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O PAIZ é a folha de maior tiracrem e de maior circulação na America do Sul

ASSIGNATURA

UAPITAL 24$ ESTADOS 30$
ESTP.AHSEIItO 00? TOB ASKO

NUMERO AVULSO 100 BSf
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EDIÇÃO DE HOJE
DEZ

Osvaldo

SERVIÇO ESPECIAL D'0 PAIZ
"Lisboa, IO»

Consta ano o coverno ™V*°™£
o condaetn «lo ministro>.PPrtn-
Snoz om Komn oom roloronoia ii

vin-om «no O rei Ourlos lencio-

J„"ii,Zi'r donpltnl Italiana, pelo
S„elho «orn dada n 

^;^9d»"ón,_ As notieius do G-oo úi'-c™
cino os rebeldes apossaram-so tln

tliesoiirnrin d» fjovorno o a su-

«monrnm. . . -„

O nrosklonlo Clovolnnd oonlo-
renoinn lon_niiionto com ° "»¦-

ílstorio a respeito «In MtolnflBB
ciibi.nn, muniío»tando-so <uyorn-
tcI no ,'eoonboolmonto «los rovo-
lucionnrios como bolliaornnijOi».

New Yorlc, lO.

As noticias lio Cnbn dizem <l«o
ns lutns nli oontlminm por nnin
«orlo ilopoquonos coinbntos.som
resultado decisivo. _._.._

Os cnbnnos contnm como ceitn
a sim cninncliinçno pcilltion..

SautiacO, iu.
Nndn consln ofllolnlmontò so.

oro u orcnnlHnvfio «lo novo cnl.l-
noto, pnrn o quo encontra
tios iliillculdnilos

3Jjsfò omlnonlo cidndiio c»" <'"

cloviido oonooito; mus 6 um os-
iroanio om pol.t».on« __,

__Os Srs. Onrlos Coaslno «¦
Tjtils! Ossti oflTevooornm um bun-
miolo nos oifloioes tiUomnos con-
trotados pnrn Instruetoron oo
cxvrollo ohilono.

llurnnlo n fcslu lionve o muioi
ontiiusiusmo o oordlnllilndo. _

Siiiilinyro, «¦»¦

Mnlro o ministro iiraenlluo o o
arcebispo <!•" Vtilparnlso tom ua-
viilo iiHsiiluus o cordinOB conto-
roncinSi „„

-Violento furnotio onuson çon-
«niurnvcis projuissoH nus roemos
Uo oriento «lesta Republica.-

Vnljininiso, !*?•
A. imprensa chilena «liz <|uo n

iirnnnHiii «lo -""orn pnra roBffttto
«Ins nrovlnoilts «loTnoiin O Arlon
«l<"vo ser roNolvitlu por um pio-
bisolto. '

— «Ju pndoivoa continimin 0111
crõvo. Al„'ii>s opornrios, entro-
t.iiiio, ju ülioaurom a uooOrtlo
cum os iinlrSos.

EJuouos Ai_'OS, "'•,
Icoi npprovudo por nnanl-

niiiluilo «Io votos nn cnmiirn O
imposlo do7t'„ sol.ro os Promloi»
lins oompnnhiits «lo seauros tle
riilu ostruiiuolras.

A « Frnvlnotado Pnrd » puhli-
oou boje onrtn o tlooumonto- do

oouoco lMuIloz, refutando pontos
ílo relatório Poroz dobro o

X mnpit. Demonstra esto su; o. -
in missiio no tovrito-

_'it> oontostiic

ministro da Jtlespanlm no Xtio ao
.Tunoiro om sous últimos tolo-
erniiimtis nada comrannioon a
tnl respeito.

Madri ti, IO.
li'.xplo«lin lionlom i'i nolto niiui

ntnn bomba un rnn do Bernndo,
defronto «lo um dos mnis DOllO-
boteis. Irifio houve victimas. l?i-
zoni «juo n policia oslú no on-
calço «lo nutor desto ntlcntndo
nniirchi.ta.

Barcelonn, IO.
Aclin-so oomplotuiiionto resta-

bolooidn n ordem nostn oldtltlo.
Os estudantes, partidários do
professor Bucn, nbiiiuloiiurnia
sun a 11 i t u d o sodielosn
srnnilu mniorin
iíoh cnrcioi. som
tlihlurbioN.

i cm
voltaram hojo
provocar novos

Cii.voi

loi

lote «pi" ¦' »"!" ¦--.- .
Io loi iiponns il. —

rnotor relisioso o rofoi'0 também
fòl! ii«"-«n ooonsifio visita "

um omlo lOi'" .ioiaod" es-

,)illo o tibriando a oito dins tio

ípii.i-onloiiu n'uma onnon.
_ icil.-ooii o dosoii.bnríjiulor

itnsn Dnnin.
_ ChOEiin o novo vnporporn n

n»iví«iiO«o n°8 rios «(a A.i.uzo-
, . fcliiimn-so .âSio Xaptiry. «

dlvuldooui C'lllS„OW.
Po ríi, IO.

O Ur. Lauro feJoüvo voltou com

suaWi-um. familia pnra o Mos-

"_.'cuí;."«.ii o vapor .Ajudante».
Tronxo notloiiis do território
«"o Hestado, meroeondo «ipoiias
rnoiioiio a da onformiande do

VoÜi Cubrul, ano OStit soUVoiido
da lebre - . _ _.--.

S. Paulo, IO.

Consta «ino soni intitulado
.OlvUlsneilo» o jornal nuor os

,», narol.istas tratam do lundar.
i"i"em-nos qno bo imlm.sab.".orlpt.. 

pnrn osso lim mais tio

i-OUlüOOé, tendo uni so nn-ui-

nistn siil>soi'i|il,o"orsos 
SOiOOOÍOOO.

-Amnnlui, no lurgo 0
linvorú um eomloio pnrn

contra o roorutnn-oato
do bospanlióos o para ndhosRo ii

lucilo cubunii, om lavor
soi-a nbortn uma subsori

cisco,
protosto

.r>ll:000( o tli-

il.iS. Ifriiii.
Io in
tUlK'
lltíHã

«lll

intoiiâLctiolfi <3o
municipal u

d<

rovo
<lun.L
pçuO.

— .A.KMumlu
iustica «Ia cimiara
I)r. Sono Ittieno, rccoiiteiiioiito
"J--Vroanhn, na fnouldádo
diroilo, ronlizu uma sossuo a

sociedade do modlelnaõinliom-
nnaom ao sábio Postour. l'.m
nome da noadomin rnlnrtl o Dr.
XtriisilioMuoliu.l,. ; lulurun tum-

bom pol" sooiodiidonntropoloain.
o Dr. Miranda Assoyodo ; poiu
soolodado do medicina o i-»r-
l.uiz Barreto o pela ooloiiln
lranooza O Dr. .Tono Monteiro.

-ltecomoçii a qnoaltio «l" prooo
das cnvnos verde». jSTa 

««'-'''.••.ll:
livro «lo uma folbn dn tnrilo foi
ileiumcludo «pio no mutndoiiro
existo um monopólio paru com-
nra o venda «lu oarne, «lo ínoil".

que n c.nrno nli vontUdti pnrn us
noonauolros o it rnzno «lo l» poi
lillo. A oarno sorvida ii popa-
laoãu nostos últimos dins na ver-
«Ilido ó péssima, pnreeendo ser
-vordudoiru a «lennnoia. .

-XJin lornnl «lu tardo notiolo
ouo o empréstimo do «lois nu-
lllôes eslorlin.is 1 a n «,'a d o om
jUondros so relaciona com n pro-
xima venda tle uma eslraila «lo
°-Nt'i 

niulloncin do juizo lodernl,
lioie, foi pul.licnilo o tlospuclio
do proniiiioin conlra os pussii-
doros o fabricantes do notas lal.
sus. Os r6oH pronunoindos suo
os soculntos : major Arauto \ i-
niiiin, Alfredo Bandeira o tfetlro
Hospanlinl. iiicursi.s no art. ^.11
o no arl. Í-.J 7', oombiiia.lo com ns
nrts. 81 o § »° «lo» nrts. «il*. nfl'J
tio co«lii»o penal; Antônio «jiti-
lnrl ICaria, incurso nos mesmos
nrii.ms o no SG0; Giusoppo Villn
jio Ü-IO, 841 o tí-17; Jnoomo
Haiitori) o Assnlt Pooin no S47
combinado oom os nrts. !J 1, 8 .-
tios nrts. «:' o 01, o Liuí Holtn
no )_-17 cumbiniido oom o BI.
6 m° o I*0 dotj twts. 03 o OI, Ivoi
Inlentln iroprocodonto a denunoln
íroiilra nluuiis delidos. Os autos
dosto processo towanm dois
{.mudes volumes o a lundauuii-
taçilo do ilespaclio du pronuncia
ocuupu tros pnr.inns.

hr>. SJuut«>, IO.
O oholo do policia dessa cupi-

tal requisitou do «lo W. J?nulo
remessa dos Indivíduos si-kiuu-
tos, Implicados no orimo do la-
brlco o pnssncom do ostuuipillias
o notaH fnlansi

I*ii«lro Marrono, Luiz «}•
C«.li, Viclorino Vioii'", .José At-
vares, Bbranolsoo ITrotn, Onotn-
no Constniitiiio o Alldrfi Hcnnzi.

O ndvoKudo destos viins ro-
íiucrcu, HÒgunclo nuviuiori, u
Boltr.ru dos mesmos, alIo;;aii«lo
«ino o eilino não no «leu n"sta on
pitai o <iuo o juiz federal
so iiicompetenlo pnr
• al-os.

Silllto:-, 1Í5
lüxisloncln, aVB.ÜSi} snoe.is.

Xrnriuii vendidas «1-1.«)<)«>, sonilo
«base M>HUO.

HSinbnrcnriira pnrn n. Bluropn
no «Arcentina. »S.'58S su.-ci.s a
jmr.i u AiiK.rieu no .Jorrnii^^10>
p.SOOt noíCftltfornln. 1 <>«>«); no
.01bprBJ5.8BBjno«Criole_?rluoi>ia.nao. *

A ulfandasn rondou nio o «lln
17 «lo corrouto S.XOyiOOtíSBO

Cambio IO B/IO.
Ouro Pròtó, H>.

Pnrn líóros «lo tiidüld foi m.-
influiu juiz «lo (itròltõ ti I->1*- .In*
cintlio Alviiros du Silva Cninpns
que osttivn nviiUn.

— I^oi rt-niovitio pniMt ri ooTnnrtíii
do Tros Pontas o Juiz de «lirolto
«lo Arii-á L)r. Aureliano Olivur
Alzumorn.

Pari«, IO.
Xolccramiuns «lo Huvnnn «li-

zom «pio as tropas liospaulinliiH
cnptnrnrnm liontem il nolto,porlo
ch» XSarnrôiijvmi iinportcinto potu-
boio do vivorom o do maniçooB
quo so destliinvum nos insur-
rocios. Os homens dn csoollu fa-
eirnm o, porsecuidos poln cuval-
laria loírnl, dois fornm nprisio-
nados. O iniireolHil Mnrtlness
Onmpos fel-os fuzilar esta ma-
nhã dinulo «Ins tropas da suar-
uiçfio diKiuclla localidade.

Pni'is, IO.
ICsporn-HC com vivo interesso ti

reabertura tlus cumarus, nn
próxima torça-foiru. Iteinn
ernnUo nffiitnç-io om todos os <:ir-
oulos políticos. ProvO-sò fluo lia-
vera esto anno violentíssimos «lo-
biitiis parlamentares. Os cloptt-
IikIos soolaltstas estão resolviilos
ti iiluriir vifiOrówamGnto o *íui>1-
uctn Ktbnti quanto ii oiimpunhn
«Io Miiilaansonr o quanto nos
projoolos «lo oiiiprostiiiio pnra "
¦JConlília o oroíicRo ilu xxtn oacorcifo
colmiinl. Do lucstiio modo »-"r''-
prosonlrinloo do pnvlido i*ndicrtl
<:«tfto dfHpostos i» Intevoollm* oh
mombvoH tio min.Mtorlo moui-g
lodns as questões Importantes.

PitriM, V~:
Terminou hoje o processo >"-

tentado contra o senador 10d«
inundo Mnsiilor pelas qucsloos
d ,s caminhos do forro «lo sul. «>
r«5o foi «¦oniloiuiiailo a um anuo
do prisão. I»nvis, IO.

O anblnoto Tíibot convocou esta
tardo o conselho «le niiiiislros o
sal.e-se «pio iii-i.ll resolvido o r.r-
rrrosso em «lonombro próximo
ílas tropas bl"imrn«.(|U«" lomnriim
parlo ua campanha <li> Muda-
oasenv. Os aouornes DnolieBn«",
do Toroy o Voyron repu-
trilltlt-MIÍ Ilft IQOKillll OCCIlHiflO.

Puris, IO.
TJm «lespnebb recebido estunoi-

to diz quo o eabinotu C)'i"t>i tolo-
Brnphon lio aeiioral Bnratiorl
mandando onanrrosnr o mnjpr
Tosülli do fortillenr AtltolO O «!
conoriil Ãrimondi tln fortilioiioao
do Mnltiile, us duus localidades
mais importantes dn província
iloTlsro. O major rr«.s<"lli vai
ineuiubii-so, aléiii disso, «lu nus-
são «lo «iranniisnr provtaorlnmon-
to osla nova possessão Italiano.

Cliniuliory, lí>.
O aonornl M.onubr«,u psporl-

montou hoje uielliora liaolrii.Os
módicos assistentes reii«l<iui-
reni ospernnons «lo salvnl-o.

3r_.onclr.os, IO.
A dospeilo do todns as promos-

sns, n Wiihliiiin Portu ainda uno
po/, om 0-CQOUçflo nonhnma dn«
reformas que dovoni ser adopla-
dns nu Armênia, o lhe fornm exi-
iridiis pelas potências ouropoiis.
Corro o l.onlo do que o governo
da G-ríl-Brotnnhn va! dosombar-
enr tropas un Turquia,so as ro-
formas alludidns nfio tiverem
proniptn exeeueão. A.eoreseeiil a-
se uiiii u Itália apeiará a liiíllu-
lerrnoquo ns osqnailrns «lestas
duas «riiTidospotoiicIns intimarão
osullão A l.diil-I Iniiii n «lnrlinino-
dintu salisfnçCio nos habitantes
diKiuelln província.

IiOliilrflfl) 'O.
Os despachos recebidos «In

i Aliyssiuiu dizem quo o B»«
Mnnansòlri acaba de onvinr
emissário no aonornl Bnrutiori
para pctlir-lbo a paz. Os prin-
clones partidários desto chefe in-
dlooun o nljiin«louniiiiii."Eionciros, tí*-

Os ioriiaos dn noite dnolarnm
quo ô primoiro minislro l-orn
Snlislitiry enviou esta lanle om
«nlthnnlnmn no sovorno da 1-í.o-
piil.lien do Vonozuoln, or-iaindo
Riitlsíação inimndlnln por tei'
aprisionado o deportado nrbl-
trnrlainetito vários subtlitos io-
íllezos. Bo não lhe ilerem 1oí;i> as
reparações ostçiilas, os vasos
doenorra «lu ("ran Brolnnhn
npodornr-so-hKÓ dos principaes
portos da l.epublioli.

Bcx-lím. to.
Oommnnicam «lo Dresdo que o

tribunal d • jnry ilnqucllti oi-
iludo oonitoinnou bojo u 'l«'I
tndo socialista ílpr.n a mona
prisão por orlmo il"" losn-mn
liule. Os jornaes «to parlii'"

ane o cunei'ui jaurntiori ciiecon
«íom unia parlo do suas tropas u

Pouco depois recebeu os prin-
eipaos pors„nu!:ciiH desta re-

_ião os quiics om nouio «{•* P°-
r>uln«,rão aprosoutttrttm-lho ns
Buns hoiucnnaons.

Iit>lonlin, it).
Poi hojo iiinncurudo nostn ei-

dado um con_rosso fmnncoiro
pnrn mloptar us medidos quo oxi-

HO n notual situação dn Italiu.
Os directores o aorontos «tos

bancos populares dus divorsns
províncias do reino comparo-

O Sr. Luzzntti loi nomeado
prositlontc.PícSt Yorlc, IO.

Tolcrummus tio Tnlluhassc,
capital du Florida, «iizom quo
nli so orsaiiizii um arando .moot-
iiii-,, om favor «In iiisnrroicuo do
Cuba. -Cm outras cidades im-
porliintcs «losto ECstndOj os unbl-
tantos subscrevem para auxiliar
o movimento, quo, secundo as
ultimas noticias rooobldns da
ilha.cuntilifia a pro„rc«llr,lipozar
dns rlaorosas medidas ndoptn-
dus polns autorldiulea bospuiiho-

Sniit.itiíí05 tO.
Continãn a oriso ministerial o

julíin-so quo sont dilllcil a. sua
soluoõo. "Valpnrniao, IO.

Continuam os juninos a publl-
irar nrtiaos syitvptithioos ti rovo-
lucão do Cuba. Tanto aqui como
em Bantlauo propariim-so gran-
dou foslojns paru auxiliar os m-
Kurrcelos.

Buenos >_.U'OHj tu.
Taxa do ouro 331.
— «> ministro lln :;uerra pnrtin

hojo paru Moroodos, provincin
d.- W. Luiz. ondo vai inspoc-

imelltos «lo cavai-

ficando sem euefto a baixa ao serviço c
canceladas da respecliva fé dc offlcio as
nolas lançadas por força do acto de 18
do março" do corrente anno.

Foi rcinettida á commissão de marinha
c guerra.

-¦fl
c no entanto não foi pimenta

com 5 ; Maranhão, com 2: Pianhy, com
4; Ceará, com 7; Paraliyba, com ;
Pernambuco, com 6; Sergipe, comi;
Bahia, com 5; Kspirilo Santo, com 2,
Dislricto Federal, ti; Ilio de Janeiro, com
G; Minas Geraes, com 15; S. Paulo, com
10; Goyaz, com 1; Mallo Grosso, com 2 ;
Paraná, com 4; Santa Catharina, com 4:

to.

1 <lo
. (lll
lido

. de

st

VOVMl

a jitlsnmonUi.
ctotltíH, não ó
nlt'ii*ii inltiul-

i-tim. IO.
Km Uojo tun
EPrnnço, lins-

\H tfUB J>nliMl-
ni no ro«ul"-

roln
d. •1,-s

JIÍ1E
pro

l>jl rio OOHHUl-nm
pois, nu opiuif
nonno umiv
ácido*

Tf<
O .Tnpno llH-ijil

neoônlo llool com i
siu o Alli iiiunliii,
<>ins t|uo .ntorviüi-oui
monto du pn/ oom rt Chi
bastante omistosas i
quo mniilOm usura os
de I'aiis, Berlim o f-j. Pelei-
«burgo com o aovoruo do inl»
liado.

Borliiu, IO.
Os membros do eonaresso li-

nnncoiro hoje lnnnaurntio om
Holonhn ro»olvot*ii*m initmlnr co-
locar umu coroa sol.ro o túmulo
do Sr. Schullzo Dolltyseh, «'mi-
aeuto economista o homem poli-
tico nllomãn, morto em PotHilnm,
em 1H83. O Sr. Sihultzo foi o
crondor «ins sociedades oporá-
rias do providencia o «te predito."Viennu, IO.

O novo chefe do gabinete nus-
trinco, condo do llndeui, elabora
um Importante projocio «Io re-
forrou eleitoral o submollol-o-ha
ao Keichsralh om uma das pro-
xlmus eossões.

J3u«la-Posth, IO.
Toloirrniihniii do cnslollo «le

Meudelhof, «lizeiulo «pio eoiitiiiiiu
a pciornr o iirclii-diupio li'ran-
oisoo ITcrnnndo*

O Ur. Bliiraiirtniio, clininailo
do Creiiova.inncalou linjo om sua
nltosifi o ROU Horum contra u
tnboronlose. Alé agora, porém,
pouca espernnça ba no rostnbo-
ieclmoiito. O uortlolro dn oorOn
Imperial repetidas vezes escarra
suugtio o us forças lho vão lu-
cindo «lo iliil para dia.

U«"l<>i-ii«lo, tO.
O Sr. "Yrnk mmovilch, um dus

mnis influentes chefes do partido
liiiornl serviu, publicou hoj" '"}'
manifesto otu qu«r declarou reli-
íMir-sí! ti vido pinviulii. Uop como
cansas dostir aclo u sun uyaiivmta

Indo ó moikIo ÍVnon. Or«-*C| po*
dovntn tijollvo a o»tn

lnção «llvoraonclns quo sur-
oiruin uo «oio ('•»> **on partido.

JTloreMça lí>.
Cniuiimnicam do H'ermo que o

tufão qup «"iiliin hontom sobro
Aiiuniiu onupori Inmbcm Qrnndeii
ostrnsoa íiuiiiiella cidade o io»
locti.fdndoH v slribn»* Ah torro-
<\i\* IstvojtiM cí i» ci»mimuurio hi--
torloo do Suii/.eiioui' l.irain il«"s-
ti-nlilOH p«tõ.-vtdp*nAMhn aomo di-
vt»rK»s ou ¦«* ti h ilt* i-iiinpuntv/frt.
CíOOO pfíf«r>(.il*t í.irt.rum nior.n*. o
doze arnvüiiioutü forUln». CuIimi-
Iu-mií *»ni I rtN inilUuoH do libras
mm pcrtíi'-* njntorínüH oansndtiH
pólo olclouó. "Roínn, li».

i'«'c«'- .¦•'il hontom íí
*iMir.*o tln eonornl
mu u rtirnitrto bnvor

uionnr os im
laria o ur(illi«-i'iu

Bneuos Aiires,
O presidenle Uriburd poiorn

do ilia para «lia. A nilmlnisimoiio
por somnlhanto motivo osta, com-
piotniiiuiito pttvnlyHRdn.

_ l?i"iijootn-so ii constrncçn
nina linha «le boiitls oleotrico»
praça da Vicloria ao arrali
de Bolarano.A companhia ju so-
licili.iKlo governo a uooossarta
ntitovissnçuo.

— O ministério da marinha ro-
sol vou oxpeti ir ordens para uma
vingou* «le instriiocuo, no cru-
zndoi' iPatrla». ato o mor dus
Antilhas.

Ouonos Airetri, lsj).
Uíspalhon-so a nollòin do qno

se deu hoje nesla cidade um caso
suspeito de oholorn-morbus o loi
lo.ro fiirinnlmonto desmeiitulo.

-Propnriim-so grnndns teste-
jos para receber om mcillUlis lio
tness próximo o urcobíspo cio v mi-
pi.raisn.iiicuiiil.ido pela l-íaiita tso
do consngriir •> arcebispo desta
tirchltllocoso.

BlIOllÒB AlVCBi IS*1-
rieiuii grande alarmo no com-

meicii. «lo xarqno o no d o gado
um pi; por causa dos impostos
aprosontados ao orçamento da
receila do Brnzll o quo inuilo
onerniii n orsportação platina.

-O ministro do guerrii o muri-
nlinpiirtiu paru Morcodos, nntlo
loi passar rirvistu om ordem «t"
marcha lis tropas ali noampadn.B.

lítKMIOS AÍl*OS'a IO.
Suicidou-se com um tiro do re-

volver o ooronol Garota. AM
agora ignorn-so o motivo dosso
noto «te dososporo.

líOKtirio, IO.
Os gafanhotos continuam a

fazer grandes estragos nostn
provinoiu*

AVULSOS
«Corltlba, IO.

A adminislração do correio desle Ms-
lado recolheu todo o sello de 10 ros
nara ;t franttuia dos jornaes, dizendo
assim proceder por ordem dn direcloria
geral dos correios, causondo-nos isso
graniio prejuizo por lermos de pagar
norte dobrado para expedir a nossa tolha.
Pedimos providencias—llodaeçao da lie-
publica. " *

ta. ll»«inIo <l«i lMturlol.e, »5l>.
Pedimos a essa redacção Iransmitla fe-

licitações ao dopillmlo Medeiros o Allm-
[incripte por sim brilhahló oração nnen-
inara a lavor dus rovoliiciouarios cuba-
l,os_ .\rliiur Miranda — Luiz Gonzaga,
ilcpuliulo csladoal—llerincs Miranda—Pe-
dru Almeida. . „.,Etozomlo, »»>•

Causou má Impressão em lodo o muni-
clpio o aclo tio pequena fraenão tlauirç-
éluriii fftivernlsta locab ilcstiluindo da
chel'iilüi-,-1 ilu partido o Dr. Druno Nora. #

d eleitorado ignora o eslratagema-vl-
sáiído ferir o prestigio tló chefe sympa-
thieo e popular, Ur. Nora. A maioria do
eleitorado cda tlirectoria governislii pro-
tesla Cintra n aclrt tiafracfjão dissitlonte.

(I Dr. llriiuo Nora continuo a merecer
plena conllaiiça do eleitorado rezendense
—Veiga.

IliilU'
róio. i|utt

iu-» Preto, is>-
N:t reunião popular convocada pela

m. cidade aeademiea em lavor da revo-
liii.-iD i-ulianii, junto íi estatua de Tira-
tluutes falaram os tllstliiclos acatiom.icos
Alonso Starling e Nelson.

(Cimipinns, iif.
Abriu-so bojo n exposição Parreiras,

sondo inuilo concorrida, o illuslre ar-
lista vendeu logo diversos quadros o
leve encommendas de outros. 

Üo honrado minislro das relações exte-
rioros recebemos honiem i'i noile- a sc-

guinte communieaeão, que cm absoluto
confirma a contestação que já liontem
havíamos ollerccido ao malévolo boulo
dc bolsa:

« A' redacção d'0 Paiz cumprimenta
Carlos de Carvalho e avisa que recebeu
da legação brazileira em Londres lele-
grani ma afunilando ser infundado o
boato a respeito da solução da queslao
Trindade. »

Ainda sobre o mesmo assumpto o
Manco du llepubliça nos dirigiu esta com-
niiiiiieaeão:

« Dos nossos agentes, os Srs. ti. M.
llolhschlltl & Sons acabamos dc receber
o seguinle tclegranuna :

ii LosnilES, 19 de oulubro, as 2 lis 0 40
minutos da larde—0 boalo a que tdludem
(islo é, que o negocio da ilha da trio-
dade linha sido decidido contra o Brasil;
ti sem fundamento. Queiram tranrptdtsar
os seus amigos. »

Completa-se boje o 13". anniversario do
fallccimcnto do llluslro poeta Josi) Pedro
Xavier Pinheiro, o Inolvidavcl Iraductor
da Ütutlld Comedia, de Uailtc.

0 Sr. ministro da marinha rcmcltou
honleni an senado as informações sobre
o lutai que recebeu em dinheiro o almi-
ranlo Jeroiiymn Oonçalvcs, rjuindo eom-
maiidniitc—clicfo da esquadra legal.

Kslas InforinaçOes foram requeridas
pelo Sr. Cosia Azevedo e multo lioiirain

Ardeu,
haitiana.

Frivolino, nosso estimado collahorador,
gracejou ante-bontem com um collega da
manhã, a propósito de uma noticia de
ruturo, mas sem a pretenção de provocar
um cavaco, que para tanto não dava o
caso.

0 confrade replicou directamcnlo a
0 Paiz c disse que preferia a sua noli-
cia, cumulo dc reportagem, & de um
falso fallecimcnlo, cumulo de maldade.

Mas 6 um cumulo este em que feliz-
mente temos lido rivaes, o que dilTere
bem das noticias dc futuro : o Jornal do
Commercio, dc uma feita, affixou boletim
c no dia seguinle fez o necrológio do
commcntlador Marques dc HoIIanda, quo
só annos depois falleceu ;

A Gazeta dc Noticias, que ó quem
disputa agora a reportagem sem rival c
isso confessou liõntcm dòsassombrdda-
nienle, ha dias matou involunlarlainonfo
a aetríz Carlinda Caldas, c de bexigas, o
antes já havia enterrado o conselheiro
Jlarlini Francisco ;

A Noticio, cscrupulosn folha da tarde,
caiu em idêntico esparrela o ainda auto-
honiem eoulnu lealmente como isso lhe
aconteceu;

Finalmente, ha dois mezes, a folha a

que nos referimos foi tombem lograda
na sua reportagem sem rival e lá atirou
com tun compatriota nosso para a conlra
cosia dos Algindares.

Isto prova dois faclnr,: 1°, que por
não termos uma reportagem sem rival,
fomos dos ultimas a inalar; 2», que
nesta questão dc enterros, cada um
enterra seu pai como pódc...

Que portanto a folha injustamente
abespinhada entenda-se com a Gazela,

que é quem lhe eslá francamente dis-

pulando cnccplus ultra das informações,
O Raiz, não ; até çonfessa-SO o mais

alrazado em lal maioria, cm desaggravn
do leinina Folha de maior tiragem c maior
circulação, com o qual tantas vezes uns
I6m atirado ii cara.

li que o nosso collega tem realmente
uma reportagem sem rival, verifica-se
da sua secção telcgraphioa do hon-
lem, onde figura o lelograinmá que n
condessn d'1'u transmltliu aos inonar-
ehislas tle S. Paulo, lelegranuna (pie
nós c os outros collogas atrasados publl-
cúnios vinte e quatro horas antes.

E sc duvidas restar u respeito, arrume-
lhes o collega com a sua sensacional no-
liciit de sua edição do honiem, donde se
concluo que desappareceú do governo da
Nação o Dr. Prudente de Moraes, para
asstiniil-o o presidenle Ar, conforme le-
mos nas seguinles linhas:

« Com o ar. presidenle da llepubliça
contercneioti liontem largamente o depu-
ludo llr. Pedro Moncyr.»

Agora, ao confrade não custa inuilo
encontrar uni consolo, porque mesmo
no numero d'0 Pais dc liontem saiu
unia de se lhe tirar o cliapèo c que
põe á evidencia o quanto é capaz um
compositor atilado o um revisor mais
ali lado ainda.

Sobre umu das mesas de nosso Iraba-
lho esiavu um liilhclu amigo, dizendo:

«Devo ler havido, ás 7 horas, a conte-
rendado Sr. Tluuuaz Cavalcanti,.!» Club
Mililnr. , .

Não seria I, nn i.. 1.»' sabor alguma
coisa?"

Já Unhamos um rcpoHci- no elub, o
deixámos o bilhclò pura um lado; pois o
amaldiçoado misturou-se aos origlnaos,
foi parar á sala de composição o lá saiu
nu folha, esparramado como o paleta que
o reviu.

E nós o lemos espantados, o ainda
demos graças a Deus, porquo podia
sair coisa peior. como acouloccifcoin a
Fada do amor, na Gazela c o Pó da Per-
sia, uo visinho da direita.

Jon O.Nornt:.

cluir o curso de engenharia militar o
estado-maior pelo regulamento dc 9 de
março dc 1889 devem ser completadas op-
porlunameiile,mencionandu-se os aluiu-
nos que estiverem habilitados a receber o
gráo do bacharel com os exames dc bis-
loria, philosophia o rclliorica.

Biõ"Grándo tio' Sul, com 13. Total: 110
contra o projecto.

Signillca isso que, dada a liypothcse
dc todos os outros Srs. deputados serem
a favor do substitutivo, o que nao se da
IcscoiiUindo-sc as vagas e as licenças o

substitutivo do senado será regeitado.
Isso não contando com o voto de

muitos Srs. depulados accidentalineiile
ausentes, cuja opinião mio é conhecida.

Cabe accrcscenlar quo a estatística
pretende ter considerado somente os
volos cerlos, não considerando muitos
ausentes que votariam contra o substl-
lutivo c excluindo a maioria das ban-
cadasdo Ilio do Janeiro c da Cabia,
cuia opinião não está conhecida.

isso signillca que a maioria absoluta
da câmara regeita o substitutivo, que
eslá irremediavelmente condeimindo.

Mas, so assim é, se a câmara entende
que o Sr. Oliveira Valladão é o legitimo
presidenle do Sergipe, isto ii, deve eon-
tinuar na gerencia dos negócios do listado,
lia tle concordar .". câmara que c tio
seu inilluilivel dever precipitar quanto
atiles a solução.

Ailinl-a, em oulras condições, seria um
erro; nestas, seria um crime.

A proposição do senado alleela a força
moral do presidente de Sergipe, lonieu-
lanllo a bpposiçãoi ,

Demorar a solução dc um assumpto
dessa ordem mais do que o tempo neees-
snrio para formar opinião seria na Ityno-
these vertente mais grave, mais port-
giiso. do que sc a cantara estivesse re-
sulvida a iidiuilar a intervenção e a tle-
morasse.

TENTATIVA DE ASSASSINATO
Sobre a noticia que honleni doinos sob

o mesmo lilulo, accrcsccutamos qucCae-
lano Ferreira foi subiuellidii a corpo dc
delicio na Sanla Casa de Misericórdia
pelo i r, Itcgo barros, medico da policia.

O Dl'. Nneniin da Silveira, delegado da
7j circuuiscripção acompanhado do escri-
vão major Anuindo Vieira, foi honiem ao
referido hospital levando Oscar Ferreira
Ootnõso Oscar Mafra, aceusados da leu-
laiiva, reconhecendo o ferido nesles dois
individuos os autores do crime.

Disso foi lavrado um aulo dc reco-
nlieciúioiiló. , .

1'oi Rnciiiilrãihi hontom unia das laças,
inslriiineulii do crimo,

O Sr. presidente da llepubliça negou
hmiteiii sanecãoa resolução do Congresso
Nacional que concedia Ires loterias do
mil contos á irmandade da Caudclariti
desla capitai.

.0 I» do infanteria e uni piquete do Io
rcgiüiento do cavallaria darão na terça-
retrais 12 \\l horas da larde,uniaguarda-
do honra, em I» uniforme para in pa-
nhar o carro do minislro da llussia que
lem de apresentar suas crcdciiciacs ao
St", presidenle da llepubliça.

Esliveram hüiilcm no lliesouro com o
Sr. minislro da fazenda os Srs. conde de
Figueiredo, diversos senadores c depu-
lados.

Conforme noticiámos, o Sr. minislro
da guerra, acompanhado do seu secreta-
rio Ipnonte-coronel Gablno Desonro o
ajutkiiilo do ordens capilão Villela lava-
r'es, tenente Capello Iernandes e alferes
Carlos Alberlo, visitou honleni o arsenal
de guerra, sendo recebido eom as liou-
ras devidas ao seu alto cargo. ,

S. F.x. percorreu lodo 0 estabeleci-
mcnlo o cxaiiiiiiiin detidamenle ns pulei-;
mis ali iiislaliidiis e elogiou us .opera-
ri.-se Indo pessoal;* 

' 
. ... ..í

\'ü 2 horas tlá-tardo B^Es. tomou.unia
In ichtt du arsenal e dirigill-sõ á iilin dn
licqueirão, onde sc áclia instalado o de-
posilo do pólvora do millislerib da
guerra.•A':-, /t horas S. F.x. c a sua çomilivn
dísciilbarcarani no arsenal de guerra,
sixhiindo depois para a sua sccrclarui,- l|í horas da larde;

lillJ
Presidiu hòntcm a sessão o Sr. Dias

Nogueira. . . .
Aacla da sessão anterior foi appio-

vaila, depois do Sr. Ilonorio Gurgol re-
tltierer que sc consultasse a casa sobre
ser necessária maioria absoluta tle volos
nara a approvacão da enieitila aprosen-
tada na sessão da véspera, e dada como
rejeitada, uo projecto n. 120 c que apenas
obtivera 7 votos. Ficou resolvido que
cm vista dos precedentes estabelecidos se
fizesse nova votação para essa emenda.

Não houve expcilinnle.
Apenas foram lidas c approvadas sem

debate as redaeeõcs já impressas, dos
projeclos ns. 135 A, dc 1891, c 88 0 111

°0 
Sr!"Júlio Carmo apresentou um pro-

icclo sobre a mudança de nome dc uma
rua e oulro sobre vencimentos dos em-
nregudos do tlieatro municipal, os quaes'oram ás respectivas commlssues.

A mesma sorte teve um projecto do
Sr. Ilonorio Gurgel sobro a col locação dc
distlcos cm casas condemnadas a demo-
'"Passou-se 

em seguida á ordem do dia.
A 1» discussão do projecto 11. 130 II dt

1894, autorizando a concessão do licença
a Anlonio Lustosn Pereira Draga, para
abertura de novas ruas no Amainh
(irande, Aiidarahy Pequenoio fillji Isabel,
soIVrcu debate, orando o Sr. Ccsai 10 Ma-
chado que apresentou duas emendas, uma
foi approvada o a oulra foi empatada, pelo
quê deverá sujeitar-se a nova discunsão
e votação. .,„ ,

Na -• discussão do projecto n. 118 do
1895 estabelecendo a multa de lOOí (is
casas do commercio que abusarem da
licença, cITeotuando Jogos proliiüldos,

ri iu os Srs. Júlio CarmOn e Ilonorio
nnr'Vapresenl;uidi.ejustiliç;i,i.li.ib,a
emendas que mereceram approvaçao da
0Tveriflòaçío 

do votação do celebre
projecto n. fos, desle anuo, Bonoedeiido
permissão a 15. 0. Pereira para a abei-
ura de muitas ruas em b. Chrislovão,

foi íavoravol ao art. 2», jn rejeitado. m
Foram sem debute approvados em l1

discussão os seguinle;; projeclos: •
N 126 de 1895, autorizando o proiei o

a entrar em accórdo com o ministério tia
industria, viaçáo o nhras publicas, para
nbaslccer doagun potável n dis riço tle
Guaraliba oa povooçao dcScponna, u. i.i

• is9õ unlor zaiitlo ocaloamonto das ruas
.. . ii. :.... Th,,,,,..-/ i-rtnihn*

leria, pódc funecionar em Goyaz e ser
composto dc coronéis existentes no 4°
dislricto militar o presidido por um gc-
neral reformado ou honorário nli resi-
dente ou requisitado du repartição de
ajudante general.

Foi dcniittido a bem do serviço publico,
o anianuense dos correios do Dislriclo
Federal José Jorge Rangel o nomeado
para subslituil-o o praticante Antônio

Náo nos precisamos alongar a respeltoT
porquo de certo o digno promotor da?
comarca, um dos interessados no castigo;
tpie merece aipielle agenle da força pu-»
blica, fez já a devida cnimunicação.

Carvalho dc Oliveira.

Recebemos a Recue Medico ChirurgiealS'.
du llrésil, importante publicação da qual,'
ú director o Sr. Dr. A. brissny.

PALSS

de
Carlos

oilile esleve ide us ;i 1|2
áfèighando o expediente.

Foi promovido S ajudante de I
lá eslraila de ferro dc llaluril n ujti-

o Sr. niiuiranlo Qoiiçtilves.

O '-•v-V-t:

fcjotii.lh .-I
iritn ti

SERVIÇO DA AGENCIA H.AVAS
>Xn«ti'i<l, 11>.

Circula o boato ospnlhiiilo por
certos jornaes «liupii O do es-
tran_elr«i «ino o _. .verno l.i-a-
zileiro estii resolvido II roce.
nhffUUV come b«UltíOi*níuto» oh i-a-
vultosos ili) Cuba o «pio O Brazil
pretende alem «liss.., lavorocor
o movimento sepneatistii por
todos os inõlos iiohsívoís. Inler-
roíendos petus repórter» dos j">r-
nnes olli«-ius,.s. «li-se o presi-
«lente do eonsellto <l"e elle o s«'iis
colleans ijiuorani couiptolniuoriH"
•ülllelhallll) lioticiu. O Üril'. Ca-
auvns «lei Ciislih' iifiirmou «juo u

O 2 Í-11M
min
(foiin-i tbi roí»!
nlim <lo mi»i*« í*
uiciiiiiii-íi'* i- di*
IUÍSMt"tO. l-.Sli'^

jciir*»wi«ntr*»*o »
,•1 I luirilo-rt,

A.ntolu
les Intlt-
.ib>nilii<_i.
•-lltlH lm-

tiVnV '*- HUH stiti-
í ><M.Í"tlMI-Ul" QttC
mu ninjiCMlndo >>
snielhorca senti-

do
M elle
de A"
ir-tlio

iiitcrmcdio do nosso cstiiiiayçl
nlieiro de imprensa Joaquim Lu-

cio foi bniitcni entregue no nosso col-
lega Joviuc Ayres o diploma de soeio
correspondente no llio de Janeiro, com
que galardoou-o o Grêmio Liltcraíio Por-
liiguez, do Par

Ao dipioma

l'01
:oinn

Celobram-SC Imjc as seguintes festas
religiosas , '

Nu capela da Quinta da Boa Vista a
dc Sant Aiiiiii, eom missa solemne, as II
horas, pregando ao Evangelho o padre
Dr. José Maria da Trindade.

A' larde sairá a procissão.
A's 7 lioras da noile haverá le Ikum.

Na motriz de S. José, a dc S. Mi
guei, com missa solemne ás 11 horas,
pregando ao Evangelho monsenhor
Ilrilo , ,Na igreja da Ordem do Carmo, a de
Nossa Senhora do Cabo da lloa Esperança,
com missa solciune, ás II horus, orando
ao Evangelho O couego José Maria Utieno
da llosa. . _,

A's O horas da larde haverá le üeum,
pregando monsenhor Viclorino José da
Costa 0 Silva.

Na capela de Nossa Senhora das
Dores, em Todos os Saulos, eoncluc-se a
fesla ua Virgem, havendo leilão de preu-
das e fogo de iiililicio á noilo.

Tomou honleni posse do cargo de pre-
sidenle do llanco da llepubliça do ílrazil,

para que fora acerltulaincntc escolhido

pelo governo, o Sr. Dr. AlVouso Peniia.
Ao novo presidenle do nosso primeiro

inslilulo de credito sobram competência
o critério, (pie lão elevado posto do cou-
(lança exige, c (pie asseguram ao banco
uma administração brilhante.

Deu posse tio cargo ao Sr. Ür. AlTonso
Peniiii o seu illustre antecessor, Dr. Fer-
liando bobo, que, após esse aclo, apro-
sentou ao Sr. ministro da fazenda o sen

pedido tle domissáo de vice-presidente
do banco, conformo noticiámos em tempo.

O Sr. Dr- Alluiiío Peuuu, depois de
haver assumido as funcçOcs do sou cargo,
esleve lio lliesouro em eunfereiieia com
o Sr. ministro da fazenda, com quem
tombem estiveram os Srs. Dr. Fernando
Lobo.vice-presidente e Ignacio Pinienlel,
direclor.

douto de 24 classe engenheiro Manuel
Offudcncio de Anario llraga.

to iil nli? MÂtfBT-DÇ
Sobre a questão do jogo "los bichos a

eirisa chegou a um ponlo tal que Vttl
dagenernhdo n'um contlemunvol menos-
jiftizo pelas decisões das auliiridinle:, e
ilesc.-iiubiindu para uma anarclua que e
preciso represar eni lempo."Depois dos lados que narrámos e dos
n*òssos dados pelo digno delegado da 4'
circninscrlpção, Sr. l.uiz. liarlholomcii,
algumas casas do boolc-makcra conti-
nuaiii. aGVonlosanienlo para a lei, afunc-
clinor ml qual como dantes. .

Iloiilein, as ' lioras da larde, o Sr. buiz
liariholoineu teve conhecimento do que
na venda do largo da Sé, esquinada Ira-
vossa do llos.irio, fundos, grande numero
ile jogadores de bichos cm altas vozes
reclamava de José Mnllious de Almeida
o pagamento das poules premiadas, ao
nue o mesmo se recusava.

O actlvo delegado apprehenileu o in-
utilisou Iodas as poules que os jogadores
apresentavam c depois de ler dado busca
un eseriplorio do Mathcus, condu"".-o
preso á delegacia.

Só assim, usando dc medidascncrgicas,
c

D. Hbmána o Conselheiro 1'homaz Coelho
n |-\s de 1895 autorizando o calçamento
das ruas Vielor Meirellcs. Anloiuo
Padun, Dclhoncoiirl da Silva
Comes ; n. 129 de I89Õ, aiilorisa do o
calciiinenlo tln trecho da rua Mula AlllCl O
(.„tre a do Mallnso o a travessa do
S. Francisco de Paula: e odon; H>' ».
autorizando a concessão dc licença a
Tilo Ilarrclo Galvão para abrir unia 0'0-
nida em substituição da rua Selo UO
Selembro. , , „•. i„

Foram lambem opprovados.dopois io
orarem es Srs. Sá Freire, Gablzo 0 Fl -
zenda sobro o primeiro o Sa Irene ui-
viiiudo emendas ao scgundo.osseguinles
m'OJcclos'.n.U2 de. l895,proliii iii.lo^
exploração de pedreiras na vismliai ça
damaiianetam o fl. HO do 1895, aulo-
rizaiulo o preteilo a contratar o soniço
do limpeza da cidade C remoção encilie-
ração tio lixo, aquelle em l« O esle cm
3°„lgSta(la0á 

ordem do dia, Icyanlou-se
a sessão ás 2 r- horas o 30 minutos da
tarde.

-«SC*' ** .,

Foi exonerado, a pedido. Joaquim HJ-
bricio llomes de SoiiBiv. áo.moAoj^
xiliar tcchlliiiu d:i -coiniiiisíao J0 W ;
raménlodnPofliiN-álal l! nâmoailú ptira
sniisliliiil-o Siilurniiio"nè Souza liima.

O eomniaiidiinle dn vapor MallCO Brusso
dn Conipanhia ba Vcluco .uns coniim-
nlGa ler encontrado om viagem dc im-
nova a esto porto os scptnjcs ¦ iwos.
No di"i lu do oulubro : 1.. A" .11 iSoitl.
l,omt 27" o:)' \V. o hrigántino germânico
/¦ N S. '/'¦'¦ ludo bem a bordo.

|, 4. 10' N. I.ong. 27» 09' \\. barça in-
glez.a,/. G. Q. D: ludu bem abordo.

geral dns

Foi entregue honleni ao Dr. juiz da
12» pretoria por Adolpho Rodrigues dc
Miranda, morador á rua Ilonorio, uma
criança recém-nascida que encontrou cm
completa nudez. n'iiiu terreno Irouleiro a
sua casa. _ ", . - ,

.0 delegado da 17" circiimscripçao to-
mou coiihcciiiieiito do facto.

A direcloria de fazenda da Prefeitura,
em edital que vai em outra secção desla
folha, faz publico que a cobrança do im-
liosto predial correspondente ao segundo
semestre desto anno começara amanha
c terminará uo dia 31 do corrente.

Voi nomeado o tenente medico dç 5*
classe Dr. Segismuildo (larcez dn Meu-
iloiica para servir no Amazonas, con-
formo noticiámos.

TE.
De tempos a esta parte a população

fluminense tem sido horrorisada com
a noticia dc alguns marlyrios inlligidos
:t pobres o innocentiiilias crianças.

¦De Iodas as porvorstdades dc tpte é
t espécie humana, é essa de
as crianças a que impros-
runili) e a que doe mais.

Não ha covardia que tanta indignação
provoque, não ha crime quo mais rigo-
roso castigo mereça.

Esse monstro com fôrmas femininas,
essa mulher, vergonha das mulheres,

que metleu um ovo quente na boca da

própria (ilha, uma pobre menina dc G
annos, sol) o pretexto de quo ella era
buliçosa, merecia que a atassem a um

poste de ignomínia, para que toda a

população lhe escarrasse o insulto, viu-

gando-se do erro da nalureza que a fez
mãi.

Imaginem como estou revoltado conlra
essa iuqualillcavel maldade, eu, que não
ailmillo n mais leve palmada nem o
menor puxão do orelhas, nem mesmo

suscoplivol
martyrissr
siona mnis

que pódc produzir resultado pratico a
aiTão ilas autoridades, pois que a obsli:
miçao dos jogadores c dos banqueiro o
incrível.

jfiae»

llealizou-sc honleni no hotel do Globo
uni magniilCO banquete ollerccido a
Aluisio Azevedo pelo Dr. Fausto Cardoso,
eín rcgosljo pela publicação do Livro dc
til/ifl sogra.

Aeharani-se presentes alguns dos nossos

principaes homens de letras, e foram

piohibidos os brindes.
O banquete correu alegremente, n'uni

vivo esfusior de espirito.

Declarou-se á tlirectoria
correios que sempre que Julsar noçes-
sarin a dispensa dc euipre-gados poslacs
i|ü serviço dc cntnniissiics o ciloraos
nara ns quaes Icnhani sido designados,
l,,y,, n assuiuptoan conheciinenlo do nu-
nUlcrio dn iiitliislria, paru providenciar
no sentido de .serem dispensados dc lal
servi. '•

Segundo iiifofníá o Correio de Minas.
de Juiz do Fora, iiiaugurou-so no dia 10
a rachada do edillcio dn administração
dá -alfândega daquella cidade, nelo que
o nessoal 

"dus 
obras desse estabeleci-

monto festejou condiguamenlo a con-
clusão desse importante trabalho. .

A bella c adiantada colado mineira
lera nois, denlro em pouco tempo a sua
alfândega, o com ella o seu migrando-
cimento commércial.

O Sr. presidente da Republica assignou
hontein a mensígonr dirigida ao senado
com relação ao pedido de informações
sobre a Goyana ingloza,

O movimento do correio geral ante-
liontem foi o seguinle:

Venda do soltos, 2:3G9|; vales nacio-
nacs cniiltidos 2:0;iKÍ',100; vates iider-
nacionaes emillidos, IIOi 100 e \.ucs
nacionaes pagos, 3:005/300.

A direcloria geral da secretaria dc in-
dustria do ministério da industria reçe-
berá por espaço do 30 dias propostas
nara a compra da chácara do 1 teto, lis-
ado do S. Paulo, situada nas margens

dn estrada dc ferro dc Sorocabana, da
cidade de Tietê. . 

0 preço proposto nunca scra inlcnoi a
30:000/000.

um rcpellão como correcttvos das Ira-
VCSSltrtlS da infância!

A ininliu nuil quando me balia c eu cho-
ruva, chorava tiunbcm e, para consolar-
me e dosculpar-sc, dizia-mo entre af-
fagos: «Pancada dc mãi náo tlóe.» Engii-
nava-sc: todas as pancadas doem, o

quando não deixam marcas no corpo,
doixam-n'ns n'alma.

As mais corrigem com muito mais
efllcocia os llllios com a meiguice c os
carinhos. Os beije.-; produzem elleilos
mais seguros que as palniatoadas, c a

estúpida vara de ninrinclo— tão usada

pelas senhoras hraziloiras-é vantajosa-
meiilo subsiiliiida pelos abraços ma-
ternos.

Si' não so deve bater ll'uma mullier
nem cem umu llor, com mais razão não
sc deve baler n'unia criança nem com
uma penha.

So iilguni din, n'uiii desses momentos
infelizes eni que parecem uiloriuTcidos
os bons sentimentos das melhores orca-
luras, me acontecesse dar pancadas
n'iimn criança, Iliba minhu ou eslranha,
eu levaria todo o resto do existência a

pedir a Deus que me perdoasse.

Cunha Mendes, o apreciado poeta dc
S'. Paulo, forneço hoje um bonito so-
iicin n minha Palestra. Eil-o :

0 SOLUÇO
(A OctAvio ha CmtiiÃ Mendes)

Tiivo au ãliíi cxiilositoda coinprtissn garganta
E inArliilmtuita atroz uo riilioiitar—espanta

Esciilal-ü íuglr una bocas inf.uilis

Ou rsilroar entro o horror d'allos brados febris I

Quanta ngouln o corta ó dor in;d,i;t;i quanta,
Elle, rápido smu Ictro a brutal; nos dlzl

Cu-ito dn ciiiii,.ãii-iiliuu tia cleatriz—

Multa vez «ilie ovooa umu sautlotlu símia I

desde u viitu.

(ipo
tjotl no dia 10 do

0 nntacho nacional Allnnlico, que siura
no dia 13 do corrente dò llabapoana
para'esta capital, niiufr, .
corrente, no altura do Macalio.

t) sinistro deu-se ás 2 hnras da manha,
Iftorando solvor-so a tripolaijáo.

(I Atlântico vinlia carregado de ma-
delra.

Na igreja do S. Sebastião do Coslello
BCrá rezada hoje, lis S t/2 lioras da
manhã, uma missa.em sullragio do Sr.
Guilherme da Costa Silveira.

inuilas
lasloealida-

iilmii

do fino >•<* ctiuii. imiiiia-
iiitln liiiulu «-iu nome

ilo Hdn piúz n pro»

Om jnrnnc* dn •
ii ndtíoin «Io t|u«»
*_u*'rru m-nhn #1 •• Vi
piioliti níReliil dn

momos
doa, Riilliril
ilu popiilnf
todçAo r*M»I.

Kiiina
11 Cl pt» l)lii:n in

tntnWt ro il*.
nlipp it.m <I«'n-

ICríl Urún onm-
tuiinlcunitn r'|uo t-.it. vit»i»'uu» tnfui
caii-ou cstrii.ii» cousiilernveis
nn Al»y«-MÍtiiu-

Oiítii tnn raio w"l)r.- n tonou
de Ttl.-n«.lik, ninluinl'. vnrin- ser-
v..s .' Ie..i.i.l..urav..iiie.il«> oNo_.is
(ino li."ou coma li.. «lia i ouiplela-
mentu i>aralysa«ln.

Ivoimi, IO.
Tolecrápbam de Mu»>«oouiih

iconipaii.uon um oiiicip,
expressivo de honrosos conceitos paru o
nosso collega, o dos quaes participa lad

a redacção d'0 Pois, contente com ás
abomeiiiigeiis ao nosso companheiro tri
buludas.

0 Sr. presidente da llepubliça, depoi-
(Jllt! se fechar 0 Coueivssn.prclonde trans
ferir a sua residência para o Morro
Inglcz.

Teve Imolem longa cmiforcncla com o
Sr. pre.-idenli" da II,"publica o Sr. Dr.
Cario* ¦!«• C.-irviilh», ministro «Ias relações
exli-rin ¦•

lu

Sobe boje para P
lm da fazelldUi qui

ílmnnlis
regrei

o Sr. ininis-
ara ailiaubit,

Fui lllUlteili teiiiclllit- :

proposição ipie disp' usa i
rcp:!aiiieiii:;fes. inclusive
para a tiialriçnla un a»1 o ¦'•'
iisiiliiiiuia.- .i.ir-inl;. militar

o senado a
> exigencius
a (U" vagosi

livtill tintos
lisUiapil.-il,

desligados poi UiUliVO dc Uiscipliná, [ A

Não hoiive sessão na câmara dos uepu-
lados honlcln : sú pnr Isso, sogujulo uns
inlniuiuiuui. n:'m liolivo reelamueu;) sobre
[> iiriijccln resiilvendo o caso de Sergipe.

l<-a quer dizer que atnanliã n câmara
será piuvocadii u se manifestar a res-

Parece-nos, otilreianlo, que o coso ríãõ
é nara esse peilido lão vulgar de ser o
prateei*! incluído cm ordem do dia, paru
In lidar mu. deis u mais dias perdido na
lontra cauda de maiorias;

Úige affitstar esse Iropeço da ordem
dos iruhathcs.

Cum aísuiiiptoexplanado cm parecer
da ciiiumissãi) mixla do senado i: da
caniara, liaslahlC di-balida uo senado.
nau mijius csclareciilu nn imprensa dia-
ria, Mil.ro u qual a npliiiiVi eslu formada
(lolinlo enlre ns Srs. depiilailns.

Xcssns ciiiidirrtcs, linln tleluinjaseraiim
iireiuizo; Innhi mais tjiiaiilu dc lal fúruia
,-...,\ mania'.-:.! a íipillino du cuuiura. que
ha qitèlil |i l.-nliu nn-'uni<ailii uma esta-
lisli -a. iiiii! luiS da cinita du resultado da
\"l»ráf- ,. , . ,

y.ssn esMtislira li.".:ra 0 EslaiUi «10
om 2 votes contra; Pura,

Fez. honiem á larde exercício na
liraçadaltcniibllcao brioso 1» batalhão
de inrauterta, s>ib o commatidodo dis-
üúcto icnonte-coronol Edmundo lluiiiz
Bittencourt. ; .

Todas as evoluções e manobras foram
executadas com precisão.

0 Sr. presidenle da llepubliça assignou
limitem ti mensagem dirigida ao sonailo
sobre os vencimentos do almironle Jero-

Gonçalves, como cliefü ^ es:

m is
Informa-nos o Sr. Jacinlho Magalhães,

morador im Encantado, que a varíola
está se alastrando nesta estação o na.fio
Engenho de Denlro, obrigando
familias aretirnrcni-se duque
1 

Em nome dos moradores dãqiielles
adiaiilndus subúrbios o nusso informante
nos pediu que chamássemos a aileuçao
do illuslre Sr. Dr.-Çiitrim aRin^dq am
s s offlclasso uo delogatlo de hygieno
da freguezia de Inbuúina, rccomnien-
danilo-lhe que faça uma visila .
aos lugares ondo grassa a epidemia.

Acereseeiiloti o nosso Informan e
alcona catlnvcrcs dc vorlolosos toi
cailo insepultos no cemitério dur
dois 0 Ires dias. ,

Levando ao conhecimento iiom.
Cotrim laes fados, lemos antecipai a-
mente a certeza do que enérgica-, pio-
vidOnclas serão dadas o isso port uo
conhecemos (ituutto ô solicito o br. Ur
direclor tle hygicne, em alteuder as
reclamações que lhe sao presentes.

Porq  lin-vo soluço encerra,
A' aiorto, a trojiiclorlá estnplda e fatal
Poi" ludu a multidão otu lagrima.; seguida

li quando rompo, tròdo o cruouto, h'iiiii sú grito,
No rebentar d'um ali I guarda o pranto mortal
Quu om mil plirazosjilmals pudora ser dascrlptol

Cunha MENDES.

Tem razão o poeta. Quantas vezes um
soluço é a mais eloqüente das respostas!
Basta dizer que elle é o vestígio das la-

grlmas... k K

Foi nomeado José Frnnciscó Nunes de.
Azevedo tliesourciro da agencia .postal
de Campos, Eslado do llio do Janeiro.

Foi uni -cuixeiro da conhecida llrma
Ilesa & Carvalho, da Bahia, 0 feliz COIP
temnlado com a serie de 300:000,? da
grande loteria da liahia, (pie correu an-
te-lionleni. , ,. , „ ,.

Chama-se o COlXCiro felizardo... leu-
zardo, não, Anlonio buiz de Ilrilo.

Declarou-se á direcloria geral dos
correios quo deve aguardar a concessão
do credito suppleiiienlar tpie foi pedido
uo Congresso Nacional, allm do poder
despender u quantia dc Ü'32ty000 no
augmento de salários'dos eslafetas postaes
do llio Grande do Sul.

0 Dr. Pinheiro dò Bittencourt, director
da l» escola do 2» grau, visitou honleni
o Pedagiigiiim, acompanhado pelos atum-
nos da 2» o 3" séries.

No gabinete de historia natural fez
demorada lieão sobre os niiiuiiuiferos,"tnndo-se dos excellcnles

0 senado approvou hontom em 2J .lis*
cussão a proposição da câmara dos depu-1
lados, n. 70 de 1895, que amnistia todas)
as pessoas que directa ou indireota-
mente sc tenham envolvido em movi-t
mentos revolucionários oceorridos noi
território da llepubliça até 23 do agosto
do corrente anuo.

0 Sr. Alniino Aftbnso foi quem cticetoií
o debate. Disse S. Ex. que ciimiirelienile"
perfeitamente a anciedade publica parasaber o resultado do pensamento pátria-
tico da amnisliá.

A opinião que se tem formado quasi
proclama que a benevolência brazileira
vai outra vez unir tio laço sagrado dal
fraternidade os irmãos que andaram e_-
Iraviados e desunidos.

A angustia da Palria por tantos dias da
ludo que passaram por cima da missa
cabeça, deixando tanta magna o lauta
dosventurii. não lhe tolhe, não embaraça,
nem impossibilita a pessoa alguma do
pedir que, na hora em que so lança so-
bre os hombros de tantos dcsvonturadõs
0 manto da clemência soberana do naiz,
nessas mesmas dobras se envolvam!
aquelles que gemem o solução nu der
serio, tão infelizes e lão desgraçados
que não tém uma palavra que diga sua
tristeza, sua grande agonia.

Quer que o Congresso amnistiaudo o
negro Pabiãi), quo foi assassino nos
campos do Rio Grande, Jucu Tigre que.
lautas vezes mostrou que sabia o joga
da lança, lambem mande a palavra oi
clemência, a palavra do unior aos hlíio!
do deserto, áljuclloB que enlre as Qtires^
tas perdidas do extremo norte não tive-
ram ainda uma aura ofllcial que pu lesse,
dizer que elles eram desgraçados.

A gente dcAnlimaryno dia 11 de abril
desle anno foi completamente desgraçada;
sendo suas casas incendiadas. Ha lambera
lá muita lagrima, também lá no deserto
lia muita desventura. Os campos do An-
tim.iry, a fazenda de Enlre llios, onde o
liahalliaibir cearense reunindo suas
forcas faria aopnlencla, a grandeza o o
bem-estar de uma porção de deslerradosj
naquello dia de suprema desventura-
foram victimas de uma fatalidade.

Não amnistia fados, não pronuncia no-
mes, deixa do descrever o horror dos
crimes praticados, bosla que diga: Ia
nnde oiilrorn havia a paz. o a prosperi-
dade, ha bojo desolação e ruiiia; 0 qua
era unia povonção é hoje uni cinuiil.

Já que o Congresso vai levar a sua mi-
scvlcordia aos do sul, 6 justo que attuija,
os do norte cm favor dos quaes elaborou
a seguinle emenda que envia a mesa, a
lidu, apoiada e posta em discussão :

« Os favores da presente loi aprovei-
talão aos individuos Implicados no mq-
Vimctüo de 11 de abril ullinio, no nuiiit-
cipio dc Aiiliinary, Eslado do Amazonas-'
Almino Affonso.»

0 Sr. (J. Iluciiviiva. tomando em se-
gniihi a palavra, 

'disse 
que acredita podei

salisfazer desde já á reclamação qua
acaba do ser dirigida ao senado pe O
sen illuslre collega, renresentanto da
Estudo do ilio Grande do Horto.

Ou ns crimes a que S. Ex. se refero
na sua emenda suo crimes dc natureza
política e estão, portanto, coniprelieu-
tildes lia generalidade dos miivimou os
iüsurrcccionacs (pie eslão incluídos
nn prnjeclo em discussão, tm trata-S0 UO
crimes de outra nalureza, que nao no-
dom absolutamente ser comprohcndldos
em unia medida de caracter essencial-'
mente politlco. , . .

Não estaria denlro da eompelencia t O
Congresso invadir as atlrjira çoos do
poder judiciário, para suhlrahlr a sua
legitima autoridade e conipelencla crimes
do quo talvez esse íiiesmo poder ja loiimu
conta por meio de processos regularei
nu nio. , -.

Se de accórdo eom esle pensamento, o
seu honrado collega quizer contribui'*
ainda com a sua auioridade para ihkj
demorar a deliberação do senado, a re-
speiti) desse iinporlanlo assumpto, a
orador respeilosauienti: llio solicitaria
«uo livesse a bondado do pedir ao sç-
nado a retirada da emenda que acaba e»
apresentar. ,.

0 Sr. Aliiiinn tuTonso requereu então 8
retirada da sua emenda, u que foi appro-
Vildo. ,

Ninguém mais pedindo a palavra, cn«
cerrou-se a discussão. .

OSr. C. Oituni requereu votação no-
minai liara o projecto. .

ü Sr. Domingos Vicente requereu tam-
bem votação nominal nara os artigos a
parograplios do prnjeclo. _

Foi approvado o requerimento.
Procodou-so á volaçao do art. i o

resiionileriun — sim— os Srs Joaquim.
Sarmento, Francisco-Machado, Cos a Azc-
vedo Anlonio Bacna, Manoel. Bnialo,
Comes de Castro, João Pedro, "ros Fer-
reira, Cruz Nogueira Accioly. Cntundo-
Almino Affonso. Josó Iicrnardo, Olive ra
Galvão, Ahitiiu Milunez, Mmcitla Barreto,
João Noiva, Correia do Arauto, Joaqu ra
Pernambuco, João Barbalho, Rogo Mello,
leite e Oiliciea, Messias de Gusmão, l.ean-
dro Maciel, Rosa Júnior, Coelho Campos,

ngos Vicente, llaiine de OjOiros,
Quintino llncayiiva, I.nper, Lodos Trovão,
nouealves Chaves. C. üllnni PauIa Souza
Moraes burros, Campos Sallcs, Leopoldo
de Bulhões, Joaquim do Suiiza, Joaquim,
Murtinho; Vicente Machado, Arlliur Abreu,
Gustavo RIchard, Estoves Junior, Ju lo
Frota, tlamiro Darccllos c Pinheiro Ma-
C 

Annrovatlo desle modo o art. 1°, ó foi
lambem o 8 Io tinia em votação nomt-.
uai, ano diferiu da precedente apenas
quanto ao Sr. Domingos Vlccnto qua
votou conlra. , „ „. •

Foram llnalincnle approvados o|-'fl
o art. 2o da proposição.

aprovei!

ninituria

que
;n li-
anlc

Dr.

exem-
piores existentes pura um estudo do una-
lomiii comparada.

llll;i.-.i.:i.i>

uyino
quadra.

rotisseriTpÃrisienne
Lógico l.aslant,"

Vir du um rcslaurantu
a rcslauroclloi

(lAvnocnB

E' possível quo dentro em poucos ilias
a ilntilhu de .Mallo Grosso tenha novo
ffiiiiniaiidantc 0 bem assim alguns navios.

Fui nomeado o capitão Júlio César
llonics paia lazer parle tio conselho de
iitierr.a a que responde o e_-capilão Al-
ii-1'iio Orliz e dn quul é presidenle o ge-
neral Anjos Espozel.

ÍO Sr. ininislro da guerra declarou ao
director da escola stiperipr dc guerra
q-ic as observações da relação dos ufll-
ciacs da mesma.escala que derem cuu-

Foi mandado apresentar ú escola do
s.„ jitns o I" leiienle Marcos Pradel de
Azuiiiiiiiju, alim de assumir o logar do
adianto da mesma escola, so nao houver
algum impedimento, o qual foi dlspeii-
sado ila cuiiimlssio dc esludos eslratcgí-
cos do Paraná. ^^^

A direcloria do Gabinete Porluguez de
Leitura elegeu soeio honorário corre-
snondento do mesmo Gabinete o sr. cou-
«Olheira João Manoel Pereira da Silva, cm
homenagem aos grandes siryiços por
S. Ex. prestados a litteraíura.

E-lá inaugurada a estação telegraphica
do Piiinta, no Eslado do Espirito Sanlo.

0 Sr. coronel Schiiuidt. chefe dn dislri-
clo,coniiiiiiuicaudo-nos obsequiosaniente
esta noticia, ac rescenta que o povo da
cidade fcste.a com enllinsiasino o impor-
lauto nielboraiiienlo.

0 Sr. ministro da guerra declarou ao
Sr. ajiidante-gcneral que o conselho de
investigação que tem de tomar coube-
cimento das aecusacões feitas pelo ca-
uitão Amador Barbosa ao coronel. Braz
Xbronlcs, commaudanlc do 20» dc tufau-

Aelia-sc nesla capilal 0 Dr. Farias Neves
Sobrinho, distiricto Itltcralo peruam;
biicano, cujo merecimento intcllcdunl ja
ultropassou as raias do Estudo natal, pela
origliialldádo contextual o cstylislica dos
smis contos e pela métrica primorosa
dos Bellos versos que lia publicado.

A visila que se dignou fazer-nos, res-
pondemos doscjnndo-lho seja lacil o
auspiciosa a sua iniciação no meio Ilu-
mlucnsc, onde, com bravura e eom per-
Boverança, cerlamente conseguira provar
de quaiito é capaz o seu talento.

Foi exonerado a seu pedido do cargo
do lelegraphista de 3' classe da re-
partição geral dos telegraphos, Paulo
Manoel Gõuoy.

0 Sr. C. Otluní requereu o obteve ais-
nensa de interstício para a 3* discussua
oa o -oiinsicão na próxima sognnda-feira^

Veiu depois á meáa a seguinte declara?"
•¦'«Semenlrar no exame daconstitncioj
nalidiide du proposição da câmara doa
deputados, u. 76'io corrente anno, Idcnj
tica ao projcclo do Senado, n. 34, tam-
bein do coerente anuo c que foi por es a
rejeitado, e embora convencidos de quo,
devia BCr a amnistia geral 0 sem res,-
tríecões, Como a queria o senado ca;
concedia o projecto iiilelizmcntci rejeila-
do pela câmara dos deputados: votamos,
nãò obstante, pela proposição n. [0, yin-.
do desta câmara, pnr não nos permitiu?
o patriotismo manter a çolicrencia, com
saerilleio do bem Reral da Republica
uno cm nusso conceito depende da pacH
llcitcão do Ilio Grande do Sul e esta da
aiiiiiistia dos que se eiivolvcram na
rèvóllan que |i«z termo a 

çonveuraoBrinada pelo general commaiid mio das
,,,-eas fedemos-6'. Ollpm -Gonw"JJ

Castro—Costa Azevedo—João Neiva-JOOO
mrTMA%df-AlmUallan^-^l
raives Chavcs-Çaclha o 0?*^%%}%*
Maciel — Oliveira Galvao-Rego M.M—

) Is as de Gusmão - Gti Goulart-Lea-,
oi.lo de, llulhões-Lcile epdieica-Joatpunl

Sousa—Lopes Trovão-Francisco Atít

Chegaram liontem do norte no vapor
Rramlcnbv.ni os Srs. llr. Fábio A. dos lieis
Quadros e Âphrudisio Pinto.

Foi lionlcm lançada ao mar a lancha
a vapor Liguria construída nos esla-
leirosdo Sr' Martins A Tavares, ii rua
de Santo Christo n. 100, para o serviço
dos Srs. Fiorila & C.

Recebemos o 8° numero do Ílrazil Mi-
Mar, órgão das corporações armadas da
llepubliça brazileira. Com a maior com-
lieleneia discute assmnptos da sua cs-
necialidade, manifestando o maior pa-
Iriotismo ua discussão.das questões que
interessam ao Brazil.

Passageiros do expresso mineiro es-
crcverani-nos dando noticia du proce-
dinictito incorrectissitiio (pie na estação
de Entre Rios teve ante-bontem um cabo
de yoiicia cstadoal.

Chado-João Barbalho-Almino Affonso.»

Seguiram para o sul no vapor Raipaví
os Sr* Dr. Pedro Moacyr, deputado pelo
Rio Grande do Sul. coronel João O-.Guij
marues, majores Manoel Miro Júnior a
Frederico Lisboa, Drs. \enssimo da.
Mattos c Antônio Luiz. Gomes.

Recebemos pura o
da rua do Senado :
J. O.S
Um anonymo
Um auonymo

sal de aleijadoi

*",-;• 
-J0Q9

'...'.,.. 
2í00q

 1ÍQ0Q

Riillno José Ximenes, questionando
antc-lionteni com o hcspanliol Fran-
cisco de Castro sobre negócios de Cuba.
deu-lhe uma forte cacetada, fracturaaJ
do-llie a cabeça.

Castro, depois dc medicado na phar-
macia dos Srs. Moura & C peto Dr. Silva
Cunha, foi recolhido ao hospital da mH
sericordia, onde foi submellido a exanii
pelos médicos da policia, a, requisiçaOi
«io delega-o da lã* ckcuiu.cri»c>o.
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Sa sessão de hontem. depois da leitura
uo expediente, o Sr. Pires terrena man-
'dou a mesa um projeclo transferindo
para o domínio do listado do Piauhy os
íiroprios nacionaes situados no seu terri
fL-r- .» „-, „ ITnlSn nTir* no/»í» 1:511!iorio, dos quacs a União não necessita
para os serviços federaes.

O Sr. Virgílio Damasio repara a moro-
Eidade que lem havido da parto da com-
missão mixta cm dar andamento a di-
versas questões que lhe estão alTccias,
fluestões a que da o qualificativo de -

casos dos Eslados, , . ,
Espera que a illustre commissao lo-

toara em consideração os reparos que
«caba de fazer.

O Sr. Gonçalves Chaves como rclatoi
diz que cila se (em empenhado, na me-
Sida dc suas forcas, em cumprir ngq-
rosaniontc seus deveres, não prucrasti-
Bando, nem dando preferencia a nenhuma
Uas questõe:. subinettidas a seu estudo

Hoje mesmo, cm hora antes marcada,
Laverá reunião dos membros da com-

jinissão, alim dc dar andamento a-seus
afazeres. . , 

',-

15' injusta a censura irrogada peto
fer. senador pela Bahia, que deve ser o

primeiro a reconhecer quanlo esforço o
interesso a comniissão tem despendido

para solvcr as questões submetlidas a
isna apreciação. .¦• 

' -. '• -,'
Passando-so á ordem dn dia, tendp-sc

resolvido solire o projeclo de amnistia
e conforme damos em noticia especial, e
encerrada a 2a discussão c adiada a vo-
tacão da proposição da câmara dos dç-

pulados li. 51, de 1895, que declara de
livre escolha do governo, além do oulros
cargos, a nomeação de direclores do lhe-
somo, inspeclorcs da alfândega da Ca-
pilai Federal o da caixa da amortização,
da casa da moeda, administrador da Im-
prensa Nacional. . .

E' adiada a 2a discussão do projeclo do
senado que regula a promoção dos juizes
do tribunal civil c criminal; cem se-
iguida lcvaula-se a sessão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
A' liora regimental; achandn-se pre-

/tentes somente 70 Srs. deputados, o Sr.
presidenle declara não poder linversessao
por falta de numero e marca para a.sessao
seguinte a niesuiii ordem do dia.

ASSEMBLÉA FLUMINENSE
.Não houve Iionlem sessão por falia dc

numero legal.1 Foi lido o expediente, sendo disln-
buido pelas diversas commissões.
, o Sr. presidente designa para segunda-
feira a seguinte

onntni uo dia
Votação em 2a discussão do art. 1» do

•projeclo n. 452, mandando imporlar
adubos chlinicos o da emenda apoiada.

Va discussão dus demais arligos do pro-
jecto supra.

I' discussão dos projeclos :
N. 48, creando um banco liypnlliecano

para auxiliar a lavoura;
N. 485,aposenlando João Anlonio dc Al-

meida no logar do 2» offlcial da secre-
laria dc obras publicas c industrias com
o ordenado respectivo, a contar da data
em que foi publicada a sua demissão na
íollia ofllcial do Estado.

Iiovanla-so a sessão.
—Kt^gBW

de que faca postar na estação do Mangue
agentes seus incumbidos de correrem os
conduclores c cocheiros, que . levam a
audácia ao ponto de ostentarem no cos
das calças longas facas dc pontas e aUa-
dos punnaes.Seremos atteudidsz 7

Não importa. Clama na «jsw.

No paquete íris chegaram hontem do
Sul os Srs. capitão Auguslo C. Villcroy
o l' tenente José F. de Moura.

A VONTADE!

Do grupo spirila Allen Kardcc. Srs.
Manoel Leopoldo Heis Bello e Adolpbo
Waddington.

A agencia da prefeitura do dislriclo do
JBspirito Santo mudou-se para a rua D. Mi-
iiurviua n. 19.

Tara a infeliz enferma Germana Fer-
reira da Conceição enviou-nos pessoa que
So subscreve Amina, 5/000.

Os jornaes de Maceió referem o se-
guiiile caso :

Na cidade do Pilar o negociante tenente
Cláudio llodrigues Duro, n'um accesso
nervoso, tomando nus braços um ülhinho
dc 0 annos de idade, conduziu-o para
uma nlcova, onde trancou-se com elle.
Ahi com uma grande punhnlada inalou a
infeliz criança c cm seguida desfechou
em si dois li ros de revólver, morrendo
momentos depois.»

O capilão Luiz Fagundes dc Souza, que
reverteu á 1* classe do exercilo, será
classificado no 31° dc infanleria como
ajudante.

DUCHAS, DUCHAS!
Sobro o caso da rua Frei Caneca n. 140,

t> Dr. Noemio da Silveira, delegado da
T4 circumscripção, interrogou Manoel dc
Souza Abalo, presidente da Associação
Spirita, que de|toz sobre a morte repen-
tina de Ignez Carlos de Azevedo.

0 presidenle da associação convidou o
Sr, delegado a assistira uina sessão c cm
Seguida, como o Sr. escrivão major
Anuindo Vieira declarasse eslar com uma
forte dor de cabeça, o Sr. Abalo offcrc-
ceu-so para cural-o.

Quando punha a mão sobre a cabeça
do Sr. major, um dos presentes riu-se, rc-
cusando-sc o medico a continuar o cura-
tjvo, a pretexto de que havia ali um in-
crédulo.

Começou cnlão o interrogatório. Abalo
declarou morar na rua llapirú n. 117;
' Qne na noite dc anle-honlein, como de
Coslumc, (lirigiu-SC. ás 7 1/2 horas da

Solte, 
á casa dn rua Frei Caneca 140, sede

a associação do que é presidente, e deu
começo As'praticas do seu culto;

Que a sala achava-se repleta de assis-
tentes, caleuladamente cerca dc 150

Í' 
lessoas c que pouco depois soube que
gnez, que se achava cm unia outra sala,

tinha sido acommctlida dc um ataque
t/uc transformou-se cm somnambullsmo.

Depois do terminada a sua pratica, ás
9 1|2 horas, elle rolirou-sc, não sem ler
declarado que era inconveniente a pre-
penca ás praticas dc pessoas sujeitas a
ataques, nor isso que não queria ler a
responsabilidade de qualquer consc-
quencia.

Que lambem foi apreciar o rosonar de
Ignez e interrogar a pessoa que a acom-
panhou se aquella enfermidade era pe-
riodica cm Igucz, recebendo resposta
áffirmaliva;

Que no entanto ignora o nome da pes-
£0(1 a quem interrogou;

Que dcpnis dc so retirarem os ossis-
lenlos, apenas ficaram ao lado de Ignez
pairo pessoas;

Que, não obstante as solicitações con-
Slanles que lhe tem sido feitas por iniiu-
meras pessoas para tralal-as e alé para
jazer-lhes n diagnnslico, respondeu sem-
pre que ali só se trata do Evangelho de
posso Senhor Jesus Chrislo, e não da
cura dc doenlos;

Que tem uma faculdade extraordinária
dc curar Ioda e qualquer enfermidade
apenas com o poder de sua palavra c
cnm uni Padre-Nnsso;

Que esse puder do médium curador
apenas sn revela para cnm ãquelles que
não são descrentes c moradores;

Quo se elle pudesse escrever o que
fala, o seu poder seria iiieoinparavel e
que Iodos quantos assistem ás suas pra-
licas, são desde logo considerados sodos
da associação;

Que oilo, declaranle. e oulros membros
da associação, por esta delegacia foram
processados pela pratica do spirilismo;

Que elle, se bem que saiba a disposição
do arl. 157 do código penal, exerce o
spirilismo dc accõrdo com a disposição
do art. 72 da Constituição;

Quo a associação funeciona ba mais de
tres annos c conta cm seu seio pessoas
de Iodas as classes sociacs.

Os Drs. Moraes c llrilo e Cunha e Cruz
fizeram limitem autópsia cm Ignez, no
uccrolcrio.

Esles médicos, por causa das duvidas,
. tiraram as vísceras c remetlernm para a

escola de medicina, alim de serem exa-
minadas pelo Dr. Antônio Maria Teixeira.

Creio ser mais digno de um prclcn-
dente pedir a sua parto na gamela, como
o duque de Orleans, que andar de mon
tanba cm.montanha, como o príncipe do
Orão-Pará. Por mais que sua alleza des-
envolva os membros locomotores não
consegue saltar cin S. Cbristovão.

No trapezio da política não 6 de pernas
nem de braços quo necessita o acrobal»
— é dc miolo. Pódc o pretendente ser
uma bella pessoa, ter elegância c ter

chie, 'galgar com ligeireza uma sella,
conduzir com habilidade um phaelon pu-
xado a égua normanda c, no enlaulo,
não ler na cabeça phosphoro para ac-
cender uma idéa.

¦ Dá-se com os pretendentes possíveis
o mesmo phenonteiio apreciável nos

pbosphoros Cruzeiro—muilo barulho e
pouco lume.

Não coniprehendo como homens da cs-
latura inlellecliial de alguns monar-
chistas do llrazil, preslam-se, de boa fc,
a esle cngrossamenlo,

São homens inlelligeiitcs, alimentados
de bons csludos, embora anêmicos dc
senso commuin,

Lcein, estudam, estão a par das ul-
limas conquistas cspiriluaes da' liuina-
nidade, e fecham os olhos a esta ver-
dado irrcfraguvol da psychialria—a dc-
generescencia progressiva das raças
reacs.

Perguntem ao Sr. Carlos de Laot,
homem lido em Mnx Nordau c oulros
paraclelos da scieneia dos nossos dias
que sangue é esle que ahi rovolutòianas
arlerias dns príncipes, dos moriarchas,
dos imperadores,

Gonlcmple-sc a arvore goncalogica das
familias hoje reinantes c em todas ver-
se-lia a epilepsia, a histeria, a loucura,
a paralysia geral lavrando vicloriosa, na
ufliriniição Iriiiinplial do aimiquilaiucnlo.

A dogenerescencia, diz Morel,o, grande
iniciador desses csludos, é o desvio
mórbido de um lypo primitivo. O illus-
Irado ex-representante da Parahyba c
Mallo Grosso assim desenvolve o pensar
do mestre:

it Toes desvios, quando não são o pro-
duelo da hcrediliiriodadc, podem ter
causas variadissimas, e algumas dellas
pedindo moças ás muis nobres paixões
humanas, Longe, pois, o bem longe a
pequice de apenas ver no degenerado a
resullanlo do alcoolismo e do outros cx-
cessos ignominiusos ».

Porlanlo,quando os desvios são devidos
á degcnercsccncia hereditária não tom
causas que possam pedir moças ás mais
nobres paixões humanas. E' por isto que
enlre 03 degenerados reacs, uns são ar-
genlarios insaciáveis e exploram a
própria miséria para haver pingues nm-
dimentos, Muitos fazem-se empreiteiros
de corliços para asylar as classes pobres
mediante bons alugueis. Alauns são logo
alacados de manias denutioittdorns do
seu eslado pathologico, suIVrein o delírio
das perseguições e até ns cozinheiros do

se lhes auguram

O n. 20 do llolelim da Alfândega do
Ido dc Janeiro foi Iionlem distribuído.

O Dr. Nascimento Guedes queixou-se
na 18a delegacia dc que ao passar ante-
hontem á tarde eín sou carro pelocampo de S. Cbristovão, algumas crian-
ças que ali se achavam, espantaram os
auimaes, resultando cair da boléa_ o
respectivo cochclro, que ficou ferido
em uma das pernas.

Pelos médicos da policia foi hontem
submcttido a corpo de delido, à reque-
sicão do delegado da 8* circumscripção
urbana, o portuguez José de Castro, que
foi ferido na cabeça com um copo que
ihe arremessara seu irmão Anlonio José
do Caslro, que foi preso cm flagrante.

REFORBIA DOS GENERAES
Damos a seguir o accórdão lavrado

sobre a appcllaçâo eivei eui que é ap-
pellado o marechal Almeida Darrelo c
appellautc a fazenda nacional:

« N. 112—Vistos, expostos o discutidos
esles autos de appetlação eivei entre
partes como appcllanto 

"a 
fazenda nacio-

nal e appcllado o marechal José dc Al-
meida Barreto.

Considerando que por decreto de 7 dc
abril dc 1802 o appcllado foi reformado
sem solicitação sua e conlra a sua vou-
lade no posto de marechal que oecupava
no exercilo;

Considerando que, segundo declara o
manifesto á Nação publicado no Diário
O/Jiciul de 8 do" mesmo mez, 11/ a 11. 10,
as reformas forcadas do appcllado e de
oulros ofliciaes do exercito e da armada
foram decretadas pur aclos de indisci-
plina, como medidas necessárias á ordem
publica, Imundas dentro da lei o dos po-
deres extraordinários de que o Congresso
Nacional investira o poder executivo;.

Considerando, porém, que a Consli-
liiieão não se compadeço com medidas
dc 

"salvação 
publica que cila explicita ou

implicitamente não autorisa, liem como
que, sendo a Constituição a lei funda-
mental c suprema du paiz, não pôde ser
suspensa pur lei, e muito menos por
moção do Congresso, que somente delia
recebe as suas altribuições e pudores ;

Considerando que, segundo as leis
militares cm vigor, os ofileiaes militares
não [iodem ser íoreadamcule reformados,
senão nos casos expressos nas mesmas
leis, pelo que a reforma imposta, fora
de laes casos, imporia violação do arl. 74
da Constituição, quo garante em toda
sua plenitude ns patentes, us postos o os
cargos inamoviveis;

Considerando que por netos de muis-
ciplina o appcllado só podia ser relor-
mudo, forçadamento nos lermos do arl.2»
(i 3« da lei" n. 201) de 1 de dezembro de
1841, islo é, precedendo parecer de um
conselho de inquirição, composto de Ires
ofileiaes de palcnlo igual ou superior, e
consulta do conselho supremo militar,
formalidades eslas que não foram ob-
servadas; .

Considerando, nulrosiin, quo a lei
n. 140 de 18 de julho de 1803 arl. 22
mandou respeitar os direitos adquiridos
pelos membros do exlincto Conselho su-

dor da estradaftó ferro Central do llrazil,
apresentando contusões no rosto e uos
olhos, cm conseqüência de ter caido de
uma íiiachina.

Vai ser novamente inspeecionado de
saude cirnrgião-niór da brigada policial
reformado do exercilo Dr. Auguslo Fer-
iiani.

Foram concedidos 00 dias de licença
ao 3» offlcial dos correios de Minas Gc-
racs Henrique Nello Vasconcellos Lessa,
para tratar do sua saude.

Foram concedidos 30 dias dc licença
ao praticante dos correios '.de Peruam-
buco Alfredo Ernesto Vaz dc Oliveira,
para Iralar tle sua saude.

Foi recolhido preso ao xadrez da 4>
estação policial João Santo Abalde, por
ter offendido physicanientc a Manoel
Bodrigues de Oliveira.

E' o cumulo do CjT.ismo despojar uma
sepultura I . -

Foram Concedidos 30 dias ao ajudante
do agente do correio de S. João irlil-llei,
listado de Minas Geraes, para Iralar de
sua saude.

Ao Sr. Manoel Goulart foi expedido de
Belém um lelegramma que, Iransmiltido
ante-honteni às 0 horas o recebido na
Central ás 9 c cinco minutos, só lhe foi
entregue Iionlem ás 10 da noite. Era um
chamado urgente por causa de moléstia.

Islo não tem coinmcntario possível—é
assombroso em matéria dccleclricidadc!

Paulo,

vapor cm que viajam
orneis perseguidores.

Em certos, é característica a dypso-
mania, em oulros a mania religiosa,
conduzindo-os ás prallcas menos com-
paliveis com a dignidade mageslalica,
subordinada a trndcscíis inspirações.
Constatado eslá serem as mulheres as
mais avezadasi a esta mania.

Charles Fere (não é jacobino, o Sr. Lael
cila-ol nol-o diz :

« A's mais das vezes as familias ner-
vosas dosapparocom pela esterilidade.»

Morei demonstrou que a descendência
dos vosanicos não vai além da quarta
geração.

Ah, meus ricos senhores do S.
les róis s'en voiil cl les reines aussi.

Discursos e parolas, demais a mais
acaloradas por capilosos vinhos podem
ter força para conquistar applausos, mas
não conquistam llironos.

li' lão impossível sustar o curso regular
de unia civilisaoão a golpes dc rlielorica
como suslar a invasão dc uma ciiclienle
por meio de diques de papel-borrão.

Josepii Em.

Desabou honleni ás II 1/2 horas da
manhã a cuniieira da lavenia ll. 179 c
da ofllcina do ferreiro n. 181 da rua Sc-
nador Pompeu, ficando feridos nesse dc-
snslre Joaquim Pereira de Souza o José
Palhcrino, que ali se achavam

0 delegado da 8a circumscripção ur-
bana tomou conhecimento do facto.

Clama nc cesses.
Temos chamado por varias vezes a

Illenção das autoridades policiaes parao pessoal dos carros da linha de Villa
Isabel, c jamais tivemos o prazer dc
constatar providencias.

Os abusos continuaram, recrudesceram
de modo lal que não ha moderação, bas-
lanle moderada, para supporlar. a iusu-'encia dos cocheiros c dos coildhcloVos.

Hniilcm, lendo rcpcllido insultos de
Um desses Inv.vi, foi um passageiro por
elle novamente offendido; não querendo

. -íL-óciiir com tal cavalheiro, ao chegar o
liond ao Mangue, apciotl-SC o insultado e
Ioi reclamar do gerente, administrador
ou coisa que o valha.

Nessa oceasião foi pliysicainente oífen-
üído pelo brulal cocliolrò, conlra n qualo gerente, administrador ou coisa que ovalha nao teve forças para reagirli ile novo voltou o fanfarrão nara con-âuzir o carro até o Bodo; bíazoiiando
ameaças a Deus c ao mundo. Desta vez
saiu-se mal, porque, investindo contra
um honrado uflleinl a nnizana, quasi viu
brilhar o cano do revólver, que esle trazia
ao bolso, calando-se o cubai dc, sem unir-
murar mais coisa alguma até o llocio.

Todos esles fados, repetidos, constan-
tes, dão-nos o direito ue appellar dire-

itanjcatc para o Dr. chefe dc policia, aUa

Uma comniissão nompusla dos Srs.
1» tenente Derinqiiem, giinrda-niorinlia
Oernldino Coelho de Almeida e o sub-
ajudanto Antônio Daniel Mendes Filho,
mnchinislus do cruzador Tiradeiiles,
foram cumprimentar, por parte dos ma-
ehinistas desse navio, o capitão de mar

guerra Francisco Gonçalves Lopes dc
Souza, chefe do incsmo corpo.

NOTICIAS DE NITI.Ef.0Y
Reallzou-so antc-lionloiii a nnnuncliida

manifestação ao Sr Alcihiades Leite, vc-
reador desta ciilnde.

Foi uma homenagem verdadeiramente
popular a que recebeu o dislinclo
moço.

0 preslito compunha-se de mais de
mil pessoas c apresenlava belllssimo
aspecto. A' fronle iam duas bandas de
musica e a comniissão que levava o rc-
trato do manifestado,

Chegados os innnlfcslnilles á residen-
cia do Sr. Alcihiades Leite, foi-lhe feita
a entrega do retrato c de unia rica pasta
ile setim creme nialisado de ouro.

Pur essa oceasião foram feitos diversos
discursos.

Deve eslar satisfeito 0 digno moro queanle-huntem pude ainda uma vez' reco-
nhecer o quanto é estimado como cida-
dão, como representante do município e
como chefe polilico republicano.

Hontem, no romper do dia, houve
incêndio na casa n. 08 da run da Con-
ceição, de propriedade do Sr. Manoel
Vieira da Cosia, que ali é estabelecido
com padaria.

Metade dn prédio, que eslava seguro
na companhia Aurora, de Nilhcroy, foi
destruída completamente. A companhia
honleni mesmo indemnizou o proprie-lario.

O corpo de bombeiros compareceu
pròninlnmcnte, com seu conimaudanlo
capitão Eloy acompanhado do tenente
Brnm. Foram relevantes ns serviços pre-
Stados, distinguindo-se no trabalho de
cxlincção dn fogo o l" sargento Ouilhcr-
me llibeiro dí Souza o o anspeçada José
Monteiro.

Foram pesos á ordem do delegado
os incorrigiveis desordeiros Manteiga e
Guido.

Consta que está nomeado commissa-
rio no I" dislriclu o Sr. Francisco Ignacio
dá Silva.

I-Vlá hoje de serviço na delegacia á
iibilc o cónihiissario Joaquim de Souza
Itibeiro.

Realiza-se hoje, ao meio-dia, a 10a cou-
ferencia da Sociedade Acadêmica Deus,
Chrisln o Caridade, occiipaudo a tribuna
o Sr. Jusé Ferreira Nobre.

Germano Ilcbello Figueiredo parti-
cipou ao delegado da 18a circuniscri-
peão de que José da Silva Coulinho, que
trabalhava comsigo e outros compa-
nlieiros em uma calraia, na ilha dos
Melões, fora acominellido dc um ataque,
caindo ao mar e não mais apparecendo.

DE TUDO PARA TODOS
Na directoria de fazenda municipal serão.

pagas auiaubü as seguintes folhas: professores
do.l? gráo du 9a districto no \i", transporte de
inspeelnres escolares, caria cadastral.o corpo
du lii.iubeir.is.

No hospital da Sanla n oulros desla
capilal existiam anlo-htmtòir. 1.501 enfermos,
sendn 78'J naeiniiaes c 715 estrangeirei. Hlilra-
r.mi Si, saíram liá o fallcccráni 7; w-xislem
1.516, Foram aviadas 517 receitas o praticadas
35 cxlracci.es de dcnles.

Na nngadoriá do tliesoun federal serão
pagas amanhã as seguiules follias: pessoal do
Caju o deposito da Penha; dia ii, -nncatni-
menlo geral e estrada de ferro do llio Branco,
e uo dia 23 o pessoal do Xercm.

Apresehlaram-sc á repartição do njti-
danle-geueral: o capilão honorário escri-
vão da colônia militar dc Itajaliy Manoel
Augusto Alves Branco para entrar no
gozo de uma licença ; o capilão de enge-
nhoiros Anlonio J. Vieira Leal, por ler
sido nomeado membro cflocllvo da com-
missão teclinica militar consultiva; o te-
nento Pedro Botelho da Cunha, vindo do
ltio Grande do Sul para assumir u cargo
do secrelario da comniissão tcclinioa
militar consultiva; o capitão do ll"de ca-
vallaria llayiiiiindo Nonato da Silva, vindo
du Ceará para reunir-se ao seu corpo,; o
capilão medien de 4a classe Dr. Joaquim
M. Barjona do Lago, vindo do Maranhão
onde sé achava no gozo de uma licença,;
o 2° tenente Pedro Cavalcanti dc Albu-
querquo Leite, vindo da llabia.

Em sessão dn Centro da União Spirila
de Propaganda Serão empossados os eon-
sellieirns n representantes das aggre-
miações filiacs:

üo grupo spirila Amor c Caridade.
Dr. Krneslo dos Santos Silva e Manoel
dos Santos Senna;

Dn grupo Jesus de Nazareth, Dr. Auto-
nio Luiz de Araujo Baixos e João dc Oli-
veira Sobral;

Do grupo spirita l.uiza Maria Turteroli,
Dr. Júlio César Leal c Manoel Vianna deCarvalho;

premo militar, devendo Iodos passar para
o supremo tribunal militar e gozar da
vilaliciodado que lhes garante o arl. 77
fi 1» ila Constituição;

Considerando que, nomeado o appel-
lado membro do conselho supremo mi-
iilnr por decrclo de 8 do julho de 1801 o
não lendo sido legalmente privado desse
cargo antes da promulgação da dila lei
n. 140, por não haver aclo administrativo
ou sentença que o declarasse de tal cargo
dcsliluido, nao foi.cnlrclanto, respeitado
o seu direilo na composição do supremo
tribunal militar; ' , .....

Considerando que o poder judiciário
da União é guarda da inviolabilidade da
Constiluição, pois lhe compnto conhecer
das causas que se fundarem em disposi-
cões coiisliliicionaes (art. 00, letra a da
Constituição) e declarar nulios ou negar
efleilos jurídicos aos aclos administra-
livus que furem ofieusivos aos direitos
garantidos pela Constituição cpelas leis:
(Lei n, 221 de 20 de novembro do 1804,
art. 13.) „ ,

Continuam a sentença nppellada para
coiidcinnnr, como eondcinnain, a lazcndn
nacional a pagar no appollado, na forma
da lei, os vencimentos c vantagens pe-
c.iiniarias qno pede na petição inicial a
11,2 que lhes serão abonados, emquanlo
perdurarem os elléilos dos alludidus ados
tllcgaos. '

Custas pela appellautc.
Supremo tribunal federal, 10 de se-

lembro do 1895—ylouino o Caslro, pre-
sidenle—José Itygino—Pereira branco-
Macedo Soares, vencido na conclusão
final. , - -

O libollo é inepto ; tal conclusão nao
decorre das suas premissas. Com ellcito,
sendo como é inconstitucional o decreto
do 7 do abril de 1802, que reformou o
marechal José de Almeida Darrelo, ora
appcllado, contra a sua vontade c sem a
idade compulsória ou outro motivo legal
e privou-n do cargo do membro diretivo
do conselho supremo militar, com olvonsa
dos arts. 74, 70 o 77 da Constituição lo-
deral; e sendo por isso niillo o incapaz
de produzir qualquer clfeito jurídico,
pois considera-se como se jamais liou-
vera existido, a conseqüência é a rem-
tegraeáu do appollado nu elfedivulado do
podo' e a restituição á sede de juiz, com
direito á percepção dos vencimentos que
deixou de receber durante a vigência
dn referido decreto ciiiaisproiiunciaçõcs
Ic^fics.

E era esse o imico meio de dcsaggra-
vara sua dignidade militar ollondnla o
resarcir o seu direito cm Ioda a inlegri-
dade. Em vez disso, porém.o libellnpede
e o tribunal cnncede ao appcllado uma
louça ou pensão vitalícia, paga mensal-
mente na razão do 1:4502(assim foi o Jui-
gado), sem que 0 appcllado fique relor-
madn, pois o tribunal annulla o citado
decreto; sem que roenlro na eIVeclivi-
dade de seu posto e possa ocetipar a
cadeira que lhe compele nn supremo Iri-
buunl militar, pois fica sendo um pen-
sionista do Eslado; sem que preste
serviços á nação, e de que não é um In-
valido, como demonstra a louvável assi-
iliiidiide e actlvldadc com que exerce as
funcçOcs de senador pela Parahyba do
Norte. Ora, o supremo tribunal federal
nãn lem altribuiçao de conceder pensões,
vitalícias ou temporárias, nem lenças de
qualquer natureza, maxinie a lilulo de
iiideinnisacáo de violência causada pelo
decrclo do 7 do abril, violência que o
próprio tribunal faz cessar, declarando-o
inillii e reparando os seus maléficos
efleilos. A indemnisação única prove-
nicnlo da nullídado do decreto é, como
dito llca, a reintegração com seus con-
sectários jurídicos.

Lúcio dc Mendonça—-Vencido em parle;
o cargo de membro do exlincto conselho
supremo militar c de justiça não era vi-
(alicio; substituído pur oulro, o appcllado
foi ipso faclo demillido, antes que por
lei fosse assegurado aos membros da-
quelle tribunal o direilo de passar, com
o caracter do vilalioiedado, para o su-
premo tribunal militar; assim, ainda que
reintegração fosse devida ao nppellailn,
esla nunca poderia senão cullueal-n nn
estado em que se achava an lempo da
demissão e não em estado posterior e
mais favorecido. Por isso só confirmava
a sentença nppellada na parle relativa
ao posto de marechal do exercito.

llerminio do Espirito Sanlo — Vencido
cm parle, nos termos do voto supra.

Fernando Osório—Vencido; vôlei pela
annullação do processo por nelle se ler
dado preterição de formalidade essen-
ciai, porquanto, sendn parle o governo
da União, nãu foi ouvido c somente a
fazenda úacional.

Ubaldino do amarei—Vencido em parle,
com n Sr. niinislro Lúcio de Mendonça.

Américo Rrazilicnse.
Fui presente—Souza Martins.
Foi voto vencedor o do Sr. niinislro

Joaquim de Toledo Piza c Almeida.
Supremo tribunal federal. 10 de ou-

tubro de 1895—0 sccrelnrio,./ó»o Pedreira
do Couto Ferraz »

\>.j> W 01« & B H» B B fW fm
Abalerum-so honleni em Santa Cruz

5G5 rezes a 700 réis o kilo, 130 porcos do
15100 a 13200, 4 vilelas a lá. 100 earnei-
ros a 1(1200.

Foram rejeitadas cm Santa Cruz 12 re-
zes, 2/4 O 2/8, 1 vilela o 3 porcos c vou-
d idos 9 rezes o 2 porcos : em S. Diogo
foram rejeitados 4 rezes pur extrema
mngreza, 2 pur alrophia muscular e
1 pnreu pur decomposição.

A malançn começou ás 4 1/2 da manhã
e terminou ás 2 da lorde

—«US»" —¦

A inspoctorla geral de (erras e colo-
nisücãn foi aulorlsada a entregar ao go-
vereador de Pernambuco os arcliivos dns
núcleos colonlacs Suassuma c Pime-n-
teiras

ESTADO DO RIO
Pela secretaria dns finanças foram des-

pacliados os rcqucrimcnlos de

gui:

Cândido Pereira dc Mendonça — Como

llibeiro de Carvalho Ia- Pa-
li,
imilia do Paço Williams — Como

requer.
Francisco

ixpeça-sc

requer.
Luiz Correia da Bocha Sobrinho— De-

ferido.
Oetavio Silva — Indeferido.
João Manoel do Abreu — i

ordem.
Maria Jesuina de Mello o Souza — Do-

ferido.
Maria llosa de Macedo — Deferido
Feliciano llibeiro du Amaral—Deferido.
Ernesto Fortes de lliislamanlc. Sá —

Nãn ha mais (pie deferir.
lldefonso José da Silveira — Deferido.

0 agente das lolcrias do Maranhão em
Nilhcroy vendeu ali o bilhete premindo
cnm 25:0000, da lolcria iilliniaincnle ex-
Inibida.

Iionlem, ás II horas da manhi. in-
lonio Sebastião, quando trabalhava no
Irapichc Maia, casiialmenli caiu as-
mar, não lendo perecido nor lerem do
seu- companheiros dc trabalho corrido
em seu auxilio.

ü delegado da 3" circumscripção (ornou
conhecimento do faclo o fez recolher
Sebastião ao hospilal da misericórdia.

RE GrlSTKp^DA MOÍtTE
Nos diversos cemitérios desla capital

foram anlc-linnlom sepultados 55 cada-
veies, sendo 49 nacionaes e (i de cslran-
gcSrOS; .'l.r> do pessoas do sexo masculino
O 20 do feminino; 20 de maiores de 12
annos e 20 de menores.

Ilniive S óbitos de varíola, íl de febres
diversas. 2 de accesso pernicioso e I de
febre amarela.

\s familias residentes ria rua Souza
Uai los pedem-nos que chamemos uattcii-
gão da policia pira nina malta de vaga-
bundos que rriihr-se ocnstanleniente ali,
proferindo palavras obsotuas e desaca-
lundu as familias.

Foi recolhido limitem ao hospital da
Misericórdia Miguel Thomaz, trabalha

Foi preso itnte-íionlcm ás 0 1/2 horas
da larde, na rua de S. Joaquim, Anlonio
Damifio, cocheiro da carroça in 1.400,
por haver com a mosmn pisado a preta
Tliereza Maria da Conceição, que foi re-
colhida á sua residência a rua General
Câmara n. 302 o ali submeltlda a exame
pelos médicos da policia.

O TEMPO
0 céo amanheceu hontem limpo, ficando

mais larde nublado.
A temperatura máxima foi de 28,8 c a

mínima ile 20,8.
A máxima pressão baromclrica foi

dc 750,44.
llcinaram ventos N\V, NE c SE.

Iionlem a tarde, Santiago dc tal, praça
da brigada policial, quando entrava no
porláodo passeio publico cnm a carroça
ile que era cnndiidur, desgovernou o
vehiculo de sorte que ficou comprimido
enlre esle o a pilaslra do portão.

0 choque foi tão violento que o nobre
soldado falleceu instantaneamente, Quan-
do o acudiriim, pois, O não houve de-
mora, já era cadáver o de ordem do
commandanto foi removido para o quar-
lei, de onde sairá boje o enterro.

TRIBUNA ES
Supremo tribunal <*o«l«>r:il
Sob a presidência do Sr. niinislro

Aquino c Caslro foram julgados os se
guinles:

Recurso dc habeas-corpus—1'acicntc, Ya
lenlini Gonçalves—Fui negada a ordem
de snllura, conlra os votos dos Srs. F.
Osório, Macedo Soares o barão de Pe-
rcira Franco.

Revista crime —llccorrcnlcs, Lydia Ma-
ria da Conceição e Manuel Jusé Barbosa;
recorrido, Luiz José Alves—Foi negada a
revista.

Homologação dc sentença estrangeira—
Bequereiile', Luiza Leite,' viuva dc Joa-
quim llaptisla. Foi homologada a sen-
tenoa, votando neste sentido os Srs. ba-
rão de Pereira Franco, Lúcio do Men-
donca, Ubaldino do Amaral, Pindahyba
de Mattos e Bernardino Fer reira; nãu luina-
ram conhecimento do pedidoos Srs ller-
miniu,Américo Braziliense, Américo Lobo,
Fernando Osório e Macedo Soares. O Sr.
pi-csidciilc desempatou votando pela lio-
niologacão da sentença.

N. 45 — llcquerentes, Leopnldina Ca-
rnlina Monteiro do Nascimento, por si e
como tutora dc seus lilhos o outros
—idem.

Appcllaçâo cevíl n. 125 —de Minas Ge-
raes — Appellanles, Joaquim Machado
Facundes (lo Mello c oulros; Appellada,
A fazenda publica dn Minas—'Tomando-se
como preliminar, conhecimento da an-
pellacao, r.oino apresentada dentro do
prazo legal, conlra os votos dos Srs.
liarão dc Pereira Franco e Pindahyba
dc Matlos O por ser a matéria da com-
pelcncia da justiça federal, unanime,
mente, fui confirmada a sentença, sendo,
mais comdcinnadns os réos á restituição
da quantia de 246:000/. pedidos pela
autora appcllado, votando os Srs. Lúcio
.te Mendonça, barão do Pereira Franco,
F. Osório o Américo Lobo pela simples
confirmação da sentença.

0 Sr. llerniinio, como relalor da appel-
lacão eivei n. 133, consultou o tribunal
se" u Sr. procurador da Ilepublica em
appellacão, em que a fazenda ou a União
for parle, nãn obstante ter arrazoado,
deve ser ouvido ainda nos (ermos do
art. 92 S 6° do regimento?

Decidiu o tribunal que se ouvisse de
novo, votando nesse sentido os Srs. Her-
iiiinio, Ubaldino do Amaral, Américo
Braziliense, Bernardino Ferreira, Pinda-
hvba de Hallos e Macedo Soares.'Os 

Srs. Lúcio de Mendonça, Américo
Loboj Fernando Osório c baião de Pe-
reira Franco ciileiideni que não é neces-
sario ser ouvido de novo o Sr. procura-
dor geral, viste já ter arrazuado a appel-
liiçáu pur parle da União.

Não houve limitem julgamento nojury
pur não ler comparecido a autora do
processo em que c réo José Marliii3 de
Lima.

Amanhã será julgado esle mesmo réo.

Será julgado amanhã na câmara
civil c criminal o processo dc nullidadc
ila casamento em que é nntnra Zclia Car-
d iso e roo Eduardo Pacheco da Silva.

Na madrugada de sexta-feira os ga-
iii.ios penetraram no cemitério de São
Jtlân n^pii^ta e sublrabiram da sepulrira
u. 645 diversos vasos que a ornavam,
n'um dos quaes estava cravado o nome
t tb

f

MARINHA E GUERRA
Apresentou-se Iionlem ao quarlcl-genc-

ral o commissario de 3a classe YVanderliuo
Zozimo Ferreira da Silva.

Foi nomeado para embarcar no
cruzador Almirante Tamandaré o conimis-
sario de 2a classe João Canislrano dc
Moura, em substituição do do Ia classe
José Francisco da Conceição.

Foi nomeado pura inventariar os
objeclos da fazenda nacional a bordo do
cruzador /l/iníranlc Tamandaré o com-
missario de 3a classe Fabiauo Martins da
Cruz.

 Concedeu-se a exoneração que
pediu Joaquim Carlos de Aguiar do logar
de desenhista da directoria de machinas
do arsenal de marinha do Pará.

«-
E' hoje superior de dia á guarnição o

major Albuquerque Xavier.
Está de dia o : tenente Augusto

Gogoy sendo auxiliar o alferes Francisco
dos Sanlos.¦ _:—ü 0a dará os dois ofliciaes para a
ronda" de visita o 0 22° a guarnição
da cidade c o 23a o serviço extraordinário

Guarda nacional:
0 ofiieial de dia no quartel-general do

conluiando superior é o tenente coronel
Arlhur llorges Leal.

0 4° batalhão dá as ordenanças,
—l» batalhão—Serviço cxterno,ienon-

le Thiiiné llodrigues; serviço interno, te-
nenle Meira.

2» batalhão — Serviço exlerno, le-
nenle Paulo llernardo Ilovênagcl; servi-
eo interno; tenente João Alves Salazar.' 3" batalhão-Ofllcial de estado, ai-
feros Francisco Cosia

4" batalhão—Serviço exlerno, alfe-
res Gabriel de Mello; serviço interno, ca-
pilão Conslanllno Pereira.

7u batalhão —Serviço externo, le-
nenle João Anlonio Tinoco; serviço in-
temo, alferes Antônio Neves Ferreira.

8» batalhão —Serviço exlerno, te-
nenle Antônio da Silva Camarinha; ser-
viço interno, capilão Carlos llodrigues da
Silva.

—o» balalbão —Offlcial dc eslado, ai-
feres Aiigolino Augusto da Silva.

10" balalbão—Serviço exlerno, an-
feres Álvaro Ferreira da Cõsla; serviço in-
lernn, tenente Pedro llodrigues de Car-
valho.

—II» balalbão—Serviço externo, alfe-
res Anlonio Glialberto Figneiróa; serviço
interno, capitão Albino Luiz Damasio.

2» regimento do eavallaria—Ofllcial
de estado, tenente Alamiro Silva.

Brigada policial:
Superior de dia á guarnição, major

Cunha.
Ajudante de dia abrigada, capilão Pau-

loja.
Medico do dia ao hospital, Dr. Goulart.
Medico de dia aos regimentos, Dr, Mo-

Una.
Proniplidão, alferes Moura.
Thealros, lenenlc Teixeira.
Estado-maior do regimento de cavai-

laria, maior honorário Pnrliiense.
Auxiliai-, tenente honorário Valorio.
Esladu-innior do regimento de infante-

ria, capilão honorário Secuudino.
Uniforme 4".
Dia ao centro policial no Meyer, alfe-

res Brazilciro.
Bondam as patrulhas deste cenlru le-

nentes Lucas, Possidonio, alferes Bnrbariz
o ires inferiores.

Coramandam as estações policiaes ur-
lianas:

Ia, alferes Carneiro.
7", alferes Sallcs.
A forca em S, Francisco Xavier, alferes

Ovidio.
Bondam as patrulhas do ciilnde os of-

ficiiies dos regimentos do oavalliirin ca-
pilão honorário Lopes e alferes Caldeira
o de infantoria tenente llabello, houu-
rarin Daniel, alferes Silva, ltayiniindo
Malliães c Sanla Fé.

Piquetes : a brigada, l» secção ; ao ro-
giinento, 2a secçao o ao estado-maior, t"
secção
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ARTES E ARTISTAS
HmjiroiiHsi mualciil

li' preceito de caridade—não augmen-
lar a affiicção ao affiido, e por isso não
insistiremos nos erros connncltidos pelo
illuslrado professor o Sr. Alberlo Nepo-
mueeno nas duas imicas pecas suas que
possui mos.

li ainda que não fosse por espirito dc
caridade seria ao menos por obediência
ás regras da polemica, que ensinam a
guardar argumentos como quem oco-
nomisa munições na guerra, lauto mais
ainda faltando muitos pontos afflrmados
pelo illuslrc professor do órgão que ainda
não foram esmagados nesta série tle arli-
gosescriplos mais para accenluar a nossa
humilde pretensão de iionrar um cargo
com alguma competência, iuda que in-
significante, do que para vencer o aulor
dc um aláquo gratuito que dc antemão
talvez estivesse convencido dc que não
poderia sustentar a lula, por so ler collo-
cado em lerreno falso e rodeado dc pon-
los accessiveis ao ataque da critica.

Passemos a transcrever mais alguns
períodos do provecto vulgarisador do
canln nacional :

d 0 exemplo do Sr. Oscar para fazer-mc
comprchoniler a significação do termo
reminiscciicia, é do uma infelicidade iinica
nus fastos da critica musical.

O faclo citado polo critico é um sim-
pies pbenomeiin de associação de idéas
e não rèininiscchcia. Fala ri articulista
Ires vezes em psychologia, ignorando-a
completamente, lauto que confunde re-
minisccncia com associação dc idéas.
Dcmos-llic uma lição por espirito de
misericórdia—Ouça':

0 piienomeno' da rcminisccncia não
precisa o faclo. Cantarolar um trecho
dc musica sem nos lembrarmos dc (ei o
executado, nem ouvido, nem lido, con-
slilue uma rcminisccncia ; reconhecer,
porém, que o locáuins, ouvimos ou le-
mus, conslilue a lembrança, a niciiio-
ria do facto ou da idéa."

Lamentamos profundamente o fado de
não termos nada aprendido com a lição
que o illuslrado professor nos deu prece-
dida do categórico—Ouça.

Quando apresentámos um exemplo do
rcminisccncia, despertada por um tabo-
leiro dc xadrez, não estávamos no ler-
reno da critica musical e por isso o illus-
Irado conlraponllsla ha de nos permiltir
que estranhemos que lão inlelligenlo
cultor de seiencias viesse ahlrmar que
lal facto tivesse sido de—«uma infelici-
dade única nos fados da critica mu-
sical.»

Se nos desse licença o illuslrc conlra-
ponlisla passaríamos ludo isso para o
terreno da psychologia c da physiologia,
porque o que dissemos foi que, pnr varias
circuinslancias, um tabolciro de xa-
drez nos despertava a reininiscencia do
preclaro mestre de piano, o eminente
Sr. Bevilacqua.

Ora, pelo faclo de ser o Sr. Bevilacqua
professor de piano não quer dizer que
isso se relacione dlrcctnmcnte cum a
critica musical, como não tem relação
com a scieneia do jogo dc xadrez, por
haver no argumento um labolciro, nem
com a arle de marcenaria por haver esse
arlefiiclo no raciocínio apresentado.

«O faclo citado pelo critico, diz o
aulor do Amo-le muilo, é um simples
piienomeno de associação dc idéas c
não rcminisccncia»,

Como vive enganado o nosso laureado
compositor?

Nem toda a associação de idéas é uma
rcminisccncia, mas toda a rcminisccncia
k uma associação de idéas.

Chega a nossa vez de gritar—ouça: e
o fazemos com toda a humildade que a
gloria e fama do illustre organista im-
põem ao modesto escriptor cuja compe-
teocia, em matéria critica, tão fornul-

mente foi contestada pelo eximio pia-
nisla.

Toda a sensação quò chega ao cérebro
transforma-se em idéa; já o nosso grande
compositor ficou sabendo o que seja
idéa.

Admillida essa definição dos physlolo-
gislas, como poderá haver reininiscencia
sem idéas, que naturalmente se ligam?

<i 0 piienomeno de reininiscencia não
precisa o faclo», afirma ingenuamente
o Sr. Nepoiiiiiceno—e no entanto Platão
dizia que a reniiuiscencia era a recorda-

ção dc fados acontecidos cm uma vida
anterior—e para haver recordação de um
facto é preciso que o faclo seja preciso.

No Diccionariode Seiencias Philosophicas
dc Frauck, verá o illuslrado professor o
seguinte :

«Ua uma differença...»
Para que o provedo organista não

atlribua a nossa victoria á má traducção
do trecho, vamos transcrovel-o do origi-
nal, guardando para depois a traducção :

«11 y a une difference cnlrc le sou-
venir et Ia réminlscerico : lo premier
esl soulemeni Ia connnissance du passe
ou d'im fail anlérieiirenienl perçu ; Ia se-
cond esl un acle par loquei nous cher-
chons à ressaisir uri souvenir incomplct.
Elle n'esl dono pas seiileinent uu acte
dc méinoiro ; elio esl un éfibrl de nolrc
intelligeiico pottr reunir les fragmenls
dc soiivcnirs que uóus possédons déja.»

Traduzamos agora.
« lia uma dillerença enlre lembrança

[souvenir—lembrança, memória, recor-
dação — ínVit, imaginação, pensamento,
ele. Dicc. Fonseca) enlre lembrança c rc-
íniniscencia; a primeira é somente o co-
nliecimeiilo do passado ou de um faclo
anleriormenle percebido; a segunda (re-
riiiniscencia) é um acto pelo qual pro-
curamos assenhorem- de uma lembrança
incompleta. Não é somente um aclo de
memória; é um esforço de nossa inlcUigen-
cm para reunir (ligar, associar) os fra-
gmentos dc lembrança (idéa) que já pos-
suiamos.ii

Viu o illuslrado organista como, se-
guiido Franck, a reniiuiscencia é unia as-
sociação do idéas?

Agora abramos esse mesmo livro a

pag. 1.47G.
«Aristóteles explica a rcminisccncia

como uma espécie do habito que reata na
nossa alma as nossas idéas o nossas im-

pressões na mesma ordem cm que ellas
so apresentaram quando, aliás ellas não
se ligam enlre si pelas leis necessárias
da lógica.»

Yé o illuslrado compositor como Aris-
toldes pareço ter cscriplo só para não
nus deixar ficar mal em lão penosa si-
luaeão ?

E quer mais uma prova dc que a asso-
ciação de idéa pôde não ser uma remi-
niscencia, mas que esla é sempre uma
associação dc idéas ?

Pois bem. Aristóteles estuda o plteno-
meno da associação de idéas no cap. 11
—da Rcminisccncia.

Pôde ser que estejamos em erro, nós

que nunca viajamos pela Europa ; mas
ncsle caso a culpa é dos livros que tomos
lido, desde .que não seguimos o bello
exemplo do illuslrado conlrapontisla que
para não ser illudtdo por clles não os lé.

Amanhã mostraremos porque razão o
illuslrc compositor é organista sem ser
organisla c (ralaremos do ponlo — pro-
paganda.

Parco Dr. Frontin—1.750 melros—1:200/1
2'iO-j e 120(5000.

J'y Pense (Arnold), Maracanã (Rnmon
un), Bcc Kccper (Luiz llodrigues) e

Oscau GlIANAlIAniNO.

Na galeria Belveilere eslão em expo
sicão alguns trabalhes de pintura do ar
lisla brazilciro I). Bérard, enlre os quacs
sobresac o retrato da genlil lllhinlia do
Sr. Dr. José llygino I). Pereira, niinislro
do supremo tribunal federal.

Entrou no exercício do cargo do di-
redor da companhia dramática dá actriz
Enrlia Adelaide o aclor Furtado Coelho,
conforme noticiámos ha dias.

Visitou-nos Iionlem a cantora Mme.
Marqucrilio Nys, recentemente chegada
da Europa e que pretende dar ncsln ca
pilai alguns concertos.•

Vai entrar cm ensaios no Eden-Lavra-
dio uma nova mágica do Dr. Vicente
Heis.

4

No lliealro Fluminense, cm Pelropolis,
represenlar-so-ha hoje pela 2a vez o
emocionante drama dc Pinheiro Chagas,
Helena.

Os principaes papeis eslão confiados a
Aurora dc Freitas, Bernardo Lisboa "
Mesquita. *

Chegou Iionlem a esla capilal a com-
panhia de variedades fantásticas do em-
prezario 11. Scliumaini, trazendo 20 ar-
listas.

lislréiará amanhã, no lliealro Apollo,
alternando os seus especlaculos com os
da empreza Mattos ít Machado,

O pessoal desla companhia compõe-se
de bailarinas fiinlasticas, graciosas, ser-
penlinns, patinadores, cantores cômicos,
bulfos o de gênero iniitativo, além dc
um grupo dc japonezes.»

Veiu honleni ao nosso escriplorio o cm-
prezario Sanzonc, que muito espera do
publico fluminense como prolcctor da
sua companhia iyrica.

ol>- •

DIVERSÕES
Uiricn

K ongraçadissima opora-comica O poço
encantado 

'dará 
com certeza duas encheu-

les hoje no Éden.
Imaginem que os admiradores do mães-

Iro Audran juraram não perder uma única
represenlacao do Poço mandado o que
os admiradores da Pepa fizeram igual
juramento ? I...

Assim, nos especlaculos da larde o da
noite, os logares andarão por empenho.

Bt«;<:r«iio
O Souza Bastos arranjou grandes

festejos para commomorar o meio conte-
nario da querida revista fantástica Sal c
pimentaA festejada revista será linje cxhíbida
em dois especlaculos, á larde c á noite,
porque milhares de pessoas, nestas duas
ultimas noites, lèm volladu do Bccreio,
por não haver ali mais logares.

Apollo
Dois soberbos especlaculos: á tarde

A Máscollc, ti á noite lambem será repre-
sentada a popular opera-comica. Ii' o
caso de, logo cedo, arranjar-se com o
bilhcleiro do Apollo logares para as duas
esplendidas funcçOcs.

Vnrlodndos
0 apparaloso drainn Joanna, a douda,
que continua a levar justos applausos a
troupe dirigida pela Ia nclrlz Emilia Ado-
iaide, representa-se hoje no Variedades.

n.iK-i.iii.-.
A exposição arlislico-scienlilica de mais

de 1.000 preparados em cera lem sido
muito freqüentada e hoje estará aberta
das 10 lioras da manhã ás ll 1/2 da noite

SPOET
I>orby-Cliib

onANDi: iikiiiiy nacional
A reunião de hoje no prado de Ilama-

raly deve despertar grande interesse,
fieía realização do Grande J'remio Derby
Nacional, po qual o valente Mikado vai
novamente enconlrar-so com a élilc dos
3 annos nacionaes.

Pnra nós o filho de Pellersham será o
vencedor, mas aconselhamos ao seu
proprietário que o faça pilotar por uni
Jockcy habll, afim iicqiio o poldro Mikado
possa mostrar Ioda a sua superioridade.

Também dcsperlará bastante interessa
o pareô Extra, nn (piai eslão Inscrlplos
os mesmos auimaes estrangeiros do 2
annos que deviam disputar domingo ul-
limo o Grande Prêmio Imprensa Flu-
minrnse.

Abaixo inserimos os nossos palpites e
as monlarias prováveis dos auimaes qne
correm nos diversos parcos :•

Parco Dois de Agosls —1.009 metros —
I:00D5, 200| e I0OÍ000.

Fanvetle (Arnold), Alerta (li. Gonçal-
ves), lloly Friar (J. Souza), Massinissa
(\. Toon), Cymbal (Gcorge) e Abril (B.
Pequeno).

Fauvette pilotada pelo jockcy Arnold
fará, eslamos certos, umi'6ouchee de to-
dos os seus adversários. Massinissa e
Abril devem disputar as collocações.

Os nomes favoritos são Fauvette e Mas-
sinissa.

.toar: üely Friar.

Conchila (Georgc)
.!';• Pense, nobre cavallo que ainda não

conseguiu ganhar uma corrida aqui, por
cansa dos indecentes tribofes que com
ello fizeram Indecentes tribofeiros, deve
ganhar esle pareô com a máxima iaeili-
dade, e ganhará, estamos ccrlos, pois o
Arnnld cm nada se assemelha com o
jockcy Antônio Dias.

Ds nossos palpites são: TyPense c
Bce-Kecpcr.

Azar: Maracanã.
•

Parco Amadores—1.750 melros—1:000.5
ao proprietário do animal vencedor o
jóias aus gentlcmcn-ridders do 1° c do 2".

Alcyon, Sr, II. Ferreira.
Sainl Jacques, Sr. M. /,. Márlins.
Poria, Sr. Floronlino Nunes
Oypso, Sr. .1. fi. M. Teixeira.
Lady Willon.Sr. Luiz Maxwol Baslos.
Donjon, Sr. J. Amaral.
Te OÍvidó, Sr. Anlonio Sibour.
Trovador, Sr. Joaquim Brandão.
Os melhores perfonners desle parco são

Sainl Jacques, Periá, Lady Wilton c
Trovador. To Olvide lambem melhorou
muito e será pclotado pelo Sr. Sibour,
mu hábil ridder, o que o torna um
adversário a temer-se. Entretanto, pen-
samos que Saiut-Jacqucs, pilotado pelo
seu proprietário, será o vencedor.

Os nossos favoritos são: Sainl Jacques
0 Lady Wilton.

Azai-: To Olvide.

Pareô Extra—t.009 melros —1:200/1,
2403 e 120,5000.

OontÜosso (llamon Pequeno), Kicéa
(Tortcrolli). Phiíippovlllo (J. Dias), Pa-
luinbe (Beale) c Oininndc (Marcelino).

A distancia convém muilo á poldra
Palombe, que é ainda beneficiada pelo
poso, pois o seu jockcy podo levar os 40
kilos.

Ormondc levará 51 kilos, quo póde-se
reduzir aus 48 do prngranima, pois a
montaria do jockcy Marcelino vale bem
3 kilos menos.

Os nossos favoritos são : Palombe o
Ormondc.

Azar : Nicéa.
d

OnAKOE Pnr.Mio Dcniiv Nacional—1.850
metros—5:000/, 1:000/! e 500/5000.

Mautiiiéa—Marcelino
Mikado—.1. Souza.
Mate—Getulio.
Batazzi—Gcorge.
ltapido—Arnold.
üurbaran—Eduardo.
C.avinéa—Dlack.
C.iivinéa provavelmente não correrá.

Miiniiiiéit n Maio não podem pretender
ganhar eín lão scloctn companhia. Bestam
os qualro cracks Zurbarau, llalazzi, Mi-
kailn o ltapido. Esle, que é um animal
resistente o que será bem pilotado, é um
adversário rospeilavei.üurbaran o llalazzi,
apezar do serem dois auimaes suportares,
lém causado muilns decepções. Mikado,
o valente lllho de Poltershaiii, se for
In in dirigido ganhará este prêmio, pro-
vaiidii muis uma vez a sua grande
superioridade.

Os nossos favoritos são : Mikado o Zim-
1IAIIAN.

Azar: Uapido.
•

Parco Velocidade — 1.200 melros —
1:0005, 200*5 o 100/5000.

Drnp d'0r, l/Eufer ( LafayoltO ), Sylvio
(Alberlo Fonseca ), My Friend |Ilraulio
Cruz), Ilclgrave ( Amam ) o Massinissa
(A. Toon).

N'um tiro de velocidade, como é o deste
parco, My Friend deve ganhar de ponta a
ponta, sem que seja incominodado pelos
seus adversários.

Os nossos favoritos são : My Friend e
Drnp d*Or.

«
Parco Dcrbv Club—1.750 melros —

1:200, 240ÍO i 20,5000.
Doliar (Luizllodrigues), Gypsc (Arlhur),

Sainl llncb ( Beale I, 1). Slella ( Mar-
colino), Odalisca ( Olynlhü ) c Kafilna
(Torlorollil.

Se D Slella correr será infiilliveimenle
a vencedora, a menos que haja uni ou-
Iro tribofe, como nquello celebre Doliar,
Segredo & I). Slella, qne um cullega re-
lembrou hontem. Sainl Iludi deve tirar
o segundo lugar, céo nosso favorito,
na ausência de f). Slella. Os nossos favo-
ritos são: /). Slella c Sainl Iludi.

Azar: Kafilna.

D. Cartola Gomes do Valle, digna e„,p'd3a
do capitão Gomes do Valle, iiVioIlígcnte
empregado da estrada de fcírò 

r|.co-

poldina ;
A respeitável senhora D. Jeronyma

Ascoly, avó do dislinçlrj moço Sr. Neste/
Ascoly, cx-aluiniiu (Ia escola militar.*

llealizou-se Uo dia 15 do correnle, em
S. Paulo, e consórcio da Sra. D. Maria
da Conceição Piedade, gentilissima lilha
do Si", coronel Euiygdio Piedade, digno
deputado ostadoal, com o cidadão Fran-
cisco Augusto Pucci, ali residente e muilo
conceituado. Agradecendo a participação
que. nos enviaram, por intermédio do
br. coronel José Piedade, desejamos ao
novo par mil venturas c felicidades.

OORBBIO ,
Allino Joaquim de Almeida |S. Paulo)—Nio

existe curso aniioxo; mas poderá matricular-
se no inslilulo ofllcial, umle o ensino 6 era-
tuilo o ns matrículas aurom-so em raarçotJia«
vendo exames em novembro, teilas as inseri-
pcües era outubro.

Piomlino—Mais ficilmente so informará na
seu livreiro.

Domingos Fernandes Pi-iíi)—Para o senhor,
que cslil nesta capital, oliler a certidão d»
óbito ilu seu tio, quo fui negociante em IVr
niimliiieo e morreu uo Iliu Unindo do Sul, alim
de enviar ii f imitia, (pie se acha em 1'orliigal.
se o ohllo se deu nulos di scparieJo da Igreja
ilu Estado, tíuvo requurcr ao vigário «lo lirrar,
si* se dou donols, duvo requerer ao protor. N.lo
pede ir ao llio Orando du sul V línearreguo ai-
guem que li esteja e lhe t'.e;a as vezes.

Henrique—Foi essa mesma a phraso dopran-
loado maroclial.

II. II. — Nada pudemos ohler, porque alé a
Almameli da guerra só consigna o anuo do
nascitnonlo.

A. M. Quarlin — Por ciiiquaiito, nio vcinoi
furo.

Sliehaela—NSo ba nenhum remédio, a nilo
ser qne o mal provenha do unia dilliciiídaile de
diguslilo.'Iliesoureiro—Não entendamos de coisas da
jogo.).. de C—Não.'/.. K. F.—Èm marfo de 18110; basla apre-
sentar os atleslndos a ipie se refere.

Commcitdtidor .'deixo -Não, porquo a licença
eslá no fuiiceionninentu do club.

Ciiiíc/io—Jorgo Alberto Viiicbou, residente í
praia Formosa n. 177, ou no byeeu de Aites o
Ofílcios.

D. /lias-lYnlc.
/Iiilà-o/isl/liicíonii/íssímriniimlc — De modo

mnitu contrario à CoiistlUtlçííOi
Um brazilciro -li' roalinento um notável tra-

brilho poético'. Podo.
J'íil'((Cil*c—Não lemos espaço.

A nossa cnllaboradora Mascotte, nos en-
viou lionleiu os seguiules palpites : Fau-
velte c Massinissa, J'y Pense e Maracanã,
Té Olvide c Sainl-Jncques, Palombe o
Oenlilesse, Mikado*c Banido, Drap d'0r
e Mv Triend, D. Slella n Doliar.

TTnrf
, A ordem dns pareôs nas corridas de
hoje, no Derby-Cliib, é a SCguilllc: Dois
dc Agosto, Amadores, Exlra, Orando Pre-
min Derby Nacional, Velocidade, Derby-
Club o Dr. Frontin.

II
Chegaram dc Montevidéu pelo paquete

La Plata, e estão confiados ao Sr. M. '/.
Martins, em cujas coclioiras se adiam,
os seguiules annuaes dc dois annos:

Qui-Vá-I.á,z:iini),por Yolubillse Queenic;
Byron, zaino, por Volubills o Bay
onne; íris, zaino, por Volubilis c Ignota;
Willelmine, záina, pnr Volubilis c West
nlnilia; Du Barry, alazão, por Yalubilis c
Disparate.

Volubilis, filho de Ouy Duyrccl e Bosc-
mary, nasceu em IS8í. Enlro os seus
antepassados conta Stockwcll, Yolligc
c líiug-Toin, *

Foi Iionlem distribuída a Revista do
Turf, que Iraz um variado noticiário c
bons arligos, cnlrc estes nm estudo so-
breo celebre garanlião Doliar.

C0WSELH0_DIÁRIO
Salame plumisensk — Mexc-sc ii'um

alguidar ou Inicia, com unia colher de
pán, uma dúzia de ovus, só as gemas,
e 400 grammas de assucar refinado o a
raspa da casca de um limão. Depois da
massa liem batida, junla-se suecessiva-
mente o seguinte :

IDO grammas do manteiga derretida,
,Vi0 de farinha, 225 de passas de Malaga,
225 de cidrãn cortado em pedacinhos.

Quando tudo estiver bem misturado,
bate-se bem n'uiu cassolclc as 12 claras
de ovos e juntam-se á massa que se fez.
Despcja-SO depois 11'iiin labolciro forrado
com papel c ligeiramente unlado de
manteiga, listende-so bem a massa por
lodo o papel e cozinhe-sc cm forno re-
guiar.

Quando estiver cozida, vira-se o tabo-
leiro em cima de uma mesa forrada de
papel, tira-se o que estiver agarrado á
massa, cslcndc-sc um pouco de creme
por Ioda cila c enrola-se como uma
folha de papel.

Flnallsa-so embrulhando o rolo munia
folha de esbulho e para servir corla-sc
cm rodelas estreitas. Uma obervação
as gemas devem ser balidas uma a uma
no assucar.

ECHÜS DE TODA A PARTE
A senhora conversa com a criada

emquanlo é penteada c a conversação
loma um tom familiar.

Minirania deve ser muilo feliz.
Sim. Meu marido me adora.

E depois, é lão elegante 1... Tem
um modo de abraçar lão carinhoso 1..

Como a lua, meu Deus, ò tentadora,
Quando serena ns campos abinita I
Já livrou fez notar que uma só hora
Ila sita duro luz nos liniiollla
A coiiimetler mais centos de percadosDu que, na estiva quadra, um longo dia I

mais hisloA calumnia lein sempre
riadores do que a verdade.

TELEGBAHÍF"
E C. TcLEOnAPitos — Sanlos, Caslro c

Devaux ; S. Luiz, Tavares ; Lazarelo, Dr.
José Tellcs; Porlo Alegre, Svlvio llangel;
Belém, Oliveira e Japnrá: Porlo Alegre,
Albino c Garcia; Macalié, VV. E. lltirch c J.
J. Soane & C; Bahia, Dr. Francisco Duarle;
C. Itapemcrim, Antônio Alves; Guarapary,
Jnão Serrão; Santos, Caslro dc Siqueira ;
Bcc.ife, Nogueira ; Sanlos, Suera ; 0. Ita-
pemerim, Medeiros. Aviso: paraMr. Javer,
Alfredo c D. Olympia.

E. F. Ci:srn\i. — Ouro Prelo, Silvino ;
llhaense, capilão Ávila; S. Paulo Jluriahé,
Soares ; Penha Longa, Felicidade ; Tres
Cnracões, Dr. Gaspar Lares; Lorcua,
Ouibra; Soledade, David Solha; Silvestre,
Luiz Baiidolpho.

<rÇi; FELICITAÇÕES
Fazem annos linje:
A genlil Estella, filha do tenente-

coronel Or. Manoel de Mello Braga, se-
crelario do corpo dc saude do exercito ;

O intclligente menino João Roberto,
filho do Sr. Ilayiniindo José de Seiras,
sócio da acreditada casa A' Califórnia;

O respeitável cidadão major Manoel
Gomes Archer;

D. Joanna Hercilia Ferreira Pinto :
O Sr. Manuel Teixeira de Souxa, liou-

rado i^pijUlista reaideaM aetta apitai;

r^EGROLOGIA
Falleceu Iionlem o menino João, filho

do dislinclo republicano Sr. Francisco
Vianna.

0 enterro da innoeenlc criança cffe-
clua-se boje, ás 10 l|2 lioras da manha,
saindo o feretro da rua Tavares Ferreira
n. 20, cslação dn Bocha, para o cemi-
lerio de S. .iuãu llaptisla.

s
Kiiii-cclial IrTlorlnuo —A'venda

no escriplorio desta folha cnconlram-so
as seguintes obras, cujo produclo des-
linn-so á osíalua do eminente brazilciro:

Historia dos Ires grandes capitães da
antigüidade, Alexandre, Annibal e César,
pelo Dr. César Ziinia, deputado federal;

Oração tia cerimonia fúnebre celebrada
pela escola niililar, pelo major dc enge-
uheirus Burges Furtes;

Discurso do Dr. Alfredo Pujol na sessão
snlcmnc do thealro S. José, cm São
Paulo;

Discurso ao marechal- Floriano Peixolo
por Paula Ney.

AiotiiiM — Especlalidado cm chapéus
para senhoras Mine. Slineider & C—48
rua da da Quitanda.

1.000:00(1» i ii tograeo-
Grando o especial lolcria da Bahia, ex-
Iracção, 20 de dezembro, próximo.

Jngando apenas seis mil bilhetes
0.000 I !!

Bilhele inteiro 5002000.
Meio bilhete 250*5000.
Quarto I25JI000.
Décimo 5OJS000.
Ccnlcsimo 5/000.
Itillielcs ,-i venda na agencia geral—2A,

becco das Cancellas—Camões } C.
nr.i\ Ftijurdo—Bcsidcncia, Volun-

larios da Pátria 13, Consiillorio, Ilospi-
cio 22, ás segundas, quartas c sextas.

Telenbone 0.bS2.
• Aii)iiiali*u «lo Ia jh-ommo para
1895, á venda nn escriplorio desla folha
e na agencia filial de S. Paulo.

1 vol. dc mais do 1.000 paginas 20ÍI000.
I»r. iiottoncourl — Espec. vias

lirinnrias, ulero e operações sem dor.
Cousiillns dc I ás 3 horas. Ourives 31,

Monto pio «los Horvldorea
«lo lei iado — Assembléa geral, para
eleição da nova directoria, a 20 do cor-
rente, ás 11 horas.

J\ «n<Miipniiliin «lo Soguroa
Aiuoclcniiii miiilou seu escriplorio
para a rua do Hospício n. 00."Viuvii IiVmidncndo «íiiw.iiiío
AIvoh—Itosalinda, Leonardo, Ilildc-
brando Alves c Edemé G. Pereira con-
vidam as pessoas dc sua amisade c mais
parentes para acompanharem os restos
mortaes de sua extremnsa mãi c tia,
saindo o feretro da rua Vieira Iliieno n. ã,
S. Chrislovão. ás i lioras na larde (sendo
levado á mão).

Attonçuo — llenriqueta Ilosas, oa
volta da sua viagem á Europa, participa a
suas Exmas. amigas n freguezas que de
novo montou uma grando ofllcina do
costura na rua da Assembléa n. 117, so-
brado, ondo espera continuar a mere-
ecr n confiança das suas numerosas fre-
gnezas, garanlindo-lhes que serão bem
servidas cm bom gosto e inodicidailcem
preços o esperando as suas ordens; desda
já agradecer.

llio, 10 ile oulubrn de 1S95.
Sorteio Ittnjiido — Nova Lolcria

Nacional, a que mais prêmios distribuo,
como se lem provado. Adiante o anniin-
cio bem explica o prova ludo que se
affirma.

Amanhã 20a série da 2a loteria.
Ao Sorteio ltapido. A melhor loteria ¦
IMruct.orln «lo fnzondn nm-

nicipal — Piigaiu-se amanhã as se-
gllilltes folhos: professores do I» gráo
do o» dislriclo ao 12», transporte de in-
spectores escolares, caria cadastral t
corpo de bombeiros.

2" secção de fazenda municipal, em It
de outubro de 1805 —O 2a escripturario,
Laurcnlino de Azevedo Nascimento.

rWo-vci.i «i tnpoçarlns — Casa
Coslrcjean—VA:\ antiga e acreditada casa
lem sempre em exposição um sorlimenlo
complelo de magníficos inoveis nacionaes
c iapeçarias cm Iodos os estylos c para
Iodos ós gostos—Preços reduzidos—J. Mo.
raes Miranda ff C. —llua do Ouvidor 04.

tforr*'li> — líata teparllçiu eipijdhá mala)
pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Olinda, para ns portos do nortos por Virle>

ria, reielieiiili) impressos aliás li lioras da ma-
nha". earlas até ás ii l/í e com porto duplo ali
ás 7.

Ci/rcne, para Saulos, recebendo impressos ata
ds 7 Imras da nianliil, farias alé ís 7 1/2 C com
porlo dii|ilü alé lis 8.

Onon, pua Saiiiiis, recobendo Impressos até
ás 7 limas dll iiií.iiliã, earlas até ás 7 1/2 o cum
porlo duplo aló ás 8.

Amaiihtl:
Oraf IlismarcK, para a Balda e Europa, via

Usuoa, recolicndo Impressos aW ás (í limas da
niaitliã, cartas para o interior alé üa (» 1/.', eom
porlo ilil|ilii c para o exterior até ás 7 e objectol
para registrar até ás 0 da larde de bojo.

— Os leini-lleiiles ilas earl.is illriijhlas a 1'ran-
cisei. Teixeira Lopes; Soulello, freguezia da lll-
fesla, Ueli.rieo de liaslos o ll. lirinelinda llillen-
comi, liana Mansa, são convidadas a compare*
ecrem ua !i* secção desta reparticlo, alim d»
darem csclareeimentu..

LOTERIA DO PARANÁ
Lisla geral dns prêmios da 2a série fla

2a loteria, cxlrahitla limitem: ,
imuímios uu 50:000/ a 250/000

2,11.10
11)77....
8202....
5439...,

13377....
27003....
33035....
0272....
I10SG—
12692....
23152....
24275....
201)07....
34958....
40048....
45331....

50;0()0í00tl
5:000/000
2:000/000
1:000/000
500/000
500/000
500/000
250/000
250/000
250/000
250/000
250/000
250Í000
250/000
250/000
250/000

MEMIOS DE 100/000
3000 3171 34G0 34S3 5071 5086

8500 12022 17542 10950 21300
32023 34113 33025 38227 40505 40510

41133 43304 402.13 48100
euiiMios DB 50/000

28G 1574 4224 5012 10202
11143 11103 13034 13553 15190
15302 15744 10011 IG94I 20378
20M3 22202 22813 23820 26053
28320 29G42 30371 31340 414OT
32802 35394 4C405 47800 49265

APROXIMAÇÕES
23135 c 23137 5001»C«

3676 e 3G78 300*00*
8201 e 8203 200JOOO
5438 e 5440 2130*000

DEZENAS
23131 a 23140 ,

3671 a 3680
8201 a 8210 ,
5431 a 5440

Todos os números teraüni-lM em*«j
IMaftMMi
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O PA1Z-D0MING0, 20 DE OUTUBRO DE .895

LOTERIA DO ESTADO DO MARANHifl
Lista geral dos prêmios da 6' loteria

do plano A, extrahida hontem:
prêmios na 25:000* a 200*000

38262  25:000*000
35950  3:000*000
17159  2:000*000
21741 .'  1:000*000
3470.'.  500*000
2079S  400*000
um  «wm
4327 200*000
13183 200*000
13599 200ÍOi:0
23770.: 200*000
24483'...:..  20o*ooq

pnEMtos nn 100*000
4909 l(i:!ÍG 17546 2I5SG 33311
8599 10399 21338 28383 35649

PIIEMIÕS ue 00*000
3955 15247 19793 220SG 30975 33425
4208 15S77 21230 235213 32320 33890
8492 ISO-ó 21S6G 30342 32458 35013

37137 39920
APnoxriiAçOES

S826I u 38203  200*000
35953 c 35960  200*000
17158 c 17100  í>WM

OEZENAS
3S2GI a 33270  30*000
35951 a 359G0  20*000
17151 a 17100  20*000

C.ENTICNAS
3820Í a 38300  16^00
35901 a 300110  8*080
17101 a 17200 --  8*000

Todos os números terminados cm 2
r 9 lèm 4*000.

MEMORIAL

L0TEÍUA DE QUELUZ
Lista geral dos prêmios tlaO" série ria

3' loteria; exlratiiiia honleni :
puemiqs ub 20:000* a 50.0*000•'7800  20:000*000

iiijS7  4:000*000
H;n',| .'.  2:000'nn0
77(5  500*000

3501').
7542.

20113.
27053
39273.

prêmios nc. ion;ooo
947G 16544 18334 19092

20022 2227Í) 22294 29072
30895 31358

rilBMIOS iu: 50*000

500*000
200*000
200*000
200*000
200/000

2247
12130
.5408
31400

7781
12304
2G695
31912

SH74
21760
28383
3*1213

10523
22950
28G32
35780

II SM
23829
31231
39894

17799
II9S0
10040

17791
11981
10041

17701
11901

APROXIMAÇÕES
17801
11.83
10042

OEZESAS
17800
11990
10050

200*000
100*000
100*000

80*000
 411*000
 40*000

rENAS
 20*000

10*000
..'  íoíoúo

bis ns números terminados cm oo
y o 87 te in 4* o cin 0 e 7 4*000.

17800..
12001).,

10001 a liilin)
Ti

lim

LOTERIA NACIONAL
Lista geral rins prêmios da 508a lotaria

cxlrohiila biinlein :
prêmios ue 20:000* a 200*000

24355
|3.m;(1..
KU4ri..
(í'.i;ií..

lotini...
1.431.'.
28910.;

20351!'.
20465..
29139..

5475
11547

pnüMios
I32'.i:i
17251

PlUiSIIU!
7517 I3SS4
7098 14175

I04S0 15884
AimoxiitAçOus

e 24350
u 13267
e S9Í2

iu;zi;nas

Gr,?,'!
7400
7524

24354
I32C5
8940

24351 a 24*100
13201 o 13270
S940 a 8950

CENTIÍti
24301 a 24400
13201 a 13300
8901 a 9000

Todos os números
CG lém 5*000.

ii: 100*000
18307
18701

iu: 50*000
18341 27104
21374
24359

20:000*000
3:000*000
1:000*000

500*000
500*000
200*000
500*000
200*000
200*000
200*000
200*000

19587
27428

27542
27947

2831II
29282
20545

1100*000
300*000
200*000

100*000
00*000
30*000

I\I<!íl_OOH
Dn. BUENO DÜ MIRANÜA-Espcc. de Paris e

Vicniia ; nieilicn du pelle e si/pliilis, na Mis*!-
ricordia e da garganta; ntwa e ouvidos, aa
pollcliuica. Ilua Gonçalves Dias ii. I, de t ás
1 lioras da tardo.

Dll. TIIISTA0íSILVEIRA—Clinica medica—Partos
o rnolestloá do crianças — He.idcncia, rua
D. Uarlani n. 38, Botafogo.

Dn. Bttrro u SILVA—Espee. mol. das crlon-
eu, da poli. o syphiliticaa. Olier.. Cuis. (le
_ «s I, rua SMo Setembro a. 61, resiü. r. Ue-
neral Potydoro n. lílli.

Dll. 1'IIBI.IO DE MELLO— Consultas das lí ás.')
lioras. Febres, moléstias de estômago o do
crianças. Rua Primeiro ilo Marco ã, 12.

Dll. ALEXANDRE STOCKLER-JtuillcOj eons.das
1) ás 15; rua Primeiro de Marco ti. 25; e da I
ás1) á rua do Lavradio li. II. lies. rua Bnrito
dn flamengo n. IS. líspcclalidade syiiliilis
molesliaa do pelle e febres.

Dll. 1'AJAIIUU— llusnlcio 52. Voluntários da l'.-
lua 13. Telo|iliono G'58-2. '--",•'" o 0".

llll. .BTTENCOÜIIT—Operador, cum pratUi i'o
Pnrlso Londres: inoleslias iias «ouliorai sy-
jilnli?, goiiortliüas, impàlcncla o cs*,* -,u-
m cn loa <!;i urelliw, curados sem dor; rii oh
Ourives n. 31, das 12 iis 'A lioras da Ut-d)

Dll. COSTA -ItANGANTB — Itas. r. Sem or
Pautas 17. Cons.Oorlvoa 31, do 2 ás 3 In, Esp.
niiil.da farganla, nariz o ntilltiõ.3. Tolepn.
7 CO.

llll. CAMACHO i:ili:?l'0-i'aili;in). Ilds. r. Co-liló
de llonilllll 101, tons. Quilaiida !). ToloübiillO
II, 7.005.

Dll. Wt:iiM'.('.i; MAGIIADO-Cliçfi) de clinica ilo
i.id/i 'itiiia <la pede. c tiftihitit dl poli clinica.
Consiiilás iia.''ás 1,'rua Sete do Solcinurü
II. 115.

Dll. IIONORIO VAIIOAS—Operíiilor-Partos o
moléstias das senhoras, linado liarnio ii. S0;
de I iis i da tarde.

BlllllllAGlII"- - Clirh ora seis dias pelo trata-
inc.nl..) es|)cclal feito pelo br. Alcsituih*.
Aliraliito em seu consultoria á rua ll.uuel
1'cílana n. :i, Pm nliyha do Sill.

llll. MAYONI-II—Caiu. Ourives 71, de I ás.'!.
Lapa, 33, ilti li ai, Pliarm. S. Luiz. Eip.
febres, molosllas pulmonares osy|iUllltleus.
Ilosid.uciii, I). Luiza 31.
MnlosUiiH cio uiovn o nnncxos

Dll. lll.GO MONTEIRO-Operador-Ilua Selo do
Selembro 51, do I ás 3.
MoliistinH da tu olhos o ouvidos

Dll. LEAL JUNIQR — Assistente da cbluca opli
llialmologlca, or.iill.La da llencllcenclu Poria-
gueza, eons. dc I iis 3, r. da Quitanda n. te.

Via» arlui.iMciH
1)11. MONAT—Dn vota da Europa, rosltl. praiu

de Ilotafiigo '"i!. Consu t. rua dos Ourives 70,
de 1 ns :i noras.

V-fiN urinnvin.fi n ntovo
Dll. BllISSAY—Opi!ni'.'or — Consultas do I ís 3

Quitanda ií — ['raticu imnieillnlii « seiu tlor
no consullorio, das poqncnas opornfõcs da
cirurgia gorai— Estreitamento, kgstos/ts-
lulas, abeessos o íltmoecs em geral.

Molot*iií\H do UKtomuj>n
UII. J01IIM — liüpcoioll.to, formado e promlndo

|;_-lit facul dado do Pari.-.. Cons. dó 1 ús 3, l.itii
da Quitanda 12.

Oontisto
1)11. GHABDINAL-Oçiilisla - Ourives 15, du 12

ii.-i'. hs. ürails nos pohres.
JJ.ml inlii

bll. li. ASCOI.V - Eserip. Ilnsarló 120. II. Con-
Eülliclro Salfindo Xenlin n. I, Ihigetiho Velho.

MME. ELISA EL.WA.N_En- 1'artolrn, rim-1'rcl
Caneca n. 97, uutiga Conde (Fliu.

ALZIBA I>i_¦ MEl.i.O—Cou-iiillos o chamados, por
escriplo; rua dn Lnpn 51.

Attvn»iii!os
FRANCISCO RANGEI, l'J5STAN,\, ndvog-do-Ks-

criptorlo, rua da Quitanda o. Ili — Das 12 ás

0 CONSELHEIRO BARRADAS o llll. HAITI RA-
POSO IIAllBAllAS—AdvoR-idos-OuriVOS Si.

teítinta Oi-U!!
Dll. CAMINHA III.HO—Vucclna Iodos os dias,

gratüilainenlr-, Jdo raoio-dla iis 2 horas da
liirdii nn consultório dn pharm&ci.i Andrade.
S. .íosi-tli- /Vli-m ü*araUybn>

ALVIIEDO MARTINS DELUIA CASTELL0 BRANCO
—¦ Àdvoffado.

LiivroB QBcòlnroB
LIVROS DE ABII.IO-A' vonda cm Iodas as li-

viárias; Inforniaçüos nn ruadaQiillanilan. 3,
OU-uol riotílattíi', <Iuü1)cih, imc.

DIIS. AVBLLAII ANDRADE o WERNECK MA-
CIIADO — Solo do Scteiiilui) n. 115—Eslnlio-
ícclmcnlo llydro o Eloclroilionplco — Appli.
cttçõfi etcctt'K(t$, ttuchusi ImmIios, uiáxsageni.
Trataiiieiilo doinolcsUns tln syslcma nervoso
e tia pelle, anemia, asllimu, Igmpliulisino,
ctcphuitciíi, rhcunuUisiHo, tuittòves, ute.

lioiojííoiro
ALFREDO DA SILVEIRA—Holojoalro—Concertos

perfeitos e garnntldns; rua du S. José II. 51.
HjoHoo.rnt-i

.1. UIAS — Ilua Ueneral Cninaro n. 71.
1.1'IZ BIBEIBO — Rua dos Ourives n. 117, so-

brado.
EI.VI110 CALDAS — Travessa tle S. 1'ranclsco

de Pnnbi n. ti A.
I„ ANDREAS — Rua do Tlicntro n. 30 e Sete

de Sotcmbro n. 111 A.
IIENilIQUE MÃES—Una SolodoSotombron. 25.
Slllil.T-L IIAIIIIOSA — Ilua da Airnudegn n. III.
A1T0NSO A. NUNES — Ilua Visconilo do liio

llranco ri. l";'». Niilioroy.
ASSIS GARNEIRO-Travcssa de S. Francisco de

Paula ii. 5.
VILLA IIKI.I.A— Una dns Am Iradas n. 53.

Jt'1.10 KLIEH-IluailaOiiUnlidaii. 48.
ttüta&nsiBnt 11* g^Mgjggttgi • j* -t-¦¦ *•¦¦¦'-. ¦ i.?xvwín'i r_mw?i

POLPA DE TAMARINDO -
De Carlos Erba, em poles brancos. E' o
melhor refresco.

XAI.OP5. 
ANTI-RHEiniH.'

TICO,do pliannaccutico Jesus,cura
em poucos dias o rheuinatisnío por mais
rebelde que seja ; á rua Largo n. 103,
pharmacia e drogaria, 1 vidro 3*500.

rio
Ilua

Br.' Niobey —
dos Ourives

Previnc-se
com o uso

n. 114, drogaria.

FEBRE MmKk
ria iiuina fàba.arsenical.
/lASCÀRHÍVA « D- "Y í. 2*" -8 2-
•1 iMaik. rio Orlando Ilongel—Espe-
cilico conlra a prisão rie veulre habilitai
o adyspep.sia gástrica; Ilua do Ajuda 13.

pimunDOU- ac Cu|'il soin (-ni'
uUr.UnnntAd com o uso dn iio-
K0CIOA MIN1.IUA dos pliarmaceuticosAccticio & Abreu.

EU F.RA ASSIM-
Xarope peitoral rie. alcalrao e jalahy, rio
pbarmaceulicó Ilonoríb do Prado, cura
tosses broncbiles o aslhma; ó venda em
lorias as boas iiliarmaci.as o drogãrios.

GRANIÜTHOTRL
E)0@ í.iSTí-.MOS — Casa especial
para foillillas, grande chácara—Ilua Dr.
Juartuini Silva n. 02—lloutls.ila Lana.

CONVÃLESCENÇArete-^^c
ocautelor com o uso da quina Iirba fer-
ruginosa.

ALVES 4 ARAUJO, Í5.,dffl,i
1G II, agentes geraes para o Estado rie
Minas ria I.oterh» Protéotoru
«lo Pobreza — Telegianimas: Asylo
—Juiz de Fura,

AliiaíEcVTO 
ALVEITAM

B>E IVOUTO!. — Meriicíiuieiiio
poderoso paro os cavallo.; bestas, gado
vacciiin,carneiros, porcos, cio. Caria lota
leva um prospeclo explicativo; unico
deposita, Araujo & Pimenta, rua de 'Í.Vj
Pedro n. SG.

I_
Iioser

iimfATíUR rie Dtiriapcst,^UnGATIVfl legitima, rie
Janos—Eeça-so o rotnlo branco e

vermelho, llenrescntantc Luiz Bellcz.o, á
rua rio S. 1'criro n. 80,sobrado.
fr;*-~*~_ z~:s.:-. :«.*fixr^7"¦

SENHORAS
o cal, rie Carlos

Aproveitem rio pitos-
phalo liquido de ferro

Krba, para us crianças.

y? 
A TVi í> ?*. „ — Papolarln, rua

\i\l\ tlnU do Ouvidor
n. 74 (poria larga); papel, livros, miu-
deuns rio fantasia, Ijpograplila oeucador-
nação

SECÇaO__.!VRE
Pntlinlogin Jüdicini':

M1SAS

(Comarca do Carangola)

dadãos. Nenhuma potência conheço mais
digna rio respeito rio que a opinião dos
contemporâneos, quando as paixües não
a conturbam: instância derradeiro, na
escalo das magistraturas terrenas, o jui:*o
da collccliviriaric é o asylo sereno para
onde a nossa consciência desprende o
vtjo, nas horas rias grandes crises, quando
sentimos que o oxygcucn ria justiça es-
cosseia o ar ambiente c que as inriivi-
dualidades egoistiCttS, inebriadas do gozo
rie Iriumphos eplienicrns, monrejam por
esmagar-nos; na coneurreneia vital, sob
a oppressão da violência ou sob o impe-
rio do arbitríò. li' porque o entendo por
esla ferina que venho appellar, neslo
momento, rias iniquidades claniorosas dò
juiz substituto dn minha comarca para a
opinião esclarecida e rccla rios homens
de bem rio meu paiz.

Carangola, lã rie oulubro rie 1S05.
João Baptista Mautins.

0_*';SMl!*.r'*!t,HMT.C.2('. 
V.W. .•'.'JI(Gi'*N-

E.Í1PTTÍUS COB-ifOíàTiOi rio
pliormaceulico Jpsus,ú o uialliôr módica-
monto exlerno para o rlietunnlismo. nc-
vralgia, dor seiatica. ele. ; á rua barca
11.108, pliannacia e drogaria,vidro 2Í000:

DESIKFECTANTE
bcrl Qraesser. Agente
iczza.

máximo 6o po
plicnicode Ilo-

eral Luiz Uel-

CIIAIMUi.ARf A
—Ao grnrxlo Is':i»)!>i»i-í<> <*<> olin-
|ii".(im-D. .1. da llolla — Ilua dèsOnrl-
ves GO, próximo á do Ouvidor. 0 próprio-
loriodesielicm montado estabclccimcnlo,
estando em Paris allm rie fazer melhoros
compras, pede o Iodos os seus freguezes
c amigos visiinrent o mencionadoeslobc-
lecimeiilo, onde ciicoillrarõb um bom
sorlimenio rie chnpéos para homens, sc-
nhoras e crianças, recebidos mensal-
mente dos ittais ttfatnados lobricautes ria
Europa.

 501000
 SOfOOO
 20(1000

terminados cm õ

L0TEHIR BENEFICfNlE WINEIR»
Resumo dos prêmios ria 11a série ria

Sa loteria cxtraliída hontem :
rm-Mios ou 201000J a 1003000

; i ) Licordepurallvodc
1 l\ Tayuya,iieOllveirn,

Pilho &' Daplisla. approvailo pela insne-
cloria geral do livciene, [lótlcroso anti-
rlioumnlteo cónlaúdo numerosas curas;
como depuralivo do songuo lem sirio ati-
plicado com excelente resultado, pode-
roso auxiliar para a curo rie morphéa
et nu) provam iniiumerosallõslados. Únicos
agenles, Araujo freilas & (!., droguistas,
rua rios Ourives n. 114, antigo ll-i
¦ya II CR Sn 6 preciso doslnfeclar as
l.u liL.IIMu latrinas o as cozinhas
com o pó pbeuico dc 11. Graesser.

J7-, IXIK _>EPU«"»AT_WO
6_,_>H_ Il-AWSO íSAYÃO — Cura
radiculmenlo os darlliros, eczcmns, cin-
pigens, cuspa, niiuielias ria pelle, comi-
cluies, riieuinniisino articular agudo ou
ciirnnlco, pnralysia rhciimalica, mnrplién
syphilitica, bubflcs, cancros (litros e ul-
curas ehrouicas e do máo caracter— De-
posltarios, Araujo & Pimenta —íití, rna
tle S. Pedro.

CASAS DE PRIMEIRA ORDEM
i 'MOCO"LA'lTfiS—0 melliar ii o An-
V ,daluza, premindo com a medalha de
ouro; rua dos Andradas n. 10, em fronte
i.o largo rio Sc.

20063.
10077...
23700 ...
22300....
0210....

19012...
2'!)"....
3U0O...
SI 17...
5300...
7410...
8305...

10495...
11301...
2l8S,r)...
23450...

793
7014

11720

20lOCO|000
3:000^000
|;000í000

/llll 1,1.11011

200ÍOO0
200*1000
lotytnoo
íooíooo
I0OÍ0O0
I00ÍO00
1O0ÍOO0
100.4000
1005000
I00ÍO0O
100/000
100ÍOOO

1'HIiMIOS
2181 2378
8!)(iG 9700
I2G90 14031

24021

di: 504000
2502 2802
10985 11012
1089!) 19804

25909 2G898

5030
11291
23954

AMOXIIIAGUES
20I1G2 c 20004
19070 0 I9G78
23798 e 23800
22380 o 22391

209GI a 20970...
19071 o I0GSO..
23791 a 23800..
22381 a 22390..

nuzr.NAs

200.4000
lOUÚOOO
50,11100
50/000

2Í.Í000
20.000
15-5000
15/000

CENTENAS
1SG0I a 19700
20901 a 21000

Todos os números terminados em 3
c 7 lèm 4/.

8/000
S/UO0

NOVA LOTERIA NACIONAL
SOIITUIO IIA PI DO

Listo geral rios prêmios rio 28a série
da 2a lotaria (Minas (leraesl, extraindo
antc-liontcin:
14 15, 19, 48, G8  20:000/000' 14 15 19, 48.... '2.000/000

14 15, 19, GS 2:000/0110
14 15, 48, G8 2:0011/0111)
14 19, 48, 03 2.000/1)1)0
15 19 48, G8 2:000/000' 

14 15 19 24H/OOU
14 15, 48 24O/O00
14 15, GS 240/HO0
1/, ui 43 240/000
14, 19, GS 240/000
14, 48, 68 240/000
líi 19, 48 240/000
15, 19, GS 240/000
15, 48, C3 240/000
19 48, GS '.¦',(I..-OOII

14 15 SD/üOO
1/,' 19 80/0(10
14, 48... sn/ooo
|/, ç,s 80/0110
15! 19 80/000
15 48 80/00(1
lb', G8 80/110(1
1!) 4** 80/000
19, GS.  80/ 1
48,08 8O/OOO

Todos os bilhetes coutando qualquer
dos ns. 14, 15, 19, 43 o 08 lèm 0 prêmio
dc 24/000.

MAI*_*SAIftlfí>ASS 
li' a, novidade

.mais bella e delicada para vcslidos.
Valem 3/1 Yenrieiii-se n Â CiiIilVn"
niii a 1/250.

RELÓGIOS AMERICANOS-"
ílelnglos para parede, dando horas o
meias horas.coriln para.S dias Sií»/; Des-
pcrlariores americanos IS/—Henrique Le-
mos i' 6'.—94 Ilua rios Ourives 94.

XAUOPE DB ALGATRÃO fí JATAIIY
<!e ÍMonorlo do ff»rn«lo9 ourn :«
eo((nelii«;!ie, níitiiiiin, E>:-ois-
chiteH) toeisoBj i.ou(iuIdao o
orwnnMM OoRiin^iio.9 uiilhairc-a
de. nttcatn«I«)H« pulilica«l«ia
tliarinmciitianoHta 1'oSlta, <:o;i-
lii-niani <« mia aiipeeioridinte.

G nAlSIÍMO ALFAIATARIA
A..--KISEÍ"".'-. Bi<> Í91U__—ImpOV:

lãnle í-orlinienlo rie roupas para Homens
e com especialidade em roupas para
m'eninos,A rua «ia Carioca n.EiO.

0 LAXATIV0 IWELHOBOTí
mnrintlo,
brancos

rio Carlos Erba, cm poles

J.!,1ACED0aC.cr,,lS^
numerosos freguezes que em sua agencia
se encontram lorias as loterias diárias.
Ilcmclleni paro o inlerior bilhetes com
iinleceiieiicia, olVeiecenrin grandes vnilia-
cens nos pedidos superiores a 30/—J.
Macedo ¦J'6'.-3 Ilua Movo do Ouvidor.

APTIflA-i casa especial rie óculos' lepiiice-nez riu rua rins Ourives n. 92
murioti-se para a rua da Quitanda 93 A,
esquinaria rua de á. 1'eilro.

aguajTpõnkza-
Esla agun jó muito conhecida é a melhor
preparação para tingir os eabellos. Seu
uso diário ila aos eabellos uma linda c.ú-
prelo 011 cnstaiilin, impedo a caspa e o
unia cxeellenle água rie loilelle, não
mancha a pelle o ó rie 11 tit aroma muitr
agradável. Deposito geral, drogaria Pa-
checo—59 Ilua dos Aurirarias 5'J

CITRAT0 DE HFAGIIESFA'à£
los Krba é íudisperisiivcl 110 verão, paro
a dlgeslão.
TJ'll.l._TAS saoajsiK — Coso rie
1 pensão rie Ia ordem paro famílias o
cavalheiros; 110 largo rio Lapa 11. 02,

IlUAÍ.';l V!II-:.VI.
11. 8, vi Ia I" i;

a noile um empregado para rcju.mr a
quaiqucriiora os Srs. Iiospodcs.

HOTEL

QIJ1P3A ERBÂ prcvma as
paiuslrcs.

lebres

IfARIiUPACTiUItA "-.«•.•f.í'!)-
LVlRÍAB. OIü SlMiVKíía a vapor tle
Marlins 1'ilhos & C, caso fundada em
1800—33,35, 40 c 42 rua (Io uegonto—Pre-
iniatla nas exposições rie 1S81 o 82, luler-
nacional rie llnenos Aires e preparatória
paro Universal rie Paris de S9 --Deposito
no 11. 42—Ictaniionn 8:VJ.

Cnene 
iiquuln do Ur. VoldesGarcla,

premiaria com medalhas do ouro nos
exposições universoes rio Ünrcelonn 1888,
Paris 1889 e (lenova tai)'.. li' o mais po-
déroso nlinieuto quo se ussimila fácil-
menle sem fntlgar o estômago, nutro ra-
nidiuuenta e enriquece o sangue empo-
brecido. ilecommenduilo em geral pelos
Srs. médicos pelos bons resullados que
si mpre produz. Pura pedidos e Inforum-
ções diriglr-SC ao ogenlo Carlos Hoisson,
rua Senador Doutas u. 1! 1.

A SU rüfl I A Oura-se rum o phospbalo
(.¦.-ili 111 — liiiitirio de lerro o cal de
Carlos Krba.

{a 
si st a -t v .-: c a im n BJ.

jQUHHA— As nielhoress águas de
nieso alé hoje conhecidas— Agenles ire-
raes o depositários — M. Buaçqite de Ma-
cedo y r.—'ió rua General Cantara, 'fole-
pbiine 101.

B.SAÍiT^STt^tta^-
pular agencio remettn para o inlorior
liilbeles'rias lolerias ITeleelera
«Ia a')>!ii'ez:i,It;iiti.-i e KnuioiUll,
concedendo us vantagens da tlicsoiirariá.

LOTERIA RACIOBAL-ffi:
ral encarrega-so do remellcr pnra o lu-
lerior qualquer quantidade de bilbeles.
dando uma vantajosa coinínissão aos pe-
didos superiores a 100/, que vierem
acompanhados ria respectiva íniporlaucin;
todos as remessas sãq feilas com 1 i-
gorosa presleza e rcuu-lle lislas o todos
iis rreguezes. Os pedidos dc.vcm ser
ti.iilos a .lusii V»s.jiu:s. Cuivo 1.107.
do Janeiro.

rii
Ilic

[.OS OUAÍ.T0S abníirianí póphe-
nico rie Ruberl (iraesser. lim todos 03
drogarias. Agenle Luiz üollezza, á rua
de S. Pedro n, 86, sobrado.
r>AlWSI»A_.IA ESPECIi!¦_.,—
\ lirantle armazém ile roupas brancas
paro Homens, cama e mesa—Ilua rio Ou-
vidur n. 53.

í I»K-tíI>SJ-.A
•» irii

8CI_88A--nelo-
trios americanas, corria poro oilo dias

2,"i/ ; despertadores:itii(.TÍi:i.iiiis 8/; espe-
cialiilade em óculos c puice-nez, paro
liuliis us preços—Ilua rios Ourives n. 92—
Lindolplio í'. dos Santos.

LQSER JAiÕSÍ^Sq;"!^
purgante mais adequado-; rotulo branco
e vermelho. Agenle Luiz Uelkzza.
tf ABITIM HSTO8 -3 MO-
.THjIIIAHDOS 11 varoj.0 —0 baraleiro
por excelleiicia é o Ariíiazcm ila Itapu-
blica. unico que lem importação ilirecla;
rua Viseulirie du Ilio branco 40 A, coulo
da do .Núncio — tlasaes; Irmão & C.

MOVEIS MOVOS %™&-l%
cionaes e esl rangei ros, vão ver e iiriini-
rem os preços, por que são vendidos,
itínüilins para quarto, com espelho bi-
snuté, o grande Borlnhcnlo rie moveis
ausitlacos reccbijlos uiensalmenlo, col-
cbões dc Iodos os laniiiiihos, qualidades
e preços. Iraballio gararilido, bem assim
appárclfeos, tapeçarias e tudomais para¦rúarilCCÇ!" uinii casa. sciiilo tudo novo.
so no grohdõ armazém de moveis o col-
cllõaria riu Lupa—14 llu.v iia Lapa 44.

Iixistc nina comarca, no listado do
Minas, otiíie o arbilrío do juiz subslilulo,
uni moco nccessivcl :i iulluencio *e;:-

ptadoro ria lisonja o dócil cm obedecer
ãs impiilsücs ila paixão, iuipern, arro-
ganle, sobro os destroços ria lei, dis-
tributado favores generosos ou auitir-as
decepções aos litigantes; segundo ò va-
rior ile um crilerio pessoal o malleavi 1
— o earaeler polilico rios indivíduo, n a
natureza rias relações qno os prendem
aos cabcclllins rio grupo que se acha in-
vcslirio 110 governo local.

Existo esse recanto inliospito no terri-
lorio mineiro, o eu que ja senti silvarem,
mais rie uma vez, por cima rie minhoca-
beco,as vergastados rielorosas ilo capriche
daquelle magistrado perlinaz, eu que
tenho vislo os golpes rio rancor faccioso
caírem, repelidos e rijos, sobre os rii-
reilos rios meus constituintes, quero
exercer, Jeslas cplunnias, uma nobre
vingança, vindo multiplicar pelos iiinii-
meraveis leitores deste jornal a cou.
viceão dc queo Dr. Alipio Freire riu Soltas
Pessoa, juiz subslilulo rio comarca do
Carangola, eslá muilo longe rie ser uma
encarnaçãn rio lypo clássico rio niagis-
Irado romano, que era a tai sob a ligura
rie homem, sereno, inipnrcial, leniontc
rio erro — magislrultts lex esl loqueiis —
mos, ao contrario, éiini moço atrabiliário
e irascivel, trabalhado por paixões im-
pclUOSOS, escravo do. idiias lixas obsi-
dentes, quo lliólurvnm, quand nume, n
consciência, nn annlyso o na apreciação
doscasos judiciários e fazem ipie, amiiirie,
o direito appareçá Iransverlirio na linha
rio seu liorizoiile montai, sempre forle
e manifesta nos liligios rios aiiiigos po-
lilicos, sempre frágil o incerto uns pleitos
rios adversários eleiloraes.

liu peço aos quo me lerem com ntlon-
ção o, espccialiucnle, nos advogados o
aos juizes rio meu paiz que me tilircui,
sem liosilação, o epilhelo do leviano, se,
ao chegarem ao lermo destas arligns,
não se sentirem peneirados do sciitiin.n-
lo de que os aclos e decisões que for.
niiiin o ob.jeclo da minha critico são ela-
morosamente injustas o revelam, 11 um
lempo, ignorância voluntária rias nossas
leis, obstinação invencível o o desígnio
arraigado do ferir no direito contencioso
os lltulurcs que o defendem.

Não correu ainda um anuo depois qno
o Dr. Alipio SalloS entrou nesla cidade;
rcçcm-clicgodo rio norte, para vir exercer j (|m.
enlro nós o cargo de promotor rie juslie.:;
sele mezes apenas são passados, daquclla
dota ntc linjii, e, ent.rctanta, esse lapso
brevíssimo rie lempo foi mais lio que
siriüciiuic para a perfeita adaptação du
novo hospedo no clima polilico do co-
marca, de sorle que, acltialinenle, em
face das relações; lão numerosas quanta
Intimas, quo os acontecimentoslúm esla-
beleciriu euíre o cji-prõliiolor o os sar-
gênios ila adininislraçã.i iiiunieipal du
Carangola, pdde-sc ufllrniar (|uo a Iribu
rios Souzas enriqiiecuu-so com a ncqnisi-
ção do mais um foceionorio t|tic promette
ser, rie futuro, um chefe muilo poderoso
e muilo inlluoiita.

A nomeação do Dr. Saltas Pessoa para
o cargo ilo juiz subslilulo foi o primeiro
effoito que brotou da odltesüo incuti-
dicional rio moco pnraliybano ii augusto
grei rios nossos enfutiiarios mandarins ;
depois deste c em virtude desta, oulros
fados vieram denunciar a synipaltiin o
o conllança reciprocas que avlsinliavnni
riu juiz os exeelsos polrües rio adminis-
tração carangoleiiso o ideutijlcavain cum
esles, nas idéas e no3;sentimentos, o
joven magislrailo arivenlieio. Hei ile ar-
raslan para a luz esses fados ; liei rie
classilical-os, cuidadosamente; ã vista
de documentos liicontrastavcis o compro-
melto-ine a dcmonslrár, com irresistível
força rie lógica, que a eiva rio prejuízo
partidário-Inquina-os a Iodos, removendo
a prosumpção dc justiça, que, na theoria
e na viria exlerior do direito, dó
razão rio autoridade moral rios acíos
emanados rio puder judiciário.

liu sei respeitar as competências onde
ellas existem 0 não mo revolto opinia-
ticamenle diante rias ilecisòes quo
aniquilam os desígnios dos meus clieu-
les, só porque me dóa e exaspere a
decepção do Insuccçsso ; mas, rio mesmo
modo que me habituei o acatar as
seiilenças inspiradas pelo estudo jurídico
impessoaes e coherenles com a prova
uihliizida em juizo, acostumei-me Iam-
liem a resistir, com energia, aos arestas
injustos, lutando conlra elles perante os
tribunaes rie recurso, se são recorriveis,
coinbalenrio-os pela imprensa, se são
riellnitivos e irreforniaveis.

Quem podo publicidade para as suas
idéas e procura O accesso dc umalribuna
lão appareute, como as coluinnns ile um
gramle jornal, para a exposição de dou-
ti-inos scientillcas c paro o critico dos
aclos fl theoriits ollribiiirios aos seus
adversários c attestados por documentos
irrefragaveis, quem procedo por esla
maneira é leal, c cavalheiro c dó teste-
iniinho rio vivaz c arilenta conllança na
justiço c no apoio mora! dos seus conci-

llarra do Hnenliy
A' reconlicciila gctililéza rie um amigo

rievo o espl nriiria digressãn feila 11 llarra
rio Surúliv.Kão obstante o dia inoslr_ar-sc
contrariado o o nosso veneravel amigo o
Sol achar-se ehcápotadn em espessa 110-
hlina, lontoti a comilivn a lancha us í!
horas ria matiliã, 110 cães Pharouv. O
oceano osptunarento n sinislro gemia
fere/, no seu extenso o profundo leito,
como que amedrontando a colislrucçãn
ailainailo da faceira Rieàlta. que iihperli-
nenio e veloz, abria naquellí: dorso verde
azul sulcos sensíveis, á guiza rii; quem
alfronln a cólera rio resji
cailor

¦lo
uma

cyllndros,

ila\H'l ron
"licpõis 

rie ditar, horas rie viagem che-
gamos á S. Francisco de r,aro'ara,poqucua
povoarão qno demora na foz rio rio :;u-
ruliv/iix) niodesln como a brandira rias
suas poucas casas. Sem prequiar, não
piiile Ricalia nos conduzir ale o puniu
a que nos ricslinavainos, o'quo nos onn-
gou ao embarque 11'muo pianclin^quo
subiitib) o rio Suruliy nos candii-io a
fabrica do ccróiiiico rio venerando Dr. Ja-
citilho neniordino Pinlo da Fonseca, que
nos recebeu com o maior alegria. Ao
cmbocòriuos 110 Suruliy, veiu ap nosso
onconlro o Santa Anlonio da Barra,
qua á proa trazia o primo Juvcncio, que
com ,*i sua ligura oval o inaslodnntica
brnuiia dccontonlamoiito, e os cslridulos
rio suo voz ruiuiuenha, um verdadeiro
Simoum, parecia niuíuuçior unia tempos-
lado. Como vem aricliü o il/iloiiíd! grilou
um rios nnssi s companheiros.

O primo Juvcncio faz guerra rie morto
ao modo correcto por que pronunciamos
as palavras; c o assim que cslã conven-
cirio do que — nió-có-lo — deva ser —
múcúlá— .Não permitiu considerações a
respeito rio seu moilo rie ver, o quando
so lornn necessário corrige Camões e Sa
de Miranda ! No calor da discussão, lenho
pur vezes ouvido delle esla phrnsc: I.
mais fácil eu adoecer do que tirarem o
thxapío da minha convicção! Pobre
gratnmntica, infeliz lingua porlügu.ssn I
lio, porém, quem lenho mania mais pe-
rigosn I li assim o Juvcncio passa-pri-
niissiniainenlc por esle vallc do lagrimas.
Fizemos tuna visito completa :i olaria o
tivemos o melhor impressão. A qualidade
superior ria matéria prima ali empregada
no fabrico da tclliá e do tijolo o quasi
tradicional—o as cxlonsas jazidas sao,
presumimos, incxliitguiveis.

0 barro é Iranspnrlodo em vngons de
ferro das jaziilus n nineçn rio amassndor,
quo é do conhecido fabricante Marry's ,e
ipie fabrica pur (lia mais do 20.000 li-
jnlos, A lamina rio borro éexpellldap
próprio aniossodúr o corre, sobri
peca composta do pequenos .
rcvcslidos rie fèliro, dispondo dc#uma
grado dc arame, que reduz a lamina a
tijolos, que são inintcdiatomciile Innçn-
diis em taboleiro collocado 11*11111 vagou
próximo o iPalii conduzidos para o le-
lheiro, onde. se opera a sécca. O niolor
ipie é rie 12 envoltas, é rio reputado
fobrieunlo 'larshol, rios Iislados Unidos.

i-slc iuipurlonli! cstabclccimenln rie
prodmilos cerâmicos eslá em condições
rie salisfazer a mais csigenta procura,
porque, além rio bem montado, o aclual
gcrenlii ó do nina Brando actividnui!,
Vão agora empregar o braço rio Iraballio-

osialicoj o quem. como o aulor
lestas linhas, tanta batan-se o lavei* de

lal iinniiirraiita, quer un imprensa, quer
na tribnítii popular, llunrã solisfeilo com
a viuhilidade de um lão disciplinado
clemi ulo rie Iraballio. A's 4 horas ria
larde fazia a conilliva as riespedirias e
eut demanda rioslá capilal parliu, com
us n_iii.lei-iiiniilos c linincnagcns que
merecem lun distinetos cávallíeirtís he-
píer, Arami, La Placo o oulros notáveis
iislninoiiios serviram do animaria pa-
tastni enlro dois dos nossos compa-
nheiros. uinlivaria |iclaoppoi'lunidado dn
applicofão das sublimes leis nstrono-
nucas lios prineipios philosoplilcos, pro-
pugaiias por Fliimiiiariuii, Fiquicr o ou-
Iro--

Quem, como eu, assis! 1:1 ealmq o ries-
prevenido a conversação rie lão ele-
vario nhjficlWo, deve cunfessar que o
espirita imcamiiiliou-se a mnilitação su-
bro a delenda Cartlwgo, do cslraordina-
rio nialhemalieo Pylagoras. Tal seita
religiosa ao menos nau se reseule ainda
dos grandes males do que eslão impre-
gnadas aqncllas que servem de Ireio a
liirmniiidudcf. Desse Iclliargoful acordado
por uma gargalhada cslriricnle o gostosa
do Pilulinlin, essa criança, cuja joviali-
daile é mais poderosa rio que uma boa
dose ile proioxydo riu azolo. Os dois
companheiros conservorain-sc na mesma
concentanção dõ espirito até o cães, Pha-
roux, onde (lesembarcáinos As 0 horas da
larde, com as saudades ile quem se
despido dus bons eraros momentos que
as agruras ricslo vida deixam fruir.

XXX.
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governo desse paranaense lão honrado
c lão justo, quão sinceramente devota-
rio á causa rio engrandecimento c ria
felicidade ria Pátria.

E' talvez um dos goveruariores de
quem menos se tem falado. Ninguém
lhe viu ainda o retrato a oleo ou em co-
ricaturas rie jornaes; mas o retraio de
SCU caracter impoluto, o retraio de sua
viria polilica é lão eloqüente e lão bello,
que a gratidão paranaense lia ile fazel-o li
gurar entre os mais dignos no galeria
dos homens illtistres de nossa lerra.

Iisse retrato, porém, merece os traços
de oulra penna que nãoorio itiliobil autor
destas linhas. , .

Aqui só deixamos unia ligeira noticia
dessa individualidade lão digna do res-
peilo, rio reconhecimento o ria admiração
dc seus patrícios.

Como exemplo de alevantado civismo,
rie cbrreeção e rie moralidade adminis-
Irativa citaremos alguns dos seus aclos,
mu rios quaes inspirou a um jornalista
as seguintes palavras, que são a expres-
são iia verdade o da juslica: ('Tivesse
o pai,: inuilos homens desta tempera o a
republica brazileira serio dciiirq cm
pouco tempo o modelo das instituiçues
polilicas.» _

Estava o Dr. Xavier rio Silva 110 pri-
uieiro anno rio seu governo e já linha
dado exuberantes provas da moralidade
rie sua administração, quando appareceu
a pretensão de Gervasio Pires c entres a
tuna gruiide parte rio lerrilorio para-
nnense. Falhando aos pretendentes oulros
recursos peranto esse governo que punha
nm dique o ganância rios cliamatli s
bcdengorislas, que organiSavam oonjuiau'
dilos.para enriquecerem á custa rio no-
trimoniii territorial rio Estado, niipella-
ram para a inllucncia rio general oiilao
conimándaiite do dislriclo i.iriiiar. tste,
porém, nado podendo conseguir depois
de rcilerados pedidos pessoãlmeiilc feitos
ao governador, aineaeou-o de deposição,
caso uão apnvovussò a fomigorada con-
cessão rio terras.

A resposta decisiva do Dr. Xavier nao
se fez esperar muilo. Calmo o inabalável
no cumprimento rio seu- dever, liegon
nesse mesmo ilio approVaçúo ii referiria
concessão rie terras e O seu aclo foi pu-
blieario 110 din scgninlo,prnil-uzindoodnii-
rnefio o couteulanietito publico.

São será inútil dizer-sn quo o general
osfui'çou-50 em leva-o clfeilo a sua in-
snliln oincaca, mas não encontrou apoio
na maioria ila guarnição. que reconhecia
110 governador rii hsiailo uma autari-
dade legal e digna rie todo o respeito c
confiança.

Nesta.segunda phase do seu governiio
que o Dr. Xavier leve mais òccasião'(lc
revelar a sua tempera rie liomcni poli-
lico, vencendo n erisepor que passamos,
superando as ¦lifllciililades ontapostns a
marcha regular (ta um governo consli-
tuido que se reergueu sobre os escoin-
bfhs rie uma guerra iliteslinn.

Dominada 11 guerra civil, mas anula
não dominadas as niaiiifestaçunsita ódio
O as represálias que delia fatalmente
se originam, S. lix. iipparecnn como o
anjo ria paz e ao mesmo lempo couto
tinia garantia do diroilo o do justiça uu
Estado porque ja então não eslaVamos
mais cm eslado rie Silio O era preciso

iodes (mirassem no rcginien dn

oulubro rio
lar no lislado

: rie quatro

a

O COVlUiNAIlDll Dll. ITIANCISCO XAYIEn Dts
SU.VA

lim fevereiro próximo deixará 0 cargo
de governador deste Eslado o honrado
cidadão Dr. Francisco Xavier da Silva.

0 que tem sirio a admiiiislração desse
benemérito paranaense, mio ignoram
por certo aquelles que lém acoraponliado,
nesles iillimos tempos, o vido adminis-
irativa desle listado;

.Nunca o Paraná se achou em condições
lão precários conto nessa énuca em que
recomeçou o governo rio Dr. Xavier ria
Silva. ,

0 federalismo invasor, quasi paraly-
sainlo todos os ramos da ooliviriario pro-
iluciora, saqueando us populações o
levando por todo parte o terror, a devas-
tação e a morto, legou-nos apenas os
negros c tristes vestígios do 111110 enorme
calamidade I O listado, cujo progresso
era nascente, leve tle começar viria nova.

No thesouro publico, Baqueado nelos
Guiucrclndo o Custodio rie Mello, Iiuvia
um debito superiuromil contos de réis.
0 serviço publico completamente anar-
chisado"tcvi: rie ser reorganizado ; as
vias de coniimiiiicacão eslrãgarios furam
concerloiliis e oulras construídas.

li a principio falou-se que O governo
federal concederia um auxilio de ml
contos a esle listado para reparar os es-
tragos ria revolta, mas isso foi só paro
iuglez ver. Não obstante, o Paraná viu
ícorgnntor-BO o seu regimento rie se-
guranca quasi exteriiiinario uo cerco da
Lapa, vio pór-se em dio o fiincciona-
lismo, nielhororom todos os ramos ria
administração publica o diminuir consi-
rieraveltneiite a sua divida! Não obstante,
repelimos, O Paraná tem sentido im-
pulsões rie viria e Je progresso graças ao

que
lei..;

Não obstante, quando cm
anun passado so devia real:
o eleição rie um senador
deputados foderaes, lifeslnii-so oslon
sivaincnlo a Iulervenção rias loiras leile
raes em apoio do uma chapo ilissnlenta,
para 11 que jogava-se ata com o nome rio
cnlãn presidente da ItapubUcu, o illuslre
ntnrto marechal Floriano Peixolo.

li-ise faclo não era sóinouta uma nf-
Ironia aos brios rio eleitorado parana-
iMise, não era sóiiienle uni allenlailo ao
livro exercido tle um direito constituído,
nõo era súinculc eoulrnrto ao recta pro-
codimenla rio Governador do hstario que
mantinha completa neutralidade no
nloito mas ia ser também a origem dc
graves couliielos, ia uiigmeiitar o luta,
encher rie mais fundos dissabores a
alma ila familia paranaense, porque em
muitos collegios oleiloraes n povo pre-
parovo-se para reagir, no auge du mais
jusla indignação e nn defesa rio seu mais
.agrado dlrciío'civil conlra lão indébita
quanta criminosa intervenção.

Foi então quando o ilr. Xavier da Silva,
Irilpavhlo diante dc Iodos ns beatas de
ameaças que lhe faziam os arruaceiro.**
0 sem" se llluilir Solll'0 os funrir.menlos ilo
seu aclo, adiou as referidos cleit s, que
se verilicnrain n U rie janeiro desta anno.

Tramou-se novaincnlo o suo dcposieiin,
e quando lhe levaram essa notícia deti-ihta
o mais eloqticnli! resposta: mandou
H. lix. despedir o guarnição rie palácio
e [Icou só com alguns rios seus antigos I

Dionle desln lição rio civismo, desta
nlevanlndo exemplo rie sua cntiscieneia e
austero cumprimento dc dever, so náo
recuariam envergonhados os cynieos
plmrizcus ria legenda uhrislã.

Venceu a energia e a força moral rio
governador e desde onlfi" rwjuMlnu. 31! o
autonomia rio Paraná n uãu mnis se tanfnu
desacatar a lei. nem o principio ria nulo-
ritlario neste lislado.

li' que o Dr. Xavier ria Silva, osso lio-
meiii simples e nccessivcl as relações
das mais humildes creaturns humanos,
sem oulra aspiração pessoal que nao
seja a viria modesta do seu torrão natal,
lem a camprehensãa Incida rio seus rie-
veros o forca rie um earaeler, o rigiriez
moraí com que calma o eniiscieiílcnienlo
vimo-lo desferir rie seu gabinete rio
governador golpes rie morta conlra ns
ambições desregradas de poderosos que
lém a' faluiriarie ile. se julgarem superio-
roso tai... „ - .,

O Paraná orgulha-se pela escolha feita,
cm hora lão feliz, desse illuslre Ilibo
porão cargo rie governador o deseja que
seus aclos sirvam rie estimulo e ile oxoni-
pios a todos quo lhe suecoderem uo go-
verno do listado, a semelhança daquellcs
que, 110 governo da grande llepublica
¦lurte-omerieaiia, sempre encontraram
estímulos na vido giormsa rio presidente
Washington.

Ai.itiso Su.va.
«"•S*"»———
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CLUB DA LAVOUlt..

AC.TA DA llf.CNIÃO DOS LAVUADOIIKS DA FM2-
oueüia nn ASiii:sTUiiA

Presidência do barão dc S. Geraldo
Ao meio-dia rie 8 rie oulubro rie 1895,

neste arraial dn Angusliira, reunidos os
sócios rio Club ria Lavoura barão ile
S. Geraldo, Francisco Gomes Figueira,
Cypriuni) Gomes Figueira, Carlos Gomes
Figueira, José Cesario de Figueiredo
Córles, Dr. Francisco Cesario de Figuei-
redo Córles Júnior, Dr. Antônio Luiz
Monteiro da Silveira, Theonhilo Rodrigues
Pessoa, Custodio Pereira rio Custa, Miguel
Augusto rie Ilarros Faria, Leonardo Tei-
xeira Marinho, José Anlonio Rodrigues,
e Francisco Faria dc Salgado Júnior, foi
aberta a sessão;

Lida a acla rio sessão anterior dc 20 de
maio passado, foi appt evadu.

Foram propostos paro sócios, apnrò-
vários, o tomam assento os Srs: João
Guedes do Costa, Juão llaplisla ile Ilillen-
court Caslro. José Cesario Teixeira rie Fi-
gueirerio Curtes, e Luiz Augusto Teixeira
ue Castro.

0 Dt*. Leopoldo Sckisiinei* ('1)1111111111100
não poder comparecer á sessão.

O Sr. presidente coininiinica que se-
guirnni seu destino us representações
no congresso mineiro e presidente rio
lislado de Minas, votadas na sessão atile-
rior, e quo vai mandar ler a ao presi-
«lente ila llepublica.

E' lida c upprovada, c è do leor se-
guinte:

«Cidadão presidenle da Republica—0
Club do Lavoura de Angustura, rio lis-
todo dc Minas, em sua sessão de 20 rie
maio rio corrente anuo (junta sc a copia
da acla) resolveu que se representasse a
vós <( contra o tarifo movei estabelecida
na eslrada rie ferro Central do Rrazil,
que tem duplicado os freles, e contra o
111:10 serviço ria mesmo com as taes in-
scripções,"tiu ¦ fecham os despachos por
mezes e uão logar a abusos, o, sobre-
tudo, conlra 11 suspensão rio trafego mu-
tito com a Estrada rie Ferro Leopnlriina
ipie lem dado logar ao monopólio, cm
Porlo Novo, do commercio-, c dos redes-
pnehosi que encarece cada vez mais ás
mercadorias. »

Vos parecerá, talvez, estranho que esla
representação só agora quatro mezes
depois ria nossa reunião, vos chegue ás
mãns. Ii' qite assoberbado como osli-
vestes com o luio intestino, quo Iodos os
dias, entalava o Pátria com a queda, nos
campos da batalha, rie lanlos lillms que-
ridos, esle club aguardava òccasião on-
pòrluna paro vir a vossa presença, certa
que, publicadas nossos sessões nos jor-
unes dc maior circulação, como ecos-
lume, c zeloso eomo sois pelo bem pu-
biicojáo encontraríamos em nosso ca-
miliho. Cmii eítelto, as nossas previsões
se realizaram. .

As celebres inscripções, verdadeira
poule. ries ppnrccerani *. os despachos
estão francos, diariamente, paro Iodas as
estações ; o o trafego mutuo esta resto-
bclecidó.

Vos riamos os parabéns e 110 direclor
que ininienstas pura o espinhoso cargo da
eslroila dõ ferro d-n ral rio brazil, ma-
recliiii Moraes Jardim.

No entanto; boje. que pur todos os-can-
los deste vasto paiz lesoam os hyntnos
da paz ; que os viuvas, os lilhos, os pais,
os irmãos, os parenles o os esposas ja
não ehoroiii mais rie suslo pelos (pio
empunhavam as armas, mie, o lorio o
momento, podiam siiccitinbir na lula ; e
que pojeni com o rio.-cinço da paz, ries-
folhar sobre as sepulturas dus que ,se
foram ns goivus o os sondados; permtlli
qno digamos:

lisUi lenuiuaila a guerra inlestinn. _
Agora (leveis começar, como primeiro

magistrado da niujão, n guerra conlra os
abiu-os e as prevaricações.

li-sa tarifa movei quo elevou os freios
ao dobro ainda ncrritiral e perdurara,
em risco de ser iiiigiuunlndn, se, quanto
antes, não atitoriziíriles vosso direclor a
cortar esse enorme pessoal que se vè
na estrado rio ferro Cenlral rio Brazil.

Dnplicou-sc ou lriplicou-se o pessoal
por òccasião ria revolta, porque o Ira-
bnlho era ile dia o rie noite. 110 trecho
om que transitavam as tropas e muni-
eões beliicas ; mos elle .unliníin o ines-
mn! .,

üeveis vos ler admirado, nas mandes-
bicões que tendes recebido rio todos as
repartições publicas, rio enorme pessoal
dellas que consome uma boa parte dus
retidas publicas.

lira mesmo espectaculoso quando se
aniuinciaviiin eslas manifestações:

Tros mil operários do arsenal rie ma-
rinlin! . ,
..'fies mil operários rio arsenal rie guerra!

Três mil operários das llfllcilins tio es-
Irada rie ferro Cenlral rio llrazil I ! I

Aflttnl, quem paga lodo esle supera-
biuiilanle pessnai é o contribuinte que,
neste paiz, so resume 110 pobre lavoura I

li' bem rie ver a rnzun porque não
bnli.-le ainda na tarifa morei; porque
para islo, é preciso cortar dcspCZOS, O
que imporia diminuir e diminuir muilo
esse pessoal.

Fartais proeminente papel, e vosso
nome Ileario celebre, sc fosseis o pri-
uieiro a enfrentar esse vicio que consome
tantas intalligcncins, e cuerva tantas oeli-
vidades — o gosto peto funceioiudisino.

lim um paiz novo, como esle, o rie ho-
rizoules lãu vastos, deveria ser a ultima
carreiro o seguir: alta empregado pu-
blica.»

Tudo estrago; sobretudo ullcndcndo-so
ao palroniilo escoiirialnsn que so observa,
c au abuso rios .-polilicos rie inii fé, quo
querem converter o pobre empregado pu-
biico mn carregador rie chapas!

0 fallecido Francisco üelisurio, rie sau-
dosa inenii ria, um dus homens que, 110
lim do ultimo reinado, mostrou a mais
lúcida iiiluicái) paro os negócios públicos,
e. subreiuili). um senso pratico pouco
côinniuín. disse em pleno parlamento,
como iniuislro ria fazenda, 11a discussão
do nrcanienlo, une u fuuccionalisino era
excessivo: mas que elle nao linha co-
rogein para curial o, porque llcaria ttSsim
itaseinpnvada nutria genle!

0 vosso direclor ila eslrada rie ferro l.en-
Irai, ua iilliuin cunfereiidii com a com-
missão rie or.--; iiieuio ria câmara rios ilepu-
I.T.Ios.brilboii. in.islroil (pio era ligado por
laços inliui. s a esse grande liumeill, que
se'eb;uu'!U D. Manuel de Assis Mascare-
nlias, o ivpu ca licnra, ria inilepcndcnciu
dc earaeler edii iiiagislriidoiiilegro ; pro-
scindiii de ataiins ereililus olVerccidos, re-
verlenrio otauns da compra rie imita-
riacs para iiiirihoratiieillo rias nfllcilins.

Cum < licito ! riu que serve comprar
grande massa rie material píirn llcar eu-
custa-to e destiproveifado V

li1 sabido que ha grniulu, mas mesmo
exnrl.ilaule quiinliriodi! rie mnlerinl eu-
eoslado nas ollic.inas, carecendo rie cou-
cortas. , , ., , ,

porlanlo o que urge e regularidade rio
serviço o Iraballio iissiriun riu pessoal,
lisle iiáu*se faz cuni muita genle. Faz-se
com pouco pessoal, e uiiiilii bem retri-
biiido. .

Nós vos nuiijuramos a que envererieis
por esta sumia.

As>im dimiiiuireis sem exagero as
despezas. da eslrada rie ferru Central, etn
tnelaile, e pnriereis baixar ns iorilas e
acabar com essa machina internai eliu-
inaila tarifa movei.

Muitas abusos so coinmetteram 110
Icmno rio revolio.

Maus brazileiros, empregories prova-
riciulores, aproveitando rias angustias rio
Palria, vulcram-so do uceasiãu putalazer
seus negócios, creur monopulius odiosos,
perturbar a marcha riu ituntiiereio, poro-
lyzando os mercadorias nos estações c
quasi produzindo a fome em algumas lo-
calirindcs, pelo earostiu dos gêneros.

Pois bem I hoje que Icnitas calma para
cuidar dis negócios públicos, é preciso
começar a guerra conlra esles iratáidcs,
e punll-os para exemplo futuro.

Sabcinos que já se iniciaram alguns
inquéritos, que deram logar o sumirem-
se os livros de taiões, ile mezes o a fuga
de omprègados subalternos.

Nós, como cnutribiilntas, como cidadãos
brazileiros, vos pedimos com instância
píosognfr nestes inquéritos, ora sustai-
lados. Série inexorável, li' opinião geral
que só se reguinrisnrii o serviço da es-
Irada rie ferro Cenlral 0 rie outras estradas
de ferro, e as despezas do eusleio ilimi-
nulrão, pelo arrendamento das mesmas
o companhias inglczas amestradas na
administração, e econômicas; porque
ellas não conhecem a polilico e nem
es afilhados; Barulhamos desta opinião,
porque, Infelizmente,o caracter brazileiro
revela-se franco o condescendente na
administração; se em relação á Central,
e no mais, provardos o contrario, muilo
vos elevnrels no conceito publico, lisle
Club tarinitia vos saudando desejundo-vos
vigorosa saude e as maiores prosperi-
ilarics ao vnssn governo.

Angusllirn, 8 rie outubro rie 1895.—
iSailífá c fraternidade.

importância histórica estes talcgrummasí-;
nm* tratar-se rie um acontecimento po*
litico do grande vullo, que em todo a,
Republico rio llrazil só leve o Pará e esto
Club que se pronunciaram contra cllct
não falando 110 ilio Grande do Sul, vat
mandar ler estes telcgr.mmas, assim
como uma carta do grande patriota mi-
neiro, fallccido vigário Joaquim Camülo
de Brito, aliiii rie que constam de nossas
aclas. lim seguiria são lidos o são do teor
seguiule:

Genernllssimo Deodoro. Central.—O
Club rios Lavradores rio Aiigustura, cui
suo sessão rie 10 rio corrente, votou uma
moção reprovando o vosso aclo de disso-
iucao rio Congresso. Hoje vos felicitai
pelo renuncia da presidência da Repu-
blica, em vosso substituto legal. F,' uni
acto de patriotismo qno vos recommenda
á historia; desde que vos submclleis á
maioria ria opinião dos vossos cone!-
dadãos, livrais o Republica nascente ria
grandes difileuldados e atteslais a nossa
indolo ordeiro, o que devo elevar-nos
muito uo conceito rias oulras nações.

.¦(ieneral Floriano Peixoto .—Central—O
Club rios Lavradores rie Angustura, lendo
noticia, hoje. quo. como subslilulo legal,
eslais investido dn alio cargo rie presi-
denle ria Republica, conlla muilo cm vosso
patriotismo, sobretudo em vosso prolu-
dado para que sojais lima sertliiicla uvan-
caria ilos cofres públicos e dar, libcrriados
dos cidadãos e um inimigo cruel dos lor-
pes especuladores, que luilo estragam c
desmoralizam.

Pântano, 24 ile novembro de 1891—0
presidenta rio Club, Barão de S. Gcraldn.o

d Prezado Sr. barão—Applattdo a moção,
protesto, posto (pie indirecto, muilo op-
porluno, (pie lem muilo signiliearão o
revela hombridade c, ao mesmo tempo
prudência e sensatez. O.talD, quer elle,
quer a representação ao congresso mi-
neiro, achem adhesão rie oulros cenlros
rcproriuelores.

Como sempre amigo obrigadissimo _
allécluoso— Podre B/'iYo.

SC, 20 de novembro rie isoi.-

Muitas oulras cartas e felicitações rc-
oebeu naqitella òccasião este club, entrei
ellas sobresnindo a rio redaclor ilo fíepa-
ração, Phil Slnugler o o do presidenle ria
cornara municipal da florescente Lèopol-
riiua Sr. Lucas Augusto Monteiro d<j
Ilarros.

Communica mais o Sr. presidenle qua
o UO---SO dislinclo sócio, Dr. André lloascb,
parliu o mez passado para Europa, c pro-
mellcu-lhe osliular com allençáo os syu-
dicatòs agrícolas, sujeitas ao exame rio
uma comniissão desle Club.

Disse mais o Sr. presidente que o (im
principal desla reunião era Irolar-se doa
melboninienlos rios estradas rie nossa fie-
guezia; que o experiência mostrava quo
nesse trtennio passado a câmara linha-so
prcoecupodo exclusivamente com os so-
néamonloB e. abastecimento dtagua para
o sério riu município, deixando as estra-
das cm eslado lastimável, maxime os
pnntes, que eram verriarieiros precipicios.

Lenibroii-se. cnlãn. esle club, rie fazer
uni appcllo aos conselhosdlstriclacs (lesta
freguezia, que se compõem dos riislriclos
ria série da freguezia, Volla Grande, São
Luiz, Água Limpa c parle rie S. Sobas-
liáo ria lislrela, paro se moverem e cs*-
quencrom-so rio centro, que, só servo
paro sugar as rondas rios dlstrictos, a
fazerem Indo por si.

A coisa lhe parece fácil.
lim vez rios dislrictos gastarem dinheiro

com mãos concertos rie esl radas, tratarem
logo rie estabelecer linhas térreas ii Irais-
cão animal (bonris) ria bitola rie lifl con-
limelros, nas seguiulcs riirccções: ria
eslaeão de Antônio Carlos a Angustura ;
rie Angustura o Volla Grande ; de Angus-
tura a S. Luiz; rie S. Luiz a \gita Limpa O
do Agun bimpaa S. Sebaslião ria lislrelta.

O dinheiro que faltar, ns riislriclos;
conlraiiírão empréstimos cum aquelles
que tiverem interesse iiniueriiato nos
linhas rie bonds, com os juros (pio haln-
tunlinenle pagam os lavradores aos seus
correspondentes na praça do Ilio rie Ja-
neiro ; porque quem não o liver vai ne-
¦lie emprestado—pnra emprestar ao dis-
trlclo—o assim empresta a, si mesmo.

Queremos dizer: emprestam dinheiro
pnra sc lazer unia eslrada inie quasi quo
só lhes interessa', á ctMluao distnclo,a
que muitas vezes faziam n sua pronna
ctisla. .,. ,

Foi muilo applaudido o idea, depois ue
animada discussão. , ,. , . ,

Os presidentes dos conselhos ilislrtclaea
rie Angustura, S. Luiz o Volta Grande -»
João liuedcs rio Cosia, Custodio Pereira
rio Costa e. Miguel Augusto ile Rarros
Faria e os conselheiros riistridaes . oao
Bantísto rio Rillencourt Castro o Luiz
Augusto Teixeira rio Castro declararam
aceitar com todo o gosto esle plano
rie viação, que iurn dar execução ao
mesmo," e pediram ao Sr. presidenta para
lhes fornocor ulgmis orçamentos a cst_5
respeito. ,_,

O Sr. presidenta propõe que se nomcfq
agente dc immigraç.1o desta freguezia o
Sr Alfouso Je Aurrclu Visconli, por ter ast
qualidades precisas, aclivldade, ntelli-
gencio c probidade c estar actualmonto
éom escriplorio rie agencias na Capital
Federal, á travessa rie S. Francisco ria
Paula n. I, sala n. 34.

Foi npprovaria unanimcnlc.

Não havenrio inaisnaria o Iratar, ençer*
rou-SO a sessão As 3 horas ria tanta—.
Barão de S. Geraldo, presidenta — Mui»
cisco Gomes Figueira, secretario.

Parabéns
Ao Dr. Felix Nogueira citmprimcnt*

pelo dia do hoje
Um aiingo

20 de oulubro de 1895.

AnniviM-Biurlo
Colhe hoje mais um anno rie existência

o Sr. João'Fernandes rie Magalhães.
Mil felicidades lhe deseja o seu amigo

F.

R<iiipa*4 |in«'!« erian<;aB
Não percam ieiiipo, rua dos Ourives

entre Asseiubléa e Sele rie Setembro—O
Poraiso rios Crianças —li' casa especial.

i-ratxuczia do OI«irIo
ao Sr. Or. delegado riesla fra-

Fi
Aviso ao Sr. _. , .

guezia que o botequim da rua do l.a.-
teto 11. vinte e tantos), nu .Ila 14 e 13 do
corrente, teve toques e cantorias .ora
do horas, fiincciunanrio peios fundos do
botequim, tendo sairia e enlradas por
portas travessas.

0 Sr. presidenle diz quo por òccasião
do golpe de eslado rie 4 rie novembro e
como conseqüência ria nossa m*<*j*«7o ria
sessão do dia 10 de novembro, julgou
conveniente, como presidente desle Club,
passar lelugrammas aos inuriíchaes Ma-
noel Deodoro da Fonseca e Floriano

A«i« nortuguos-o»
Mais morto rio que vivo, vim rie Por-

tugol em procura riu sonde, que recupe-
rei com dois vidros rios pós anti-heinor-
rboidarios rio phannaceulico Luiz Carlos,
pois os meus incommorios eram muitos
íi todos causados pela muita hemnrrlioida
rio que solfria, o que alleslo e juro se
preciso for.

Santa Ilosa, 2 de outubro do 1895.
João Lopes Esteves.

Vendc-so na drogaria Sul-AmericanS
rio Silva, Gomes & C. á rua tle S Pedro
— liio de Janeiro, onde é encontrado
o Anli-rheuinatico Paulistano, o uuicu es-
peeilico quo não preciso de orijulorios da
linimenlos, fomentações, ele.

Dois o Ires vidros ó usufficienta para
curar o rlieimialisnío syplnlitico e here-
ditario.

Tombem acabam do chegar as popula-
res pílulas Siidurilicas poro curar aí
consiipacões, dcfluxns, tosses e dores d^
dentes, á drogaria rie Silva, Gomes & C,

Peixolo; e como não deixam rie ler sua| rua ileS. Pedro—Ilio Janeiro.
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—Que liomcni.oSr. vigário d'Areyncs!...
Ali! cllc é muilo conhecido c estimado
no quarteirão... Tão caridoso que elle
él... Quer informações sobre Sorvais
Duplali... Bem; mas parece que eu
acabo de as dar !•-

oh ! nós conhecemos liem o sujeito...
Sabemos o que cita vale, mas agora o
que nos interessa nlo é a sua mora-
lidade...

Que quer enlão?
Saber se elle ainda mora aqui...
Qual l o proprietário bolou-o para

fora, homem de Deus !
Quando?

Cm mcz anles da entrada dos calções
vermelhos em Paris... mais ou menos...

A senhora não saberá onde elle eslá
jporando actualmente'(....

Mas com certeza o senhor não

cüe ainda exista ?
1.0 em (pu: elle morava
im riaria iudo para saber

cliaixo dii.ruiuas ! ,
Cila lal?,.e.ri riu 11 56 ria
in-, liso é assim'.'

enlrada rias tropas rie
Vorsaiilos 

"i 
111 IMris-a senhora uãu [ornou

a ver Servais li.;|ri:it'í
— Não I. • Felizmente para elle !...
liVtdcntanicnl. nada mais porila infor-

mar o mulher.
• Schloss agradeceu o reiiiou-sc muilo

desapontado.
VtSligloS rio homemOnde achar, agora

ipie elle procurava?
i\ casa em que morava Joanna lival e

fora residir ja uão existia.

o no

onde IlupIM taro rc , ,
A quem se dirigir'! Para ((110 Indo
A presença rio ex-capilão federausl

posenlo do Joanna explicava serdo motin
áais íialiiral, assim coirio sua retuanna

111
com as duas crianças.

Vendo o casa em fogo, Sirvais qtiizcro
salvar as llllios ria pobre mulher q".e elle
sem duvida conhecia; mas, depois dc
ler obedecido o 1 sse bello movimenta,
nara onde teria elle levado as crianças'.'
Porque não as registrou ?••'.

Sorvais ainda existiria?
Hão teria caido .sob as balas, dos ver-

raillezcs. como desejava a porteira da
rua rio Cheinin-Vert 'l

Turias eslas perguntas enchiam a ca-
beco de Schloss que. rellectindo, chegou
ao canlo rio rua Síiint-Miiur.

Umaidúo olravossiui-lhc o pensamento.
—So elle interrogasse o negociante rie
vinhos em cuja casa, no véspera, elle sc
informara rie Jniuino Ili vai e que aflir-
mira conhecer os lnt_ui!ínos rio casa 111-
condia-ta? Talvez cllc pudesse fornecer
algumas liidicoçíes o respeita depuplat.

O lereiio não he-iiou e dirigiu sc o

Uosín vez ella eslava cheio rie gente e
o patrão obrigado o servir os freguezes.

Schloss nediu um csilicoãltiho tlekirscli
c esperou" /pie o ncgocioiile se iiesoc-
capasse mais.

Logo á primeira vi-lo o bom rio ho-
mem reconheceu r, rreguez ria véspera.

—Ainda precisa rie algumas inforim-
ç-jqs 

•; __ hergunton elle so aproximando.4 —Sim yeiihoi*, mas quando o senhor
tiver lempo... fiada depressa...

-listão todos servidos e eu prompto a
servil-o...

-o senhor tõnhceeu, na casa mcen-
diária, duranlo o cutiimimo um certo
Sorvais Uuplat 'í...

O negociante rie vinhos fez unia ca-
rela. . ....—Infelizmente, meu amigo, iníellz-
menle .. lira um capilão fcacralista
que me roubou naria menos rie duzentos
francos Jc vinhos e aguardente 1 Ah 1
patife l AA l canalha l

Decididamente Dupla! não gozava dt:
sympathias. Andava roubando lorio o
mundo ,»..-,

Não sabe o que n feito ilesse
homem 'í tornou RayuiouJ Schloss.

Não. mos siipponho que elle foi
fnziloriu. como bem merecia...

Fuzilado !...
lira o menos que lhe podia ler

SUCCedlrio depois do que elle praticou
no quarteirão... O diabo do homem
aterrava todo mundo l... Só falava em
fuzilamento por.qualqner coisinlm... 0
feitiço caiu sobre o feiticeiro...

Sim. porém não lio certeza ainda...
Certeza não ; apenas como elle não

appareceu nos ulíimos dias da com-
muna, ú dc esperar que tenha feito
viagem para o outro mundo...

Lembra-se mais ou menos da ul-
tinia vez que o viu 'i

Perfeitamente. Foi no dia 25 de
maio...

Dala precisa 
'í

O que ha rie. mais preciso o lenho
razões poro o atllrmar... Elle veio roqul-
silar 50 litros ile vinho para a guardo ria
malrie rio onze... Ainda tenho na ga-
vela a requisição...—guardo-a como
lembrança. .

—Sabe se elle conhecia Joanna Rival í
—Sim, elle a conhecia c ella linha

muito medo «leile. -. Durante a guerra
Paul llivat, bom c bravo rapaz, era
guarda na companhia em que Duplat era
íurriel...Não liouve miséria a que o

Rival!patife não obrigasse o pobre
Ah! carrasco rio guilhotina II

—Então, acho que o Sra. llivat não sc ¦
ria capaz rie lhe confiar suas lilhos ?

—Ah! quanta o isso, não!:, nunca!..
Mas pensei que já lhe liulio dito que os
cfioncas morreram queimadas, conto a
tnái, 110 incêndio rio casa...

Schloss jiitaou inteiramente inútil des-
illmlir o negociante do vinho,

—Acredito, onlão, que Duplat fosse
fuzilado?..-

— Nem podia deixar rio ser... Sc não
ei logo, foi depois;; • Andavam á procura

delle e com certeza o encontraram!..
R.ivmonri Schloss nõo quiz insistir.

Demàt3, cllo lambem achava possível que
Duplat, como lautos oulros, houvesse
dcsapparecitlo na lormcnta.

O bravo loreno voltou, cabisbaixo, á
casa rio vigário rie Saiiil-Aiiibroise,o quem
coiunmnicou o resultado negativo de suas
ultimas pesquizas.

A boa vontade do abhadc d'Areynes
achava-se paralysado por impossibili-
dories nialeriacs.

So cnitanlo, persistiu em suo intenção
rie sc dirigir no outro dia ao hospital rio
Piedade para ver Joanna.

O Dr. Tcrtuisel e o antigo cirurgião
reformado, consultados, permittiram ao
convalescente sair dc carro.

(CtnHtvfc.)

.Fj^Xj-PITDEES ZD.A. I]\.£:P_RE£NrS.A-
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Pareô
2 de Agosto

Parco
Dr. Frontin

Parco
Amadores

Parco
i x l r o

Grande
D. Nacional

Pareô
Velocidade

Paveo
Derbv-Clul».

O PAIZ.. Fanvelto
Massinissa

J'v Pense
Beo Keeper

SEMANA SP0I1T1VA

REVISTA DO TURF Fanvelto
Abril

L'EC110 DU BRESIL

BRÉS1L REPUBLICAI»

A NOTICIA .

BRAZIL MILITAR

auvallo
Abril

J'y Pouse
l!c"(! Keeper
J'y Pense
ilée Keeper

Fanvelto
Abril
Fauvelie
Abril
Abril
Massinissa
Fauvetlo
1'epltiin

J'v Pense
e Keeper

J'y Pense"ce Keeper
J'y Pense
Ilée Keeper
J'y Pense
llee Keeper

St. Jacquos
Lady Wilton
Lady Willon
Trovador
cria

Te Olvirié
Perio
Te Olvirié
Lady Wilton
Diinjoii
Gypse
St. Jacques
Periá
Trovador

I —

Paloinbe
Orniuniiü
alombe

Ormonile
Palombe
Ormoude
Piihitubc
Philippevil

lombo
Nicéo
Nicéa
Palmul»'

Philippcvillc
Ormondo

Mil-mlo
y.ttrbaran
Milcario
lapido

Mikado
Rápido
Mikado
llalazzi

Mikado
Ziirbarau
Mikado~"
Rápido

1 —

Sly Friend
llíap il'0r
Drap d'Or
Sylvio
vlvio

M"y Friend
Sly Friend
Sylvio

Saint lloch
D. Slella
D. Slella
Saint Roch

llrap d Ur
Sylvio
My Friend
llrap d'0r
l)ru|) d'0r
Mv Friend

D. Stello
Saint Roch

D. Stdta
Dollar
D. Slella
Dollar
Oihriise.
Dollar
D. Stelta
Dollar

l-
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Prodtgtntan curn <lo onncro
' 

Sou bomeni dò cnminerrin, dò idade dn

mais üc GO anuos ; minha mulher, D. Ma-

riana Alves Mourão, dc 50 annos, fura

viclima dc lão triste enfermidade, Amo-

leslin dcscnvolvcu-so na margem do

reto c tomou um volume maior de quo
Uin ovo de gallinha. Sentia perturbações
íntestinaes, puxos, comicbões, dores
atrozes c um cortejo de symptomas per-
iniciosos. Não havia remédios que lizes-

.sem bem.
O tumor parecia-se muilo com a massa

do ecrebro das crianças, ou com a dus

testículos dos peixes; ora mollc, semi-
fluido, oferecia alguma fliietunção c já
estava íuilltrando-sè. Sabendo que tinlia

cbegado a esla cidade o grande e luinia-
nitario botânico, o Sr. João de liscobar,
fomos prooural-o.

Elle deu á doente a «Al.aunina», bervas
C loção, medicinal, e oulros remédios.

Em poucos dias do tumor corria um
liquido leitoso; desappareceram as comi-
cliões, InDaiiiinaçOes c as dores. Appli-
cou-lbe outra loção, veiu a ciealrização
rápida do tumor c a saudo completa dc

íninba mulher, que não tinha meia bora

de socego.
Eu lambem soffri de urinas sanguino-

lentas e urinava ás gollas a lodo o mo-

mento, com dores.
Pensei que eram pedras ou areia. Fui

(Consultar ao módico de minlia mulher.
Ello disse-ine: isso 6 dysuria. Curou-me
cm G dias. Aqui neste povoado o Sr. lis-
cobar tem conseguido oulras curas de
cancro e moleslias do pelle, lepra, sur-
dez e cegueira. Uma menina quasi cega,
desenganada por oculisios, está curada.
Bei que ella resideárua de S. José n. 42.

Minhas fracas palavras, na manifestação
espontânea da gratidão, não vão oITender
o melindie do Sr. Esnobar, e nem lão

pouco dar-lhe nome. lille já ú altamente
considerado por cenlenarcs dc médicos,

que pedem seus remédios com urgência,
e por doenles da alta sociedade da Eu-
ropa c da Ilepublica Argentina,

Para cumprir um dever, assim procedo,
tnandando publicar c assigno o que c

pura verdade.
Taubale, 2 dc oulubro de 1895.

Maiuano Claiio de Oliveira.
Ilua 1'alricio ll. 01.
*- -O

tCnuHou surpresa no medico
o am doonto

O Sr. Guarany llodrigües do Carvalho,
morador á rua Marqucza de Santos (dal-
lele), sollria I.a tempos do um vastíssimo
íczciiicí que se estendia da fronte a parle
posterior do pescoço, coinprelicndendo o
couro cabelliiih. e uma orelha.

Foi medicado por diversos médicos,
sendo alguns especialistas, o, não oblendo
•melhoras, resolveu ouvir o insigne opç-
rador Dr. Rego Monteiro, com escriplorio
írtiaSole do Setembro ... 54, o asou
consollio começou a usar o Licor de. Ta-
v/tii/d deS. Joãíi da llarra, tle Oliveira, Fi-
ibó ík Baplisla, conseguindo assim, com
(surpresa, curar-se dc lão feia e inconi-
ntoda moléstia com dois vidros apenas
do precioso Tayuyá de Oliveira, Filho &
Ilaplisla. Depositários: Araujo Freilas Sc C,
Tua dus Ourives.

Dr. Albino <ío Slvnr(*nf;a
iiiuiiCTon i.a i'Afit'i.iiA.ii: nn mki.icina
Visitando o laboratório pliarmaceulicò

do dislricio Sr. Eroire de Aguiar, assis-
limlu a diversos trabalhos e examinando
muitos dè seus preparados ('). vi quanto
pede conseguir o trabalho e a intclligon-
cia. Orgulliaiido-mo como membro da fu-
culilntlc de medicina do Itio de Janeiro,
por vèr de seu seio sair um prolissio-
nal ile tão alto merecimento, faço votos
para que seus esforços sejam coroados
de applausos geraes, c que us resultados
correspondam aos seus esforços.

Dr. Albino lloontauns ms Ai.vaiiknoa.

(•) AlilIA INOI.IKA, MAONKSIA FLUIDA
elixir alimentício etc, ele.

ISUxlrdoBaccharis composta
K1 de effoilo seguro para combater as

dyspepsias, gaslralgias, vômitos, per .a
de. appetile, eólicas inlcslinaes, enjôo,
etc. . „ , .

Deposito na pliarmacia e drogaria Ilodn-
gties, praça General Osório.

Drogna o fi»i-<><!mcti>a Clil-
micos

A' drogaria Oranndo. á rua Primeiro
dc Março ti. 12, scicnliflca aos seus atui-
gos o freguezes que, no intuito dc mau-
ter com regularidade receules e aclivas
entradas nesle mercado tle arligos do
seu commercio, lem resolvido fazer
sensíveis redueções em os seus preços,
garantindo coimi sempre a lcgiliniidado,
procedência e qualidade dos artigos olfe-
recidos á consideração do publico.«sw-

l!.oji(i:iH itni-.-i eriunons
K5o percam lempo,. rua dus Ourives

enlre Assemblóa e Sele de Setembro-- 0
Paraiso das Crionçus—K' easa especial

<J3.
IDoeneati <ii» ealoinngo

Dyspcpsins.gnslralgia?, vomilos, perda
de apelilo, eólicas intestinais, OHlôp, ele.,
são radicalmente curados pelo Elixir Dac-
cborls composto.

Deposito na pliarmacia e drogaria
llodrigües, praça Ocneral Osório.

Citorio f> evlrienelta

Nós. abaixo assignodos, como teste-
miíiibas presencinof. da imponente cura
do Sr. Francisco Luiz brandão, á rua da
Misericórdia n. fifi, nos julgamos obri-
gados ;. publicar, por nossa purle, a im-
pressão que. o fado nos causou. Unia
grande ferida ..'um pé fortemente deuia-
ciado por crysipela cbronica, delcruti-
nando repelidos, quasi diários, uecessos
novos de erysipcla, anemia profunda,
iliappclcncia; tal era o eslado do nosso
infeliz amigo, quo havia um anuo recor-
rera debalde a dislinclos médicos, a um
sem numero de conselhos c até au trata-
menlo em enfermaria.

Foi nessa oceasião que o primeiro
abaixo assignado, sinceramente condoído
e conhecedor dos iriumpos obtidos pela
Essência Passos, induziu-o a lotnal-a o
liara elle. obteve gratuitamente, em visla
do eslado du viclima—impedido do Ira-
balhar ha lanlo teuijio—os frascos necos-
sarios á sua salvação. Dcsobrigamo-nos
dcslo modo e llcnmos com a consciência
muito satisfeita ; não nos será lançado o
epilltelo de ingratos por quem prestou
sua propriedade sem outra remuneração
a não ser o bem da humanidade.

Uio, maio de 1S95.
1'llAMCISCÒ It, OA Cu.NIIA.
PliO.IO ftOOUE.

(Firmas reconhecidas pelo tabelião
brito.)

Agentes, Adulpho, Veiga & C.
«©>

[diui-lnlui
Aglla-SO na corporação da armada a

questão de saber-se quem •': o minislro
real da dcsvonlurada marinha da llopu-
blica.

Acccntúa-so a duvida quando torna-so
publico o faclo do vir Iodos os dias a
pasla ministerial da easa do Sr. Palha,
que reside em S. Chrislováo, quando o
minislro da pasla mora cm arrabalde
muito diverso o opposlo.

I)',ibi a vacillaçao—se o minislro ó o
Sr. Palha, ou se o minislro real só come
a palha.

Resolvida que seja esla magna questão,
ficara determinado o ponlo para a dirce-
cão dos pislulões.

O Courte-mam.
—i£jfjJZs~-

O Peitoral «Io Cambara
applicado á Exma. Sra. D, Leontdia Vel-
Ias, quo sollria ha dois annos do uma
losse muito forle, com dores no peito 0
escarros de sangue, operou a sua cura
radical.

•profundoti o graves chaga»
I1J1H <',0»it,M»

....levaram ao leilo da dor ao Sr.Can-
dido Dias, morador em Ilobapoana; do-
pois dc esgotar os recursos médicos o de
se ler recolhido ao liuspilal de Caridade
onde esteve ireslongosinezcs,senliiido-se
pcior voltou para siia casa, onde, a con-
selho do dislinclo clinico tenente-coronel
Dr. Silva Vianna, usou do miraculoso Licor
de Tayuyá, de S João da llarra, com o
que se'curou cm poucos dias.

Este fado foi presenciado por muilas
pessoasdn Ilabapoana e denlro cilas pelo
lionradn Sr. Francisco Kunos Teixeira de
Moraes. Depositários, Araujo Freitas St G.
rua dos Ourives.

¦™«©í«-

li' inaln quo admirável t
.. .0 capitão de mar o guerra Francisco

Maria lliltencourlli, lia dois annos sullria
dores horríveis no oslomago, pouco se
alimentava, vomitava sangue de quando
cm vez, passava as noites debruçado so-
tiro unia cadeira; os seus médicos, que
são nolabilidades, depois do minucioso
exame, diagnosticaram—cancro ou ulccra
no estômago.

• Tois beni, o conimandantc billencourlb,
^depois de ler usado de muitos remédios

*» sem rcsullado, acha se hoje completa-
•mcnlc bom—só com o uso do l.icor de
•rayiiyn de Oliveira, Filho & Ilaplisla,
. Depositários—Araujo Freitas & G., rua
dos Ourives.

¦*¦>

/%. B.'.mnl«fin (lei Scott l!;raiu*
no tTormnlarln do hospital
«Ia Misericórdia do ttUio do
Janeiro
Um remédio que ha lautos nnnos sus-

lenta a rcpuiaçuodo que goza a limulsão
de Scott, a despeito das numerosas imi-
tações quo são oITorccidos ao publico
diariamente, parece dever merecer o
acolhimento geral do publico.

Pecam a limulsão do Scott.
O allcslndn quo em seguida publi-

camos ó do F.xin. Sr. conselheiro Dr. Au-
gusto Ferreira dos Sanlos, digno chefe
da direcloria geral de saudo publica,
uma autoridade medica, o* dircclor do
liuspilal da Misericórdia do Ilio de Ja-
noiro,

d Certifico que o preparado medicinal
designado sol. ei muno dc limulsão do
Scott tom sido empregado por mini com
grande vantagem, o renuio-o medica-
mento (lo valor assás elevado, a ponlo
de faael-o llgurar no formulário desle
liuspilal (.')> edicio, 1889).

Sanla Casa, etn 22 de janeiro dc 1891.
Du. AuaUâTO FlílinuiiiA nos Santos.

director do liuspilal da Misericórdia do
Ilio tle Janeiro.
-»©»,

O Peitoral <3«* Caiol.m*&
depois ilo dezeseie annos desofirlmenlos
oceusiouados por lerrivel enfermidade
nslbmalion, curou radicalm.cnlci_o em

lOUCO tempo o venerando ancião Sr.
gnacio Teixeira Machado.

Os agentes: Silva, Uohks St Cl.

E'."u era aar-lai

A cliapelarln (Castro <& Efiilio
Vende a varejo por preços de alacado

o seu ouorine sorliiíicnlo do chapéus
para scnliora, homens, moças, meninos e
meninas.

Compra a dinheiro com desconto, rc-
cebe dircclamento da liuropa; estabo-
leeicla em cusa própria, sendo caixeiros
o proprietário u seus Illbos 1 Com estes
elementos pôde vender-se barato e só
deixara de comprar ncsla importante
casa, (piem não lor econômico I

Ilua «us Ourives, ésqiiinha da dcS. José.
.sgjj

8. «losú (PAleia Parahyba
r.l.r.iç.io MUNICIPAL

Por má interprclação da lei c única-
mente por deliberação dc meus amigos,
foi meu nome apresentado com us demais
candidatos à eleição de 20 do correnlc.

Não podendo ser apresentado nemvo-
lado sem causar prejuízo ao rcsullado
deve ser considerada de nenhum efleito
a noticia publicada n'0 Pai; dc 10 do
correnlc, no que so refere ao meu nome.

S. Luiz, 17 do, oulubro de 1895.

Custodio PiiiiSinA nA Costa.
•¦"**>——

Hüstréitnnisnto <ln nrotliru
AOnADUUIMBSTO AO DR. IllUSí.W

lia 12 annos que me achava soilreiuln
dc um estreitamento da urethra sem en-
conlrar aiiivio ao meu mal. quando Iui
aconselhado a procurar o eminente es-
pecialisla Dr. Ilrlssay. lim boa bora o llz,
porquo no seu próprio consultório Iui
tmniodialamonto operado, sem soflVcr a
miiiima dor, nem febre, ficando curado
radie.ilmenle cm poucos inimilos dc lão
iiicomuiodaliva uioloslia.

Por esle importante serviço aceito o
Dr. brissay este testemunho de minha
gratidão.

Outubro de 1895.
Antônio Seiipa Nunes.

Ilua Conde d'liu n. 103.
.—,—.—><**jt> '

dilo usado, lB^íOflí); sei- e.ipas de aguar-
denle, 07"J500n: em eavallo russo.ISIÍSIK):
um boi cluro,2Ü2#>00: um dün (jumerrir.-
do,202#500;'uni dilo l,.,20'.'.iMil) ; mu dilo
Amazonas, 162,5 ; um dilo C , IC2ÍO00 ;
um dilo S., 1(123: uni dilo fl., I2IÍ500 ;
um dito C, I2IÍ50D; um dilo O.P., 48ÍB00;
uiii novilho chllado, 32^400; uma vncea
mascollc 105^300 ; uma tlitá alteza, 8lí ;
unia dila macaca c cria, 105JJ300 ; unia
novilha Gnnnnbarn 81^i; uma dita chi-
inila 40|500 : uma vacca niar(|iieza,
(i'i.?S00; lim relógio de prata e correnlc dc
ouro, 54£800 ; I dilode nliiniinio, lí^lüO ;
tinia casado vivenda coberla ile telha e as-
soalhadü, 3:2405; uma cusa para no-
gocio c armação, 2:430,1 : uma cas.i^iar.i
tulhas, l:G20|090; uma casa coberla do
sapé, 32^400; uin rancho coberto do sapé
para carros, 81,1; unia cisa coberla dc
telhas na lavoura, lü'i; uniu prensa para
mandioca; IlijíOO ; uni engenho de ferro
movido por animaes. 648$; um alnmbique,
4S0JI; duis coches estragados, 4,'i'iiOO: uma
casa para alambiquo, C4^5: um lonel,
43|: dois lances do casa, 41)5/; uni cOchb,
8JII00; nm lae.ho grande nsscnlado, 8Uv,
um forno para biscoulos. tyiOOjuma ceva
de porcos, íMíi; uin gallinhoiro, 32|5i00;
iiinacasae moinho,405£; uniu casa caiada,
243í; uma casa, SI4; uma dila 324í, uma;
dila, 243£;iima dita coberta de sape,l02i3;
as cercas do paslo c curral SIOí, um.pn-
mar, G48# vinlemil pós do caro, ll:340ij',
oiíoemeio alqueires dc terras do cultura
c paslo, dividindo pelos diversos lados
com OS herdeiros de José Uibeiro da Silva
lispi.ll.a c outros,2:0GDí500; meio alqueire
dc terras em maltas, ICÍ2Í; 22.000 pés de
café no Deserto.7:1285; uma posso no ler-
renotlo Santo Antônio do Chiador, 810,5;
cuios bens vão á praça pela 33 vez com
o abatimento do 10 "/«,a retpierimento da
inventariaiile 1). Adelin Ksleves de He-
zemle, |iara pagamento dus dividas jusli-
llcadas. li para que chegue a nolieia de
Iodos os interessados mandei passar esle
que vai publicado pela imprensa o ,'itll-
xado no logar do cslvlo. Dado e passado
ncsla cidade do Mar de llespanlia, 1.4 de
outubro de 1895. liu, A. J. da Cosia Frade,

! escrivão dos orliãos o escrevi — F. üa-
briel dc Castro Vasconcclloss.

J£utr«il*\ tle !'"i-i-«. Contraído

COsnutiliBKOIA PÁllÁ O !¦' u.n: CIMENTO iu:
IÜU.U00 to.ni-i.aiias DK OAIlVÃÓ DK 1'IiniiA
PAIIA O CONSUMO DA BSTllÁDA
De ordem da direcloria e em virtude

de iiulòrização conslanlu do aviso n. 170
do 17 do corrente do ininislerio dos nc-
geeios da industria, viação c obras pu-
blicas, se faz publico 

"que 
no dia 30 de

novembro próximo futuro, á 1 hora da
larde, rccober-se-l.ão proposlas para o
fornccimenlo dc lOO.Ooo toneladas de
carvão dc pedra de 1* qualidade para
consumo da estrada durante o anno pro-
ximo futuro.

0 carvão pode ser de CardilT, ou de
outras procedências, uma vez que salis-
faca as condições exigidas.

OS proponentes deverão apresentar-se
nesta repartição no dia e hora acima in-
dicadiis, Ira/.êndo as proposlas fechadas,
eseriplas com tinia prela, devidamente
sclladas, datados o assignadas, as quaos
serão abertas o lidas cm suas presenças.

Cada proposla será acompanhada' do
recibo do deposilo, conto caução, da
quantia do dois contos de réis f2:000i),
previamente feito na tlicsouraria da es-
Irada, caução esla que reverterá para
seus cofres, se, proferida uma proposla,
o proponente recusar-se n assignar o
respectivo contrato':

lisla canção será reslltulda ao propo-
nente cuja proposta for aceita, para ser
substituída por uma outra de cincocnla
contos ile réis qno servirá para garantir
a execução do contraio.

A Cáúçuo em dinheiro não perceberá
juros o quando em apólices serão eslas
recebidas ao par.

A ciHieurreneia versará sobre O preço
liquido om moeda eslraoeeira por tone-
laia ingleza (de 1.015 kiiograminns) de
carvão entregue no cáes ou junto á
ponto dn estação Marítima da üanibòa
sem qualquer despeza ou ônus para a
estrada:

Os proponentes deverão indicar nas
proposlas a mina de que for cxtrahido o
carvão o apresentar ua estrada denlro
do prazo de oito dias, a contar du da
cóncurrencia, uma amostra do mesmo

DECLARAÇÕES

Ao meu aniiK1' "*r.
RIovos

(âotizu

Sc um agudo punhal bem afiado
llasgussc o coração de meio a meio
Tonta dor não causava nu meu seio
Como esta dor qnc sinto, o duro lado l

Ho pranto meu olhar já cinbaciado
Ko meu liigubrc lar volvo o passeio
Tor Ioda a parle vejo, cm tudo leio
liste drama falai desenrolado.

K dor que logo mala é snpportavcl,
A dor que dilacera sem inalar
K' supplicio de Tunlalo implacável.

í lu, (Ilha, do eéo lança um olhar
Sobre este triste pai inconsolavcl
1'cdc a Deus um allivio a seu penar.

10-10-95.
Gustavo Josb Alberto.

Nadava o lar cm festa, em riso e Ilores...
O santo altar ali aíevaníatlo
Unia n'um nniplexo sagrado
Os dois jovens esposos dois primores.
Um mcz depois, ô Deus, prantos e dores!...
ü negro catafalco ali plantado
Besunia este par esperançado
JLauçando a linda esposa cm seus horrores.

Ho mundo o queén vid.1,0 que é a snrlcV
íi' um bruxiilear de lamparina,
pjanipeja é vida; sc escurece é morle.

Quem incólume está de uma tal sina.'
Olic diga quem solfreu lão duro corte
Ã vida o que 6? — Mãi assassina.

16-10-95.
Gustavo Josu1 ALneirro.

ParaBiona
Colhe boje mais uma primavera no

jardim da sim pmciosn existência nlixma.
Sra. Adelina S. Marques, Ilibado dislinclo
Sr. José S. Marques.

Por lão glorioso anniversario nalalicio,
felicita-a o seu admirador

J. M.
Ilio, 20 de outubro dc 18f*5.

wjjT^n— '

Violo do Outubro

A minha pobre musa, um lanlo gaSla,
Hoje lambem vem se envolver cm festa ;
Qual joven que no encanto não se afasta,
A tal dia nttonção sincera presta.
Canta a amisade a saudação bem casla
Neste momento quo alegria atlesla,
i'ois a expansão è verdadeira o vasta
j)c quem feliz aqui se manifesta.

A amisade é a mais dnlcida conquista
Da triste humanidade que disposla
Ao gozo eslá, 110 bem prendendo a vlsln.

lisle contenlamenlo não me assusta:
0 José Canelo dn l'onaeca Cosia
l'az anuos...A alegria é muilo justa!

Jui.io CamisãO.
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Devoção dis Nossa Senhora ilo Gabo
da üoa Esporaiiça

RUA OO CA mo
IVjv ij>-x*qja ila. ¦veuortivol

òrdom Xcx*coii*n. «Io iNow-
so, Scnliora <l" lVIonto <I.(^
Ourmo, gTaoiosa.nion+.o
«(•(iiíUi i>olii. illn.sí.ro aíl-
us i nisi,r a <>uo, <-o! ^1>j-s« »
gio-ha 110 domingo *^íO <lo
eoi*i*oiit.o, íXs U 'l/*3 3ío-
i*:*.*y «lis ntuuliü; !i fotstn, c!s»,
(GrtOViÒSn. "VÃ3*{?C3«>, (M>l!íl
uniSfsasòlOMmOjpv&íçaHtlo
ao XQvnn|jj*'òlliO o omtlito
Si*, cr.ojtí..yo Josó MCavia,
Iítioiio 4U1 £Co*!<a.

A. ptwto i«íisi(!js.l5 coA-
íiitdn, mo ixi-Siíçno jix-ofos-
soe Antônio JDia.s T.o-

pos, oxeòutavá. a, ouvov»
i (li-ii oi!:EsJH.*<*(> SpMUlàyj !l,
{i-l-!íl!(l<* Iill*-il-i*(. €l(Ml(>lt»í~
inixltt «SòiijIíoi* tlò Bóni-
imi» do maestro MCa.no.el
.Toiiquijsi íiTíji-íji, «A.vo-
nüíií-iti» <lo Goorza, «Oli
©5i.lutai*i®»íIe'Bo<íi;lio-v<i5ws
Oa-(";.lo <i<r Itália, eanlmi*
«lo os .sólow artistas Ao
reooaliotsido íiiorito.

j-Vh «lí lioras ontoar-se-
lia soleumo Xo-Douwijtsa-
irüjdo :i, irilHuiit sagfx*acla
o 3I.1x.hji.>- moMsejiliorcoim-.
mendailoi.' ViotoriMO .Jo-
ynh da. Costa Ait Silva,. A.»
itssmliã, T~ii Aa oox*i*«ate,
oui .nu oleft*oivl'.« coi*eto
lí>vsmiii*<tip .janto ao aiolxo
tia efloi*io"sa Patlx-ocirn
tinas dlstiuot».-) bandos
niilitai*cs, gfx'tci.oioisa»nott«
to cedidas pelos <*(>«.-
iV.3iw(*.5«iiií;^.S3 executorõo
lindas o voriadns peças
des stMiw rop^ortorios.
A.'s <S= horas da.tardo <*<>-

mecai*a (? leilão (!«* !is*.<!:..-s

em qiiantidado sufllcionle para ser sub-
nicltlda á nnalysoohimicaj não sendo
itaeilit a proposta cujo carvão não forjul-
nado de primeira qualidade, conllver
mais do 4 % de cinzas, 0/10 "/o de 011-
xolío o seu poder calor!fico for inferior
n 8,1(10 calorias por grauiiiia pelo calo-
rimclro nTlioiiipson».

0 carvão deve ser enlreguee 111 erandes
pedaços, não sendo iidniiltido mais dc
12 "/''de uni volume inferior a O^.OOOO
(30 polegadas onjjicns proxiiiiamonto),

O.fornecimonro será dc 8.000 toneladas
no mínimo em cada mez, podendo ser
ougnionittdo se assim convier ao serviço
da estrada.

Se a estrada por falia de fornecimento
tiver tio comprar carvão no mercado por
preço superior no contrato, correrá por
conta do contratante a dilTorcnçn de
preço.

0 pngamonto será feito mensalmente,
depois ile recebido o carvão, verificados
o seu peso e qualidade.

As transgressões nn cumprimento das
cláusulas ile contrato serão punidas com
multas que serão lixadas 110 contrato; se,
porém, resultnrcm diflicil bules para o
serviço da estrada, poderá ser o con-
trato* rescindido com perda dn caução
qno para este cITeilo será integrada
sempre que for desfalcada pela appli-
cação das iniillas,

Ás bases para o conlralo achaill-SC
ncsla secretaria ii disposição dos cou-
correntes.

Secretaria da estrala de ferro Central
dn llrazil, 1!) de oulubro do 1895—0 se-
cretario, Manoel Fernandes Figueira.

Corami>i',iii''iiiii! efíoral da
-Ar emiii
c NCiMiti -,a\

Pão, carne e mantimenlos para a esquadra
Dc ordem do Sr. conlra-álmiranlo chefe

do rommissariado geral da armada, faço
publico que em cóncurrencia do conselho
econômico a realizar-se 110 dia 2J do
corrente ás 11 horas da manhã, serão
recebidas o aberlas proposlas para o
fornecimento dos artigos supra meu-
cionados, durante o futuro exercício
de 1890.

Os Srs. proponentes, dc accõnlo com
o regulamento nnncxo ao decreto 11. MG
de 1 de novembro de 1800, devem ohser-
var as seguinles disposições contidas no
mesmo regulamento:

I" encher com os preços, por extenso
e em algarismo, a proposta impressa que
lhes será fornecida pelo secretario, a
qual datarão e assignarão para ser apre-
sentada ao conselho econômico ;

2" entregar, pessoalmente pu por seus
legilimos representantes, dircclamonlo
ao conselho econômico, 110 logar, dia
e hora annuiiciados, não só as suas
proposlas como as amostras corrospou-
denles;

íi-1 exhibir no aclo da entrega da pro-
posia, além da certidão do respectivo
contrato social, quando não seja Urina
individual, OS dneeineiilos coinproliali-
vos de serem negociantes matriculados
c haverem pago o imposto do casa com-
mercial relativo ao ultimo semestre.

Esses documonlos lhes serão reslilui-
dos antes do proceder-se a leitura das
respectivos proposlas.

São dispensados da apresentação da
matricula na Junla Comm rcial ns fabri-
cas o estabelecimentos induslriaes da
Itepuliica, e terão estes o aquellas n pre-
ferem lia sobre os outros concurrciilos,
em igualdade de coiuliçõese circuinstaii-
cios devidamente provadas.

Ticaiii lamlieu. prevenidos do que se-
rão obrigados a supprir no arsenal de
marinha desta capital.pelos mesmos pre-
eus por que proponham fornecer a esla
repartição, Iodos os arligos que mete-
corem preferencia do citado conselho.

Coiiimissariade geral da armada, 14
de outubro de ISO.í—Luiz de Sunla Ca-
lharina Ilaplisla, secretario,

1" Biül («lilüo (lo SuiVinl.crisi «In
eniim-dn Rlacionnl

Do ordem do Sr. major coiiimamlante
interino, determino nos Srs, ofllciaes, in-
redores O guardas que conipareçain
domingo 20 do corrente, ás 10 horas da
manhã, no quartel á l'roça Onze de Junho
(escola de S. Sebaslião) para exercício
geral e formal ura.

Capilal Federal, 18 do outubro dc lSi)5
—Álvaro Moreira, capitão llscal.

:>.:3«"' i nn:i

ÜUI11TA DA BOA VISTA
A mesa administrativa desla devoção

fará celebrar boje domingo, 20 do cor-
reiile, com lodo brilhantismo a festa da
sua oxclsn padroeira a milagrosa Se-
iihnia SaiiCAnna. com missa solemne ás
11 horas, pregando ao Evangelho o illus-
tro e eloqüente orador sagrado o llevd.
padrc-meslre Dr. José Maria da Trindade.
A parle musical,composta dc babeis pro-
fessoros, eslá cuiiiiaila ao irmão maestro
Calixto Xavier da Cruz, que executará a
inngcstosa ouverlura Les Emigrans
(VAmcriqiio de A. Lamolt. Finda esla, en-
Inir.i a grandiosa missa n. 3, original do
maestro C. Ferreira, ornada de solos
conccrtanles, credo de Cerruli, Ave-Sla-
ria de llorgort, Oli I Salularis do inimor-
lal maestro Francisco Manoel.

Prcstnm-se graeiosamenio a cantar os
solos ns Iixmas. Sras. D.D.. Maria Ma-
citado, Collecta Cruz, Eulalia Assumpção
o os Srs. Itcginaldo Souza, Pinlo Junior
O lívarislo Cosia. A's 3 l|2 horas da lar-
de sairá a procissão, encorporada com
as devoções de S. Ile.ncdiclo e S. Salva-
dor, que percorrerá as ruas seguinles :
Ouinla, Primeira, Matlo Grosso, Chaves
Fuia, Cancela, S. Januário, General
llruce, Ocneral Argollo, S l.uiz Gonzaga,
1'araná, Oitava, Primeira, Terceira, Quar-
Ia e Quinla. Ao recolher a procissão,en-
toar-se-lia o brilhante Tc-Heitm Lauda-
mus do genial maestro Francisco Ma-
noel; os solos serão cantados por
artistas de reconhecido mcrilo. lim um
lindo coreto caprichosamente ornamen-
tado, no mini se realizará 11111 leilão de
prendas ollerecidas por dislinclos devo-
Ias. far-se-ba ouvira cxcellente bonda
dõ !)' regimento, desempenhando pecas
escolhidas do seu vasto repertório. A's
S horas da noile subirá um deslumbrante
balão, medindo 30 metros, offorccido
pelo dislinclo foguctciro Mallos Costa.

A conunissão dos festejos internos c
externos roga aos portadores de virgens
o anjinhos para a procissão a fineza de
seu coniparcciniciijo ;i igreja,ás 3 boras
da larde, para melhor organização do
prestito, Ouirosiltl, espera dos mora-
dores das ruas por onde tem dc desfilar
o prestito, o obséquio do otnamontal-as.
Us irmãos secretario o Ibesoureiro achar-
se-hão presentes para o recebimento do
annuaes em alrazo o admissão dc novos
irmãos. As prendas podem ser enviadas
á sncrislia da mesma igreja.

Consislorlo, 0111 ')0 de oulubro de 1805
—./. A. de Assumpção, secretario.

Cnuniii'! <>'» KugíOmlín, V<t' H«'>
Previne-se -n^Srs, sócios que a ;.;.rlida

deste cassino realiza-se 1.0 dia 31 do
mcz corrente.

Capital, I!) dc outubro de 1895—/Íutil
Sitcu, secretario.

(CitSxn Hutnnnitnrtn (loa l»o-
di-eii-oa

De ordem do prcsidenle convoco os
sócios quilos a constiluireiu-sc em assem-
bléa geral cxlraordinaria domingo, 20
do corrente; as 10 horas, na secretaria, na
ladeira da Madre do Deus n, 23, alim de
discutirem e votarem as emendas apre-
sentadas em tópicos dos estatutos pela
commissão nomeada para esse lim, não
podendo ser allcrada a ordem do dia.

Secretaria em 18 do oulubro de 1805—
0 secretario, Francisco S. de Souza.

C<!)t»|ii!fiF!i:> CoHtai-oiru e
Vinçiio Fliiiiiiiicnao

A partir da próxima segunda-feira, 2V
do corrente, começará a vigorar no
horário a barca de verão, ás 4 1)2 da
manhã.

Ilio, 18 dc outubro dc 1895—M. M. de
Caroalho,. gerente.

I.nryn

Bronclii
FraquOü

llronc
Ilcmopl

"- ile
¦" nscira-. c aguda
*" pulmonar3: ito cbronica
-< ses

C>ii'iio ll(|ll!<l:i
Eu abaixo-assignado. doutor nm me-

(flicina pela faculdade uo Ilio de Janeiro.
Allesto á fé do meu gráo, que lenho

empregado sempre com bom resultado n
É-Virne liquida do Dr. Valdés Garcia, Iodas
as vezes qnc lenho necessidade de inati-
ter as forças dos doentes, quer no curso
uns moleslias, quer na convalescença c
neste sentido reputo dc primeira ordem
D preparado acima referido.

Capital federal, 4 dc julho dc 1805.
Dn. Alociito Siquhiiia.

Cnrno liqul.ln
... 0 tônico denominado Carne liquida

(exlraclo liquido peptogenco peptonisado)
preparado do Dr. valdés Garcia, 6 sem
contestação uin dos mais poderosos re-
constituintes, c dn mais proileuu emprego
em Iodos os casos dn depauperamento ile
íorças physicas, durante a convalescença
de enfermidades debililinlcs, por entra-
rem em sua composição elementos apro-
priados a tal lim, o conter, segundo a
analysc chimica, mais dc 10 "/, dc pepto-
lias.

Por conhecimento que lenho dos bons
effeitos do referido preparado, faço a

Íircscnlc 
declaração, ila qual pódc V. S.

azer o uso quo Ilio convier
Dn. A.vrosio DB Castuo Lopes.

O B»«'iU<ii-iil «li* Ciiillitoi-á
realizou eiil menos de dois mezes a
cura do dislinclo cominerciiintc Sr. Ma-
noel Cavalcanti de Albuquerque, que
sollria, havia quatro annos, do uma
desesperadora losse aslhmalica.

Os agonies — Silva. Oombs ,t G.
Os agonies—Sii.va, Goiiiis & C.

¦ ¦ ¦ i&Sjpv
HC«« OI*l» «Hrtiiil

Al.CATIIÃO H JATAItV
de Ilonorio do Prado, remédio cerlo con-
Ira a fraqueza pulmonar, losses, aslhma,
etc, ele.

Aceitação única.
Não fermenta.
Não cryslalisa ; conla um sem numero

do admiradores eníliusiaslas, pelo seu
admirável clfcilo; o j.or isso ha quem
já queira fazer imitações em vidros
chatos.

Pedir sempre garrallnlias oilavadas,
mareadas pelo invonlor-labricaiilc.

«igB»» —.

lí><i nSóiin tnnr
A I.CIMIA CUIl.UIA PCI.A USSENCIA MSSOS

A' Essência Passos, bem modesln no
nome quanto efllcaz na acção, a ella
devo a vida, a alegria do coração, lima
moléstia da pelle por muitos capitulada
morphén, por outros lepra, foi a minha
vergonha durante muitos annos; ulli-
niainenle não mais sabia á rua; dessa
prostração fui erguido são e salvo.graças
110 miraculoso preparado.

Minha gralidao o a dos meus ao dC3-
cobridur de tão salutar preparação.

Antônio J. iia Sii.va Gú.mks.
Sanlo Thyrso. março de 1895—(Firma

reconhecida pelo tabelião Alexandre Ma-
thons da Maia, sobre eslampilha porlu-
gueza.)

Os agonies: Adolpho, Veiga St C.
O"

ti I>ci(oi'iil do Cninl»ii'»
combateu radicalmcnle uma losse com
escarros dc sangue, que lia seis mezes
nffligia o conceituado coninicrciante Sr.
Antônio M. da Silva Pimonlel.

Os agentes — Sii.va, Qoíies & C.

Illocóca —íà. Paulo
KU KIIA ASSIM

O Dr. Arlhur ('.. dc Almeida altcsla a
efllcácia do alcalrão c jalahy, Prado,
contra losse, brouchile, coqueluche,
aslhma O rouquidão

Amhiiciii'
0 eminenle

egrini, tem
allm do obler

(1 JHi 1-óIh o kilo
chiiuico italiano, Di. 1*0-
feilo serias experiências
assucar por um processo

Carne lUiuliün
Augusto José Ferrari, formado pela

faculdade dc medicina da llahia, ele, ele.
AtlcBlo ter empregado a peplona li-

fniidn do llr. Valdés Dareis, denominada
Carne líquida, em varies casos dc debi-
lidado dus convalesccntes. anemia com
falta de apetile, dyspepsias e oulras
enfermidades, cm que é preciso um ali-
menlo tônico reparador, colhendo sem-
pre excelentes resultados não só pelo
auxilio da peplona, que o mesmo ex-
tr.iclo conlém em quantidade sullleiente-
mcnlo nuiriliva, como pelos saes tiatu-
Taes da carne, que n mesma conlém em
quantidade bem apreciável, o quo \fw
ser verdade lirmo sub a fó do meu
gráo.

lüo dc Janeiro, 15 de Dezembro de 1892.
Aiiüustu Josu' FKniUIU.

O itiiíci; qim curo ! !O Sr. Francisco dc Souza Cordeiro re-
Sidenle á rua do Ilezcndc n. 109 não
podia dormir com losse , hn vinte dias e
liada comia por falta dc appclile; jã líão
losse ecome perfeilanicnte, somente cun
pm vidro de xarope d« AlaUrãe ejaluliy,

.^j|0/)hirni»ceulic(j UmwmjU hado.

synlhctico, fazendo atravessar uma mis-
tnra dn gazes por uma corrente elcctnca.
0 Dr. Peiegrini ja conseguiu obler 11111
liquido xaroposo ; o tpie nos leva a crer
que chegara brcvomcnlo no rcsullado
llnal : o que será de extrema economia,
visto como por cálculosexaclos, sc prova
que o assucar poderá cnlão ser vendido
a 40 réis o kilo O fabricante do mila-
groso xarope de Atrairão e Jalahy, reine-
dio cerlo para a cura da aslhma, hron-
chile, coqueluche e illjtueiua, declara que,
quando pudermos gozar das vantagens
de lão útil descoberta, passará a vender
o seu xarope a iiualru centos réis o vi-
dro.

O abaixo assignado, formado cm me-
diciná pela faculdade do Rio de Janeiro
ele, clc, allwlo que a llyolitnina é um
poderoso t|i'.',isepl co. fenho empregado
esle nicdicr.Tscnlo om minha clinica,
lendo sempre intigiiillcos resultados.

Itio, 19 tle oulubro de 1894.
Dn. Pbrnando Ai.n iito YicniA nu I.cmos.

dl 3N-il»rai <!:¦> Cu-.«l>nrri
foi do felizes elfeilos cm uma forle
rouquidão de mie soffria o Sr. Amando
Augusto Macbaili).

Os agiuies —Sii.va, Gmins & C.

/Vos in!-3'<M!i>l<>a!
Allesto que lenho empregado sempre

com optimn resultado 110 tratamento das
lllceras cbronica- e cez, mas o preparado
denominado llyoliminu du Sr. plianna-
ecutico K.lnardojljoura.

0 referido é verdade e o offirmo sob a
fé. dc meu gráo.

Itio (le Janeiro 2*. de outubro de 1394.
Dr. A. in: Üustaiianth.

ISom-n :•(> uici*íto
1:11 nu ASSIM

Tbiic e febrenão deixavam dormir n Kxmo. esposa do
Sr. llr. Pcilro Ferreira Vinnna; curuit-se
com o alcalrão de jnlaliv, ue Uulloti* do
Prado.

íMn-iiitiai jn.jio articular
clironioo

(cK.i abaixo assignado,doutor cm medi-
cina pela faculdade do Ilio de Janeiro,
íucilicoelToelivii do liospital dn Sociedade
Portugueza de Benellccncin, etc,

Alleslo quo n Dli.vir depuralivo, pre-
parado pelo lllm. Sr. pliarmaceulicò
Manso Sayão, é dc grande vantagem uo
tratamento do rlicumalismo articular
chrouico.

Por ser verdade passo o presente—Uio
e Janeiro, 24 de janeiro ue 1880 — Dr.

Maijrinli. »

<• *c:sí-i3ii(i:);-i pvontlns oi"-
i*4*.x*eoida.i5i pelas S'.x «tais.
doYotaís <* dovotos,ét«'*w|lo
(uw-fciis nic»nia.i3 px*eu.clafii
M,l>i*o{jfo«a.<l<a.iS pelo »>ia»i-
xi.cn.te leilooii*o «Bopn-
blioa.»

Os ijj(»siííl>3*(>r'i rtf», lulmi-
nistraçno convidam <>

povo (*u,t Jiolioo (3(*ssi:i. cá»

pitai para ivssistii" sv os-
tes roligfiosos netos e
aos moriulorospnroí illm»
íninarcim o óriiniixouta.»
x*<>iu srs frontes de sutis
c;ts:(S iJin-31 sui.ioi* iix-i-
SJíani ísíuo desta solem-
nidado.

Sfjo, lí> do òntubvo dc
1805— O «eo-eíario, 13.
TJilXKIns.A. nrsr.a?o.

Coi-pi> <1<^ lí(»ml)olt*os

De ordem do cidadão coronel com-
mandante fnço publico que nn secretaria
desle corpo" recebem-se uo dia -'' do
corrente, as 11 horas do dia, propostas
em carta fechada para o .fornccimenlo
de (itlll gravatas de seda prela. 000 ca-
inisas de llanela, 400 calças o 400 blusas
de briiii pardo, 400 camisas dc morim,
700 pares de bollnas o 100 cnpaceles,
tudo igual ás amostras existentes na
secretaria desle corpo, ondo informa-se
acerca das condições do fornecimento,
mis dias úteis dns IU horas da manhã ás
lí da larde.

Por oceasião da apresentação das pro-
poslas, cada proponente fará um deposito
do 101$ mi secrelaria do corpo para
garantia do nssignnlura dc seu conlralo,
é depois desle assignado, dará a caução
do H) °h da importância de seu forneci-
menlo.

Outrosiin, o fornecedor que for prefe-
rido em cóncurrencia lica obrigado a
aiignienliir 110 numero de seu forneci-
monto mais uma peça de fardamento,
coiiio amostra, em cuia uinii das entra-
das quo fizer, para em globo ser esco-
ihidii 111:1a das pecas pela conniiissão
examinadora, allm dc ser esta desman-
cilada, cariada c inutilisada paru a
rigorosa llscallsuçuo da liiliti ria prima o
iiòa confecção, allm de evitar-sc que o
couro seja substituído clnndestinauiento
pelo papelão o outros artllicios.

Capilal Federal, em lã lio outubro dc
I89S — Henrique Eugmio José Loureiro,
cnpitão-sccrctario.

Kloilto <1«i 8i>cooi*i*(i
O.MtANTlDO P13I.0 OOVKItNO 005 ESTADOS

UNIDOS 110 IltlAZll.
3 Hua I). Manoel 3

Hmprestn qualquer quantia de ãí para
cima, sob garantia de penhores de ouro,
jirala, pérolas e pedras preciosas; a juro
na razão dc í) "/« ao anuo, pago depois
dc vencido o na oceasião do resgatar-so
o .penhor ou renovar-se o conlralo.

Os empréstimos são feilos sobre 4/5 do
valor dado aos objectos ollerecidos em
penhor e pelo prazo do nove mezes,
sendo pcrmiliido ao mutuário resgatar
o penhor antes do prazo estipulado, pa-
gando neste caso a quantia emprestada e
mais 0 juro que houver vencido alé o res-
gato do penhor, assim lambem pode obler
nrorognção do prazo, satisfazendo o
juro quò a quantia emprestada tiver
vencido; alé á dala cm que renovar o
ontrato,

lisle estabelecimento transige todos os
dias úteis, das 0 horas da innnlúj
ás ? da larde, o presta-se a dar cs-
clarecimenlos em relações aos Uns da
sua instituição.

Capilal Federal, 18 de oulubro do 1895
—0 gerente, J. A. dos Sunlos.

sS" Itiilntinão <]» Htc>Nceii-vu
da (Guarda rVacioual

0 Sr. tenento-coronet commandanlt
deste corpo determina que os Srs. ofll-
ciacs conipareçain na secrelaria do mes-
mo conluiando, á rua do Passeio n. '.)(•,
uo dia 20 do corrente, no meio-dia, para
obieelo do serviço publico.

Capital Federal, 18 do oulubro de IS',15'—Eauardo José Dias Pereira, tenente-se-
cretario.

S. O. Gr.
Provlne-so ns Srs. associados que o

club eslá aberto das 11 ás 6 horas da larde.
A ultima partida jogada liontem foi de

2ã pontos.

A' PMi
Sampaio, Avelino & C, estabelecidos

ã rua Primeiro de Março n. 44. para
evitar má Interpretação da publicação
feita UO Jornal do Commercio dc 18 do
correnlc, declaram nos seus amigos e
freguezes que o leilão a que se procedeu
é unícnnioníc das mercadorias portou-
contes á firma do Avelino, Graça & 0.,
cm liquidação, ordenado pelo juizo da
1" pretoria."

itio de Janeiro, 10 de outubro de ISIlá
— Sampaio* Avelino & G.

<Ji»!'.i-lSlJ'l» «Í!> H3ugouli(>
partida do

Voilio
dia 31 ollnril ingresso

recibo do correnlc nu
Capilal, 1!) dc oulubro de 1895 — 0

Ibesoureiro, Diogo llodrigües de Vascoli-
cellos.

Ríosoa Sonliorn «>" latrocínio
ESTAÇÃO 1)0 DESENOAHO

A commissão abaixo declarada lema
honra ile participar aos devotos e ao
publico que no dia 10 do novembro
eHecluar-se-ba a festa de Nossa Senhora
do Patrocínio que so venera na capela
da estação do Desengano.

A lesla, como de' costume, constará
dn missa solemne, sermão, procissão,
Te-Dcum, leilão de prendas e terminara
pelo usual fogo de arlilicio.

A COuimissao espera c pede o concurso
C presença de Iodos os lieis — A com-
missão: Guilherme it. da Silva fíranilüo—
Alberto Pereira de Car calho — Kggdio 11.
de Assis Araujo—Mariauo José de. Almeida.

I*-i*oroitiit*a <Jo B>i«tricto Fe-
doral

mniaiToniA nu i-azcnoa
Do ordem do Sr dircclor faço publico

liara conhecimcnlo dos interessados que,
estando á proceder-se á cobrança a
boca do cofre do imposlo predial corre-
spninlciile an '.'" senieslrc (10 exercieio dc
I89õ, o expeitienle para este serviço, a
coiücçár ile 21 até 31 do corrcnlo mos,
lera logar das ll) horas da manha ás 3 da
larde o como não haja prorogaçãn de
prazo, o eollelado quo não satlsílüor seu
debito alé o referido dio 31 incorrerá na
multa estipulada em lei.

Tendo-se llnnlisndo o prazo para as re-
Claniações sobre o lançamento predial
para o'exercieio do Í8!)ii, só serão allen-
ilidas alé 0 dia 31 do correnlc as rocia-
inações com exigências já existentes ua
repartição.

4« seceão da sub-direcloria de rendas,
em 19.1o outubro dc 1895—0 cheio,Alberto
Augusto Fernandes.

ai-t.Jia

Bi(lltal
0 cidadão Dr. Pedro Augusto Moura

Carijó, I" delegado auxiliar, do ordem do
Sr. Dr. chefe dc policia manda fazer
publico o seguiule :

Desla dala em dianle fica expressa-
incute prohihido o estacionamento dc
carros o lilburys na travessa da barreira
0 rua do Kspirilo Santo, devendo o.s que
conduzirem passageiros não só para os
lliealros Variedades o SaiifAnna, Sladt
Miinchcn o ilíaison Moderno estacionar na
praça Tiradcnlcs junto ao gradil, Os in-
tractores serão severamente punidos com
as penas da lei.

P delegacia de policia auxiliar, em IS
de outubro de 189a — il/owm Canja.

Congregava'» do niloiiiiio «Io-
hiim o M. S. da Oòncoição
orocta na igreja de Nona»
Mcinliora «Ia Mando
A nova conunissão cominunicn nos ir-

mãos e Heis devotos que boje, '.'0 do
correnlc, principiam as missas, aos do-
iiiingos o dias sanlilic.ados, ns 10 horas
da manhã — A commissão.

DEVOÇÃO PARTICULftB
DE

N. S. do Livramento
(moiiiio no i,iyiiasií:N'io)

Por motivo de força maior, n festa que
esla devoção devia celebrar a 13 lica
transferida" para o dia 27 do corrente.
Aproveitando a opporlnnidade para agra-
decor aos fervorosos devotos que nos
tém auxiliado, mais uma vez pedimos
que enviem as suas prendas ou qualquer
auxilio pecuniário a ma do Livramento
ll. 89 ou á laueira do Livramento ... 31,

Capilal Federal, 11 de outubro de 1895
—A commissão.

Sii'iuandad<-! do JüoHMa Sonhara
da DtalalEia dan Oliirlaoíi da
<àuarda Nacional
Km nome do nosso irmão provedor o

Sr. major Antônio Luiz Caetano da Silva,
convido Iodos os nossos irmãos nara
assistirem ao aclo do posse da nova admi-
nislracáo cleila dc 1895 a 18911, dc con-
formídade- cora o compromisso, na igreja
dc SanfAiinn, domingo 20 do corrente,
ás 9 lií horas da manhã.

Ilio de Janeiro, 17 dc otilul.ro de 1895
—0 secretario, major José Clemente da
Costa.

Prefeitura do H>i«1.«*
¦<*(vlci*al

cto

Ao» bons o generosos
Um favor da menor Maria da Cunha

completamente aleijada, em vésperas do
desamparo c da orpliandado, pois seu

pai está tuberculoso c n'uni leilo dc sof-
frimenlos, pede-se nina esmola aos bons
c gencroros, podendo o obolo da cari-
dade ser entregue á beneméritaredacção
iVÜPaiz.

-*t"**«~
(Curativa do uma ulcora

lllm. Sr. João Julião Manso Sayão —
Amigo e senhor—Soffrondo ha nove
annos, de uma maneira incrível, com
uma*iminensa ulccra em uma perna,
depois de lautos sollriinenlos e ja des-
munindo por ter esgotado os medica-
mentos que a nossa medicina aconselha,
fui pnr um amigo informado do sanlo
Elixir depuralivo de salsa, suma, carola

e japecanga dc seu invento, do qual
comecei a fazer uso, c apenas Com o
quarto vidro fiquei radicalmente curado;
assim pois, peço licença para do intimo
do meu coração aceitar meus sinceros
agradecimentos, podendo V. S. , fazer
desla prova de reconhecimento e siuççra
gratidão o uso que bem lhe convier.'

Siibscrcvendo-ine, sou com console-
raeão de V. S. amigo obrigado c criado—
Jotio Baplisla da Fonseca Mendonça.

Estação de Chá, 10 de setembro dc
1881.

-O-
Mino hálito

Cura-se com os dentifricios do Dr
Gnslon Worms. Deposito, rua (ionçalves
Dias n. 70, entre Ouvidor e Ilosario.
tB^ÍSSÈÍSÊSÊSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBB

E05TAES
EDITAL DE 1'IIAÇA
mau nn iibspaniia

O Dr. Felipiie (labricl de Castro Vascon-
cellos, juiz do clireulo da comarca de
Uar de llespanlia, clc.

Faço saber aos que o presente edital
dn prjça com o prazo de 10 dias virem
qnc, no dia 24 do corrente, em frente A
risa ela câmara municipal, serão levados
;'. praça os bens pertencentes ao espolio
dc Pedro Ernesto do Itezeiidc. á saber:
una mesa pequena, com gavola, 8^100;
uma mnndólina estragada, 50/500 ; unia
balança c pesos, 12,1150; um tacho dc
cobre, 40/300! nm rebole, 3/240; uma
mesa pequena 5/050; um armário velho,
8/100; dois dilos ordinários, 8/100; unia
caixa pira relógio, 4/050; uma marquaza
franceza, 40/500; cinco camas de lerro,
50/250 ; uma mera, com javela, para jau-
lar. 12/150; uni relógio dc parede, 14/530;
iiutc cadeira» de nao,7/200; seis cadeiras
de cabiuna, 14.1580; u.ui sofá auslriaco
20/250;uma meia estante 40/500, llavalorio
oriliiiario, C/1SO; duas camas estreitas
40JSOO, duas iiiarunezas velhas, 8/100;
uma i .una de ferro Iarga,8/I00; um calre
JíO.m; ; '51 tábuas, 109/350: um selim,
24Í2W ; um dito, Ii;j20i); io cangas ar-
iKÍiMÍ*, (VWi; doii carros, düli/OuO; uji

nmECTOlUA ni; i'azi:noa
De ordem do Sr. director faço publico,

para conhecimento dos interessados, que
sc acha encerrado o lançamento do im-
poslo predial para o exercieio dc 1891!;
us reclamações serão atlendidas alé o dia
19 do corrente e todas as que entrarem,
findo esle prazo, u5o somo tomadas em
consideração. As reclamações recebidas
c que léní exigência só serão ouvidas até
o dia 31 do corrente.

4» seceão. II do oulubro de 1895—ü
chefe, Alberto Augusto Fernandes.

Mago o Thoressopolls
Avisa-se aos Srs. passageiro dc Magé c

Therozopolis que a lancha á vapor 
'/.ul-

mira está fazendo viagens regolares
Iodos os dias (menos aos domingos),
enire o porlo da Piedade e o de Maná,
em correspondência oom as barcas c
trens da companhiaLeopoldina.quc fazem
viagem de nianliã 0 nas quintas-feiras c
sabhados lambem com as ua larde.

As barcas parlem da Prainha para
Maná ás 7 horas da manhã o ás 4 da
tarde, Iodos ns dias.

A lancha '/.ulmira 
parte da Piedade

para Maná As 7 lioras da nianliã, Iodos os
dias (monos aos domingos) e ás quintos-
feiras e sabhados lambem partirá da
Piedade ás 4 lioras da larde.

A volla para Piedade será 15 minutos
depois da chegada do trem de Petropolis
íiMaiiá.

mo Gomniereio do B>ia do
•Jnnolron

AssiiMiii.iU nniiAt. nxTnAOiimsAiiiA
De ordem do Sr. presidente, convido

os Srs. associados quites a comparece-
rem á ãssembléa geral cxlraordinaria
a realizar-se terça-feira 22 do correnlc,
ás 7 horas da noile, allm dc dcliberar-sc
sobre importantes assumptOS dc inler
esse social.

Secrelaria, cm 20 dc oulubro dc 1895—
0 t° secretario, Luiz Frugoni.

Prefeitura do minti-icio
Fodoral

DIllUCTOUIA DU CAZIvNDA
De ordem do Sr. dircclor faço publico,

para conhecimcnlo dos interessados, que
dcsdo o dia l do vigente aló 31, improV
rogavel, eslá se procedendo á cobrança,
á boca do cofre, do imposlo predial cor-
rcspondenle ao 2» semestre do exercício
de 1895; do dia 1 de novembro cm
dianle a cobrança será feita com a com-
potente miilln.

4» seceão. 11 de oulubro de 189a—0
chefe, Alberto Augusto Fernandes.

Vciioravoi Irmandade do
rVossa Senhora da Penha
A mesa administrativa desta irmandade

fará celebrar no domingo 20 do corrente,
em sua igreja no oulciro da Penha, uma
missa om accão dc graças á sua excelsa
padroeira, 08 10 horas, á qual assistirá
Ioda u administração encorporada, em
intenção a boa ordem, paz e harmonia
que reinaram nos dias da festa o oi-
tavario.

Não se lendo realizado os festejos ex-
ternos naqiiellcs dias. cm conseqüência
do imio tempo, lerio elles logar nesse dia,
se o lempo permitlir, tocando uma banda
de musica no bello coreto levantado no
arraial da Penha, 0 á noite subirão lindo
e grande balão, oITerla do irmão Antunes
de Carvalho, e queimado o inagnillco
fogo de arlilicio offerocido por devolos,
negociantes e harrnnueirps.

Os devotos da Santíssima Virgem, que
não puderam comparecer naquelles dias,
abi encontrarão toda a administração,
para a recepção de offcrtas, esmolas e
admissão de irmãos.

0 bello templo da Penha continua rica,-
mente decorado. 0 irmão juiz convida
todos ns irmãos de nossa Irmandade para
maior brilhantismo desse neto religioso.

Secrelaria, 10 do oulubro de 1895—
J. Macedo, secretario.

Prefeitura Municipal
scn-ninKCTütüA no r-.vrnisioxio

Terreno devolult
Chama-se a allencão para o edital pu-

blicado no Diário 
'O/peiul 

de 17 do cor-
rente, sobre o terreno requerido por
llanocl Luiz Cândido da Silva Leal, a rua
Paranaguá, junto ao n. 5.

8' seceão, 18 do oulubro de 1895—
Aiihitr Alfredo Hensburg, chefe de secção.

sli HE & LIFE
A.misih*j».ií<mí C. Limited

Uli KINlIllliá
(Apitai  £ 2.000.000
lermos totaes  £ 4.518.089
llenda annual  t 9BÍ.00U
Esta companhia aceita seguros sobre

iiúaesquct riscos lerreitres,
AOBNTBS

wiuirii veuiiii * o.
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Il»e-<-!V-iJ ura IlSuilioipal
PISOAI.isaçXo no 3" nisTiiicro de inclasi-

MAVIUS
0 fiscal abaixo assignado faz publico

para conhecimento do quem interessar
que, sendo o breu considerado substancia
iiiflaminavol, deverão os coinmorcianlus
de lal matéria observar as seguinles dis-
posições do cdilal dc 3 de janeiro
dc 1883:

«Art. 2o. Aos coiiunercianlcs desle
gênero a retalho è pcrmiliido lerem
nas suas casas coinmcrciaos pequenos
depósitos de quantidades que furem ne-
ccssarlns para o seu consumo de cada
dia.

g 1° Presume-se infracção desle artigo
quando em suas casas', for encontrado
mais da metade da quantidade recebida
cm um dia, demorado por mais de cinco
sc for superior a dois volumes.

Arl. 5". No lilloral da cidade só é per-
miltido o desembarque desses gênerosno cáes (Ia cívica Pinte (Ido de. Setembro
(Pii.MXUA),oiide um empregado da prefei-
lura, que deverá abi estacionar, dará
unia guia, em que lançará o nome do
respectivo dono, a quantidade, qualidade
c destino do gênero.

§ 1* Negará a guia sc forem destinados
a deposilo na cidade, que nao estiver li-
condado.

§ 3« A falta desla guia constituo in-
fracção dc postura por parte do dono do
genéro.

Art. 0». Os infraclorcs incorrerão na
miilln de I0J por volume, 0, na reinei-
dencia, á multa de 20/ igualmente por vo-
lume o oito dias dc prisão, além das des-
pezas da remoção para os grandes depo-
silos approvados, elo., elo. »

Do exposto sc infere que os cidadãos
que cominerciain em breu deverão ler a
respectiva licença, para poderem retirar
esta substancia para suas casas comn.er-
ciaes, qno sii poilorno conservai a cm
depósitos approvados e dc accôrdo com
a lei c que o desembarque sii deve ser
feilo na Ponte Auxiliar da alfândega, ú
praça Vinte Oito de Setembro.

Capilal Federal. 0 de outubro dc 1895
—0 llscal, Pedro Oliveira.

líancii HHypotliocario do
Brazil

CoiiYida-sc os Srs. aceionislas a re-
unirem-se em ãssembléa geral ordinária
no dia 21 do corrente, 110 salão do Ilanco
dd Commercio, á I hora da larde, para
julgarem das contas do periodo de se-
lembro a dezembro do anno Ondo o lo-
niareni conhecimento do relatório do
ex-presidente Dr, José Ferreira liamos,
relativo ao mesmo periodo.

Continuamá disposição dos Srs. accio-
nislns, na secrelaria ilo banco, desde I
dc maio prox mo passado (conforme os
nnmiiioins publicados) todos os dociiinen-
los dc que Irala o art. 147 da lei u 434
de 4 de julho de 1891.

Do dia 11 do corrente em diante ficarão
suspensas os transferencias de aeeões
até o dia designado para a asscmblóa
geral.

Itio de Janeiro, 5 de oulubro dc 1895'—0 director secretario, João Paiva Anjos
Esposei.

Iniiiii.il:i(l(* ilo B*.-ili
S, .Boaqulin

De ordem do caríssimo irmão provedor
convido os irmãos desla irmandade nara
comparecerem em nossa igreja, nojo
domingo 20 correnle.ás 3 horas da larde,
alim dc incorporados á mesa administra-
tlva acompanharem a procissão de Nossa
Senhora do Terço.

Secrelaria (Ia irmandade, 19 de Oulii-
brn de 1895—Joaquim Barbosa de Azevedo
Guimarães, secretario.
(¦e-E-caawjBfc-íyi^

Prefeitura do líintrloto
"Federal

íiinixTOiiiA nn onnAS e viação
2"secção

De ordem do Sr. Dr. dircclor faço
publico para conhecimcnlo dos inter-
essados que, não tendo sido aceitas peld
municipalidade as ruas abertas no campo
do bom Succcsso, enlre a estação do
llom Suocesso e a parada do Ramos, não
so permillirá a edilleação nas referidas
ruas cm que ha diversos, lutes de ter-
renos anniinciados em leilão.

Capilal Federal. 18 dc outubro de 189S
— Gaslão Silva, Io ofllcial.

AVISOS MARÍTIMOS

Coiii-iollio Econômico do Ar
Hcual do ninriuiia da fljapi-
tal Federal

CONCUHIIFNCIA
ottui'Os7, 8, 9, 10 k 11

({Iluminação c lubrificaçõo—Ferro e oulros
mclaes'— Madeiras'— Carvão — Mas-
same, etc.)
Dc ordem do Sr. coiiira-almiraiilc in-

speclor desle arsenal, presidente do
conselho econômico, laço publico mio uo
dia 30 do correnlc, ás' 11 boras ila ma-
ililã, serão recebidas e aberlas ncsla se-
creíaria, onde para esse lim se devo
reunir o citado conselho, proposlas para
o fornecimento ao referido arsenal, dur-
ante o exercieio dc lSUli, dos artigos
constantes dos grupos acima uieucio-
nados.

Os concurrenles devem satisfazer Iodas
as exigências do liltilo VI, caplllllo unico,
art. 17ü do regtilamenlo nnncxo ao de-
creio n. 745, dc 12 do seleinhru de 18W),
a saber:

«Art. 170. São devores do proponente:
g Io. linehcr com preços por extenso e

cm algarismos a proposta impressa que
lhe será fornecida pelo secretario do
arsenal, a qual datará e assignara para
ser apresentada ao conselho econômico;

jj 2». Entregar pessoalmente ou por seu
legitimo representante, dircctainctilc ao
conselho econômico, uo logar, dia e hora
aniiiiuciados, não só as suas propostas
como as amostras correspondentes;

§ 3«. Exhibir no aclo da entrega da
proposta, além da certidão do respectivo
conlralo social, quando não fòr Urina
individual, os documentos que provem
sér negociante matriculado c haver pago
o imposto dc casa couiinercial relativo
ao íiliimo semestre, lissos documentos
lhe serão resliluidos antes de proce-
der-se á leitura das respectivas pro-
poslas;

§ 4e. Sãe) dispensados da apresentação
da matricula na junta commercinl as fa-
líricas c estabelecimentos induslriaes da
Ilepublica e terão estes o aquellas a pre-
ferencia sobre os oulros concurrenles
etn igualdade do condições e circuin-
stancias devidamente provadas.»

Ficam oulroslui prevenidos dc que nc-
nliuina proposla scra tomada cm consi-
iteração sem que venha acompanhada
das respectivas amostras, e que os eon-
tratos celebrados com o arsenal servirão
lambem para o siipprlmcntn do commis-
saciado geral da armada, sem alleiação
alguma ilo preços.

Para mais esclarecimentos, dirijain-sc
a esla repartição.

Secrelaria da inspecção do arsenal de
marinha da Capilal Federal, em Í8 de ou-
liibro de 1895 — 0 secretario, Eugênio
Cândido da Silveira llodrigües.

ffauígazione Generale Italiana
SOCIETÃ BlUtòlTE FLORIO & RUBATTIaO

SAÍDAS PA11A UARCRI.0NA, GÊNOVA e NÁPOLES

PBRSE0  0 de outubro I 0III0NK ,-• 0 dc novembn
IIEGINAMAIIOIIEIUTA.... 20 » <• | SlIUO  20 » »

0 PAQUETE ITALIANO m
uJl u ti

1R(
sairá amanhã, 21 do corrente, para

mi GÊNOVA E NÁPOLES
recebendo passageiros para Maraollia, com trasbordo cn Gênova.

complclamcnte illuminado a luz ciei
1« classe dislinclo, 1* classe, 2' dita eEsle paquete

acomuiodnçúes dc I
clcclrica, possue supcnorei

3* idem.

A companhia fornece conducção gratuita para bordo aos Srs. passageiros com

suas bagagens. __

N. /).-Dão-sc bilhetes de passagens em vapores desta companhia para qual-

quer destino I Europa, Ásia, ele).

BILHETES DE PASSAGENS DIIIECTAS PAIIA ALEXANDRIA.

Para carga Irata-se com o Sr. W. C. PEC1Í, á rua de S. Pedro n. I B.
Para passagens e outras informações dirigir-se aos agentes geraes

GSACOiON. DEViraZI&FIGLIO
38 ISiia Primeiro «Se Março 3®

SOBRADO
"

llanilniri] Sudanierikanisclia Dampf-
sciiiffaluls Gcscllscliaft

SAÍDAS PAIIA A EUROPA
Caiupin.-iH , l»nrnguaBSiú ,

Cintra o Amazonas

ü PAQUETE ALLEMÃOiit aíi i-rn*

(Companhia tlti Seguros
Alilança

9 IltJA DA CAMIKI.AIIIA 9

Capilal  4.000:000^000
Segura estabelecimentos commcrc.laes

e induslriaes, casas, navios a vapor,
mercadorias em viagem, fretes, etc.

Direcleres:
S. S. Castro c Mello._
Manoel Cardoso Pereira.
llanocl de Souza Dias.

Conselho fiscal:
Conselheiro Francisco de Paula May-

rint.
liarão dc Ipanema.
Conrado Jacob de Niçmeyer.
Commcndailor João Pinlo Ferreira Leite.
João Dias T. Droga.
ÃsBOcinc&u 'Q'y;>r>-j;i-ai>tiica

?.'Ul'.-.ii..<i'i«(-i
Sessão do conselho boje, domingo

20 do correnlc, as 11 horas, na rua de
S. Josc n. 7—ü 1" secretario, Antônio Alves

, 4e Oliveira.

capilão BODE
esperado de Sanlos quinta-feira 24,

sairá sabbado 20 do corrente, ás 10 boras
da manhã, para

línliií»
í,i.st>ori

Rottordam
O I »ainlMii*íro

Esle paquele c Illuminado á liu ele-
clrica.

para

D PAQUETE ALLEMÃO

B 1 fl wl 111 Im I ?v'

no dia '.' de novembro
GOPEiVIIAGVE

Para carga lrala-se cem o corretor da
companhia W. II. MC. NIVKN, rua í»rl-
uioiro do .1H.-;r<.*<> "• <íí>í 1° andar.

Para pnssagení, carga e outras infor-
inações com

O.S AGENTES

EDWARD JOHNSTON & C-
ii Ilua dc S. Pedro 62

Pacific SIiühii lTavii|alioii Company
Haida para a Knropa

0R0PESA  Vi dc novembro

0 PAQUETE IN0I.E7.

•í
Jii

capilão C00K nn ,
esperado do Itio da Praia no dia 30 dt>
correnlc, sairá para I.inbon, Vl^o»
I.a Pallco (I.a Ilochelle), I*ly-
moutli e a.ivorpoai depois da iu-
dispensável demora.

Estes vapores locarão dc ora em diants
no porio ile B.a Palice (La Uochclle)
em logar de Bordéos.

Preços das passagens para Lisboa:
l« classe i 11 o £ 25.
Dita, dila. ida c volla £ 33 c £37.10.0.
3« dila I40J009.
Para Livcrpool:
!• classe í 24 c £ 30.
llita, dila, ida e volla £ 3G o £45.
3« dila £ 9.
Passagens para Paris £ 24.8.0 e £ 30.

Esle paquete não recebe passageiros
dc 2* classe.

Vinho t\o in
passageiros dc

¦su fornecido grátis
Iodas 03 classes.

aos

Os paquetes desla linha são illumina-
dos á luz clcclrica.

Para carga Irata-se com o corretor l'.
D.Machado, rua <Ie ri. g»»<lro u. 4,
I* andar.

Para passagens c outras informações
com os agentes

WILSON SONS S

RUA DE S.
C, LIMIIEO
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fieis Slcain Navigátiòn Company
SAÍDA PAIIA A EUROPA

OIIELANA.  30 do corrente

O PAQUETE INGLEZ

capitão KITE

esperado da Europa no dia 29 do corrente
sairá para

Sloutcv»«i<5o
l*uuta Arenas

c "Vnlparaiso

depois da indispensável demora.

¦ Kstc paquete recebe passageiros para
Buenos Aires.

Esle paquete não recebe passageiros
dc 2a classe.

Para carga trata-se com o corretor F, Vi.
MACHADO, rui» «lo W. í. odi•«• «. •¦_.
1» andar.

Para passagens c oulras informações
com

OS AGENTES

CompauYiía .acionai de Navegação Costeira

Serviço semanal de passageiros entre
o ltio de Janeiro c Porlo Alegre, com
escalas por Paranaguá, Desterro, llio
(iraiiile c Pelotas.

Sabias todos os sahbados, ás 4 horas
da tarde, inipreterivclmente.

O PAQUETE

Ilrazil lmlti-lriai
Carioca •
Corcovado
S. 1'cdro de Alcântara.....
S. Lázaro ..r_i.7-.

Divertai:
Aurifcradc Minas
Allianra Mercanlil....7!:..
Loteria tios Bstattos....,..j!
Cmlral fio Ilrazil
Centros Pastoris .._
Conslr. Civis
Constr. Urbanas .'....
forjas e Estaleiros
Loteria Nacional
Luz Aucr .•••
Ilt-lli. nu _r__ll ;.....
Mcllt. tle Iinlu-ti.a
o. Uvilraultcas
Soe. Lit.ncfmtota do Café..
Taltcrsall Moreoui
Torrens
Transp. de Café e Me......
llural do Ilrazil

WILSON. SONS
_ Rua Jc:

a C, LIMITED
Pedro _

jM4-~l
//& V . ^-"'--'¦'-"¦'

HariiiniC-

79

inipagiiio des .Icssagcrics
AGENCIA

RUft P_I_IEI_. DE MARÇO

O PAQUETE

7S

com exccllenles acommodaçõcs para
passageiros de 1- e .* classes,

sairá para
Parnnogusi,

tOentei-i-o, __!«> í_i-.-»n«Ic. Po*
lotos e Porto Alegro

sabbado, 20 do correnle, ás 4
lioras da tarde.

Cargas c euconiinendas pelo traplclto
Silviiio ate o dia 25.

Paropassogcns c outras informações no
eseriplorio de

lage mrv.,-.os
49 RUA PRIMEIRO DE MARÇO 49

..85
82UJ

mi

. 50»sf
1250
-59
Ui»
3.

1-5
281)
II.
311

I50{
1*500

m
150.
22Í

'_35J

18.S

10.

150}
3». ;

115J
18}
1-ff
2.500

-Ü
30}

0.00
50»
45.-)

.il*130}

ISolIcins o lnft-_-m_ç5as
As pautas a vigorar tluranle a semana dc 21
2ü do correnle sío a. seguintes:

kilo, subiu -110

sulii-i

___H„ i_i"B" S l _f_ k. 1rU Irl I IjIjIL
commabilanto ROSSIGKOL, da linlia di-
rccla, esperado da Europa amanhã, 21 do
correnle, sairá para Btrfhtovl-lõo o
I.ik-ikih Aire- depois da iudispen-
savel demora.

0 PAQUETE

gSEfe Ffb 05&a
U_3 1 m- & t_ Basa

coininandanlo MIMEM, da linlia circular,
esperado do llio da Praia no dia '27 do
correnle, sairá para Kjlalio-i <¦> Híor-
«l!'-t>H, locando na __:>Iii.*i, í*-«i--
ntunliuco o I-tik-.i*, depois da in-
dispensável demora.' Para fretes o passagens Irala-se na
agencia o para carga com o Sr. .1. E>el-
«iiit[ii<., corrolor da companliia, rua
ílilliciro dc Março U. 59, 1" andar.

0 agonio,
tu. _í«r>__¦_¦..i.__

SECCÍO COMMERCIALff
Mo,20 lia mituliro de I8'.5.

Cambio e liulaa

EncoUlQOS a nossa aproclaçlio tllarln do uni-
vlmonto dn cambio lia somaiiii lindai asslgoa-
lamln a p.rsp.-llva de mulliorn d;is taxa.
diirnnlooasü pertudo òdolxtUuos conslBiiadosoâ
linsstia votos pnrn qub lal porapcclivn se Iro-
diizis.o em rcnltilndc, boDOlt-liuidó sis.miii ns
Intorosst-s tlc noninii-rclo legitimo, une ultima-
monto lèai _<>niillu o não pouco com as mau-
olirna Uns csnuculndori-8 tle cambio.

iloin olfollo ns oporiíi-üos roalizatlas ims pri-
mclr__ dias plii icuto tusllflcaruin as ema-
r-lncas afia o merondo iiulrio; quanlo :i molliora
das i-nlanii-s cnmlilaes. .

Inr.Hzni-iilo eslava como t|iio dotormmado
niiu se ctic.r.or " período semanal, sem que
livi-ssenint de registrar imva linlxai ilu ImalO
em Imitiu, de inuniibra cm níaunlirn, adrede
coinldiiados, ctiogurain os innni|iulailüres doa
nossos desastres uniuUlaos a arrastar o camlilu
alti á lasa tle 10 tl. sobro Londres, que foi II
.otat-So que legou a semana aos negócios rea-
li.àvuls ua semana entrnnlo I

Para liem avaliar-se da monstro por qnc se
oporaram as trntisnrcOen tias taxas cnniblacs
nos seis dias decorridos, Laia Oodaror que a
primeira cotneilo tln semana foi de 10 VI'>. e "
meif.tdt) fuuliou liontem eom traasacfocs tea-
lizadas a 10 d.

_L-_A. VBLOOE

0 PAQUETE

11 llll
coiuniandaiite ltlYEltA

Itirá do llio tle Janeiro no dia 23 do
corrente, direclainenlc, para

GÊNOVA E NÁPOLES
ás 11 lioras da manhã.

0 PAQUETE

n mercado do cambio abriu liontem com n
tnbclti offlcial do 10 1/8 etn tbdõs es bancos,
tcntlo sitio logo snli-tituldii pela ile 10 D/tu
uns brincos e;tiati|:iii„... .

A esla lasa saceniiini lodoa os estabeleci-
m.-nios com mais ou menus n\.nqiic7.n, e o po-
nol parllculiir c|iin vríii no i.)_..--h!o ftii in"^
ilado Ue in l/í n Ui 5/10 confotma o prazo;

Mais tarde protlil.Ill-SO ocllvo procura de lo-
Iras para especulando, tis lusos do 10 3/10 a
lü 1/8, deixando oa bancos do sanear a calos
taxa-. A' vista llOBtn lelriiliiumiiln, som nptlO-
renlu causo, ns tonuiilor.s rusolvoram occllor
negocio mesmo a Io i!., conslantlo, porém, que
puliro se fez.

O Lniiiloii & Braulllon floiilt, onrovoltondo
essa opportiiuidodo, itlUxou o tabela dc 10 d.
sobra Londres.

llinive enlão corto colmaria no mercado, mie
se llniiuu nílll.l em III1/8, taxa II quo o llrltlsll
Bank saccou conlra calxo matriz.

A' ultima hora o cambio fechou a 10 1/10 e
talvez 101/3, em noslç.o muitíssimo precavia.

O movimento tio dia fui multo hiiportonta
apezar tle ler o marcado BoITrldo enunne pies-
são.

Cunslava quo no encerrar-se o oxpculonlO se
linlia realizado liogoclo em |ia|tel partlclllor a
10 l/lll, sú liavemiu depois dinheiro para 10 3/10
o 1(1 l/l.

0 llanco da Itcim! .ira oporou durante n ma-
nlilt á sua tabela tle 10 li/ui o li larde o 10 1/8,
nas condjç.cs do coslitinc, com fninquoza poro
O cnmineinio logltllllO.

tlonforniü nssigiialáinns nn noticiário desla
folho, eareceui ousululiiniciiui do fiiudanicnlo as
noticias alarinantes onto-llOlltom divulgadas ua
praea, com rclaeiio il nessa jicndi-ncitt sobre o
ilha'da Trindade,'e rogistriillina calo "neto 

para
que pese a responsabilidade das conseqüências
dos boatos perversos sobre quem us espalha.

As taxas oiliciaes icguiaram:

AL.-.NM-GA
Fumo cm rolo bom, -ít7?0

réis.
rumo em rolo ordinário, l{3J0 o ki!o:

170 réis.
Fumo desfiado, "í-70 o kilo, subiu 70 ré'b.
Fumo em folha bom, lf.70 o kilo, baixou

S0 réis.
Fumo cm fellia ordinário, 350 réis o kilo,

baixou 70 réis.
. Fumo picadu, 070 réis o kilo, baixou 350 réis.

Diamantes em bruto, 10.',} a gr..muia, baixou
ü{000. .
Ouro, I.57..0 a gr.inima, baixou 170 réis.
Mel tle rumei, Ifll.Oo kilo, baixou90TéU.
Praia, OSJ n kilo, baixuit 8J0OO.

uksa iu; ncNUAS no $_**___ no mo
Caíé, l#5.0.
Álcool, IÍ00 réis.
Agiiardenlo, 310 réis.
Fumo em folha, IJ.001
Pilo cm rolo, I/J700.' /
Dilo picado, l|V'"0. ¦
Dito desiiítdo, 5Í700.
Couros serros, 7S0.réI_,
Dilns salgados, 000 réis.
Peilos curtitlás, -JtfOO.
Sela (um meio), 0-000.
TelhoB (eoni-i, lüjlCOO'.
Tijulos (eentie, .ísi'0'J.

iiixr.iicnuiiiA no iistaiío cr junas o_iiAt_
Aguardente de canoa, litro 3|0 réis.
DUo destllndo (alcoull. 000 réis,
Café, kilo I,V'.'10.
_liir.es, kilo l.-.Oiéis.
Clgorros, milliclro C-COO.
(tomos soecos, kilo 7.'io réis.
Ditos salgados, kilo 0)0 réis.
Diamantes em bruto, gramuia I05J000.
Dilns lopldotios, grauima 'tJO,^00.
Fumo em fullin, kilo IJ100,
llilu em mio, lf700.
Dilo picado, 10000.
Dito desliadn, '.',5700.
Madeiras dc c|ii*ilffti
Mel de fumo 011 pie

10.00
Ouro em pó, cm barra eu em uíu-a, Rramins

I/Í780.
Prlto, itlem, iilem, kilo liS"000.

_;statutos s ¦
Peranle a assembiéa extraordinária';

convocada para 25 do corrente, vos scra
apresentado o projecto de moditlcação
dos nossos estatutos, elaborado pela
commissão por vós eleita cm 16 de oulu-
bro próximo passado.

A capacidade dos. encarregados dessa
missão, que collaboraram com a directo-
ria, garante o bom exilo das modifica-
ções, parecendo-me que—com o citado
projecto —ficam sanados de uma voz
os pontos omissos e estabelecidas outras
disposições apontadas pela experiência
como convenientes aos serviços do banco.

Kntre as alterações foi regularisada a
época da assembiéa ordinária, ficando
harmonisados os estatutos com a lei das
sociedades anonymas

DIHKCTOllIA
Pela vossa-saneção, cm assembiéa ge-

ral de oulubro, funccionòn a direcloria
do banco apenas com dois membros, eu
c o meu honrado o illuslre collcga Sr.
Antônio Daniel 1'rauco do Sa, a fluem na
mesma reunião dirlgisles appclln para
que continuas, o a prestar os serviços de
alia relevância, (pie alé enlão prestara
ao nosso iiislitulo; cabc-ine salientar-
vos a verdadeira abnegação com (jue
esse digno companheiro mo secundou
até O presenle, a d. spoito do recrudesci-
menlo dos iiicoininudos dc saude que 0
levaram a resignar o cargo que oecupou
com reconhecida idoneidade.

cokseí.hó fiscal
0 desempenho dado aos árduos devores

do Importante cargo do membros do con-
scllio llS-áj, pelos nossos associado.. Srs.
Guslavo \. Schimiili, Frederico Augusto
da Silveira c JanieS da Silva Araújo,
niuilo rcconimciitla-os á vos. a e-ijina.

Ciieios do interesse,petos destinos do
nosso insllluto: foram do unia sOliciludç
iligpa de apreço, não se limilaiido Sim,-
plcsmcnlo ao exame dc escripturapao,
mas Intervindo com louvável idoneidade
nas mulliplas questões que se agitavam
pura a boa reorganiznção do banco, co-
operando eflicaamcilto com a direciona.

' ([tinliil.t'
ti, itqtii-l

e, 00 réis.
1 ou em massa.

üatteo
ssasmandunte ItOSASCO

gairá do ltio de Janeiro no dia 8
novembro, dircclamenle, para

GÊNOVA E NÁPOLES
ás 11'horas da manhã.

dc

0 PAQUETE

Londres tio «l/v
lati. 00 .
lliniillirro... S0 •
llalia 3
íortiiKol ;l
Kc. York... a

in a 10.1/11; o.
f03C, n pa:\ por n-.

ISIDDa líliT jinrlt/ill.JJ00D a (,088 por lira.
/l .38 11 Í.M) '/„.

¦ifOil a ti,,wai purdollat.

A eainnra syntliral dos correloros dofiindos
públicos deu liontem as segúinlcs colações s

A !«l n/v Á VIST*
8'obi-a' l-oiiürci 10 0/32 10

. 1'ni-ls . -0 «-9-0
. Hamburgo IJI.0 l/lt-)
. linlia - 012

» liiilnenl — -III]
¦ Ne. Vtiil; - 1.91-
'liDif exlieniiis:

1'niinoii i.. 10 t/10 a 103/10
Caixa motriz 10 I/IO li 103/10

IIOVHIKKTO DA I10I.SA
vi ki.as HA irm* ornciAi.

7 Apólices eenes ilu 6 "/«

commandanlc ItltlASCO
sairá do Rio dc Janeiro no dia 12 de

novembro para
GÊNOVA E NÁPOLES

ás tl horas da manhã
•om escala pela Dalila c Pernambuco.

EMBARQUE
A co.-iptiiilila forneço con-

ducçi-O f-rtituitn para liueilu
n«>a __h*h_ iianHu^oiros com
•uuh bugagona.

BILHETES DE CHAMADA

Ab n-.cncinH.iln C«iinpnnliln
I.n Veloco vc-n«l«.in pnHHn-
èciiM «lc :t- cIiimhc «lo Gonovn
ou Nnpoloi. parn Poi-ntini-
bueti, IIhIiíii, Victnrin, ltio
do .luiiciro o __.ui_t.oi-, u fi-«.
ISO.

8ocn-_o «obro toilnt. nn ei-
dhilCH o viilíiH dnItnlin9_Suiatin
« Tyrol.

Para fretes trala-sc com Luiz
Campos, rua Primeiro de Março n. 39.

í'ara passagens e oulras informações
na agencia da companhia, rua Primeiro
de Março n. '1...

O representante no Brazil—1_. A.
Hi-iiv: _-.<>.

ifendem-se passagens para as priuci-
pães cidades da Itália c mais capitães
europeus.

10 » • 
_o ¦ • 1 • 
[1 * * 

62 » » 1%
8 «..•¦• 

11 » L.Hir. de 1S0J
10 . » » 

II II
28 »•_¦'•__ 

100 Aces. Ilanen liiiniinenial
õo » ¦ Coinmercio
20 » • 
:io • » 
30 1 » 
10 . » « (-0 7.1
30 » • «•- ti

OCO . • G.II. Inteinariiiiial
400 » ¦ L. _ do Cum. l-".'s)
25 » 1 _'_'- > »
Iiü » ¦ M. de Santos

IM • IleplllillCii
10 1 
00 > 
00 » « 
12 

01 1 
(i ¦ 
5 » • 

18 
Ml 

101) « " » (2-/S).-..
mu » Coinp. Sorocab. (tronco).-.' > » Fidelidade

30 > ¦ Cuienvadii
li » S. Pedro do Alcântara.,

tüü > • .li-llt. tio Ilrazil....
UO > ¦ llural tio llnt.il —
27 Dcbs. K. F. II. ile Araruaina..
71 > » 1 » • »
.8 Lets.ll. C. II. do Ilrazil ipapel)

0C8.
008»
0083
00811

l:.55S
Ir.illf)

007«
0581)
0001)
OliOJ
2129
2tn_
-IíiS
21-fl
210.
8i.
8.0
I'.',.
7:lfl
7:13

110.)
I-8Í
1.89
IS-J
I58fl
IS-3
I..85
1989\m\m
158}
I57J500
7I-Í.I.0
8113

1103
100.
2183
::('3-00
.03
003
r,i)3
583500
58p0
-8Í-.0

Ptih11C-._r.os nostn soccüo o minucioso o bom
elaborado relatório do ftanco Ilj-polliccnrlo cio
Itrfizilj no pi-rloilo ilo soiombro ;i dozombro tle
1881, ficotiipni.li-iiln tlâ batt.nt;n tJus opurnçõo!. im
mcBirto per!oilo o 11->.. competontos parcecros,
que soriiti sidinietllilos ii npfirovnçfla em assem-
bléa ner.il dos nccionislas convocada para
an.íi-ilii. 21,

H' autor dosso rolalorio o Sr. Dr. José For-
reira llanin?, cx-priisiilcnto do rofurldo banco,
in. tiiiiir.-D n quo prestou os mnls nsslffttalndoá
serviços, prosidindo cmn stiporlpr críterio e
Intülligcucln n áiifi rGoriianbiiçilo, a ronfccpíío
tlu. roíliccllvoa ostntulos o a traiisformaçEío
uiiüinada pula O.XtlllCC-0 do banco do Credito
l.ipular

IVIo vapor Ingloz JW igdalena, a sair no dia
53 du coriitnl., roniüttcm ns Srs. P. S NIcnL
soa \ Ci, ourtj cm barra,uo valor do 93:2085050•

Assumiu lionlom o curso do presidenie tio
llanco da tto|tublic:i du Ilrazil o Dr. Ali..uso
lYniiü, rocouluilionto nonicntlo para essa oltí-
valia uinccílo.

I_niK.fi Sívpolliocm*io «lo
Bra-fll

ni-i.-foiiio imiT.ciuoo nos i'aiii:i;i;hi;s no
aoNSKi.no FISCAL li IIO IMSOAI. no 110-
VKh.NO OIIB MillA' APHKSliNTADO a' AS-
SCMIlLÚA IIKIIAI. OIIIIINAIIIA CONVOOAUA
paiia o dia 21 in. otrruiii.ip nu IS'J5

Parcçcrrcli) conselho fiscal
No din Vi tle j.iiieiro tle I8Ü5, reunidos

os membros dó conselho liscal abaixo
aSsíanados sol) n presidência do Sr.
G. A Sclliliidl c depois de lida a acla
tia sessão anterior, (pio foi approvada,
deu-se principio no exame do balanço
encerrado em 31 do dezembro próximo
pus. .uio, contas niiiioxiis o lomon-so co-
nliccimenlo do relatório dn directoria,
sendo ns referidas coulás encontradas
tle iierleilo nccúrtlo com a escripturação
tio banco e ludo feilo com clareza o pre-
cisão, pelo fluo propõe o mesmo con-
scllio ii asscmuleii geral a approvação do
relatório, cuidas, balanços e tlociiiíicnlos
nillicxos c liem assim Iodos os actos do
gesião da directoria até 31 do dezembro
próximo passado.

Km seguida encerra-se a sessão 0 mari-
dou-se lavrar esla tpie iissignani— Gits-
lavo A. Schmidl- Frederico A. da Silveira

Jaymc S. Araújo.
1'Aiiixi.n no fiscal no novenso

Nn qualidade do liscal do govurnpjiinln
ao llanco llypotbooarló do Ilrazil, exa-
minei as sniis operações, escripla c lia-
lanços, por isso sou de parecer rpie tudo
está conforme ás obrigações impostas
pelos decretos lt. 1.312 de II) de março c
I.3CI do 20 do abril de 1803, e bem as-
sim ás (liiipnsici.es de seus eslulutos c
decretos ns. 1,030 11 de l. de novembro,
012 de 31 de julho o 451 I) de 31 tle maio
luilo tle 1890:

Uio de Janeiro, 31 de .janeiro de 181)5
O liscal do governo, Virgílio Rriyido.

Srs. accionislas — Das ocenrrenciaslia
vidas heslcosldbolcciriienlo tivcsles pleno
0 minucioso conliecinienlii nas assem-
bicas geraes de lã tio sclembro e 10 tlc
oulubro próximos lindos.

Approvaslesunanimemente Iodas.Sfion-
Ias o actos tia direcloria aló iigosln ul-
limo, referentes a gesião e reorganização
desle banco, instituído pelos decretos
ns. 1.312 do 10 tio marco c 1.301 dc 20 de
abril luilo tlu 1893,

Borddenlscher Lloyi!, Bremen
0 PAQUETE ALLE.MÃ0

GÍMF BISJH4RCK
esperado de Santos no dia 23,

¦ira no ilia 24 do corrente, ás 10 horas
da manhã, para

LISBOA.
Ant-ioi-pi-- e Bremen

TOCANDO NA BAHIA,
Avando passageiros c cargas.

A pn<|ii«._o tom cxt-ellt-titt'.
kGuniiiit)iIin;ô<-H imi-n |i:«.ihsi-
geii-os «lc :.' classo.

Os preços das passagens dc 3- classe
incluem vinho de mesa.

k agencia dá bilheles de passagens
para a America do Norle, Ásia c Áustria.

Kocolio cargo pnrn a linliin
• rrotuH razonvols.

Para carga Iraia-sn côm
Pnhl á rua do Hospício n

o Sr.
18.

W.

Fará
tom pas-iijiciis c

OS AGENTES

HERÍVS STOLTZ

mais informações

& c.
;M EUA DA ALFÂNDEGA 63

J/ocrf«J:
íobcianos.

_)io/íccj:
licrncs des 'U« • *••/.
Riiip. (!(¦ 1 JS.Ir»
Estado de Minas

do lliu
Irltfli:

BanioU. II. -loflrnill fpupeli
¦ ¦ S. 1'nulii
C> I .cduil Urbano.
l-i.di.l

7.l!i'oj deprelação:
E.F. Lcutioldiiiallliil......
,..-»._- ¦ iMj)....
a • Sornr-bMi»
Allianra lfali.|.._.••_-•-.••
Chrloca (fali.)
r.t-rvfj.i Ilrazil
liinp. Viarão
liuiuo (1. Movei
V.. Central dc Qulssan.lt...

ütiiiroj.-
litazil c Nnrit: America...!
Coitiiitercint
Coiuiutrcio

(10 7.)
C-iülrDcIn.
llanco C. Mnvi'1
C. II. ile S- Paulo c/c
lícposllbi c Ilestolitos
jniciador
Intermediário
Li... e du _ouiiiii'tt'in

• • ¦ l'-V_.|.
Nnotniittl
itt-tialillco

« f-".'-.)
I'.l;rcl líj|.t)!li<-i-.-rin
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Não me sendo possível continuar a
prestar ao nosso in.liluto dc credito os
fracos serviços tlt; minha verdadeira de-
dicação, tr.-f.o o urine propusilo de re-
signár o honroso nialiilalo quo me con-
Hastes, cnchcntlo-inu de dcsvunccimcnto,
aproveitando para isso a reunião extra-
ordinária convocada para O dia 2S do
correnle, em que deveis preencher, pela
eleição de novos membros, os cargos
vagos pela renuncia tios meus honrados
Collcgas Srs. Dr. Josó dc Nápoles Tclles
le Menezes o Anlonio Daniel Franco de

Sá.
Co.no complemento dessa minha re-

solução cumpre-me o dever, ao t|uiil
não ine quero furlar, de sujeitar ú vossa
apreciação as etinlas da gesião tia nclual
direcloria no periodo de setembro a
dezembro do anno lindo, convocando
para esse lim, de accôrdo com o art: 58
tios nossos estatutos, a reunião ordina-
ria designada para o correnle mez.

Mas, oppoiiilti-se n i.-so o arl. 137 da
lei n. 434 dc í de Julho do I8!M, une
determina a exliildcão do balanço Amais
fJiK-unicnlos _n dias antes tia cilada ru-
iiumij*.resolvi formular o presente rela-
torio 

'imJ-duilo tle subníetlel-o com ns
rcspécliva-icwilas ao conselho liscal c
aó reprcscntanTc-TÍe soveruo, servindo o
inesnio tio dociiuieiifo' ." passugem da
aclniil adininislracão ,-ins^.wos cleilos
para que esles ojiporlunaiiienn"-? sujei-
lem an vosso laudo, preeiichiulisas
formalidades legacs.

Por ser diminuto o periodo tias contas
tpie dependem tle approvaçãii, o qual
compTeiieiule apciias os mezes de se-
lembro a 31 tle lli--.cinl.ro de ISDi. pouco
me resta accrescenlar ti exposição que
vos liz uo rolalorio apresenlatlõ á as-
seiuliléa geral de 10 de oulubro tlc ISIIl,
com o ipial li irai: approvatlas as contas
ate 31 de agosto tio mesmo anno. Farei,
pois, as considerações que julgo IICCCS-
.avias ácèrca ilo ntõviinenlo tlcs.es qualro
nieze.-, que podem ser considerado,
ccniti periodo inicial tio nossn liislitulo
de credito, porquanto, nnlerioriueule,
Iodos os ..ftos praticados leuderam sim-
pltsifi.llle a sua rcorganisação e conse-
qiieutés atpisiçi.cs ri.cessorias para
imprimir-lhe desde lego o verdadeiro
cal-acler do bailÇO hypniliecario. definido
Ilo decreto de sua tían .Í.rmr.ç.-O.

Oltcrocciitlo á voc..n ¦ipfccl.i.ãp os do-
ctiiiieiitòs e.\i:':.,"tCis por lei (balanço, conta
de liicros ;i pé idas e lisla gef.il tlc accio-
ui-ia? e íí__ Ir-tisfcreiiciás de rceões), os
i*'_r_:c_. sò al-liaín concebido, cm lermos

I claros, tratarei por parles das occurrei-..
cias havidas e das varias sccçü.B do

conselho ui; Aluirmos
li.-lc conselho, não tendo sido ainda or-

ganlzado,ponde do vosso volo a sua çlei-
leão, que vai ser realizada na asseinhlca
[Cóiivocàdó para.õ do correnle. Grande nn-
íiortancla poder, exercer nos destinos

;do iiossd instituiu se a vossa escolha
recair cm sócios de comprovadas apli-
does, o que lanlo é reclamado pela iialu-
reza du cargo em insliluiçõcs como a
nossa, de complexo mecanismo.

PESSOAL
Torna-se digno do vosso reconheci-

menlo, Srs. accionislas, lodo o pessoal'do banco, pelo zelo, assiduidade e lou-
vavcl empenho còm que semnro esfor-
coii-so para secundar a direciona, dando
cada oiuiiregitdp. conformo o grâq dó sua
collocaçao, sóbrias provas de apttdüo

Aguardava a 
'approv.cão da reforma

dns oRlalulos, qiió vai ser siibmetlida a
ap['ocir.:-ão vossa 0 do governo, liara
organizar a tabeliã de vencimentos dos
empregados, aiigincnlhndo-os, ju.liçou-n-
mente! de aecòrtlo com as silas aplidõcs,
trabalhos 0 recursos do banco.

A nova tlirecioria, estóll crio, alten-
dci-A com _ jus liça o equidade a esses
luucciuniirios.

c.uiTc.iiiA iu: citÈnrro cocei '.u

0 erudito Dr. Iliiy üarbosa.quando mi-
nlstro da faüoiida, rcconlicccntlo asgran-
d?s vantagens tios ínslilulns tlc crcdilo
cooperativo, prevldenlc e subia nince-
peão (los cnonoinislas Scliulzc-Dclilzcli,
Loon Wollemborg, buzzalli, IVAiidrimont,
1'. Iilldovico de IICSSO, baixou O decrelo
n. 1.030 II (lo 14 de novembro do 1800,
eivando o primeiro banco dó credito po-
pular no neso paiz.

Os luminosos considerando, que pre-
cederam a esse decreto, evidenciam as
vantagens ilessa ereação, se fos'SÒ entre
nós realizada praticamente; o que, in*
leli/.iuenle, não aconteceu, devido a di-
versas citUaás, sendo a principal o direilo
tle omissão do nolas concedido no banco,
o qual desviou-o do seu principal lim—o
credito popular.

Segundo as idéas dc Iluchez, es ban-
eos populares lendem a formar unicapl-
lal social, inalnenavel, irreparlivel, in-
dissoltivel t|iie ntravosso a successtto
das gerações, creantlo sempre mclliur
porvir ás classes operárias assocludas.
Todos os lucros; o prejuízos desses ban-
eos suo levados ao liuido de reserva,
verdadeiro volante, que regularir.a Iodos
os movimentos de lão simples ineclía-
nlsmo bancário,

t) fundador dos bancos populares da
llalia, coiniueiidador I.UZZttlli, comparou
os bancos populares, no seu inicio, ns
cellulasdcüi-cditoqno, reunidas, l'ornmm
tecidos ccllulares, verdadoiros orgap s-
mos fortes e piijanles como os quo CXiS-
lem iittquclle reino, onde os liancos po-
pulares, como O de Milão, servindo dc
centro aos bancos das pequenas povoa-
eões nn raio de suas circuniscripçoes,
íém adquirido proporções colossaes dc
capilal o credito.

Os bancos populares do syêloma Sch-
uIze-DClilzcb, dilfunilldos na Allemaiilia,
llalia, üidgica, Auslria-llungria, SllisSA e
Franca tem como clientes principal-
inènle os operários quo vivem do sa-
lario.

Desperlam esses mo.alisiulos bancos,
Ho prolotariiulo o principio dn economia,
que acciiinulatla o cmjiregada cuni se-
jrurança,'mesmoo juros módico.'-., formam
sonimas avulladás, Iraiisforniantln muitos
dns prolelarios em capilalislas. cfflltplósos
ile seus haver... ò piignadoiv.s da solidez,
e tios interesses do instituto, onde coiiso-
giiiram ohler forluna,

0 illuslre btirgo-mcstre Frederico Oui-
llierma IlaitVeisen. notando que OS liancos
populares não facilitavam o crcdilo áagrl-
cultura, ensaiou, propagou o crçou as
Caixas rumes de cmprcslimos, quo se-
giintlo M. Durand — aulor do Crcdilo
Agrícola cm França e no Estrangeiro, rca-
listam admiravelnieule o dcsidrrflldm do
crcdilo rural,ilando solução praíictt a lão
difficil problema.

Fssas caixas rumes, que formam liojc
a importante—-União das Associações Agri-
colas da Allcmauha—siu) verdadeiras so-
ciedades cooperativas de croililo popular
agrícola ou Sociedades mutuas do pessoal
e capita Ivariavcl, cujo lim é—supp.ir re-
cursos aos seus nieiiibros—para n cultivo
da lerra e exploração das indiislrias ru-
raes.

Os grandes proprietários que lèm ga-
ranlias reaes lambem associados a essas
Instituições, so itlilisaiu do crcdilo des-
sas Cttlxas, concebidas e crcatlás pelo es-
pirdo superior, a quem 0 carinho tio povo
dllomiiOj reconliecido, chama— /'<!(' llaif-
feisen ¦

As caixas riiiaes do cuiprOf-linlos tle
fíàilleJscn são consiitniilas: n, solida-
riedaile e rcspoiisahilidade illimilada tle
seus membro., n quem sómenlc fazem
Cmprcslimos para emprego determinado
e de necessidade c remuneração com-
provadas, circuinscrovendo a sua acção
dada uma. das caixas a território linii-
liitlo. ondo funccioiiando nn cenlro ]iossa
llscalisar a devida appücnção tios dinliei-
ros que empre.-Ia, o procedimento moral
Ü eslado financeiro tlc seus associados C
devedores.

Os bancos coiiimuns de credito pro-
curam averiguar a solvência dos prelen-
dentes a empréstimos e as garantias que
llll', Terem.

Aquellas caixas ruraes procuram mais
saber, com verdade, em primeiro logar
a applicacão tpie vai ler o empreslimo
pedido, meios seguros com quo cnillíl o
preleiideiile para ainorlisal-o e pagal-o
no prazo estipulado, afim de bem reco-
nhecer se ptíde elle cumprir o compro-
misso tpie descia conlrahir.

Considera Wnlemborg as caixas ruraes
do Raiifcisen a espinha dorsal tio sysleina
do credito popular', declarando que—as-
sim como n .ériu ligfldn de pnlitns for-
nlaiii as linhas, as sitpcrflCcls 0 os volo-
mes geométricos — assim lambem os
pequenos bancos populares anPinomos
Ofl aquellas CnixtlS reunidas pelos iaçns
da federação noMiãnCb ccnlral re.pcciiva
ou a—linfaO da Sociedade—das caixas
ruraes agrícolas, eslaheleeitl.is em New-
vítl. fprmani ppilcrqstis elementos, ver-
dâdclras forras impulsor.i. o liidicálivas
;;-i ileseiiivnlvinicnlo mal.rinl o moral
«íris' po. .'t)-*-'--'-*- «.. .

Os Irm .'is populares ou caixas auto-
noiuns fa.cm i,--aiisncçõe.s. enlre si, com
tis bancos i-fiilrat'-?> "ns quaes eslao li-
. ailns. por ccnlr.':los'.>fíosilando(is seus
fiiiidosilrts bancos citíítfiíc_>____ííre-'íl-*«1..
dç jiròmòvercm e ÇITccluarcrtraçiyPIiv.
ratões tle Crcdilo qno lln-s faciüleir
recursos precisos as suas Irau.-acçôcs.

Coin tal organismo, cnnipprló do pe-
qirbnos bancos nn caixas liic.-.es. dirigidas
c fiscalisndas pelo inãis idôneo o prolii-
do. o rfe"_sOalda. localidade?, se cinsliliie
ti poderoso syslf-ma bancário de crcdilo
popular, cOinvíipÕíô c movinienlo nos
banco- ceniraes, que furlalrcidr.s pelos
Incos de união com os bancos locaes,
melhor dispõem tle recursos D credito
para acifdiren. ás onerafcõçs criierios.s,
itubaniiuárii odeseiivolvine-uloinluslrial

«-__- 27-4llno_so Instituto;,

artístico e ctc.in-.rcial des respectivas
zou

F.sse_ barTêos ou caixas autônomas o
ifciccntralisad-s, nuo funccioU.pi ¦¦ m

Éirtíunt-cripões limiladas com
saçãu de todos os associai!"s

flscsli
ou acciosação de loUos os as__ti._-__ -" j-yw» ,

juislas, ligam-sc fidos la.os dí federa^ .

i

ção ou dos contratos, no intuito de
melhor ampliarem os recursos e créditos
de que precisam para o desenvolvimento
de suas operações.

As considerações externadas a respeito
do organismo, trabalhos c operações dos
bancos populares e caixas populares de
systema Raiffciscn evidenciam clara-
mente quanto se afastou da creaçao c
organisacão dessas verdadeiras socicda-
des cooperativas dc credito a execução
dada ao decreto n. 1.036 B, de 14 do
novembro dc 1890, creando o banco de
Credito Popular, com emissão dc papel-
moeda.

Ilcconheceiido essa inconlc ..ada ver-
dade, só aceitamos a direcçao daquelic
banco para Iraiisforniat-n em liypoihc-
cario, modelado pelas disposições—quo,
entre nós, podem sermaisvantajosamente
aproveitados—dos Bancas Populares Ila-
lianos, das caixas ruraes de tetecn, dos
Bancos Agrários Escoceses a do- _¦)'-«»
Foncicr. rcofganisado o fu.ioiia-.lt. como
llanco¦Hvpolhecârió Francez. em 188-,

Para essa Iransforniação, depois dc
oluida a.qitieseencia do governo, sojlci*
limos dos Srs. accionislas em assembiéa
geral de .7 de. julho do 181)2 a llCCCSsa-
ria autorização, que jtislilicánios coin
estas considerações: .

Srs, Hedonistas — Considcranao
que esla insliluição cremla por
tlecrclo n. 1.030 B, tle !4 do no-
vcnibro de I8i)0 lem por tini exor--
cer na economia da vida nacional
a mais salutar inllnencia como
proinotora da previdência, eco-
noniia e amor ao Iralialho.acçuinu-
laudo c tlislriliiiindo em bchofiçiOS
ulcis O capilal apurado -no labor
das classes menos favoreci.kts da
foi lima; .

Considerando que pard esse Um
obteve esse banco as attrib.ii.-çs
e favores coilstnntcs do il-ecreto tlc
sua creacâo, enlre as quaes sali-
enta-so õ da disseminação de sue-
cursaes ou do bancos populares
federados, cm enrròsp-iulcncios
como llanco Ccnlral ( arls. 10 a 17
dos seus estatutos, approvados
pelo decrelo n. I.20S de 23 dc. de-
zemliro do 1800);

Considerando que, em alguns
centros dgrlcOlas o Inutislriacs
dou Estados do lüo do Janeiro, Sao
Paulo e Minas Oêr.ies, já exisletii
liancos autônomos do pequeno ça-
pilai, t|tie- vão preítiiiiílo Serviço
ao com mercio, lavoura e judas-
Irias de suas respectivas circum-
scripçüos; • -

Considerando que esses ban-
eos locaes existentes o outro;; a
criar nos Estados podem o devem
ser federados a esle banco que
assim constituíra o cenlro tias
transactjOcs daqucllo.. pequenos
liancos, do; quaes receberá os luu-
dos ia existentes (pie se acham
collocados o qliiui inertes nas suas
carleiras o nós est.ibeiccimrnlos
de credito desla capilal c ale em
casas comnicrciaos ;

iiConsidevando (pro esses bancos
locaes receberão avulladás soiniuas
em deposilo a prazo determinado
o em couta corrente de movimento
limitando as suas operações a
simples descontos de loiras o do
ordens a cm tos prazos, visto não
poderem agir mais largamente,
produzindo-um suas clrciimscri-
peões benéficos restillados ás orles
o indiiálrlas, em geral, por nao
estarem forialocidos pelos lifimcs
da ledcracão a mu banco ccnlral
que lenha carteira liypothceurio,
uo Ivpo dos bancos populares e
agrários dscoSsozos o as caixas
agrárias da Allemanlia do quo,
¦ ralam Scliiilz-Deliotzeb, I.uzzato,
Voloislíi, lloccardo,Julio Jeatineney,
Flour do Sainl Ocnis, Jusscnnj Vi-
clor ilorie, Achilcs l.orio, Chellcy-
Borl o béon Sõiy ;

ii Considerando que a maior
renda tio paiz provém da nossa iu-
duslria agrícola e que os empre-
sllmos aos ogricultores só podem
ser garanlidos convcnicnlcmcnlo
com o perfeito conhecimento dos
valores do suas propriedades por
meio de cscripluras do penhor
agrícola o (loliypolliccas, na fôrma
da legislaçãoeiit vigor;

«Considerando que ns capitães
empregados nus triinsacçõcs assim
garantidas não ficam iinmobili-
Bltdos tlesde (pie so elfcclua, nao
sii a emissão de lilulo do crcdilo
agrícola o movei, como precciliia
o decrelo n. 100 A, do 17 de ja-
neiro o capítulos 1" _" c3" da parte
:,i lo regulamento do 2 do maio,
ludo de 18-0, como lambem a

missão de loiras hypothecarias,
como pre.creve o tlecrclo do lil
ile janeiro de 1800, cm subslilllição
ÍKI leis n. 1,237. (le 2í de seleinliro
tio I8ti4, e u. 3.272, de . de oulu-
liro de IS.ã;

d Considerando que os^ emprç-
Plimos livpolhecarios e pignorali-
cios feitos pelo llanco Ccnlral por
meio dos liancos locaes olFeroecm,
iiicontostavelmontc, mais positiva*,
gnranlias para as duas partes con-
tralanles, facilitando o mais pos-
sivcl essas Iransacçõcs ;

.( Considerando que as adininis-
IraçõCS dos bancos locaes. em suas
circumscripcões. podem examinar

• e conhecer o eslado e O valor das
propriedades propostas a liypothe-
cns c a idoneidade dos propouen-
tes com inuilo mais oxactldão do
que os avaliadores, em geral
alheios ás respectivas lavouras, en-
carregados pelos bancos desla
Capilal, fazendo sempre essas ava-
liacões em viagens rápidas;

«Considerando que, para facilitar,
garantir o tornar lão verdadeiro
quanto seja possível o processe
dos cmprcslimos hypolhecarios ru-
raes o dar valor as letras repre-
senlalivas desses empréstimos, lor-
na-SO indispensável que elles sejam
feilos do accôrdo com o acto Tor-
rens, tiojc lei da Itepublicn, pelo
decrelo it, 45-1 II de 31 do maio
de 1890, a qual é do grande sim-
plicidade e sem ônus para o Us-
lado, sendo pela sua nalureza o
decrelo de sua creacão inteira-
mento facultativo, correndo todas
as (lespezas, quo aliás sao dnni-
nulas, por cnlilu dos proprielarios,
qnc contribuirão tombem cmn
uma quota para 0 fundo do garau-
lia do valor das propriedades in*
.criptas nn recislrn, pondo assim
as livpolhccas leiliis por esse sys-
lema no abrigo de todo o qualquer
pi .Juízo;

. Considerando que as letras hy-
polliecarlos cniillidas como oqul-
valentes do valor das hypolhiica.
fülltlS pelo sysleina Torrens, com
exame o liscalisacãu do governo e
tios liancos locaes, lerão sempre
vantajoso colação nas praças e pó-
tlciii ser negociadas alé no cSIran-
geiio com o juro do 0 % ao mino;

.. Considerando qno a lei Tor-
rins representa a mais adiantada
pliaso 0 O mais bcuilazejo do Iodos
os regimens para do. cnvnlvinienln
o fructillc.içaa das propriedades
Icrriloriaes," coiniuercialisando in-
telrniituule a circulação dos liiulos
ao ilouiinio sob a terra ou iintnu-
veís agrícolas com valores tleler-
minados;

.i Colisidcrando que, segundo cs-
lalue a secção li" tiú ciipiliiln 1° tio
..Iludido tlecrelo Torrens, as piau-
Ias o avaliações dos intnioveis se-
rão ofienladhs o siljellas a escalas
ilelermiiiadas c organizadas de
modo a poder-se estabelecer o ca-
tlfislro parcelar e progressivo, por
fregiiozías, lermos, dislriclos. mu-
nicipios o Estados do lerrilóho na-
cioiial :

Ctiiisiilernndo que assim o banco
ficará babililndn n preparar os cie-
ínciilos para o cadastro parcelar
e rjfri&rcssivo ila eircumscripção
cm (pieeslenileriis suas operações,
o que. iii(|iies!iiiuavelinenle, é uni
relevahle serviço preslado ao paiz ;

Considerando finalmente na ne-
ccssiiláde dc stdver esle banco os
seus ooniiirninissos, afim de poder
il(....s. oiiilirnilaiiii-nln dar realização
pratica aos fins (b; sua ereação,
explorando, com crilerio o segura
orieiilacão, ns favores de sua con-
cessão.' impei ramos desla assem-
Idéa a necessária aulorização para
que esla tlirecioria possa:'

I". Eiilrar em accôrdo pára rc-
slilnír ao governo ou Iranferir a
oulro eslaheleciinenlo de crediln,
com prévia approvacão do niinislro
tia fazenda, Ioda emissão, já rea-

\^ lizada o a ri:alizarmedianle aonin-
pensação de vanlngcns tendentes

i a fazei- tlcs..pp..recer lodo ou parle
Vdo debito blludido.;

i 2°. Caso não seja possível resti-
i lulr-sc ou transferir a emissão pela

; fôrma alludiila.nliter-se do governo
' a consolidação da divida tio modo

i mais cniivcíiionlc ns parles con-
iratahlcs;

3". Fazer .-icquisição para esle
liancn, com cousciitiiucnlo do Go-
verno, não só da concessão do
íauco llypotbcMrio Nacional, com

Iodos os favores conlantes do de-
creto n. G12, dc .31 tlc julho do
1890, como também das carteiras
hypolli.carias dos outros esLabelc-
cimeuios de credito, que possam
convir aos interesses desto esta-
betecimcnlo, no intuito de conse-
guir-sc, lanlo quanto seja possi-
vei, a unidade dos bancos de etnia-
são dc letras hypothecarias, com
fiscalização direcla do Estado, a
qual é .ecomineudada como uma
das medidas indispensáveis á va-
lorisação das mesmas letras;

4». Ilcformar os estatutos deste
banco para adaptal-o á prompla e
lilleral execução dos seus devores,
ampliados pelos novos favores que
procurará obler do governo, no
seulido externado, submettenlo
depois essa reforma á vossa ap-
provação :

Sendo intuitivas o evidentes as
vantagens para esla insliluição do
credito e para o paiz a realização
do piano quo esboçamos, de inteiro
accôrdo com os lins da mesma, es-
perauios que os Srs acciunistàs se
dignarão conceder as autorizações
pedidas a bom dc seus interesses,
que havemos do zelar com a mais
cscrupulosa probidade, em quanto
estivermos na direcçao deste llanco,
a qual actualincntó ó um vòrdadeU
ro poslo do penosos sacrilicios._

Se uns convencermos serem in-
fruetiferos os nossos esforços, boa
vontade e dedicação para elevarmos
o crcdilo desle banco,encainiiihaii*
do-o ao seu maior gráo dc prófpe-
ridado, .cremos solícitos em depor
cm vossas mãos os nossos cargos
com a consciência tranqüila por" havermos cumprido com lealdade
escrúpulo o nosso dever.

¦ - - Aguardamos, Srs. occlonistas, o
vosso apoio.

ltio tle Janeiro, 27 üe Juluo de
1892.

Accila essa proposta — pelo governo c
pelos accionislas — obleve o banco au-
turização para funecionar como hypo-
thecurio pelos decretos ns. 1.312 de lü
de março 0 1.3-1 de 20 de abril do 1893,
[icrtleudo os direilos do emissor e cou-
servando os privilégios dos decretos
ns. 1:030 do 14 de novembro e 012 do jI
tle julho, ludo do 1800.

Como scioulillquei-vos no ultimo re-
lalorio, por.-cripturas publicas do 17 do
agosto passado cm notas do labclião
liiisiainaute.Sae d'e lô do fevereiro pas-
sado em uolaitlo tabelião Evaristo, ai-
ipiirio ti banco as carteiras hypothecarias
e tle auxillus n lavoura do llanco In*
dlisli-ial c Mercanlil, em liquidação, o dos
cxtlnclos llanco do Ilrazil u llaiico da
licpuldica dos listados Unidos do Ilrazil,
ha im ma do decrelo legislativo n. is. ij
de 23 de sclembro cdüsdecrotos ns. 1.253
de 31 dc janeiro. 1.312 do lü do março o
1.301 do 20 do abril, ludo de Í893.

Deviam esses baucus ao Ihesouro, a
prazo longo e sem juros, as importâncias
dessas carleiras, —sem ellecliiareni novos
empréstimos á lavoura —de que estavam
dispensados.

liste instituto assumiu a responsam-
lidado desses débitos, garniiliutlp-os com
iodos os bens pertencentes ás mesmas
carleiras e lomou o compromisso de —

pasrar aü IlICstfUro jufós du 3"/0 au anuo
de Ioda soinuia dessa divida o de amor-
tisal-u (tiiimulmeiite com 20% das qunn-
lias arrecadados—obrigando»so lambem
a empregar os i-'0",'o ru.-laute..—em novos
omproslirrios á lavoura.

Assim, esla direcloria, como é notório,
sem poupar serviços o esforços e sem
nenhum sacrifício o despeza folia pelo
banco,—como demonstra a sua escripla,
—deu cabal execução ás autorizações que
solicitou e obleve na alludida assembiéa
do 27 do julho de 1892.

em de o!«ilios,b_s!aria
o grande numero de

a lavoura
para isso
pedidos levados ao Danço da Ile-
publica do Briiíü por essa impor-
tante classe de industria nacional,
atira de ser contemplada nos pre-
stimos cm bônus, sendo certo que a
sua exclusão desse beneficio, como
se deprehende do artigo S° do de-
creto 1.30S. de S de março dc
18'.)3, seria vexatória c preju-
dicial ao progresso do paiz e alta-
menle injusta ;

«Que ao Banco llypolhecariocabe
boje nesta praça —quasi exclusi-
vãmente — essa tarefa, mas que
não pode cxcrcel-a desde que a
letra hypothecaria, seu principal
agente, tenha de entrar em con-
cíirrencia, no mercado de capi-

No pensamento do reunir an lianco a
carteira hypolhecOrio do llanco de Crcdilo
lleal, nomeámos om 19 do setembro ul-
limo uma commissão (lo accionislas o
membros do nosso conselho liscal para
estudar o ássumpto, entendendo-so com
a illuslre administração daqucllo esta-
iielcciiiienlo.

No intuito de desenvolvermos com uli-
lidado o segurança as operações da car-
téira de crcdilo popular, nomi ios em
22 do seleinliro ultimo, tle accôrdo com
o conselho liscal, os acôlniiistns Dr. An-
lonio Policio ilos Sauios, Tliomaz llabello
e Francisco licllorl Serra, para cm com-
missão

-Estudar o relatório aprc_culodo nçl 3
caixa

re-Bcrcntc(la succursaldo pénhnri
econômica, propondo os modlllcaçõi
gulamcntarcs, (|uc forem necessárias para
aiimiienlar as rendas desta succursill,
diminuindo as suas despezas;

¦I — Fornuilar o regulamenlnr nao so
um plano que, sem crear por conta desle
banco, agencias ou succur.-acs, possam
sor cslnbel.cidos os bancos mil nos
federados, do que traia o capitulo 3» dos
estatutos, como lambem organizar o re-
gulamento,determinando as relações; quo
élles devem ler, entre si c com esle
central, em Iodas suas operações tlc de-
bilt) o crcdilo e na emissão de cheques ;

.. — finalmente, estudar e rcgulamoii-
lar o modo pratico tle dar-se, com vau-
tagens para o banco, execução no dis-
posto uos arls. 4 a 12 do decrelo n, 1.030 II
tlt: 14 tle novembro de 1890. u

Aguardamos os proveitosos trabalhos
dessa idônea commissão para os euellOS
conseqüentes.

Convictos, como oslomos, do insuecesso
da collocaçao valorisada da letra hypo-
Ihecaria —sem nenhum favor dos pudores
públicos-nesla quadra de relrainiento
dc crcdilo, c precisando o llanco de
recursos para acudir aos instantes recla-
mes da lavoura,-manifcslado. poln alluviao
do propostas para empréstimos hypo-
Ihecarios, «to harmonia com o conselho
liscal, foriiinlauins a seguinte proposta:

0 banco da Itepublica tln Uru/.il
fará ao banco llvpolbecario do
Ilrazil um empréstimo em bônus,
pnr conla correnlo tle movimento
ilé o máximo de dez mil COhlOS dc

taes, com o bônus, q
frineção de letra hypolhcca.ia a
de moeda correnle pela faculdade
dc ser recebido om pagamento
nas repartições (Iscacs ;

ii Que o (banco dá llepulilica _do
Ilrazil não pode, como ficou dito,
fazer cniprc-limos á lavoura, nem
deve fazei-o sob pena do annullar
os Institutos dc credito real.
especialinenle fundados para lal
fim;

.i Que o governo e o Banco da
Itepublica do Ilrazil hõo podem ser
iudilVcrentes ao empenho de auxi-
liar a lavoura nacional c, ao mes-
mo tempo, desenvolver o crcdilo
real—pela boa aceilaçáo da letra
hypothecaria;"«Que 

esse empenho pode ser ai-
caucado com o concurso concerni-
lanle dos, dois elementos—letra
hypothecaria e bônus, desde que
este banco incumba-.o da realiza-
cão dos empréstimos á lavoura, o
estes sejam leitos, uma narle em
bopus o' oulra em letras liypolbc-
carias. c.ujadepivciação, inevitável
nns primeiros tempos, ficará assim
attenuada: vi m retiúorer que da
emissão de .•«!'-, aulorizada ao
llanco da llcpublicá do Ilrazil, seja
destinada o quota do LO.O00:O0Dí000
para ser empregada espccialminto
om auxílios á lavoura, sendo iu-
ciiiuliido da distribuição desses au-
xilios ou dossos-omi. o banco liy-
polhecario do Brazil, modianlq con-
Indo com o llanco. da Itepublica
do Ilrazil, sujeito á approvacão do
governo.

i-Nosse contrato 0 lianco Ilypolhe-
cario se obrigará a dar em garau-
tia tios honus suas lulras bypollic-
carias, i-millidos na 1'órina da lei
o com llscalisação do governo, além
de plirigar.se perante o banco da
llepulilica, como depositário nos
lermos do direito civil (ord, livro
4". lil. 7li g ü" lit. 78 8 I"), á re-
StitUiçãO em dinheiro ou em .«iinv,
da Imporlancia que não houver
sido liquidada ao lempo do ven-
cimento do contraio.

«A operação proposta eslá inlei-
raiuenie dentro tios moldes Ira-
cados pelo docrolo u 1.038 de 8
do marco tle 1803.

c \ necessidade de encarregar-se
esle llanco da distribuição dos au-
xilios á lavoura nasce, como ficou
dito, da impossihllid-do cm que
eslá o llanco da llcpublicá do
Ilrazil de exercer e.-le misler, sob
pena de annullar a insliluição de
crcdilo real. cujo monulcnçãu o
desenvolvimento comem anles de
ludo animar e acoroçoor.

..() lomts—pelo faelo de ser roço*
liiilo como moeda nas repartições
liscaes—exercerá, por assim dizer,
a funeção dc prolcclor da letra liy-
potliccarla, facililando a sua inlro-
(lucção o collocaçao no mercado.
As letras hypolliecarlas dadas om
garantia ão lianco da Itepublica
serão i'imitida.. rigorosamente de
accôrdo com a lei, examinados os
valores rcaes dos immovois, ludo
sob a Inspccção rigorosa o imiiie-
diala dos liscaes do guvornu e desse
llanco da Itepublicn, junto ao liy-
polhecario.

«Desle modo as letras bypolhe-
carias repruseularão valores; hypo-
Ihecarios reaes e clloclivos,ficando
o Banco da Itepublica perfeitamente
garantida.

«No contrato se eslipularão clau-
sulas sobre Juros.eulrega dc íro.n.i
o o mais ijue ucCcssario lôr aos
recíprocos interesses dos dois esla-
bileciinciiliis.

«0 Bane. Ilvpullincarlo do Brazil,
sujeilaudo ao esclarecido juízo do
governo o presenle solicilaçao,
pilgli servir aos grandes interesses'nacionaes, 

llgiltlós a insliluição dc
tle crctlilu na!.»

Indiquemos ligeiramcnlo a funeçãj
tios liancos populares, creados pelo ile.
creio n. 1,030 B, no mechauismo do crc>
dilo real.

Os bancos hypolhecarios produzem rc-j
sullados lauto mais seguros, quanto
mais reduzida é a eircumscripção terri-
torial em que actuam.

Associar esse principio, que se traduz
pela pluralidade, com a necessidade do
subordinar todas as operações a uma só
orientação c a um só systema; con-.
ciliar a unidade da letra liypoUiCCarij
com os empréstimos ruraes, que devem
ser estudados o preparados nas próprias]
localidades dos propononlis: é problema
que se resolve com a ereação dos bancoj
populares, unidos a um banco eeulral,
com carteira liypófh.caria.

Esses estabelecimentos autônomos, de-,
vidanicnle disseminados, emcorrcspon-i
dencia com o banco Ccnlral, formando
unia espécie dc federação, são não só
colicclores dfis pequenos economias e
propulsores de trausacções ale aqui dif-
Ceeis e demoradas, como lambem auxii
liarcs do crcdilo real, c consultores do
llanco Central pelo conhecimento que térn
da applicacão, tios méritos, da solvabili-
dade c das necessidades dos impuarios,
com os quaes, por assim dizer, convivem
e commcri-iam.

Polo systema de franca circulação dos
Cheques de uns bancos para ouiros, pelaB
caixas econômicas, pelos bilheles de
mercadorias, consegiiir-sc-ha chamar ao
convívio financeiro inuilo capilal paraly-
sado, muita aciividade amortecicida." • |

A facilidade das operações—importando
em larga economia de tempo e libertando
o industrial do interior dos vexames quo
acarreta sempre a mudança do meiq
próprio—serio incentivo á economia ao
trabalho.

Todo esse svslema—aconselhado par
Clialliey; BerttMangili, E. Besson, Julio
Jeaimaíiey, ízidoro Sanchcs—de onncxaj
ção do crcdilo rciri ao credito popular,
residia dos estatutos do lianco em suj?
meditadas o estudadas disposições.

A suluçõu favorável dessa pro-
posta, como osperliinos, facilitará
ao iiiiiico recursos para elfccluar
os empréstimos lüo solicitados pela
industrio agrícola, vttlorisaiido as
suas lulras hyiiülhecorias, que
assim irão sundii ocrcdlladas c
aceitas nlt! serem, Juslicciramento,
repulatlas uo mercado como segn-
ros e ronuincruduros lilulos de
renda, sem a concnrreiicia do bo-
nus, em laes cinprvstinius.

Ficou demonstrado que a industria
agricoia precisa ser cointcmnlada no9-
auxílios por bônus do decreto do 17 de'
janeiro.

As solicitações por parte dos agricuj*, ,
loros encontraram echo no Congresso, o
ipial, taxativamente, mandou conileniplár
essa industria na distribuição dos bomttí,

0 Batico do Ilrazil ha muito tinha sus;
pendido suas operações da sua carteira
nynoliiecaria, <iuu aquelle decrelo sup-
prímiu.

0 decreto que fumim esse banco coin o
da llcpublicá dus Estadus Unidos do brazil
excluiu laes operações [de credito real)
dos seus estulutos, em virtude do3
iiuaes não pôde ler elle carteira hypo-
Ihecaria. '¦ t_|

Ora, desde que o Banco da Republica
do Ilrazil—sem carteira liypolhecaria—
possa fazer empréstimos a lavoura cip
íkmiii.., falseando a instituição do crcdilo
real, a que lica reduzido o llanco Hypo-
thecarlo 'í

Cuia instituição mala a outra.
A letra liypolhecaria não pôde competir

com O-Oítui.
0 llanco Ilvpnlliecario, euiittintlo letras-

não poderá", absolutamente, fazer em-
preslimos 4lavoura, concorrendo com o
llanco da llcpublicá do Ilrazil, euiillindo
bônus.

—0 banqueiro, o capitalista annullara
o Inlenneuiario. >

—0 eniprestimo em bônus, eliminara o
empréstimo em letras. *;il

—0 credito directo afastará do mercado
crédito real.

—Que colação poderão ter as lei ras—¦
sem nenhuma garantia dos poderes pu-
Idicos—competindo com os bônus ( de
um importante lianco do Estudo) quo
são recebidos, como moeda nas repar-
lições liscaes I

—Quem procurará eslas letras?
—A querer-se manter, uo ilrazil, a la-

stiiiiiçiio de crcdilo real—como a lei a
concebeu—é indispensável: 1

^tls Estados garantirem os juros das
letras representativas dos cmprcslimos
livpolhecarios, feitos nos seus respe-
oílvos territórios, reforçando ou eu.los-
saudo a União essas garantias, somente,
quando as letras forem emittidas pelo
llanco Central, unico, com sódo licita
capilal ao qual esteja federado ou mudo
por contrato o banco do respeclivo
Eslado «pio garantir os juros c onde for
elfccluado o empreslimo;

—Haver unidade na emissão das letras
livpolhecarias, que tiverem garantia
tlc juros da União ou seu endosso
ás garantias de juros, concedida pelos
Estudos „ ..

—Terem os Estados c a Imao a mais
elfcctiva llscalisação na emissão dessas
letras c na moralidade o verdade «JoS
empréstimos que as originarem e repre-,
sentarem. ,

Nenhum receio dc prejuízo pode luucr
nessa garantia da União c dos Estados,
portiuanlo o estudo mais rigoroso e una-
lylico da vida de nossos Institutos de
credito real, sem nenhuma llscalisação
do governo—mesmo dos que não tiveram
criteriosa direcçao—evidenciam quoloncg-
com os únicos recursos tios juros e anior/r.
lisiiçòes recebidos dos mutuários, nunca
deixaram dc satisfazer os seus compro,
missos—o pagamento dos; juros amortt;

ale dc suas tetras bypolliQ-

SI,

f

As opcracõtis da cordeira de credito
popular no periodo em queslõu, de 1 de
seleinliro a 31 dc ilezeinl.io ulliino, furam
do somenos importância, quasi (jue ex-
clusivameiile limiladas a liquidação do
acervo do exibido lianco de Crcdilo Po-
pular do llra/.il, cujos prediletos, na
fôrma do arl. 77 g .» dos eslulutos, con-
correm para o capilal realizado do
actual llanco llvputhccario do Ilrazil.

Dos lucros das operações realizadas
provenientes do nova carteira dc credito
popular, cumpriu a direcloria o preceito
do art. n. 77 g I" dos estatutos, retirando
a quota do lá "|. fiara iniciar o fundo de
coiuparlicipaçãu de que Irala o uiesinti
arligo.

CAUTDIII. UYPOTIICC.IUA
Desenvolver as industrias —principal-

menle a agricoia —pela valorisução c
"V- /t'i.t,ivviin'i- mnitlfinii' ¦•-n-ii11 i-_' liiobilisacão da proprie.lade: eis em syu-

Miu^ i &,..'*"iuüliv° 'lu UU"CÜ "atento
llypiilliecario, as quaes sento reco
Ilidas, para 0 elleilo do |ieuhor, ã
razão tle 00,5 cada uma;

0 hánco Itvpolheoario do Brazil
fará entrega das loiros hypulhccaria
em penhor, n medida que fôr
sacando os bônus;

Os saldos devedores vencerão o
juro animal convencionado, que o
Banco Hypothecarlo dn Ilrazil se
obriga a pagar, nos períodos delor-
minados; ,

0 prazo tio penhor será de cinco
amios; .„ ,

Vencido o penhor 6 verificado
ter o devedor—Banco llypolhecario
do Ilrazil—pago, pontualmente, os
juros semoslraes o amortizado, pelo
menos 25 "|n da divida, 0 Banco da
llepulilica do.Ilrazil se obriga a re-
íioval-o por mais cinco annos.

0 Banco da Itepublica do Brazil
entregará an llypotliecario tantas
tetras liypnthecarias quantas cor-
responderem á amortização realiza-
da, sempre na ba. e de 00 "(_,

São estos as condições geraes
da operação, sujeitas a melhor es-
ludo e ullerior accôrdo.

ü typo tlc í)0 odoptado para base
do penhor não é exaggera.lo. ullen-
dendo á natureza dus litiilns. ja
garantidos, no iluptn, por primeiras
livpnlheeas do immovois, rigorosa-
incuto avaliados, cujos direitos ere-
ditorios ficam,iuipliciloinonletrans-
feridos ao Banco da fiepubiica tio
Brazil nas lelras hypolliecarlas, da-
das cm garanlia do empreslimo.

IVIo tlecrclo ii. 1,301 de 20 dc
abril de 18.3 os cmprcslimos hypo-
Ihecarios e as respectivas lelras,
einillitlos por esle banco, têm di-
rccla llscalisação tio governo, que,
pelo seu represciilnnle jimlo ao
banco, assigna aquellas lelras, só
pcriuillindo que a sua emissão seja
feita, no máximo, na metade tio
valor dos inimoveis hypolheca-
dos."

Esla proposta foi apresentada ao
ministro tia fazenda e an Banco
da Itepublica em 2. dc setembro

\
S

.

tle I8P4, e é assim juslilicada :
« 0 Banco llypotliecario do Bro-

zil. considerando :
Que n Banco du Itepublica tln

Brazil, pelos seus er-lalulos e pelo
decrelo tle sua organisacão, não
possuo carteira de crcdilo real.
conforme ilislillle n legislação em j
vigor o taíilo nssiin que Iransferio i
a esle banco os carleiras que pos-
suia. provindas da fusão dos ex-
lindos Banco do Brazil e da He-
puldica dos Estatlos-Unidos tio
Ilrazil;

.. Que o exercício do crcdilo

Esle olijeclivo será atlingido :
fl) Pelo apriivcilanieiilo dos grandes

elementos de expansão da riqueza, con
lidos na legislação liyiiolhecaria e na
insliluição do crcdilo real (decrelo II, 109
A de IUe t(i.. II do 17 de janeiro e re-
speclivo regulamento que baixou com o
decrelo n. 370 ile 2 tle maio e decrelo
n. 451 II de 31 de maio de !S!Ki);

b | Pela ledcracão dos liancos; popula-
res (decrelo II. 1.030 li de li de novembro
de .890'); , , .

Os bancos hvpolhecanos precisam —

para exacta coínpr.hcnsão de seus fins
—não se afastar do papel de simples in-
lormediario tilltru o capilal c a iudus-
Iria. ,. . .

Deve limilar-sc a receber o dinheiro
em demanda tle renda segura e opnli-
cal-o; islo é, rccebel-o do capiltiliSIU
cm lí-oca da leira hypoihecttria e cm-
rirestnl-o ao industriol.

A letra hyiiulhecarla é, jiois, o seu
principal, o seu grande agente.

Toda a que.-láo se resume em tornar
appelcclvtd. procurado, fiSSl: agenle.

Assegurar ao capilal—sempre Osqtiivo,
exigenle e (ItiscOulItidO—que, na letra
hvpothectria — oueoiilr.. eiuprego, se-
"iiro o remuncrailtir; garantir, emfim,
esse título, tem sido o empenho dc quun.
tos se occiipiiin tio ãssiuliplO.

Assim, o le_islador cercou esses tilu-
los tie pi-ivilccios excepcitnisics c deu-
ilies apiilicacôes que, Infelizmente, nao
tem sido cumpridas ( arl. 333 do rego-
lamento que baixou com o decrelo 11. 371)
de 2 de maio c arl. lil do decrelo il. 451
II de 31 tle maio, lodo de 1800 ).

A necessidade de auxilies à lavoura, e
hoje às industrias des..brochadas nopaiz,
lornoii-se — prcoecupação geral.

Em Iodos os lenipos, o problema cc-
cupou os homensde Eslttdóe os bons pa-
(Motas.

Muilas medidas foram suggéridas, ai-
gumas convertidas em lei C poucas ...pe-
rinicnlatlas. ,

Infelizmente o meio unico efficaz de
resolver o problema—a loira hypothe-
caria— foi por vezes esquecido.

Dn ludo que se lem feilo ate hoje—in-
ctusive o&bouus creados pelo tlecrelo tle
17 de janeiro—sóinenle coiiiprelieiuleu 0
resolveu o problema a li dc 0 tle no-
vcinbro tle I87ã, alé hoje esquecida,
aulorizando a garantia de juros ás lelras
livpollioc.rins.

Tivesse ella sido executada c O paiz
estaria colhendo vantajosos lucros e teria
poupado a caudal de ouro escoada, cm
auxílios direitos o Indlrcctos á lavoura
o as industrias.

E' preciso não ler ComprCllCndldO o

sação c resg
carias. ._.;„'„

No regimen passado, o governo teve a.
prooccupaçãu couslanle dn fonienlar a
industria 

"agricoia, 
concedendo grandes

favores a estabelecimentos de credito—&
alé omissão ao Banco do Brazil-parç
fazer-lhes cmprcslimos a juro módico Q
ongo prazo. ,. . .,. 

'
Depois da abolição da escravidão, em

1888 o governo, com dinheiro do thcfi,
touro, mandou fazer os empréstimos--
auxilies á lavoura —que, apezur de mal
executados por alguns dos interino-
diário' salvaram a maioria dos agri-
cultores da crise produzida pela Irana-
formação ilo trabalho, concorrendo
eriicaz.nctito para o alargamento tia
nossa arca agricoia com sensível au-

gniento de pruducçao.
0 bem orientado Centro da Lavm ra e

Coiniiiercio-a que pertenciam cavai liei-
ros patrióticos coin admirável c iiiima
comprebeiisão das necessidades a S'tt|Sj
fazer para o seguro progresso industrial
e commercial do pai?.— Icz, nos pa-
reco tpie alé 18U0, proveitosa propaganda
-nos ceulros populosos do mundo—

para o consumo do café c dos outros
nossos prodiielos agrícolas.

Cessando essa propaganda, o consumo
no estrangeiro do nosso principal pro-
dueto do exportação-u café—ficou CS-
(acionário, se nãu tem ¦diminuído; ao
passo que a predileção desse gênero
auguieiilacoin as grandes plantações que
vão sendo realizadas na America Ccnlral,
México. África c oulras regiões dc clima
apropriado á cultura dessa rubiaçca dé
Jussteu, cuja exploração constituo a
maior se nau única, renda dos Estados
de S. 1'aulo, llio de Janeiro, Espirito
Santo O Minas Geraes. II

A maior parte da área destes Estados
contém propriedades, com avulladissi-,
mus capitães, empregados ua cultura,
iinica desse gênero, que, se nao encoti.,
irar preço remuncrador nos mercados,
consumidores, para fazer face ãs grandes
despezas dc custeio, nao continuarão a
ter essas propriedades o Iralamenlo
indispensável ás SUnS oroducçucs (pie,
assim diminuirão c dcs-pparecerao^
acarretando u ruína aos seus donos e
agriciillores e produzindo tremenda ensj
no paiz. . , , , .

Sc o nosso meio circulante --alorisar-se,

pela estabilidade das nossas instituições
políticas, pela paz. garantia de ordciKj
respeito Os leis do paiz, e pelo çquili-
brio do orçamento, teremos a baixa no
preço do eufé e no dos outros gêneros
tle producrão nacional, com sentis pre-
inizos liara a lavoura e porá o commercio.

Pura conjurar essa crise os governos
dos Estados c da União—se preferirem,
prevenir o mui a ter dc romediaros
íeiis desastrosos e.eilos — nao podou,
deixar de tralur seriamente do uuiço,
processo efficaz dc auxiliar a Indusfru
agricola-n credito real—com valortSJ.
ção crilériosa du seus tilulos.

real sem o concurso da letra hypo- outro meio
Ihecaria imporia em falsear pro-
funda e radicalmente esse po-
deroso faclor econômico, impe-
«lindo o de produzir seus benéficos
resultados;

.(Jue se já não estivesse demons-
liada _ saciedade a urgência que

mcclianisino dos institutos de crcdilo red' 
para, tralando-se de auxiliar as indlIS-

1 Irias, tle mobilisar os valores, de impul-
siõiiar o trabalho, a aciividade c a nu-

I ciativa, lembrar oulro alvilre. empregar
que não seja o da leira liy-

itiiiiecaria, eiiiellida coiii as precisas caii-
leias o garantias.

Temos vislo, mesmo enlre nós, que a
insliluição de credito real. apezar de
abandonada pelos poderes públicos, tem
resistido e -aliífciiv PS seus coiupioiuis-
sos.

Não sendo possível satisfazer âs as*jife
rações da lavoura iniciando as oncraç. ffl
de'crcdilo real, base do nosso Inatitiitc).
petas causas apontadas, que se resumcÉS
—na desconfiança em que se mantém;
enlre nós, o capital com relação a k-lra
hvpolhecaria.sein garantia do governo--
a-llreclorla entendeu nao encetar taes
operações e limitara cai letra, exclusi-
VamcrllC, aos cmprcslimos hypothc.anoj
baseados nos controlos, celebrados cora
o governo da União, c pelos quaes obteve
a transferencia das hypotbccas dos Ban-i
eos tia llepulilica do Ilrazil e Industria^
o Mercantil do llio de Janeiro.

0s empréstimos realizados têm absor-
vido nãu somente as quotas destinadas
pelos contratos referidos como ainda 03
juros pagos petos mutuários daqucllas
carteiras.

Os lucros desta carteira oifcreccm mat-».
gem para que se satisfaçam as exigências;
tios nossos estatutos, ereando-se o fundOj
tle reserva dos bancos com os 10*(,,
tio art. 77 g 3", fuiMti de inlegralisaç.o.
do capilal, art. 77 „ __._*«lislribuiiiJu-s*i.
um dividendo de í$ por acçío ou S •-. «Oj

jiuio, xclatitQ »kc.a» »luítro»-i_J_i

f 
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/



C^.-WJC l". -5^ w

fc O PAIZ- DOMINGO. 20 DE OUTUBRO DE 1895

ijV

1i

1

•

i

•;';
tf".

;i

i

-

88

0 fundo creado para a carteira llj*)'1-
:th_caria, pelo art. 77 g 2», deslinado u

Íl)".iníw 
por sorteio aos portadores tle. lelrtl

wpolhccaria, dependendo —de lucro das
iopcracCcs dc credilo rcal-só será C3ta-
beleeido quando encetadas lacs ope-
.ratões.

estatística r. lei TonnrNS
Só a estalistica, na exactidão dc seus

algarismos, oiTcrecc a segurança de que
fieoessita a accão administrativa dos po-
fleros 

"públicos 
e dos estabelecimentos dc

fcredilo á cxpansãâo das industrias c ás
explorações do comincrcio.

Reste paiz os poderes públicos o com-
mercio c as industrias a cada passi
senlem embaraços e prejuízos em sua
marcha, pela falia de estatística, que e
o fundamento seguro sobre que deve
repousar a sua orgánisação administra-
Uiya e econômica c o meio nijiis pro
fleno dc fazcl-os attingir, cum dados
ccrlos, á maior prosperidade.

• O brazil, vivendo quasi exclusivamente
flasua agricultura, iiifellznictile não lem
--nos ccnlrns agrários—nom estabeleci-
mentos agrônomos para a educação lc:
Clinica c pratica dos que se dedicam a
Vida afanosa da induslria agrícola, nem
eslacões mcleroologicas que indiquem as
mudanças aluiosphericas c liygroinc-
jjricas, 

* 
que tanlo precisam os lavra-

dores conhecer.
E' lamentável não conhcccr-sn Iam-

bem, verdadeiramente, as posições li-
mites e riquezas das propriedades ru-
racs do paiz.

Não sc pôde negar a vantagem do co-
InhecinieiAo certo desses dados, que sao
faclores do valor dc laes propriedades,
porque, sendo deleriniuados c coube-
cidos sc conhecem lambem a natureza
dos seus terrenos, os cursos de agua
que as cortam ou banham, as suas ri-
nuczas mincraes e vegelães, as dislau-
cias dos mercados de consumo, as faci-
Cuidados dc coninmnieação, o numero dc
fogos a densidade da população, os ter-
renos devoliitos, emlim, todas as relações
de augmcnío ou diminuição du valor das
mesmas propriedades.

üs Iraliallios rcgulares da estatística
territorial e agrícola evidenciam o per-
feilo conhecimento desses dados deter-
minalivos do valor real dos bens ruraes,
fornecendo base segura para auxiliar-se
a lavoura, mie lein deficiência do traba-
lliadores o de capilaes, a juros módicos,

Sara 
as despezas de custeio, acquisição

e inachinisinos precisos ao benellcia-
mcnlo das colheitas, c para novas piau-
lações.

Sem eslatistica territorial e agrícola
não é fácil lançar-se. o imposto territorial
como auginenlo de renda ou pnra sub-
Blituir o injusto imposto do exportação.

Sô pagam imposto do exportação os
lavradores que mandam os seus pro-
duelos para serem vendidos nos nossos
mercados, podendo-so afllnnnr que esse
tributo recae nos listados do Ilio dc Ja-
neiro, Minas, S. Paulo e Espirilo Santo

3uasi 
qnc exclusivamente, nos lavra-

ores de café.
Estão isentos desse imposlo os pro-

jhfielarios que não cultivam as suas ter-
ras c os que não exportam os produclos
de Biias industrias.

Além disso, c manifestamente preju-
dicial aos agricultores o singular o irro-
guiar processo pelo qual é feita, pelos
Eslados, a cobrança desse imposlo, quo
reverte ao lavrador, com grande abati-
menlo. _ , ,

Essa reversão não so ciTeetua pelo
augniciili) de preco da mercadoria ven-
dida para o estrangeiro-;com os dircuus

• de exportação já pagos integralmente
pelos lavradores; mas, sim, pela com-
pru que os exportadores fazem dos li-
iulos —guias re] i-scnlalivas do paga-
menl" do mesmo ii posto, para oblorom
os respectivos despachos de exportação.

Assim, ns exportadores compram o
café, deduzindo no preço a importância
integral que lôm a pagar, como imposlo
dc exportação e, depois, adquirem, no
mercado, aquellas guias com grande
abatimento para .enlrcgnl-as. nas repar-
tições llscues pelos seus valores rcaes,
como pagamenlo do mesmo imposto,

Accresce une os Kslados cobram o un-
posto de Indo O café saidode seus terri-
lorios, inclusive a avullada quantidade
desse gênero deslinado ao consumo 110
paiz ; e, comprando os exportadores sú-
mente as guias precisas para os cafés
exportados para o estrangeiro, resulta o
aiigmenlo sensível dn oflerla do laes
guias, cm relação á procura, com desva-
lorisacãu desse documento—verdadeiro
recibo—passado pelas repartições Ils-
cães dus Kslados, provando o pagamenlo
daquelle imposlo. o qual ò assim irans-
formado em lilulo de exploração com-
Hiorcial, sujeito a lei do valor detormi-
nado pelas relações cnlre a olferla c a
demanda.

Por esse vicioso e reprovado processo
prejudicial aos lavradores, a Importância
do imposlo pago por esles nao é inlc-
"Taliiicntc incluído nu valor do gênero
que lhes são comprados, como deve ser
c bem entendem as autoridades, no
assiiníplo — «Gustavo Du Puyiiodo, l.wm
Suy, Alichati, liquirou de 1'nrieu e Mau-
ricio lilock. o

ü nu lavei economista liem: Sloiirm—na
sua obra—Os impostos—demonstra bem
esta verdade:

o Não se pôde afflrmar que o impnsto
incide, clfoclivamcnto sobre o prodticlor
ou sobre o consumidor.

E' natural e mais provável que a iuci-
deneia cHectiva coincida com n incldcii-
cia legal mas item sempre dependendo
das condições do mercado, subordinado a
lei da olferla e dn procura,

São laes as evoluções da incidência
tributaria que alinal o imposto, pnr
assim dizer, funde-se nn preço da mer-
cadoria, não se podendo afllrmar quem
foi o tributado.»

Deve-se abolir, enlre nos, o imposto
de exporlacão ou pelo menos ntodlllcar
criteriosamente o injustillcavel processo
da sua cobrança que acarreta ônus aos
lavradores laboriosos.

¦ f

•)'
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O imposlo territorial, aceito nos povos
policiados, augmenla as rendas publicas
C desenvolve as industrias pelo regular
aproveitamento das terras.

Como bem demonstrou no seu Innu-
noso relatório, quando minislro da
fazenda, em 1884, o eminente Jiiriscon-
sullo llr. Lafayctlc llodrigües Pereira,
data dc mais do (it annos a idéa da
creacão do imposto territorial no llrazil,
para' realização da qual, esse coiisum-
mado esladista apresentou o plano que
temos o prazer de transcrever:

«No eslado actual da propriedade im-
movei un llrazil. não hesilo cm acon-
selhar a adopção do imposlo territorial
peia fónna e nos termos seguinles:

O imposto só deverá conipreliendcr as
propriedades lerriloriaes, silas nos mu-
nicipioa que forem servidos por estradas
de ferro ou pur navegação lluvial
eífectiva..'

«Terá por base o valor venal da pro-
priedade, provado por escripluras pu-
Iiiicas, cscriplos particulares ou formaes
dc partilha.»

(Consegucm-sc as mais cabaes e rigorn-
sas provas a respeito, coin a adopção da
lei Torrens).

« A laxa será na razão de i$ por 1:000,1
flo valor venal.

«A avaliação da propriedade para o
assentamento será feita por nina com-
missão composta de um agonio llscal, do
Juiz lerrilorial c de um tiieiul.ro da ca-
mara municipal.

« Com a abertura da estrada de. ferro
è estabelecimentos dc navegação lluvial,
ás propriedades dos municípios, que se
enriquecem com esses meios de cominu-
picação, auguicntani consideravelmente
de valor.

« I!', pois, Justo que os proprielarins, a
quem aproveita o augmento dn valor,

Suo 
não 6 o resultado do seu esforço in-

ividual, mas que é uma conseqüência
do desenvolvimento da riqueza publica
e do progresso social, contribuam, na
razão desse aiigmento, para as despezas
do Eslado, a cujo concurso são princi-
palmcnlc devidos laes melhoramentos.

«i Aos que impugnarem o imposto ler-
ritorial, por nao per proporcional ás fa-
culdades dos contribuintes, responder-
se-ha vlctorlosamenle com as palavras
de Malliicn lindei:

«Os impostos quo são percebidos distin-
.lamento sobre coisas determinadas
Bttnca são proporclonacs ás faculdades».

« Assim, o imposto territorial não é
porporcional aos recursos do proprlcta-
rio de cada parcela tributada; a pro-
priedade é taxada conforme a planta ca-
dastral o não pela riqueza que o mosmo
proprielario possuo, lia mesma sorli- uma
acçao ou obrigação d» companhia indus-
trial on financeira supporta um imposto
dc 3 •/,sobre sua remia, seja qual for a
poairjTio pecuniária do portador do li-
tulo.';.

" 1'iP,aí„.01!' Provada a necessidade c
eioqulhilldade da ereaçSo no llrazil do
imposlo territorial, em substituição ao
dc exportação ou como nova fonte do' renda puldica ».

O economista Wolnnslti, no sen livro
Qucslão dos bancos, o Rtnmanuel Dcsson
2o seu livro Pelbrmahypolliecaria, tornai

Demonstram Oarnlcr no seu compêndio
Esl(tti.-l.'M cFatiioXiiUwis, na sua Aço-
...imiti "tílilica, ijiic o progresso das in-
duslriás e do credilo real augnienta com
a viilgarisnç.ão dos trabalhos de estatis-
tica territorial, agrícola e comnierciai.

A csiatislica comnierciai tem cnino tlm
principal procurar conhecer e demonstrar
não so a quantidade, o qualidade dns ge-
iieros nacionaes existentes c a colher nu
manufacturar nos centros produclores,
como lambem as existências (stock) dos
gêneros da mesma espécie nos mercados
consumidores.

0 progresso comnierciai de um Estado
se determina pela aclividade com que
se realizam as permulas da procura e
da olferla e pelos saldos constantes dos
valores das mercadorias exportadas sobre
os das importadas, que dão em resultado
a canilalisação da moeda e a subida do
cambio sobre os paizes eslrangcirós.

A decadência comnierciai determina-se
pelo marasmo das compras e vendas nus
praças mercantis o peles constantes sal-
dos'qíic nn balanço geral do commercio
apresentam os valores das impnrtaçõcs
sobre os das exportações, fazendo baixar
o cambio para fora do paiz por falia de
capitalisacão nacional.

Consideram-se incluídos nesses saldos
—os saldos enlre os valores das moedas
o caniliiaes, que snem do paiz parn o
cxleriur o dos que entram do exlerior
para o paiz—porquanto as moedas o
caniliiaes são lambem mercadorias cujos
valores são determinados pela lei ila
olferla e da procura.

Mostram esses princípios a necessidade.
de fomentar-se a próducção nacional e o
seu valor, adiu dc. aiigiii_niar-.se o valor
geral a receber-se no paiz, diminuindo o
valor geral dos capilaes a maudar-so
parn o eslrangeiro.

A diminuição da prodiicção e a dos
valores dos produclos, bem comu a di-
ininuiçáo do consumo desses produclos,
são causas principaes das crises com-
merciiies c llnaiicciras.

Esle hanco, desde que possa dar franca
expansão ás operações de sun carleira
hypolhocaria, fonienlaiido ns indus-
Irias, poderá onCai-rogar-so dn organi-
zação dc Iraliallios oslálisticos, pelos
quaos SO Òsllllle o conheça a verdadeira
produceão annual du paiz o a procura
qne ella piido ler, (Ictcrinjnndn semente
pelas necessidades rcaes nos oulros
mercados, lendo cm visla us producções
similares dos paizes que nos fazem cou-
enrrencia.

Destes trabalhos estatísticos sn conhe-
cera, com a possivel aproximação—
pelo calculo das médias das colheitas an-
terinres c por estudos anillylicos e in-
formações verdadeiras— n quantidade c
a (jnaíidade das colheitas futuras 0 a»
exislencias (stock) dos gêneros iguaes
aos dessas willieil.v accunillluilns nos
mercados oslrnngoiros.aflm de conhecer-
sc a procura que podem ler os aviirros
nacionaes nos mercado, ronsinnidoros o
dcloruiin.ir-so o seu verdadeiro valor.

0 (inverno provisório da llepulilica,
conscio das vanlagens dos Iraliallios cs-
lalislicos, baixou o liem justificado do-
creio n 2IG C de 22 dc fevereiro do
isiio, creando as secções do estalistica
cninmcrci.il, anncxasas associações com-
merciaes.

Nunca foi regulamentado o dccrolo
dessa creacão, que, sein ler fiiiicclounilo
ileviilainnnie, foi exliucla pelo arl. 7» da
lei u. 120 II. de 21 de novembro de
1802.

0 illustrado e operoso Mr. Innoeencio
Scrzcdeliu Correia, nm 181)11, no mesmo
relalorio em que, como ministro da fa-
zeiida. menciona a execução desse aclo
legislativo — extinguindo aquellas soe-
cçõos dc estatística—assim externa a nc-
cessidade inadiável desse serviço, com
nilida coinproliensáo das suas vau-
Ingens :

Estatística comnierciai—E' serviço
de que muilo carecemos, e não
pódc deixar de ser organizado ein
condições de bem corresponder ás
necessidades da administrarão. l'or
falta de dados eslnlislicos vé-so o
governo conslaiilenicnlo emhara-
cado cm imparíamos relações o
obrigado a responder ás continua-
das requisições de trovemos es-
Irangoiios, ile | uhiicislas e de ri -
partições du estatística, confes-
sunilo que niiuln não lem orgnni-
znilo um serviço ein quo aquelles
governos põem iaulo esmom o que
alé os paizes du mesquinhos ro-
cursos, sem ntlendereni o rigor da
sacrlllcio que fazem, iiianléni do
inoiln que, denlro dos Ires primei-
ros mezes do atum, conhecem tudo
o movimento dn .nino anloriore,
nriliiiarinincnle, em cada mez, dis-
poeni dus eleineiilos colhidos em
mez procedente.»

A lei Torrens Ir lii pnr (Im estimar os
valores das priiprieiladcs lurrilorines—
pela perfeila iliscriiuiiriçnü de suas áreas
e limilcs e jusla (ipreci.içáu dos bens. que
nclla exislem,

Puru, cc, pois, a pralica dessa lei Iodos
ns elementos para a verdadeira eslnlis-
tica lerrilorial e ngriunia do paiz.

Ogoverno provisório dn Ilepublica pro-
nilllgnil a lei Torrens com o decrelo
n. 451 II de III tle maio de 1890. regula-
montada cm ."> de novembro do mesmo
anuo.

Km virliido desse regiilnnieiiln, publi-1
culo iiii Diário Ollicial n. 303 de 10 ilo
iiovcinhrn do I8IIU, a inauguração do re-
gislrn Torrens devia ter sido feila ein
todas ns comarcas du llepulilica em 5 dc
marco lio 1891, soli a direcção dos respe-
divos luizes de direilo, lendo como ofll-
ciaes (escrivães) os do.s registros geraes
das liypntliccas nas comarcas.

A'execução da lei Tnrp.ns — iulçira-
mente facullaliva — é dc immcnsas vau-
lagens aus paizes novos, como o nosso,
do grande extensão lerrilorial, com di-
minuta e esparsa população.

Os proprietários ruraes ainda nao se
compenetraram dessas vantagens.

A elfectividado da npplicneão dessa lei
depende de nm trabalho ile propaganda,
que esl'' bailCO.iligO qilc se adio a|ipare-
iliado parn liinceiiinnr coiiveilionleilieillc,
tratará de executar com o máximo em-
ponho,

Cumpre que o honrado governo da Ue-
publica, por sua vez, torne clfccliva a
inauguração ainda não realizada de re-
gislrociil lodasas ciuiiarcas.couliirnie pre-
coilíin o arl. 7''do alludiilo regulamento,
enviando aos governadores dos Kslados
liara estes reinellerein com urgência, nos
offlciaes do regislro, quo são os do re-
gislro geral das hypolliecas (arl. i" do
decrelo n. 451 I! de 31 de maio de 1800),
os livros constantes dos arls. 14 a 18 do
regulamento cilado,

dilo popular do banco, a sucr.iirsal da
rua do TlicaiiÕ vai maiilendo-se sem
todavia otfnrecer grandes vantagens,
adstricta a um capital relativamente pc-
queno c sujeito ás despezas que sc
tornam excessivas em estabelecimento
congênere.

A credilo que—desenvolvendo-se as
Iransacções da carteira de credito popu-
lar—poderá esta auxiliar conveniente-
incute áquella succursal, que cnlão pro-
duzirá resultados vantajosos, sendo lalvez
possivel, pelo desenvolvimento da caixa
econômica, cm pé de verdadeira conlianca
publica, corresponder aos intuitos de
sua creacão—o auxilio garantido com pe-
nliores ;is classes proletárias da nossa
sociedade.

SYNniCAttCIA
Seguem a marcha judicial, acompa-

nhadas pelos respectivos advogados, as
syndicancias das liquidações forçadas da
Companhia Geral de 11. de Perro no
llrazil, Ilanco Industrial e Mercantil do
Ilio de Janeiro e massa fallida de Albino
ila Costa Uma Braga, as duas primeiras
ácargo do nosso Instituto e do Ilanco
Intermediário e a ultima a nosso cargo
e du Uanco .Sul-America»»

CCNCLUSAO
Relatado, como lica, o que houve de

mais imporlanle uo curlo periodo de se-
lembro a dezembro próximo passados
para lerniinar o anno bancário, chamo a
vossa alteneão para o parecer do conso-
11)0 llscal a'respeito do balanço e mais
anncxos demunsIratiYOs das operações
dc nosso instituto alé aquclla ultima
data.

Para cabal desempenho dc sua missão,
esla directoria, que tem assentado o
propósito de retirar-se da direcção do
banco em virlude do incninmodo de
saude e accuniulo de trabalho de seus
membros, será solicita em prestar, os
esclarecimentos c explicações que jtit-
gueis necessário exigir, na próxima
reunião da ãssembléa geral que será
convocada para prestação de contas.

Aguarda a direcloria aelual que seja
eleita e lume posso a direcloria sun
suecessora, a quem empenha o mais
franco auxilio, para que lenha realiza-
cão pralica a elevada missão desle in-
stitillo—com proveito para o paiz c para
os seus aceionislas.

Itio de Janeiro, 21 dc janeiro de 1895
—Jo;é. F. liamos.

12 í.ouct:ir..r. 4M
20 1'orlo Novo 627
00 Vargora Alegre 08

180 Pinheiros 132
184 Saudado IM
1G7 Pombal 25
20 llezeudo 100
30 Campo Hélio 53

770 llatiaya 52
38 Engenheiro Passos 40
117 fjuchií 6.

i 70 l.iivriulias 213
io 200 Lorena 317

Í7 Uiiaratingueti 520
Annarccida 474

17 Roseira 281
70 ruidaii.unbai.gabi 110
79 TnllliiUii 310

21'J S.Joiii dos Campos 02
100 Norle 000

Total 10.3.1
_>l 

BALANÇO EM 31 DE DE-BMIIW)
.A-ulivo

Aceionislas :
Hntr.idss a realizar dn carleira tio credilo popular
l'1'.'in kiciu üa carteira liyimtUecaria •

Carteira de eredilu popular:
FumJoa |ml;|ico€ • •»
Acv'õea u didienlures do bancos o companhias
llorels e ilteusdles
I.iill a d ili*.i'<iltUii;is
Oi.nUs eoiTUiit.s garantidas ,.
Succursal tlts [leniiurtis • ••

Valores depusitailas:
IVIoJ constaiitü-do passivo • •» •» tv

fougous:
20»polices dadivlda publica gera! e dinheiro per-

luneeiites au banco o uuclonadus nn lliesou-
ro, pura garaulir u gust.,j du leiloeiro da sue-
cursai dc borus  20:310„000

.', ditas da divida publica de Pernambuco, can-
ciüiiadaâ nu Thuâuurü do li alado, uara g;ir.tn-
t.ade cuncessües  5:00'=)000

loii.ii do prudio li. A á rua Prlinoiro ilu['uSíts o hpmfiíi
Míi..m.

li.irr,., contas

l,l(|Uidai;íi, ,1o Danço do Grodlto Popular do llrazll:
l'elo aclivo dcfilü cirUira a U*iuldiir  *•

Carteira liypüliiccarla:
llypotliocas ruraes:

D_t lnnj.0 prazo • liu curlo pran,
Ilrputíiecas urbanas
Ilóulai corriüitiid ^uiiniitia* por hypoltiucas .. ..
I l-lil [liam d„ ;,l|j..ll,,r,;,b

111*
dn duas linui»Int.u du2Coi.Ui.uii

llilas Raiiclunailaii
fronrledaüos nua,:»
iViilíor agrícola
r,tiii;'V«. 
Valurim liyyoiliHcarli-. (^araiitias ilu liyptitlioc;:
Uiyersait coiiIjs 

Galia:
Iiinl.oir» eilítoiilo

1.000:000/5000
S.OOOíOOOJOOO

24:8315870
11:3.11(5000

•32:147.31(0
3!i;:íilã„2C0
7I:'.0I=5I30

241:041.81,0

750:200i000

25:310.000

73:000=5400
2l:0jl|J530

18.:,7',;Ri:i/,7,',l
.111:01031110

171:107/5081
i.iiiiiiiii n;-a

153:7.111. Ml
fü:82.1.77l

401*18.170
57:001.5700
2D0:!)Ulií)i»J
!lli:(lflP„illl0

.ilüiOOlÁIIM
40.l',i>i:SU„;.:.J0

.'i.'2'.22íl.;iSI

4.000:000(100)

it,057:7_l.íl0

35.001:852/5310

6i.500:457„IIO

9i;:37l,5iri3

UXlàTKHUA, KX lWTit\U\ II» fli:in.O LKNYiUl.
HO DU t9

Ccnlral 8.300 Benjamin Constant 190
Palmeira. "' ' *
llodeio
SaufAnna
llarra do 1'iraUy
Desengano
Commercio ,
Alliança
Entra ilios
Serraria
Souza Aguiar
1'nrnliybuna
Malhias llarbosa
Mariauo Procoplo
Ubapiio d'IIvas
JoJo liunies
Macacos
Santa 1'ii
Cliiador
Anta
Sapucaia

Morcmlt) ilo íionoros
lluranle a semana decorrida os rrencros dc

consumo local regularam os seguintes prc.üs :
Ccrc.acs:

Arríi.. nacional •
Dito da linlia
farinha de Siiruhy
Pila do Magé
llila dc S. Malhou»
llila grossa do norle
llila enlrulliia
llila de Porto Alegre, eominum
llita de Porto Alegre, liua....
llila do Sanla Calharina
Kcijio prelo de Porto Alegre..
Dilo branco, eslrangeiro
pilo da Laguna
Pilo raiudn estrangeiro (falta).
Dilo di1. corns, nairiüiial
Milho loiudo da terra (superioi'1
Dito gi.iidu
liilo do norte
lido ilo Ilio du Prata
farelo nacional ;...
Pilo,1o Ilio daPrala

Banha:
Americana |1\ T. GOOrg.)
Americana (diversas marcas);.
Americana em latas

Nacional
Toucinho:

Minas, siiiíí.rior
Pilo regular •••¦
Uo! o ul as
Americano (cm barris)

folia de gênero superior nacional.
Cflrrni uceca •• for lillog.

Dio Orando ÜO Sul  Nominal
Uin da 1'rala, nova  f-1011 a (3540

. » » mantas  Bi.UI a (5II2U
A oxlslencla ora calculada em 3.800.000 ki-

lograninias.
Merendo Urine.

r.NiiiAOAS roa cviioimoiím
C.aleado, I caixa. Carno salgada, 3.000 kilos.

Cliapóos, 05 fardos. Charutos, lü-OáO. Cocos,
'2D.IHI1I.

Poços, 5 barricas.
Ervilhas, I sacco.
Koijíto, "Í.552 saccos.
Muillciiinentos, 28 caixas. Milho, 20 saccos.
Sola, iSI) meios.

Assucar Saccos
Pe Pernambuco  5130

Vttfé Kllns
l'or Argentino, de Sanlos  0.000

_» j_.
l_j_í|>o»*l,nçrio

VAI.OIUÍS
Londres—No vap. ing, Magdalena, I'. S. Nicol-

sou í. C, ouro om barra', 113:201:^050.

LEILÜES

10} a 201500
MjS a 15/1
22J a 23.
20# a 22»
12(5 a 14/5
0.500 a 7(1500

10/} a 12,5
7/J a 7(1500

10} a 18/5
14} a 15}
103 a IOS00O
18} a 20,5
lli} a 111,5500
30} a 31}
I'.')} a 103
0,5500 a 7,5500
5351)0 a' 0,5
11} a 03500
(',5500 a 7,5
33200 a :i,5'-00
3/5300 a 3,=)00Õ

•150 grams.
071)0
0CGO

1(5050 a 1J150
Por kilo..

13110 a 1/5200
Por IiíIiií.
mm a 1*400
1,52111) a ISÜOO
13 a 1,5100
I32OO a If,'2ü0

SUPERIOR LOCOMOTIVA
dn força tio 40 cavai-
los,systema Hrauss

Dois macacos
com cati-ncns da. força

do O.OOO l.ilos

(líscniPTomo-rua General Câmara 74)

SB

por alvaríi <lo Kxm. Si*.
Dx'. Jui-/s da liquida-

çuo forçada da

A CEMltfl ISBUSTRIAI, HACIOSAl

VENDERÁ
Eõvn

101.702:455371:,

l.*j»MKÍVO
Cnt.ilai !

Di carteira tia crptlllo imputar.
ijpu 

-lis, carteirn liynnih-carís.

do arl. 77 doa
Fttrulo '.o rcíerTn
hliitln iIj iitUjrralUirãu ilo c.ipitai t^

oiitaltilosj. .. 
•

Carteira do credito popular:
ilKioiir,, nacional: conla amorlizavel por prestações an-
nt),;*s

(,nnta„ rorrcnlná do inoTluicitto
C.atxn hconumicA
PeposiLos por ftüiita de ItTi.elros
ilaneSo da illructurla
lVnhtircs msiT.!.ntÍs. çnrftiillfls ile contas corrciiUs.» ..
(UiiLÍoiiadi/S {ridu CHUt;t*m.. tiu tcltvo),* .. 
Jtiros; tmlofi que p:i--í> iui ni)..egiiiiitci.i
Conta do conip.rlicipuçitu (j I* uri. 71 di

mestre.. ..
i lUr.ÜltOS)..

Liijlllijíiril
l.ucro Biispm'

d 1 Kunco ,!„ Crudllo Popular do llrazil:
ii YiTiitcatln nesta carteiríi, para depro-

int, liipitilaçili) ilu mesma, ua fórniii do 8 ¦>*\
art.' 57 do ileerclo n. 1.301 de 20 Uu abril dc 1803

Cartulra ItypüUiecurla:
Tliesouro nacional; conta aiuorliiftel eom '20 % Ans i=ro

sla,;õ,'i dos mltt,K,liii>
Ciinlas r,,rreiile.i de bypulliucas
Valuros cauiíti-iiAttttsí
IlarauLiaa du lijfputhucns
lilYcrâas cutitas

Divldcutdo :
Pelo do S"„ ao

semestre,.

2,000:0003000
O.OOOiOOOJOOO

o.nioiniP/313'í
051 :%li .0111
100:411(1330
000:000/5003

i,),ii ..1,'Ud
II():.'0')AOIIO

25.00050UÍI
1(1 il |i„S.I)

2:WI'3'!55

í|.BI 1:3(10340.
377:7003100

•ll'.2:,',ilii,5'i;in
lO.tiili HU7.S5Í0

380:Ullj'41Õ

i.oolMiOOsilijo

19:5155500

I5:010i0àl

.0.8:005^301

Ü5.10l):170,528l

63.442:813/5510

eon-

anuo ou i,5 por nceiío, a distribuir no

S. ti. ou 0. — Ilio do Janeiro,
José terreiro llaiuot, prusl-litila-

II il„ laueiro do 1803-Pelo Banco llypotliecarlodu llr.i
'fàwnci.ico H. Serra», chüfo da couLahiti latiu.

inic.

IJI.MO.WI 111,:ÃO DA CONTA IIK I.UGltOS !'. PEIIDA8 EM 31 IJU .U:7.l:MlmO DB IS04
Ücbilo

Cnrtoira Ac credilo populor :
Jurns c doiconlos : pelo.-: (pio passam ao semeslre segu
lluiiorarios da dirçcioria
Idem do llscal do governo
Iilcin do advogado
(iraliücaçiio du oonsollio llscal
Dialeimdós o gralillcaçõcs dos empregados
tJlijootos de escriplorio
Despcíius gerae. 
Iiiiiiiirlnnein de lõ % pura co-iiarlicipação (§ I" arl. 77 dns estatutos),
Saído de. lucros a (llStril)UÍr IS 'A' arl. 77 idem)

10:01071890
l.:OOÍ\COO0
,!:ii:)i,_ii!.i|i
1:200^000
3:000í000

.3:35/i*S000
3ni_s.i

11:8.0^.1(10'_:0-3í!)55
II:8C5Í7

85:730/1154

AMANHÃ
a.o meio-dia

eive sbtj _í_r_vi:a.__e_ve
A'

" 1, fft \®w¦til^I'1

de dous andares
S0LIDAPÍ1E11TE CONSTRUÍDO

COM JARDIM AO LADO
SITO -A.»

BUA 00 COSTA
.PRÓXIMO A.'

RUA LARGA DE S. JOAQUIM

O__._..._Ulsif. ly ^.<k i_í;_,_í
Fabrica privilegiada dn carbonata do,

snda ; vende-se a preço som competidor
uns depósitos-, rua da Alfândega n. <Í3 c
rua do Ilosario n. 123.

(IsVíwrTonio-rua General ('.amara 74)

autorizado

A SEU INTERESSE
Dcseja-sc saber a moradia ou logar

onde possa ser procurado o Sr. Viclorino
Pinta Farias, para Iralar dc negócios de
familia ; deixe caria neste éscriptorio
com as iniciaes V. Q.

PRECISA-SE DE CARPINTEIRO
na rua da Quilanda n. I.

PROFESSORA iMlUU
Com muita pratica, lendo obtido cxcel-

lentes resultados, locciona o francez,
inglez, allemão, gcographia, historia, li-
leratura, etc,, dando cada vez 3 lioras da
lição por GfOOO.

Carlas no escriplorio desta folliaa O. C.

n n
uma superior locomotiva do syslema
Krauss da força de 40 cavallos, liilula
du 0m,75 cum rjit.ilrt» rodas conjugadas,
a qual se acha desmontada, eslnndo las-
Iro o caldeiras na eslação dn Campo
Grande (eslrada de ferro Ccnlral do
lirn/.ill c as demais peças na fazenda do
(iandíi du Sapé, assim'como dois ma-
cacos coin cairacas da força 0.000 kilos
cada um, os quaes podem ser vistos
desde já.

Us compradores garantirão os seus
lanços eiuu um signal de 20 % no aclo
dc arrematar.

MAGNÍFICOS 11I110S

Carleira liypolliccaria :
Juro. c descontos: pelos juros pagos
Ordeliadose gratillcaçilcs dns empregados.
Despezas geraes
Saidi) :1o lucros a dislriliulr W 3'' arl. 77)..

•. ¦". rlrcdilo
Carteira do credilo popular:

Saldo ile lucros cm 31 de agosto próximo passado
Juros e descontos : pelos descontos obtidos no semeslre...
Cum missões '. -• '•'.'•

Carleira liypulliecaria:
Jurns o descontos : pelos obtidos no semestre
1'Orcoiitageiii de administração
Lucro de varias contas

3l7:fi00,«40
18:400/1000
I7:(i0r,,íl!ill

183:í_8í)_.8fJ_

537:245Í3'22

17:003,8970
20:500^100
47:473ÍIS4

85:73032.V.

508:097(5332
I8:ni)/j„2/i0
0:553i57õ0

537:2.5/3.2

Dli.MONSTIlACÁO IIA DISTOUIUICAO DOS MJCIiOS I1AS DUAS CtüTEIIlA." 
llcbilo

Imporlancla dc 10 »/„ abonada á conla de fundo de reserva lü 3«
arl. 77 dus estatutos)

Idem do dividendo a distribuir ;i razão do 8 % a0 imllu subre u
capital

Idem du excesso dn renda liquida, abonada :'i conla do lundu de
inlegralüaçáo do capilal (_ _¦ art, 77, idem)

Ilep,
iladependentes da positiva o verdadeira

orgauiziTão das estnlistiCM coninicrcial
r. aíficolii o desçiivolvluiaito seguro e
lic.iielicii do_crí__ilo real.

lisle banco já estabeleceu nos seus rs-
latidos regras no senlido de estimular
grnluilnniciito nus propriçlarios a utili-
sação das vanlagens da lei Torrens.

Assim lorna-so fácil o trabalho de pro-
paganda cm que o banco pretende so em-
pcnliar, sem nenhuma remuneração, pnra
dciiiunslrar aos inleressados as vanla-
gens do regislro.

Kis, em resumo, como sabcis, as dis-
pusicües dus estatutos do banco relativas
á lei Torrens:

« 1° (Arl. lli § 7" dos estatutos.)
ti —liicunibe-so de todos os tra-
balhos necessários para o registro
dos iminoveis, segundo a lei Tor-
rens."

2"«t—Toma por base dosem-
preslimos a avaliação feila segundo
u lei Torrens, (arls. 50, 57 c 53
do regiilamcnln) pelo qual n valor
do immuvcl é muito mais rigoroso
c aviillailu, em visla dos elementos
que oiilrão em sua composição.»

3»,i— Emprestai' ao mutuário,
ciiju immnvcl estava inscriptò uo
registro Torrens, 00 ,./" dn valor do
mesmo; Islo ó, mais 10 ./• do (pie
dos não inscrlplos nesse regimen.u

0 processo liypolhccario para esses
empréstimos, eslá entendido, será o da
lei Torrens.

Com laes elementos o banco concorrerá
para o Iriumpho das consideráveis vanla-
gens da lei Torrens, dentre as quaes
cumpre salientar: — a verdadeira mobi-
lisaçSo do cttnrinc capital empregado
nas" propriedades lerriloriaes, ciiiniiicr-
cialisanilo os seus valores, nor meio de
lilulos negociáveis e Irnnsferivcis por
endosso; O a verdadeira base 0 preparo
para a estatística territorial e agrícola
da Ilepublica, sem ônus |iura o craria
publico.

0 governo, pnr inlermedio dos minis-
lorios tia fazenda c (iajllãliça, pude re-
coinnicndar aos clieles dns Kslados a
execução da lei Torrens, evidenciando as
suas vanlagens e reinellendo-llius »_ de-
vidos livros para sorein enviados aos
juizes do direito das comarcas, cha-
mando a allencão desles—para o. arls.
do 7 a 12 do éilailn regiilamonlo qu.
baixou cum o decrelo de 5 do novembro
ile 1800, os quaes devem ser Irans-
criplos.

0 governo pôde fazrr a propasanda
para a execução dessa lei, mandando
ímprimil-a cm foJIiclo.t, com o resuectivo
rcgillaincnln c esnallial-.i pelo paiz.

1'reslará assim inoiviilaVcl serviço ao;
agricultores, an enmwercio a estes li-
gado, c nos cstabelccóiiciilos de credilo
real, concorrrendo para u aiiginciito das
rendas publicas.

succuiisai. nt: 1'KSiionK.i
i Filiada, eomo Ralicis; á carleira d,: cre-

19:515=3500

100:000*000

l,rj:fi'.0.,lll,Sl

I05:155í!:.l

í\ln vi miMii.» uiiiri ti mo
EMUAHCACÕHl lli:si'ACII.\l'.Vi

Santos—l'al. siiucb Ziiíiio, ilu lllll tona
siis ci.s. Ilockslior & ti.; era lastro.

— V?p. inir. Ci/rene, do 1.831 tona., conslgs.
Cli. Ilockslinr d ti.; cm lustro.

Ilreii.cu—V;ip, aliem. Graf Rismarolt, (loü.lOtl
tons , conslgs, Uerni Slolta & ti.; inanif. va-
rius |_üliorus.

csrnioAii m dia 10
Vicloria o osr.—il tis. |.'n lis. dn llapemlrim),

naff, n.it'. Muiftu, fiíimn. Dom Íngua üu Soiiüu
llitriliu JiHiior; jmssiias. Anlonio ['rnnuisco
bisl,,,.), Ilcinarilo Ferreira 1'raurii, Syivio liou-
üilio uus Suiilns. Juronymo AuLunio ilu Mo-
riiiM, J,i;ii|iiiiii Matlo, Nilo bacelar, llmlllano
Oaslro, Rebustiilo llauius, lllurlra S. ile Oli-
veira, .''..ini.ii Aiiiiiini, tVnUiuio í!oHol.ino, Al*
fredo .lo.=i! Macliailo, llorac.lo ilo Nascbiientn
e sua iiuillicr, Oraelilano Aniazonas: os Itals.
Dr. (Iuslavo lllplu e sua miilluir, Hllns Mun-
ileri, Josú Anycblin o '.' lille.s. tl. (bilissc, sun
mu.li, re 1 lilbo, Arlhur llalisse, b. Iln|itiala,
Francisco Cai™'.a, Areíto Oonzalo, Cnuiillo
Dalllh, Josti Vuii.sílim.o ;ns liiruns Josi. Taiinc,
Maria Anlonia, Si mito ll(iiir.iilvi*a Franco, üiil*
ihellllO 1'lleltü ; i, em :,* elas.su.

1'orlo Alej;ri! IIDlo ilio llr.onl,. -7 ils., vap. une.
i',i!i)j<i, '.0; lons., couun. 1'oilru Antunes Uc-
clc *****; nt|iiiji. 21: c. vários goncres a J. C.
Ilcbelto; paüsngs. :i em :i" classe.

Unraiiliitii ücsc—10 ds. ,í l/.ds. do 1'nrnain-
liUCo), Viip. iui:. Hrtifítipiiliiivtj, l.l).'? Imu.,
coimu. S. 0. uriillon; líiinhi.' *2S{ c. vários
ÇOiioro; a Zenlin, liamos ,\- l!.; passags. f.iblu
A. dos lios (.liiiiilros, sua iiuilluu' o I Ilibo,
l'ab',0 l'all,i,o„, Allioiliíiio hiiio, IsaacSorvlo ,
o suisso II- St.lnimaiiii, I). Sf-liiiiuaiin ; o.-i
niiiorie.i. ll. IJ. Taylor e sua fuiiiilii, ti. Me.
(Ilauiiilliaii e sua familia, Hoiltnudo Uwer s os
ja;, ::es M. Kujjilu, lu, Koyosbe, Mansa ti.
ronda, Andn lloliuzo, Abinioto Surge, Ií;
Hgnvva; o iillem. II. Vasner; o port. João Uos
Sanlos silva.

Uautuvld_o o osc—13 ds. (Ji bs. do Sunlos),
paq. iiic. íris, comm. II Vieira 1'aulo; nas-
angu. ,!i|iiião Aiigu.ilu Villeroy, sua mulher
n i Ilibo, altas li. Villorov, louento Manoel
Soares ilo I.inin, lícrnanlo J. du Muilo, An-
poslo li. ilo Silva, hiihi I'. fbirrorn, Josii Veiga,
1" teneato Josó I'. do Meara, Caetano llilli.
II. Iliirekorlb, sua niulliur c I nela, J. Ilalsky,
.loiiipiim T. dn Costa, Joaquim J. ila Uiuicel-
elo, Aii(,'llsto .tciiiíonea, Sbuioel II. ,1a Costa,
llti!tvi'=nliti*a ll. i'o Azoveilo, Francisco Iil. do
Silva, II. Josó do Oliveira, Artliur Xavier Mo-
rolra, Alherlo II. Sanges: «s alIoins.Annn Hs-
leva:,., I'. Weiidliauseii, I'. Tungl o franc. E.
I'c, baile ; 

'.'S em ."." elasse.
|'oit'o Alegro o osc—IU ds. (i ds. ile Imbltuba),

piiij, n.u*. Ocetmo, comin. Mannol 1'raiicisco
Liigi'ui; passng. o nllem. Jacob Weber.

SAIOA NO DIA l'.>
Ilio iU Prata—Pai.. Ital. iltille.o Kcuita, couun.

Ilosus,',,; passags. limilio Sampaio, Paula liar-
bus.1, Jiistimi lliirbosa ; o argeiit. Slarlo Colin-
pro; O ilal. Ulusimpo Slazro; íii eni ll"
classe.

Hamburgo o escs.— I'a([. nllem. Argentina,
couun. Scliorfi.; passags. Viminio Souza; o
norueg S. Sinitli; o port. Joio Alvos; o
aliem. 1'i'iuih. Itisc.biiiT ; 'Cl em II1 elasse.

HoJDby o cses.—Vn|i. nac i'ar_)'il, 107 lons.,
cuimn. Sobiisliito Josó de Soiinn ; emilp. 50 :
c. vnrloa (.üiiciros; imssngs. Josú Luiz dn
Cosia, liriiosto lieis, Mario lli uno da liama ;
os porls. Francisco M. üuiiiinrües o lloinin-
gos tlodlnlio.

1'oilo Alogro o esc—l'a(|. me. llaipava, comm,
A. M. K,'iiiii; nassags. Joseiihlua Marques,
li. I,l.ii(|iic8, líiirodes C. Marquos, mnjor
.Manoel lllrd Junior o sua iniilher, Slaaoel A.
IIiibiinriTos, sua mu lier o 4 lillios, coronel
João (I. Iliiiniarües o sua mulher, Ailolpliu
liuiiiiar.os, sua mulher e 1 lillios, Anlonio
llriura, llenesin Nobrt). .1. Josi! Pedroso,
[íuiiliii Wernur o I lilbo, João da Silva Ila-
mos, Manoel bonreliço tln Silva, cn|iltJo Josó
Itodriglles ilas Noves, sua Iniilfior e 1 irniil,
ttinuiili) Juvenal Miiller, alferes l.uiz A. K. Jo-
bhn, sua mulher o I Ilibo, Dr. Anlonio l.uiz
domes, 1'liil, 'na Mnnlulro, l.ucbiilo Mon-
loiro, major Frederico Lisboa do Maio, sua
mulher e i llllius, llr. Veríssimo Mallos, l'ro-
ilerii',1 Uelxliomor, Ur. Pedro Moacyr, sua
no,lli,ir e I criada, Joniuia (loilios e I Ilibo,
Mariu Ooinca o 1 lilho ; '.Ui eni clusso.
jatiiba o esc—Vnp. na,'.. ICniilitlM. t'.'0
ton*"., comni. Jo&iiuim Uurcia; equip* 10: c.
vario.; g.oi.ros; passags. cor,,nel Jnito Costa
Campos, Auguslo Vusconeellos, olferos Joa-
quim Itaymuiiilo do Prado o Firmlno Core Ira
do Csrvúlbo.

,N„\v Voilt — 1'aq. aliem. Sorrcnto, comm.
Korillen,

lliihdliba—Paq. nac. Ilnpcvtt,

promptos a edificar
sitos no

saluberrimo "bairro das
Laranjeiras

RUA ALICE

© I li«| V.,.,HO
{ISsciiii'Tonio-rua ficucral Câmara 74)

WBimtt ADTOB IM

pelos Srs.KliiigelIiofer &€.
fin liquidação

v^hderA-em.leilAo
Wl\-Í\!l)A ! il I ,.„¦., Si PO Ctiuum

ás 4li2 lioras da tarde
ESI FllilMH AOS 3IKSS10S

t>« !-.r."-Vi'i«it>N LoiTcnos ni-
VOlildOi. C _ > A*t»l-t _ > . t.M .1
üclíilCili', Kil tintlt>:-> íjo (*:_-
l!:í»..-i-j-iuit> linirro tl!.;.
Liiri.iijeirusi,!'. i'uit__.=U_e<

OiAn.nin.-Ho si. ut-Giivílo
<U).s r_»x*fi!. _)i-«;l iCíicliíivtcs
psii-si CStcs !i);i;;i,i!ii:ow
<ox-í.-ejnoft»3situnt-"los í-jüi lo-
O si 1 i-eeoiiluMMftsi stiesií o
!i:iii(lfivt!l«? ot.jmi tiieilitln-
<ie <le eo.itlut.-t.-ão n lioda
íi oi-n.

Os fSr.s. px-eicntloiitcs
j.iultmi exnini.irtl-os «l«-s-
tie jsi <i {>:t'r;t. inilis infoi'»
íi.iu.-ües <•«>.•« o stii.umt-i-
sinto ein seu ai-».U!C.u». :i
riui Ocneral Ctmiai-a n.

Ow compradores K"i-
.-siotii-üo í.s w«!.trt ls.uiç=oi_
co... mu sií_nnl do ^íO •_.
no actô <1ji ai-1-em.itsiQÍi.o.

VENDERÂElVi LEIL&0
TERÇA-FEIRA, 22 DO CORRENTE

A'S 41.2 UORAS DA TARDE
A'S PORTAS DO MESMO
o roforitlo pi-edio do so-
lidtti cotisti-ncçslo, ptire-
«lo« de pedra c esil o msi-
deiraiiieiit.OK de lei, por-
tildas »lo cantaria e
frente do siüitilf.joís, jiir-
ilim ao lado com portão
e srradil de ferro, casca-
t.as, l.sinlioiro com clui-
voiro, tanque, etc.

No pavimento térreo
tom corr.Mlf.r para o so
lii-sido, lailriliisido de ino
Sulco <lc n.nrmi.ro o psi-
rodos pintadas a oleo,
msíIsi do ri-ent.c com tl.i.iH
Janelsi.s dt» peitoril, «li-
versos quartos o saio-
tsis <!om portas para o
jardim, latrina «lo pa-
tento, inictorio, etc.

No 1° andar tem optlnin.
sal:, do visitas oom nma
sacada do «frade do fer-
ro © «lusis janeliis de
p o i t o r i 1 nu fronte, tres
bons dormitórios cora.jn-
amolas sol.re o jardim,
optimo salão «lc jantar
com tres socadas dc fei--
ro .laudo Hoi.ro o jardim,
copa, dosponsn, cozi.ihn
comi í't>fi'ãt> «lc patente,
mosa <lc mai-ruoro com
!>.:., ^vat.-r-eloscr, es-
cuda, interior para o 1
«s :?¦ pavimentos, sondo
tndos os .«><•( <">s do cs-
tuqtxo com rolcvos.

T<ío ti" andai" l:em «jrnn-
«lo sala «to froiifco com
ti-os .Janelas do sacada
«lo forro, tres salas,dous
bons qiii.río!-;, ssiletsi,
tudo oom janelas, muito
clavo o n/rojado, bojn ba-
iilieiro o lindo t«;rraço.

Oliauia-so a attençao
dos Ses. pi-otoi.donti-s
ps.rsi esto sí.ui,vntíieo pi-e-
dio solitltimente cnn-
sl ruido e com sicoii.mo-
diiçõcs pi.i-íi familia, do
traliimcnto, collcyio ou
o a s si <S<> pensão, por
sicliar-so íttuíto próximo
<üu. ewtrsida. do forro
Oci»ti'al «lo J.i-siKsl o com
lionds si porta a toda.
a hora.

Os Srs. pror.onden.tos
podem dosdo já exsimi-
j.iil-o, pnra <> «ju»- so soli-
citou permissão <!o lli.».

r. inquilino, quo obs<;-
qsiiosa.incfite s«.^ presta
si mostrol-o das 10 lio-
i-sis da mitiiliu si 1 liorsi
da ls«r«le.

O comprador j_.ara.iiti-
n'i o soa Isinço com uin
siynstl do lf> •{„ no acto
de arrematsir.

FINADOS
listão á venda flores roxas, saudadci,',

somprcvivns, margaridas, oulros diverso,
ramos, giinald.is, Mores om vasos e
avulsas; o r.unlo do Ilores roxas e diversa!
3^; receliem-se cncouimondasá rua d»
S. Clemente n. 89, Carvalho.

Eü ERA ASSIM
Compram-se as garrafas vasias do Al-

cairão o Jalahy, a 100 róis; na rua L»«
vradio n. 115 e Andradas n. 50.

MEDICO
O Dr. Uns dc Vusconcellus conlinôa

no exercieio dc sua proUssüo, consultas
das 9 ns lü horas, na pliarmacia Sa-
noamenlo, estação do Sampaio.

FAZENDA A' VENDA
Vondo-so uma importante fazenda, no

Estado do Minas Geraes, próxima n uma
estação dn eslrada do ferro l.eopoldiua,
dc superiores terras cm malliis c do cul-
lura, com enfezaes para 20 mil arro-
lias, macliinismos completos, boa casa
dc morada, lullias, casas para colonos e
iodas as iicoinmodaçües próprias c imlis-
pensaveis a um estabelecimento do Ia or-
dem. Trala-se á rua dos llcncdiclinoí
n. 18.

Tuas ullimas nolicias são do IU do mni
passado I Como estais? t''icu bom, feliz-
mcnlo, mas...

SUI,.

MARIA VEIHT
Wird vou ihrer iMnllor gosucht dia

sicli im liolel Machado; rua do Ouvidor
n. i, Ceflndot.

Umnia Veilit, actualmonlo no llin dn
.linriro á rua do Ouvidor n. 2, liolel
Machado, deseja saber nolicias de sua
lilha Maria Voild.

Vende-se i.mi bom montada pliarmacia
om uma dns principaes cidades do norló
do S. 1'aulo ; para informações com oá
Srs. Mallos, Alfredo, Uraga f< C; ua rua
Sole do Setembro n. 15.

VINHO TÔNICO
D0

Dr. Carlos Rotteucourli
preconisndo coincsplondldn resultado na
anemia,Irrogulnrldndo dns .senlioras,eon-
valesconças depois do parlo, nas scnlliirai
uno qmaiiionlnm ns seus lillios, as amai
do leile e nas moleslias do peito. Uma mr-
rafa 5/1: rua da Assemblóa n. 59, piiur-
macia 1'oderal.

LIVRO DO POV
SYLLABÍRIO BRAZiLEIRO

pelos Drs. Abilio de Ccsar llnrKos (barão
de Macaliubas) o Joaquim Abilio llorgcs,
cada exemplar íMUO; infurniaçõos nn3
ruas da Quilanda n. 3 c Marque?, du
Abranlos ll, IA.

Credito
l.ucro da carleira do credilo popular.,
rdom. idem da carteira liypolliccaria_.

11 :Si;r,i7',!)
183:28tyS0.

I05:155íü4l

S K. ou 0.—Ilio dc Janeiro, 31
chefe da contabilidade.

dc dezembro do 1801—Francisco II. Serra'

_Kmi.li.» íImüik.h
__./vnmí.=.

««IJ...Do I i IJ...'
Km I.iill |!c'rkiili),!-, 131)

RI_CK0KUOni\

Iill 19
I. In 10
lim igiul fj.rio.o du 1.11

•|.'C :C03J3(X)
5._9S:!Bl GM
G.'Mr:l'.'0,fl;,3

r,_:8l5!010
.H!i:l>'H,:i:il

l.iwji.iiiD.iso

uni .,3 :..i.;jii no K.r.u,o uo lu»
Dli |9
l'o I a 10
I.ju (Ktial período 'iu 1331.'

n.i.sD.imiu.i oo liiiMU'.
lli. II)
Ue I i 13

40i0S*}SW
8tl-.525...l
108;l)ll.0OO

U1.NA3 ^.lín.M-:..

8.:7C8152l
8.7:811)107

IMurcatlt) .to cm li.
Ás vendai do antt-lioulcm elevaram-se a

IS.CM) Sicc.u.
O merciiiu abiiil um t.utu juinuii.» lionlem ;

os ínsarcsüorcü ü rliU tJi.í opora^ões <lo dia
antiTior aiihiiaraiu-9. a disputar os cafís ora
venda, constaudo qua ludu o çtmvro foi collo-
cado cm bas* acima dn i\») puto lypo n. 7.

A procura duranU u dia foi utu 
*|iuuco 

arttva
c i i_uí:i._i Iiuíí falava-se que uj nvgoclos H-ito.;
ur.ivaiu por 8.000sacos. 0 mercado manto-
ve*se BUíienlado seiuiire, vindo aluda a osiü-
UçJo dn cambio faclliUr ea*a poiiçSo.A reabtcucla por parle do. possuldoreji, da
i|u_l Iraiáiuoj giu nossa sntccedeultt noticia,
accanlúa-su cada v« mais, a polo rosuliadu
das operações, realizadas nos dom ulüuio. dias,
i-ni iü nua-At u proposilo dus possuidores em
Unoarem as _uas nrcUo^Ües.

As* entradas coplircldai á turdfl somnuvam
8.0)0 .tateia, lUTfUdo pr.baWlhUd. do olova-
rein*sa a maior cifra.

i ezUtuticli UU at|iü e nn Santos apro-
i lua-io du COO.COJ íacLi» de caliá.

o morcado fvcUoM lusUuUdu, rendo suslcn-
tatlas as rola_3i*_i latul.ww.

A:» coUcõús mediai di sa mana, segundo ;i.-;
inrurmarots di csiuara svndkral, fttram eütas

T«t 10 kilo..
I.-'S«) IT5"0.I
l\ZM I'.J)',I
lii-ti'<ü lli:.')il
liálltl IGÍ.1I
lljtl", .1 lOflII
isjfiis a ir,ji.'i.
11.5.7.. .i IIJSOO

a semana

I.Tf.lo
Minri.tr
i'Ui
I* ríjwlir
i',.rvi=>iwia
'¦'tj/^"".

A prupirçi. ,Iuí «lU.da. tlureal,
lV' a tfcjftUala :

li.- liAViií,. u 1' «rJjlHfV 18'V.i
i.) '!,jm-t' .irtiuai*. £.:?/,.

de

Typoj
i,
7
S
9

1'or arrolia
.'.'líSOD
S 1=5 iill)•lüiM)
19.01)1)

I'orl0 lillm
I5J53I
I1.V.7I
lllílilS
12.0.7

kHrilAU.l, OlülMlJ
líiluiH. ile F. Central

Ilia 18
I): I a 18
lim i.ii.i período do 1831

CaLolagtm
Dia 13...
lio 1 a 18
Gru Igual periudo do I8!íl

Uaira tl atiro
Dia 13
Do I a 11.

5.87I.IU0
•i.ow.fiOi

i.iac.oss
1.801.5W

3.22J.E03
lini Igual período ,1o IS'il I.U3I) 711

T„lal , Uo...
¦ , saecij.

Hesde o principio ilu hiez.i,"!tii l=suai período dc IS9.

473.531

.00.201

070 :
II.:

171.V'f! i,
Iil li 1.8

II :.'.'7
8 l).:l

9lij.'.U7
18

Termo i&utliu de 1805...
Termo __.i_'!:u du 1íí'j1
l.'e.eo o I" de julho..

nUSUMO bOá lOIUAttQU.ES M» nu

Destinos:
Kslados Unidos 6.080 sn-
Europa 3.810 .
1'oilos do iioil» ISõ •

Dosil» o pri'.
En. ijo..! poi
llc.de n l" di

Kiljlene
kiiil>jn|i:

Tolal
;Íplo du lin.*/....
OdO d-i 111)1....
JIliIjO

U»TI_(HNril
do dia 17, a Imite.

iu, dia 13

10 087
U,l li.-,
11.291
889.189

'.'L3 321 i
10 lii7

197 Uil
11 J."J

2US %i

Entradas Idem

Kilstciirla no tl» 13, i lar Ia
RMUAnQJlKS

Ar.tuci.lo llrollicrs, fí«\v Vorlí
Wilfo SclimUiiisky A i'-, idem
IM. Joliiiilmi .t i.., i.l.iii
íllcli. Ili-e..r íi II., Il.-.iuúui';;,!
Pecher &(«•_ Antuérpia
riUSUSlr, 1,,'iilia A ll., ideei
1'ierro Pradi*z. Idem
I.oiiip. Ui-rnl II i' [udu3trla, litem
Joliti llr.iilsl.aw í= ti., Trleílro
(lustav Trinks & C, Antuérpia
Idem, Si**.v Vork
Ilicli lliemer .V >'¦¦, idem
Ciiulia Kreire A IVimos.portoa do u-nie
Jorge líias & Irmão, lde4Ú

lotai.......

Aa.
i.-.i.iíi

.?'
SU)
201
1,1)0f
ai_q
515

s7m

,!,¦!

comni. J. A ii

100Macali,!—Hiato nac. üoíj (('indo
mi. I'. (loiiçalvci Uarrlco; ei|uip
geiieros.

Vlctiiriii o C3C—Piuji mie. Côminanduntü Al-
jiiiij, cmiiii. A. _. dns _n.ito.-i.

Alio unir—Yap ins. I.einijo, comm, W. Wai-

inns.,
vários

.-«_-_»-

20
-ü
20
20
'.'I

21
21
21
n-,
22
2.1
2.1

21'.'(I
20'.'7
28
:ni
::u
31
31

JNotieiitH inuriliniaH
1'ki.iíuiiaihias

MoNTüvm.o, 19.
Saiu linjo ã tarde a pamioto Afonl América

para o Uio tle Janeiro.
v .1 íl IMPrtlUltOÍ

Siitilo.;, /'(''oii/í.
M;jriil.iit >:¦> o r ridas, Campinas,
.<;iiiiii.-. (iraf liixmnrck.
Nuw York <; esral.u>, KaffÍY Prince,
SuiiLliiuniilmi tt (•scalas, rntjux,
New Yoil. e escalas, C(t'iU*u.
Soulhnmptnn n escalas, Ijunihe»
Honk'f.í. o escolas, ftwtUffal,
Porlos do rmI, Httpmintt.
Ili„ da l'i.,l;,, Mnntlnlenu.
Santos, B(/(l/o ll.
Ilremen n naealus, fttraxhurtj.
nin d-.i 1'raln, por Símios, Piiivence»
1'nrlos di. Norio, Porto Alegre»
flenova, Attiviki.
Mamlturvo e escalas, Partttnws$i\»
Porti.s du norte, .s'- Snlvntlov»
Rio ila Praia, Itrésil.
Oi'll ova, Marav.hiin.
Santos, s. Gollttrdn»
Ilavre e escalas, (.'orrfola.
Raiito.i, Campinas.
l.i?,Mj,o',l o escalas, ürcana.
Novembro:

Ilambiirfo escala», Cintra.
N.".v Vork e escalas, Worttsworlh,
Ilio da 1'rala, Pnmitie.

vi t« .1 sun
Santos 0,'iVui Ilo lis.l
New Yoik, iltiniMitu
1'oiioí ,lo norte, Olinda nn l,s.|
Ileanva ,• Napuíos, llrqitin itarglievitá
Trieslo <• 1'iunie, Pttàefi. - '
Srw Vork, Crente Prince. ,
Ilremen e esi alas, Uru
Santos, Tagn
N„ v Yotk, llUn
l'",r,l„0í ____i_.'i_ «niittivldío, RloOrande
„.''>1e=Tnjaril. 1'rala, Diinuit.

Afio da 1'rala, Porlngal.
IV.rnaml.iira o escalas, Itatiba.
I'n,i,n dn nl, lltiliiuja.
S.in!„ = , Ungir Prince,

:• lieuova b Nápoles Eililín fí
21 Soulliaiuplon o oscalas, Slasíllllia ilOb.i.lli,-ii,.v.i Napolus, SmiI AiherKH (|| bs.l

Uenova „ Nápoles, pela liuliia, Provehce.
Ilremen o escalas, Slrnsshurn. •
Vicloria e escalai, itaniii 3 hs.)N.,v v,,,k, GalUcu.
Iloiilcoi d ,•£,' =1,,-, llrétil.
Ilio Doce e escalai, llapitmiriill i|0 hs.lI. vrrpool o escalas, Orillaím.N,"v Vnrlr, ritrkiílt Prince.

Novembro:
ilcnov.i,' escalas, .S'. (lollurda.New Vurlf, F.luia.
Ilamliurgo o escalas, C mninos,Iriesto o lininc, Üríon.lieuova k NapottU, Oriniie.
Soiilliaiimlon ,• oscalas, Uunube.Nuw Voi_, Ka/fu- Crinec.

DA.

gT.i.iílc, impor.mitc
E

bein montada typograpliia
do jornal—«O Tempo»

MiVíçiiilioo int)l«.i-j». vapor
<_« t*oi-«r-ii tl«? oií.o e:i-

vnlloa
csploiitlitlti mncliina

J>Jjí litlO.lJ, i'l.y.'1'..ti,) l.lHi,
tii-íig-om <U. ««sui mil

cxemplui-os
com ío«lo-» «,s j>«?i-t«Miocsi

para sua. completa
montagCDiiCoino wt-jnm

polii.S, «íiiVOH,
peças «Iti maclilitns

ttv.il.sus
cyliudros «l<; forro.rolos,

coiTuínS) {jrniiiipois,
or-il;ií-s, «;t.l«l«;ii-j»s tle ii»j_-

'¦Iijiius, iniiucncS)
ntovimoiiio «1.5 onfjy.re-

sfsiíífi», l>rj.«,íiitl«iirn>t
plii liii'i>i-]ii:i, ctt"., ete

Enorme q.im.l Idado do
lypos <1<! vurios* tuiiut-
jiíuis oi» ciiixiiiliiis do
uuideli-n.

XTornui d«i imprensai'
(jlu.inlx),!lllll'¦eh-OM «lts hiít-
clihii., eseovn com rt>l

|d<

1

20
?0
Í0•il
21'.'I
21

torrOjUi.iu impressora
tio forro, torno <lo tor-
no._r si ii.a.ti-i'_, forintl «lo
fundir rolos, portoncurs,
f<>«_':i3-«-5i-o «l«; derroto:
<;olit, ete., ele.

OBJECTOS DB ÉSCRIPTORIO
i..<-!-"-;í.w, exi re viisiii.liti»,
«f.-it3ei«-;,«, bll.noo.S, «lfia.
rir os, caixões coin Iívcójb
i..iiiile/.!iai, l int .-ir<j,js;otO.

i'\ mIGUAÀ8
-«i.jjiíjj,.liil() hs.)

fí
2.1
'.'1

ES .'.'.RIPTOHIO

Travessa tle S. Francisco dc Paula n. 9
DEVIHAMHTE AUTORIZADO

VES BEBA' SM LEILÃO
íei-p-feira 22 i!ü corrente

A01IEIC-DIA !iM l'0.N'T0
NO

DSPüSiTGPUOUCÜ
toõaS ;\> uii*old__r*sí, mo-
it..- «> pe»*1i«i>»»çus, t.l>i«M.-
tos do oMÓ"_át>torio, do
Ioísí 11. :;.().'..";, .'«-.«.filhiilo.-i
ao ia»-;sj.io tlep:>NÍ>;.« ea-
tro partos \). Òaroifl»
lSf-yan- 1) o 1 p hi m J'o-
x^ix'1% c outros o íi om-
previu <lo jomul — O
X1_1Í«_PCX

âs^^y^eios
OBJECTOS PERDIDOS

Tciiior om noaao esci-lptoi-lo ;
HLhati iienilulu e cliavo tio relógio.

n:»m plieirn de âmbar.

Um sapnlinlio
Utivitlitr.

eiieonlrado na rua do

ID.u.u n.iYiillia.; de hadia.

Unia elinpa de cnrrognilor.

POMBOS Dli UAÇA.
Vendeni-so de quasi Ioda ;i raça, á rua

ilo Call-tn n. 200, lo.Iu-i os dins, depus
dus 4 liorns dn lucile, o. nos domingos,
dns ü da niiiiiliíi ein uiniile.

Pedo-so ao passageiro do vapor inglon
Polosi ipie pur ongano levou uma pequena
mala preta do mão,que contém livros, o
o obséquio do cnlrogor na ngeiiuia, run
S. 1'cdro n.'-, que muito su agradecera

0 .'iliaixQ assignado. lendo do mudar-se
parasita fazenda, peile aus seiiÈTaliilgoa
c freguezes ioda a correspondência
particular seja dirigida pnrn eslação de
Âiitonio Prado e de sua ofllcjjiíi de mu-
clilnus a Alf.-cilo .Muiei',',1, pnra Volla
Uraiidc.

Itio, IS ;!íj oiTlul.ro de 18D5 — José, lio
tíi.fllt.. Moreira.

iBP PRAÇA
A O. Azevedo «fc O. lc

vam tio ct.nheeimeato <lo
coinniorclo «'m geral qno
em 1" <lo onfal.ro do enr
ronto anno deram inler
e.»í>><} em siilt oaísn, oont'
luci-einl ji SOltS empre-
¦;;vflo:-i o amifiTOf. Paulo
Uibeiro c Joi.tpii.u Pinto
Sonres «lo Mii-tindn, «üi-
bondoílqaello :z dlrccçíio
«l«3 sun casa. coiii.ncroinl
— Ilio, 18 «lo outubro dc
l«í>.-..

COMMODO
Prcitisa-so Ac um para dois moços

surio.t, coin ou sem mobília, lendo ja-
nelas para a rua, em puniu' perto du
centro cuniinoccial: carlas a lírand.o,
na travessa do Ouvidur n, 17.

MODI5TA
fiuríii c faz vestidos pelos uliíiiiu_ii>rii-

rinoí, garantindo nerfeiç-ão e elegância;
sa rua iia Ajmla is, 1! uinl.r.

PENSÃO FLÂÍV1EI.GO
l'll,\l\ 1)0 FI.AMHN00 N, lí

Nesle ostabcleoinienlo encnnlram-sa
Iodas as comniodidados necessárias nara
familias tio Irataiuoiilo : commodos nem
mobiliados, uma boa cozinha e reslau-
raut, banheiros rum agua ipieutc e fria,
banhos de mar, bonds cloetricns n poria,
jardins para recreio — 0 proprietário,
Jitsliiüano de Almeida.

'.llnO 1)0 DR,
Infnllivel e do granilo efllcácia nas so-

norrhóas e corrimônlos da urelhra e das
senhoras, leucurrhéas ou flores brancas,
llin vidro3í: na rua da Assemblóa ti. 51),
pliarmacia 1'ederal,

FLORES
Vasos com floros para adorno de inesi

,1 ii, 'Ai,'ij> c .lí; cusliis cnm flores
linas a :i,=3, :4, &$ e 12,5; casa da Colia,
rua dc Uriiguuyana n. I H>.

Salsapan-illia e oarobi,
do Or. Carlos Dollon.oiirt i! o incllior
depuralivo do sangue, empregado ua3
nu,leslias da pelle, sypliiíis, rlieuma-
íismo; rua ila Asseinliléa u. -CJ, iiliãf-
macia federal; I vidro 5Í000.

f.v.'^''.:í'.W*>"t*e_^^>^t__j\*

gS AHDDIC ÜSOLITARIÀl
,l-„_r_.ain'a.a_ií'-'i cuba cmkgy
at.onvx.os a. skicxíbtah ^<___

r..-r PtiMir.acíutico, Premiado com MtdilAâ
vmSk WIDO CüiiKiiin mtUMVÍL
£§ AO.fTAOO PEiaS Hnr.plTA.S Dt PAUIS '

(&jíi& £,ij tacis us iirlocipaiis Cnaniiaoiaj,
(í'i'/fl (rS ^/A^M?.?P. &$Mfi)W& %2> ití«tâ<ww f-»Wm»w(t

TAHiTÉ, S. PAULO
Pliarmaceulicò Juão Kscobar, rua

Eslação ii. G. (Vid. Seceão Livre.)
di

CALISTA
Achllle miiduu-sü da rua do Carmo

pura a travessa de S. 1'raneisco n. 1,
1» andar sida .'Ki, Palacele bisboensa

Vendem-se 2 carniças e 9 animaes,
arrolou, lonas e o mais qim pertence,
proprins para fretes pu capim, cun uma
nula soliresaiuiito ; ii rua Sanla Carulin»
n. 1, Aiuliiruliy Peipieno.

L G0NTHIER
SuooosscrdeL Samuel «S. O.

li c íi liua l.uiz llr CamOes li c S
Tendo de fazer leilão nn dia ü (In cot»

rcnle dos penlioies vencidos, roga aos
Srs. muluarios de virem reformar ou
resgatar suas cautelas alé á hora de
principiar o leilão.

m
10LA

IJKESA DOIS
0 infeliz A. JI. de Arauju, aleijado de

pés o mãos pelo rheiiinalismo, andando
unicamente de raslos, n sua dcsdilosa
miilllcr no mesmo estado c quasi caga,
soffrendo os maiores revezes da infeli-
ei,lade, supplicnm, cm iinuie de Deus,
das pessoas nue so ornam a mais liella
e sanla virlude do chrislinnismo—a carl-
dade—toda e qualquer esmola, a nual,
vindo livral-os da fume, será de Deus
abençoada.

Rua do Senudo ll. 151, quarlo n. 1.
Esla Iniinanilaria redaccão presta-se a

receber Ioda o qualquer esmola. (.

MATINÉES BRANCAS
muilo ricas, franrezas, bordadas, I0íl Oi
lltiis listados, rua dus Andradas n. 3í G,
esquina da rua da Alfândega—AluijatMtS
Leite V O.

CASA EM SUBÚRBIO
Aluga-se uma casa assobradada, pari»

]*_:>>'i'a de tratamento, próxima á estaca»)
da fieiiaú;:, a chave, uo aiuiusem ao im.
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Au""moço solteiro'; na rua dè Santol«i£ii-ae um aposento com pensão,

Amaro n. 1

4 Itiira-se uma cozinheira, com um
An.lm de 3 annos, para o trivial; na
rua Silveira Martins n. 0-, Cattetc.

i lutra-no um bom conimodo a um
! A moco solteiro, em casa de família, na

rua Senador 1'ompeu n. 198

Aíugtvõõ 
uma criada, para arruinar

casa dc familia; ua rua da Saude
n. 117, Io andar.

â íúgà-ee a casa meia Bsssbradsda
Â"a ruado lingenlio de Dentro n. 1081),

S2_ 1 om acomuiodaoões para fainil a;
te água com abundância, banheiro,
ardinCquintal c gaz;.a chave esla ua

venda próxima com o
com quem se informa.

mlá1_ €I 8 A-SE de
F?tóà perfeita co-
zinJHiira pára casa
dé «taas |9«ssoas; ma
rua do iMachuclo
n. 143 j sobr

Sr. Guimarães,

\r<Mi«lo-ao 
uma niacliina de costura' tle pé Singer, trabalhando bem por

301; uma dita de mão Saxonta por 1W ;
no lluulcvard Villa Isabel n. 102 D, bazar.

l eus Inglez» Freire Aguiar, vehi-
A culo para o iedureto de potássio.

Ííortuguoz.francez 
e inglez—Ensina

cm casa de familia um antigo c habi-
litado professor; carta u'0 mi a ler-
nanilo.

Uma 
familia residcnlc á rua Conde de

liacpendy n. 2G, Cattcte, fornece co-
mida para fora com asseio c promplidão,

Veiido-ae 
um banco do carpinteiro,

uma machina de furar madeira, uin
apparellKi americano c algumas peças Ue
ferramenta ; na rua Monte Alegro n. 81.

A luua-fie por G0JS metade de uma"idade Nova. a casal JCI»

Vsoik1o-bo um bom terreno ;
oiile Alegre n.81.

na rua

casa, na Cidade Nova, a
„__ ou senhora só; da-sopensão, «ur
rendo. Carla no cscriplorio dc.la lollia a
A. S. A.

_ Iticrn-so o grande sobrado da rua
A )r Smiza Nofesn. 5, Machado Coelho
trata-se ua rua da Carioca n. 1, loja dc
papeis pintados.

i7ik«-s_ uma criada para cozinhar
e outros serviços leves, para.ca oi.d?

nenuenà familia; piem precisar dirija-sc
l Ala Imm _ V à Joscpha llorges
da Silva. ;..- .¦-:",¦

A B«.!Çn.8o a casai rua llapiríi n. 85,
Acmii grandes acommodnçoes para
casa de pensão, .
vinte o lautos quartos, quatro
salas, cozinha, dispensado jardim, para
tratar na mesma rua n

uma casa térrea magnífica;

09.

etc, tendo
grandes

\roiulo-Mo 
uni bom prédio para nç-

gocio, portadas de cantaria, canto de
duas ruas, tendo exccllente morada para
familia, bons quartos, salas, cozinha c
bom terreno, fica na estação do Engonlio
Novo ¦ trala-so na rua Marques I.eao
n. 11, estarão do Engenho Nuvo.

/ -««aumentos — O procurador Luiz
t Fabrcgáá âprompta os paneis precisos,
sendo encontrado alé ás 7 da noite a rua
dos Andrndas n. 4, relojoaria.
/ hanéos os mais chies c maior sor-
v .tiuicnto para homens, senhoras c
meninas, à preços barntissimos! So na
grande cliapelaria, Au Magazin des Mo-
des. rua do Tlicatro n. 25.

BELLEZROCrí0ST0^erp,iõ
Dr. Ücttencourt é a melhor preparação
para dar lindo aveiudado a face o aiuauiar
a pelle, tirando manchas, sardas, espi-
nlias, caspas e desfazendo as rugas; latn-
bem serve para conservar o pó de
noioslo; rua da Asseiubléa u.
dro 3ÍO0D.

arroz'J— 1 vi-

VERNIZANTISEPTICO-^f
de cancros vélicreos, ulceras, lendas
nligas ou recentes, contusões, çuipL-
gens, queimaduras, lymphalilos, lepra,
mordedurn dc inscclos, etc. 0 melhor
remédio para estancar o sangue do um
golpe efazel-o cicatrizar sem ínllaimna-

Depósitos: ruas da Quitanda u. GO c Ou-
viilor n. 51 (casa llorlido).

Lliiiü fSHfiiUL
axro

PALÁCIO DO COMMERCIO

AR.'

» ___o (Josó"
_fik'PA:Rát^h'''__íl _Í_mÊ& r A 81141 o U m®, w
Pi DAS i

riautelas do Mnnle Soccorro o dc
Ijcasas de penhores—Compram-se e cm-
prcsla-sc dinheiro sob as mesmas; na
rua Sete dc Selembro n. 57, sobrado.

Yqucira Lima n. 30, um terreno arbe
risauò c prompto a edillear, com ij,_
de fronte por 102,30 de fundos, com um
barracão mi cenlro do mesnío ; para
(ralar á rua Prudente de Moraes n. _,
Gupcrliiio.

Voii<1<vhu 
uma casa na rua Tavares

n. 21), liiicanlado ; trata-se ua rua
liarão de S. Felix n. 80, preço 3:000|Ü00.

Í^níiarrcgn-so 
de fazer qualquer

Lobra de calafcto de snhrado c do mar;
trata-se á rua de Santo Chrislo n. 29.

rimiio dc caju, nnli-sypliilitfcò; rua
dc S. José it. 104.

ÍiistitollnH—Coniprani-se 
decidida e

iCOiidicionalinenle do nionlc de soecor-
ro ecas"as dc penhores; narua do Sacra-
menlo u. 15, 0. Pires.

4 K«ia iiislo21'*
t\ igual para convalescemos

Freire Aguiar, sem

AInua-fO.... „... _si.

_?

ii
i

ua rua Silveira Martins n. 44.

i lãga-ao a casa n. 10 da rua Angç-
A llen muito lirox mo da estaca? uo
$y<'r 

' 
«c'..o collegio Souza a rua

JJazilio n. 8, Todus os Santos.

Alutra-Bo 
um comniodo de frente a

mocos do commercio, com banlios dt
chuva; na rua do Senado n. 171, casa
de família.

1 
* iii«n-_o uma allcmâ, para cozinhar

Apara uma, duas ou Ires pessoas ca a
de poucos criados; na rua. Senhor dos
russos n. 40, casa de conunissão.

A luc-n-se uma casa assobradada para
A família do tratamento, próximo 41 es-
loção da Piedade; a chave uo armazém ao
lado.

V«mi«Io-hci 
uma boa casa com grande

chácara, plantada de arvores fruett-
foras, dislanto 10 minutos da eslação do
Realengo; informa-se na rua Larga de
S. Joaijuini n 104, armazcni.

Yléii«le-so um grande chalel, novo,
com grande Icrrono liem plantado,

lendo grandes commódos, a rua I). Mar-
garida Andrade ll. 0; Irala-se na rua
ünyaz n, 340, estação da Piedade.

(loüimodo 
dc frente com mobília e

.pensão para um casal dc tratamento,
aluga-se em casa de pequena lamilia; na
rua ur. Costa Ferraz n. 35 A, llio Com-
pinto.

Um 
homem viuvo precisa de unia sc-

nhora para sua companhia o tomar
cnnla du casa, Informações na rua Gene-
ral Scvorláuo n. 40, llotafogo.

- Dentaduras
Icomplclase par-
íciacscoin esom

pressão, servindo para boa masligoção o
cmbcllczamenlo da boca. lixtracçücs de
«lentes, raizes c olilurações sem a menoi
dor, praticadas com o auxilio da mcllioi
ancslhesia iccal conhecida, liniiiiticras
operaçõeslôni-se fcilocom esle preparado
e.ECinpre seguidas do melhor resultado.
Conccrtà-so qualquer trabalho com a
niiixinia presteza. Caranle-se a perfeição
eni Iodos os trabalhos e absoluta ausência
ile dor; rua dc S. José, esquina da dos
Ourives, por cima da cliapelaria de
Caslro & Filho.

• Oliveira, Uri?

"» 
|I>Kn-Bopor40í a uma moça decente

A um quarto; na r"'"rua Senhor de Matto-

loin piano do autor
por comniodo preço; na rua

Formosa n. 179.
Tfondo-ào um
\ llord,

Vendoin-HO 
superiores canários, em

casaes c avulsos ; na rua Yidal de
Kegroiros ll. 31, subida pela rua da
America.

Vniuiom-Bo 
mncliinns dc costura, ro-

Iogios, revólvors de 10<5 a 35J, com-
prnm-se o cohccrlam-sc na casa do Silva,
rua Senador Poiupc.u n. 192.

(n 
ratii úma olcganlc colhcrinlm i c

T metal a quem comprar-11111 kilo do
famoso café llaturito. Allenção! A vanla-
gctli não é a collierinlia, u a cspcciali-
dado do llalurilé. Depósitos : casas de
leile, seccos c molhados, confeitarias,
botequins e boleis. .

Depósitos centraes : rua do Ouvidor
14011, por baixo do hotel llavol; Cantai
federal, c lluffct Ferry, ponto de Nillie-
roy.
s.totnMtiaH da boca — Impedem-se
lYJcmn os deiitirílcios do Dr. üasion
Worms. Deposito—.tua tlniiçalves Dias
n. 70, sobrado, entre Ouvidor 0 Uosario.

Aos 
IniliiBtriatiB

& 0; recebem á consignação gencros
nacionaes e estrangeiros e pspccialmcnlo
prodiictos da industria íabril c iiianufa-
ctiircira, promovendo com Ioda a aclivi-
dado sua venda nos mercados dos listados
do llio, Minas, S. Paulo, llio de Janeiro e
Kspirilo Sanlo. Prestam contas aos seus
cómmittcntcs mctisnlmcnloj procodendo
com lodo o critério cm suas Irnnsacçoos.
Kscriptório, rua da Candelária n. 51 A,
sobrado, esquina do becco do Hragaueii.

-»-n-n-i n nv /-v-Um par-roítfíAtiéulní"B 
81 § iíi I empresta

.LM_! 3.1 A) qualquer
quaulia, juros o condições favoráveis, sob
garantia de prédios tia cidade o subiu--
bios; Irala-se na rua Marques Lcao
n. II, próximo á eslação do Engenho
Novo.

Grande lote de brini branco mi-
lilar, metro

Pecas dc escocia para vestidos,
10 jardasGrande saldo dc rctàllios dc di-
versas fazendas, metro

Grande pilha dc riscado suisso,
metro

3 caixas a 30 peças de levantlncs
o cretones para vestidos c
blusas, metro

21) fardos dc superior morim para
uso doméstico, peça com 20
metros

Canibrainha linissiina com 20
melros

Morins diversos, saldo com 20
melros a 8£500 

Grande saldo do sedas pretas c
cores, gorgÒrOcSj faillcs, oito-
num, nobrezas, ele, etc,

• grande venda a preços dc li-
qiiidacão.

Iticos padrões oscocczps em gaze
de seda para blusas, melro
(saldol

Grande lolc de meias para lio-
meus, senhoras c crianças,
venda a ledo preço.

Cassa rendada e bordada, novi-
dade para blusa, metro UVÍ00,
IJJ500C

Liquidação de pequeno saldo do
córlcs de vestidos bordados a
seda o matiz do valor dc í',0í,
com pequeno defeito,vendemos

Fazendas de lã azul marinho pro-
prio para roupas do banho dc
mar, melro

Grande saldo do cassas para ves-
lidos, melro

Artigos dc ainiarinlio e espe-
cialiilade cm aviamentos para
cnslnrcirns, sortjnvõuló sem
igiinl em gregas, galões e appli-
cações dc vidrilllOS,

Crelones para leuçóes, peça

4^500

2Í50Ó

tS500

|280

Í600

IO/»00

OfOOO
9^000

Joanuim dc Saffiaie

4|000

li SOO

25Í000

2JJ20Ò

i53G0

26 RUA DOS OURIVES 26
(mire Asscmlilía c Seio de Selembro)

A primeira c única casa especial cm
roíipinlias só para crianças, meninos e
meninas dc Iodas -as idades; é onde se
encontra o maior sortimento, a melhor
qualidade c os preços mais cominodos.
Para ínoninoa «Io « a ltt annos

12ÍO00
12,5000
25-3000
35JO00
25,5000
355000
155000

S^UUO

J":!!-»» inohihaii do I » 50 miims
I55O00
25JM00
251000
505000
35AO00
10/000

3,11100
I2Í000
25ÍO00
15JJ000

Vestuários de brini branco a—
Piles ile brini de cór a 8Í. 10,5 e
DitosdeJerseyal2,V15í, 20i"c...
Costumes (Io casimira de 20/ até
Dilos dc iricol.ii marinheira,a..
Coisa com 0 camisas frnncezasa
Caixa de dilas sem colarinlio....
Chapéos, gorros o bonés de 35 a..

Mari» Guimarãeiá
convida _« ijos-
sòtis d<o sitm siiíiisuclíi
o ns dó finádò JOSÉ
.JOAQUIM _>J_

SAHPAJO para assi«li-
rem it, missiiili^^iiiíijquc
iiumdn celebrar ajna-
uliã, segruãdtt-J;éix*a ?--! do
corrente, as í* ii«>rsis, na
matriz do Santíssimo
líiieraiiicnto, pelo tjuc
«iesde .]si se confessa
aír^ideeida.
_E_a_aÉ______-_az______—á-

Annibal da Costa

v/i i íi lim pre ira-se
ll ft Vqualquer quantia
\\\u Nsobliypolhecasdo
Jwt 11.'prédios nncidado

õ subúrbios, condições favoráveis e toda
brevidade nos Iransaccõos; rua ih Uru-
{juiivàna n. 55, sobrado — Cordeiro.

li Iodos OS iirlifíos
reserva de preço.

I8JJO00
vendidos sem

m RM DO ROSÁRIO (05

Vcslidiilliòs do zepliir desde 25 a
Dilos de lã a 8,3, lui, I5í,20/ie..
Dilos brancos, borilados de I0í a
Dilos flllisslmos desde 15/ia
Dilos dcpállill de seda desde 305a
Coleles Iriincczes a.0|, HJ 
Camisas c calças bordadas a
Leqiics de fanlnsiii a 105 
CliapéOS lie palha dc llalia a 155o
(lírios cchapéos (lo renda a 05 e

ICnxovncn |Kll'a ImplJHinIo»
Knxóvtes COinpIclOs a 15.5, 205 255000
lillòs llnissimos de 30; alô 60*000
Veididinhos brancos bordados 10.1000
Dili s llnissimos a 10J, 155, 205 25JOO0
Ttiucas (le rendas a 05, Si 105000
Dilns do seda a 155, 205 255000
Capinhas do fuidão noriiadas a... 12-301»)
Ditas coiiiiu-idan, Unas, 4uje.... 50^000
Dilas boiiladas a soda frouxa a.. GT.H)DU

tV_M!S_9'

Binlies n. 21.

Aiii,-;a.-o 
umo bonita sala dc frente,

om casa do familia; narua do S. le-
dro 11; 294, Io andíu\ ,

lnKam-Ho oommodos cmn pensão;
Alnjxam-BO 

cuiiiiuiiiiuB
na praça da llepublica n.

a:
59.

lHiiam-Ho uma sala c dois quartos
1 emeasa de familia ; na rua do Ksnlr to

'Santo n; 2, %' andar', trata-se na cl.aru-
faria.

Vcn«lcm-HÓ 
e«arda-vcslldos, ftuar-

tla-casaoas com poria do espelho,
punrda-prata, mesas elásticas, lavatorips,
Ciiniíis, commodns, doriiiilorios e ir.obi
lins; na rua de S. Pedro n. 232, olllcmo.

nrriÍH|!n»Ba _<s uma casa em boas
I condições o faz-se outro qualquer nc-

gocio, rua commerciitl: para inlorinaçoes
por favor á rua Sele de Setembro n. '<>;>¦

Âlu„nm-o!t 
casas em Villa Isabel,

,-ua 1'elrocochinho, tendo 2 quartos c
.. t 1'H.* ....IIUHUIL [_g (illtll VI —

rsirsiBpaHca-Hií uma casa de ipiitan-
J da na cidade nova, com o contrato

do 8 ll2 annos, própria para qualquer
negocio ; o motivo ó não poder o dono
estar á tesla, por ler um outro negocio ;
tr,iln-se ua rua de S. Clirlslovão 11. 42,

11 s .ÓCIO . Pre-
cisa-

se de uni sócio para nma empreza, com
o capital de 4:1)005, garaiilindo-se doze
contos de resultado em menos de 3 ino-
zes; rua da Candelária n. 51 A, sobrado,
canto do becco dc llragauça.

RUA DO MACIIIEO

2 salas, aluguel 005 incnsaes
estão na casa próxima; pau tratar na
rua D. haura de araujo 11.07.

11 aAli«Si«iii-»« 
cm cas:

dois commódos limpos .
um é próprio liara senhora dc idade
ria Dr. Costa Ferraz 11. 10, Uio Comprido
Bonds de 100 réis.
'i irooloa-só do uma' coziniiçirn: para
IJ casa do familia, serviço do trivial ; no
Imposto do gado, S ""-"

rjii-.-iH«>aKHa-M«Mimacasa de quitanda,
1 ftzoudo bom negocio, própria para

qualquer ramo dc negocio e com contra-
to de 3 annos. . ,Trata-se na rua coronel figueira de

ado familia seria Mello n. 17
c arejados,

ESPiíilTO Sftro-Smmof
regani-so do liquidar qiialqtior negocio
iinqiiello Eslado, tacs como heranças, in-
veiilnrios, cobranças, ele, 'ele. Ilua da
Candelária n,5l A, sobrado, canto do becco
(le lli-iigançii.

¦1. r-íí>

Diogo.

Prccisa-BO 
de uma menor para

serviços leves de uma senhora cos-
turoira, não dormindo cm casa ; na rua
do Callele n. 02, avenida, casa n. It.

Prcolen-so 
de uma criada para po-

quctia familia; na rua da Carioca
n. 100,

Í"íT-«>cl»a-Bo 
dc uma criada para .0" serviço dc cozinha; na rua da Consli-

tuieão n. 40, armazém.

mrttBpnBBn-eci uma casa com o nc-
1 gocio na rua do Ouvidor eom longo

contraio de aluguel o já bastante alio-
giiezada. Trata-se na rua dos Ourives
n. 95 com o Sr. llarros llocha & Moreira.

íyagnosla
[Yl contra a az

_ui«ia froiro
in e llnclulenoia,

Aguiar,

Comi«la-l'or 
mez 50,J e por 15 dias

255, passadio de primeira ordem e
furto , 11a rua listreita de S. Joaquim
11. 85, hotel.

COSTUREIRA osuiii.no
alinhava o prova,, por :ii hl
senhoras; na ollicina
da Ajuda n

figurinos,
1 5.5 |)ara

de costuras da rua
o corta moldei.

iítti-iLHòstó-aítf»*
liicalmento qualquer nlfecçao da pelle,
vende-se cm Iodas as pliarmacias o dro-
gnriiis de 1* ordoiu.

PflOliac A tlyolhimind do Moura
UAdrAú'-'"" cura radicaliricnto çm
poucos dias; vende-so na rua Primeiro
de .Marco íl. 12.

cas,\ no OUIMAIIAES
Cirande sortinieiiln

do nlauós de Pleyol.do Ilerz, Gavoau e du
oülrds autores francezese alleimies, que
se vendem por preços coiiinindos, sein
eompeteueia, garantidos; 11,10 lem bichos
nem outros defeitos, temlo o freguez di-
veiton receber de iniporlanciii i|iie der
pelo piano, ou receber outro de igual
valor em troca, 110 caso que encontre ai-
mim defeito. Também coinnram-sc, tro-
cam-se, coiiccrtam-so c nllnnin-se, na
antiga o elegante casa de conllnliça, do
(jnlinarãcs, 1'uedada ha 2C annos, 11 rua
1Í0 ltiachiiolo 11. 249.

FORJA IP»
A empreza iiiduslrinl dc !.. J. de Al-

meida Vallim previuc aos Srs. nego-
cianles (pie a grande fabrica da rua
lleal (liandez:! 11, 122 cmn agencia na
rua -General Gamara c.edilicio dn Praça
dn Comnicrció, sala n. 9, acha-se nova-
mento fnncQionando com uni pessoal
completo e habilitado; pnra executar
qualquer cncüinuiendii de estamparia ein
folha de 1'lamlres, cobre, ferro, lundtçao
de bronze e manufaclura dc obras dc
metal e cobre.

Ép _'ini_'DÍ?<_
V) m.

v_i__i%.

ntndturaa
DniiS 

:>«:
lòcam-s

Col-
elho-
i-se c
em a

menor (hlr: rua dli Uunrda Velha 11. I
(largo da Carioca), consultas daü 8 as j;
gnbiiicto cirurgico-donliirio do Dr. J.
bdpcs & Gonçalves, cntrtida pela photo-
grapliitt Cenlral.

i'.;.-í __n£."« "_J _|S tit--'.
F-DIt_5, ÍDÍ1EÀS REVBOSAS

i*g"_5SÍS'#_ Díj 8 ã P"J1

S8^_____i__a_____-_i_-a

de ILERÂiSÍ Doutor cm Scioacias
íffiauíí pdj Janta it UJJÍMH dl lli«-ilí-J)nciti>

listo forruginoso ú o único
quu coiilóm èm sim coinpo-
si( üo os elementos dos ossos
c do stingüe. E' muilo oITicnz
cotitrna anemia, tipobresa
do sauguo, as dores'do
estômago, a pallidez, ns
perdas brancas e ns desor-
dons o irregularidades dn
morislvuação. Agradável polo
seu aspecto epelo seu sabor,
sempro bem ãccoilo polo eslo-
mago, é muito aconselhado
pelos modicòSi4ssei)üoras,ás
moeaseáscroançasdclicádnsí
Em PÀlilS, 3, àuo Viviexinoi

'_.j__^___?ff_T^í_íi»iti*x;^-"^:*>s^^

icaliiga
¦„ D. Marcolina Dinheiro Dicaiuga,

-J-Jiifio Galdino 1'icaluga o sua niullier
B ausentes), Anlouio felix 1'icaluga e

JL sua mulher, Artbur Fernandes 1'icalu-
ga.Vusco de Oliveira Maia e sua mulhcrD.
Adelaide 1'icaluga de Oliveira Maia agra-
decem cordialmente a Iodas as pessoas
quo acompanharam nlé ii sua ultima mo-
nula os restos uiorlaes do seu sempre
chorado lilho, irmão o cunhado Anui-
liai «ia Costa Plonlugn, e de
novo convidam a todos seus parentes o
amidos o aos do finado para assistirem á
missa dc 1" dia, qno polo descanso elerno
de sua alma, mandam rezar lerça-feira
22 do correnle, ás 9 horas, na igreja da
hampadosa, por cujo neto de religião se ]
confessam elernamciile gratos.
_______W5£___E_«____-_-

D.Fivncisca Síorcira tln Silva Dutra
r. Anlouio Ilcrmogcnco Dulra Junior,
i_ascus Illhos, noras o genro mandam

celebrar uma missa por alma de sua
esposa, inái o sogra D. -Vim;

cisca, lUò'i'O.Ii'ii «Sn Silva n>n
tra, amanhã, sogundn-feirii 2) tio cor
reide, ás 9 horas, na igreja de
Senhora da hampadosa.
_as__aa____i_aytf,tTiffl

n Maria Anlonin de Jesus convida as
inpcssnas dc sua nuiisado para assisti-

rem uma mis-a de IIU" diaquemniula
dizer por alma de sua afilhada liSt-l-

mira Maria Vollouo, ainanliã, 21
do correnle, ns 9 horas, na igreja do
SaiilissiinoSacraiiienlo; pelo que desde
já se confessa grata.
ít____S_______—-____——_a

Nossa

CllBilMaSILlM
Josó Pereira Machado e sua família

agradecem a todas as pessoas que
acompanharam os restos mortaes de
seu cunhado e amigo Gullüorme

da CosI.ii Silveira, c de novo con-
vidam todos os parenles e amigos do
mesmo llnado para assistirem á missa
do 7" dia quemandnm rezar ainanliã
segunda-feira; 21 do correnle, is 8
horas, na igreja de S. Sebastião, no
murro do Caslello, ficando desde ja
eternamente gratos, por mais este acto
de religião.
_HIS^___——_________í_3—83

ANTOMOMVííQiUS DA _ILVA
a Guilliermina Adelaide Guimarães

<fl. Marques, Carlos Marques da Silva e
| sua mulher e lilhos, Aulonio Marques

da Silva, Guilliermina Marques da
Silva, e seu marido, Thcreza Marques da
Silva, Isaura Marques da Silva, Alfredo
Marques da Silva Octavio Marques da
Silva, Thcreza Maria de Jesus Marques
José Marques da Silva e sua mulher e li-
lho, beonor Guimarães Marques e Olho,
Diogo Josó IiOile Guimarães e (llho, Au-
giisln Josó beile Guimarães e Illhos, mu-
ílicr,Illhos, nora,gemo iietos.inái, irmão,
cunhada, cunhados e sobrinhos mandam
celebrar nma missa do 7» dia pelo des-
canso elerno dc sua alma na vcneravel
ordem terceira da Conceição, que ha de
se celebrar amanhã, segunda-feira21 do
corrcnlcás 8 horas, c agradecem as pes-
soas (pie comparecerem a este acto dc
religião
___6a_g__B____S85____p____g-

1'rancisca Cardoso ds Menezes Estruc
Josó Augusto Estruc, Tliereza Can-

ilida de Moraes e Souza, buiza c The-
reza Cardoso de Menezes c Souza,
esposo, mãi e irmãs da idolatrada

Frnnclaón Carilii»<> «lo RI«?no-
zon Estruc, agradecem de coração a
todos os seus parentes c amigos que
acompanharam os resto mortaes da 11-
nada e dc novo os convidam para assisti;
rem á missa do 7o dia, que se realizara
amanhã, segunda-feira, 21 do corrente,as
i) lioras, na igreja do Santíssimo Sacra-
menlo, pelo que desde já so confessam
(tratos.
TO__li__a____-_-_----M__

Rao ha mais callos com e sso &
CÀLLOPEDIÍU

!Tp5O0
Enorme sorlinienlo de nobreza preta

p.ir.-i fundodo saias (não tom defeito).

| K7 Largo do Çsipinv, AlfrcJo k C. S7.

Pr<-'«Isu-no 
de uma menina de 13 11

14 annos para servir uma senhora
viuva; na ladeira da Gloria 11.18,sobrado,
não se faz queslão de còr,

í«p;i»e»ia
1 contra iudi,

nii'<It
restõos.

1'reire Aguiar,

Üma 
senliora quo lava roupajiarti-

cular c cngomnia com perlciçao, oi-
forece seus serviços..; quem precisai;
dirija-sc á rua Senador 1 lizebio n. 2Ju,
quarto ii. 7.

EVJ_0ÍSPE_SWElí.í5_S?.-S_
vidro de lltjiithiinina dc Moura; vendo-se
ua rua dos Inválidos 11. til).
"¦v wiiiMUA fi de Moura, no Ira-
Í1IÕTHIW1INA lamento das feridas
anligns c recentes, é do ollejto inarn-
Villioso; vende-so narua ilo Ouvidor 11..HI

n y liLftPl
M i

I casado familia, não se fazendo questão
decoro podendo dormir fora; na Ia
deira da Gloria 11. 18, sobrado.

ij.K«oMli« rtui«lt« freire Aguiar
1 não perde o ga;', é não deposda.

P
dc
n.

rceiBii-se de uma menina, dc 13 a
em .casa
eliciaualli annos, para serviços leves, em.casa

pequena familia; na rua D l-nllnlnii»
I ) . ' 1 ' ! .1 ...] 1. V«iit*>Cidade Nova.

foulan-ao de uma pequena para
ama seca c serviços leves; nn rua da

Asscniblóa 11. 10Í.
V'çJI am

í \ jt__»»>•* <_» íiüii" -- í*a pstnçno
BJcaluiosa usinais aproveitáveis devem
ser tomados 110 hotel Balneário do Im-
lieliba, que acha-se roíiipletnmçnlo re-
formado, com acninmüiInc-Oçs arejadas
para 80 liospedes, esplcnilnla cozinha,
clima agradável o rccuniincndiido por di-
versas nolabilidiides médicas, l.ciani-se
os allestados que vão ser publicados por
esle jornal

r»\EiTHOnc nlTccções syplitlilicns
OAHTIinUb, externos c cnncroí
venercos, curaiii-;--e com algumas appli-
cações da Hi/olhimina de Moura; vou-
de-se na riia'1'iiineiro dn Março 11. 2a.

RUA DES. PEDRO t 32-
K' o único deposilo da llijòlhmnm de
Moura.

Üilíy
K 'fi rii í'|| 1 a

n

i y <3
H_*ívBr_.

mente.

fl«IJmMM
Consorva
eoliellüS,
ealiir ou

í&_ sailiosj i
eodoas e

.j (G::in:i o Oulumbo) fí
i 

' 
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Felicidade lana dc Jesus
{, Joaquim Maria do Jesus, Maria-;- Joaquina da .Silveira o Manoel Iglin-
S cio tia .Silveira e sua mulher inaii-
S. dam celebrar uma missa por alma

de sua exlieinada mãi e sORra, ainanliã.
segunda-fcirii 21 do correnle, us 7 l/'í
horas, na malriz do Dom Jesus du Monte,
em 1'nqiictít, o outra ás 0 horas, na igreja
de S. Pedro, convidam Iodos seus pa-
rentes e amigos a assistirem a este acto
do reli.íião c caridade, pelo que desde
já se confessam gratos.
_i^_5S__S_JÇ^_____3__S__

_
o fortifica os
os impedo de
tornar sc grí-

destroe radicnl-
caspas da cnboçn.

o prodüü uni crescimento luxurlanio;
vondo-so egunlmento d'um'a côr Loura
dourada:

ROWLANn'5 ECALYBOR

riiriuip dnrlhros,
ECZEfflftS; frieiras-i:

oclsn-ao do uma cozinheira;
ua da Asseiubléa n. 104.

na

PrccIsn-HO 
dc uma cozinheira para

um casal sem filhos; na rua Machado
Coelho n. 100.

Procian-ae 
de uma cozinheira e de

uma criada, para casa do pequena
familia; na rua da Saude n. 40,2» andar.

j aí?iicf.S:» ÍSsiliIa Freire
[não cryslnlisa—nnli-aciila.

Aguiar

Ser

i>ocl_a-BO de uma criada para pa-
_ gem dc uma criança de um mez c
íerviços leves, cm casa de pequena fa-

íaiilia': lrala-sc na ilha do llom Jesus; ha
condiiccão no arsenal do guerra diária-
monte ás 7 horas da manhã o ás 3 da
tarde.

Í^etomago 
o Intoatlnóe— Todas

_as enfermidades do estômago ou dos
inlCSlIllOS, como i-.ejauí: dyspepsias, in-
di'TSlões, enjôo do mar, eólicas, cholo-
riiías, câmaras de sangue, diarrliea, ane-
mia c oulrns, curam-se prompla e radi-
calniente com a Ncclmulra Amara, reme-
dio paulista. Vende-se em Iodas as nliar-
macias e drogarias. Deposilo do fabri-
caule, rua de S. 1'edro ll. 72, 1' andar.

Inrlliros, tinha,
Gurnin-í

poderoso aulisepüco seccalivp
míllfl de Moura; vende-se na rua 1
dó Marcou. 8,

sarnas
e com o
llijilhi-
riniciro

i-i-.-íhu-hp de um menor com pra-
lica de armarinho e miudezas, etc.;

na rua liarão dc Capanenia n. 58.RS

J'annos para cima, para um casal sem
Illhos, quem se achar nas condições di-
rija-se n rua Leopoldo n. :«, Andaraby
Craude; trata-se com A. Motta.

dc uma perfeita cozi
. ,-rial,

Manoel n. 1, estação do HiachiieloPreclan-HOnlieira do trivial; na rua Francisco

H-ssnoeiá n»i<!í» Freire Aguiar
sc sempre no tempo de calor.

l)r«»r«-Haoi'(le
1 Senado li. iOfl.

de flaula c musica, rua do

fa;íiJOMla fltilila Freire Aguiar
í forlillca o estômago e dá appclilo,

nrniTiPTa !s. K. de Sá llego—Den-
tini I SO ! «"Indnriis complclas para
mnstignçfio, adaptadas pelo systema.do
dupla pressão—o que ha demais perfeito.
F.sIas dentaduras preslani-se por lal forma
ã Irlluráèão dos alimentos, (pie loram
com toda a juslie.a coiisldcrailus a-wimia
palavra nesse qenêro. Dentaduras lixas (sem
chapai Iravnil apoiit.liste cxcctlcnto sys-
lema dispensa complclomenlo a cxtroççiio
do dentes e raizos, sendo a collocação
nesto caso feila do modo a tornar impôs-
sivel a dislincçfio entro os dentes ualii-
rnes e artillciaes. .-','"',,

Nos poucos casos dc exlracçao dentaria
implicamos o coryl, recente descobcrla
dus Srs. M. M.J. Joubcrl & ('.. de 1'arls, o
qual lem sempre produzido os melhores
resultados como ancslhcsico. Kspcciali-
dado om obluraçõés a ouro. Ilclorinanios
qualquer dentadura, que nao liiiicçiune
bom, garantindo após esse Irabalbo a
sua perfeita adaptação. Todos os nossos
trabalhos são garantidos por meio do la-
lõcs, que Ilcam em nòder dos Srs. clicn-
tes; rua Goncalv.es Dias n. l •

Hefrusca a cara nos climas quentes,
tira us garilas; queinindlirna c li:ine do
sol, enra todas us o.rupçôos cutâneas,
produz uma rutis mncin c linda o um
colorido tão dolhado como encantador.

RÒW_ÀNP'S OBO^IO
Os melhores jiiís dontifricioSiombran-

quòiiò os doiiles e os impodo do apò-
droeor; tira o lar!.nro c suavisa o
baülo.

Patilr étt) 0D3n do iotloo os.phni'rria-
csuiioos oa nrtlgos de fiOWl.AMD:
20, i-faüon Gíi^iiín, im LONDRESj a
evilar _a falsIfloaoSes ou ImItílÇJOS
per pcooo barato ti«a oetnpfo ootao
pfirlflosss. 

Anliga casa Carneiro & Gaspar, con-
liniia ii disposição do seus numerosos
freguezes, lodosos dias que Deus manda.
Opera-se em qualquer dia inesinu cliu-
voso o nos dias encobertos é quando sc
tiram os inelhores retratos.

Preços muilo reduzidos c trabalhos
aporfiiicoodissimos, a satisfazer os mais
exigentes gostos. Pessoal tecliiilco o
mais habiliiado e inacllinas as mais com-

íPilA Mmm. dias íí_

_B;_s__cia*j_-
Grassando intensamente a bexiga nesta

Capilal, cumprimos um dever apreson-
laudo nos illiislros clínicos os preparados
hoinaiopiitliicos do pranlcado Dr. lon.ro
Bruesto du Albuquerque Oliveira, deno-
minados uKIno-BrasIlleum oSynmiIliona»,
dos quaos somos possuidores, graças a
geneiosidad,' de uni parenle daipiellc
illuslre clinico, (pio nos conllou a
fórmuln na sua integra.

oualq-uer que seja o caracter dll 1)0;
xigii, é sempre impotente paro resistir u
ncrüo daquellcs Incdicameutos quo nu-
liigrosaincnlo operam, impedindo os
necessos febris, o eai-acler. maligno O
oulro: accidonlesconseqüentes da mesma
eiiferuiidadc: Vende-se á iiua ViscOndu
Iill ItAONA ti. 87— PHARMACIA (UlAIIITAS
IIomoeopatiiica, onde dar-sc-lião as in-
slnii.viíes necessárias.

D.ÀnaaJoaqiiiiiadcílcIlo
O capilão-lenenle machinisla na-

-'' vai Nicoiáo José Marquos, sua mu-
_ Iher D. llciiigna da silva Marques e
!¦' seus Illhos mandam celebrar unia

missa de 30" dia por alma de sua prezada
sogra, mãi e avó I). Anua „<>:>-
qiiina <!«> Síòilò, ainanliã, segunda-
feira 21 do corroído, ãs 8 lioras. na ma-
triz do Kspirilo Santo, uo F.staoio do Sa,
e para esle aclo de rcleglilo e caridade
convidam aos parentes o pessoas de sua
amisade, confessando-se desde já agra-
deoitlds.
__!_5»_^&'S_L^Í_í_a55______-

Cornclio dcSouza Harl'.ns
n 0 Icncntc phaniiaceutico Manoel dc

BSaSoniia Marlins. sua ínüllier, Illhos c
irmãos niandain rezar uma missa
dc 7» dia por alma de seu prezado

pai souto o avó Oornolfo «lo
_t>»7.n Blartlnfljfallecido cm I iiiuliy,
len.-a-fi-ii-a TI do corrente,ás 0 horas,
na matriz du í>. José.

mÊÉ-
MPOI S 0E MM AWTES DE UZMI'

Ó cnllope.dina t; o unica eo
(ractnr iníallivcl dos call<»9^
Smi uso não impede do ao*
iur calçado,

DEPOSITO «EnAL

gana
___n dos Anilraduiij

yiecpis íudui

n ® o r* hy u o
de bordadosbonito sortimento

alliira para saias.

ü7 Largo do CüpiiiivAlWolC; Kí.

Kovo sortime
voile inglez.

!ii Largo ilo C

000
o do córlcs de sUDorjór

Alfredo k C. Ü.

Gonuiiista dos Talisinaiis.
Fanilangiiassú
Mãi Joanna....•••
Fesla nn eco
Gapadocio
Jogo dos bichos 
,\ volta do mundo em 80
Quadros vivos
MinanaclurO BADALO.

dias...

ma
mm
Í20»
__oo
í_8
_0I1

liOM
IPX»

iipilll

GOlilMO BE SBLfiOS

COLLEGIO E0S11 fflilli

riai-lai de llauca—Dão-se, para alu-
Ligueis de casa; na rua da Assembléa
í. 53, I" andar.

B_B!fi8_SSl^®8S!8Sii_SS SSír-^^

| VÍas urínTriits, níoleslias ilan senhoras ii M
ó]if.rar.fnis som ilór }\\

i DB. BETTÉNCOUfiT |
1 ESPECIALISTA BS PARIS f|
23 Cura rápida dos cslreilaiiieulos da rjj
m tirelhra, sem dor; gnnorrlieiis, sy- |tj)sem dor; gnnu
*,. nlllliso inolcslias venereas; corri
IÚ menlos do lilcrõ, feridas O llCUIOl'
H rliagias.

Fsierilidade,

Ap"febril.
Eiík1«>,í'.:i Freire Aguiar, anli-

Pi-oelBB-no 
do um bom pliarma-

ceulico, digno dc boas recoinmen-
Ilações, que nao lenha familia, e a quem
se fará bom partido ; Informações com
o Sr. Macedo Ayqui, drogaria Jaiiyrot.

Prooisa-HO 
de uma boa cozinheira

para o trivial; no largo da Lapa n. 78.

T)r«>cifin-tio tle um homem que saiba
I (ralar de animaes; na ilha dos Melões,

praia Formosa.
'} T)r«<,clau-no «lo uma lim» Ia

I vatloira o «Mi(;aitimail«ii*a c
dc uma criada para serviços domésticos ;
pa rua liuaripie de Macedo ri, 30.

ProciMu-ao 
dc dois bons ofllciaes

dõ obra grande ; na rua do Uosario
i), 42, alfaiataria.

(tnauinontos—Apromptnm-so 
breve

^e muilo baralo os papeis; na rua da
Assembléa li. 59.

•'reire Aguiar tônica,'pperitiva c anti-febril.
4 gun Ingloza

fíitU

SABÃO
DE

Preparado por Cor-
roiaüu.imnrãos,
uiil para comi-
cliõcs, manchas de
pollo, ompigens;
d art tiros, bro-
toejas, sarnas c

cc/.einas, podendo ser usado em banhos
geraes e de loilette de preferencia aos
sabonetes aroinaticos. Vende-se na dro-
garla Almeida, praça (leneral Osório
n. 03 o rua du Callele n. 7. llm 1;3, du-
zia IOÍ000.

fecundaçfiQ arllllclnl

í! coles, iuipolencia e dcliile.i

SENADOR UERGUEIRO 33
(UOTAL'0'QO)

SO» A lllllIX.Ç.ÃO OB

ijifa í da Cosia Pereira
Biplom : a pela inslrucção publica

acsla capilal

Aos amadores -
lierlo dc dois mil
antigos 0 raros. Preço 300/
lia rua da Saude n. 249

Vende-so unia, com
o quinhentos scllos, Para ver

MHIlíAg
recentes e chronicas, ulceras, dartliros,
cancros venercos, cinpigcm,. bubões
svphlllticos. curam-se com o UMiUIifilo
SXSTQ do Correia Guimarães. >(.:ntlc-se
na drogaria Almeida, á praça General
Osório n. 03, o rua do Callele n. 7. Lma
laia li; dúzia I0Í0UO.

Fislulas, heliiorrlioiiliis, livilrn- í!i' ' " 
ado '¦:?.

n. 31
,s
ii I

KÍÍÍ0F1H BOMI.A1I0

O.Uf n Ijj» p«gaiuld-sc bonsjitros,dan
do-se procuração para receber-se alu-
guois de casas o flador idôneo; earlas na
caixa do correio n. 024, paga-se 3 •/. dc
juros.

{íiia iiifílo*» Freire
Ltlca c abre o appetito.

Aguiar, forli-

Prectaa-so 
de uma empregada para

ajudante de enfermeira; na casa de
gamle de São Sebastião, á rua Conse-
ílieiro Dento bisbóa n. 108.
Ir

posa em Villa Isabel, rua Botllovánl
\ ,n. 102 b, bazar, i: oude sc concertam
mellior o mais barato niachin.is de cos-
tura de todos os autores, trabalho alian-
cado.

jViWIlttllAJl»ttS_
—Cura garantida, rápida o sem dor pelo
Iralamênlo do Dr. Ilrissay (processo do
professor Ouyon, de 1'arisi; dc I as .1
lioras da larde, rua da Quitanda n. _.

y.i nervosa.'II Consultas eopernçoes, sem dor
|i VI ás 3 horas, rua dos OriVC
|_s^3_Síâ5_?:_-í-?|S5_?i_p_
l»£íi^_^_^ríJ??^_^a^!s^-?Sl

éWtíé i0 GJKj
JOSÉ IEHT0 DF. FARIl

; urros espi
Musica.

A VIDA

* giin ingloxa Freire Aguiar é o
i% melhor aperilivo.

a roèisB-BÒ de umacoziulicira de bem
| comportamento para o trivial; na rua
no Lavradio n. 124, loja.

kTR_tOISA-SJB3 ilo _>er-'iVíitas saioiras; i__i-
jaon ITamiy, A rua «lit XJimi-
gfitiiyaiia. n. 40.

p:

P1-Í,I_CISA.-SJ_ 
rto uma

perita oorpiiilieii-a,
payfa-so V>oi_ oivlousulo;
jja i-«ia da Quitanda n. 41,
f2° andar.

5 yiaiiOH a |ii'eslae:io, concerta e vende
1 perfeitos; alina e aluga continuamente

a casa do largo de Sanla llila ll. 18.

^ K«ia SiiííU'''/™ Freire Aguiar, rc-
f\ constitüiutc poderoso.

EM

Vidros

ilhum-Gliiea-Iodo-Creo-
solado do pliannaceutico
Ernesto Souza.

llronchitcs antigas, op-
pressões, tisica pulmonar.

Elfeilo proinpto c se-
guro.Yentlè-sè: rua dos An-
drailas n. 50, Ouvidor 33,
Uosario 11 o na pliarma-
cia Fernandes, rua liarão
de Mesquita 30 A.

nnovna-so roupa para lavar e engom-
S mar. de liomi in e de senhora; lia rim

Darão tle üba n. l">.
.. giia Eitijlo:.-_ Freire Aguiar, uniea

/Voa nossa'thcujieulici.

giiií ii!ííl«vj-tt Freire Aquiar, con-
t Ira o laslio e lebres.

m. BETTEHCOUBTn W
ta das moléstias das senhoras, syphilis o
Diòlestlú venercaj, cstrcilamen.os da
uretra sem dõr; liydrocelcsi impolcncii
e .ouui-rhéiis. Consultas o operações Uai
1Ü _ 3 horas, rua dos Ourives n. 31.

àl3___OIS-_-8_3 a 1 n {; a _•'ama casa. wos Hiilmi*-
feios oom tres quiu-ios,
tiros salas, oto., tendo
¦um torreim aproxima-
ãamento do f5Ò metros
quadrados. 3ra_-so eim-
trato de tres n. eiuiio
ai,)..iiiis. Cartns no esex-i-
ptorio desta folUa iv I.
C. O.

àl-ECISA-SE de nma
topoira, moça de bom

comportamento, \t d r a
casa do pequena lami-
lia; na rua Senador
X>oui_>ouu> U30. sobrndo.

|orgo de Araujo lecciona em sua re
«Isidciicia ou cm casas parllcillnrpsic
seguiules prcpnrnlorios
gcograpbla; pliysica c
natural. .

Itesiileiicia-rua Miguel de Paiva n. 8,
Catumby.

nialliCinaliciL-i,
Clllmlctl c hisioria

consultas mm ¦#
tencowl di consultas gralu a Iodai"
pessba«ique o procurarem aas ll asu,
iu ruída Asseiulilóaí/J. _
• tií,(-.7<-\iiM!l debilidade nervosa
HPOTEÍICIA tratada por acnl-

tativo; na rua da Asáciubláa, n. 53. i'lnr-
macia Federal, preço lujo*.

roíeasora de piano; na rua mo
Francisco Xavier n. 47,

rioBturoIrn- chegadas ha pouco da
ijEuropa cosem vcslidos á ultima moda
de Paris, por preços módicos c perfeiçãono Irabalbo; na rua Doso n. 30, i.aran-
jeiros.

K7 stiuiiiw — 1',-ia de S. Januário
|<, n. 53--professor do viol.onr.eilo, ali-
nador do pianos, concerta qualquer ms-
trunicnlo df nianivela; carlns e rcciidiw
na casa Artliur Kapoteao, rua do Q.vi_»r.

r. niaamitiii do Dr. liettniicimr 1
I GfiESilBÃ enra iodas as>moles-
tijs chronicas;lia rua da Assembléa n.a?.

I garrafa 5J00

?I^:ALl)liASL\llACAni;^'^»:;"-
losso, bi-oncliites. moléstias do peiln; na
rua da Assembléa n. ãí), 1 vidro 3>000.

lÍ_},l3iTO._{0afoümSrS
Hiluiiiie e restaurãdor ca saude; na rua
da Assembléa ri. 59, pliarmaciã Federal.
1 garrafa ãjüüi).

cliando-sc complelámenlo reata-
iclccido, agradece a Iode,:; os sen'.H bons aiuigo3 e cllenlds que liuilo

i*5 =e inlorcssaram durante a sua eu
>;í fermidade; nssevcraiido-llies a sua ...
18 gratidão; c participa-lhes que e A
'll encoulrado 110 seu antigo gabliie c ffl
É dentário á rua de 3. lrnncisco de (fj
% Assis n. 70, oulrorn Carioca, das f.m 8 horas da manhã as 4 da larde, MJ
,;-! nara os misteres dc sua profissão. U
St _.."
U ÊSÍíEQSS*—?!'—_«S5^—tS_?2SBI

TÃD^ÍIRAVEL
QUASI DE GIUÇA

W n ESTRELA IiO BRAZIL
_*<irnotidc dii.gonalpreloa 45^000
Croí-tVa ou D-aks do.saija supe-
rior a escolher  50J000
T«5« _õ« ile cãslm.ira do ,-òr supe-
rior a escolher, alia novidade, de
Ã5*  _;)>UUU
•Í-'«-ra.->« de :,itrjão prelo c ii/.ul,

o oue ha (to rico, 0 escolher 50.5001)

.j_«iuotõo0 o paletós do sarjap.c
cásimirade.cõr, a escolher,-do.20Í
-  3;>í0l)IJ
Criícrisdócnsimiradò r.õr, sarjão
iiréto o azul,a escolher do 12|a 20/000
(Colotõa prelos e dc cúr, a fi-SODO
B»ícn-capa§ bcqianliolasa 100*000
Sobrol «idos bc„iforrados, 0 que
liado rico, a escolher, de 25/ a 55Í000
E>olot«>B de alptica lona, a 10/000
Gúar«la-pó para viagem a 10$
c  12(-t)du
CoíciíB dc lirlmbrancóe decores,
!,e.--c.".lhcr,ar„',,73e..  «000
."iMaim com» uma liem Montada

nlfoI_trtrla"i'oiiSc_»ioinosçom
o maior capricho e prompt.i.diio qual-
nucr roupa pormcdidn, especialmente
onxovaoa pnrá casamentos; colle-
ri",- e roupn parti luto. «mm
i'> horas, por preços rcalmoiile
liaralissiinos. Semprcéí»(.niçxamie,y
e v.'r a rcálIflauK-BTOw N.V l-.S-
•fl',FI,I,\ DO l!!l\7,l!,-A;iaia'aria que
tom feito o maior iiicccssol

u m\ mmm u
Kãosc enganem—aniigo largo dli

líoc.io.

«lucacAo mora» o roliglonn
Curai» injrn.itlil

inBtrtioçâo primaria «Io
I»;o V (.¦;J*á(>H

tr.ui_0 ilo Inmiiniiiliiup*
iaes:

c.illiara.
liano. Desenho.
Caíílo. lláiisa.
Violino. Lallgíaplila.
flaula. llyniua.-tica.
1'fle esíãbeloclmeiito funeciona em çx-

rcllcnlcsprédios (-om lipo chácara o ha-
nhos de mar nos (undos ç dispõe de um
pessoal docente dc primeira ordem. .

li lorinaçôcs o prospecto3 nas Uvrarlaa
c na secreliirla do coflegio, .

Coniiiiuaiii abertas as matrículas.
A Beerolarla,

O Gosta Pereira.

Motores a kerosene
Maior prêmio cm Chicago, 1803. liara-

los, econômicos, simples, sem perigo,
marcha ccrla c forca garantida, liorizoii-
laes e vertienes, lixos, portáteis o de
lancha. Encarregam-se dn montagem, ua-
lalOgOS em porluguez—Joseph tlakcr fc
Sons, rua do CaritlO II. í'2-

jlM>^(^^l^v>.<,|»'»^,i^f¦*,,

_i!,a_?.es?5S__
Ür. Cassiaiio «iíguslo do illeilo Muilos

.,. Sua viuva e Illhos mandam cole
nfebiiir missas amanhã, 21 do corrente,

B ás 9 horas, na igreja de S. Francisco
9 dc Paula o na matriz do Nossa sc-

nhora do Amparo da llarra Mansa, Io an-
iiivcrsario do seu fallecimonto.
_i_S_S___-?_3_'___í_-«í~íi-3

Ag slitijiti Âflrpnso dc Caslro

tA 

viuva e lilhos dn finado iüros-
itiolio _.ironoo «lo Caatro
convidam Iodas as pessoas, que de-

. selarem assislir á missa do30« dia do
seu passauienlo, que será celebrada na
igreja de Sanla llila, amanhã, segunda-
feira 21 do correnle, ás 8 1/2 horas,
pelo quo llcam suminauicuto agradeo.dos,
msmfS^^ísssi^sssss^t^1^^^^

,. Mario luiiocenoia de Caslilho e
t-2 Souza, seus Illhos, genros, nora, ue-

B Ias c parenles, profiindaiiicnle posa-
S rosos pela morle dc seu idolatrado

esposo, pai, sogro e avó _ooiinruo
«ló Mdrõoü ^^ É96'ü_u, manduin re-
zar uma missa do 7" dia pelo descanso
elerno dc sua alma, na capela dli Caiu
pinho, terça-feira 22 do correnle, as 0 l;*
horas, o agradecem ás pessoas que com-
parecerem a este acto de religião
EB____—_

tíOVIDADES DIUSICAES HU
PIANO E CANTO

.Missa Campal
OOondolelrodo Amor...;
Laranjas daSahiua
Conquista dos Talismaus.
fiavalioria llustloaiia
íiosdos Paraguai
0 Tio Celestino
Abacaxi

Í403
,1'tOO
MO!)
0400
r5'i00
,5400
i400
0400

il M Blilll l H
SOBRA _>0

POLPA DE TAMARiNDOS
A febre amarela, uretrile, affccçSeS

heiiiorrlioidncs, congestões do ligado so
manifcslani sob a inlliiencia de intenso
calor; servem dc preservativo as limo-
nadas Icniperantcs ou laxalivns, feitas
com a polpa gelatinosa dc lamarindps,
dc iiroccsso especial do pharmaceulico
Fu'tiiío M. de llollanda. Preço 2,5000.

íina do Visconde do llio lirauco ll. 12—
Laboratório da Flora brazileira.

li. 1101.1.ANDA, suecossor.

mm
WÍM
^____i

WWSM@ "lU Pl__-_ Hl.ffii.-ffi'__I_____J_____-_*

OURO PRETO
Josina ila Wa Freire llêsscilcr

Pina dúzia de superior linha listrela
de todos os números, 200 yardas giiran-
lidas.

87 Largo do Capim, Alfredo k C. Si

_<P___
^ rvi.y ____

^-'«iljjilaei.c-a, tíiillocaçóua
Óppronsõo,

Aethma, Càtarrho
CURA CERTA

COU O BltntKOO DOS

G-ranulos Antiinoniaes
do Doutor PÃPiLLAUD ,

íraprcgadoi cnn suetísso peto coriiu ineillcat]
ba mais do violo annos.

Iltlstotiolívoiarel íl_ Itillioliit»Mediciníli ,
¦pirkippMriBptlilMlíítBjglMídoBtuil.;
Oeto-se milrsobre cae/a Fr.isto as nomes 1
k í. MOUSH_RoD"l. PAPILUU3. J

li, .íiltoGír»!:Pi'! Gt_0!I,7,r.Coi llsioo.PiiiiJ
i vil tiiiias .ir, riONi:ii'U-s imi.moiacias.

Esa

0 conlra-almiraiiin Henrique Mos-
lasedor da lincha Freire, sua mulher e' 

fllhos exli-cmamcnle senlidos pelo
ntissailiculo dc sua sempre tij-ezada

imia, cunlKÍdii e lia D. _<>»"»«> «|»
EKm-íi" - üOiro Wp«.BO«Ioi; 'alie-
cida cm Ouro Prelo), niandain celebrar
uma missa pelo descanso elerno dc. sua
alma, amanhã, scgiiuda-l'eira21 do cor-
rente 7o dia do seu fallccinicnlo, lia
i„reia de S. Francisco dc Paula, ás H 1(2
horas para cujo aclo de religião convi-
dam seus parenles e amigos.

Banco Unitário do llrazil
Vantajoslsslmo empréstimo, sorteioa

Iodos os dias.
Obrigação premiada honlem n. w.
A subscripção publica para a 5' serie

desle empréstimo acha-se aborta amanha,
21 do corrcuto.das 0 lioras ás II da larde,
no llanco á rua Primeiro de Março II. 70
on no salão dos sorteios (thealro Ivlcn
Lavradio) ás mesmas lioras.

CASA DE NEGOCIO l
Traspassa-sc um lindo armazém, es-:

tralho de rua, com lioiuls de 100 reis a
poria, pinlado c forrado, com água, gnz o
comuiodos. 0 motivo se dirá ao preten-
dente. Carla no cscriplorio desla tolha a
J. S.

4$000
lima dúzia dc llnissimos lenços do Ir-

landa de linlio, valem lOJOOU.

Kl Largo do Capim, Aifrt-tlo k I', ú'7.

mmk
Tim;it.lm:\ DS lilílLIIKffi M

_7 RTJA DO OUVIDOR 47
Tingem-se e lavam-se Iodas as_ quali-

dades de fazendas de seda, tle Ia e dc
algodão, em peça c em obra, qualquer
•pie seja a Cór 0 lira-HIlOS o moto.

TRILHOS PARA BORDES
Precisa-sc comprar 12 a lü kilomelros

do Irilhos de ferro ou aço usados; quem
tiver pnra vender pede-se caria neste
cscriplorio, por eslas iuiciacs L. L. M-

_SSS_-3_

Joaquim Baplisla Qniiilaiiillia
, I) !)oo]iiiuaQiiiiilanilba. Salusliano
joQuInlonlllia o José llaplisla Quinta-

llillia convidani Iodos 03 .seus pa:
i-cnlcs e amigos para assistirem a

missa une por alma de seu filiado ma-"lio 
,. 'ii„ 'tfotvjutm Hínptist-

iiiòntiiiiiili:: mandam resar, auiaulia,
seguiida-feira 21 do correnle, as ) horas,
na igreja de S. Francisco de Paula, con-
fcssando-so desde já graios.
____________

a nus

COZINHEIROS
No liosiillál de S. Sebastião, praia Ilo-

tiro Saudoso n. 27. Caju, precisa-se de
cozinheiro o ajudante.

«flÜJl

us tcf>f»n0 do l)r. Bottencourt cura
[Ki«t:ljW»B emseisilias a3 gouor-
-hdi- ua j*a da l««_Wé» n- »»• t vidroi

MOTORES ft GAZ
Svslcmà "Oilo" aperfeiçoados, balaios,

ccoiiotnicos, simples, silenciosos, força
gannlida, não lém gaveta, r.ncarrogani- .,„in ¦ /v
sc dn montagem, calalogos ein porlugucz, A |__Vl__iiDA CX
JosepÜ llaker & Sons, rua do Carmo n. 2-,1 i__uiiu 11

ÁGUAS VIRTUOSAS BO LA9BAUY
HOTEL SUL DE JIIHAS

Às Bxinasj famílias o os senhores qne
necessitarem do uso dessas prodigiosas
a_ias, podem dirigir-se, para Iodas as
inlormacões, ás conceituadas casas
abaixo indicadas, Baranltodo-.se no uoi tsu
SUL 1)1-1 MINAS um Iralamênlo salutar e
mogiiiOcos acpmmodações.

Kêslfl captlttl-Braga Irmãos & C., rua
de S. Pedro li. 83 ; Querido, Mene-
zes & barroco, rua da Quitanda n. 00 1.
e 101; Alves, Nogueira & C, rua do Ou-
VlEní 

_ í'aulo-I.eite & C, rua do Com-
nicreio n. 31.

OS 1» 1101'--1ETABIOS

ATTENÇAO
Uma senhora de Iralamênlo, doenle,

precisa de uma senliora que a acompanhe
ao Pará, pagando-lhe passagem eremimc-
rando-a. E' somente para fazer compa-
oliia.òbrieaiiilo-se a pagar-lhe passagem,
caso queira voltar; a quem convier
deixe caria no cscriplorio desla folha,
com o nome e morada nara procurar-se.' do.!•; urgente, a G: Maòliaqi

VASOS COM VíMIíS
Yasos cestos com dores para adorno do

mesa n li, -iJ. Gf, 105, 12,5 O 15$ cada
um. Casa da Cotia, rua da Druguayana
n. 110.

Ipioií»Souto u

MEWMO
i.v;;t-s<; <l<í ii»« tl<> li*
minou j>ii.x,ii sor-
leves «to «-itNii «!«'

l-j. <S«) Ií«>W>
„. :s:s c run <lo

J?_o<
si !•-
-%-5«..«>j»
fnifiilia: i»:i »'

. IU
Salusliano (luiiilanilha c sua ia-

inilia e Manoel Dias Ficheira e sua
familia convidam Iodos OS seus
parenles 0 amigos para assistirem
ssa de 7- dia, que por alma de sua

tia I). Hiolinni'11» Franclãcn «lo
Joíiiib, mandam rezar, amanhã, segim-
ila-feira 21 do correnle, as 0 horas, na
igr.-ja de s. Francisco do Paula, contos-
snndo-sd desde já graios.
(_____BB__—è___-«___í—52S__

JOV1AH0 FiaiflINO Dfl3 NEVES

tSopliin 

Saliisso das Neves e sua
(Ilha Maria Sopliia Sãlusso das Neves,
seu marido Dr. Oelulio das Neves c
sans filhas, Ilr. Galdino das Neves c

sua familia, esposa, lllhas, genro, netas
irmão o mais parentes do pranlcado Jo-
vinil» pirnilno<lnsíVov<_8,ngra-
decem do intimo d'alma a lod.is ns pos-
soasipielizeram a caridade de acompanhar
OS seus rostos uiorlaes á ullima morada
o as convidam a assistir á missa do V dia
que per descam-o elerno dc sua alma.
fazoni celebrar amanhã, soglinda-relra u
do corrente, ás 0 II- lioras, nalgreja do
S. l'|-,'iucisco do Paula desla capilal.
í-_^'__-___i_^^^!:;5:ã£5SSa

Maria Joaquina
a l.uiz José de Abreu agradece sin-

«feramente ás pessoas de sua atui-

Asado 
ciue so dignaram acompanhar

osresiós mortaes do sua prezada
companheira !_»¦•!- .io»«iiii"«>,,e
do novo lhes roga o caridoso obsequ o
de assistirem á missa nucj por alma da
mesma finada, será celebrada amanha,
Sfgiindn-feira 21 do correnle, 7" dia do
seu passamento, na matriz de Sanl Anua
ás 8 lioras. pelo que desde já se COUfCJSa
agradecida

»JM®__1_?

FRÉGOÜÍMA
i. Grande suecesso •
3' KDIÇÃO

I»«ir J. <_. Chriato

Sonho de Noiva*-_¦ edição, o maior
suecesso em musica, ScliolltSoli do apre-
ciado Kvora Pilho.

Quero leu Amor—Valsa do mesmo autor,
que muito tem agradado.

Amor sincero—valsa de 1\ Sales.
A oiwto-Yalsa de A. Catlanço
Õiianto (Me uma despedida—vaisi
Não posso ser mordido — Polka.

ULTIMAS NOVIDADES DA. CASA

m\m DE VASCONCiLLOi k U0RAN9
Vendem-se ã

X2.ua «In, Quitanda u. '-í-

12$O00
inios córlcs de tarlalf
rica guarnicão borda,

íl Largo Jo Capim, Alfredo k C. S? _

lliquissimos córlcs de tarlalima de c6-
res com rica guarnicão bordada

LUZ ELECTRICA
mais ceo-

satisfalo-
linear-

A instalação mais barata
noinica, iniiís compacta 0 mais
ria se faz com motor aj;eruscne.
_.m_í~_ de InslaãcOes completas ao
au.Mcrlama. o. Orçamentos o planos
s\,i) i1,cdid(i-Jose1ili Uafccr & Sons, ruado
(iaruio n. 22.

Etafho-ia IProltna _ C-» tendo
feilo acqnisição da casa denominada a*
_J'oxp«>alUon áiiin do Ouvidor n. bi,
participam a seus numerosos amigos e
freguezes que receberan como nos an-
nos anteriores um rico e variado sorti-
menlo de coroas, cruzes e outros orna-
menlos de biscuit, oluminiom, missan-
gas e Umes artillciaes, que se acham ex-
postas uosse seu no^o estabelecimento.
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O PAIZ-DOMINGO^ 20 DE OUTUBRO DE 1895

Bi 1 ili
PARA SENHORAS

7 Rüâ OA AJUDA 7
Cintas liypogaffl-

ti-l.-í.H de uni tecido
especial muilo leve e
possuindo toda a soli-
dez; comprimem one.r-
gicacsuavemente ovou-
fre, sen. impedir a livre
ci.Ti.l.icão do sangue (o
que ncrinitto ás pessoas
fracas süpporlarom; mas
sen. incoiiimnilo) e con-
servando toda a qlcgan-
Cia; são i*rcoii.ii.enil:.ilas
pelas gfrmdes colebrí-
dados ínedicas ile Paris;

servem para tratamento, laes como:
gravidez, saldos <lo parto',
ante-vereüo, s- o tro ver nao,
hérnia uinbollbhl, tumor <to
nlxEoincii, dOBtuvnnjo uo nie>
ro, moleslia <!<> <ig:>«lo « o!>0-
«;<:-•.,':¦¦*. ,

Coletou especiacs para senho-
ras grávidas.

Coraol« orlliopéitniuo-n, cou-
ira o desviamenlo dá columna vertebral;

CòraotB-eolaturo para pndlroí-
tar p «lar olcgància ao corpo das meninas
sen. prejudicar a respiração. .

Coletes para sei.lioras colnture-
ilteèhte; de brim do linho, setim c mo-
rimi dç Lulas as corc3, fabricados com.
lo.la a perfeição o elegância

ARENS IRMÃOS
ÜMICOS AGENTES DA IMPORTANTE CASA ORENSTEIN & KOPPEL

A. mnis nntio-n laliricn ãa trilhe k porfiítqls o material rnd.into na Allomniiii... l<:m d.qinpi-o"" grando dupunilo cio Iriliinse' unicriul porlntll, <> oiForèéom-sò a mandar vr por oncommonan

Trilhos do qiisilqufti* peso, comi ou sem dopniéntog, de aço.
vias poa°íateis, desvios,

plataformas, giráttores; vagoneieã'i»ara qualquer
fim industrial eu iJ>aj?á ágriéuSturáj yàigflèã para passageii^s" "'incrcaderEsis, 

rodas e Bíats ferragens

m COilERCiO
Kamiçillio, Santos «$> C.

aoiiãmnniouin aos sous
nniigoS o freguezes, sifti-
sim eoino ii. 'toda® ns
pessoas <joi« queiaonteo-
tòm roln<i?5os eonitnei'-
Ciaes, CJUÒ acliàm-fiie
j>i-oviwoi-ii5 tneuto insta-
liulüt. ria o»«a ri. XVÓ cln,
rüiá dois. PódrOj em vir-
tude tli> inooudlo que ua
ribite de io para 11 d<>
corrente reduziu a, ciu-
x:\r-, o sou uii4ifi*o esiiabe-
lcoJuiorito do -vidros o
espelhos denominado A.»
GJm-ilioldi.

À liiesperam jpois,éon-
tiuiuir a reoçbõr ns or-
dons de .sous antigos
coininlttontos o ajniffos,
ns (CJúaOS serão oxeoutú-
cias oom a. maior px-om-
ptldS-o o habitual çápri-
C'ln>.

Suinimuiicnto x-ocoiilio-
ciclos si proleceão o con-
fiança que lui longos
annoH llios tôm sido dis»
pensadas, u provei to jn ix
oceasião pui*a a/.vrade-
ocx- a. todos indistiriota-
jix'111 e, ooní'essando-so
recíori lioòido».

Síio do .Tarioiro, 18 dc
outubro cie 1S9Í5 — KA.-
MALHO, SANTOS & C.

para à ébttstriíêptQ dos mjfysmos agul np paiz," s sobre cjuatrb òu anais rodas,* pontes^eíe^
tudo «le perfeita fiaâé

de obra e &Òji<da coiistruéçáo;.

fflffil DEPOSITO PI liíllllliiíiffllllillül
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MiltíliB|8I

Mil ri iiiiiii llllil ilItííW/iiíi

Os temporãos c as almiidantcs chuvas, que nos últimos mezes tCin
nssolado as zonas caiecirtis demonstram a grande o urgente necessidade
de uns liom SECCADOB X>X'1 CAiriS, pnra siibstituii- o processo moroso da
seocnjsem do onfó nos terreiros, sujeito a constantes o grandes contra-
tempos.

O NOVO SECCADOR AííEiM© vem preencher a i^ilt» que os ters. la-
vra dores tOm aí<6 agova'experiincntudo com grande prejuízo pura os seus
interesses.

Esta importante ino.eli.iua iia.bilitii.-ps não sAincnte seoear o CaJÇu em
pouoris Iioihs, como de òxj«ovial-<> uo principio da «atra ouqunudo suo di-
minutas as entradas nos centros consunxidoi-cs, sendo {geralmente ucata
oceasião o"s ].i'.'<,'..n el<»v:iàos.

As viintasciifi «pie o NllYO .SEO.CADOÍÍ AEKNS oíercea são iimu.
is e oinrosunio ínenciouamoá asseguintes : <fviinde reducção das des-

o socoairiòntô ; ovit.i pi-ejuinow motivados pelas elsuvus, ro.i-
oilitá a prompta exportação, visto seccar o cíiíV> eni cereja cm
(í clcspolpado cMii !l a, ^'t conserva o ciifc coma sm. corniitura

mo
pl'J*,.'.!-i CfOlIi

lios, <íí.c?. ; lii
SíH a fü horas
c perfeito urm.i cs não altera, poi-tanlo o liou quapLidade do cafó.

Kiirai.i*.isos cex-tiíioaclos de importantes lavradores pi-ovnni aperreição
cio sciii fiirieçibiiamciJLto^

Para mnis iníorinações ó exame dts amostras d<; cafó secco ao

NOVO SECCADOR ARENS
RUA DA QUITANDA*r) .'7Ti

iG^iSrí::: rSSsB m'3BBBL3SB3IÍ!!aw«»SiB

Km beneficio do asylo dc mendigos do Juiz de 1'oín, Imjo dononiiii
'JL.3

ilo .j.iíio BJmlUo

fi mm /&m\ j_f9_i é^àk #i^ éÊ^L aí% ê0^k
I f^B wJÊ waÊ fui ^^ êv® %*b mJmI %m? P ^&^ %á^ ^máw ^^ ^®ê^ -^^'- **mw.

For e%pkÍ"tl-J-i0 Eilracoüó iníaüivr Ü:1 ÚÚi (lii 2" loleria Hor8$'0'Òe

ila

AMM-N-HA
Küo sn acollam em puganiento promioa

respectiva Importância dcvo.m ser diri;

ea ri íí nU?i * u»v**í t*

íonao
Idos

das Io(ci'las Proleclora, Ilaliia
;..i üiiuarrcgaclo da venda na

o, N lüional. Os (ii
i;..[.ii,it Federal -

asfr
; acompanhados
SanfAmi.J,

u IIIII ili
GAME iü

DO

Gt-ai*cici,

PREMIADA NAS EXPOSIÇÕES
DB

Bcircnlona Paris

a
Canção no llicsoiiro (laranüaiu

!os premios

:3iib fc.. @;- m Í«S&

80:1 innsPi .liiüiiüein)- 'Biiiicò íliiral
4.*

nolliccavio

Tclc'>*i-iiii!iini-"PRO,.rEOTO!£A--KiO"ClU5x:i do correio 1.17 1

Clieguoi i ficar quasi assim!!(

Botrria horrivelmente dos |mlmuft**..iias
paças ao milagroso Xarope, pollo»
ral de uleutrão ojatnliy, prepa-
lido pelo pliarmacculico llouorio do Prado

Consegui ficar assim!!

^§ A
&. w

it>i"i

Medalha de Ó&ro-18S8
Gênova

0 Dr. França emprega ã LUGOI.IJT.V
para a cura dacáspa do seguinle modo :

Em mn cálice colloca um pouco dc
I.UIIOÜ.XA e com uma esponja nu uma
pequena escova molhada na LUGOLItíA",
que eslá no c.ilico, frieciona o casco da
cabeça, de dois cm dois .li.is, duranle
ír> dias; uo dia do ínlervalo em qua
nüo faa-seafrlçção.devo-so passai* o pcnla
fluo na Cabeça para deslacár a caspa e
lavar eum um sabonete qualquer. Depois
faz-se igual tralanicpto, .liu.s vezos pot
semana, duranto oulros l". dios : depoiK
uma vez por semana A bastante pari
trazer a cabeça sempro livre da caspa.

0 eal.ello toma um visor exlraordU
iiari.i, cresce c adquire inuilo brilho o
macleza.

A. K.ügolihn ó o mellior remédio
para implicação externai uão só pela süa
eflicacia como pela cqmmodidauo c as-
seio, porque é um liquido transparcntçj
sem gordura, sem cheiro, não sujando o
corpo nem ns roupas, conn. acontece
eom as pomadas, iinsin ntos c sabflesj
cujo uso deve ser abolido.

A ii.sigolJn5ivei.de-s.' nas boas phar-
macias, drogarias o no do .osili.: dro-
garia Araujo Freitas, rua d >s Ourives

in. 114.

mw
/e>x\

'^j^é\W__^.

mi
Medáltià da Oarp -1892

CHICAGO 1893
Primeiro Premio o Medalha

fmmm

mÊmÀ:
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t£aa

11 ÍlP 11 I I p Él \

QUAYLE,

119 E 12

DAVIDSON &
SECÇÃO AMEBICA N A

BA QUITANDA

bfiUUIkd

F.sl.í reconhecida òtllcliilriidnte poi
eniine.i.les auclorhlodos sciciiliílcas das
principaes ctdados (lo mundo como üm
excellonle tonicoo podcrósissiiho reeòns*
lllulnlo ailmonlar, indispensável para o»
doentes convalescculcs, pessoas delicia a
crianças.

Kão se conliínila cóm os üxtrítcíoi
dc ''arno (|uo silo considerados como
condimõntns, o nilo eou... pró|iaraçOes
slii.ie. i lares.

Exlja-so a llrma do Dr. Valdós fiar«
ela para evitar cquivocaçDcs.

O.
A' venda nns bons clrogarlaá

D pharmacias o no deposito
BUA SENAliOll DANTAS R-l

.',:,.'a o inspirada composição üo ta-
lonloso amador IIAIUIOSO KETO

A' vcnla oxcliisivnnicnto em casa dos
edil .*•.*.

El MÂQHADD S C

mi mmm nn
OS CABELL&S

m

Dl RUÁ OOS OURIVES

VZSIciWc' SõíSií^iíSSÍKlS^

mmà\k mm
" A GOEOá"

.1 inàis desejada pela aristocracia dc
tires, Pari, c Heiii- Yorkl.oinl.

t) I-A5IOSISKI.M0 ...ll incro
3RAB AP1'LE

iMn-ils
ürcl.ltll.i. íS

BLOSSOMS
tiú)
» hislòzas

Violotii bllWSlVOi ute

'jfaft,

•**' *> 9
:"~0'

íii--

mmsm
AGKNTES JNOS

te. 10 L 21
UMJUOS 130 BRAZIL

¦¦¦ ~~— " IZZT™ ir.:^ w«sk W:%\ tr \boi uss». Fsssaib^mm saa ra /tm wm\t®m A*Sh. ^w^i^W WWfâfiÊ y<\ £f W:^, h J/A-éK &«#á^à?w>tF\\

inadiáveis loilas as lerras, miiiilis c íiiIiIiiiIos ínsiiS'2,

W^^^&^&SÊãâi

Bxlraccõcs

EEPOI m AJb£jL\3STELA.
M.SSia 8sS'M/£

-jsr.^,(s.'m^Js^'^s'Miiii-rsíjySk.

Premio maior

<Z3 Ti
Ç3 t

Premio maior
OtTSTO DO BILHBTB 1*500

sompltituaenlc curado o bonilo 't

luso uropc cura

TOSSES

A.esí-jnrMnLmiEiSk..

ROUQUIDÃO

«3» sério <1« »* loleria

Premio maior Premio maior

CUSTO DO BILHETE 3JOOIÍ

MEBIOSMEHTO ftPPP.OWAOa PEU ACADEMIA DE HEDIOINA DE PARIZ

Os PÔS DB ROGÉ sito o verdadeiro puri/aiite das sc-
nhoras das crianças c das pessoas de constituição delicada.

Com um vidro do ?Ó3 DF,ROGÉ, 1'acil a levar comsigo por
toda parlo, pode-so preparar nn ocea^iito neceiísnria, uma

y
vít
%. I

Veiiili. .*..! IS!H: i.COO.OSOTinscos
tCulilb. IMDO

1? PIIIJtlilHÁS MliilAI.HAS

<mêm

ÇfL?^ limonada de gosto agradável e muito refrigerante. 4*J

WÍfL üs PÓS DH ROGH ,.*oiise.rv;ui.-se. iiiliml.aiiieiilos.ini se ty
allerar. Kinpregam-se' deilamlo o conleúilo do vidro em
meia garrafa dugua, deixando cm contado durante unia
liora, ou mellior dá noi to paiuo dia; roliiaragarralaquaudo
se desejar ter uma limonada gazosa.

K.ln so deve aceitai* os vidros que nilo tiverem
sobre os rótulos o endereço; 19, rua Jacob, Pariz.

%

i
«ÊÈW
sSÈk
«f&S "ibrlca.veiilaiiirit.iado: Cash L FRERE - A. CHAHPIGilY t C", S»*, i 9, ru* I«ol. P»ri«

"^V 
7Vftâ K VAREJO EM QUASI TODAS AS PHAHMACIAS DE TODOS OS PAIZES >3&

NOTASEl'SUBSTITUIÇÃO-

S
"Ví húx-xü tln, 3"lotei-ia

Preço do vidro  1/500
Unlco deposito neata capital

J. M. PaoHoõO «fc O.

RUA DOS ANDRADAS N. 59
EM NITHEKOYi

Drogaria Borges - Conceição 23.
Em Nova JTribua'ífO

Pharnincia Ilraune.

VENDAS A VAREJO
Honorio 4» Prado—Lávradio n. 115

crsa^rssMaríSS jb»qc»

feito _
ximii presteza expert
etivas impovtnueias, para NITHIiROY

aBffHLiHajiKrBr Bf= =® »Be «n® <a© aB
pontualitlado

ão com ma*
«las respe

O pagamento dos premios «lestas loterias <5 com toda a poi
to r>or «innlítuer «le nous agentes. Os pedidos «le billietes sae
ua presteza exneílidos o «levem ser dirigidos, acompanhado*

ISTOV-A. EDIÇÃO
Quadro» coinptc-tos do todas as cédulas

bancárias o do tliesouro, a substituar p«sl«
Bauco da Ilepublica do Bruseil ato 30 ao

junlio próximo futuro.

VEOSTUB-SS NO

NO ESCR3PT0RI0 DESTA FOLHA

i.i tmm

ll
WMm

¦ . ..•.'i.-./iii"" SM
I Iilil*...ilus)

EBIf12\m\\
(Pans ilo atfftzcttia f

Piirilíiiaiíi os apasentos o ali-
viam as dorus do cabeça,

iiilliii*ii;;a, onjòo, etc.

Yèiídcin-so om Iodas nspríncl-
paes casas dc pcrftiinariaa

Agenles: AHP&C, 68 Ouvidor 08
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a ANVONIO F. WUÍÍES

ÜURATIVÂ
Bffil^i^Miliè
CURA ECONÔMICA, SEM RIVAL

Dons, Inflamações, Cortaduias,
2 Queimaduras, Almorraimas,

H«morrbagta, Lumliago, Catarrlwu
* Rlieumatismo, Yarix,
i Mal do Garganta, Ollios, Ouvidos,
x Carbúnculo, Eevraigiá,

Flores Brancas, Diarrliea, Tosso,
HUMPHREYS1 MED. C0„ NEW YORÍi

aossoia ísiuii.: uiiouiiiiA miMi-niiüTB,

ftM llalpfi ÜX ISUEKOS AYBBOb
& vemUi cm todan aa rbarmaUlM

IJEI'üSH'0 1'EIIMANE.NTK

MAGALHÃES .LUCIUS & 0.
36 RUA Dl ALFÂNDEGA 36

Ilio nn Janemo

... ¦ —

/ê^^^W/w •DaTOTivTTJrf—^c^ £x /JwiytífkW

EXTRACTO FLUIDO
GI.YCEIUNADO

desta nova Itcrvu, ânaiysada e appro-
vada pelo Inslilulo

Sanilario e privilegiada pelo Coverno

Precioso remédio de
um poder extraordinário na cura da

ICTEBICIA,
das molcslias do

FÍGADO, baço,
MNS, INTESTINOS

cni geral nas do apparcllio gastro-
intestinal, laes como:

Dljspcpsilts, digestões tli//iceis,
Máo hálito, /lalulencia, azia,

Entcrites, diarrliea, etc.

DEPOSITÁRIOS

Araujo Freitas & 0.
Droguistas

íii', RUA DOS OURIVES, Hi

Hveienioa, infallivel e preservativa, a i\nica que cura, seaa
nada iuntar-lhe, os corrimentos antigos ou recentes

Encontra-SQ nas principaes Pharmacias do Universo, em Pnris, em cnsq

«to 3. Ferre. Pliarmaceutico» Rua ÍUcbelietu 103. Successor de H. BnoCT.

DR. BOSSAS TORRES
ESPECIALISTA

Ein moleslias cancerosas, tacs cnnio :
cancros, cpilclioinas, kislos, iitcrinas
dos ovarios,tumores do (|iial.|uer espécie,
rlieumatismo, sypliilis cm suas diversas
fôrmas e variedades, e liem assim lo.las
as molcslias da pelle.

Cura radicalmente qualquer destas
moléstias em um curto espaço dc tempo:
não emprega ferro cortante nem suli-
staucias cáusticas.

Consullas diárias no sobrado n. 43,
á rua dos Andradas, dai 0 lioras da
nianlii ás i da larde.

slisi li
llcniodio paulista o verdadeira eco-

nomia de dinlieiro e de solTrlriiOJÍtôS. Com
nm vidro do Tintura ou nina caixa do
pWlito desta ui.iravilliosadesc.ilieila.esln
um pai de lamilia prevenido para curtir
logo que appareça, cm pessoa de sua
casa, qualquer moleslia do estômago c ilu
ventre, cn inn são: as indlgõstões, colí-
eas, diarriiéas e oulras muitas que frn-
ralmento so manifesthm no correr da
noite, quando os recursos médicos .•¦¦.to
mais ifeíliecis. Vende-se em lo.las as

pliarmaciàs. Deposito do fabricante—Sao
Pedro n. Ti, l" andar,

yy^^^^ê^^^^

^Sfaa DO DR. EDUARDO FRANÇA
SflAUCTOR DALÜGOÜNA
__
ffl

%fy,yy::'' l'
yjft?'. íT*','/'•*' -'i-\'¦•'> '*'.' '•¦¦' A

©J¥?-«üv^tó;;^ • :*; ''''Ih™; ¦',£. v> v íi •''.- ?iÊ£iíti Jr>-
i^hyy.i yt&s
^_rml__¥í'il>

iãa,
x/M

Esta ngua Jj;í muilo coníiee

í,ÍMi)h' ob catiellõs. SÒU usàj
diário «lá aoa cabellos umol
linda eAr prcla ou «iistnnlio»
Si<ijx>i?« a cuspa o 6 uma cx?
cullento agua do toiletei nit<|
mancha a pelle e é. dc ucffl
aroma inuilo ngvadavel,

DEPOSITO GERAL

DO. líuix. dos Anili>í«d:n.i S9

ATADBA 1 UITU
Romedio approvado c llcouciada a venda

peln governo braalloiro. Ò iii«-;3ioi' o
unico depuralivo do sangue o dos'
máos humores existente no mundo.

Remédio indígena composto unica-
nioitto de vegelacs: cipós, casca.!,
raizes, fullias o inícios. Mais de inlí
doenles cnncoroao» o ituwiilio-
ticos lém olilidu a cura complela com
o usn da miraculosa ATÃttJllS.Í. tlifli
8ABYU&

Eiiconlra-se este exccllente aiili-sipfty»
lilico

NES'i'A CAPITAL
Drogaria Silva Gomes

S. PEDBO 34

Drogaria fii-anado
PRlHKHiO DK MARCO \i

Deposito — Marlins

PRAÇA DE CASCADURA 314

EM S. PAULO
Casa lirazileira

RUA JJÃO ALFREDO 23

Fabrica

CURA KITICA/, DA ÍCTKIIICIA
das

I MOI.KSÍIAS DO FÍGADO, «AÇO,
RINS, INTESTINOS

c em geral do

;ii,|lill('lllOllÍt|CSlÍYO:
..,. ..,., 11ISPEPSIASmm
Úrf-i-h ,11

süHi

m
DIGESTÕES

DlfflClilS

^P.LATliLEKIiVS
íiWf JMiio l.ulili*)

EM TAÜBATE
i

RÜA Dl ESTAÇÃO 6
Para onde devem ser dirigidos todqS

os pedidos maiores dc 1 duzia—Ao faDri^
canto

pliarmacculico JOÃO DE ESCUDAR
-CA

DEPOSITÁRIOS

4 MÍIIIÍ1!ft iiyii.iwi,

ifiMIlliPfiSffl
Esla empreza contrata quaesquer ser-

Viços de calçanienlos nrlncipalracute dc
calcadas dos passuius lateracs e fronteiros
dos prcdiòs e terrenos murados,.pc o
seu BVBlcma de pedra arlincial fabricada
por uni processo especial, cujo malerial
otTerecc coiisisltiiciii e duração da pedra
natural, sendo seu preço ninü.. inlerinr
a esla, por issn de iraude economia
para i.s Srs. pi*(",.ri..laiii,S.

Cotitrata-sq igualmcnlc calçamentos a
lages de v-anlarin, mosaicos c asnballo,
puni o quo dljpflo de u.ateri.d dc pri

VENDE-SE TODAS AS PHARSVIÂCfAS E

01 R.O
DE

T3' ^IX
1 Ov

AMANHA 21 Bl llli A1AN
S HORAS

1ÊÈkmm

mcila ip.aliila.le o l.al.ois operários. Con-'"11

rinr. Nffmialão» d'01'aiso rua tínnçnlvts
fralaiir-sc serviços cm Sltlicroy e inic-

Dias n. 73 a.liainse expostas algumas
anioslras da dita pedra ; para inturma-
ções e contratar serviços, dirigir-se 4
tua e numero «cima referidos.

DESIÉGCTABOIt «MICO ÍIEGÜL DO PELA pPERWA DO A|
Contra o cliolera, typlio, febre amarela, perniciosa,

tosse convulsiva, etc.
Extermina os insectos. Indispensável para as casas

retretes, baMs, guarda-roupa, etc.
VEHDE-SE POR ATACADO E AVAREJO EH CASA DOS SEUS UNICOS IMPORTADORES

paludosa,
, quartos,

%| %fi ^0
Fóx' «M»ÒOO

3ÉBIB DA 3» LOTERIA

araujo 
<Wm

FREITAS i3^
& C. ^

Hi7 RUA DOS: OURIVES
VENDErSE

em todas as
PHARMACIAS

i:
I> St O <i ,í. EU A 8

AZIA

Moléstias tias Cmançtts

XAROPE de RABÂOI03ÂD0
dc OFUmAULT e C*

Ipflí.ilo (ili Juali di U.jiem da Ilii-dt Jntiio.

Mtüs activo quo o xarope
antiscorbüüco, excita o ag-
petite, resolve o engorgi-
tamento das glândulas,combate a palhdez, torna
firmes as carnes, cura os
máos humores e as crostas
de leite das creanças, e na
diversas erupções da pelle.
Esla combinação vegetal,
essencialmento dcpurnliva, ó
melhor tolerada quo os iodti-
retos de potássio e de forro.
Em PARIS, 8, Rua Vivienoe,

IV» ¦

inns. I
saammm

CÜBAM-SE COJX

vm tmi ntfifiiimrri

TIM

S

Mil a'
,i>ij í-lí»-, ^riWlfc j^SiSOlki J•,-'^*"*^

% #á--A ($F» #^>. f@®&i #^k¦;•¦¦¦. ^#U^||J

O" jpS^jF «^ 42*

m BUâ DOS OURIVES UI

1 Premio rto.. .. .. •• • "„X
.-» v, » .. .. S:OOPÍOOO

S7' » » .. .. ^íooaooo
aro » » .. .. SOSOOO

3?00 » •• •• W>?OP
fi Apr. tio 1" pvo-

mio .. - .. •• 1:00(13000

llliO X^-.t^i-flXi»
Eo^enn tio X» Vxc . ,oSooo

mio ~*Ji>UKyx»

Distribuição 05 •,".

SOtOOOÍOOO
.tioooftood
CJ:400J000

13:500f000
3a:400J1000

GiOOOgOOO

SOOÍiOOO
tíOOSCOO

78:000$00(»

XJuioa loteria quo distribuo OMS.»/. ou»oia mais
O •/. do que determinam us lois geraes. Parujio-

Ididos, oom os concessionários da lotci-ia, OLI-

JKlSroA YAJiiQra^ & O. Ouro 3?roto«

POUSO ftLEGnE ¦-- SUL DE MINAS

Vendo-se n Inzeniln da Falsquolra, a 4
kilometros da cidade, cslãção da estrada
dc ferro Sanncaliy:

Contem 700 alqiiclros, sendo J50 ilo
exuberantes [instagcns, .divididas em
ti anartadores, a maior parlo dostes nas
iiiai**-'ciis .lo rio Sà|mcoliKi o 350 cm ler-
res .le cnltura de lJ qualidade, divididas
cm 3 npartadores recliados, compondq-sc
dc canoelraB, conoeiroes e matlos, temlo/
50 alqueires dc lerras alias o li\rcs dc
geada, apropriadas para a cultura de
cafó oucanna. Tom grande o bonita casa
assobradada, assoalhada, envidraçada o
de solida conslrucção o casas para mimi-
nistradoi* e mantímeritíB, paiol, queijeira,
moinlio, pilões, machina para beneficiar
mandioca, etc. Uma ..nira cisa a ires
kilometros de distancia para retiro, com
tíurracs, queijeira o pcrfcncòs.

Vendem-se itnialinenlo 400 rezes dc
criar, sondo ISO vaccas paridas, gado do
superior qualidade; 20 cruas, jumento,
poldros. bestas novas, 100 porcos de
criar, rooas do milho .. mais planlaçOes.

Quem "pretender dirija-sc ao Abaixo
assiguado, om Pouso Alegre, e para in-
formações no Uio do Janeiro, á rua
Tlicopiiilo Olloni n. Ü7.— Antônio Libanio
Gouiíi 2'titíilfl,

DE

J. RODRIGUES
ípprovaáo pelo Inslilulo Sanilario Pdtral

As múltiplas c variadas maiiiffslaçõcS
mórbidas do apparcllio gastro-Inlestinal
tOm nn Elixir dc Ilaccharis compvto, um
corroclivo Giicrgieo e proveitoso; nor
quanlo meramente vegetal e um lonico
estimulante dc primeira ordem.

As gastrolglás, dyspcpsias atônicas gas-
tro-iiilostiiiacs, vômitos provenientes da
prouliez, falta dc appcllile, eólicas in-
Icslinaos. enjôo de mar, diarrluía, flte,
síio curados pelo Elixir dc Daccharisconi»
poslo.

Deposito geral, pliarmacia Rodrigues
praça Ocncral Osório u. 49.

<5Q
Óculos o placo-nez caiieclae*

dilTercntes das qualidades commnns, pro>
prios para todos ipie iizam óculos e quo
desejam conservar a vista, lem vidros do
superior perfeição que todos os nossos
freguezes reconhecem.

UNICO DEPOSITO

75 RUA SETE DE SEKS1B83 ft

U-lenur F. Hallhiessn.

l'ccba-se &s C boras da tarde

/
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òllilJll. UH 1 i-lilüiiü
V ein beneficio da inslrucção ptiliiica

Exlraccões üs terças-feiras, pintas i afeta

DEPOIS DE AMANHÃ
O» SÉRIB DA. 6» LOTERIA

E O SEU ESTADO-MAIOR

ALFAIATARIA

ÉI11I1M1I

CIVIL E MILITAR

sem visitar a grande fabrica a vapor da moveis
~ DE —

3VC^HTI3^TS FILHOS &Z Oi
CASA FUNDADA EM I0G0

RUA DO REGENTE NS. 53,55,40142
QUE TEiVlSEí^PRE GRANDE SOBTIMENTO

POEPEBÇOS BARATISSI^

INTEGRAES POR 3$200

QUINTA-FEIRA 24 DO COBREI
SBOBtíiíia» SBKIIS I>A » LOTIliniA

POR 4S000 1INTEGRAES

listas lolcrins iraranlidas pelo governo do IL.sAu uu canina c pela mondo
cai^cmapoli,:,,!.!.,.,^

.ios Srs.6'ados'os papeis necessários; será annunciada a venda
Oa pedidos dc billielcs devem ser dirigidos aos

FERNANDES DO Ulil & C. ema
iíisw«>aD

187 

EUA DA PRAIA 87 Ue
wiromBaov  soJ) med|d

^<y/ JÊT I,

A7 _bWjííí1__W_Wl 'wmii.s-.. ^.k/a*». **mw ss

^^i^IsÊliflI^J' <â^wv á^r' "sy' ^V?^ Ira ¦ a'-»3**"»"3 «¦¦«'«=¦'=¦

TABULEI! ISWUGURJSBâ HO FR0SITESPICI0 DO ESTfiBELECIlENTO
Casa modelo, novo estabelecimento, o unico que adepta o legitimo sys-

americano, que é vender barato paira vender muito. Alfaiataria da época,
woluçslo tem feito na classe dos
vejosos, é a mais módica da cs

re ....ates, e que levou o terror
ai, é só ella que iim roupas

a pelos 
"mesmos 

preços que outras easas vendem Já promptas.Apromptam uniformes com esmero c brevidade para todas as corporações.

0 própriolnrio desla acreditada alfaiataria participa aos seus bons freguezes o ao respeitável publico, (pie resolveu fazer roupas sob medida, por preços
nunca vislos ncsln capilal. j\ssim como Iodas as vendas feilas nesta casa r rão pelo sou cuslo real, e ao freguez ipie duvidar do preeo se apresentara a laclura da
compra. Pois esta casn resolveu fazer iodas as suas compras a dinlieiro íi visla, e liiuilar-se unicamente a ganhar os descontos das fabricas o casas importadoras," como suas vendas tôm sido avulladas, julga tirar por este systcmn resultado favorável.

Esla já muito conliecida e acreditada alfaiataria denominada Ao dSi-nnrie <r;<»iuM-til ú boje uma das tradições desta canital: nos lislados logo eliegou
a sua rama ólornoil-So uma das pícoccupncOcs dos esladoanos em coiibecel-a c verificar suas vantagens. Os que lòm vindo á capilal lém visitado esta casa e dado
suas cncninmcndiis pessoalmente ; os nue vêem raras vezes, lòm feilo seus pedidos direclaiiienic, ou por intermédio de seus cqrrosjiondeiiles.

.!¦!.. -...  ... ..,.:¦.. . ,.:.i.,.i:,,,.- ..,...i..,»,..,,, 
(|^ ,,,1I(J_ír> ,,,.,, ,lÉl , (1,

ão
ua

ico
Ornnnicnlo do suas paginas. Ko Iim do aníio passado, lendo sónionlo S mezes de fundação, o numero das cncoiimicudas aproximou-se a y.oilO; no l» scmcslrc do
anno correnle excedeu dc 0,000; finalmente, não lia exemplo cm lão pouco lempo, c uíiieamcnle devido só ao esforço do propriclario, elevar-sc uni estabelecimento
ao maior auge de gloria. ... ,. , , • j

ü crcdilo, a poiilualidadc, o esmero, a fama, as ricas mariufacliiras c os baralissimos preços desla acreditada alfaiataria, a tornam digna da prclcrciicia do
respeilavel publico.

Ao propriclario desle estabelecimento não lem passado despercebido o interesso e boa vontade com (pie muilos cidadãos preferem as roupas de sua casa,
ioís não se consegue a generalidade dc uma fama como esla, senão á cusla de uma seriedade comnicrcinl indiscutível, ipie foi c sempre será a maior preoecupação
lc seu propriclario. Para fazer uma pequena idéa desle muilo conhecido e acreditado cslabeleeimcnlo o da iiiiiiiensii aceitação quo levo do respeilavel publico a sua
iindnção. bastará mencionar o nosso livro de Cnconinicndns, ondo eslão nrcliivados muilos nomes, bem dislinclos o baslanlc salientes na sociedade, o que fazem o mais rico

11SSO,
e soa

ela valentes cidadãos! Avante sempre —

RI A DE URUGUAYANA

lll I BB MI I&8JL V^
11,] LUuwEaiiiri ¦ vfyk

Ivi Fórmula ilo Dr. Eduardo França M^ffl
||yK Nfio ba mais pomada», nem ma. -TqSajeli «ÜA
KJSEm etitinlofi o num sabonete» mediei- -SjjSwy- «Üm
fòxffi- iiiu-H <I«'i>í>i« <lo uppiirocinioiito tia $$$$/& SfisÜ™,
P4SK-J I.UGiOL.IJVA, «lun õ nm remédio Ifà-HKflSe =§SL
BS^Íwâ litinido, «om eordiira, nem eheiro, ^.%Sfí®!- ^^BEíKKti'' iiõo «iijii ii corpo is nem uh roupua, o l^WifJaj^f 2SmÍ
K'alfi'-'" <J elllcn/. nns inoloHtiuB do pelle, le- ili^^^S nSS
ffífeãl" riclits, itleerns, irleirnB. oomiehõon, rShfiiSsft? ^Ç*kHÍ1 bi-olocjiis, uniu- felitlo «lim peso do SAãtS^^ W_WwfS^I: Hovni-ij, iimiicliiiK da pelle, espinhas, B*8,ja3j! ÇjW.lr'0t cnHpn, qnúdu «lo» cttbollos, «inolma- 53gg':w8Be WM

feSi' DEPOSITÁRIOS ^ %^ ^
WÈ ARAUJO FREITAS & C. IS WkH

mêjs?x-z-_^&s%_l_\l^^

0 ilÉí 6 iplillii FREIRE D1A11I
"«'^«^SiaSiSaSlíjjyiouZE-ALDESPEYHES

?oi,íiírcj£B^---E''78, Faudourg Saint-Denis, PARIS. ,,Lg-/t3""pntHCIPAE3 
PHARMACIAS, cm quo acha-se cm pedaços do todos os Tamanhos, t

OU^A-SE, A Ar.SIGMATIWA ALPES. EYflES 110 LflpO VEHOB. __l

v^/ t^dÚ iíU.d iÍLi __% ian

IYIP
IDE

ET UU

MONDE POLITÍQUK

"Ã

PARA l»i>rí
Imporlanlc publicação contendo informações coniplelas solire .1 imprensa
frimceza e estrangeira, leis da imprensa frnnccza o d(i Iodas ns nações da
liuropa, estatísticas c dados ofliciaes, indicações sobre a aduiiiuslraçao
policial c municipal de Paris, academias, ilislilulções de ensino, ele.

UM OIIOSSO YOIjÜMK, do mais dc l.UUD pags., ricamente impresso o
carlonado, com magníficos retratos de personagens unlaveis da política e
da imprensa, cnlrc os quaes o do presidenle da llepublica traucezii,
20/000.

A." VENDA NA9 XjIVI-IA.H.IA.S

LAEMMEÜT, rua do Ouvidor 66
ALVES & C, rua Gonçalves Dias 4*8

OUNHA & IRMÃO, rua da Quitanda 24
li KO

ESCRIPTORIO DESTA FOLHA
*r.-

MUITAS SENHOEA3
oossuem abundantes trancas da cabello •

pelo uso do

Vigor do cabelio do
Ksla bem conliecida preparação—a mais popular e dislincla mie

exislc á venda-conserva o cabello macio c sedoso, inaiilem-lbe
n côr evila a queda, 0 se O cabello osla fraco ou delgado, pro-
move'o seu dcsenvolvinienlo. 0 seu perfumo aclivo, assome
bcncllcos elleilos no couro dacábeça rucoiiiinciidam c-sie preparado
parao uso geral da loilelle.

H veiiila nas principaes pliarmacias c drogarias.

:,«.

é o unico depurativo puramente vegetal, não estraga o
estômago e cura radicalmente os darthros, empigens,
eczemns, manchas da pelle, caspa, rlieumatismo arti-
cular, agudo ou chronico, paralysia rheumatioa, morphea
eypiiilitica e ulceras de mao caracter.

ms: js?* ^ns êsb je na? «o>

I PI^^IÜÍTOS F1IA1IMÁ.CEUTIC0S
IDEv.

^tgsMMausssiKtsüOBesMOan

86 RÜA DE S. PEDRO 86
ARAUJO A PIMENTA

Wemeck <fc C.

UEZA

9 A, LllXATIVQ

MOVA IíOTBIIIA'BÍACIíOTAIí TOSSELm 'JM m.fUSL*Wa&_MA
A MELHOR NO MERCADO, COMO SE TEM FARTADO DE PROVAR »

XOO§ do Uilh-otós <lo qualqhox* lot<íi*ia polo s.vsiciiin tuitiíjo nuo
pi-ptlüseoin mnis <lo _S."i$> ÕJii premios i>equóiios

O SORTEIO RÁPIDO garante sempre em premios pequenos por
cada lOO| sessenta mil réis

EXTRACÇÕES DIÁRIAS. AMHÍ291 SÉRIE DA 2a LOTERIA
Coiitos+.om esliipruva o cli«*-xim <iu:ii ó n. mollãòiT

OU !l <15£*í <lá GOSOOO
lotorin, : so si quo dil

TRATAMENTO RADICAL
DAS

MOLÉSTIAS DE PELLE, EMGENS, DARTHROS
earaclcrisadas por escoriação da pelle, cscanias seccas ou sçrosas : bolões pus-
tulosns corrosivos com perda dc pús fétido dnrlliros, eryllienioido, produzindo
manebas c elevações vcrmclbas c mclíaçãd do lecido cutâneo (o que o povo con-
funde, quando 

'affccla 
as òrelbas, com a morplióa), darlbio vesicular, formado

flevcsicnlas maiores ou menores, cliclas de pús ou dc scrosidiule, o puslulas com
mrcola inflamniada ; sc consegue dcllnilivameiile com o uso dn

íl-IlEHPtíIC.lTÉÜRi W SALSA, CAIIOBA E MANACA E P03I.ID1
Preparadas sob fórmula unica c especial do pliarnui.

EUGKNIO MARQUES X>1
dico

HOLLANDA

A sypliilis primiliva. secundaria c lerciaria; a car.liçsia sypb.i.litiea, cscrpihoubas c feridas Inveteradas; rlioumalisinn cbronico ou agudo, .
cedem cnii|ii.i:ilo a economia íio

llrilo.; c cfllcacia da
eu alporcas, ..
mais rebelde que se lornc a oulro tratamento
docnlc lur susceptível dc uma rcacçao mcilicamonloia, a,.-
mesma

ibula
por

-. ¦— >J

AS IÍ IT1GIS1 ICilÍMMS M UEPUBLICA BRAZILEIRA
üMÜIlll AMlIIll

8" Hório da &Vl lotoi*ia

FEBRES

VHRÍHIO IÒ»0-1»MOSPH ATADO-Kslà provado que 0 I»ho»|>!io-«ly-
corliixtu «lc I»«»ti>s«io, associado ao loil«-tnnnli»o c o preparado que
melhores rcsullados lem dado no tralamenlo da lubereulose, da oscrophuloso, da
nenraslíienia consecutiva a excesso de trabalho intelleclual, ele. .D alu, pois, o
nalural acolhimento que tem lido esse produclo por parle dos Srs. médicos, que o
prescrevem diariamciilc não sú no tralamenlo dessas entcriiiidadcs, como 1103
casu3 íio racliilisino, lympliatismo, anemia e depauperamento (,'eriil dc qualquer ori»
cem • assim nas moléstias ligeiras ao crcscimcnlo do indivíduo, no enfraqueci-
nienlo resullanle nas .senhoras, do aleitamento prolongado ou convalescença das
moleslias graves.
BASTILHAS LAXATiVAS-nüa boa associação dos medicamcnlos esti
niiiitns vezes 0 segredo da arle de curar.» _.,'¦',

São conhecidos os benelieos elleilos de Cnncnrn Sagraria empregada
como axalivo c pódc-se mesmo asseverar sem receio de ser conleslado que
não ba clinico que por experiência própria não (cuba continuado a boa reputação
de que goza esse medicanienlo.

A Nox-vomlcn 6 um tônico amargo por cxcelleucia, lem uma acçao exci-
tanlo sobre as fibras musculares do cslomago, aiigmenla a sua conlraclibilidade.
uclivando a secrecão do sueco gástrico. . , ;.-" -

São numerosas as moléstias provenientes da oon»tipaçno ou i>ri»««o
«lo ven ire, laes como: a anemia com todas as suas conseqüências, as enxaquecas,
as palpilacõcs do coração, as vertigens, clc, que desapparoceui, como que por
eiicanlo, cum o uso regular das Paatillum taxativas.

lim virlude da sua composição podem cilas ser usadas diariamente, pois nao
exigem dieta de natureza alguma, liem niudigça nos haiiiios ordinários dc vida.
Kí.lXlIt CittKliüBníATJlVO DIS WEIUWGCK — Siicccdanca por cxccl-
lencia da agua dcnielissa —des Carmes— nor isso que em sua composição além da
mclissa entram oulras substancias dc reconhecida clllcacia, como csloniacbicas, car-
miiialivas o sodalivas, li' um medicamento de uso popular o de elleilos seguros nas
digestGcs difliecis, dyspepsias, gaslralgias, perdas de nppotito^uwak imligosloes,
eólicas inleslinaos, enxaquecas, verligens, perturbará :'¦ ucrvwi 1. 1*«.»<i«oii 1 -lu-
encias, eólicas ulerinas, etc, ele. .,._ •

PlUITORAL HlAS CKSARfOASi esle xarope preparado e .'...'s:i'!V c!-|Jibii!iiltfnlo' pira uso
das crianças, representa a mais feliz composição [ikiriiiaccnic&j i-ípio-idiilaiuento
saiiccioiiiidii pela experiência c observação de notáveis elinicos, que rccomiiieiidam
tliariaiiieiile seu emprego nos cal.ai'i*lion |»wImoniu»OB> t«»HM«.»», l»i'on-
cliitcM, roíujuiiliio, «l«»n«x«»H, antlunu, co«|u«Iucliü, e cm geral cm
lodas as doenças do peilo e da gaiganla.

SABÃO m_ HCBiriraa-volri SOBILIBIIAOO, empregado pelos mais distinetos médicos,
com excelentes rcsullados, nas alleccões cutâneas e parasitárias, lacs como : darltiros,
empigens, eezemas, broioejas, espinhas, etc,

PÁSTHjMÀS <r:<>Ma>atHR!inASi ilcsiilfalo dc quinina, bi sulfato de quinina, cblorly-
draio do quinina bromlydratò de quinina, sallcylalu de iiuinina, valerianalu de iiuliiina,
antlpcrina, pliciiacelina, rhulbarbu, salicylalo de blsmulho e naphlal, pulloracs balsa-
micos, ele, clc. ...,,,,.,.,, ,• x

A aceitação que tèm lido eslas especialidades da dislincla classe medica, prova t
evidencia a sua superioridade sobre Iodas as oulras c as lornauí indispensáveis a todo
o indivíduo que viaja. , , .,,„.,,,„,,

A' venda ein Iodas as pliarmacias e drogarias desta Capital e dos listados.

IDIEüIPOSrTO
93 BUA DOS OURIVES Tê

ARENS IRMÃOS
I6m a saliffação dc communicar aos seus amigos, freguezes c ao publico em geral que, lendo aceilo a agencia da importanta
labrica dc eledricidade

THE RRUSii ELECTRIGÁL ENGINEERING COMPANY
e ao mesmo lempo contratado um liabil engenheiro elcctrlcista da mesma companhia para esle ramo do seu negocio, esla»
bole preparados para incumliir-s- do fornecimento c inmil.ig-ni dos apparcllios dc electricldadu üí mais modernr dos

lim.

TINTURA DE SALSA, CABOBA E !UUU
-E —

PÍLULAS PUUGVTiVAS !!i\ríivAü mi nm
preparadas írfi fórmula do me. no Ôiilor, oPhnrmaçcultco Eugênio

Marques de Ihilanda'

OBSERVidSÕES
0 tralamenlo de qualquer das moleslias sijril "'meiiciunailas 

pela Tintura dc
Balsa Cnroba c Man.-.cá, náo reclama amSlordietarqncrcni relação á alimenlação
e cosíuincs, (píer cm referencia as. jnleniperiesj,)^ (fjjliiçô,^, sol, chuva, c tra-
talhos dc campo. "" .'». , •¦;•¦ '"-• 

. . .
A' cada remeilio acompanha uma,guia c^cljfçccndo o niodo dc usal-o e ludo

inais quiiiito possa convir ao dfttntè. -*i*'" .i^.í"H.i.
Os jornaes dc maior circulação da P.cpnnlica indicam os logares cm que sc os

vende. .,„ SBLe1, Ví*
JjJBORAIOBia 0H.FL0BA» BRÍZILEIR1

.12 Rmt^te^ip4ivd»nio Branco 12
&

CO ___*___ JAW33IKO

I.-Bòüantlà?'ubcí c -Ituilinu suec-ima tio ji!.,iiiiiai:culico
BUGENIÓÍAUQÜES IE í!i)l.UN:)A

OÚÍDADO OOM AS DOTAÇÕES B FALSIFICAÇÕES

%'_?â§g<
INTBGH ABS I>OIt 4ÍOOO

QüflRTA-FEiRA 25 DO COMENTE
t>' fs<Srio da IVY' loteria

^fSSSf^ '•iSSSt^' -tizigsP'

INTKGRABS iFOlí 4*ÕÕO

Í22

vri.i

Billielcs â venda om <o«l«« n« «^.j?:.» o Uio^qucs o na affeueia
gerai tio CAMOliS «& C.

j$t_. '_\_s-_t^___i^ocz_i& IBSJSL.&S3 e"^7*a»..CT2íí<ac::BK:i5r-«EC-.ia.sEai ss -&:.
Endereço tólegraipliicQ-'- PEKÍM Òáixadó oprreio n. 946

kota Rn, «ii up ,ii"/i'inliro nroxiino Feri exi rubi d a a «rãiidc c cspècid loleria aiinual com o mais imporlanlc e

,j,*i pi|o m ¦Mhu.' l'm íb'o ! . ¦• < rn circuliieão, no qual Jogam apenas seis mil bilbelesü! sendo o premiu maior

. A /em.. $&& ft/Bi. fM-, ^j gfl 0p% 
"Ufa

lnti.gr.ieH. Jogam agieiias 6.0©0 bilhetes ! íl

respectivos motores a vapor, «z, kerozenc ou agua o próprio para esse .,,.,. „-
1'ivpar.iin orçamentos ó plantas para insialacõs uU-cincas, estações centraos para cidades Inteiras, para minerações,

fabricas ile Iccidos a outro:; csiabelccimuutos iinlusinacs. Transmissiu du força eleclrica das cachoeiras (d agua) de qualquer
distancia, para intilores eleòtrieos, liolopliotoá para a armada, forlalcn3 ou qualquer oulro mister imliiar, illuiiiina^ai»
publica, (IC, CiC. .'m.__r_i'm

GRANDE DEPOSITO DE MACHINÁS PAIIA A LAVOURA E INDUS1RIA

147 RUA DA QUITANDA 147

INTEGRAES POB 3^000

B®F@1§ tíá ^mÁh®Â
Kxirnceno cia _?' tio plano A

I) ciicarréíjado da venda -- GUILDERHB l l DE VASCONCELLC
Os concessionários Thomaz Antônio de Oliveira &

n. 69, Nitheroy. ..»

5—Largo S. João il i
O., rna da Oonoelçto

V_W '¦".'¦*.\'.;i.(,-. 
:¦¦_.¦.. „-¦.:_-. \ :



t: • ¦'.:

IV

I -

!fO
rsB5dCP«^»w S5^ ¦itriwni-i-n-Ng "TI !S*

O PAIZ~D07v!ING0, 20 Í>E OUTUBRO DE 189B-
.— '.^J^agSBgg!555

.... ..^j* 
"Z-r"

*3C
«»«* n

rir Bai _.-?
êgESiiiÊSSS a^m^BS^

CASA FTTlittJ^jte &T&.*±BOO

IM
B1JJL PE §. JOSÉ-

KM FRENTE A' RUA DOS OURIVES

A; 
>**-iaw» ¦V^.4-1'- •?.'

CASA 3PXJ3Srr>-A.r>A EM 1890
O* proprietário.» Ao bem conhecido BAZAR QUEIMA tôm a, lionra. de eommnnlear ao respeitável publico e adis seus n.taièroso« ftwffuegfeB o amigos, que, devido a aolmr-so na Europa lUta'

dos «eus proprtetariow, tôm recebido um rariadlssimo sortimento do artigos do fantasia, fazendas, louças, ferrageus, armarinho, orystaes :e perfinunrias, que veudem por preços baratissimos, dovldd
ao grande sortimento que possuem e ao que ehei/a mensalmente da Europa. Resolveram fazer uma ródúoçao de 30 «p dos preços antigos.

GRANDE VENDA DE OCCASIAO VER PARA ACREDITAR PREÇOS SEM COMPETIDOR
Leque* do pennns em todas

aa cGrea, novidade, a 9/000.
diltn multo forte , metro

SOO réis.
Copos do -vidro lino, tres

feitlo», dúzia -Í^SOO.
Lenços de bretanha, dúzia 3/500 I 11
2.000 chalés a escolher a 2(5000.
Anparclhos para café, 15 peças, por

Grande o variado sortl-
talento do bonecas, vestidas e
Diiii», desdo IjtàOO.

Ouarnições para loilelle a 30/000.
Colchas brancas a 4/500 I 11
Colheres de nickel para chá c sopa,

2/500 o C/500.
Morim, peça com 20 metros, 0/ o

11/000.
verre d'eaux de crystal do cores a

l/ooo.
Chitas inglesas, o que ha de clue, melro

100 réis.

Figuras de flniaslnio biscuil,
por »/000.

Morim francez enfcslado, peça com
20 metros U/500.

Galhetciros de madeira a 5/000.
Bandejas envernizadas, desdo 1/000.
Pratos dc granito francez, dúzia 3/,

fundos e rasos.
Assucarciros bilontras a 1/000.
Coletes para senhora, superiores, a

l1/000.
1'ellegos para porta a 8/500.
Lamparinas lln de slèelo a

-40, verdadeira novidade.
Toalhas felpudas para rosto, dúzia

Cancquinhas, fundo do cores, com me-
dalhão, dúzia G/000.

Ceroulas dc algodão trançado superior
a 1/G00.

Copos de crystal com pé, dúzia 12/000.
HIoi-ln«a preto oiil'cBtado,iue-

tro l/OOO.

Cancquinhas cliinezas dc porcelana
dourada, dúzia 15/000.

llcps superior, próprio para reposteiro,
melro i/800.

Caixas de cryslal de côr para pó a
4/000.

Chicaras brancas para chá, dúzia G/000.
Trança lacct, peça com 10 melros,

300 réis.
Copos com pé, dúzia G/500.
Completo Hiirt iinento de ta-

lliercs do cln-istofle que von-
donios mãi» bai-ato SO .1° que
«pialquer outra cana—6 boin
ver paira Julgai- 1 1 1

Baldes com tauipa.para quarto, a 3/500
c 4/500.

Varinheiras de meio crystal a 1/ e
1/500.

Oleado para mesa, metro 5/ c 5/500.
Superiores meias franeczas para lio-

mcin, dúzia 12/0110.
Escovas para roupa a 2/000.

Ronda h, filas, bni'«lad«>s,bo-
tõos,peri*uiiiaras, grando nor-
tlniento a preços barnlls-
simos.

Copos do cryslal de côr, próprios para
presente, a 2/000.

Ricos npparellios de fina
porcelana de cilr para jantar,
com como e tantas peças por
SUO/OOO.

Cancquinhas de porcelana branca
dúzia G/000.

Vassouras dc palha a 1/000.
Pratos dc porcelana franceza, fundos c

rasos, dúzia 11/000.
Sabonetes windsor a SOO

róis.
Trinchanles, cabo dc ebano a 0/000.
Sabonelciras dc porcelana a 1/500.
Talheres para criança, 3 pecas, por

1/500.
Cestas para coliegio, grande c variado

sortimenlo.

Compoleiras com prato, desde 5/ o par.
Anparclhos de porcelana para almoço,

feiiio serpentina", a 45/000.
Mcsinhas para centro de sala, uma

10/000.
Quadros a óleo do arama-

dos pintores, Vegn, Crombo,
Ka. IMonrd, F. Clialols a pro-
ços baratisniniOM»

Salvas de metal cliincz 500 réis.
Admirável 111 Sapolio a 500 réis.
Chicaras de porcelana branca para

chá, dúzia 9/000.
Algodão crú, superior, peça com 10

melros 4/000.
Tapetes para sofá de quatro cadeiras

a 24/500.
Jarros o bacias dc côr a 7/500,
Perro esmaltado, trem de cozinha,

kilo 2/400.
Giiardnimpas com franja,

dúzia »/:;oo.
Ferros para engommar a 3/000.

Lampiões do porcelana/ completos, a
6/000. '•-¦','

Sabonetes finos do Congo, caixa com-
3, 4/000.

Agna florida legitimo., garrafa 2/500.
Apparelhos de granito para jantar.
Relógios paru crlunçaacom

musica, a tàOO réis.
Lampiões belgas para tedo. desde

28/000.
Atoalhado de côr para mesa, melro5/.
Canequinlias do granito para café,

dúzia 4/500.
Colheres de metal branco para sopa,

dúzia, 3/500.
Jarrinbas do biscuil, par. 3/ e 4/001).
Colheres de melai branco para arroz,

uma 1/000.
Finíssimo morim cambraia superior,

peca com 20 metros 11/0Ó0.
Jarras para llores, variado sedimento

a todo o preço.
Filé inglcza, com 22 palmos dc largura,

metro 5/S00.

Facas françezas cabo <le
ebano, dúzia 4ÍBOO.

Tapetes para porta a 4/000.
Tapetes para sofá, aveludados, grande

variedade.
Travessas dc granito desde 800 réis.
Mantciguciras bilonlra a 600 réis.
Fogões para espirito dc vinho, novi-

dado,a 12/000.
Camisas, colarinhos» pu-

nbos de Ioda» sis qualidades»
a preços oxcopcloiinos,

Cálices de cryslal, lapidados e gra-
vadns, (luzia 8/500.

Cabidos para toalhas a 2/500.
Palmatórias de porcelana a 1/000. .
Manleigucirasde cryslal,bacarat, 3/500.
Lampiões com glono, próprios para

sala, a 10/ e 15/000.
Chicaras tle porcelana do côr, para

chã c café, dúzia 14/ c 10/000.
Cabules, para roupa, por lodo o preço.
Urinóes de" agatlia, sem tampa, desde

2/500.

?asos de 
"faiança, 

para flofês, desde
14/ o par.

ICscarradelraB de nlckèl»
par 1»/O00.

Licoreiros de cryslal dc côr, 8 peças,
7/000. Y' °

Capachos para porta.
Finas guarnições de porcelana friftr'

ccza, douradas, para toilcttc desde 601
a 120/000.

Cálices de vidro para vinlio, duiia
3/500.

Grampos A. maços, 1 O O
réis.

Apanha moscas a i/500.
Completo sortimenlo de objcõtSâ de

fantasia, o que ba de mais chie, pro?
prios para brindes, ao alcance do todas
as bolsas 111

Espelhos com moldura dourada »J<|0
réis.

I

^3 muitos outros artigros para uso doméstico, quo estamos vendendo com grande reduceão nos preços ; é aproveitar esta venda de oceasião\!

SI HXJ-A. DE S. TOSE 81 — IBIIVE FEElsrTB A HTJA. DOS OURIVES

\-i<

ItSÍÍJtíVM
1'IW-1 - — i

CASA Á PRAÇA
Ba terça-feira 29 do corrente vai á

praça na 12» pretoria, estação do Meyer,
o prédio n. 21 à travessa Miguel dc
Frias, avaliado cm 4:0)0/000.

0 inquilino prcsla-se, por obséquio,
mostral-o aos pretendentes.

E£
CARPINTEIROS

ecisa-se; na rua da Quitanda n.

HOTEL EDEN-LAVRADIO
96 RUA DO LAVRADIO 96

ENTRADA PELO TIIEATI10
Magníficos conunoilos ricamente mp-

biliados, salas esplendidas coni lodo
luxo o que pédc haver de mais chie.

SALÃO DE RESTAURAM
cm fronte no jardim do

thealro
HOJE DOMINGO HOJE

Grande o variado íifciiú
Almoços, janlaros c ccias

ABE11T0 ATÉ A 1 1I0IIA DA NOITE
Gerente, F, Pimenta.

Ií coriiuTioH de Ilorrnclia \\

ll l«d:erLd.es «5c a.JJ

piniiKiiii mm
DA

UV1 Aiüllílilll BI
(PHAIA DO IIAHPOAÜOIl)

HOJE Hoiiiingo 20 docoiTcnlc HOJE

AMERICA DO SUL
—DE-

S. F. Longstreth
Typos dc borracha em elegantes caixas

com componidor, tinta c mais pertences.
Macliinas áuíomatlcas para carimbar
c ludo que diz respeito a esla especia-
lidadc.

TYPOGBAPHIA
Especialidade em cnrlões, notas, fa-

duras, circiilaros.liabiilhos de luxo, elo.

MENDES & C.
8 TRAVESSA 1)9 OUVIDOR 3

EXERCÍCIOS GÈIIAUS DE TII10 AO ALVO
para o próximo granilo concurso a
realizar-se domingo 27 do cor-
rente, na distancia de 50 a 100
metros. Na sala dos Srs. atiradores,
encontrarão aspessoasque quizereni
inscrever-se Iodas as informações
precisas.

M. bí.—A Companhia Ferro Carril
Jardim llolauico lera carros cxlra-
ordinárioscinqiinnto durar o diver-
tinienlo. Principia às ll horas da
manhã e termina ás 5 da tarde.

Tobhcb relieldon, E.ro.iclii-
to», aatliuia o

catnrrlios puIiuoniii-OH
Único remédio que cura radical-

mcnl,conformo severilica pelos mui-
tos alleslados mcilicos o de pessoas
que o lem usado, é

k nR MOLÜNGÜ'COMPOSTO
un

i:ia pixiitiiic
núnosiTOS:

Run 1'roi Canoon n. C4
RUA GENERAL CíHIARl H. 150

A.

||J|
DE

PLIÍYEL, BORI), SCniNDLER.
BTO.

Vendem-se, alug-am-se
e trocam-se

no estabelecimento
nu

:f_ a-xjiGronsr
9 RUA DOS OURIVES 9

Vã RIA 110 OUVIDOR 441

Compram-se c bypnlhecam-sc pro-
dios, descontaiu-so titulo3 da praça
e letras bancarias, trjacam-sc metaos
e bônus e fazem-se outras opera-
ções bancarias.

o oi:m:xi'R,
d. 191. do Oiivoirti

JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, SUCCESSOR DE TEIXEIRA MELLO & C.
132 ZEÒU-A. IDO HOSPÍCIO 132

GRANDi ÀRMÁZ&M ÜE ROUPAS FEITAS PARA HOMENS E nlENINOS
íOISCOiVMl-VNJ.TiAS EM », 1?- 30 %it, HORAS

0 pròpriclario deste grande e bem monlailo eslalielecimento convida o respeitável publico a vir cxninin.tr o seu grando
Bortiinenlo le uilcdnlrara alta it<>vi<tiid« em si.ln-ecasacas.croisés, fraques, jnqiieloes, paletós e sobretudos com e sem
pelerinc e iniiefitrliiucs, assim coiiio ternos cpinpliítps do que lia de mais chie cm surjas, diagünaes e casimirns do cores,
4ü'|, mais barato do que em qualquer ouira casa.

Pratos do granito, dúzia  4JJ50O
Copos, dúzia ~í, li-,!, 5Í5C0  4?ó00
Cálices, dúzia ;\S  íj?.r.0()
Potes iiara jlú do arroz, tt.JS  2í'i00
Palheiros, Íí, 5^500, i.í  1Í00O

H muitos outros arllRos de louças, por-
ceianas, cryslacs o objeclos do fantasia
que A llosa de Diiiinanles vende por
preços baralissimos.
' 2, lími Visconde Maranguapc, 2

1'IlOXlMO AO LAllOQ UA LAPA

COROAS DE BISCUIT
A 8|000

Coroas lindas do biscuil a 8,3 tem nara
adulto o anjo. Casa da Cotia, rua da bru-
giiavaua n. 110.

GRANDE

VM mm
llLlllílljuulj

HOJE 20 de outubro HOJE

GÍIMI)EJEI)UC(|;10|3:PÍ1B{0
PERFüüliUlIA INGLEZft

30 C RUA DOS OURIVES 30 C
Por motivo de mudança para a mesma

riiau. 110, vendeni-sí! cliapéos eiifollados
para senhoras do 0Í pari cima, perfuma-
ria com S0 •/» de abatimento,preços
marcados alé o lim do mez.

EM CONTINUAÇÃO
EM BENEFICIO no

-DE-

SANTA RITA DE CÁSSIA
onuAXizAno nos salões no

ISM08
generosamente cedido pela dire-

cloria para lão caridoso lim.

B«
COMPANHIA DE OPERBTAS, MÁGICAS E REVISTAS

Direcção dos artistas FE.!?A. K,TJIZ o JACINTIIO I-IEIaXalSB,
Maestro regente dá orcliesliti ADOJLPHO JL/JtlNJDiNIülí,

H0J TH

A MAIOR NOVIDADE DO DIA
2 ESPLENDIDOS ESPECTACULOS 2

Inaugurarão dos espcctaculos á tardo nesto pitoresco lheatro
.incontestavolHicntc o melhor para o pulilieo ia a e.^taeão

eaiimosa que aí.a8avéf4sanios

HOJE f MfflNÉE DÁ MODA HOJE '
em que toma parte a notável e primeira actriz PEPA RTJIZ a mais

querida e mais popular nos tlieatros do Brazil e Portugal

A' 1 *ís DA TARDE E. A'S 8 % DA NOITE

0 MS lillllil llil Bi AdilLIDiiDÜ!
J.O' o 11' represoiitaerto da ona"ra«;*a(lissiiiia oporn cbiiiica-fuutasticu,

cm 3 áçtos p C5 quadros, triídueçaÒ dos distinetos auloi-os
lirnw.iloifos Di". Moreira, Sampaio e A»evc<lo Cnul inlto,

ornada do f£í2 números de inusicn, òritrinál do iuspirudissinao maestro
13E>M. AÜJD14A.M

m
_jji_j

PROPRIEDADE DA EMPREZA THEATRAL DO BRAZIL
Grnudc compauhiu do opòra-eóiiiioa

Direcção tlu acltuos MATTOS o SliÍCÍI,ÍDO--il!icslro ensaiador c ilirccíor ila órclicslra A.C.IIITAM

-SEssüSífísai--

l.l Ml I, dois especlaculos jllllliÍJ lilllll
á \ ,|2 liora da larde c ás 8 Ij2 da noite

DUAS ULTIMAS REPRESENTAÇÕES, NESTA EP0CA
da celebre operátòomica em 3 aclos, ile (üiivol e Dnru, traducção do lv

Garrido, musica do Audrau

lil
éü y iiii I íiij y

Rn II \ i 11 ^§^
ili idüllliiwiy m «c«tí -ííòxsãSÜ

TMmmwm mm^mmm
u Fernandes, Pinto & C. - COJHPAMIIA Souza Bastos

ifffWW fP% iW *&"$
LllgO

m mm ESPECTêCULOS 2

iffll I
A Ia actriz cantora E. Miola desempenha o

papel de André ; Machado, Simão 40 ;
Mattos, Crispim ; Blanche, Betina;

Pepita, Beatriz; Mesquita,
príncipe Benjamin

TOMA PAUTE TODA A COMPANHIA E 0 GUDE CORPO DE COROS

rnoTOGONisn a piusieiiu actiiiz irepa muni

TOM PAUTE Wk k G0XPANH1.4 K 0 GRANDIOSO CORPO DE COROS
Scenarios, vestuários e adereços tudo novo e des-

lumbrante.
MIS-EN-SCÈNE DO ARTISTA HELLER

HOJE PRIMEIRO ESPECTACÜLO h'.TARDE NESTE THEATRO
A' Pis da tarde e ns 8 ^ da noite

Os Mllietes á venda na liiHictcria. Fréços do cosíiimc.

llXDKSÍlRiiVHVE^ENTilÜSÍ-iSHO !

Elogios imaiiiines da imprensa!
Appláiisós espontâneos!

Aiiianliã, Síeguntlarfeirá St —ImrJ.oi-fcan.tlssiina

novidade I Estrcti du grnntlò coiupsuiliin. iiiter-
uucioniil do Viii-itidiides X^aiitisistiosis I

INovidtidos dc «(.'iisit^ão ! «Great sittrviclioii»
dn, exposi«?rio de Cliicttyo — A. Scluuiiauii, em,

prezurio.

A' i hora da lardc c ás 8 I|2 da noite
EM CONTINUAÇÃO AOS GRANDIOSOS FESTEJOS

3PA.RA SOLEMNISAR O

MEIO CEÜTTBITA.IWCP
Da qúerídissiíná revista SÁX M PHfBEWTA

A' 1 liora da tarde A'2 8 1|2 da noite
A's 52a e 53a ropreséntações cio celebre e populurissimo

/ «£'&% f*'í^

1 'M. .H^J
E

Veja-se o progmraina 1103 j nuaes daaiuinliã.

,, Ii ll
Em amlbos os espectaculos o querido e acclamado actor

desempenhará o GARRO D A JACINTHA
BBsiüís.níiifía^uSiâa iSUnDEiinueã-o!

niidao

NOVIDADES SURPRESASI
Aiiimilin, «oa,"u«i«ln-r«>ii-ji — TJItlino disi dos ft-ruiidos festejos do melo

centenário do SAI. IS PIMENTA;
Na pi-òxiinà seiiiiXiui -- A. eèlclbi-o t- sempre desejada revista em 3

netos o 1?' quadros, original de hioiit.'.:i ISnstoH, musica do Stioliini, um-
plia.dii.eom quadros novos, seennt.- iii>v:i<. novos personagens e uovom na»
meros do íiiuftica—TIM XIAt VOÍS. TIJI TUI X'"IAX Diü SXJCTJXaO.

A^^í. Tf r» -TtVWr/TV^4t»t .¦VIlfcl*JTa:".- ilTVC W*.-U* *-. •-:J-i V.-7=.".E-^EX. BTIOICTr:. 1.77".' :• XXS."^ • «ÍI i *.:> — UVtMBBSWM^TEíEâTlEO 
¥AEEÜ©ABSS

Comiianliia dramática danetriz EMlLIA ADELAIDE — Direção artística do
aclor FURTADO COELHO

IjQfdiü DOMINGO 50 DE OUTUBRO 1Í8ÜÍ WLÚM
EXTRAORDINÁRIO SUCCESSO SEM IÍÍU.L

IU" rcprcsòrítâçãó dò üosliiúibranle. ànharáloso o áriplantlldò drhnia cm
5 aclos, 

'dc 
PAULO 0ÍAC0JJETTI; traJncrão do fallecido uscriplor

Anlonio Feliciano dc Ca=lillio

uUiftlili11iL| ifk yuu.yirl
Scenarios todos novos, cuarila-roiipn o t|nc im de mais rico e luxuoso,

Sa acreditada casa MUNDO THKATIIAL; adereços do çoj.lisciSo atltfrcctãla Domingos
.Jncln'Cosia

Hise-en-scène da acliiz Eillli ÂÕOiSDE
A's 8 lt2 horas A's 8 1x2 horas

O Ll Ü3
1 ú

Amauhã — Penúltima reprosehtaçuo da — .TO-
AJUNA, A. DOUDA.

PRONTÕES
B8'iS.A5(5B¥in5IÍIS© ffi V&WWWE

(33iílI>fCiEa Xjitiy-, K-itxlvtyx.)

E32223

0 t/BB DOMINGO
de outubro de m

AO R1EI0-DIA EM PONTO

^

ff"

llll
Pelos celfebrès arti--t.ts dcsta empresa

ToIoíu, Olosá^asti, Miijtca, Menàaro, Etulaii.
Es uiiEnte, Ruis e outros;.

1-lffimÍMe liUCMÍDA

IO
EMPREZA FERNANDES PINTO & C

wmé í)oiiin:fií)2oi)EouíriiiioDsi8!)i)
GRANDIOSA E INSTRUCTIVA

EIpMIsiii âhlíSiibU-oiiilbHlIhiiA
uio kí;io>;í!íiqtjiii r>ii:s.^oízx

SVíOSlü ANATMÇíl E ETHHQLOGICO'
maior e mais co.iupluto qno i ;>in viíido si ^Vinerii

do !¦>:)! «í <lo Norte

MAIS DE f.íi.iíí PREPARADOS EM CERA

ú a missão «le nosso BiUSiiUUj tpio o constante-
mente visitado por nm publico cseolliido e nume-
rosissínio.

r.:i;> se periiilttii-il entrada senão aos adultos
do asuiios os sexos.

üíisi vista dn uiiuii'1-ósd eoneurreneia, o museu
íieii>-:i alierto das IO da. mauliã ás 11 1\Z£ Aa. noite.

ENTRADA

$mmiM 2EOOLOGÍCO
EMPREZA LUIZ GALVEZ

D-')]ll\(i!) 20 DE OUTUBRO DE »80S
AO AIEJIÒ-ÜÍA. ÊM ponto

INAUGURAÇÃO DO BELLODROMO

mm* rr*fu*x*r**PWW

Grandes òpr.vidas por celebres proflasionaeg
A'.S -4. IXOX4AS

GRANDES QUINIELAS
— NO —

F^OIsT^AO LIVBH

Confeitaria e r^jw^^nt de priineii*a ordem
, •: ,l'|irl,. i,'.J lil|í|il-.

DiviTsüef para tikl 
'WfMto 

c classes sociacs
Dns 8 liorti^-Jiift^l^ii^V^tó íneia-noitfa

AO JAKIMJUífSi*3,!'ÊÜÈ'JARUIUI! i

;

^i*^meto JP»Sfi^l>:M mt é o ultimo suecesso do THOMAS A. EDISON. Combinando depois demuito^^tóÉliiaíb% PHO-
NOGRAPHO com oKINETOSCOi?^; ver e ouvirão rcesmo tempo. OKinetoPHOKE foi completado no dia23de agosto do corrente anno. Qjr^EBÚ&ICO
FIGNEE acabado voltar de NEW YOE!., onde obteve do Sr. EDISON o privilegio exclusivo para a AMERICA DO SUL. íffff§ÊÊMtà

A UJLT1MA M AKAVILHA DO SÉCULO XIX VER)! I OLVltt! 11 CUEll 111 TAMBÉM O FlttGOLI NO PHONOGRAPHO-1QS K.TJ-A. DO OUVIDOR 18», SÓ ATÉ O. FIM DQ UeÁ--MBIT*CJLDJí. Sè&l

y ^ÊS^^


