 2.80J liilos

Cdtiiulii* por riiliotiiuem no dia '17
dc reverciro de iwos

CENEUOS NACIONAES

Aguardente, 55 pipas. Algodão cm rama, 21.000
kilos.

Cal, 330.040 litros. Cocos, 2.C0O.
Lenha, 20.000 arlias.
Madeiro, 12 pesos do vlnhallco. Milho, 7.177

saccos.
Assucar

::o4

23|

Typos dc New York

Por arroba

N. 178700
. fi 178
p c, ir.aioo

158400
14,1000
118

10 138300

EMBAHQUES EM 50

l.cvcrlng & C.Neví York
Andrcw Mulr A C, Idom
(Ihell Wilson & B„ Idem
1'. S. Nieolsoii & C. idem
1'rauli Norton kC, idem
Kar! Vaiais & C, i»le.u
Ilard lt.in,l & C, idem
James Ualtliow í: C idem
Cl. Jolinslon â C, idem 
Os mesmos, Hamburgo
Plilnps, Irmlos & C, idem
Knil Vaiais 4 G , Gênova
üuslav Trinks 4 C, idem
Os mesmos, Hamburgo
Cl. Peclier, i C. (ienova
Karl Vaiais & C. Hamburgo
Marltrnl, liamos & C, Ocnova...,
Karl Kriscln», Idem
Faria, Cunha &C, New Vork....
Jolin DraUslia-w & C, idem

Ter 10 kilos

118050
118570
I181*0
108190
08018
0353.*)
08ÕC0

Dc MacciO....
r-niíio cm folln.

40 tarnos ec:i

Cou.oeiras..
Jacarandá

Sal

OH
1.621

871:,:r,
2.287

7:o
470

1.920
1.059

119
1.001

2',0
200
900
650
759
100
109
480

Por Industrial, dc Caho Prlo...

NJo honvc carí.

Saccos
2.713
Kilos
2.400

97
Litros
Oi.000

llcn|ineli(i* dc ciiliotiifjcm

rniNc.ie.Mis osNEnoB nEsrAciunos ha capitai.
IEIIEUAI. 1'AllA OS IIIVICIISIIS ESTAIIOS DA HE-
ruiu.ici em 27 ni: lEVEiiivino nii 1892

Ci
Ilraz..
de xaiuuo, IM00".

Pernandiuei), no vapor noolonol Arlindo —
Cnmpanliln do Flnelto a Tocldoa Allianea, 8.400
kilus de tecidos, 21:0008-

Maceió, no vapor nacional Altiifias — Compa-
nliia d- fiarão o Tecidos Allianea, 1.800 kilos
de tecidos, 4:5098.

Aracaju, no vapor nacional lliiannliara —
Oraçn, Pereira & C, 4.H50 kilos de fumo,
4*830".

llaliia, no vapor nacional Cartnicllai— Com-
iianliia Aericola Commerclol llio o Campos,
\ .200 litros (Io Vinho, 700fl o 1.500 ditos devi-
nagre, 350.'.

Vicloria, no vnpor nacional llalhilde— Cuidas
Pastos & C, .'l.t.01 kllos de feijão, 0008 ; no
vapor nacional Cttmef/Ins-Companuln Agrícola
Cnmniorclal llio o Campos, 2.100 litros de vinlio,
1:4008.

Sanlos, no vapor nacional /Heiailtíriít— Ma-
golllltoa & Junipieira, 21.000 kilos de salião,
5:5028: no vapor nacional Hnuiia— Companliia
Industrial db Drazil, 35.000 ditos do kerosene,
8:60"8:no vapor nacional Alexandria — Gar-
doso, (', alves 4 Fernandes, 30.000 ditos (le
arroz, OiOOO".

Paranaenii. no lii^nr allemão 1'apcndoirn —
Sequeira .t C., 31.000 kllos do korosenc,t0.-i:,08i
no vapor nacional Desterro — Mnanlblos & Das'
tos, 3.200 ditos lio hacalliúo, 1:5008.

Dcstnrro, no vapor nacional Habtra — Velgo,
Pinlo & C, 2.000 litros de vinlio, 0008.

Itio Orando do Sul.no vapor nacional pesterroAlvar., dc Ooelroz& Cnnllnnçli, 8.0 kilos Io
fumo. SÍ0S; sequelru & tí., 2.820 tlltos de caro,
5:2758110. .

Pelotas, no mesmo vapor -Sequeira & o.,
1.300 kilos de fumo, 5858

Porlo Alcjrro, no moimo vapor-^Adolplio
WÍnnitloii, 1.600 roa do vinho, 1:5"08 ; Se-
r',' >C 3.840 kllos da café, 3:832«TO;no
ía;,"i: nacional ltiild:u-Le\l<: & Alves, 10) ditos
do charuto;, 400J.

Prccisa-so do algumas que quoiranV
aprender ou jii saibam Iraballiar cm
caixas do papelão, pngando-sc-lhes bons
ordenados, Irobalhantlo na mesma casa
que tem fabrica dc coletes, de 2(10 senho-
ras o meninas; nn fabrica liberdade,
rua MalvillO lieis n. 117, llio Comprido.

Ângelo Ramos Júnior, Jiistlnlano Ferreira,
Alberto Itainc, Paulo Coellio e 25 em 3»
classe.

Caho Frio-12 lis., vap. Industrial, 180 lon».,
comm. Domingos Itlbniro llulninriics; cqolp.]5:
c. vários gonoros ii Companhia Progrussu In-
(li.stiial: 5 pnsstigs. Antônio dos Passos No-
guolra, Aiiiia Iníquo listrada, José P. M.
Prlugua, Frederico II. F. Ferreira, Daniel
Iludire, Cincinato José du SaufADUO Álvaro
firmino dos Sanlos Silva.

SAÍDAS NO DIA 27

Gênova coses.— Paq. ilal. Cittii di HenODct,
comm. Prefumo (lio liultisto; passngs. o«
itals. Pracclila Cleste, Caiuliina America,
llaioliii.o Plotro. Antônio llonacaisi, 1 lillin o
1 siilninlio, Plotro Siui-a, Catlerluo Stura,
Bomlcsln Doiiienico, 415 ora 'i* classe o 21»
em transito.

ltaliapoaiiii — lliutc Ida, 197 tons., m. .Torço
da Silvn Ponte: equip. li : cm lastro üa
aterro.

Dorbadns—Pnt. inq. Acronaula, 450 lons., m.
(!. N. Moviell; equip. 7 ; ora lastro ds
pedra.

llaliia pela Vicloria—Paq. Qiravcllas. eonim.
Domingos Vlcgos; naasogs, liugonln Lopes d»
Silva o 12 cm 3» classe.

Sanlos — Paq. ParahyCa, comin. Carlos Morei!»
(IcAlireu; passags. Iloelia Soares, João da
Souza lirazil, Aiireliu Logarch*, João Pereira
lliieno o 13 om V classe. (Leia a reboque uiu
pontuo.)

— Paq. //atina, comm. Tliomas Kcwiu.

14.610
O stock no dia 20 foi calculado cm 178.401

i:iuliurcnrõrM dn.iiiicli.idai cm so dc
fevereiro dc ci.S)'»

New York — Cal. Ing. Imbtrhone, do 1.907
tons., conslg. M. do Rogo Macedo :om laslro.

Hamburgo o esc. — Vap. aliem. Rosário, do
1.374 tons., eonsigs. C.Juhustou & C; não fe-
cliou o manifesto.

Daitlmorc — Paiva anieiic. Amy, do CG5 lons,,
cooslgs. Lovorlng i C; nianif. 13.492 saccas
de café.

Santc.3- Vap. Ing.. Clenqoi, dc 1.031 tons.
eonsigs. Wilson Sons & C; manif. a niesina
carga" coro (|iie entrou.

Barbadas — Barca norueg. Jnlie, oo SaO tons.,
consig. Companliia Geral Comuicrcio e In-
iliistria; em lastro.

Dordéos c esc. - Vap. franc. C01130, (le 2.4(1
tons., consig. Girard; não fechou o manifesto.

Santos— Van. aliem, llaltimorc, de 2.J2I tons.,
eonsigs. II. Stolti & ' ¦ mauir. carga em
transito.

UOVIMENTO Ul) PURTO

ENI RADAS NO DIA 27

Ilavre e esc—28 ds. (3 ds. dn Bahia), vap.
franc. Corricntcs, 2.29.1 lons., comm. E. Lolue-,
eunip. 50: c. vaiios generosa F. llazon:
naSJilBS. Cândido José da Silva; os bolgas
lilinrlcs llochosua fainilia; os nanes. Emila
líaiiiiui, 1'lcrro Bcrnndoux, Alexandre Ilage-
mover, 118 ,'iu 3» classe e 3 em transito.

Pornanitiuco-IO >\f-, lugar ing- NeUg, (83 tons.,
111. Rol.etlVakrliaw ; equip. 8: c. Lafalliao
11 Zonha Neves ,'. C.

Montovlddo-23 (ls.,cliíit.i oriental ils.itinm n. 39,
20 tons., m. Woltncr; equip. : c. laslro u
Pedro Maury. .

Autuei pia o esc.-33 ds. (05 lis. da Bania), paq.
belga Ifflíl-c/urie, comm. '/.. P. Uregory; ptu-
sngs. os iues. Tom lliclianl o sua família, ca-
pilão Me. Kellar, capitão 11c. \icar, 7 cm3
classe e 9 em transito. .

Sanlos—20 lis., paq. íris, comm. Florind,) Uas,
passags. Freilenca lloigenstcen e 1 lillia,

nUTIGIAS MARÍTIMAS

VAPORES ESPURAOOS

28 New York e escalas, Allianea.
28 Hamburgo O esealas, Cearei.
28 Fiuine e escalas, Szcchczy-
28 llio (Ia Praia, CoilOO.
28 Nova Zelândia, limic.
29 I.iverpool o escalas, Chancer. ,
29 Southauiptou o escalas, Tliuiim

Março:
Valparaiso r. llio ila Prata, Dritannia.

!> llio d:i Prata, Sud America.
fi llio da Prata, Piwcnco.

Hamburgo e escalas, Vlllç de Bueno Alret,
Marselha o escalas, liueliessa.de Ociioet}.
llio da Prata, La Plala.

VAPORES A S'" •

New York, C(i))tit-
llaliia e Pernambuco, romrfSi.
Gênova e Nápoles, Cilíu" di GcnODOJ.
New York, Sirius.
Santos, llaltimorc.
llaliia, Pernambuco, Dotar, Lísdoi e Hot»,

déos, Congo (4 hs.)
Londres, por Teneiill',: e.l'lymoutli,ii»tr*p
Portos do sul, llubira (4 lis.)

Março:
Montevidco o Iluenos Aires, Charen(e..j

1 llaliiri o Pernambuco, Arlindo (12 lio.)
1 Campos. S. João, Carangola o S. Fldeloj;

Teixcirinha.
1 Campos, S. João, Carangola e S. hdeliS,

/lll,; l.owndcs OI lis.)
1 Portos do sul ató Montevidéu, Desterro

(12 I|S-)
1 Monteviiléo e Buenos Aires, Tliames.

Santos, Ceará.
llaliia e Aracaju, Gnanidiara.
Imbelll.a, liarão de S. limo (4 Iis.>
Portos do norle, ^ínfloíis (10 lis.)
Valparaiso, Chancer. .
Itajahy. o escalas, Alexandria.

3 Lisboa, Vigo, llordéos, 1'lymouUi c Llvcr..
nnoi, ítrííannfa.

5 Ubaluha o escalas, Adolpho dc BarrtM
(4 lis.)

0 Gênova o Nápoles, Sua America. _
0 ilahiii, Marselha, Gênova u Nápoles, Prtu.

vence.
3 Bahia, Pernambuco, Las Palmas, Listra»,

Vigo.SoulIiamplone Antuérpia,f/t Plala.
II Bahia, Pernambuco, Lishoa, Bordéos, Plj*.

muuth o Livcrpoòl, /tcoiicanua.
21 Bahin, Pernambuco, S. Viceute, Lisboa,

Vigo, Soulbauiptou o AuUierpia, rftOA

28 Bahia," Pernambuco, Lisboa, BordíoJ, Pl^
mouth o Livcrpoòl, Sorotu.

--

I
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O PAIZ-DOMINGO; 28 DE FÉV^EIRO DE 1892 5

¦ Í9.464;2Õ0|0Õ0 -Capital social 40.000;000$í000 -- Capital realizado 20.535:800*1000 - Entradas a realizar

MMm

Para uin empréstimo de 6.000:000$ em obrigações cie preferencia — DEBENTURES — de 200$ cada um, emittidos ao portador, a preço de 96 °i„ e juro de 8 °i„ ao anno pagavel por semestres venoiveis nos"dias 
15 de setembro e 15 de abril de cada anno. O pagamento dos coupons e juros será feito no Rio de Janeiro por intermédio de um dos principaes bancos

desta praça, sendo o primeiro pago
AMORTIZAÇÃO

X>c 1 oio aiiniinl e pvògessira i>or sorteio ou
compra, om janeiro de curta, anuo, podendo a
compunl&io amortizar em maior proiiorçao» pu
mesmo ròsgntan iniegrralmòntò o empréstimo ao
T>ai' «aanitlo llio convier.

AUTORIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E SEUS FINS
O presontó empréstimo O awtorfceado pelo § IO

Ao art lütloH estatutos da companliia, como re-
Bijccüvo purccer do conseUiò liscal o ratificado
líolii assòintílea geral do *3© <".e dcíenih™ próximo
passado emittido de accôrdo com o que dispõem
Í\S ieis cm vi«or, tendo por oTojeeto :

1". ¦ReSgatav o resto dos detoontures ainda cm
©irculaoãoTda primeira liypotlioca no valor dc
B4S:400fi000.

S". tfeesfrartara divida íluotuante da companliia.
ii\ Concluir a bonstriicoãò dos gi-andos cdiíi-

Cios iíí. muito adiantados onde tem dc fuiiciona.xr a:
Secção : aivcjaniieiito c tiiit.uraria ; cortuino

pela blbetiucida&o, onde .já. íuneoiona grando
parte do seu importante macliinismo ; elitipela-
»úa ; lavanderia. ; morins ; união das industrias;
-tecidos do seda o aup;mcnto do ediiicio çih cujo
andai- siii>ei-ior Í*nnóòioha actnalmcnte esta Soe-
ção e no andar térreo provisoriamente á secção
união das industrias.

4?. A. alicri.ura da rua "Paraná c conclusão do
aterro das importantes marinhas, desde a parto'do cemitério attí ao termo das mesmas no lim da
praia do Caju (porto dc SOO metros).

O". A. conclusão do caos das inarinlias o arma-
*eus pura alfandegár c finalmente pai-a o c.omplo-
mento do pagánicnto dc material oneommendado
ina 

"Ein-òpa, <|uc começa a oliegar e destinado aos
iversos trtilnillios e eònstriicções a concluir.

PRESTAÇÕES
13 »[» no acto da suliscripçao, GO'i. cm

ftnarçoj SO»|o em IS de atu-il, SO ".om SO do .
eSíl •[. em 151 dejullio dc 1SÍOS'.

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
E' facultado aos sutosoriptorós do omprõstimo

*> pagamento de todas ou do ^waosqaer das cn-
iradas, abonando-se-líies pelo tempo que faltar o

juro correspondente a S °i, ao anno

SECÇA0 LAVANDERIA"Ediiicio 
Ja, muito adiantado, terreno, maclii»

nas, aeeessorios c pertenças.
SECÇÃO CHAPELARIA"Ediiicio 

ja, muito adiantado, terreno, grandes
marinlias, macliinismos, aeeessorios c pertenças".

SECÇÃO S. CHRISTOVÃO
Xodó o deposito dc material, valor do con-

trato dc arrendamento, 
"bens moveis o semovon-

tes relativos ao deposito em S. Cliristovão.
SECÇÃO COLÔNIA FORQUILHA

Importante fazenda do cultura dc café na cs-
tação José 

"Leite, comprcliendendo todos os bens
moveis e semoventes.

SECÇÃO COLÔNIA S. JOSÉ"Ea zenda de cultura dc café na estação José
"Leito, eonvprelieiidendo todos os bens moveis o
semoventes.

SECÇÃO TERRENOS E CONSTRUCÇOES
Ediiicio ilo deposito e fabrica, terrenos o pre-

diow no Engenho de Dentro, S. Francisco Xavier,
ruas Visconde de EigueirCdò, Condo do Bomlim,
praça do Engenho 

"Novo, macliinismo e acccsso-
rios da fabrica do tijolos, ramal da estrada de
forro do Kio do Ouro o da Central, material lixo
c rodante.

Caieira, da, ilha do Grovernudor, prédios o re-

MATERIAL^ FLUCTUANTE E MATÉRIA PRIMA EXISTENTE
Um vapor e quatro chatas, S guindastes ore-

spootivos.utensílios .'©' aeeessorios.
Grande deposito dc iriatoria prima, sendo lio

irá todas as espécies dc tecidos, sobresaleutes,

P
>1 dc
unho

Descripção do que constitue a garantia especial
SECÇÃO, FIAÇÃO E TECIDOS DE MALHA

o ciiipvcs

Todo o importante niachinismo,
pertenças, terrenos, esliíicios,

ios
lia
mi;

!>
materiaos

);, as ás sccfõcs

ucoessoi
pred.íós

Villa de rèí. Unaiaro, 3 na praia fã. Christovaó,
lia praia do Oajá, sa no "Retiro (Saudoso, o ***.'<> nas
x-náii Gr*òhex'al Brucc, Gt-cneral iSámpaió, 

"Báí-ão do
Mesquita, Avenida S. Salvador, de Míittospihòs,
Paula Mattos, Saude, General Gurjfio 5 imãis S54,
casas de madeira em montagem, sciido nlgiimas
.do sobrado ; animaes c material lixo o rodante.

Ediiicio qiiasi promplo para csci-ipl orio, ai-
Vcjamento e tiuiturarãa, inaohlnisiiiòs o acccsso-
rios.

Rumai da estrada de forro Rio do Ouro, pro-
«cimo aos odilicios da fabrica üa S. Lanuro no Oojti.

SECÇÃO CORTUME PELA ELECTRICIDADE
Importante ediiicio todo de ferro, coní uma OS»

tf.rlictiira, pesando mais ou menos 3.000 tonolá»
das, om grande parte ja. montado, comi nináiírca
dc C\OAtSTi mm. «p.iadrudos, liiaoliínismos aeces-
fciorios c x>ertenças.

SECÇÃO TECIDOS DE SEDA
, Ediiicio, terreno, marinhas c todo o machi-

iííwujo montado c por niontar, aeeessorios o por-
louças.

SECÇÃO UNIÃO DAS INDUSTRIAS
. Ediiicio, torvoiio, importanto c variado machi^

ínlsmo montado o por montar, aeeessorios c por-
tcnçns.

madeiras, etc.

iiyilçíjios c concessões
União das 

'industrias, 
terrenos c eonstrueção

o cortume pela cleçtricidado para, todos os Esta-
dos do Brhaiil.

E finalmente todos os licas, coisas c cllcitos
quo a companhia, possue,alcsu dosjá relacionados
o os que adquirir com o produeto desteempres-
tinid.

RENDA DA COMPANHIA
rTralialhando i-egularmente todas as secções

deSeriptas, arendn liquida annual da companliia,
seguiído os cálculos práticos feitos sobre cada
secção, é do cinco mil c quinhentos contos dc réis.

OBSESVAÇOES
A. Companhia. f"s. Lázaro, com sede nesta Ca-

pitai Éòdoral, eniittindp um empréstimo dc
íi.OOO:000;">, roprosontadó por 3.0.000 deben-
tiircs., ou títulos dc profcrenoia, de f200J>
cada um com o juro annual dc S op>, pago
somestráinicntci cuínpro uin dever demonstrando
si praça do Rio de Janeiro o particularmente aos
Sãx-Si subscriptpres as rasüõí-s que a.ctuaram no
ci-ipirito dò siiá administração pára lançai' mão
cio auxilio dos capitães em disponibilidade 0111
favor do suas vai-indas o prosperas industrias
tino Òiri estado llõronto, oecupando neste mo-
mento nrillíavos cló operários, em tempo próximo
fornecerão a ossos capitães, além do.piro, vau-
tsxgeín nunca até hoje auferida por títulos con-
*" 

Esta asserção, fundada na vera.cidade dos

garismos adianto exarados, liga-se em
cadeia aS n<
ótos das oí'ís<

em 15 de setembro próximo futuro
tem mantido e continuará a manter, remunerando
largamente os capitães empregados, com pro-
verto para a pátria brazileira.

Do capital social, dc 40.000:0008, ainda os
accionistas são responsáveis pela sohinia de
19.4G4:SOOS, c dessa importância poderia a
administração proceder a chamadas ; a situa-
ção actual, porém, da praça do XSio dc Ja-
neiro afastou a idéa dos directores o consellio
fiscal essa medida, que só poderia trazer oíiiba-
raços a, conclusão dos serviços c obras da com-
panliia, quo urgem terminar, para quo a renda
em geral augmento consideravelmente.

Elevara divida flúctuánte ao alto juro, que
ora estabelecem os banqueiros, também não
convinlia aos interesses sociacs."Rcsolvou-so, 

então, o empréstimo hypothe-
cario, qno á lei autoriza, a juro razoável, por
titulos de preiação, o qual, realizando-se, o seu
resgato não so 1'ará esperar por muito tempo.

Desse modo a companliia, que possue bens
moveis e iminovois eoni o valor venal mais ou
menos de SO.000:0003), julgou opportuuo emittir
debentures, que a confiança, embora embalada,
dos capitães disponíveis, ace.ita.riipela seriedade
real da operação, dc fácil transmissão, c larga-
incuto garantida quanto a càpiialj juros e amor-
tiznçfío.

Antes da demonstração, por algarismos das
garantias elfcctivas do omprõstimo, vem de
moldo solicitar de todos os ISrS. capitalistas c
banqueiros, o exame DE VÍSTJ das fabricas,
estabelecimentos, oflicinas o bons cia Companliia
S. Lázaro', indicados 110 respectivo i>rosi>ecto do
empréstimo.

A companliia, ciando esta provo do lealdade,
sc ufana de poder apresentai: um conjuneto cie
bens, manufncturas o trabalhos, que rivalisa.
com os dos mais importantes estabelecimentos
iiidii.siriaes da Europa e Estados Unidos da
América.

Passando á demonstração da renda liquida
animal cia. companliia, quó faria, face aos encargos
cíò juros o amortização cio empréstimo, teremos
o seguinte resultado perfeitamente verificado,
desdo quo se roülizein -iodas as obras e fuiieeio-
nem, diária, c regularmente, todas as secções
da M. 

""Cuizaro, 
qaío são as seguintes, com espe-

ciíicação animal dos lucros líquidos :

SECÇÃO DE FIAÇÃO
Já funceioiiuiido, em parte,

dará uma ronda liquida eon-
forme a demonstração 110
escriptòi*io da compaiihia
SECÇÃO DE TECIDOS DE MALHA

Renda actual cios prédios
desta secção 

Resida de todos os trabalhos
do malha (lã o algodão ) eu-
niisas de meia, ineius,jaque-
toes, etc, etc. cónfornip a
demonstração no escri-
ptorio....••••,"•

SECÇÃO UNIÃO DAS INDUSTRIAS
Rofida sob cálculos seguros

na fabricação annual cie te-
ciclos cio galões de metal,
cadarços clc todas as qua-
lidados, torcidas para Iam-
piões, barbante, rendas,
alfinetes, colchetes, arame
farpado, eartonagem, estoi-
ras finas para forrar salas,
páos para tamancos o di-
versas industrias miúdas,
muitas das quaes com ma-
chihiSmos a assentar ...
SECÇÃO DE LAVANDERIAAVAPOR

Renda calculada conforme de-
moiiwtração 110 escriptorio
da companhia .......
SECÇÃO DE BENS AGRÍCOLAS

Renda calculada cias fazeu-
cias c terras pertencentes íi
companhia conforme a clc»
mons tração
SECÇÃO DE TECIDOS DE SEDA

Renda cio actual fabrico de fi-
ias, sedas, veluclos c toei-
dos de seda em todos os ge-
nor os
SIÍIXÃO 1)1-1 TINTt;ll\lll,V FÁDlUGAfiÃO DE MORINS

Ronda, calculada desta secção
conforme a demonstração
110 escriptorio da couípa-
liSliíI ••¦•••••••••

-IOOiOOOííOO©

císoiooosooo

1SO:OOO*ãQO0

SOO-.OOOÍâOOO

400:000ã000

o. oon .01 oôo so
0.000:000$ a

ai-
brohzea

essidades do consumo dos produ-
i.a,s da òdiàpánuiaj produetos que

de í
3 q
ífü.

1

Os d
abertaA subscripção do empréstimo acha-se

janeiro e Banco de Credito Movei. Sendo
immediatameüte resgatados os a debentures 5 especificados na primeira parte da
3 de março próximo faturo.

SF.CCÃO DU TERRENOS E COXSTRUCÇOES
Renda do todos os estabeleci-

nica tos, inclusive prédios, c
grande armazém clc ma-
deirus o matoriaos na praia
dii .S. Oliristòvão .....

SEGCÃO COflTUMES l'EL\ ELECTRICIDADE
Renda demonstrada, conformo

os trabalhos executados c
produetos .ja fabricados,
sendo dopoi

í ,-:„, ,1a. I^vom-a c ecusequeu- SECÇÃO DE CHAPELARIA
^balho, qüe a Companhia S. íJLímsAVO Ronda annual demonstrada _

redores cta companliia: Abel Graça —Luiz A. Ferreira de Almeida —José Mana
das 11 lioras da manhã ás 2 da tarde, nos segrtnty bancos: Banco do Brazil, Banco

peliu. wuat perfeição
câmbios c outras razõç
rár jatem afastado, a
inxportdçãò do seus wiuii-.. .

E assim, íiaplii-asò i>ati*iotica do um grande
criptor, a, prosperidade, a ordem o o toont-estar" iseam-se no desenvolvimento do

;vrico, diiI*orouças do
e^ seria, longo enume-
tarãò para, sempre a
cs es tra itgcirò ~

d<
çommorcip, da in
toriientò lio tr

uma, nação
?!

Í"S1G:S00$000

xosíi-i-roS-íioo

i.isriríooíòooo
1.300:070*5400

clc concluídas

Gl&í&S&êSSO

1.03*3 :S- l-O JíOOO

xsei^so^ooo
Teixeira de A

Rural e Hypotliecario.

@omma a renda liquida annual
segundo o calculo

Ora o juro do empréstimo cio
f? op) ao anuo, importarií, em 4*30:000$, ficando
ainda um saldo clc rZ.QTO-.OliifrOOO, para fazer
faço •

1" a amortização cio mesmo empréstimo, quo
sersi. feita por sorteio annual, cm proporção som-
pro ascendente com relação á renda geral cl»
Companhia ;

£!J aos dividendos a pagar aos accionistas da
companhia;

3» ao fundo do reserva, reparação c deteriora»
monto do material;

4° A integralisação dos actuacs acções flo
no o|o realizados, conforme as deliberações quo
tomarem as assembleas geraes.

Quando mesmo espíritos incrédulos e obceca»
dos pelas recentes promessas o brilhantes cal»,
eulos, que sem base fizeram nascer a actual pru»
ciência a receio no emprego dò capitães, piidos»
sem duvidar dos algarismos apresentados, ainda
assim reduzido o calculo exarado á metade da
curada renda liquida annual, a Companliia São
"Lázaro terá' vantajosa margem para, os juros
o amortização do empréstimo, dividendo, fundo
do reserva,eto.

Longe o muito longe do animo dá administra-
c,'**o da;compahhia está a idéa cte tentar demolir
ó conceito de quem quer quo seja, mas, apresoii»
tnndo si, praça a subseripçfio para o empréstimo
do (i.OOO coutos :i, Companhia S. 3L.nza.ro, a dire;»
ctoria abaixo assignada tem d firmo certeza cio
apresentar uma operação dc credito rodeada do
garantias tacs, que em época normal seria aceita
immediatameüte pelo duplo cia sua importância,;

Não convém ao limitado espaço destasuecinta
exposição adduzir outras considerações, c por
isso a administração da companliia roiter o eon-
vite de irem os (Srs. subscriptores examinar os
bens <; fabricada Companhia ©• 

""Lázaro, munindo»
se para isso de um cartão, no escriptorio ela
companliia, ã rua da Alfândega n. OO, sobrado.
-evedo.

Banco Paris e Rio, Banco Commercial do Rio
attenta a descripção dos bens que são dados em primeira hypotlieca, visto que serão

a ctfnriptum do Lypofclxuea (em aote^^ta^ prorogar 0 ^mz0 da subscripeão ató quarta-feira

20U:UÜ(#000
1HTEGRAES POR iOÍJOOO

SEM IGUAL

EXTRAGÇÃ.0

PAG«V-SEO nOllltO SE,TRA.KSl'EÍUn

Este; novo plano tom
ÍJS.rí-HO prêmios, no va-
J.or ele 4ÍOO:OOOÍ)000

NÃO TEM SÉRIES

Paganioülo dos iircniios

143 M lõ Éi U
m. li C. ALVIM.

..TISIIIBARU DE GUILHERME IELL
47 RUA DO OUVIDOR 4*7

Tingem-se o lavam-se Iodas as quali-
dades dc fazendas de soda, dc lã e de
algodão, cni peça e cm obra, <[ ualquc
.luoseja a eòr, e lira-lhcs o mofo.

MANTEIGA SUPERIOR
tm latas grandes c retalhada ao kilo;
Companhia Cooperativa dc Comestíveis
23 c '15 rua dos Ourives.

Cura corta, e nos casos
desesperados manifesto allivio.

Eli:
Approvado pela Janta iTHvgicne do Eio-Janeiro.
Muilos doentes do peito, anêmicos o
culorotlcos loem aproveitado multo
com o uso dVsie cllxir, depois de
terem empregado sem exilo outros

medicamentos.
APAlUa.ao.viaco des Vocjos, • tr, f num.

Companliia Triturarão c Moagoni
A s S U C A n

^Em conseqüência da grande falta c
iiigmcnlo dos preços no mercado, pre-
.venimos aos nossos freguezes que, a
partir do dia Io dc março próximo, ven-
(leremos os assucares triturados de supe-
rior qualidade dc Ia a COO, de 2" a 580 c
tle 3" a ViD ríis.prcços estes mais haralos
ido que nus rcfiiiaçõc's;promcltcmos baixar
logo que ns circunislancias permitiam.
Companliia Triturarão o Moagcm— Grande
faJirica a vapor; travessa dc S, Domin-
tos ns. õ c 7, telephone 977.

CASACAS
t ellKpms alagam-se; na

fHtt&Htfaiúizasr- 57.
roa

O liarão elo línivral (Al-
íimmIo Montnnlia Mnrí hi.s
de I^iiilii^JjiMpuUneoej ua",
emelataeic ÍDelo corrente,
deixou d»j ser sóòiõ «oli-
dai'iò ela lirnia Msirtíjtf-;
de "Pinlio «& O., ora eiii li-
tjuidação, (cst'al)'cl"çòida
si, nia Theopliilo Ottòni
n. *!'&, com commercio do
commissão elei <;:sí'é, re-
tirando-so na m e 111 ò r
liamioiiia, pnjiyo e Sátis»
feito de seus liaver.es c>
exonerado do toda á re-
sponsalbiiidadò'.

Óiitrosiiu eíoiíi !iinnic!a a
esta praça, aos seus
!>oiim amigos (li) interior
o a todos áquelles epio
fseiiiiiríí lionrarai» o seu
nome do Martins ele J?i-
nlio, cjiio òontintia como
sócio eommaíiclitãrio ela
íirnia ZENHA,L'Á.OBKí
2J>A & C, estabelecida
para o mesmo comincr-
cio des ò o m m i s s õ e s <íe
cale, importação o e;x-
portação cie xarque, ce-
reaes e mol lindos, á rua
eía O nn dólar ia n. ;^;J5,
pura a qual pede a seus
amigos a continuação dei
suas ordens o boas rela-
ções còmmcrciaes.

líio ele Janeiro, li) de
fevereiro ele 1@&S — li A-
KÃO DO lSXJI.i,G'-A"L,.

# fi ^PRTrPic MDODB.iI

ò"Para evitar duvidas
que possam sei- siisóitã-
das pelo aniiuncio que,

oJ> a opijçraplio acima,
pulblicoii lio.jí» nesta ío~
llm, o mesu ex»socio Sr."barão do "Burgrál, 

de-
claro aos meus ámijsrds
elt> interior c eoniniittoik-
te.s epie a firma actual ele;
AGOSTIINJ-IO MtíXSOA
it) C, ele ciue; sou o uniòò
socúo solidário, <s conti-
nnadora da extineta
firma de BÍnrtiiis ele Pi-
nlio A: O. liei mesmo <?oin-
mercio dei conuViiissõçs cí
consignações ele; çnffá o
mais gêneros elo pitiy:,
í";íi<*.eudo hijida parto ela
nova sociedade os ín"es"-
mos cpinnimiditurios da
aiit.ijya firma, «pie cernio
seniprocoütinuiini a liou
rhr-nio com a sua con-
íiaiiça o estima."Declaro mais epio o Sr.
liarão elo líurgal, sócio
daquella extineta sooie-
dade unicamente durnn-
te o anno ele 1®01 ,eiii5intlo
jil existia idênticalírma,
foi o único ep:ie sei retirou
pá ko á vistst c satisfeito
ele todos os scusliaveros,
sendo a n.ova sociedade
ele Aprostiiilio Xíisboa &
C, constitu ida por todos
os outros sócios <lc Mar-
fins de^ Pinlio & C. ii
exeepçno do quello se-
nlior.

líio de Janeiro, ?20 ele
fevereiro de 18DS—
AGOSTINHO AMAjN".
CIO G- XJ B D E S 2L.IS-
BOA. (.

Bi
com o

)!Ífií(lÍS U PROMOTORA tôm direito a
sendo quatro por aano,
s prêmios de

501000 •
PT

1OO:0C
ÍC-"iR|«'JFI*i

São toei

ã'£M!Ó
)0IQ09

mi

de 4 %.

ias resgatadas acima ei' m
serem sorteadas vencem juros

VALOR DA OBRIGAÇÃO 20$Q00

r iiiüi ll# Fl
ESOBIPTOBIO

93 RUA DA QUITANDA 93
iW

pias
Uitr^ihirSrj^i-z^zr.

rBiIRÍílKÍIIMIjJ
Fvpienic?, iaíallivel o proson-aÜTa, a ujiica que oura, sem

nada juntar-lhe, on corrimeaíos antigos ou recentes
Eneontra-sc nas principaes Pharmacias do Universo, cm Paris, cm casa
üt J. FfinnÉl PharmaòeuticOj Ii.ua Richelicu, 102. Successor de M*. Uno*/.

¦ 
" !• ¦ I <-t-iZ3yhí:(FJ~f

á.ig^^SSÍ'ií

FABRICANTES

MÂCHINA A VAPOR
Yendc-sc uma quasi nova ila forra de

Ires a quatro cavallos, para pequena in-
duslria, oecupando pouco cspaüo; tra-
ta-sc na ru» ''',- «*<: "Wcmljro u. 75.

ALSiCSriiiA m> c.

tjniJUíiniHiuuim u\j um
li' iniiinrlanlo para vós, leitor. Sc sblírois por cansa do alguma impureza do

Eaniruc herdada ou adquirida; se vos sentis indisposto c doente, se experimontaos
imi,ceí'lo cansaço, um entorpecimento geral; deve então inlernssar-vos o laclo,
reconliocido por- tantos milhares de pessoas, de que, a balsaparrilhaii o Dr. Ayci
torna o fraco 1'orto, So tendes lilhos, é importante liara vos saber quo a balsaparrilha
do llr. Aver purifica o sangue, desenvolve os músculos, enrijece ps ossos
desordens eruplivas ; aclara a pelle o produz:
nismo. A Salsapnrrillia cio Ur. Aycr ú
li AMAIS DA11ATA*.

14 0 FRACO FORH «m fliClins
V. WERNECK Ã C

, cura as
uma maravilhosa vitalidade no orga-' 

A IIKUIUH sendo altamente concentrada—

0 TElTPTíM, DR CEREJA DO DR. AYEfl
Para losses e constipacões.

OliEMHiV.d-PO DR.AYEft,GOilTRA SEZÕES' 
i-ura todas as febres tnlermillcnlcs.

0 VICOIt DO GABEU.Õ ÜO DI!. AYER
Para a toilelle.

AS PILCI AS CATHART1CAS DO DIt. ATER
Para prisão ttc ventre e indigestão.

As nossas preparações encontram-se á

venda nas holicas e drogarias de todo o

inundo.

Qualquer medico quo exerça clinica

o deseje obter as formulas das nossas

preparaç"ies,cscrcYa-nos,quc llVas remei-

teremos grátis.

¦vinsrxio leoisti
O uso deste vinho é rccommcndado

pelos mais disliiictos médicos ás senhoras
grávidas, ás amas de leite, ás crianças
no periodo dadonllçãò o do crescimento,
ás pessoas fracas ou debilitadas o aos
convalescenles das moléstias agudas.

lende-se nas principaes pharmacias e drogarias

.1: EiiJftEl fllfIrÍi.llJiJil.
A Água tônica Americana, escrupulosa-

mente preparada com substancias de grande
mérito na tlierapeutica, pôde perfeitamente
evitar essa terrível enfermidade. As pessoas
que tiverem sido acommettidas, e que temiam
de entrar em convalescença, encontrarão nesse
poderoso medicamento um tônico reconsti-
tuinte estornachico, poderoso anü-ffe»ril.

iíomacal
Ilcunc em si poderosas propriedades

tônicas c estomacaes, do que resultam duas
vantagens: preparar o estômago para o
trabalho das aigcslflos c fornecer-lhe
conjuntamente meios para fortalecer-lhe
o organismo. Dahi a indicação de seu em-
prego cm todos os casos do:

E. SAMIL MFIASIN
IS A TBAYESS1 DO ROSABIO16 A

( tlKFItONTK da SACIIISTIA DÁ IOMJJA )
Tendo de fazer no dia 7 de março

leilão dos penhores vencidos, roga aos
mutuários virem rcformal-os ou resga-
tal-os, somente ate a véspera. O prazo a
de ü mezes.

DlgeslOcs difliceis
llyspepsias
Oastralgias
1'erda dc nppolllo

Vômitos
Az ias
1'niharaco gástrico
IndigestOcs

DE

Prepara-se no laboratório pharmaceutico
— DE -

Í.L. MARTINS & VASCONCELLOS
23 RUA 001ATT0S0 23

CANTO DA RUA HADDOCK LOBO
n G£33 CS**» C3S3

Ii3 Aos
á COIVJALSSCENIES

AS PESSOAS
aconselhamos

aza izsa zrjz2

IDOSAS E

um15""

nj^ fc-üra tesa tssa tstas una -cai
As

CfíÇAtiÇÂS
ENFRAQUECIDAS 3

"•'('¦íi r™ BsáWiBSií comPeptona-.u
i0 emprego do WIBlBlP 01 wBÍmttS Phospiiatada®
I CRRKE e PUOSPHkTQS. -- Tônico Nutritivo o fieconstituinto

Empregado em todos os Hospltaes. — Medalhas ilo Ouro
PAUIS, COTjLIN o C", 40, rue de Maubeuae, j cm as pliarmaciàs

I
BJgfl

lil tix-v c-i*J (ü'..:i ar.a fim nuao caca ra ="a <"s> «s31» ra50 ¦»» oia tâ

k RAINHA DAS ÁGUAS NACIONAES
;. FUNDIÇÃO CENTRAL

\imVM DE THEQPHILQ OTTON!
PRAINHA NS. 143 A 147

Aiamhhiucs de cobre systema especial e apurroíçóaaó, por eslar a .Icüuéo de
imilirner Sa"Tenta" vantagem de extrair'to,lo o álcool da cauna sem deixar
nino eosío e lelh ri co «le explosio, ficando a aguardente com o seu gosto natural
ecannalM'biiaesli muito apreciada na Europa, tanlo como aqui o cognac. Nao

sucSoutrotanto com osalambiqíies de.notu-coatinuo e outros po fazem água
ardenteco nooin'o.|uah|uer produeto. Temos rodas d'agua,de ferro, o para madeiraa

idas ÍminalZr• tainai'lio, machinismos P?ra_ fabricação de fannha de man-

126 í 130

II10CI
dioca e nolvilho, assucar, para ilescascar caie, iuuo uu lurru, iainu..;.u iiiu..u... » .u...
SsuíerioridaUo sobre as oulras por descascarem o café melado sendo mi ito com-
modas, inclusive nu preço. Ventiladores, separadores, despotpadores t pu^m-,
chinas coiicerueiites ánõáí» b*Hcina; tildo por preços muito nutajosos e Malüo

FONTE 3D. PBDBO
ALCALINO-GAZOSAS

F03STTE3 COIST3DE ITIETT
FERRUGINOSA-GAZOSAS

tem acabado.

4

VEIDE-SE IAS CASAS DE PRIMEIRA ORDEM
DEPOSITO GERAL

66 RUA SETE DE SETEMBRO 66

lotlurclo dc cálcio c cxlraclo dc nogueira
Applicado com reconhecidas o indis-

cutiveis vantagens pelos mais dislinetos
médicos nos casos cie:

Tuinores
Kngorgllamento dos

I.ymplialismo
Escronhuloso
ltachilismo. gânglios.

DE

CASA
Trecisa-sc alugar uma com acomm»-

daeõcs reglllaròs para famiiia, nas inimo-
diiíeões da Lana e rua de Sanla Thereza,
paga-só Imm aluguel; carta fechada a Uit-
lencourt, rua de .Sanla Thereza n. íi.

Conimissanos c consigiialarios cm Ouro
Prelo c Sabará

Coiiimiiiiiosuii a, totlofli
os seiiH iiiiií,<í'<>.s c ürpgruò»
z«?s, «iuòx; tlsi Cajiiínl X^c-
doval <iuov <lo iiitcrioi*,
que «oiil Juiisnu eoiu casa
tio consignações ua cs»
tação do Ouro Preto o
l>oiu assim tôm uma casa
lilial na ostaçãò do Sa»
Jjavíí, o onde »ão suecos»,

oros dos Srs. LopcS
Bastos * C; em quaes»
quer des tes logarog
ifçuardain continuar a
merecei- a mesma con»
iiança com quo sempre
seus amifípS o froguéseÒ»
os têm distiiifjfuido.

Ouro 1'rcto, %í^í do fo<
vereiro do lSÍ>?i.

1»
Empregado pelos mais dislinclos medi-

cos, comexcelenlo resultado, nas alTccções
cutâneas e parasitárias, laes como: dar-
thros, empigens, cezemas, hrotoejas,
espinhas, ele.

DB
Niilfato ile (jiilnlun,

lil.tulfuto üt- quliilnii, cliloi-hyilrato
clc <|iilninu <•

lirDiiiydfiidi cio quiiilnu
DB

V. WERNECK
Cada pastilha encerra 0,25 dc sal dc

quinina, puro c sem adilieão de suhslan-
cia alguma. O sal de quinina; apezar da
compressão, conserva intactas as suas
preciosas qualidades Iherapeulicas.

PASTILHAS
DB

CIILOMTO DE POTÁSSIO
B

COCAÍNA
DB

V. WERNECK
üâo empregadas pelos mais dislinetos

mcdicos.coincxcelentesresullados, contra
as dores dc garganta, rouquidão, extme-
ção da voz. pharjngilc, lacngile, utee-
rações tuberculosas, etc.

73 Rua dos Ourives
RIO DE "ANEIRO

73

Fabrica de Bilhares Garantidos

J** 'rã»,''u»-»fv1»ff,»»"'»*»^,*'''*í'r7r"'" "*¦'- ——

OA EXR DA INDU8 ml AMCIONAU— -»f»V'Tf-»'»-»-'T---»^,^f''»'-~*^™"y-B^*a-r

Et/lieaa «aoj^
:7ID7AESPraOLA&C.

O mais antigo e maior eslaheleciment
dc fabricação de bilhares garantidos
lendo sempre bilhares novos o usados
assim como pannns, bolas, laços, tabelas,
escovas, solas, giz, etc, a preços redtl-
zidos. Dlrijam-so ás ruas Gonçalves Dias
n.2ü c Ajuda n. 30.

-¦ffisncü?

CUTILEIRO
40 precisa-»"Na rua dc Uruguayana n

de um horn oflicial.

200:000^000
INTEGRftES POR I0()000

SEM IGUAL

EP
EXTRACÇÃO

12 DE MARÇO
PAGA-SE 0 DOBRO SE TRANSPERIR

Esto novo plano tem
SS.04,0 prêmios, no vai»
lor do 000:000^000.

NÃO TEM SÉRIES

Pagamcnlo dos prêmios

SUA 80 OUVIDOS
33

fabia <8c *a-*c-» "¦'.q&EÇ
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i O PAIZ-DOMINGO; 28 DÉ FEVEREIRO DE 1892
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tR 1 AR DO BRAZIL
129 Fi 124 RUA DE S. FRANCISCO DE ASSIS 122 E124

ANTIGA RUA DA CARIOCA
PREÇO Fixo ======== YENDAS A DINHEIRO
Liquidação de saldos de fazendas por preços admiráveis, como sejam:
Atoalhados adamascados, algodão inglez, brins de cores, chitas fran-

cozas, surah, linho e seda, foulardine, faille de Lyon, armure, vigogne, etc.
m ' ¦ ¦ ¦¦ '' -' ¦ ¦¦¦'¦ ¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ .i . i —..—'mã

Perfumarias: extractos de flores da Tijuca e de Fetropolis, sabonetes,
pó de arroz, agua e elixir dentifricio, águas de toilette, etc,

Vasos japonezes, mesas de xarão, christal da Bohemia, pratos de
fantasia, etc.

Especial lmiDla is Parati.... MO
GÊNEROS GOMESTUTEIS POR PREÇOS RAZOAIHBIS

E3STTREa-Jk.S Tk. DOMICILIO IPOIR OOnSTT-A. 3D-A. CASA
**---•- =— 

"....'." 
:...*...*¦ à£

MilfVTI IHF. MMMÍ IAM I 11!

¦ T=S==SS=S ¦ ¦ J" ¦¦^¦U» *n^

LOTERIA ESTADO DO PIAUHY
GABANTIDA . PELO £lST-A.3DO

9a parte da 5a loteria

EXTRACÇÃO SEXTâ-FEIRA 4 DE ÍViÂRÇO EXTRACÇÃO
PAGA-SE O DOBRO EM CASO DE TRANSFERENCIA

i^ O u. *¥&V& pi-emiado com 60:000§, da 3» sCrio da S» lotei*ia, foi vendido em Snlbaríi (Miuas) fl(
r-fcmettitlo para esta capital ao Si*. Joõ,o da Silva Cartloso, quo foi pi-omptamentc satisfeito.

O u. OOOG, da <&" s-firie da G» lotexúa, premiado com COiOOOS foi vendido no Ceavíi pelo Sr. TSvi
nesto A.. 3?. Vidal o remettido ao Banco 3?aris e I?io, dosta capital, quo foi igualmente pago.

O n. 4481 premiado com GO.OOOJ, da G1 sei-io da 5' loteria, foi vendido na cidade do "Vassourais

pelos Srs. Tavolar ___ C. e remottido aos Srs» Adão do Grouveia & C, desta pi-aça, quo fórum
satisfeitos com toda a pontvialidade. ' •'

OS PREMIOS DESTA ACUED1TADISSIMA LOTERIA SAO PAGOS SEM DESCONTO ALGUM NA AGENCIA GERAI. *

Caixa postal 946 — Telegraniinas a — PEQUIM
lJJUJJl_U.___.il» 1 ' ¦ '. BB ,¦,'¦¦*-

mtr» IH"|g7fia^SflfyT^--

METHODO DE ENSINO PRIMÁRIO
A instrucção primaria do 1» o «• gráo 6 dividida em turmas do SO alumnos, trabalhando

essas turmas em salas separadas umas das outras, o havendo em cada uma dellas um professor.Distribuído poi* osso modo o ensino primário, indiscutível so torna o grande iiproveitameuto
duo dalii resultará!, pelas razões seguintes :

X*. Cada professor so oooiipando somente com SíO alumnos, das O lioras da manhã Um
4 horas da tarde, apenas eom pequenas intervallos, do modo algum iicarão alumnos sem dav
lições, por isso quo pequeno é o numero destes, o grando ú a somma do tempo do quodispõe o professor.•8a. INao se limitará, tampouco o professor em tomar as lições poi- ello passadas, mas
auxiliara os alumnos em todos os trabnlhos que elles tenham de trazer no dia seguinte. DE' este
nm excelente meio, evitando com isso que o alumno não so desculpo que não pôde apresentar
O. lição, por ser muito diflicil, oa niio ter quem lho a quizesse ensinar.

3\ O alumno pertencente a uma turma podo se considerai* como que matricuT.ado em um
collegio, cm quo s6 houvesse lt» alumnos. üe facto todas essas turmas, funecionando em salas
separadas umas das outras, representam como que diversos collcgios, cada um com o limitado
numero do SiO alumnos, o encravados em um só estabelecimento.

4*. Por sor muito variável a freqüência do alumnos, visto quo não poucos faltam todos osdias ao collegio, acontecera quo raras vezes lia do ter o professor Í20 alumnos em suaclasse, o quo mais favorecera em questão do aproveitamento aos poucos quo na referida
classe se acharem presentes.

6». A. ordem o a disciplina om uma classo do 30 ou menios alumnos mais facilmente se
poderão manter, sendo portanto mais prompta a attençao daquelles para o assumpto da lição.¦O". Os SO ou menos alumnos om uma classe, a ordem d a disciplina, o a grande sommaue tempo do qae dispõe o professor muito concorrerão para quo este, não sobrecarregado doalumnos, ensine ooim mais gosto e dedicação. Além do que, eom tão pequeno numero do alumnos,
poderá o professor estabelecer na sua classo uma doce familiaridade, conquistando a syinpathiadaquelles* .

OBSEEVAÇÕES
Sendo as classes primarias do Io c £2» grdo aqucllas que menos podem ser prejudicadascom. as faltas dos professores, deixando muitas vezes dò haver aulas, quando estes" por quíK-quer motivo não compareçam ao collegio, deliberou por isso o diroctor serem internos os

professores do curso primário, do modo que os alumnos muito aproveitarão com a morada dos
Sons professores dentro do collegio. Quanto ao curso secundário, tão rigorosamente não será
f» mesmo plano applicado, porquanto já de outra categoria são os alumnos desse curso.

LIQUI AÇÃO FORÇADA
X)j&.

»c_*><«**38_5»{ k _*«»=¦

Hio, 3 de janeiro dc 1803.
O ÜIREOTORí

fl W *«*b. iH fi™» D vil IU ÍLa WS 'iaí' *_d? ÜJ £3

75 RÜA DO OUVIDOR 75 %
Em virtude de triste acontecimento que sobrevein a esta casa, a €ainl$aria

Franeeza, após este facto, entra em liquidação forçada de todos os artigos que compõem
o seu immenso " stock "„

A contar de hoje este estabelecimento venderá as suas mercadorias por preços exob**
pcionaes e nunca vistos, e marcadas a preço fixo desafiam toda e qualquer concurrencia}
ficando excluídas de comparação, porque muitas serão vendidas abaixo do custo.

A's familias amantes tia economia rogamos aproveitarem a oecasião para Sortirem-Sõ
de fazendas do primeira qualidade, vendidas a preços iniimos, porque oceasiões com esta sfig
rarissímas.

75 RUA DO OUVIDOR 75

K narlir do dia l" tle março -.roximo, a companhia Tritiiraç.io c Moagem, a ton-

dendo 
Pá 

falta absoluta do assuear no mercado o «'grande alia dos preços estatelo-

cidos pelos importadores, atloptará a seguinte tabela:

Assuear do primeira.
Dito dc segunda
Dilo de terceira.

ÍCOO o
Sõsü
$540

liilo

Estos preços serão reduzidos logo quo melhoro a situação do mercado-Tele-

phone 077.

FABRICA A VAPOR

5 E 7 TRAVESSA DE S. DOMINGOS 5 E 7

OO^EFJLIsrSIA
mm

LOTERIA DO
A niais vantajosa do todas que exislem na Republica, a única que distribuo 70 OjO dc prêmios

EXTRACÇÃO INADIÁVEL DA 37a LOTERIA

AMHI AS 2 Hi
CASO CONTRARIO PAGA-SE O DOBEO

As remessas para fora são feitas promptaiiicnto sem commissao
Blguina; os pedidos superiores a í>0$ são isentos de despezas do correio
e os do 100$ para cima tôm direito-a uma comniissão razoável.

Para informações e pagamento dos prêmios, íi KTJA l>li_ XJK.U»¦GUAYANA N. JOÍi (sobrado) com J3. SeliAveriu.
Telegramma-SCHWERIN.

P-

35 ÂnilOS dó lOtn exilO. Invonçüo, com privilogio de 15 ohnos, dos doutores
Maiue Frèrcs, medicos-invontores, ruo do 1'Arlire-Scc, 40,0111

I Pariz, para a cura radical das llcrnias. Alú agora, as funJus
I não toem sido oulra cousa senão simples apparellios destinadio

para conler as hérnias. Os doutores Mame tcom resolvido o
problema do conlel-as e cural-as, por meio do bragueiro

tleciro-medico, que contralio os nervos, forlilica sem abalo nem dôr, o assegura a
tura radical empoucolom-po.—Simules 30Ir.Dobro BOIf.— Com a relativa informação.

í U GLflCE ELEGANTE
Neste acreditado estabelecimento, rua

do Ouvidor n. 138, acliam-se expostas
duas lindas gravuras sobre aço com ri-
quissimas molduras, que sc veudcin por.Dí cada uma.

Peçam em todas as lojas o superior e elegante calçado francez
da fabrica .

<2C2--U&:iiffl___vi_*a_r &. ca^»
(IDE PAEIS)

Única premiada em todas as exposições com medalhas de
ouro e diplomas de honra.

BâlCO COMMERCIO 0 1» volume da collccção com-

,,lcta das

INDUSTRIA DO BRAZIL
12 RUA DE S. PEDRO 12

(PRIMEIRO ANDAR, PROVISORIAMENTE)

Eífectua todas as operações bancarias.
Recebe dinheiro em conta corrente de mo-

vimento a 4 °i„ ao anno.
Por letras a prazo fixo:

De 3 a 6 mezes . . ; . 5 °[0
De 6 a 9 mezes .... 6 °[0
De 10 a IS mezes .... 7 °íò

ígcllo boi* conta do iianco). .

jd_
ESTABELECIMENTO MONTADO NO E8TYL0 PARISIENSE

Armazém ne cliupôos para scnnoras.
Rica oflicina tlc costuras, ilirigiila por hábil conlrameslra.
Suralis, sedas, voiles c outros tecidos para eslação. -
Recojiimeuda-sc nela moilicidade dc nrecos

30 HXJ-A. DOS OUEIVES 39
í-.nnao DEi.<-Ano «t c.

vendo-se na livraria c agencia
do jornaes dc

U. KICODD & C. — OUVIDOR 125
e no escriplorio A'OPaiz

Cada cxcmolar brochado

As pessoas que avisaram no cs-
criplorio d'0 Pata para quo lhes
fossem reservados exemplares,
são rogadas a procural-os abi.

0 preço estipulado para as
. eiicoinmiiiidas 6 de 2/000 cada

exemplar.

GRANDE .lERIYIESSE
E>I

BENEFICIO
00

ASYLO
DE

ü. Bernardina Azeredo
Iuauffuríi.so lioje rio¦Coiij-jesso dos IT.u«jue-

notes, no largo Ao Ko.
asa rio n. 11.

E.sta companliia, tendo iniciado as suas operações,
participa a quem possa interessar, que possue nos seua
estabelecimentos, em Cabo Frio, avultado deposito de
sal e de cal de superior qualidade, que vende oan
preços razoáveis.

Para informações mais detalhadas, no escriptoriòi
central da companhia, á rua S. Pedro n. 12, nesta
capital.

ENDEREÇO TELEGRAPHICO
Rio de Janeiro, SALINDENIÍERG.
Cabo Frio, TERINAS.

ts&aagg

PSiSPIIATINA VASCONCELLOS
Incontestavelmente o melhor e mais

poderoso alimento para as crianças e
pessoas debilitadas.

Preparada cscrnpiilosanienlc por D. R. Vasconcellos

23 RUÃ DO MATTOSO 23

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO
COMPANHIA DRAMÁTICA EMPREZA DIAS BRAG^

(Fundada cm 20 dc novcmliro do 1883)

HOJE DOlilMO 28 DE FEVEREIRO HOJft
XJLTIIvdlA.

Doílnilivainunto XJclluitivainonta
tii.T_.is* representação nesta ípoca da mágica do maior suecesso nostiicalroí
do llrazil

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Sumplnosos c deslumbrantes scenarios dos atamados scenographos 0. Colivá

o C. Carranchii. Iliquissinios o elegantes vestuários da conhecida coslumière doa
lliealros ». Cnndidu iiumIon. Luxuosos adereços feilos expressamente c a capri*.
cho polo primoiro adcrccisla dos lliealros Domingos Costa. Complicados e enge^
nliosos niachinisii.os a cargo do hábil machinista da empreza °u. Anuiu.*, ."

ü resto dos bilhetes á venda na bilheteria.
A»S 8 liS.

r.Htn Kcnmno grande novidade—l» representação da magnífica peça histórica^
original portuguez

3a_B_BES.__BL.3&JB:^__-. "M

THEAJKO VARlBSfl»Afl»M8
Empreza Ismenia dos Santos

HOJE
GRANDE SUCCESSO PARISIENSE

$• representação da sorprendente, luxuosa e extraordinária opera-comica
arreglada por MonEin«v S.v.mpaio c Soai.es de Souza Juxion

te

I i
Í.IUIV 1

S PII
JlI&JlETIZA.

WL M § R1MB8
As encommendas sao respeitadas até ao

MEIO-DIA.

ti-__e.a-t:e.o apollo
Sociedade Emprezaria — GARRIDO & O.

íi DOMINGO 28 DE FEVEREIRO DE 1892 HOJE
ULTIMO ESPECTACULO ANTES DA IflAGICA-A PERA DE SATAHÍZ

A popularissima opercla de costumes nacionaes em 1 acto. original de Artliur
Azevedo, musica do v. «.. foií>»

FOLIES BERGÈRES
laSME domingo 2§

GRANDE ESPECTACÜLO-CONCERTO

Pcrsonngcna—Bermudcs, Bahia; Alberto, Mosquita; Heis, «Vraujo ; Josó, Zctc-
rino; I). francisca, Clelia; llilu, Malbildo iNunes; Uma visinha, A. Manarczzi.

Ilanelio dos reis, visinhos, etc.
A. secnn. passa-sc ua capital da líaliia

A pedido geral, darão começo ao espectaculo os dois primeiros actos do celebre
vaudeville dc <I. .11. dc Macedo

O FANTASMA BRANCO
0 papel de capitão Tibcrio será desempenhado peto popular actor stii.iindo.

0 notável artista Vasques «ncari-oga-.se, por especial obséquio, do papel dc Cbico.

TOMA PARTE TODA A GOHPANHIA
«Pregos e lioras do costume

PROGRAMMA NOVO
KTO QTT.A.L TOMA. PABTB TODA _ft. COlií_?A.KT.T2IA

CANÇONETAS NOVAS
gênero completamente novo o o mais apreciado tio pulilico fluoiincnsc.o çual
tem encootrailo geral apoio tia imprensa.

EXTRAORDINÁRIO SUCCESSO
No intervalo da 2" para a 3* parto a excelente orclieslra desto tbeatro,

regida pela insigne batuta do conhecido n oppíaudido maestro Simões
Junior, executará a linda polka do maestro Cesario Viliela, intitulada

SO DUAS PERAS, DOUTOR
O jardim c thcntro ainda completamente adornados.

THEATRO SANTAS.NA
EMPBEÍ5A EDEN-TIIEATRO

Direcção scenica do artista HELLER — Regente ifè
orchestra ATTILIO CAPPITANI

F^JÜ

*f
*¦ 

*¦-¦:
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AMANHÃ SEGU5íl5A-FI_IIlA AMANHA
ESTRÉA DO 1° CÔMICO FRANCEZ

MR. CHEVALLIER
0 publico encontrará no agradável e confortável reslaurant de3te

theatro um excelente menu, preparado á capricho para esta fesla.

ÂO FOLIES BERGKRESI HORAS AGRADÁVEIS 10 FOLIES BERGÈRES!

. %'.

HOJE DOMINGO 28 DE FEVEREIRO DE 1892
OR-AJNTDE SUCCESSO

0 MAiS ESTRIDENTE DESTA ÉPOCA THEATRO
3" estréa do Io actor portuguez

JOAQUIM DE ALMEIDA
que felizmente, acliando-se completamente restabelecido, tomou conta do sou papel

de satannz, que o actor Nazmieth gentilmente lem dcscmpcnbçido ,
*3» representarão da mais applaudida pega da actualidade ¦

A TENTAÇÃO
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

A aceitarão e o suecesso que esta enorme peça tem tido, tem dado 0*1,
caiião de haver sempre reclamações da parte do publico em conseqüência $A
não ter sido possivel satisfazer a Iodos os pedidos, c para evitar irregularidade^
a empreza resolveu não aceitar mais encommendas, sendo os bilhetes para c^
da espectaculo poslos i venda de véspera, evitando assim prejuizos ao publica


