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

ASSIGNATURA

GAFITAr, 24S ESTADOS 28$
Esm_.*iüKtno gos rou Asso

NUMERO AVULSO 100 RS.

11
EDIÇÃO DE HOJE

EXPEDIENTE
liofja-iiios aos *fsx*s. ii.ssi-

{jiiimtcs, enjas assis1»'1-
tu ras terminam n, Híl
«toste mev:, <jiío ut«S essa
dnt» as rcfuriiicm pnra
regular! da cio ua expedi-
qíio cia tollia.

Ilcslando ainda alguns exemplares da
íviillada edição A'0 Paiz /Ilustrada, cx-
pressamente folia para lirimlo aos assi-
•rii.-intos dc auno, continuaremos a dislri-
buil-os nas mesmas condições aos que
¦tssignarcin alô o dia ,')l do correnlc.

Nn inlerior o nas capllaos dos lislados
cia líntãosno roprcsonlaiilcsdeslaeinprcza
e autorizados a receber assignaturas,
publicações o annuncios para esla lolha
•is seguinles Srs.:

S. Paulo — João ile Arruda l.eile Pen-
tendo, agencia lilial A'U Paiz, rua da
licia Visla ii. :i A :

Sanlos— Magalhães .**• Pinha;
Campinas—Pedro Josd Gonçalves;'Taulialé—Anlonio (Jumies Queiroz;
(iiiiualingiielá—Leonardo Zanelli ;
llibeirão Prelo—Toliias Vnlonio llosa;
S. Carlos do Pinhal — Carlos do liar-

valho,
Pelronolis — Maciel & Filhos c Josc

Mal luso ilaia Fortes;
Campos — Manoel Leonoldino Almi-

ranlc Purlo, rua Treze do Maio n. fiS;
Paraliylia do Sul—Jusliniano da Silva

Revés;
Jlacalié—Josc Hugo Knpn.
(iiuo Prelo — Fabricio Andrade e Ma-

riaiin Guarnieri;
Juiz do IVira — Alaliha Campos & C;
Sabará—Alfredo llilioiro;
S. Paulo tle Muriahú — Anlouio Fer-

nandes Vianna;
S. Jnão d'l_mci—Armando Bicallio da

Cunha;
ilarbaecna*—Anlonio Pinlo;
Plia—Major Francisco Peixolo dc Mello;
ilaepcntly o Caxambú — 1'raxeiies da

Costa ;
Mar dc llcspanha — João Gonçalves

liamos;
llio Ilraneo—Joaquim Veríssimo da

Cosia l.anc;
Vicloria — Antônio Moreira Danlas,

Papelaria Commercial;
Pelotas o Porto Alegro — Eclienique

& irmão, Livraria Universal í
Aiiloninu—Libero (iiiiiuarãcs;
Paranaguá—'fheodorico J. dos Sanlos;
Coritiba—Manoel A. Guimarães licito;
Maceió— Francino & Pilho.
Ceará—Viuva liualler & Pilho.
Florianópolis—João Firmo C. Pires da

Cunha.
-BBjJg»— *

A lula rpio tem por Ihealro ha alguns
mezes a mais formosa das formosíssimas
Anlilhns parece destinada a rosussilar,
em pleno século XIX, horrores que se
julgavam proscriplos o violências que cs-
pirüus generosos suppunliamjuão dever
repro tliiüir-so.

Essa guerra enlre irmãos, quo a prin-
cipiii aceilou algumas noções de liunui-
nidaile, vai adquirindo, de dia para dia,
um caraclcr lão feroz o sanguinário, que
chegamos, iis vezes, a duvidar que povos
civiüsados da livre America possam as-
sislir, iqdilTcroiilos, a uma lula cuja des-
igualdade cvidcnle é ainda aggravada
por praticas violatloras das máximas
elementares da piedade e da clemência.

Conheço solliivclmcnle os princípios
tlu direilo internacional; sei que aos
defensores do procedimento da llcspanha
não hão dn faltar argumentos para co-
honestar as providencias oxcepclonaes
decretadas pelos delegados dainunarcliia
liespanliola; não ignoro que em nome
do brio o da dignidade nacionaes so jus-
tidcani as maiores alrocidados, mas nin-
gticm pudera impedir um homem de bem
de verlicrar com vehcniencia as condi-
ções de ferocidade em que essa lula
se eslá clVecliiaiulo.

A nossa missão dc escriptoresnão con-
sisle apenas em interpretar a lelra c o
espirito das leis em vigor e em julgar os
usos o coslunies & face dos princípios
dominantes. Se assim fosso, as sociedades
permaneceriam eternamente improgres-
sivas e inútil seria pretender corrigll-as
do abusos inveterados e dc praticas
absurdas.

li' nosso dever protestar contra delcr-
minados faclos, quando eslesropugnain :i
natureza humana e a princípios de moral
superior, quando a sua leilura nos des-
jicrla frêmitos dc horror o convulsões do
indignação, quando, ao termos do com-
inonial-iis, nao o podemos lazer sem la-
griuias de piedade c sem orações pelos
opprimidos.

0 que se eslá passando em Cuba po-
dera sanecionar-so á face dc quantas leis
positivas quizerem apresentar-me, mas
uão ha quem, escutando apenas a voz In-
cxoravel da consciência, deixo do pro-
lugar com severidade o procedimento do
governo hcspanhol e dos seus manda*
tarios.

Nâo discutimos o problema sub o ponlo
de visla da maior ou menor somma do
utilidades materiacs quo ;i llcspanha
adviriam da posso ou da perda da jóia
antilhana. Economicamente, on não receio
ciassillear de péssimo negocio a Iciuio-
sia da metrópole. A guerra converteu a
illia em uni miuilão dc minas , a paz
nunca volverá a reinar om Cuba, ainda
quando a actual revolta seja vencida.
Será dc lioje cm diante no Ihesouro
colonial da Ilespanlia um valor cuja pru-
duetividado não compensará o ônus da
soberania. II encarada a queslão por este
lado, eu creio que nem a própria metro-
pulo so faz illusõcs a tal respeilo.

Assim o grando argumento invocado
pela llcspanha e por quantos a seu lado
so collocam nesla lula é o do brio o
dignidade nacionais, velho nariz dc cera
de todas as ihelorieas do - mundo, á som-
bra dn qual se lèm praticado grandes
heroísmos... e consummado grandes
iiliqiiidailcs I

Mm nome desle pregão sonoro c vi-
branle, as nações forles lorlur.-iin e cs-
magam os povos fracos e inernies que
apenas lém a oscudal-os a proleeção, não
raro bem illttsoria, do direito o da jus*
lica. Soh esta mascara hypocrila despro-
zani-se as reclamações Icgllimas/vlolam-
sc as prescripções ila clemência, preto-
Tem-se os deveres do Humanidade, lim
homenagem a este Ídolo de pés dn barro.
Eobrccsla-sc a cada momento em erros
graves c persevera-se em faltas impor-
doaveis.

O século XIX tom visto tremular esta
bandeira sagrada, sobro mil fados odiosos
e sobro mil tyranias insiipportaveis. Não
lia nação que" não tenha invocado esto
Iciinnã glorioso, nas boas como nas más
causas, mas quasi seninre nas menos
defensáveis. A accaparação do um lerri-
lorio cobiçado, o emprego ila violência
contra uma' classe mio so revolta em
nomo do garantias oHendidas ou rte liber-
dades sonhismadas, o uso da lei marcial
como meio renressor de eloqüentes rocia-
inações, a ludo servo de viu prolcclor o
decantado eslribilho que do longa dala
faz as delicias ilos berradores tle comícios
c dos myslillcadores parlamentares.Seja esto embora o argumento sob
cuja ígido so acolhem ns partidários ilo
extermínio dos defensores da indepen-
dencia cubana, pelo ferro o pelo fogo;
mas, se assim c, a ilespanlia deveria au
menos ler procura,Io liquidar esla pen-dencia por uma fôrma, que. na liypolliese
do malogro do negociações amigáveis,
nãu pudesse Irazcr-llio ã picha da in-
conseqüência.

d brio e a honra nacionaes tiveram mil
occasiücs de afllrmar-so antes do rompi-
menlo das hostilidades, lisse brio e essa
honra deveriam convergir para uma poli-
tica colonial sensata, que vinculasse os
cubanos á mãi Palria pelos laços Indis-
solúveis tia synipalhia o dn gratidão, lim
vc/. do transformar essa parto ilo sou
território om vinho do burocratas, cm
prcbcnila de lidalgos arruinados, cm ma-

leria collcctavcl de desonfreiada expio-
ração; em vez dc cercear direitos cívicos
c garantias elementares; cm logar dc li-
quiilar á força dc exílios, do liaionclas
o do Krupps, reclamações continuas, ba-
soadas em motivos irrespondíveis, alies-
pauha, atlendcndo um pouco ás duras
lições da hisloria alheia o própria, tle-
veria não esquecer quo as metrópoles
madrastas acabam sempre por perder,
em meio do itnprccaçõcs, os llllios Ior-
nados maiores c educados no ódio dos
que consideram a humildada om face
ilo despotismo o a submissão perante a
lyrania como accessorios do reconheci-
menlo lilial.

Ahi sim, o brio c a dignidade nacio-
naes encontrariam um vaslo campo pur
nnilc expaudir-se, desenlraiihaiiilo-se cm
obras uleis, cm preceitos sensatos, em
medidas franca o amplamente liberaes e
fccnntlas Cuba permaneceria liespanliola
por lempo illtlcllllido, O quando lllll dia
proclamasse a independência, como co-
roiarin fatal da sua evolução, nem por
isso enlro ella o a metrópole deixariam
do subsistir relações cordiacs c sym-
patinas indeslriiclíveis.

I.ogq nos começos dn revolução cubana
o por inlcrinodio das columnas Af) Paiz,
procurei exporem Ires arligos. massado-
res mas necessários, os motivos do
aclual ínovimenlo, a sua filiação hislo-
rica, a sua inilludivei Icgiliniidado o a
siirio ile erros econômicos u ile vexames
di. Ioda a ordeni accuiniiiados pela me-
liopole sobre unia das suas melhores co*
ionias. l)'::!ii rcsuilnva, nilida c clara-
menlo, a mi siluação da Ilespanlia em
faeo dos revolucionários, s<,b o ponto de
vi-la da jusliça das razões que a cada
um dellcs assistia.

Ainda nessa hora decisiva, o lírio c o
orgulho nacionaes, bom entendidos, po-
deriam ler alcançado uma esplendida vi-
ctoria. Piram justificadas, em Ihese, as
reclamações? tim armistício pcrinilliria
rcsolvol-ns, a conlonlo das parles lili-
caules. A Ilespanlia era o lorio,o civismo
cubano materialmente fraco; ao primeiro
pertencia propor a transacçáo. (I venta-
deiro orgulho consiste em reconhecer as
próprias faltas o em procurar sanai-as.
Só perseveram no erro as almas inferio*
res ou as quo tomam por dever o liom-
bridailo o quo só é orgulho desmedido o
vaidade indesculpável.

A llcspanha não cnlen,leu, porém, assim
o não só enviou para Cuba us seus me-
lliorcs generaes o as suas nielhores
Ironas, como exasperada pela constância
inabalável dos seus adversários, aulo-
rizou us seus logarcs-lcnenles a decretar
medidas, cuja dureza loca o absurdo o a
um lempo desperta indignação e horror.

Foi primeiro ilarlinoss Campos, o braço
direilo ila mniiarchia liespanliola, o Sainl
Ariiiand de Saguulo, lioroe segundo uns,
medíocre segundo oulros, prosligioso
para a maior parle, (iuin elle seguia a
llor ila bravura mililar c loilos os ele-
menlos da ollensiva: — um eslado-maior
luzido, oílicialidaile escolhida, regimen-
los disciplinados c aguerridos, material
abundante, artilheria magnillca. Mas a
energia e as sólidas qualidades desses
soldados oxcclloiiles iam quebrar-se con-
ira a indomável resistência dc alguns
bandos cubanos, li' que, nesla causa, os
rebeldes oram proselytos, emquanto que
os da mclropole eram" simples escravos
dos regulamentos militares, tis primeiros
baliam-se por unia Fó, por um Ideal,
por um principio elevado e santo ; us
segundos pelo slricto cumprimento tio
dever, sem crenças, som cnliitisinsmos,
sem ódios. Quem sabe se no animo de
cada uma deslas vlcllinas da disciplina
não haveria mui sympathla profunda
por essas guerrilhas" heróicas em cuias
veias circulavam ainda algumas gollas
do sangue buliçoso dos companheiros do
Mina o dos bandos dn l.mpccinado 1

Ma. o general do Saguulo não servia,
lira priiileulo o generoso. Nem sempre
fuzilava; ás vezes perdoava. Porventura
no seu longo tirocinio inililar apren-
dera a conhecei- o valor dos homens quose balem pela liberdade da lerra em quenasceram. Talvez a sua anterior estada
na ilha, por oceasião du primeiro levan-
lamento, llio livesse gravado no espirito
impressões saliilares, fazendo-o julgar
os patriotas anlilliouos com alguma im-
parcialidade o jusliça. Ksse sentimento dc
Independência, que'na Ainoricno na liu-
ropa cllc viu lanlas vezes faeo a face,
acabou, quem sabe, por suavisar-llie a
rigidez da energia guerreira o por on-
tcriiccor-lho 0 coração do soldado. Cum-
pria cum u seu dever, perseguia olisli-
lindamente os revolucionários, mas benc-
llciava os de quando om quando com a
applicaçáo dos princípios humanitários
compatíveis cum as durezas dn guerra.

lisse regimen relativamente benigno
vai porém cessar. A monarebia hespa*
ilhota já não considera a sua ilha como
uma porção da palria castelhana. Tra-
Ia-se do um duelo, do um concurso de
vnlcnlins, cm que a mclropole pretendo
o campionato. 1'el-o-ha ? Pela parte que
mc loca, ou que adoro a llcspanha, faço
uo einlnnto ardentíssimos volos pela
vicloria cubana.

Vai ser inclemente o dcsapicilnda essa
lula desiguttlissima. 0 novo logar-le-
nenle daniotropoloserá inexorável. Nom
tréguas, nem quartel. 0 fuzilamento sys-
Ihcin.-lico. A hecatombe por lei. o exter-
min io a sangue frio, calculado, ostra-
tegico. (iodas de sanguo afogando nau-
fragos da liberdade, saraivadas do
ineiraliia despedaçando nas almas as
aspirações da independência o intorrom-
pendo bruscamente nos lábios us orações
pela palria livro.

Por lundu, no ullimo plano, plantaçõesa arder, locomotivas explodindo, dor-
montes sallaudo. os campos em pousio,aterra, madre uberrima, parindograuinia
em voz do algodão, capim cm vez de
fumo. Cuia miséria enorme, dc norto
a sul, ilo nascente a poente, os lares
dcslruidos, os gados a monle, o com-
mercio nulio, a industria paralysada o
por sobre ludo islo, longe, niuito' longo,
até onde 0 olhar lill alma pode penetraros myslorios do infinito, n (Igurn aum-
real da civilisaçâo, o genio da Fraler-
nidaile, chorando convulsaincníc, i icon-
notavelmente, a perda das suas illusõcs
mais queridas o dus seus idóaes mais
formosos !

Cumo ludo Islo 6 horrível o como em
face da realidade inexorável dos faclos,
a lliiinaiiiilado oslá ainda lão longe do
Deus e lão próxima da brulalidado
nativa 1

O unha e Costa.
-**&=— ,

SERVIÇO ESPECIAL D'0 PAIZ
_-Ia.tli._k1., 17'.

Oovrom bon ton nluiMiiunton ko-
bvo oh progressos tlu rovoltiçüo
om CJtibii.

JNfh-auom actnnlmonto n credita
nas notietutt oíUtíluoKf dando oon-
soculivns derrotas' dou iimur-
_t*OCtOH_

Berlim, li*-.
O prlnolpo tto iílHninrol. tom

passado bom o vocoborA os nouri
hiuÍqoh no «liu 1" do nbrll, por oe-
oasluo tio seu tíl" iintii vtíivsnrin.

l_3ei*liin, IV.
IC* corto t|tn! o (jovorno nlltnníln

deixará do lomar pnrtn omcpml-
cnuii* protesto cnlloctlvo oontrn
om BSstados Unidos tia ._A.mer._cn
i'.o I-Oorlo, not* motivo «lu _.*lli:;ii.
r-nue In do -Cubn.

Ao (iui> uo di/ o olinnooUor oni
nova oarta no tór. Cnnovns dal
í Ias! Illo doolnrnu ncüai* extra-
nhavol tcpio o uovorno liospanbol *
prounrasso promover mnnecárdqf I
orn qnoslão c|no absolulninontu^
dosintorossuvn oh potoncina eu-
ropóus** "Vienna, 

W.
O covorao ans trinco aooltn n

renovação da trlpUcò alllunçn,
liOlUIlj W.

Tira li z ou-«o hojo u BOSt-ão ko-
loinno do ronborturn tlu parla*iiM-nio italiano*

-¦V niiniiru rompe reeernm -J-ííÜÍ
dt.pulados. Nns Iríbunns víu-hc
u iina flor du Roclorlndu romana
«* Iodos os mcmliros do corpo
diplomático,

JNa praça da IMonlo Cltorlo
nchnvum-so ngloniorndns umas
duas mil possuas, cpio nãn pn-d oram tor outradn nns aalorms,roplotas do Individuos do todas
os claMBoSf quo tinju oxcopclnnal-
monto ponotraram som aartues.

<> aspecto dn rüolntu o do todas
am dopcndonclas ora o dn utna
l*randa solcmnidatlci uuitnada

som n pronccnpnç.rio do inciden-
tos dosacraduvois*

-A. c nar da do palácio oraoxola-
sivaxiicuto foitn pola policia como
nos dias ordinários. Am aulo-
ridades tnostravnm-so ooufíantos
no povo, (pio absoiutatncnto não
nprosonlava intuitos aga:r*us"
sivos.

_A.u&cnltancIo a opinião dos di-
vorsos jjrnpos tlu oamara, vimos
(pio o ministério Kudini causou
impi*ossão iavoravol ús diversas
fracções, sendo quo as mais
oxtromadas aguardarão os sons
netos aílin do resolverem sobro
u (iitiluiU) n seguir.

Xodós os membros do governoacUaram-flo nn câmara muito
tompo antos da abertura da sos-
são. _N'u sala reservada, o prosi-douto do oonsolbo oonsorvou-so
do ptS, sorri don to-j cm cnn vor sa
com o duqub do feSormoneltiii

Os diversos grnpos do dopn-
todos pnlestravam pólos corro-
dores. Kriiui objecto do especial
attenção Çuynllüti, I5ar>-.ilai, Im-
brinnl o TSXazxa quo conversavam
ii pai'lo nniinudanionto*

Á.borta a/lnal a sessão, o mar-
queü do 1-tudini subiu tt tribuna
O declarou quo tivera n honra, do
ser chamado para organizar íiã-
Uin oto e quo, tendo-se dosompo-
nhado da espinhosa incumbou*
cia, vinha apresentai*' o seu pro-
gramma ú câmara dos depu-
Lados.

_A_.l>oi'dou desde» lo^ro n questãoda _A_.bys8h.hi o disso que ao iih-
sumir as rédeas do Kovorno OU-
coni rara ns nogoclaçõos da pa-/
ootn jMeuelilc iniciadas peio seu
mil o cesso r.

I-Üxaniiiiaiias as proi>OstaS, on-
lendeu que ora sou clovor proso-
üuii* o ugora ootniaaaion ti ca-
mura quo n paz só sorii íoiln se
deixar intacta a dignidade da
llalia pelo reconhecimento da
possoMsão tio ITigro. JNo caso
con t rario continuar il n guerra.

A.l lud indo cm sC£.UÍdflt ao de-
sas Ir ti do Aditn, disso quo os
culpsidoH sorão punidos.

2?ndiu depois (pie lhe fosso con-
codido a credito extraordinário
de IOO milhões do liras, alim tle
atloudor iis dospozas com a cam-
punha da jYbyssiniu.

Concluindo o seu disenrso, ap-
pellou parn a concórdia dos por-lidos, quo robustocortt a energia
do governo o declarou que man-
tor ii n triplico alliança.

Gí rondes ax>plausos do recinto
o das tribunas intorrom pti ram
por vezes o orndor,quo foi accla-
mudo ao deixar ti tribuna.

jV sessão foi immodialamonto
susponsn o o ministério seguiu
para O senado, onde apresentou-
so o da mesma iórmn expoz o
scu programma.

.A. linguagem eorrcoln do i>ro-
sldonto do conselho o n onorgla
(pio por vezes transpirou das
suas palavras causaram optima
impressão cs preveni rom exe oi-
!enl emento os oupirilos a propo-
sito dos actos íuturos tio go-verno. "Roma, IT1.

O deputado Uo -IVelioo chegou
hojo a esta cidado o teve onlhu-
Híoslica recopçfio»

.Na estação tia estrada do forro
o esperavam cerca do G.OOO pes-soas cpio o levaram om Iriiiitinhu
ató o bolei onde ioi residir.

O povo disporsón-KO, depois
(pio o iilustro democrata ngrado»
eeu-lhe a ilemoiist ração de sym-
patbía tpie merecera. JBosco tam-
bom falou» atacando a bnrguozia
e o clero, sendo deliranlemciile
applaudido.

Eoinn, ir.
Ort diversos contingentes cita-

mados pni*a roínrear o oxorcito
da .A.frien. sommmu o OiltíptivO
ilo <K>. .)•_)<_> ltOlllUllH.

-tjíoiMa, 17.
ÜNTolicius oíHciaos dizom qno

JMeuelilc avança om tlirocçào a
JMni-ub.

3íü:ir-iSíi.oii;tli, \T.
Os reforços enviados pelo go-

míral I ir. Idisora chegar um sem
novidade a ICassala.¦VVsiwhiii<«*l-,0-:i5 17.

Olnoy vai enviar ao governo iu-
glOSQ u proposta do pi*(.sidt!iit.o
Olovoland para o nccôrdo anglo-
venezuelano na questão tle H-
mitos.

ISTo-W "Vot-U, IV.
Oalixto G*arcia onihuvumi para

Oubo no vapor inglez díiM-miidii*
tpie novatueutO foi restituido aos
armadores,

3r_.imsi3 1 V.
O conselho do Sustado pediu ao

governo quo restil nisso a liber-
cindo aus depulados presos purdcsaílcclo- ú aclual situação*»

Vt5lj!;_,i-;iiso, IV.
A inscripção dos guardes na-

oionaos do iti a í5ü annos comoça
no dia 1 do abril.

Vs.Upai*aiso, IV.
Foram OXCOlIon 14»s us provas do

submarino « Sabei* q navegando
ti HUpeWlciO das águas.

Valpai*o,isos IV.
O osorlptor 'Serrano discute

nctualntcutc a probabilidade da
guerra entre a Itcpuhlica jVr-
genlina e n ClUlO.

A-Ssinupçrio, IV.
O Dr. Ililiorè da Ounha apre-

sentou hoje a sua credencial de
ministro tto Brazil .junto ao go-verno poraguuyo, O discurso do
illustre diplomata o a resposta
do presidente da üopubliea ex-
prímiram os voteis pelu continua-
çfio iin bem iiinisiuiu outro uu dois
gOVOl'1108.

lüuciios A.ii*os, IV.
O IJr. (iomii-i I?orolrn, 1° sn-

crelario du legação tio iSrasdl em
A-ssumpção, seguiu pura assu-
mir o seu cargo.

Xftxn do ouro 310.
Moiií<_vi«!<*o, W.

Um ernpo ilo ctitucliiutos iin
nnlvorsidndo apupou o presi-denta da R-opublton, HIstií aberto
inquérito nílui ilo pnnlr om oul-
pados. -j,^

Kcoiro,.iJ[SKia
Chogou n esto porto,-ni-t-POce.•llento ili, IMimioviilO», n nt^atadni.

Irnncoz •'i:{aiiiili>iiipM-ln«nri»Cl ..

1C«IÚ designado o dia ,1H d<
nbrll 'pvnximo 

pnrn príli.ciltr-HOil nlniçnn pnrn pmeiiulicií^-i-.yniiíii
abortn no senado ledefciií-. Wc*
IJr. Correia do .Araujo. ' .N..:,!-*

O JJr. Ho«n oMilvn l:BW.
<*f-nilií'.iin i*ocopi;iio. <*• (jovornndoiMlo I-.stadn, autoridades, pa-rentes, amigos c co-roHgionarlos
fornm rooobol-o a bordo.

O illuslro pernninbucnno í',ii
acompanhado por grande nu-
mero de pesfloas om carros o
limi.1h ospoainoH utú o pnlnolo do
governo o d*nli ao salão do lhea-
tro Mniilii ímíiIh-1, onde loi oilero-
cido n S. Il_3x. um lauto htiiiqucto.

Ah ruas achava m-so oraamen-
ladas com bandeiras, arcos e fo-
lhtigciis.

Ar.-maiii, IV
1*000(10 ainda não

i* vioucm hoje.
(> coronel Valladão êontinún :

bordo, outlo tem sido visitatlt
por seus amigos*;

Wniilos-, IV.
Koallzotl-SO lies! a cidade grand

reunião de republicanos nativíf:
lus, aclinndo-so roproscntadns
todas as elas^en.

ArcMiiiiui (ul presidida por An
nibnl Masearõnbns, quo cxpnz as
UÍ6na *.l^ mani fo*» to do pari ide
sendo doliranl emento applau
iliiln.

O manifesto foi assignado pelas
pessoas prosontos,

l-Poi acclnmndo nm dlractorio
provisório qnofiiMtu r,i£tnposlo dos
soünintos cidadãos :

.Toão dos San*o**-. J\i..'iiivn, P^rnn-
ei sc*» Oru-St »Torj»o Ilraneo, Ar-
thns í*ostn, BInrto llotnhy _Mcn-
des o Osório Costa.

Porto AU*í.>-i*í», IG.
(Demorado pelo lelejr.iplio.)

^Tcndn o I )r*. »Touo ITranctaco
IVXachado, nm dos rodactores do
or-Ltão dissidonlo » ICepubUfa p,
dcolnrndo qtio nnt-o-hontom a'nni
dos intorvallos dn funeção uo
otreo do cavaiUnbos fora qnnsl
victima de um nttontado contra
suu vida, o (|ue ntlribuiii ii per-
SOgulçfio poül ica. (! havendo leito
reforoneta n nlguns moços qno
ol_*ereeenmi-so a ncnmpnnbnl-o
ií sun ca*«n, estes, pelu itTcdorn-
<;ão» do hoje, dis:em ser exaclo
t orem ncompnnb ido t» referido
doutor, cm vi Mia do receios do
mosmo, (pio se achava com sna
esposa, mas quo coisa alguma
notaram quo dú*sQ logar ti sup-
posição tio (piahpier nttontado*

Pot-in /Vloerrc, Itfj.
fDeniorado pelo lolcgraplin.)

O Olnb Nstviil tln cidado do liio
Orande colobrou hontem uma
sossão si de nine, falando entre
outros o JJr. lio moro Uaptista

O vapni
jlôill) »,'.

que, nprovoitnnilo a opportnni-
dado o retorindo-so n homens c
factos, manifostou-so oni oppo-
sição tt politica republicana da
situação rio-grandense, do no*
Gordo com a condueta do órgão
da dissidência do que O redator
principal.

Ouro ÜProto, IO.
(Demorado polo tetogropüo.)

A. câmara municipal tio Ca-
rnngola oslii negociando com n
caixa econômica particular tio
Ouro 1'relu o omproniimo de
500:0000, no typo rto 1)5 o .jnroado 7* °/o> garantidos polo govoruo.

AVULSOS
8. tPaulo, IV,'

Inaugnrou-so no dia 13 do corrento o
retraio do marechal Floriano, mandado
tirar pnr empregados do correio geral— Costa Urum.

Iltn.S.iliy, ir.
Aípii chegou lioje o condo llotl. cônsul

italiano, Bondo restivnnienlo recebido
peln Colônia italiana o autoridades locaes,
.oi-llie oHoreoido lauto Janlar, haventln
enlliusiasticos lirimleá ti llalia o ao llrazil
—Clortndo Paluinbo.

íí in W
ü

Consla tpio o illuslro niinislro da viaeão
opina pela conslruceão do uma liniia
aerca para o trafico de passageiros dos
subúrbios, ficando as acluaes iinlias ila
Cenlral destinadas ao serviço do interior

A idéa é excellenlc c não ti nova. lia
alguns annos uni dislinclo engenheiro
requereu ao poder legislalivo uniu con*
cessão para ciuprclicndcr essn melhora-
monto, obrigando-so a dividir com a
Cenlral cerla parlo da renda ; mas não
foi allondido, porquo prevalecia enlão o
pensamento do monopólio dc zona; acre-
ditava-se quo a linha projeclada concor*
rcria para diminuição das rendas da es-
Irada do governo —preconceito funesto,
que lanlo concorreu para o retardamento
du progresso das comniunicaçõcs no res*
pectivo território ; o, como valiosa oli-
Joce.no, se allogou mais que seria dc
grande incominodo para o publico a su-
bida ãs cslações. .

O projecto foi esquecido o os nieslr.s
ua especialidade continuaram a estudar
os meios do melhorar a eslrada de
modo que ella pudesse altender com van-
tagcin ás necessidades do trafico sempro
crescente e cm proporções fora do com-
muni.

Vcrifiendna insiifücioncia da aclual li-
nha dupla o sendo de absoluta urgência
tornar independentes os dois serviços —
o dos subúrbios e o do inlerior —ora
necessário construir nova linha ou alar-
gar o leilo da eslrada para que pudesse
recelier mais duas lalcracs; esses pia*
nos, porem, demandariam despezas cs-
Iranriliiiarias, uãosO com as consirucçüsa
tccliiiicas como com a desapropriação
dos lerrenos mnrglnncs quasi complela-
inenle edilicados, desde ll estação cenlral
alé Cascadura o, porlanlo, muilo valiosos
Além disso seria necessário remover es-
taç.õcs on mellioral-as com obras lambem
dispendiosas, o que eqüivaleria a uma
transformação radical.

Adopladaa idéa partilhada pelo illustre
minislro, introdiizir-so-lia nesla capital
o systema do caminhos da ferro elovadtej
que lão bons resultados lèm dado cm
Xew-Yurli o em Chicago, principalmente
na primeira, que, pelas condições ts-
pociaes da lopograpliia de sua siluação,
si: prolonga por uma lingua do lerra,
dando enorme extensão ás ruas e ave-
nidas. lim Chicago, duranie a quadra da
exposição, uma linha de elevados provou
a efíleacia do syslema, servindo com van-
tngein e a preço módico ao transporte
dos dois milhões de habitantes daquella
prodigiosa cidade.

U systema é com elleilo dos mais
commodos o, relativamente, barato.

A construcção dc linhas elevadas para
o trafico do subúrbio será menos ilcs-
pcudiosn do que a do novas linhas ter
reslres, o lera sobre eslas as seguintes
vnnlogons:

Segurança absolula por ser physica-
monle impossível o encontro do irens, o
a linha eslará sempre desimpedida de
obstáculos aecidenlaes;

ilodieidado das despezas dc conser-
vação :

Ileducção do pessoal, não só dc ton-
serva de linha como tio vigilância, porque
as cslações faollilam inuito a fiscalização,
venda de bilhcles c cobrança dos
mesmos;

Ausência absoluta da poeira lão perni-
ciosa, principalmente na eslação quente;

Evitar desastres pessoaes, porque a
linlia eslará sempre c forçosamente Vc-
dada c será impossível atravessai-.-.;

Diminuição considerável da trepidação
c ruido por causa da elasticidade do
Pite -.''tçonòmia ijcitaaierial rodante, porque

iCoMIÍMf'./agoKB*'üoruieiitesc trilhos,
JiiaUwk 

'''dei'isolo,'' 
tljiàit.^uilü menos'itijeitoí'WtldinbjilS' 'fktf''^ datnui-

flcam; .* , • !n^-_?|a^_Mj^g #p-j___^_l%| §^-*è^t
mente n scxviftli.dáiOstrail'», jiol*_;-iíijct
plunudo as obras. d_).al-vei»M*l_|idàíUiáfcfe
das pilaslras, tu<lo'*V> t_-à1íàiliò'i cõriífisttlrfe;*
em montagem de peças dc Torro .flí} maiè
simples cstriiclura. * ¦• • > i

Alem de Iodas e.-sas vanlagens accroül
a de serem as Iinlias elevadas extranr-
dinai i.iiucnlo assimiláveis ii Iraccáo pela
eleelricidade com mais segurança c eco
munia do que a oliiida pelas locomotivas
a vapor.

No vastíssimo recinto da exposição de
Chicago fez-se brilhante experiência de
um systema tlc caminho de ferro aéreo
clcctrico de simplicidade admirável.
o irem circular parava instantaneamente
á vontade dos passageiros cm todas os
estações; os wagons do syslema do.
nossos carris urbanos linliam cancela
Internes, fechando e abrindo aulouiatl
camente, e cm lodo o Irem só liavia nm
conduetor, encarregado do mecanismo

Nessa linha provisória, construída so-
liro pilaslras de pinho, circularam mi*
lilões de passageiros c nunca liouvn uni
sinistro.

A cxccllcncia do syslema eslá, cnmo
dissemos, exuberantemente provada nas
duas grandes cidades mencionados.

Tal é a segurança das iinlias que os
Irens cm New York so succclcin com in-
tervalos de tlois minutos e menos nos
lioras de maior circulação—das O ãs II
da manhã e das ii ás 5 da larde. O inler-
valo ordinário é de cinco niiniilost- ia
sorle que é impossível a accuiaulação
de passageiros uas plataformas.

A primeira linha elevada foi construída
cm New York em 1870 ; esta e as outras
que constituem lioje o syslema de viação
da Companliia Maulialtau Uaihvay concor-
rcram efllcaznicnle para o desenvolvi-
menlo da eidade c são a empreza de
Iransnoi-tc mais rendosa do mundo. *-.••..

' 
A experiência tlc 20 annos deu sempre

os mais satisfatórios rcsul lados; c o
systema vai ser empregado cm longas
distancias em Chicago so organizou
uma companliia com o capital tio 240 mi-
lliõcs do dollars para construir uma li-
nha dessas entre Now York c São
Francisco para diminuir do tlois dias a
visgom agora feita cm sele uos trens dc
rapidez ordinária..

¦A idéa do illuslre minislro é digna dc
acolhimento O merece ser com urgência
executada.

¦c*$t_
Depois da audiência publica dada hon-

lem pelo Sr. presidente ila ilepublica, a
qual foi Iiaslaute concorrida, S. _x. des-
pacliou o seu expediente, no palácio,sul,indo ás ã horas da tardo para o morro
do Inglez, de onde regressará amanhã
para despacho.

(ls religiosos lioncdiclinos solcmnisani
no dia 21 do corrente a festividade do
seu glorioso palriarcha, ás il horas da
manhã.

Conforcncinrain Iiontem com o Sr. mi-
nistro do exterior os Srs. Carlos de (laslro,
niinislro oriental, Aslroga Pereira, encar-
regado do negócios do Chile, e Diez dc
Mcdina, niinislro da llolivia.

O Sr. Carlos do Castro, amistosamente,
(ralou de diversos assumptos concer-
nenles ás boas relações que mantemos
com o Uruguay.

O Sr. Diez de Mcdina espera inslruo-
eões dc seu governo para assignar os
(ralados tlc cxtradlcção de criminosos,
artes liberaes c coniuiercio, cujas bases
eslão ilellnitivanienle assentadas enlre
S. lix, e o Sr. minislro do exterior.

Conforme noticiámos, o Sr. minislro
da guerra, acompanhado do seu eslado-
maior; assistirá lioje ao exercício do 1»
regimento tie cavallaria, '.'" regimenlo de
artilheria o '11° de infanteria, quo se
realizará ns 't 1/2 horas da larde, nu
campo de S, Chrislovão.

Teve honlem demorada conferência
com o Sr. prcsidenlo da Republica o
Sr. coronel Hermes da Fonseca: com-
mandante do 2» regimento de artilheria.

Os Srs. almirante Eliziario llarhosa,
ministro da marinha, com seu eslado-
maior; almirante Coelho Nello, chefe dn
repárlição da carta marítima, o contra-
almirante Gonçalves Duarte, inspeclor
do arsenal do marinha, visitaram lionlein
as diversas repartições do niinislerio da
marinha lia illia ilas Cobras.

Solire a nolicia que lionlcm demos de
ter sido avistado pelos commandantes
dos vapores Campos o lisperanpu na co-
róa Grande um vapor submergido, com
os mastros ftira (1'agua, lemos a aceres-
cenlar os seguinles tolcgranimas rece-
hidos pelo capilão do porto desta capi-
tal :

«Mac.mii5',I5—O vapor Eggloslone Abby,
de Cni-dill' para o llio da 1'rala, com 3.400
toneladas de carga, encalhou n abriu
agua, dizem os salvos, nos baixos de
S. Thomé.

Faliam 14 marinheiros, inclusive o
coiuinandnnle.

Acham-se nove aqui cm Imbetiba—Joa-
quim Francisco Caeilhut. „

ns. .Ioão ha üaiiiiAjIó—O comniandanlc
do vapor Pinlo passou lionlcm, ns lil
horas da manhã, pela Coroa (irande,
baixos tle í;. Thomé, vendo o vapor nau-
1'riigailo na Coroa Grande Leslo Oeste eom
pharol de S. Thomé, distante O milhas,
Ap.roximou-sc do casco ua distancia do
."> melros, arrebentando o mar sobro o
naufragado.

O casco eslá alagado, sem genio a
bordo, nem cscaler.

lista ,io suesle dà galera perdida lia
annos o encoberta*—lleleqtvlo diicapilunia
do podo cm _'. João da llarra.u

A barca Anna Elisa, enlrada anle-linn-
tom do Mos.--.orii, trouxe a seu bordo 14
tripulantes desse vapor naufragado.

PaPELÍfSpRESSlO
Ao Sr. inspeclor da alfândega será

hoje enlreguo a representação prumo-
vida pelas emprezas jornalísticas desla
cidade., que abaixo publicamos.

Conhecidas as causas do que so origina
o illegal augmento dos direitos sobre o
papel de impressão, causas expressas
naquella representação, devemos espe-
rar que o digno c honrado funceioiiarin
a quem se representa leve ao conheci-
mento do Sr. minislro da fazenda os jus-
los motivos cm que so baseia a reclama-
ção dos importadores de papel destinado
á impressão do jornaes.

Não ha no Drazil fabricas de papel e
qualquer oulro recurso falleco á im-
prensa para prover-se desse material
indispensável a não ser imporlando-o
dos mercados estrangeiros. O custo do
papel elevou-se desde cerlo tempo dc
medo desconiniiinal, pelos gravamos que
lhe trouxeram as intermináveis baixas
do cambio, o a esses ônus veiu juntar-se
agora o exorbitante acerescimo de tli-
reilos cobrados em virtude de má rc-
dacção da lei do orçamento.

Que a petição da imprensa seja dele-
rida, como manda a equidade.

Eis a representoção :
«Sr. inspeclor dn alfândega—03 abaixo

assignados, editores de jornaes, nesla
cnpilal, requorem-vos seja reduzida a
Uíta iicla qual liiraiu pagos os Impostos
fl()S despachos do papel que importaram.' *ü -.pf.pt..tle,.impressão para jornaes
«folC.;DupóJXkauginenlu dos direitos,
MÍPjflfitt*m.s smie.vlq-^uii dn senado paraa csMiM.dys Sí% açniij^dó,,c.i.ue. iiuno
s^u_íl-rl..!tor,%,vcaádpi-9s;níirii.o.jdeliui-

.Ias S-fbqiüt^iliçm,(((io..tp^lo liavWò— '  -*  ¦' ¦-'- 
líjoill

, senado. :-Vc.f!i
cobrança de- Ibi+

erviu d^ba^iiuloi^fi.iupaiT}
nessa reilaeçao fni oxclni'Jf»...j;excop$,
do papel de impressão parà.jornaès^yu-
slaiile das emendas do

Náo é, pnis, legal a
poslos em dobro sobre o papel de im;
pressão; e assim rcqiicrcin-vns que re-
Bliínacs o excesso aos que já pagaram, e
lixeis a taxa simples para os que ainda
náo pagaram novos despachos, cstahelc*
cendo quo os Impostos solire papel ile
Impressão paia jornaes sejam cobrados
p -la taxa simples, como é de justiça.

llio de Jan.'iro, 12 do lliarçn .lé I80;i.
Pelo Jornal do llrazil, li. Si:.\iiu.., ;;c-

rente.
1'p. do llodrignes & C. [Jornal do

Commercio), João IIutista horas.
Pola sociedade aiiouruia Gazela de

Noticias, Jn.io l'i:iu:i,;._ llicimi.l.u lln .ha,
direclor.

Pela sociedade anonvma O Paiz, A. G.
Ili: FllEITAS.

Luiz Fkiiiigira nulIoeiiA RniTO [Gazela
tlu Tarde).

I'p. de /:'. Lambert, Itomr.iiTO Martixs
Alvim.

Pelo /'. Quixole, Anoki.o Arostix*.
Pela Cidade tio ltio, José no .'atro*

CIMO.
ivr.l /,Viíj'íi Qornal illuslrado), Olavo

IIii.ai;.
Pelo /,';o de Janeiro, C.val. .irri JIiu.lo.
Pela empreza do jornal .1 Noticia, Sal-

yAiion Santos.
F. IIaui.ix.í (llevisla Itluslratla).
Esleve lionlcm no palácio ilo governo,

onde foi recebido pelo Sr. capilão de
mar c guerra Luiz 1'cdro Tavares, o
Sr. barão de Jaceguay.

Foram nomeados o coronel Jnsino
Anlonio de llarros, o major lirneslo Dutra
de Moraes e o capitão Knéas da Silva
Medeiros, para ns logares do Io 2o c 3o
supptculcs d, substituto do juiz seccional

do Eslado do Illo, na circumscripção dc
Sanlo Antônio de Padua, pelo lempo dc
í annos.

A Casa da Moeda recebeu ultimamente
para os serviços que lhe estão alToctOS
30 toneladas dò cobre e 10 de nickel.

Aprcsenlon-se iiontem no quartel-gene-
ral da marinha o capitão de mar e
guerra Antônio Alves Câmara, por ler
deixado a direcção da escola naval. .

Conforme noliciàmos, o 14" de cavallaria
foi mandado estacionar na cidade de
Ponta Grossa, no lislado do Paraná.

Permillir-nns-ha o honrado Sr. niinis-
Iro da guerra que voltemos ao caso da
matricula dos niiiiunos da escola mililar,
desligados cm 15 demarco do auno [ias-
sado.

Chamados esles moços ú capital, afim
dc serem readmitlidos o estabelecido que
íeriam preferencia, entraram desde logo
no gozo de um direito, que uão precisam
mais pleitear o de que não podem ser
privados.

Enlrelanlo, já demos nolicia do pri-
ineiro fracasso que tiveram!... Ao noli-
ciarmos o caso, dissemos que a admiiiis-
tração dn escola infringiu o regulamento,
deixando do parle OS mais graduados o
os mais antigos para designar os mais
modernos. Se bem que não lives-omos
sido eiiiilc.-lailiis, insistimos .-obro esle
ponto, fazendo notar quo é o arl. 40
que expressamente, eslatuc a respeito e
que foi esquecido, conforme citamos.

Não paliemos o que tem resolvido
a propósito o Sr. marechal Dornardo
Vasques; mns confiamos que a sua de-
cisão será paulada pela justiça, em favor
dos direitos ilos cx-aluninos.

Islo vem de molde pelo boato que cho-
gqu nlé mis. Dizia-se honlem que o Sr.
niinislro da guerra mandara que os pre-
leridos ua nialrieula rcqiicrcssein a re-
validação. Não aeiediláinns. 1'ina pelição
nestas condições seria o desconhecimento
de um nclo expresso do governo que os
mandou continuar os seus estudos cm
1890.

A solução não pódc ser esla, que é ao
inesmo tempo excusada o protelaloria.Mslá imiiiineiile a abertura uns aulas e
os ex-oliininos presentes nesla capilal
devem ser incorporados á escola ou
distribuídos inda do Ceará e pela dn
llio (Irande do Sul. Tudo que não
seja islo lornar-se-ha, ainda quo por
dias, na melhor liypolhese, a conlinúa-
ção das penas de' exclusão e desliga-
mcnlo, que furam annulladas.

ULEIDOSGOPO
Tudo enfumaçado no campo do meu

Icaloidoscopo, Nada vejo. Estou pasmo u
envergonhado. Envergonhado, porquo
promolli que no prisma desla sccçãl só
se rcllectiriam as cores alegres, as cores
que riem. li agora? Agora, vejo ludo cs-
curo. Ou por culra, nada vejo. Só ha fu-
maça no campo do meu kalcidoscopo.
Fumaça só. Estarei eni Pclropolis, cnvol-
vido pelo russo? Nada vejo. Mas ouço ;
ouço algumas badaladas, trilnr de apitos,
grilos roucos, um ranger surdo de ferro
sobre ferro...

Querem vér que a gcule de Macéo eslá
em Havana, tocando a rebato e incon*
dinndo ludo? Abi eslá a origem da fu-
maça, que nada me deixa ver, 0 a dos sons,
que facilmente ouço! Mas os npilos?
Talvez que Weiler esteja neste momento
a chamar pela policia... Tudo é possivel.
Mas os grilos roucos e furtes ? Serão os
da Ilespanlia nn auge do desespero ? Tudo
é possivel. Pobro llcspanha ! Gastar ini-
lliõcs, arruinar-se, abafar condidos om
llarcelona, agüentar desaforo grosso,
para depois,..

Pobro Ilespanlia! Viva Cuba I Viva
Maçou ! Viva tioniez ! Viva Havana, com o
seu charuto republicano I

O campo do kalcidoscopo começa a
limpar-se. A fumaça vai dcsapparocendo.
Vamos vér agora o campo do combate...
das eliammas. Pobre Havana ! Iiniuorre-
douras cinzas I O campo do kalcidoscopo
vai se limpando, lentamente, aos poucos.
Vejo a uni caulo, contrlslndo, de mãos
atadas, um general, Será Weiler ? Náo é.
Ii' o marechal Jardim, li o reslo, não é
Havana? Não; é a Cenlral! I,á vai um trem,
no longe, niuito ao longe, quasi fora do
campo do kalcidoscopo. li Cuba? Qual
Cuba ! qual Macéo ! qual nada! O fumo,
era das locomotivas; os apitos, eram du
chefe, ilo trem ; as badaladas, da sinela
da estação ; os grilos roucos, da llruoks;
o ranger surdo de ferro snbre ferro, era
o dc rodas sobre trilhos...

Manliã lindíssima, Céo azul, sem nu-
vens. E no trem, já dcsapparocendo,
quasi fora do campo domou kalcidoscopo,
um lencinho que ó sacudido, sacudido,
sacudido... Já não vejo ludo escuro :
vejo ludo roxo—um roxo claro, roxo do
saudades...

Ella partiu. :-'-
RONEOA.

«»
Não fi exaclo que fosso adiada pnra o

din 7 do abril a abertura das escolas
publicas, conforme noticiou Iiontem uma
folha da manhã,

As escolas eslão fnnccionando desde
anle-hontcin, como disse O Paiz.

O Sr. niinislro da fazenda presidirá
hojo O conselho de fazenda.

Os Srs. Abreu Oonçalves & C., eslalio-
lecidos á rua de S, llento n. 2(i, e Go-
rardo lloilrigues dns Sanlos, cstabclc-
cido á rua Municipal n. 14, apresen-
laram queixa ao Sr. Dr. Moura (iarijii,
I" ilelrgiido auxiliar, ciinlra.lohn P. hawiin,
qne dcsapparoccu com SOiOOOÍ, sendo
lí!:nu:t_ ila primeira linna o r.:t)U;i. da
___{___?•
...Lavíoi*, havia recebido lal quaulia para
élK-ÍIuár' Usuisacoõe.. eoininerciaes por~4fA(aa daiiucliiis.se/iljores.

^'Prflltí^jç^ llila dc
tiijssia reocli.emns oiíi uni enveioppe com
•nürubTictrudeínT-res; devotas» .-a-^iiantià

• ;"'r;ro-.:;i'';i;.i *'¦> v "¦•¦•¦' jniií*

Fni' 
'exonerado '30 ítirg?. •tlieMaiudaii.é

de ordens dn«0'Kitotfnd,ínldfl_l'*7-* districto
n tenenle Míredn^arORiiaSüfl de barro)
u nomeado pira subslllliil-o o capitÜÒ
Eduardo Barbosa Junior.

No dia 21 do corrente devo reunir-se
a bordo do couraçado Iliachuclo, &S li
hnras A,i manhã, a commissãti composta
do chefe ilo corpo do mnclilnistns cnpilão
de mar o guerra Francisco Gonçalves
hnpcs de Souza e os m chiuislas do l"
classe capilão do fragata Joscph ll.ickcr
e de 21 classe capitão-lcncnle Nicoláo
Jnsé Marques, afim do examinar ns sun-
ajiidanlcs de machinisla Miguel Moreira
•Ia Silva Junior e Sebastião da Cosia Oli-
vidra un exame de siilliciencia.

O paquete Aijmoré deixou armai, ante-
honleni, ãs 7 lioras da larde. o porlodc Paranaguá, onde estivera do quarcil-
Iciia desde o dia II.

K' o quo consla ,1» lelegramma dirigido
;'t direcloria do Lloyd llrazileiro.

Apresentaram*so hontem ao Sr. pre-
sidente da Ilepublica o contra-alnii-
rante Mauhães llarrelo, o capitão ile mar
o guerra Anlonio Alves Câmara eo coro-
nel Thaumaturgo de Azevedo.

Chegaram honlem do norte, no paquete
nacional Planeta, os Srs. Drs. Üuslavo
Adolplio dc Vasconcellos, cônsul brazi-
leiro em Caycna. e Frederico A. Uorges,
depulado federal.

O relatório apresentado ao conselho
municipal pelo Sr. Dr. prefeito municipal
tein dado lugar a que S. Ex. receba in-

numeras felicitações dc pessoas as mais
conceituadas c entendidas no assumpto.

Realmente o relatório lido na sessão
do conselho municipal do 2 do corrente,
é um altcslado do interesso que S. Ex.
loina pelo Districlo Federal, além dc ser
um documento valioso de seus estudos
para o llm de melhorar os dilfcrcntes
serviços municipaos.

Esliveram hontem com o Sr. ministro
da fazenda os Srs. Dr. Allónso 1'eiina o
liarão do llosario.

Foi julgado incapaz para o serviço do
exercilo íi alferes Plínio Mario de" Car-
valho, devendo.pnr esse molivo.ser Irans-
ferido para a 2a classe du exercilo.

grayeIoífligto
.Vuniu taverna á rua das Laranjeiras,

próximo á labrica de lecidos, deu-se hon*
lem á noite um conlliclo tle conscqucn-
cias baslanlc lamentáveis.

Achava-se ua referida casa um grupo
dc pnizanos. Gente desoecupada enlre-
giiva-so a doscantes no violão, lira uma
algazarra medonha, em que os palavrões
obscenos grilavam mais alto que os
risos e as canlarolas.

A patrulha, notando aquclla desordem
nlleiisiva ao decoro das familias, veiu
intimar o tavorneiro para quu fizesse in-
Icrrompcr a serenata.

Eram dois sul.lados. Sua inlininliva nada
valeu perante o vondeiro. Os do grupo,
irinta c lautos homens, responderam pela
aggressão brutal iis praças."Travou-se 

então o coiiflieto desigual.
Uma navalhada feriu gravomento no pes-
coco o soldado Ilenjamin. Seu camarada
leve ferimento leve na mão e apitou por
soecorro, eniquanlo continuava na de-
feusiva.

Aciiilindo as oulras Ires praças do
posto ilas Águas Férreas, foram da
mesma forma 

"aggrcdidas 
a cacete e na-

valha.
O conlliclo lornou-so enlão mais rc-

nítido, sendo leridos: o furriol do poslo,
11'uin braço ; uma praça, na cabeça.

o soldado dc nome* Joaquim Caetano
dos Sanlos, graças á sua agilidade, náo
foi ferido, mas llcou cum á farda com-
plclamcntc retalhada por navalha.

Do grupo desordeiro leve ferimento no
peilo José Alves de Faria, o locador do
violão.

Acha-se recolhido ao iiospilal da Mi-
scricordia.

o dono da taverna lambem está ferido
n'uni braço, -..,,

(is demais promotores do ' conlliclo
evadiraiu-se quando chegava ao logar
uma força de 3U praças embaladas da
brigada policial.

A' hora cin quo escrevemos, o Sr. co-
ronel Travassos achava-se junlo á força
o tinha providenciado para a remoção
dos feridos:

O Dr, Sa llrilo, delegado da 13» cir-
cumscripçâo, compareceu c tomou as
providencias convenientes para a ca-
plura dos desordeiros. .._,-

—¦—MCtittía « *mnra

O Ilr. Moreira Pinlo é, como Ioda a
genio sabe, um illuslre o infaligavel
trabalhador que ha 27 annos dedica
toda a sua actividade c Ioda a sua in-
tclligcncia á confecção do Diccionario
Gcographico do llrazil. Parece que da
parte do governo nenhum obstáculo sc
devia oppor ao bem andamento dessa
obra, verdadeiramente monumental, c en-
trelanlo assim não é.

Ao Dr. Moreira Pinlo, velho imma-
culado republicano, o minislro da viação
rcllroii-lho o passe que lhe dava passa-
gem franca na eslrada de ferro Cenlral
do llrazil—passe que lhe fora dado no
tempo do império, apezar tle serem bem
conhecidas as opiniões polilicas do illus-
Irado professor. Para terminar o 3o vo-
lume faliam só algumas folhas, pois,
apezar das diligencias o do pedido do
dislinclo brazileiro, não ha meio de se
obler que as offlcinas dalmprensa Nacional
apressem a impressão. O Dr, Moreira
Pinlo acha-se enfermo,necessitando tlc fa-
zer uma eslação de águas evai-sedeixando
llcar no llio, com grave detrimento dc
sua saude, á espera de que baixo do mi-
Historio da fazenda uma ordem para que
se acabe a impressão das ullimas folhas
do 3» volume do seu admirável trabalho.

Será lida esta noticia nas altas regiões
minislcriacs ?

Foi promovido, na arma do Infanteria,
no posto do cnpilão, por antigüidade,
para a 4" companliia do 30° batalhão, tle
conformidade enm o disposto nn art. 31
do regulamento npprovado pelo decreto
n. 772, tle :il do março do 1SUI, o te-
nenle Paulino Felippo Simões, contando
aquella antigüidade de 23 de janeiro
deste anno, dala em que foi preterido
pelo tenente Francisco ltaut Estellac
Leal.

li' possivel qun seja nomeado nara
inventariar os objeclos da fazenda, a
bordo ilo cruzador Primeiro tlc Aluno, o
comnrissnrio dc 4a classe Elpidlo César
Borges,

Eslá nomeado o capilão do artilheria
Clomoiitino Gnlmnrãoa commandantò de
ninadas conipanliias do corpo do aluiu-
nos da escola mililar desta capital.

O Sr. minislro da fazenda, por ofiieio
de hontein, declarou ao preslilonlo da
câmara syndical -dos corretores de
fundos públicos dn Capilal Federal que
as 125.000 apólices do empréstimo do
25.000:0002., contratado pela uiunici-
paiidttdo com o llaneo da Ilepublica do
llrazil, eslão no caso de ser aduiillidas á
colação na llolsa.

Na eleição realizada no l.yceu dc Aries
0 Oflicios a 10 do corrente foram eleilos
para a nova direcloria que tem do func-
eionar no corrente anuo:

Vico-dirccloros, Allierlo Madei, Carlos
Euslaqnlo ila Cosia, Joaquim José Maciel;
lü secretario, Francisco Carins Pereira do
Carvalho; 2"sccrelario,Frederico Auguslo
Silva; secretários adjuntos, Manoel Vaz
dc llarros e l.uiz Antônio de l.ima.

A's .8r!/"i:.lipras da imite dc liontom
•monitoplón.sc, uei incemlió. na ni;çdiu da'_ua.,Viscooi)p tleilnímmiia- n. .0, òndct.é
csiá.'c|ocldi>.'èqin C-járiiíaria.-Qisr Hcu-
riuili!,dfí,.Si|ya. .; ,....,;, ,,,-.,,_;, .{
.,. 0 ff|go coinniunicQii-. c;^ioç fundos (Jò
predio do largo da.Sanla llila n. 4, bole-
quim -UaSrc.Fraiiciscc-Ijiihéiro. ri . •, I

, Oscran. ógiu!o3dacasa.Lcilão ociidiram
e. auxiliados pelo sargento-da brigiulà
policial Piulo llibeiro o pelo calinYcr-
reira Coulo, conseguiram impedir, á
cusla do baldes iPagua, que as chammas
invadissem outras casas mais, até que,
com a chega la do corpo do bombeiros,
u incêndio liom coniplelamentc extineto,

Ao local compareceram o Dr. Lafayclto
das Chagas, 2" delegado auxiliar," Dr.
llego barras, medico da policia, Dr.
Alencar, delegado da Ia circumscripção,
e seus inspeclorcs, o o Dr. delegado da
2* clrcnmscripçáo.

Por ordem da anlonilodo roram ar-
roca lados os livros e demais objeclos'
pertencentes á casa incendiada.

Abriu-se inquerilo, sendo ignorada a
origem du incêndio.

Os jornaes de Mandos dão minuciosa
noticia das festas com que se celebrou
naquella cidade o aterramciito do cabo
sub-fluvial do Amazonas.

A solCinuidado começou no dia 8 do
fevereiro, com a chegada do Faraday, e
continuou om dias subsequentes, sendo
que a 9 foi inaugurado pelo illuslre Dr.
liduardo llibeiro o serviço da impor-
lantiâsiina linha Iclcgrnphica.

No dia II dn corrente compareceu ao
jury dc S. José il'Além Parabvba rc-
spoudcndo per delicio que praticou em
desaggravo da sua honra, o Sr. José Pinto
da Cunlia, negociante o proprietário

naquella cidade, onilo goza da maior cs*,lima. u tribunal popular absolveu-o un-animcmonto.

_ Foi nomeado Antônio Alves da CruaFilho lliesoureiro pagador da commissão
dc melhoramentos do porto dc S. João
da llarra.

Com o illuslre engenheiro fiscal da
iiluminação publica.

Ha dias os lampiões das ruas D. Fcli
ciana, D. Josephina, Kabuco do Freilas a
João Caetano viraram lamparina o come-
garam a bruxolciar tanto quanto can-
dieiros de azeite.

Hontem, scismaram o nem isso: apa
garam de Iodo. Já sc sabe que os bicos
de gaz cm domicilio acompanharam 03
lampiões... que dizemos?... fizeram peior!
desde uma porção dc dias recusaram-se
a funecionar, não havendo agua, lim*
pezas do registros o encanamentos quo
valham.

Imagine o illuslre engenheiro fiscal o
stipplicio de lautas familias o negocian-
tes a uliüsareiii-se de candieiros a
velas 1...

Isto depois tle haverem reclamado ã
companhia que nada providenciou c os
mandou queixarem-se á imprensa I

Como vô S. S., foi o que llzcram cm
desespero de causa c nós nos prompti-
ficamos a altondel-os.

Está nomeado Anlonio Augusto Maia
Maciel 3o supplente da 13" preloria do
Dislricto Federal.

i lll_liui__a.ii nu u.i/jiiiim
Mão fatidica pesa sobre os serviços sa-

nilarios superintendidos pelo actual in-
spcelor de saude marítima.

A 4" ou G* desinfecção executada
no cruzador italiano Lombardia c da
qual garantiram provir a cerleza do
achar-se o navio expurgado, deu em re-
sultado serem acommeltltlos de febre
amarela mais H) tripulantes do referido
vaso. do guerra.

As nossas previsões realizaram-se, por-
tanto, mais unia vez e longe não virá
o lempo em que teremos o desprazer dc
saber realizada cm Iodas as suas tristis-
simas parles a nossa prophecia, lilha lão
sómonlo do conhecimento que possuo
quem quer que tenha csliidadouin pouco
as conhecidas quesJOos de hygieno pu-
blica o medite sobre as medidas sanila-
rias (? !) do Dr. chefe dc saude mari-
tinia.

Assim é que, sc não forem tomadas
providencias mais acertadas, o cruzador
Lombardia será o túmulo de quanlos ita-
Manos não accliniados nelle perma-
noçam algum leinpo.

Venha nova guarnição italiana para
bordo c verá o que lhe acontece,

0 Sr. inspeclor não conlcntou-so, pois,
cm destruir o eslabelecimenlo sanilario
da ilha Grande, convcrlcndo-o cm lios-
pilai tlc febre amarela e foco da mesma
moleslia, que já vlcllmou Ires emprega-
dos o talvez mais a esla hora.

Foi pouco para o esclarecido espirilo
do eminente hygienista.

Garantiu o expurgo completo do vaso
de guerra italiano, fel-o anniiiiciar nos
qualro ventos, deixou que n guarnição
ainda não atacada vollassc para bordo,
para no llin dc tudo isto reabrir oa
aposentos do Lazareto aos tripulantes
que linliam sido poupados alé então 1

llealnicnte, com um tal chefe de saúda'
marítima só usando da linguagem franca
e decidida do nosso correspondente me-
dico de Iiontem.

Emquanto á lesta dos serviços sanita-
rios marítimos estiver um chefe dc tal
tempera, não será possivel oricnlal-os
convenientemente.

Ilciinc-sn boje, á I hora da larde, a
congregação da Faculdade Livre tlc Scien-
cias Jundlcaso Sociaes do ltio de Janeiro.

A administração dos correios do Dis-
Iriclo Federal <• lislado do llio de Janeiro
rendeu ante-hontein:
Venda tle sellos
Vales nacionaes cmillidos,
Vales inleriiaeioitaes eniiltidos
Vales nacionaes pagos...

5:1091000
4:810.300

102.00(1
9:004í00.l

-iscreve-nos o illuslre advogado, Dr.
FerreiraVianna Filho, podindo-nos, afim
de con-fiindir intrigantes, que decla-
aromos se elle é ou não o redactor ca
seceão Foro..

Satisfazemos o pedido do nosso dedi-
cado correligionário asseverando quo
elle uão é o jornalista incumbido dessa
secção, nem lem comparllcipação dc
espécie alguma nos arligos que, sujeitos
á epigrapho Furo, lemos alé hnje publi-
cado," o perloncem á autoria do um ro-
ilaclur cITeclivo d'(l Paiz.

COISAS DOMAR
• A nossa altitude nesla questão não 6 a

do opposlcionisla intransigente; apenas'
fazemos justa critica ilos nelos adininis-
trativos como meio do auxiliar os encar-
rosados de zelar pelos interesses do lis-
tado.

0 arsenal do marinha representa uma
verba orçamentaria, que por si sti pode-
ria constituir respeitável capital indus-
trial; e no enlanto os serviços prestados
por esse estabelecimento nao produzem
trabalho equivalente nem mesmo ii quar-
ta parle ila despeza.

As indagações das causas desse mal,
além tle complexas que sãn, Irariam do-
loroso exame cm inuilas regiões ofliciaes
que concorrem para a quasi inutilidade
daquelle ceniro operário ; mas basla ci-
tar um faclo muilo commum e de fácil
observação, por so reproduzir constante-
mente, para se avaliar os grandes pre-
Juízos á fazenda publica por falia de or-
gaiiização e methodo na ordem dos tra-
biiliios. .

Esso ,faclo fi o pagamcnlo .do pessoal
dc varias ofllcinas c elasseniopcrarias.i

£m regra o operário não • sabe omrque
uia reeeuerá 'os seus veneimeBlos.biuor
isso, em chegando ao arsenal-nm.. birita
quo por acaso esleja-cm •acliwi_uloi.il
bordb do:um. navio cm repa.o.jci-pcjtáa
coníu. ção,. |ue 6sempre roonojOi -::!*>m :

Quando a turma chego ao scu, destino '
sc dispõe pára o trabalho,._S>"iw«ts .

-lo almoço; e, terminado esle, a liirmai
recebe aviso de pagamento no arsenal.

Quer isso dizer que o seroioo é logo
spenso e que o rebocador lica sendo
nerado auciosainento.
i,á pelas 11 horas chegam Iodos no

ponto desejado; esperam, passeiam, CO-
chilain e afinal recebem o seu dinlieiro ;

ias, como já são 2 horas da InrdS, nãn
lio a pena voltar para liordo. 0 assim o

..lesouro federal paga um dia do r---.br,*
Iho em que nada absolutamente foi pro*
duzido.

Qual o meio de remediar o mal f
li' simples.
llasla quo a respectiva administração

proceda como ns particulares ou que,
pelo menos, adoplc a praxe anliga.

Pediu exoneração de prcsidenlo e
membro do conselho fiscal ila caixa eco-
noiuica o Sr. liarão do Aiidarahy.

Por esle molivo, o Sr. barão do Anda-
rahy dirigiu-se iiontem, a 1 hora da
larde, a esse eslabelecimenlo c despe-
diu-so de cada um dos empregados.

0 Sr. gerente convidou lodo o pessoal
a acompanhar S. Ex. olii á porta do
edilicio, onde 0 Sr liarão do Aiularaliy,
abrnçando-o, disso que agradecia os
grandes serviços que Iodos os empre-
gados prestaram duranie o tempo da sua
administração.

luspe

\,"i_.*í*7'.l
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17 ilc fevereiro.

As' fedas imprriucs - .4 rival colonial e

Commercial1-A questão monc ana-A
morlc de um historiador ecleb e-, 1 ais-
cussão do orçamento do exercito — Greve]
% alfaiales-Coinpnnhia de boiusno-
ciumos — Ti'alado dc e.rlradicçuo cnn os

Estadas Unidos—Deformas na marinha—
Os incendiados dc llerlim.
Terminaram as fcslas do 25» anniver-

sario da vicloria o fundação do íi.iiperto
allemão. Eslas solemnidadcs tiveram

quasi Iodas um ar particularmente mui-

.*, 0^ povo esleve quasi sempre afastado,
Snicrdos revistes quer das missas can-
fiadas. Apenas a córlo, a alia nobreza
¦prussiana, os grandes chefes militares,
tomaram parle em Iodas estas grandes
opotheoses. Foi pena que por vezes estas

grandiosos restas patrióticas tomassem
rim ar aggrossivo pari os vencidos quo
não responderam aos boes bavaios o teu-
toes senão com a maior indiliorença o .i
calma dos quo lém força.

¦ ..ou eis, as aitençües vollaram-sç nara n
Inglaterra, porquo ali c que esta boje.a
ermido nacio rival quo e necessário
Ismagar por uma vez. Ai tia Al oinanba
se por acaso sc deixar espezinhar pela
sua rival commercial

Aló ngora tolas as buscas parados-
cobrir os incendiarios não deram resul-
lado nor conseqüência existo granno
iiiiioielacão enlre os habitantes, que nao
sabem o que hão de. fazer paraso li-
vrareiu destes myslertosos malfeitores
quo peneiram nas casas para consegui!
os seus lins abomináveis. --¦ .

os proprietários do bairro reuniram-se
c decidiram formar uma guarda para pòr
um ponlo Unal a esles instes acontecl-
m 

Uma8'recompensa uc a.uO marcos foi
nromctlida aquelles que ajudarem a

prender o incendiado - [Uo nosso cor-
respondcnle.)

0 Sr. marechal Jardim, direclor da es-

trada de ferro Cenlral do brazil, çonfe-
ronciou hoiilcmlongnmcnte com o Sr. ür.

Anlonio Olynllio sobre as reformas dessa

Via-ferrca o solire o regulamenlo que

soflrcii, no que parece, algumas inodill-

cações.
das

colonial 1

allemão, om uma das
do rciclislag, declarou

tia resolução vo

Foi poslo á disposição dos chefe
comniissões do compras na Europa o
listados Unidos da America do Noilo o

crcdilo de í 5.350,13,11 allm do ser appli-
eado i acquisir.r.o do malerial para a es-
liada do ferro 

"Sul 
de Pernambuco.

FRÍVOLIDADES

gado da Companhia Jardim Botânico;
está cm casa com parte dc doente; c c
casado com Prefoula .Nicta.

Ello é um sujeito alio, anguloso, uç
ar submisso c pouco inlelligcnte; cila c
baixa, mais clara do que o marido, c
tambem mais suja do que ello. Ambos
lèm quatro lilhos, que ali, no mesmo
recinto, sc achavam.

0 mais velho lem 13 annos, chama-se
José, o é cego por elleilo da varíola, que
o aronimelleu ha 4 annos. 0 iinmcdiato
lem 11 annos, chama-se Uicardo; ha uma
menina dc 7 annos, chamada Carmen; c
outra do 2 mezes chamada Nicvcs.

0 José costuma ir pela mão da mai
explorar a caridade publica, junlo a
praea Quinze do Novembro; o Uicardo
esla com uma ophlhalinia purulenla no
olho esquerdo, e vivo por ab besunlado
o porco, sem cuidados nem medicação
regular; a Carnicn é nma criança leia,
dc enorme cabeça e ventre ainda maior;
julgam os pais qoo ella Icmbichas; Nicves
ó embalada 11'um borco de pao losco, quo
parece ler ji servido n innibis gerações,
lal o seu aspecto primitivo e a crosla do
immundicio quo o guarneco.

alé que ponto são verdadeiras essas in-
formações, chamamos para o caso a
allcnção do delegado dc hygienc Sr. Dr.
Pinheiro dos Saulos

^___ . ^^.j^. it_a_______B . *wt—r-rT**—-*^**"-'"',*-l»^***'l'-----'j^^*^''^

Apresentaram-se á repartição de aju-
dnnlc-gcneral: o tenente-coronel Cccinio
Pacheco, alim do assumir a pliarmacia do
hospital cenlral do exercite; os2» tenentes
Antônio Pompcu Jae.omc o Daniel Auguslo
Sevalo Junior, vindos do Amazonas para
a escola mililar do P.io Grando do sul.

"•• O cliancellcr
ullimas sessões
(iuo, om conseqüência _
tadâ no anuo passado pelo parlamento,
sc devia examinar, com os governos
confederados, a questão relativa ao eleva-
mciilo (lo valor do metal da praia.

llolienlohc disse cm seguida que bem
nuo u mercado allemão esteja sufi ciou-
'temente cheio de ouro, esla comtudo de-
seioso quo o valor da praia seja auginon-
lado, mas quo cslo llm não possa ser
atacado senão graças a tuna mtçrpre ação
internacional, que nao podo actua monto
ser concluida'. íicslc eslado de co.sas OS
governos confederados nenhuma inztlO
lèm tiara tomar a iniciativa da convo-
cação do uma conferência monetária m-
leiiincional.

liduardo Wlnkelinaii, um dos hislo-
rindores c professores da uniyorsidatlo,
acaba do morrer em llcldelberg. lendo
ensinado em lllga o em Bernc, foi no-
meado cm 1872 professor na grande uni-
versidade do Bailo o oecupou ate estos
ullimos tempos a cadeira do hisloria ua
idade média. Foi á historia do 1'rctlo-
rico H quo cllc sc consagrou mais; o
seu primeiro trabalho, em 1859, foi uma
memória sobro o soberano; fez cm so-
guida diversas viagens na llalia o na
Sicilia, procurando nos urchivps, danos
sobre o ullinio dos llolieiistaulcn; re-
colheu vários volumes de documentos
publicados nos MonHinenla-üçrmaiiiic;
infelizmente não pódc acabar dc pol-os
cm obra. Durante os últimos anuos, meio
paralysado, fez-se transportar a univer-
.sidade para fazer o curso, mas nao tovo
lenioo do escrever senão o lonio pri-
meiro da hisloria dellniliva do imperador
¦Frederico 11 e do seu lempo.

do

6 das molho-
i: disso—mas é

disculiu o orçamentoO rcichslni
exercito. . . . ,„„

lledel atacou rigorosamente o ministro
da guerra pela maneira irônica como
cslo ullimo tinha respondido as suas
palavras, l) ministro da guerra declarou
que toda ti gente no paiz esla conven-
cida que os mios halos sao condem-
nados com muita sevcrldado pelas altas
autoridades militares, e lôm-so tornado
menos freqüentes desde quo se tomaram
as devidas precauções. Accrcscenloti que
lledel exaggerara cerlos fados isolados,
querendo inspirar 0 ódio o o despreso
nelo exercito. Declarou n mais, que as
deserções, na fronteira, nuo sao dCSClll-
padas pelos mãos tratos; que os de-
serlores eram vagabundos c qne o nu-
mero dclles diminuiu desde qoe imu-
viduos dessa calhcgnria já nao sao man-
dados para as guarniçõçs das fronteiras.

Depois do uma viva 1'óplica.dc I edel, o
rciclislag votou credito para os ordenados
do ministro da guerra.

A corporação local dos alfaiates O
costureiras decidiu, depois ile. sele
reuniões, abandonar como sendo irrea-
lisavel o podido com respeilo a londaçao
diiltliers dc exploração, mas manter os
oulros pedidos o npprovar a greve.

Os eomitós decidiram suspender os ira-
JialllOS ein toda a parlo onde ns nove
horas b o salário do sessenta leiinings
lior hora não Iciiham sido concedidos.

Trcs mil operários o operárias som
Irabalho resolveram responder oom ro-
clamocõos, por so lerem fechado as
fabricas dc chapéos dc feltro, do llerlim,
ic recorrem ao burcuu de conciliação o
an conselho dc peritos (pruri'hommesj

Unia indeninisacão sera exigida pola
duração da cessação do trabalho.

Fiitiilou-se, ha alguns mozos, em Der-
lim uma companhia do bonds noclurnos
que eslá agora cm plena prosperidade.
Esla companhia acaba do dar um cxccl*
lenlo exemplo do solicitude para com
os seus empregados. Annuncin-so, com
elfeilo qnc deixou conto gratificação, ao
condiielor o ao cocheiro do cada carro
em circulação,«.a receita integral ello-
clnatla na i.oilo de Ntdul. Esla receila
elevou-se a nina média dc 40 marcos
por carro. Além disso, n companliia ¦¦¦-
formou os seus empregados que d ora
cm dianlc dar-lhcs-hia uma parlo dos
lionellclos da exploração. Quando aro-
ceila do cada noilo ultrapassar 2o mar-
ros n'uin bond, o cocheiro o o condti-
cios recebem 25 por cento do quo lor a
mais.

A minha cozinheira nao
res, e eslá muilo long
dc jusliça reconhecer quo as ha poiores.
Entro oulros quitutes, ella sabe preparar
um famoso bacalhào com leilo, que ó do

lamber os dedos... Quo o digam os nu-

morosos aniigos que apreciam os meus

ballbazarcs das scxlas-fciros.
O bacalhào com leite só desagrada a

minha sogra, quo é toda cspirilo dc con-

tradicçáo. Diz clia que aquillo é nma

«pinoia», termo dc quo habitualmente se

serve a anlipalhica matrona para expri-

mir que alguma coisa não presta para

nada... na sua opinião.
Muitas vezes o Icrino é applicado Iam-

bem ás pessoas : («Aquelle meu genro é

un a ..pinoia,. são seis palavns quo cila

repete coiistnutemonle ás amigas.

I Mas deixemos dc Lulo a sogra o volte-

mos á cozinheira:
Uin tlia destes a Ilosa

Ilosa) apresentou-mo um

vel! A sopa estava rala,
havia sal, o arroz, pelos modos, não linha

ido ao fogo, o assado parecia um pedaço
tlc sola,—inn horror! Felizmente nesse

dia não apptii-ecerain visilas.
Minha sogra-já se sabe!- achou o

janlar excellenlo, c repeliu todos os

pratos, liu não comi nada, absolutamente

nada, mas não exprimi o meu descon-

lentamente, com medo de olfondor a

coziníieira o obrigal-a a despedir-so o

(ella chamn-sc
janlar intraga-
no cozido não

quo mo collocaria cm sérios apuros.

Salii, decidido a ir jantar n'algum

mo
porón

restaurante. Ao chegar á rua, nppctçccu-
futiiar um cigarro; Icinbrol-mc,

do que não linha phosplioros c

cnlrcl na venila para compral-os
— Boa larde, Sr. doutor, como lem

passado? disse-me o laverneiro que me

traia eom moita amabilidailo e alé me dá

o lilulo de doutor, porque sou um dos

seus bons freguezes.
Sabem o que fiz 7 Conlci-lho que nao

havia jantado.
O homem sorriu, abanou a cabeça o

e disse-me
—liraiimpossivcl que V. S. tivesse hoje

uni bom janlar... . .
Por que'
Por umn coisa que cá sei.
Que coisa '(

A coziníieira dc V. S. ganhou cem

mil réis no carneiro, lili eu que lb'os

paguei.
Ora ahi eslá porquo a sopa eslava rala,

no cozido não liavia sal, o arroz, pelos
modos, não linlia ido ao fogo c o assado

parecia Ulei pedaço do sula 1
FlllVOI.INO.

Consta quo seri nomeado chefe de ma-
cliiuas do aviso lluvial Teffio machinisla
de '.*» classe deslavo Martins Coelho.

A' subscripção para a compra do gra-
dii do lumulo do marechal Floriano Pei-

xolo, temos que nddicionar a quan
10$, recebida assim:
Uinbclino Manoel Pacheco....
Henrique do A. L. Ouimarãcs

Quanlia publicada

Já o leilor eslá dizendo lalvez: mas
(iuo lcm com essa pobre o desgraçada
familia a policiado costumes e dc sanca-
mento'í -.,..

Vai ver.
A habitação desta genle c o que se

pódc imaginar de mais lobrego o dc
mais pcslitento.

O assoalho do quario já nao se vo
dediaixo ilas camadas dc estéreo Dentro
desse recinto de pouco mais de Ires
melros do lado ha trcs camas de lorro
com roupas negras fétidas, sobro quo
nem so pótle lor lixo o olhar. Pelo ar,
em cordas que so cruzam, roupas do
mesmo aspecto repelente. A um canto
uin fogão ; adiante uma caixa de batatas;
ilepois, um banco reilo do laboas e rc-
plelo do louca por lavar; trouxas; roupas
velhas amontoadas; caçarolas com restos
do comidas, uma pequena maleta; outra
caixa dcscoiijuntada servindo de banco
tln mesa nu ilo quer que seja; ludo bo-
lumado pela negra imniundicic, Indo
fedorento c tio aspecto nauseante.

A completar a iiifecçâo daqucllo am-
biênio vè-st: por baixo ilas cantas o por
enlre os objcclos accillllU.lndos, que O
(iiiarlo não é varrido ; o cisco velho, ja
reduzido a massa pela acção do lempo
t; da hllinidndc fornia uni socalco doro
em torno do aposente o pelos cantos.

No meio, respirando essa atmosphcra
iiiipiirissiina, esse ar deletério, a criaii-
ciiiha tio 2 mezes; em volta de Ia, o
irmão, de palpcbras ramchisns, a beijai-
a, a fazer-lhe testas o a Iraiisníiltir-lbo
o'vírus dc sou ophlhalmia.

li achavam-se neslo quarto, no mo-
monto cm que entrámos, mais quatro in-
dividiu..*, que logavam a hlsca com .os
donos da casa. Servia dc mesa a caixa
tle batatas. Iiniiiiiiiilos todos. Disseram

quo eram visilas, mas ha quem afllrmo
que dormem ali. . '

Ha, pois, uni propriclario tpio aluga
esla ptissliga por 35/1 mensaes; o ha au-
lorielades sanitárias que lião voem quo
esln reclnlo óinhabilavcl. por mais limpo
iioo fosse, estendo como esta na visi-
nbanca tle latrinas imintindas. _

Ila autoridades siuiilarias que nao sabem
ir hutiuinilariamcnlc no encontro daquolla
gente o dizer-lhe quo para o lillio cego
existe o inslilulo llciijamin Conslant,
para os doentes ha o liospilal da Miscri-
conlin, c quo pata o rcccm-nascido
aquollu ambiento ó cnvcncnndor !..-

li assim corre tudo nesla nossa terra 1

Quer so ludo prevenir, c a desidia in-
niilis.i toda a prevenção.

Campcam os exploradores, alugando
caro os seus cslcrquilincos a nuem nuo
pôde oo não sabo escolher liabilnçuo
própria ; o propaga-so n iminunilioic

jior faliu ilo repressão inlcliigcnlo c
ininlerrtipla.

Depois, vcndo-so um cspeclaculo como
o quo vimos lionlein diz-se « ha miséria
tm lllo dc Janeiro ! » lia, mas c a mi-
seria moral, a miséria da inconsçiciioin
do dever, a miséria da exploração dns
empregos nflluiaos som a responsai.ili-
dado d03 seus encargos. Isso, sim !

¦ Escrevem-nos:
o Ila mais dc oilo dias levantaram ô

calçamento em um dos trechos da rua d
ltiachuelo, próximo á do Senado, nllm dç
concertai* o cano d'ngda que npí ali

passa e se achava rebanlado. Alo hoje
permanecem no mesmo logar. os paralle-
lininedos, amonloados, impedindo p Iran-
Sito dos vehiculos, c, o que é mais. ser-
vindo do rcccptaculo da urina c fozoi
dos animaes vagabundos, que lior ali |U
em graiule numero.

A'quem compelir mandar relazcr t
calçamento — intendencia ou itispec
ção'geral das obras publicas — pediuio:
providencias. »

Foi dispensado do cargo dc auxiliai
dc escripta da sala elos conselhos da rc-

partição do iiiiiilanlc-gcneral o alterei
Luiz Antônio Vieira Soulo.

GOKU) HCÍICIPAI

no',
pressão
l 1/2 ntii

Foram oddhtes ao I» do arlillieria o

presos oa fortaleza dc Santa Cruz aguar-
dando cinbari|iie para os respectivos
corpos os soldados cx-uliliniios da escola
mililar dosla cipiial: Nelson D Botafogo,
Julio Moreira ila' Silva l.iina, Anlonio Mon-
teiro Vianna Esligarribia.José Hibeiro lira-
":i Maisibui Monczc:*.. Leopoldo Ilibeirn dos
Saútns o Souza, Fclippe du 8, Cruz Pc*
reira Abreu, Svinphronio Oalv.io Orncllas
Pessoa João Peixolo de Lacerda, Jacinlbo
S Dias da Bocha. Antônio E.ilcvo. Frcilas,
liliczcr bi: a e Silva o H-luardo llilieiro
Linia llraga, qne furam desligado.-: da es-
c '*a mililar desla capilnl o do accórdo
com o art. 145 do respeclivo regulamento
são Incluídos os selo primeiros no 3i° i o
infanleria o os seis rcslaulcs no il' da
mesmn arma.

Presidiu lionlem a sessão o Sr. Dr. >.a-
vier da Silveira Junior .

A acla da sessão anterior foi approvada
scui debate. , .. ...

hido o expedienle, necuparam a Irilmiu
os Srs. intendentes: Julio Carmo, que
continuou a fizer nccusoçilcs a tirelei-
tura; Ilonorio Ourgel, apresentando um
requerimonlo, (pio licou adiado por icr
pedido a palavra O Sr. Cesario Machado,
Ileredin do Sa para justificar um roque-
riiucnlo, tpio loi approvado; c Cesario,
Machado, para explicações.

Estava tii esgotar-se a bora destinada!
ao expedienle, pelo que deixou 'io ralar"-»
Sr. Oabizo, para coiilinuar lio|o o seu uts-
curso. • ' ¦ , ,. „

liulrando-so na ordem do dia, o m.
Xavier da Silveira Junior defendeu o
parecer n. 10, desle anuo, modificando
os arls. 37, 33 e 39 do rçgimcnlo m-
terno, sendo approvado. S

Encerrada, sem debate, a 3' dj.scn.ssiq>
do projecto li, 130 A, do bs.Mi coneo-
dendo it Jusé A. Nunes a faculdai o te
estabelecer unia linlia férrea de bitola
estreite, (io largo do Deposite a. Uu.ara-
tiha, passou-se ,i votação.

O Sr. Luiz Alves pediu votação npmi-
nal, allegando razões iioiideiusa.i c pes-
soaes. . •','

Concedida esla, foi o prijjeclo rolei*
lado, votando a favor os Si':'. Lar os 'la-

gatilhos, Cesario Macfiailo, Ilonorio
llurgcl, Silva e Souza, Vieira hizeniln o
Domingos Ferreira, i(i); o conlra os
Srs. Luiz Alves, Hodriguoá Alves, limo-
dia dc Si, Oabizo, Julio Carmo, Dias
Nogueira o Si Freire, (7).

Foram sem debate npprovatbn os se.-
guinles pro|cclos: li. GO, do 1.9o. uu.lnri-
zando o pagamento do Venòiincnos ami-
zados ao cx-llsctil José «urroia Dias
Jacaró; n, 148, do 1895, abrindo concur-
rencia para uma linha de bond3 da
bagoinha ao alio da Tijuea, cm ..i» ms-
cussão; o n. 31, dc 1890, autorizando o
ahastocimcnlo iFagua potável para a una
dc Paquolá, em 2'. ,. . .

A ivip.ieriiiienlo do Sr. Julio Carmo oi
adiada a 2- lliscussão do projeclo ll. lü-,
dc 1800, regulando as conslrucçoes para
casis tle proletários. .

Foi sem debate approvado, cm Ia ms-
cussão, o projecto n. 2-i, tio I89B, aulo-
riziinilo o calçamento dn rua lludeinalícr,
do Engenho Velho. ,. •

Depois tlc orarem contra os Srs. Oabizo,
Sá Freire, Cesario Machado c Ilonorio
Ourgel o ti favor o Sr. llodrigues Alves
fui rejeilado, cm Ia discussão, n projeclo
ii 29 do 1890, concedendo a José no-
ulfncio Medeiros Gomes autorização pira
construcção dc uma linha do rerro-carrii
do Cupertino ao Sanlissitiio, dislriclo uo
Canino Orando. ,. . .

Foi, pela hora, adiada a discussão dos

projectos que estavam em ord
levautando-s

Eslo tubo roi então collocado a 9 cen-
timclros acima de unia lâmina du latao,
polida, sobro a .uai collocámos a placa
iholo-rrapliicei d» gòlatiuo-broiiiure, islo
i placa secca. loi sobre issa placa plio-
lo^raphica que collocámos os objcclos
«cparados peloscorpos seguintes: oa I»,
Pelu caxilho i'a placa pliologropllica 0
varias folhas dc panei; na 2\ por
varieis folhas de papel alinaço e papel
(•scuro; na S», por maior numero do to-
lhas do papel alntaeo c 2 folhas de papel
prelo- na ¦_', finalmente, collocámos uma
.¦din do prpelão do 5 millimolros de
çspessura o uma laboa quo termava uma
taixa do nudeira com espessura dc um
cenlinictro. ,

No llm dc P minulos, esses pl.çnq-
menos teiiilcrain a tlcsapparccer, dimi-
unindo de intensidade. Como o mano-
melro indicasse, nessa oçcasmo, uma
elevação dc pressão do 1 1/2 mili melro,
iiiierroicpeiios a correnie, o, durante
5 minutos, fizemos baixar a pressão a
l |/2 iiara restabelecermos novamente a
corrente. Nesla 2" pbaso, iuanil'eslarau!-se
ainda ludos os pltenoinenos da Ia, apenas
no polo ptsilivo parecia haver um ponto
ii.iis iibsciro. quo não sc notava.' 

No iim Je 10 minutes, interrompemos
inionto a operação c notamos qno a

tinha sc elovailo outra voz de
imclro. Assim a media tias

doidas foi do 3 millimolros e
25 centésimos do niillimctro. Eslava
lei-iuiiiiila a experiência, quo durou ii
'-Dos 

resullados oblidos Chegámos ás
séítilln/es observações: 1°, quo ps ratos
Hocnl?cn são mais activos exaçlauienlo
no nolo negativo, visto que o alicate ali
collocado saiu mais bem pbotograpbado
que arhavivpie estava do lado do eleclro-
elo positivo; l", que esses raios decrescem
dc lutcnsidudc do polo negativo para o po-
sitlvo vislo quo a chave collocado paral-
lel.lMlClltO aoeixo do lobo é bem visível
ilo lado do oleclrotlo negativo, ao passo
que só vagamente pode ser distinguiun
a parle que achava-se no polo positivo,
havendo uma grndação regular entre os
dois extremos; 3-, que esses raios seguem

1 lambem direcções perpendiculares ao
leixo do lubo,coiiio indica a iinageiii niuua

do alicate assim Collocado ; 4", qoe unia
insignillcaulc alteração na quantidade
de ar introduzido, proihíz uma modtiiça-
cio complela no pliénonieno obsoiy.tlo;
5-e nue pode exislir niiior quanlidade
dê raios X 110 polo negativo, sem que
enlrelanlo haja unia dllteronça sensível
na florescência verde ; pois nao coscg.oi-
mos nolar essa diirercnçn, lalvez devido
íi laita dc habite dc olucrvaçao da nossa
parte ; 0», quo pódo-se obter o plieno-
mono em lobos cujos elcclrodo? distein

miais oilo ou doz centímetros uni dn
iiulr.i, t!is'ani:ia essa que so tem acon-
selhiulo, couilnnlo quo ;i rarelacçao
sei., grande, bem como a intensidade da
torrente. . ,

\ falia dc apparclhos apropriados para
experiências rclalivas a dese ibortos tao
recenles, não nos pcrmittlrnm esludos
inals perfeitos; cm lodo o caso, doscro-
veiitlo o processo que empregamos o ns
recursos de que lancimos mao,julgamos
lirfslar uni serviço aquelles que desejem
•realizar investigações do tal ordem—Os
tubos do borracha eram cheios com

crianças que formam uma classo á pirte.
Dividcra-se depois os G0.000 homens quo
ficam cm Ires grupos, segundo a estatura
elevada, mediana e baixa, contando c-::d:t
um dclles apenas 20.000 papelctas. . .

EsLis Ires subdivisões são divididas
cm Iros novas séries, segumlo O com-
primento dn cabeça pequena, média o
.urande, formando assini nove grupos
de 6,000 papcletís. Estas séries são anula
olassilleadas cm trcs grupos de 2.001),
segundo a largura da cabeça. .

O compiiinciilo do dedo médio dá uma
quarta indicação (pie reduz os grupos
a OOO, o que sõ podem subdvidir lomando
por base .is ilitVerentcs pequenas me-
ilidas.

Um malfeitor qualquer ó preso: por.-
giinla-so logo so já foi medido;, toma-
se-lho o lallio cxaelo, o o fiiiiccionario
sabo logo em qne sério eslara a papclela

O comprimento da cabeça designara
mais particularmente uma dellas. A. lar-
gura ila cabeça, o comprimenlo do pe,
a cõr dos olhos, essas indicações o outras,
einíiiii, permiltirão enconlrar o logar
ondo ella deve estar. , , , ¦

Iim presença das provas, o detento o
fatalmente conduzido ás confissões 0 0
mais liabil criminoso é iustaulaiicamcnlc
desmascarado.

O systema ànthropomctrico fiincciona
admiravclmento bem na prcfcilurn dc
policia do Paris, o ji tom servido a

I muilas oulras repartições policiaes ua
Kuropa. Entretanto, para ser adoplado
esso serviço, foram precisos a nuem o
instalou muitos c muitos annos do per-
soverança c tenacidade.»

No lllo dc Janeiro, onde os malfeitores

reincidentes são cm considerável numero,
um auxilio incsli-

a gente fique a supjiòr quo Marques de
Carvalho pciide para n lalso nepneltba-
Usmo. Indubitavelmente a naturalidade
é uma das primeiras qualidades do escri-
pior, tanto que os livros quo mais sue-
cessos causam, são justamente aquelles
em que o eslylo, sempre correcto, sem-
pro bello, náo ullrápassa as raias ilo
espontâneo, do natural, para cair. no
ridículo elas adjcclivações cslratnbolicas,
rclunibautes c inaísoaulos.

l.é-sc com prazer o.s onze conlos coneo
bidos « entro as nymphcaS, na região dos
nonupharos o da Victoria ltegta». Desla-
1'ínuos, porém, tia primeira parle, por nos
lor mellior impressionado, a fantasia
intitulada 0 cemitério da floresta, cm que
0 autor faz bonitas considerações sobre
a bypocrisio das grandes cidades dos

nnssa intervenção para que lhe dém no-
tieia desse ente querido.

Bornardino do Almeida usa bigode prelo
e mosca e eslava om mangas de camisa
quando desapparcccu dc casa.

Queixam-se os empregados ilo ramal
dc S. Paulo tle quo ainda nio receberam
os seus vcncimenlos do mez do janeiro
e isso quando os chefes já receberam os
de fevereiro. Os homens, ao que nos
consta eslão a vender os seus trastes
para lerem com que comprar o alimento.
Ora não é esla precisamente a espo-
rança qoe leva um cidadão a... empre-
gar-sc no ramal do S "¦•¦'¦¦ '1'aulo 1

esse serviço seria
iiiavcl para a policia

Obteve licença para residir temporária-
mente na Europa a pensionista tio lis-
lado, D. llila do Cássia Niibuco de Abreu.

Foi transferido pura o 1' regimento de
cavallaria o aiferes do 9* da mesma
arma Alberlo Alvim Chaves.

DIA SANITÁRIO
Nos hospitaes a cargo da Sanla Casa da

Misericórdia atilc-hontem entraram 03
doctitos, sairam so, falleceram 10 o to-
ram 1.645 cm Iratamcnlò. Na sabido
banco apresentaram-so 051 consultemos,
aviaram-se 724 receitas o elfecluarain-se
33 extracções dc dentes.

— 0 movimente do doentes tlc
areia no hospital de S. Sebiiuai

rebre
aslião foi

o seguinte: existiam 241, cn-
;, falleceram 10, tiveram alta li,

lubos de vidros do menor diamclro pira
evilar a deformação devida a nressao
atmospberica

Toda a experiência foi feita cm cnmar.
estanque á luz ordinária. A iillima ex
•pei-iencia foi terminada ás (; 1/2 lintasi
>.. •¦ ii i..i---.i.i.l.xi i .< < -_iit n

ira
x-
Io

liíi-íí.. Escola polylecliuica do S. Paulo,10
demarco tio 1890—Francisco berrara ua-
mos, lento dc physica experimental c
iiiiluslrial.il

llila do

5|000
5 sino

líijWOO

Somma, 11000

Coiiccdou-so um mez do licença at
Dr Manoel Anlonio Alloliso lios Heis, III
speclor ile saude do perio do Uio Grande
do Sul. ^

Foi transferido o aiferes do 0' Ac ca-
vallaria Alberlo Alvim Cliavca para o i"
ila mesma arma.

in do dia
em seguida a sessão.

-*ça>—••

Ha inspeclores circiiiiiscripcionnef
merecem uma eslaltiu, a Julgar nor
ca

que
cslo

No sabbado ullimo adoeceu
da Companhia «ln llax uma

nn i
cria a

licio
tle)

Domiiig
irada.

Mni-(|Uos Ferreira, au etli-

tr nt
guia

* 
Tralava-BC 'Io molosliaiiãp pim.Ugiõsa,

de. mn caso comimim lias liiullicre.-i, mas
uão | odendo o sou patrão lol-a em casa,
recorrei: á lü' delogai;i:i,ouilo encon
lllll inspeclor, a quem ocdtu uma ,_
para a Sanla Casa.

Mesa aiiloridado mandou para o ilclç-

gado tle hygienc, qoo ncçiusiiinnlnionlo
não estava'em casa; era noilo, u eulcrma
esviibia-se, o o Sr. ferreira voltou nn
inspeclor, quo ncrsisliu na sua delibo-
ricãi). , , , • e

Para furtar a doenlo a morlc.depnis dc
ler andado dc llcrodes para Pilalus, ¦•

pobro bouicin foi ter á policia
ondo felizmente o ¦-" -

0 Sr. minislro d,i guerra declarou a
delegacia liscal do Ihesouro federal cm
Coritiba quo dove ser pago ao general
ilo divisão reformado Joaquim José car-
doso Junior, íi visla da apostila lançada
em sua patente, a dillercnça de quotas on
,-, gratilloação nddiciunal, a conlar tlc d
de levereiro do 1890, em que oi refor-
iiiailo, do accõrdo coni o disposto no dc-
creio n. 210 ile 31 dli oulubro do 1894 c
no aviso do ministério da lascada .so a
iinrtcs relativa no oxurclçiò encerrado i c
accórdo coin o que dispõe o dc ... 10 145
,..,;, ,|(, jnnoiro dc 1833 o nao entrando
ni conipubioão do lempo para o respç-
elivo calculo o periodo oin que lenha sitio
Consitlcrado conto purlicipanlo no movi-
menlo revolucionário,

A direeloria da eslrada do ferro Cen-
Irai (Ui Brazil foi autorizada a pageir u
linna Oualv Davidson ,<: (',., por conta'do
lorneciuieiilo do 00 locomotivas destina-
ilas ao serviço da mesma eslrada, dp ar,-
i-úi-ilo coinoeonlriilodo 30 dç mttio dc
W.fi, a náantia do 800:0003.. 0 .g";
veroo opporliinainento providenciara
ouánlo ao credito necessário para o com-

plelo pagamento do lal fornecimento.

Pedem-nos que cltaiuciiios a allcnção
ile, Sr ilireclor da assistência publica do
lislado do liio para o procedimento pouco
cbrrcclo quo coslimia ler um onfcrniclro
inlerino da enfermaria nas mullieroo
elo bospiial tle s. Joio Daplista do Ni-

Indagando como convém, o Sr. director
saberá mellior ilo quo sc passa ali.

lionlein
traram

C_. 
0 ninnero total dos óbitos auto-

limitem ncslncidadc subiu a97. As causas
fornm: febre amarela 28, accesso pei-
nicioso 5, varíola 2, boribcri * o dllle-
rentes moieslias 60, ,

Dos fallecidos eram 54 nacionaes, 03
homens, 07 adultos o, 31 indigentes

— Nn inspeciona do serviço tlc isoia-
menlo c desinfecção foi esto o movi-
meulo do dia 10: . „r

Febro ainiirela-Foram recebidas 30
iioliflcaçõcs, sondo removidos 29 doentes

|inra „- hospilal do S. Sebastião o os
Icmais isolados om domictl os. Iiouvo

29 obilos, sendo 12 no referido hospital,
3 no bospicio do Nossa Senhora da saude,
I verificado no Nccrolerio o os demais
em hnbilaçõos parliculares.

Variola-I notílloação, sendo o doente
removido para o hospital do Sanla tsaliet.
Iiouvo 2 óbitos em domicílios.

Ilerihnri—2 obilos, sondo 1 na onicr-
miria ile Copacabana o 1 cm habitação
parlicular. ._.,._, -„„ i„

Foram pralicndas 45 tlesiufecçoes do-
iniciliarias o desinfectadas 104 peças do
roupa nas estufas do vapor sob pressão.

morlos c sobro a poesia do uma sepul-
tura entregue á guarda tias maltas vir-
gens o ao eterno choro das águas que
deslisam mansamente junto á orla da
Uorcsla.

Da segunda parle, onde apparoçc, com
as Yaras paraenses, uma ponla de bom
humor, pedimos permissão para salientar
ainda dois trabalhos: Maler dolorosa e
,1 filha do Pagé, conlo indígena com que
o autor fecha o seu livro.

ee Enlre Miii/niptau-veiiibora impresso
cm Buenos Aires—o trabalho lypogriipliioo
é iidiüiravcl-não está á venda naquella

Cs jornaes plalinos tem tecido muito
merecidos elogios ao nosso compatriota,
com a apreciação do seu livro. La Palria
Italiana principalmente, diz.ter-lhe mu-
sado u mais agradável das impressões a
leitura dos contos de Marques de Car-
valho, atenuando que Enlre asnymphcas
vem aiigincntar os louros coibidos pela
aclual geração lilteraria do llrazil.

Felicitamos cordialmente o nosso com-
patriota c collcga, cujo talento tle cs-
crinlor já sc lem manifestado nas suas
diversas faces eom a publicação do trcs
opusculos e do Ires outros volumes :
Ihrteneia, O livro de Judilh o Conlos Pa-
raonses—Iodos bem recebidos no paiz c
no eslrangeiro.

.—-~.*cxt*~ ¦—*

Concedeu-se ao cidadão Francisco
Cedro do Almeida 1'odrosa a exoneração
nuo pediu do cargo do inspeclor da l.i"
Circumscripção, sendo nomeado para
substituil-0 0 cidadão Scbaslião Boraldo
tle Almeida.

Foi dispensado O aiferes do 9» dc in-
fiintoria Cyrilo Brazilio Moreno Campei o
do cargo do subalterno do corpo, ele
alumnos da escola mililar desta capital,
conforme pediu. ^

c tabela de

DE TUDO PARA TQOQS;
I,i:ii.-ir.s-neali;'.ani*io bojo os seíttiintes:
InuitirUnto lerrouo, á rua Marquez üo ban-

tos, nroslino ao largo do Machado, por J. luas.
Magniilco protllo, silo ;i nxa Conde de llao-

pcatly li. -'', por J- liias-

Eslá prorogada por mais 00 dias a lt-
cença do I" escriplurario da alfândega dc
Paranaguá João Paulo dc Miranda Coes.

Foi aposentado o amanuensc dos cor-
reios de S. Paulo Zefcrioo Oonçalves do
Sacramente, de conformidade com o Si 1*
do art 4" tio decretou. 117 do 4 dc uo-
vcmhro de 1892.

1'oi approvado o quadro
vencimeíitos do pessoal
ferro Condo (1'liu.

,***?*g>*

da eslrada dc

1ER0Y

eslabclc-

orronea

NOTICIAS DE Nl
0 commercio desla cidado muito jm-

lamente cstrnnhi oinoilo por que na te-

partição inunicipal de tonibainonto so
esla exigindo o pagamento das laxas uo
imposlo do aferição de balanças, peso-, o

medidas, qne ó feito conlra o
cido nas tabelas respectivas..

Naturalmente Iiitrcpretnçao
linha levado o equivoco conlra o con-
tribuinto que tem pago mu. o "íjusla-
mente mais do quo o estabelecido, e
como não é esto o modo regular de se
attgmcnlar a renda municipal, acre li-
tnmos que será restabelecido o quo loi
de direito o de justiça.

-O Sr. Alfredo Jardim.Iranco
com a vara da subdclcgacia do i'
tricto. , ,„.— Logo que esteiam completas
obras tio novo matadouro dosto muni-
eipiu o lenha feito soa inauguração, a
mesma empreza vai Dizer oi-nocimouto
de carne verde A Capilal Federai, pata
o qoo. já adquiriu

0 Dr. Moura Carijó, I" delegado au-
xilittr, remelteu tio Dr. juiz da 12» preto-
rio, os autos de inquerilo contra Manoel
Uodrigties dc Souza Almeida, acç.us.ii
du haver Icnlndu contra o nudo o
unia menor do 12 annos, lllha do Vicente
Ferreira Nunes.

.Chamamos a allcnção do Dr, Pinheiro
dos Sanlos para a casa tio pensão da rua
elo Lavradio n. G9, cujo proprietário lez
a mudança da «privada», sem conduzir o
encanamento d agita para o logar. cm

que agora sc acha o apparellio

esli
1 dis-

as

Hãiute convir que nesln quadra, prin-
cipalmcnle, a água é indispensável nesse

ilinhu dus casas...

SÀNT/TCÀTHA.R1NA

Constituição tia llc-
sua local com a se-

O Sr. minislro da guerra remclleii ao
supremo iribunal militar, para consultar
dc novo coin o seu parecer, os papos cm
que o capilão do IO" do cavallaria Inni-
frio Silva Tolles pede que a antigüidade
du seu poslo seja contada de 17 de março
tlc 1890.

A Allemanha anda desde ha muito
combinando com os Eslados, Unidos para
a conclusão do novo Iralado tio extra-
dicção. Alé agora as negociações linbain
logiir em Berlim, mas uenham do deci-
dir-se para quo continuem nos Estados
Unidos.

Se ns deliberações dos roprosontanles
das duas potências não derem resullado
alé agora, é porque a Allemanha pede a
cxlradiecão do desertores o dc algumas
calhegorias dc Indivíduos quo conmiet-
leram delidos polilicos que a primeira
visla possam njiparecer como lendo o
caracler de delidos ou do crimes de
direito conimuin.

Sabc-so que o secrelario dc Eslado, no
minislorio imperial da marinha, acaba
de decidir quo loilos OS novos vapores
da companhia transatlântica do I.loyd do
llrcmcm sejam classificados como cru-
••adores auxiliares em tempo de guerra.
A lonelagcm desles vapores varia enlre
4.0G4 a 8.874 toneladas c a velocidade
igualmente varia do 17 n 21 milhas.

O ministro da mnrinlia determinou do
nnlcnuio o armamento que cada vapor
deverá tomar a seu bordo no caso do
unia ínobilisaçfio.

A íttliiinle dos inglczes o allemães con-
linda a interessar a Europa inteira.

As invectivas cessaram o só sc discute
quem venceu nesla primeira parlo da
queslão. Por um lado os inglczes pre-
tendem ler a supremacia, por oulro lado
tis allemães não querem confessar a der-
rola. Osjornacs esperam com paciência
os acontecimentos; comtudo a Gazeta da
Colônia rovolla-so conlra a apalbia dos
seus compatriotas:

«i Os jornaes inglczes, diz esse jornal,
escrevem nolas pacificas, Masnósdevcjnos
tiür o publico cm guarda parp soqãó
liar inuilo nesla paz, pclaamcsula razão'
tpie lhe dissemos do não tomar inuilo a

•eHerio o- barulho <juo sc cloVDu nlénl' da
Mancha: Bebem cxainlunvmos a manciri)

/•ile proceder da diplomacia c da imprensa
Aiglcza,,' notamos, com cspãulõ ' qiie' a
justiça tem dc eslar subordinada á força,
caseni-cerimoniacom aqual se faz muito' 

-i-bartilho sobre uma questão secundaria
com o Iliu de impedir ans espectadores
do continente, enganados pnr esta mau-
obra, a ver qoo a queslão principal eon-
linda, apezar do Iodas as difliculdades, a
seguir redondamente o seu caminho.

Resta saber se se deve coiidcmnnr ou
admirar esla polilica: mas aclualmcnle
não podemos representar o papel de cs-
pcclndor seiiliiiienl.il, c por isso não
coniprchcndcmos como certos jornaes
do continente fazem tranqüilamente a

faz 
e, intimidados pelo barulho vindo da

nglalcrra, não notam o qoo significa
para a tranqüilidade do Transvaal a
Charleretl Company conservar Iodos o.s
seus privilégios é o seu director Cecil
llhodes, apezar da queda do niinislcrio;
alegremente tclcgraplinr ao mundo in-
leiro (pie ó actualmente que vai pro-
ceder >.

Como se vô a Gazela não está contento.• O seu attigo parece um grilo de guerra
destinado a accordar os allemães ador-
Hie.idns solire os velhos louros.

Sera a Allenianha quem pensará real-
nicnle em tomar a sua desforra-'

Cin verdadeiro pânico reina no bairro
Moal.it. eui Berlim, onde os incêndios se
SUCCCdem com uma rapidez espantos:!-
Desde o começo, attribuirain-se estes
sinistros á nialvadez, porque é sempre
nos Miiãus que o fugocomeca o se pro-
paga, graças á aceuutulatáu de maiorias
CombiLsliveis.

Pedem-nos alguns ofllciaes reformados
do exercite que façamos publico o sou
convite aos seus camaradas para unia
reunião no próximo domingo, as
ras, nn rua General lianinra n
tle tralar-so do inlen

Immigraçao para linas

II bo-
317, alim

ses da classe.

Chegou lionlem n esl.i capilal, proce-
dente do Eslado do Pari, 0 roo Vicente
Ferreira Guedes, quo vem responder a
ordem do habeas-corpus quo impetrou do
supremo Iribunal federal.

Oi Irabalhos dc conslrucção da fabrica
dc cartuchos no Itenlchso.sob a direcçao
tio inlclligcnte capilão dc engenheiros
Xiinouo Yilloroy, estão já baslanle adiau-
lados. ,

Ila poucos dias começou o assente-
meulo do trilhos syslema Decauville
para conducção de pedra c oulros mato
riacs destinados àquel'
brica.

. cenlral,
alleiidérani.dtiiido-llie

a guia pedida c dizondo-so-llid que cr-
rado c tolamente andara o inspector da

ll-

grandiosa fa

mas,
ponlo

Foi declarada sem elfeilo a nomea ito
de Gaspar Teixeira Carvalho para o lo-
gar de .1» supplente da 13» preloria do
Dislriclo Federal.

KEBiã
Nós não no3 admiramos só dos qundros

tle miséria quo cnionlramos no esqui-
drinhar o Ilio dc Janeiro; adinirnnio-iios
mais do quo esses quadros tenham por
fundo lobrcgas o immundns habitações
que nunca imaginávamos p «siveis nesta
capilal, depois da existência dc uma
bem organizada instituição tle hygiene
oBensivn c defensiva, rcparlição tle as-
sislencin publica, departamento bttrocrn-
lico, onde so cuida do satieamente da
cidade c do asseio das habitações,-: '**

Creou-se-.i-policLi Jura dar iranqtiilií*
dade aos liabilanliS dn Ilio/dCJnheiri. •

o ás fiOO.0.0 crcáluras que' 
'tiij.ti vivem

conliniieUii àincrcé dosgiiliirioseladrõtisi
Críòu*sc' a direeloria llc liygtene para
dar ir.inqililiòeidé nos li!liIlniites,*do Itio
dc Janeiro ;.e.ns'8ü0.0'.'0 cfeíituraS1 que
aqui vivem continuam sujeitas •¦'

meamos males, 
'cercidns dos

aos
inesiiins

petiTos, expostas á mesma infecção.
Na policia tle coslumcs como na policia

sanitária, a intenção dos chefes é hoa;
os auxiliares, o.s okcculores tia lei o das
ordens parciaes ó que desvirtuam tudo.

AV. vezes pódc ser isso resullanlo tio
não saber governar. A recusa de au-
ionomia, as pequenas conlrarieilades, os
consecutivos desgostes, produzem a
indilfcrençn c a falia do csllmulo na
espliera tlosquc trabalham com a iulclll-
gencia c não devem proceder absoluta-
niciilc como nulomalos. 0 ccrlo é, porém,
que sc lem desculpa um soldado man
cumpridor dc ordens, uão a lem dn
ine.-ii!'.! modo o medico, homem de
seiencia, investido no cargo do commis-
sario tle hygienc

Ora. a miséria, islo e, o novo exemplar
de miséria do que vamos dar conla,
existe por culpa só dos Srs. commissarios
iie hysiene, que não cumprem, au menos,
o regulamente na parle que manda fazer
as visilas domiciliadas.

Ilnulcm, acompanhando o delegado tln
llr. chefe dc policia na5»circumscripção
urbana cm umas diligencias c indaga-
ções a quo foi necessário proceder, cn-
Iramos nn casa n. 85 da rua tia Miscri-
cm-,lia. onde nos foi dado observara mais
repugnante cspeclaculo.

Seguindo mn corredor A direita no
pavimento lerreo, achiinn-nns diante de
um quarto mal illuniinado pnr umaja-
ncia, que dá para uuu arca.

Ahi moram ba muilos mezes Yalcriano
Gonçalves, liesiiaultul, cochoirp, empre-

A Nolicia dc sabbado ullinio publicou
sobro a hospedaria dc Immigrantcs do
Mariano Procopio um arligo, nuo nao u
cm iodos os sous pontos perfeitamente
cxaelo. , , ,

0 Sr. inspector geral do torras c colo*
iiisação nana tem a ver com esse esta-
bclccimenlo, como parece A' Noticia, que
chama a alteneão daqucllo funecionario
para o serviço da hospedaria. 0 infor-
liianle do collcga ignora quo a bospo-
ilaria eslá sob a udininislrnçáo dn Eslado
dc Minas, sondo, porlanlo, inutilo appello
ao Sr. inspeclor tio terras o colonisação.

Informaram aimla no collega que por
causa da epidemia da IVbrc amarela ps
iiuinigranles destinados a S. Paulo sao
mandados a Mariano Procopio o d abi, do-
pois do grando demora, embarcam nos
peiores carros da Cenlral, levando Ires

sem agna. sem alinicilloção, ale o
qoe se desliiiain. lislas informa-

miieoos são fantasiosas. Áquella liospe-
daria só recebe iininigrniilcs introduzi-
elos por conla dos contratos feitos pelo
governo dc Minas o qno são Iralados muito
bem com comida abundante, quasi sem-
pre ile sobra.

As pri iras levas, chegadas hn anno
o melo, só levaram com elfeilo comida
para uma refeição; agora, poróm, nló leile
condensado levam para as crianças.

Oi innnigrantes que o informante d'/l
Malícia viu «levem ser uns 400, que ha
dias foram para S. Sebastião do TavcrillO
e Uberaba (triângulo mineiro), para onde
nio podem seguir por estradas dò ferro
sen.it) airavessando lodo o Eslado de
::. Paulo. A nio ser assini, teriam dc an-
tiar muilas ingiins a pé. Se foi a esses
Itninigraiitos* que A Nolicia se referiu,
eslamos Informados do que levaram
provisões siifllcicntcs o iam acompanhar
dns por um interprete o pulôB'Zelosos
llscaes das respectivas zonas, Sò :h vinr
gem foi feita nelos iminigráülcs «,'lri trcs
dias. aeiiipiiéilasntofinpscsli-.tdas. Casa
o informante 6A Nolicia coin lodosos
rccirsiJs qhoira Tazer essa-'¦¦lliosnia-vial
geio, tem tlc'geistar,.o8Tuicmnos,lfea tliasi
A iii.-.pcclor.a geral dc torras o celoni-
siii'i'i, pnra livrar .os innnigrantes dc
foli-e amarela,'.innnfla-nsi para Pinlieiros
.tião para Mariano..('rotiopio.
yt) informante AA-Niiluia ouviu cantar
ogall', nias:HÍio ríIiüou lo."'0 

serviço Ae inmiigração do Eslado dc
Minas ó feilo coni lodo o capricho e zelo.
() que falia ó quo O Sr. direclor tia
Central rccnmmciide aos agentes tio in-
Icrior que dcem preferencia aos especiaes
de immigranies sobre os trens dc cargas
e tiiixliis.

li, ji que estamos com a mao na massa,
aproveitamos o enseju parn pedir ao Sr.
marechal Jardim que mando concertar U3
depósitos de agna dos cirros do 2» classo
o cnllocar outros nos carros quo ainda
os não possuem.

Oulro pedido temos a fazer— ó que
o Sr. direclor da eslrada destine ao ser-
viço do imtnigraçãii a rampa dc «lesem

li fica nisso, da mesma forma que
caria sc a inulher morresse l

Orande paiz esto 

0 delegado da 10» circuinsçvljiçflo fez
apresentar honlem, nn rcparlição de po-
licia para ser submcllida a corpo do
delicio, a prela Lytlia Maria da Conceição,
a qual diz lor sido espancada por um
Indivíduo do nome Alfredo, na casa
n 108 da Praia do Bolafogo, residência
do cônsul do 1'ciú, dc quem cila cra cm-
pregada.

O delegado da 4» circumscripção ur.
bnna dou busca ante-honlem á noilo na
casa do Invol.igcm da rua do S. Jorge
n. 47, ondo iijiprelicnilcu Iodos os íltoil-
silios concernentes no Jogo c foz lavrar
conlra o ilnuo da referida casa, Manoel
Francisco Pereira, o competente auto do
llagranle.

h.irqoo.s da eslação Marilima, rampa que
fui feila, parece-nos, con. esse intuito,
uris que esl.i quasi sempro oecupada por
pnnlíics dc gado, nus em descarga, oulros
já vasins atracados, prejudicando assim o
movimento.

oi i lillidn, a bem do serviço publico,
fllcial tln correio do Para Augii-do

ilecio tia Cunha c Mello.

Pholograpliia através os corpos opacos
Cabo á escola polytechnica do S. Paulo

a gloria do ler sidii o primeiro estabe-
Iccimciito brazileiro em cujos laborato-
rins llzcrnm-SO experiências do processo
lloenlgcn, para obter pliolographlas alra-
VÓS os corpos opacos.

O Dr. Francisco Ferreira fiamos, eon-
formo lelcgrammas tpto publicámos,
levo a iniciativa do cinprehendiinente
cujos resullados conslant da exposição
que transcrevemos. _. ;¦''",. 

'.'',,

Soo illuslre prnfiissor-Jnao-.foi uiais
longo nns soas exj.tcriencias; i!'isso'de-
vido A falta dn a^párcllios apropriados:

.. 0 upparcllbvpor nós etepregadp,.' P
nm tubo dc ¦•aoIs*slcr./dò.': qiinl.'exlrar
Itlmoso.gnz Aaliüméo. ;por um orlfibte
rnie fizemos aó lado.'rf';t[ue','c!'1' scgn.ua

•foi- iigadòpór melo de'um Inho dó bnr-
'racha :4' tntía mádhlAá'p.ncumnltca de
merCurio.-lista íióf^úa vez se .ligava a
!tlmd "íiiifrt , imjchinh- pneuinaliea ordi-
Viai-ihi destinada -á iniciar o vasio que
•devia 'ser' terminado pela oulra. liavendo
para isso fpgislros t|tio pcrmilliam inler-
cíplar ou nio a commimicação ilo lobo
com a machina comunim.

Nn Io caso, não tibbvemos resullado,
não só porquo Irahallláinos apenas com
18 volls cnmo lambem pnrqne a eor-
rente foi interrompida 8 miimlns depois
pelo elfcite dc pnlarlsação dns pilhas: no
"" ohlivemns vestígios; allribiiimos isso
ainda ao faclo do só termos applicado
IS volls; na 3», finalmente conseguimos,
coni ns 20 elementos, pholographar nm
alicate o unia chave. Na 4", nada ob-
tivemos, devido á fraqueza da corrente
pira tão fortes espessuras.
Ocotipnrmo-nns-licmos.porlnnlo.sómenlc

com a 3', cujo resullado podemos apre-
'' 

Operação — Ema vez feilo n vasio com
a marlilha ordinária, contlnuámol-a com
.-, machina dc mercnrio.quo o reduziu do
30 millimclros n I 1/2. Nestas condições,
cslnhclcccmns n corrente. Immeilinta-
mente os mineis, o ponlo escuro do polo
negativo e a côr violeta envolvida pela
(loi-escencia verde, iii;inif,.'starain-sc cia-
ramente,

li-lc tnb') tinha a fôrma e dimensões,
(em ccnlimclrosl seguintes: 3'i centime-
Iros nn maior diâmetro e 24,5 centime-
tros entre os electroilos.

Como se vè. a distancia enlre DS.'
elcclroilos é de 24 renliinctros e meio ao

;n tpie as cnjulições mais favoráveis

ãtaSOPOM-TRU GUIMINAL
E' bastante lamentável que nos con-

scrvbinos nn retaguarda dos paizes que
arauçaiii pela eslrada aiirifulgonlo do

progresso scientilico, dedicando esludos

tio sumina importância a respeito dos

homens que a degeneração physica ou

a contingência social sacode para dentro

dos muros das prisões.
Ainda lia bem pouco tempo mostramos

a simplicidade dessp serviço que, unia

vez onicialmcnlc creado, nos collocaria

calre os povos mais adiantados. Fomos

á detenção, estudámos o caracter de um

homicida, e apoiámos depois as nossas

oliservaçües no exame crancomotrico foilo

cm nossa presença, nesse indivíduo,pelo

llr. Dias dc DofrOB, antigo interno do

hospício nacional do alienados
E' lempo do acabar com o cmpyrismo

cego da jusliça ; cila precisa ser dcsvèn-

dada c cercar-so dc clementes de ioda-

gação que só a medicina Ihc pódc for-

necer. .,¦ k [
Encontramos cm um hebdomadariq

francez nolicia bem curi.osa sqbrç^éstp

assumplo; e comp que dçseja!Ído.;cnl,re-
lel-o na nicmoj-iá.jlos qupse interessam

pelas quc'siüe"s''dò.J,iíicilicina .legal; pari
aqui 

"o 
íraslâilamos" i.raduzido":

,\ Ilepublica, dc Flortanopo is, ruiu-
rindo-Bo ás inanifoslaçõcs do júbilo ha-
vidas ali por oceasião do anniversario
da proclatnação da
publica, termina a
guinto nola: , . ,

«Causou reparo o facto do nao havei
0 Sr. II. W. Cbapplin, cônsul inglez,
hasteado o pavilhão da nacionalidade
que representa, pois Iodos os consulados
einb.indcirnram.» . , „ .„„

São da mesma foilia as seguintes, eon-
siderações a um lelegramnia noticiando
tpie a agencia llavas liavia confirmado
a morto do heróico general cubano Au-
lonio Macco: ...

..Dissemos na ullima edição quo, ui-
felizmente, parecia cerla a nolicin.ua

uma embarcação
apropriada para aconduccáii da caroo.
'Pensa 

a'empreza poder fornecer diária*
mentoácàpitiildoãOa.lOOhois.conforiie
a urgência cas necessidades do mercai o
e tb: preferencia o so a inlendcncia da
capilal pcrniillir a inlroducçao da carno
no Districto Federal.. „„„n.i

Proxlmanionlc a imprensa, da capital
vai sor convidada para assistir a inaugu-
ração deste estabelecimento, que se íea-
liztirá logo qoe a municipalidade julgue
satisfeito o conlralo celebrado.

-As professoras publicas dosla colide,
DD. ZiilmiraCandidadeBarçclInsciiIaia
llcrnorln do Mattos, esla do Ciibaogo o
áquella ila Boa Viagem, rcqucrcram
govorno licença para pormularcui
sncclivas cadeiras, , -

—Ueimc-so em sessão ordinária amanha,
és 11 horas do dia, a junta do coqimcrcio
desle Eslailo, em sou cdilicio, a rua
Ceneral Deodoro. . ,.-lionlein ás 9 horas tia manha real -

üoii-sc ua "apela 'lo Nossa Senhora da
Conceição á missa con. quo o Sr. Dr.Jose
Viclorino da Cosia o sua. familia manda-
ram sulfragar o selimo dia do passamento
do sua virtuosa esposa. rnnnnin

— A câmara municipal dc S. C.onçaio
apresenta candidate á vaga do um vo-
reador geral, cita eleição terá. logar no

Foram abatidas no matadouro de Santa
Cruz: 394 rezes do Azevedo, Matlos .-i C;
00 carneiros,sendo 30 tio Anlonio Pereira
dos Sanlos, 19 tle Luiz Oaniuyrano c 11
tle Cândido Coelho Ávila; 10 porcos,
sondo 12 de Custodio Barros o 4 do Cau-
dido G. Ávila c 1 vilela do Domingos
Tlieodoro. „ ,

Não houve rejeições, nem cm bania
Cruz nem cin S Dingo, e a carne tio
gado aludido foi considerada do superior
qualidade.

Foram vendida*! cm Sanla Cruz 8 rezes
pesando 1.454 kilos.

Os preços em S. Diogo foram os sc-
guinles: carne de vacca GOO réis.; de car-
neiro do 1. a I£I00: do porco de li
a 15200; do vilela 1^200.

A matança começou ás 5 1/2 horas da
manha o terminou ás 12 horas o -tu
minutos da larde, allingitido a bl.Oüil
kilos O peso lolitl tias rezes.

Os Srs. Wernccli & Paiva, quo ainda lia

pouco siirprebenderam o mercado coni o
leito condensado marca Drazil, exee -

lento produeto da industria nacional,
acabam agora dc aprcsenlar ao consumo
chocolate Já promplo, preparado etn la-
linhas lal qual o leile condensado, limpo,
saboroso o garantido quanto á superior!-
dado dos ingredientes quo entram na sua
confecção. i„._,r»„

Assim como sc obtem uma taça do leito
Unido c rico dc substancias nutritivos
com nma colher só do leile condensado,
assim so faz rapidamente umaulucara dc
nerfumoso chocolate com agna quente e
unia colher da massa que us laluihcs en-
cerram. . .

Sentiu optimo o leite, que ó o mesmo
do processo de condensação o tambem
cslerilisado, nada ha qoe mais se recom-
monde.

Do Belém chegou-nos um exemplar deis
Paginas Avulsas, cscriplas por Al vare-; tia
Cosia, editadas pela Bibliollieca da Mina
Lideraria o impressas na lypograplua
Costa llraga, do Lisboa.

Vamos lèl-as..*

EMPREGOS MILITARES
Escreve-nos o tenente Pereira Pegas:
..Cidadão rcdaclor—A questão levantada

actualmente cm vosso conceituado dlano,
relativamente a ocetipaçáo do cargos no
corpo de aliiiniios dn escola militar, por
olliciaes sem curso (Farina, veio dar-nos
o ensejo tlc repelira necessidade da croa-
cio do eslado-iiiaior das armas tio ca-
vallaria c de infanleria Oll da porina-
noticia do quadro extraordinário.

Vós sabeis perfeitamente quo a nossa
organização mililar comprchendo dois
ramos principaes: o administrativo c o
inslinclivo. . - _.

Conseguintemente nao ha razão na
reclamação tios que so julgam prejuiti-
cados nao sendo nomeados para cargos
ile administração secundaria, allegando
possuírem o 

'curso 
de artilheria que,

ao
as re-

morte do sub-chefo do exercilo rovolit-
cionario cubano ; agora lemos esperança
de qnc lal nolicia não seja verdadeira c
isso pola simples razão do que a llavas
confirmou-a.» . 

Desde que novo telegramma desmen-
liu a morto do glorioso revolucionário,
disse a Ilepublica :

t, liem dissemos nos que linliamos cs-
Heranças de quo a noticia dn morlo uo
audaz guerrilheiro cubano losso desmen-
"üoaiido 

o nosso correspondente, no

primeiro despacho, deu-nos conta do
conteúdo dos telegrammas dc New loik

nelindiciando essa morte,
nos oceorreu, porquo parecia-nos insu
peila a sua origem J bastou, porem, qu

-( Quem pcactrar „na prefeiturajla.po-
]íçlld.el'arfá-lcrá/;á;èrtirada- do unia

Somos ininrniailos iln rxislencin de
um iloenle tle febre amarrl.i nn corredor
denominado Relihi, dn iMiiirme ciljflcia
da avenida Iluy ilirbosa. imdç rrsidem
centenas e ceiitêmu i!c individuos.

Dizem-nos inesiini que a junta de hy-
gii-ni' ji leve ilissii poiihecimeiili) e
limilnil-si! a iiiintbir um guarda saber ilo
faeto. cii!i!iiit:iiil'i-.-i! f.le cum as infor*
inações dos parenles do doente.

.Nue) nus cabendo a tarefa dc syndicar

pas

ua
lliim dc ,S a 10 centímetros apo/

bateria eleclrica liislalailacnmpttnlia-
,c"il > duas séries di! 10 pilha-, dc Buii-eu

i--i«la nm,' dnn.ln nm lolal de 30 tiotó.lislas
il-ris ledeVias lutadas enlre si ou nao,
fi)ui:'*,'!ii'c!V.ini eon. uma bobina de
lihumknrir nn te arluav.i.co imlnclor a
corrente proibi ida.

As enrrentes induzidas 6 que eram
enviadas aos dois cleclrodos do tníw dc
üeisslcrs.

das salas; 0 seguinlb dístico . Serviço dc
idcnlifieaç&o — AnlhropomHna o photo-
riwhia.judiciacs. ,1'assa-sc a uma sala
sóiochte' mobiliada com bancos ao longo
das fnlréilès, o divididos cm uns vinte
Coinparliitiei.los separados por cstl'0 tos
tmiiques, li' o vestiário : ahi, sob a vigí-
lancia de guardas, os detento:-, tlespein-se
e desenleam-so, conservando apenas a
camisa o" as calca?. Depois passam, um
por um para uma segunda snla,oiido um
empregado inscrevo sobre uma papclela
us nomes que dão, idade, logar ile nas-
cimente, etc. Então começa a medição
propriamente dila.

Gada indivi,lun passa sob a loeza, es-
tendi; os braços on longo ile um quadro
graduado, cujas linhas indicam o com-
priinontn exáclo do sua envergadura;
¦ipresctila a máo esquerda, da qual se
mede o dedo médio ; estendo o braço
pira que sc houc a medida do ante-
l.iveo* sobe para um banquinho, lc-
vanlnndo a perna direila, para que lodo
o peso do corpo caia sobro o pé esquerdo,
elo ceai se lorna todo O comprimento,
Sc"i!i"n-se a medida da orelha direila, a
das doas dimensões da cabeça, cumpri-
mento c largura, cmllm o exame rnpulo
dns cicatrizes c signaes parliculares dp
rosto, das mãos, braços, poilo, elo.

To In essas indicaçOcs são minuciosa-
muito inscriplas na papclela de cada
detento, o sobre a qual se collocam duas

pbplograpliias, uma dc frente, outra do

Saindo da sala, o detento volla ao
vestiário, c tFalii é conduzido para a
prisão. Todo esso processo é rápido;
não chegando a 10 minutos o tempo
(lispendiilo com um delcnlo.

Iteslasaber sco indivíduo, cujas me-
didas foram fornadas, foi proso pela pri-
meira vez, ou so já, o lendo sido, deu
.•iíiiuo falso. Para islo basla verificar as
papelctas dispostas uas gavetas ; porem
são ellas cm numero dc duzciltas ou
trezentas mil. Imaginc-3c o tempo c a
paciência exigidos para encontrar nas
gavetas a papclela desejada, se nãn fora
uma classificação engenhosa para faclli-
lar a procura.

Sitppiinhnmos, por exemplo, cem mil
papolid.is munidas das competentes plio-
tographias.

Dividem so segundo o sexo a que per-
Icuceni os detentos: a tios homens c.-.iáti
de um lado, a das mulheres dç oulro,
isto é cercado 20,000 homens c de 20,000

uma duvida
insiis-

tto

à llavas falasse pára que duvidássemos da
sua realidade.

Como OS nossos leilores sabem, a

llavas é uma agencin que só sc oecupa
cm forgicar mentiras o transmittil-us ao
OS_.aUcalizou-so 

no dia 25 do mez lindo,
em Florianópolis, a cnlrega do rclralo,
nuo um grupo de nmigos onereceu ao
illuslre governador do Eslado, br. Dt. Hei -

SbA-Wd-' dccrcscido muilo a epidemia
dcvnriola em Florianópolis, No hospital
de'-isotàmcnlo existiam apenas, no d a
3* do- correnie, 7 enfermos e na ctiiatic
ftaviápi ,-otItros seis, cm condições satis-
.a^tonjis.^ Hercjlio Ill7i gOVCrnnaor do
'Eslado, 

eLiiii-o Miiller foram acclamados
sócios Iienemeritos do Club dc Atiradores
de llajahy.

_BB_~ . -

0 Sr. minislro do interior, no intuito
de facililar aos estudantes a matricula
nos cursos superiores, autorizou o lli-
rector do cxtcrnalo do Gymnasio Nacio-
mil a organizar bancas para exames
geraes do preparatórios, nas quaes su-
mente Bcrito admillidos os candidates a
que fallarcm aló Ires exames, devendo
liara osso llm sor aberta a respectiva
liscrinção do 18 a 23 do corrente, come-

nando 
'os 

exames logo que terminarem
os da época complementar desse estabe-
Iccimcnlo.

domingo próximo, o cidadão Antena. Nu-
nes da Fonseca Cunha, negociante esta-
beteciilo cm llaipú. ..

— 0 Sr Feiico F. Tali, conhecido pro-
fessor dc musica o thesoureiro do Con-
irrosso Lillerario lliiarany, tem guardado
o leilo, visto aohar-so bastante doenlo.

_ pelas iiioililicaeões da lei judiciara
do Eslado, qno acabam de ser promu, -

gadas, compete agora ao Juiz do paz (pio
estiver cm exercicio clfoclunr ps . casa-
mentos, allribuição quo era. exclusiva Uo
I» iuiz de paz de cada dislriclo--___«-»-——

A Assistência aõs Ncqpssilados çolloclou
durante os mezes do jano ro c levereiro

roximo passado o segumlo:
|/i cartões pontuados......••• ••

cartões de responsabilidade...
Caixa cm casado José J. Aquino,

ein Irajá •••
Em memoria.de um filho..... •••
U u spirita por intenção da irmã
Milllana

Por alma do Dcllhia...
lii versas mensalidades
Caixa da porta
llolsa

7(1,-000
&Í5000

II.,01 il)
201010
lomo
niooo

iiyottt)
18ÍG00
5IÍ500

Total. 210^100

0 capilão tle arlillieria José Joaquim
tio llt"-o llarros pediu demissão do cargo
ile initruclur da escola militar desla ca-

pitai.

LIVROS NOVOS
Entre ¦ nymphe dopor Marques

Carvalho—llucnos Aires—Arnoldíloen.
DcsobrigániP-nos bojo do compromisso

ba dias assumido, publicando a impres-
são (tui* nos deixou a leitura do novo
livro do Marques (lc Carvalho, secrelario
da legacão urazileira cm Iluenos-Aires.

0 volume Enlre cs mjmplieas contem
onze trabalhos, seis dos quaes incluídos
na 1» parle, sob a denominação geral —

Subjcclivuima, Ilcando os oulros cnr"
subordinados ao titulo Objeclivismo.
primeiros contém nu descrevem itnpn-.'
soes intimas, subjeclivas, conforme o
próprio titulo indica, falando tielles a
alma «> na livro expansão da sua illimi-
lada sinceridade o tlc loilas as (orcas
alleclivas (IUO possuo ». São dedicados
pelo autor a sua esposa <> o amparo tios
seus desonimos, o júbilo dos seus dias
prazenteiros i>,

A nola dominante do livro o Ioda dc
tristeza e do melancolia. Através do suas
paginas percebe-sc a saudado, a dór, o
desespero, o horror a Imio quanto não O
puro, a tudo aquillo quo resulta da fatsl*
dade da mentira convencional. Collo-
eado ctu meio tias florestas virgens do
Amazonas, vivendo a vida simples dos
habitantes daquellas paragens encanta-
duras, que oulra impressão poderia bo-
ber o autor em lão suggcsliva situação,
senão a impressão do bom, do juslo, do
sentimental'*

11'abi a naturalidade com que o livro
foi cscriplo, sem grandes orregaiihos dc
forma, embora u'um ou a'outro periodo

Foram substituídos os arligos 10. 17
IR 24 '_!(. 27 o 28 do regulamento dc .

do novembro dc 1894 nelos seguintes:
Art 10- Esse livro devera ler todas as

folhas rubricadas pelo cônsul do i islncio,

que lavrará tambein os lermos do a bc -

tura o encerramento o delle oxtiah ia
o funecionario consular, mensalmente,
um mnppa da receita e da despeza

(TidCl'l7.''o mappa dos vicc-consiilados
seri remellido era duplicata ao respe-
divo cônsul nus cinco primeiros dias
depois tle lindo o mez do que elle
Ir dar' o o dos consulados a secre-
laria das relações exteriores cio uma
•eõ via, denlro'do referido mez. Esto
ullimo seri acompanhado do um exem-
nlar dos primeiros, dos quacs só men-
cionará a sonima da receita 0 da despeza.' 

Arl. IS. So no prazo lixado no arligo
antecedente não estiverem no consolado
as conlas de Iodos os vicc-consulados
delle dependentes, o consti rcincllorn ns
(|Uo liver recebido o justificara a folia
das outras que enviara ilepois, mas sem*

„re anles do llm do mez segu nto, nepm-
milhada ele outra sua, cm odddamcnlo n
Mineira, da qual só mencionará ns
sommas da receita c despeza jaapu-
''""aÍÍ 

24. Antes do findo o segundo mez
de cada 011110, 03 cônsules íviiiellcrno a

secrclaria das relações exteriores uni
balanceio geral resumido da roceiia.o
desneza do seu consulado e dos v co-
consulados delle dependentes durante o
anuo anterior, .. .

Art. 20, Nns cinco primeiros dias (10
cada mez, os cônsules rciucltcrao a dc-
Icncia tio ihesouro federal cm Londres
o saldo tia renda dos emolumentos na
sóde do consulado no mez anterior.

Arl 27- No mesmo prazo os vico-con-
sulcs reini'lter.io aos rosnoctivosconsulos
os saldos dos emolumentos por elles co-
brados dos quaes só poderá:) deduzir,
sem anlorizaçáo expressa da secretaria
das rclaçOes exteriores, a metade que

fvlhcs compelir por lei o mais .is despezas
¦*Tindiipensavcis ao expedienle.

Arl. 28. Esles ullimos saldos serão re-
mctlidos pelos cônsules a rcteriila dele-

gacia no principio do '" ' *

conjuntamente com o
mez.

iiliis, só podo oilercccr vantagem *»

parle inslrocliva.
E' verdado que ns reclamantes na-

seam-so nos regulamentos que existem,
inns lambem ó verdade que esses regu-
lamentes foram elaborados do conlor-
niidade com as occupaçóes da oceasião.

Nio podemos negar tambem que a
pasta tia guerra eslá sol) a gerencia dl
|„n illuslrado marechal que, çm tal as-
suinplo sabe perfeitamente estabelecei t
dislineção e resolver critcriosiunonto.

Além'disso, BC temos dlstiucliSSlIllOS
ofllciaes com o curso tle arlillieria, ca-
pazes tle desempenhar qualquer cargo
administrativo ou de inslrucção, Ic.nol-os
lambem nas oulras armas, sem curso
algum, com capacidada incontestável
para o desempenho dos cargos adniinis-
Irativos, cujo ponlo é o dc que sc Irala.

Um emprego não é privilegio do um
curso iFarina, pois so o fosse, ha muito
lempo teria sido modificada a lei do pro-
moções, ou para so promover somente
quem tivesse o respectivo curso, oo para
inverter a ordom que esla em vigor,
oslabclecondo-so ontao para as pronto-
eões tlois terços por esludos c um terço
por antigüidade. . ,,

Mas, para aquelles que nao lem corso
algum e preciso nolar, a tei exige, alem
du maior numero do nnnos tle serviço,
crlos requisitos que só podem,ser ad-
quiridos em cargos administrativos, ao

passo que aos olliciaes que lóm o res-
nectivo curso do arlillieria alciollcrcce
empregos piirauicnto leclinicos c con*
cedc-lbes om quadro do eslado-mnior
onde além da coniniodidade o menor
dispendio, não soBVem o mínimo pro-
juizo relativamente ás promoções, o que
não acontece com os ufllcines do infan-
teria o de cavallaria, quer lenliam ou nao
us respectivos cursos, que sao condem*
nados ao serviço arregimentado pnr toda
a sua vida, sem uma válvula quo lhes
orfereça a demonstração dos sons conlie*
cimentes tocluiicos correspondenlcs ou
o descanso das constantes formaturas o
das alongadas marchas para foueracs, em
tempos, muitas vezes, tempestuosos e uo
chuvas lorrcnciaes.

Mas, ponhamos do parte este assumpto
c volvamos á necessidade da creação
do estado-maior ou do quadro cxlraor-
' 

Amítillplicidade e a nalureza dc varfos
empregos lèm sido láo exigentes, que a
maior'parle tios corpos dc infanleria o
dc cavallaria eslão desfalcados dc seu.*,
olliciaes, mórincnle daquelles que lazem
mais faltai- os capilaes.

Ora este fado indubitavelmente re-
dunda cm prejuizp da administração e
da disciplina o sobrecarrega tle sotviço
anuelles que Ilcam promplos nos corpo.-.

por conseqüência, o meio dc sanai
laes inconvenientes e. do saiislazera
iodas as exigências, e inquestionável-
mente o da creação do nlludido eslado-
maior, porque as armas do iiifantciia c
tle cavallaria lèm as ni.-sisi.is llOCCSSi-
dades ou lalvez mais do quo a anua de
arlillieria. Haja visla a natureza das
armas, as diversas repartições. e ooni-
mandos o iiualmcnle a relatividade das
"se, 

pórem, ror Impralicavol a crouçito
do novo cslado-maior, enlão somos dc
opinião nuo se cxlingn tambem o dp ar-
lilhoria ccrcc-se eni seu lugar um-qua-
dro cxlraordiuario do exercilo—ao qual

nn pertencer todos ps offlciaes, quer

a soa oi
sempre para qualquer emergência. i-
nossa opinião—Josi! Pereira Pegas,
nente de infanleria.,,

mez
seu

-H-s-uliile,
do ultimo

A*:

cor na rejiartiçàp ft*«
pira ser itupe.ccioiia'

le saude o capitão honorário Joa*
tam-

Devem coinpar
ojiidantc-gcncrn!
los

I

[cubam o curso dos armas ou nao, o qu
sc lorncm necessarius aos ddTercniK*,
empregos que o gover o Julgar conyc*
alentes, coinlnnlo que os corpos tenham

ihlclalidadc complela o nrompin
Eis íi

iu-

O TEMPO
7 horas da manhã dc honlem o

thcrmomelro marcava 25»,3; as 10 horas,
marcava 27»,5 ; an meio-dia, lJ',ij; c as
4 horas da larde 2n"._. . .

Temperatura máxima 10'fi c mínima 23.

Desde domingo desapparcccu da casa
de sua ramilia, á rua Dr. Souza Neves
n. 5, um moço do nomo Bernardiuo dc
Almeida.

& um doente este pobre rapaz do
27 anuos. Suppõc-sc que ao aListar-se
da sua residência Iiouvcsso soltrido um
insulto da epilepsia dc que sotfrc.

Sua faniilia tem o procurado anciosa-
mente sem resultado e agora pede a

quim Vclloso da Silveira .0 alforcs tam
bem honorário Pedro Joso dos b.iulos.

\ nova administração do Congresso
Beneficente Homenagem ao Conselheiro
Tliomaz Hibeiro fleou assim constituída:

Presidenle, Pedro da Silva Monteiro;
vicc-prcsidenle, Firmino de Oliveira
Marciano; I" secrelario, João Souza Lm-
rindo; 2" secrelario, João Anlonio Dias;
procurailor Antônio Pinto Ferreira. Com-
missão de eonlas-Autonio Moreira \as-
coucellos, relator; Manoel Cerqueira. de
Almeida, Antônio José Salgado Oulma-
rães. Goinmissão dc syndiçanc a-Ber-
nardo Comia Araujo i.cáo Napoleão lo-
reira Oliveira Guimarães, Manoel Lopes
Carneiro dos Santos, Domingos Oliveira
Salsinha Bastes, Henrique lliçardo do
Silva José ila Cosia Antunes, Albino Josó
Corrêa, José Francisco Alves. Guilherme
Thomé do Souza, Manool Faria Gomes de
Oliveira e Antônio Ferreira Madurcira.

Esta associação, fundada a 2$ do março
do anuo lindo, conta actualmente 1901
sócios o lem seu palrimonio elevado a
l'j-7'JI«!5C0, importância quo vai ser cm-

pt-egada cm apólices da divida publica.
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PUBLICAÇÕES
Recebemos :

l —iielaloiio da Escola Normal, apre-
ECiilailoao Sr. Dr. Alfredo Pujol, secre-
larin do inierior do Eslido de S. Paulo,
pelo direclor Gabriel 1'rcstcs.

Almanak do regimenlo policial do Ls-
lado do llio dc .lanciro, Irabalho bem or-
ganizailo pelos Srs. Manoel llonião Alves,
João Virgílio da Costa Uma o Álvaro
Foiilencllc, capilão, lenenle c alferes do
mesmo corpo.

0 Cenaculo, fasciculo II, tomo II.
E" publicação de Coritiba. Traz a dala dc
fevereiro do 1830. 0 sumniario é aliiin-
danle e a impressão muilo nitida.

Iln-isia Contemporânea, n. 4. deste
anuo. Publicada nu Recife o dirigida por
França Pereira.

O Dr. Moura Carijó, Io delegado auxi-
liar abriu inquérito contra Samuel Soares
de Azevedo, ajudante de escrivão do
hospilal do Sanla Isabel, poi* ler desap-
parecido, dando pequeno desfalque nos
cofres daquello hospilal,

Foram concedidos ao engenheiro André
Veríssimo Itobouças, engenheiro ajudante
de '_!•' classe da inspecção geral das
obras publicas, 11 inezes de licença.

Os galunos peneiraram, anle-honlem
á noite, om casa de llainon Dossan, á rua
da Alegria n. ãã, o de lã carregaram 10
gallinlias. 0 delegado da 18* circnm-
scripção tomou as necessárias provi-
dencias.

Está dislribtiida A Eslação, n. de lõ
do correnle. Continua a fornecer as
mais modernas indicações sobre a moda
c merecedora porlanlo do conceito o

preferencias do mundo elegaule muni-
11C11SC.

Wm _. FARAXA
Escrevem-nos :
<¦ Publicando a hulla do crecção dn Ms-

lado do Espirito Sanlo em diocese, o
Sr. arcebispo faz uni appello aos lieis
daquelle listado o a lodo:; OS brazileiros,

:iiando-os a prestarem todo auxilio
ao fuluru titular, que será, dizem, um
dos nossos mais svinpathicos e illuslrcs
pregadores, liem haja a voz geral — cox
pupuíi vo.c liei — quo se realize essa as-
piração popular c quo se lorno cliecliva
essa indicação espontânea do povo, como
no.-; tempos cm que lhe era dado escolher
seus chefes espirileps.

D sacerdote sobn quem recaem lao
esperançados volos ú uni dos mais bri-
Ibanles ornamentos dn nosso clero, lendo
lautas vezes illuminado a tribuna sagrada
com as irradiações do seu talento supe-
nor. Coberto das bênçãos do povo e cer-
eado de niuito merecida consideração,
clle irá, iialuralinciile, fazer daquçllc
bispado uni verdadeiro crysol de eleitos
nara a piedade clirislii.

0 appello do Sr. arcebispo faz-nos
aeudir a lembrança um prelado eiuincn-
temente nolavel por sua caridade para
com suas ovelhas, por seu zelo pela re-
li"ião o por sua profunda humildade
I).' José Camargo de Ilarros, bispo dos
Eslados do Paraná o de Sanla Catharina,
que formam presentemente uma das
mais pobres dioceses do llrazil, lomou
posse dc sua sede em pleno período rc-
volucionario, quando muilo accesa ia a
guerra civil quo devastou aquclles dois
prósperos i: florescentes lislados.

Kão ha quem ignore que a missão de
S. Iix. Ilevin. esleve na altura do seu
elevado critério o foi executada com
satisfação de iodos iiidlstinclamoiile.
Apesar das fadigas que resignada e co-
rajosamcnlo leve dc sunnorlar; apesar
de Ioda a sorle do difllculdades o priva-
ciles, esse apóstolo de paz e de çavl-dado percorreu a sua diocese, completa-
menle baldo de recursos, mas achando
assim inesmo meios de dividir C espalhar
om hcnellciu do pobre, aquillo (iue mal
chegava para elle próprio.

Nao.6 parallelo quo estabelecemos, o
oceasião de prestarmos a nossa ndhesao
á Acertada escolha de um muilo illus-
Irado e não menos caridoso prelado para
a Só do Espirilo Sanlo; loniamos apenas
o ensejo que propicio sc nos deparou
para desvendar e tornar públicos aclos
de verdadeira abnegação religiosa, que
loca ás raias do heroísmo e que não nos
solire o animo doixal-os desconhecidos,
pois elles representam modelos e exem-
pios dignos de serem imitados peles
ilireclores espiriluacs da sociedade brasil-
loira.

üncarrcgamo-nns assim da tarem de
fazer tambein lembrado de. Iodos um
prelado digno, que arrosta sobranceirn
todas as provações,procurando coin quasi
sobrehiiinano 

" 
esforço desempenhar-se

dos encargos que sobre elle pesam.
0 bispado do Paraná e de Sanla Ca-

tharina não possuo ns chamados bens da
milra; não eslá nos casos dns ricos bis-
pados e arceblspados do nutrNira : as 10
ou 30 parochias eni que se acha dividido
não lôm com que prover as necessidades
inadiáveis e palpitantes da diocese.

De pouca inonla seria essa falia de re-
cursos, se so Iralasso do soecorrer cnm
algumas dczenasile mil réis a uma viuva,
a uns orphãos, a um pai de familia atra-
zado em seus compromissos; trala-se
de levar avante, do ajudar com esforços
unidos a fundação de grandes obra:: que
parao fuluro produzirão resullados incs-
tiniavcis; trala-so da creação do sc-
miiiarios, da fundação de casas dc edu-
cação como a das Irmãs dns Sanlos Anjos,
que no Paraná estrearam já, dirigindo
nm magnillco collegio cuja reputação
acha-se já perfeitamente urinada.

Senhoras brazileiras, que loildos anuir
verdadeiro a essa piedosa virlude cbi-islá
a — caridade — lendcs agora a melhor
oceasião para ollerlardes em obulo em
Lcnelicio das obras do illuslro prelado
da diocese do Paraná e de Sanla Ca-
tharina.»

Defendido pelo Sr. João de Sá c De-
nevides, foi absolvido por 7 volos.

Porão mais sorteados os seguintes ju-
raihíif-

S. José — Antônio Anlunes do Meira.
Cíiiva — Francisco Anlnnio Gomes c

Francisco Scbaslião da Silva Reis.
Gloria — Ignacio Loyoia Gomes da

Silva.
Engenho Velho — Carlos Vieira Zatnilh,

Anlonio liduardo da Silva Sanlos.
Inhaúma— Eduardo Cardoso Ferreira.
Engenho Kovo — Guilherme Francisco

dc Faria.

Processos para hoje:
Josó Augusto da Silva, tentativa de

roubo; Bento Alexandre, homicídio.

4a SCSSÃO ORDINÁRIA'

0 Sr. Dr. Viveiros de Caslro, juiz da
caniara criminal do Iriliunal civil 0 cri-
minai, sorteou os 48 scguinles jurados
que lèm dc servir na 4" sessão ordina-
ria, convocada para o dia li de abril:

Candelária—Coronel 
"Alfredo Eliziario

dc Carvalho, Auguslo Mendes do Uliveira
o José Machado Mendes.

PaqucUt—Alipio do Valle Cabral.
Símia Ilila—Josó l.ui;'. liouçalves, Iliilino

Pereira dos Santos. José Francisco Mo-
reira e Dr. João Paulo de Almeida Maga-
Umes.

Sacramento — Alexandre Ferreira
Gomes, Alfredo Seonili, Alfredo Marques
o Miguel José de Oliveira.

.1. Josi—João liuslavo llaglrong. João
da Costa Monteiro e José da Silveira
Leal.

.SVmli Anlonio—Dr. Isalas dumles de
Mello, Manoel Jnsé Fernandes de Macedo
Junior o Carlos Augusto de Sá Figuci-
redo.

Gloria—Mariano Anlonio da Fonseca.
Ignacio Tavares dc Souza e Francisco de
Paula Cosia.

Lagoa—Viclor Míkoc
leuliiii Jnsé Nunes
liainns Nogueira.

Gávea—Fortunato Cardoso Ilibeiro.
SanfAnna—Alexandrino Villa Forte,

João Guines de Paiva e Lourenço Iziiloro
dc Siqueira e Silva.

lispirilo Sanlo—Ur. l.uiz Caclano Marlins.
João Zacharias Gomos do Amaral e Joa-
quim Cordeiro Mendes.

S. Clir1slovâ_—_\tm__\ Pinlo lt. Manso.
Dr. Cândido José Teixeira e Manoel liai-
diiio Goulart.

Engenho Velho—Manoel Estevão Der-
nardo llaposo e Virgílio Moniz de Snuza.

lingcnho Novo—Mario .lulio dns Snulns,
João 

'da 
Costa Faria c Manoel de (larva-

llio França.
Inhaúma—Joaquim Anlonio Ferreira de

Andrade, João Evangelista de Araujo
Macedo e Joaquim Fernandes Pereira.

Jacarcpaguâ — Francisco Ignacio da
Cosia.

Irajá—Viclor Francisco Mariuelle de
Alcântara o Anlnnio da Cosia.

Sanla Crus—Ernesto de Albuquerque
Diniz;

Guaratiba—AnlonloGareia de Almeida e
Iiadisláo Leonardo Pereira.

r.lARIR.IA E GUERRA
Foi nomeado para servir no enrpn de

infanleria de marinha o 1" lenenle Mario
Jayme da Silveira.

Mandou-se passar dn corpo de in-
fanlerln de marinha para o de mari-
nheiros nacionaes o I" lenenle Abdon
Ferreira Caminha.

Concedeu-se licença ao capilão de
fraürala reformado Josó Antônio da Silva
(luiniarães para residir em Monlevidéo.

!',' hoje superior de dia á guarnição o
major Alcântara Fonseca.

¦ lislá de dia ao qiiarlcl-gcnoral o
tciiente-cnroncl Souza Pinlo, sendo au-
xiliar o alferes Oliveira Mello.

O I» regimenlo de cavallaria dará
os dois ofliciaes para a ronda dc visila ;
n I" de infanteria a guarnição da cidade
c o lli' o serviço extraordinário.

do Caslro, Va-
Dr. Anlonio l.uiz

üa Tanoaria Fluminense, á rua Eva-
rislo da Veiga, liouve lionlem grande
desordem provocada pelos empregados
que tentaram aggrodir o gerente.

A policia loinou coiihcciincnlo do faclo.

Os galunos peneiraram hontem á noile,
por meio dc chaves falsas, na casa da
ma de Paula Mallos n. 45, onde sub-
traíram jóias o dinheiro. O morador Sr.
Manoel Ferreira de Campos, deu queixaao Dr. Nocinin da Silveira, delegado da
7* circumscripção, que abriu inquérito.

0 capilão Agnollo dc Sá llibas lera 311
dias de licença para Iralar dc sua saude

juariuçiio o major

brigada, capilão

Dr. Gaslão

Dr.

iiiieiiln e ao eslado-

TRIBUNAES

Jury
3* SESSÃO ORDINÁRIA

redro Alexandrino da Silva foi Jul-
gado honlein.

E' aceusado dc ler, ás 3 l;2 limas da
manhã dc lil de dezembro de IS04, es-
calado uma das janelas da casa n. 70 da
rua Machado Coelho, abi peneirado e
siiblraliiilii diversos vidros de extractos
e um porla-jnias de melai amarelo per-lencenles ao morador Auguslo llulfinami.

Brigada policial:
li' superior de dia á

Paranlios,
Ajudanle de dia á

Areias.
Medico de. dia ao hospital

da Cunha.
Medico de dia aos regimenlo:

Carlos da Gania,
Promplidão, alferes Ovidin.
Thealros, capilão honorário Rocha.
Emergência, alferes Nunes.
listado-maior ao regimenlo dc cavai-

laria, major honorário Porlucnse.
Anxi iar, lenenle hniinrario Valerio.
listado-maior ao regimento de infan-

loria. capilão Pereira.
Uniformo, 4".
Dia ao cenlro policial do Meyer, alferes

Moura.
Ilondam as patrulhas do cenlro dois

inferiores.
Coiiimaiidam as estações policiaes ur-

bauas:
I», alferes Maciel:
7", lenenle Zeforino.
Ilondam as patrulhas da cidade ns of-

flciaes dos regimenlo; de cavallaria. nl-
feres lladaró e Sadock o ns do infanleria
capitão honorário SecnildillO llmiliaiio,
loncilles 1'i'iideiii'io ellullno, alferes Silva
Campos e llayiminilo

Piquelcs: ao re,
maior, li' secção.

A Ia secção dá boqueirão, jury, lulc-
rias o promplidão.

A 2" secção dá ns guardas da I», li»,
II*. 4», li', 7a e 13» eslações. inlendeneia,
deleni-ão, quartel, hospital, cnrrecçán,
Sanla Casa, Caslello, conducção de presos
o caixa econômica.

A 3" secção dá piqnele á brigada.
A 4" secção dá as patrulhas para o po-

liciameiilo da cidade.
0 regimenlo de cavallaria dá o serviço

do coslumc.
-•¦SJ^W

ARTES E ARTISTAS
TTeiTíi «Ia goiabada

li' esle o I itu Io de uma revisla de Aze-
vedo Cruz e Alvares de Azevedo Sobri-
ulio, cscripla para a cidade dc Campos e
que será representada 110 lliealro S. Sal-
vador, pola companhia do aclor Pestana,
no dia lã do correnle.

Já dissemos que nessa revisla ligura
nm jornalista fluminense, que andou por
Campos onde foi ser padrinho o licou
sendo compadre An revisla, nm que dá
lambem peln uome de secrelario; e como
isso é uma espécie de reclame a alguém
desla redacção, paguemos ans aulores na
mesma nincda, cnm outro reclamo, Iran-
screvendo o.s versos do Noclurno, fur-
mado por um quinlello de guitarras.

A Lua lirlil» o rt In,
lis liraroá postos oin f.rnz,
Ain.-iii o manto azulado
li.i Virguia Mili de Jesus.
o orvnllw ii n prnnto tia J.na
Das Magnas ijnu ulln sulTruu...
Iliillu as lioiiftma lins pradosA l_.ua Nova nascuii.

Pela pupila dos Astros
|-;tssa nina «lor singular,
Um bora a Noito estrelada
Molhe os cubcllos nu Mar.
Polo mysterio da Noite,
Das sombras por entre o y<ío,
Choram iTalturn üs estrelas,— Noivas pcrüldg.uo Ctío»
Yospor, a pálida Monja,
Vai pulos C(i03 n'imi aiiss,
Mais infeliz quo Maiia
i Virgem .Mãi üo Senhor*
As mulas do mar são lyras
Oue nossa Senliora fez,
lia prata das Nebulosas,
Do pranto da ViUAíZ.
Anda um sinistro fioveiro
Covas d brindo au Luar,
Talvez do Naufragai muitos
Odiando a tona do Mar.
A voz dns Túmulos eiTii
Km soturna Üreliestraeilo,
ü cíixo ruido ila Lurra, ,
Caindu solire u caixão I

Ire no
E' esle o lilulo da nova opera dc Al-

freilo Keil, aulor de ll. Branca.
A Irene, já foi canlada na llalia, sol) a

influencia de Marino Mancinclli o agora,
a 11 do fevereiro, loi canlada no lliealro
S. Carlos, em Lisboa.

Do Século oxlraliimos o ircelio abaixo
Irahscrlplo, o qual é precedido dc um
longo o bem elaborado histórico da mu-
Sica em Porlugal:

«Digamos, por ullimo, algumas pala-
vras sobro a musica. Todos os novos
compositores carecem, nas suas pri-
inoiras obras, de individualidade, o
inesmo lem havido alguns quo, sn muito
larde, conseguiram desprouder-se da in-
llucncia alheia, li no numero delles náo sc
encontram apenas os que lèm feilo nina
carreira regular, mas oulros, que nlliu-
giram a classilicagão dc celebridades.
Para exemplo apontaremos Síeyciiiccr,
que, anles ilo chegai* ao seu syslema dc
compor, revelado no Itobcrlo e cnn-
Urinado nos lluguenolles o nn Pro-
phcla andou percorrendo o clássico cs-
lylo allemão, o a forma da musica dra-
inatica ilaliana, cnlão em voga, que era
a rossiniann. Alfredo Keil não podia por
modo algum escapar ao dcsliiiu dus ou-
iros compositores, c por isso, quando
appareceu a sua primeira opera, reco-
nliccou-so que a maneira musical o.-cil-
lava enlre as escolas allemã, ilaliana t:
iranceza. Ha primeira liavia impressões
\vagneiian;is: da segunda via-se .: in-
llucncia vcriliaiin, da terceira senlia-se
o influxo de .Massencl o llizet, islo
é. a moderna composição franceza. Na
Irene, porém, nota-se mais iiomoge-
ueidade de eslylo c comprclicndu-sc que
scra sobre a moderna escola In.ncc/.a,
que Keil assentara delliiilivainciitc o seu
syslema musical. Se na Irene ainda
si: reflccloiu pur vezes uns vislumbres de
Irnços, quo denunciam ter passado pela
mente do scu aulor rcniiilisccncias dc
1'nucliielli o de Pnito; o complexo geral
da partitura marca eom precisão o alas-
lamento dc Keil do domínio da escola
ilaliana, aiuda a mais moderna.

(ls eslylos francezes na aclualldado
mais considerados, são os dc Massencl
c de llizcl; têm, pois, mais um adepto
em Alfredo Keil que, estamos convenci-
dos, formará sobre elles a sua inilivi-
dualidade arlisliea. Alfredo Keil pnssiie
incoiitcslavelmeiilo facilidade dc inspira-
ção e o fogo sagrado da arle. A cada
passo se encqnlr.iin nns suas operas pro-
vas decididas, que o afllrinam. li se lhe
uão falia estro, lambem não deixa de
dispor convenientemente do emprego
dos timbres iiislriimentacs, substituiu-
do os c nltornando-os na lorin.-i orches-
Irai, alim dc expor um colorido musical
pronunciado. Aos compositores de la-
lento, o neste numero enlra sem duvida
Alfredo Keil, deve-se sempro dizer a
verdade.

A crilila, por benevolência, pude ca-
lar-se quando se encontra pcrniilc uni
arlisla medíocre, dn qual nada ba a es-
perar l mus desde que leni de apreciar
uma nbra dc valor, cumpro-lho iipoillnr
ludo o que seja precioso, conforme as
leis da arle o da eslhelica, c tudo que
mereça ser corrigido por uffonder esses
preceitos.

A par dos dotes de compositor dislin-
elo, que possuo o maeslro Keil, lia nelle
duas londoiiciiis proiiuneiadas ipie, uos
parece, devem ser poslas dc parle.

Unia é a demasiada eslridcncla das
massas inslriinienlacs; oulra a pico-
ciipação de leiuer cair ua banalidade.
Adeplodo sysloinii de Massencl, Keil, nns
concerlaiiles, quer empregar a máxima
sonoridade ; mas ó preciso advertir quo
sc não pódc ir mais louco de uma
cerla medida, para que a sonoridade se
uão convorlii em cslrlilcnci.i, quo não dá
os seus resullados: pelo conlrario, preju-
dica o eIVeilo geral.

Querendo evilar uma banalidade, que
não podo existir porque a sua musica
iialiiralincnlo c variada e inspirada na
concepção melódica, Alfredo Keil não só
devaneia coiiseciitivainenlo pelo vasto
campo harmônico, sem sc urinar quasi
nunca ua mesma tonalidade, mus urna
os seus «motivos** com uma lal ahiin-
dancia de delallies e de desenhos in-
slriiinentacs, que oceasiona pur vezes
confusão no ouvido, pelo faclo de perdei"
o eIVeilo da clareza melódica e dosescil-
(irem simultaneamente tantos ornamentos
o orcliéslraes,que fazem occtlllar aparte
principal da acção da musica.

Para que loniar-so confuso, se se pódc
sem difíiculdade, ser claríssimo no des-
envolvimento dos trechos'.'

0 I" aclo da Irene é o mais llieatral.
Nelle encoiilra-so lirillianiisnío, vida c
originalidade, tis coros são alcgrcs.clicios
dc colorido; os bailados graciosos. A can-
cão do pescador nssonla solire a espécie
de loada popular, c faz elfeilo acompa-
nliada pelas guitarras, bandolins e vio-
ias.

li' bem combinado o contrasto da mu-
sica religiosa com a melodia popular,
ligeira o dcsprclciiciosa. A romaria do
barylono, descrevo bem a intenção do
personagem; os desenhos oreliestraes quo
a acompanham lèm muita variedade. 0
coro seguinte, dialogado, compOc-se de
uma delicada melodia, bem tratada. Ila
um novo contrasto musical dc valor; ó o
dialogo severo outro llemigio o Julia e o
curo popular.

A ária do meio soprano agrada pola
acccnluação sentimental. 0 ataque da
banda de metaes ó rumoroso e a marcha
dc effeito [icsado.

Suavíssimo desponta o canlo de Irôhc,
,\ ronianza do soprano junlo á cruz ó
inspirada : á bcllcza da melodia rcuue-so
o elfeilo do acompanhamento pelo quart-
leio, harpa o iiislriiinenlos de madeira,
d concerlaiilo, cm que domina o canlo
de Irene, esla bem combinado;

No 2° aclo dlsliligncm-sc a ronianza do
barylono, nm trecho a JInsscnct, o duetlo
de íiéne o IleniiglO; cm quo apparccein
novamente uma loada popular c umas
phrases dramáticas dc valor ; a scena
das esmolas, característica na forma e
desusando cm inspirada melodia; a ária
dc Irèno, replocla em senlimcnlo, com
bellos coiilra-canlos ua orchoslra, e o
iluello das damas, de elfeilo dramático o
enérgico.

No :i" aclo nolaromos a romanza do
baixo pelo seu eslylo mel ulico severo ;
a ária suave e expressiva do lenor; os
bailados do Pandemônio, compostos de
uma valsa brilhante, fôrma Sirauss; da
polka dos sele neccados morlaes, mi-
mosa e bem inslruineiilada; da scena
mímica, onde sc ouvem uma rasgada
phrase de violinos na 4" corda; outrn
maviosa phrase dc violoncellos, expri-

niiiido a suppliça dc Irene, e os curiós
desenhos melódicos do fagotte c clari-
nelle, a solo; perfeitamente descriptivos;
e o galape do combato; que não conlém
originalidade ; o ductto do soprano o
lenor, em que ba uma bella phrase de
slancio em tábcmol, e outra do sentimento
em ré maior, o o concerlanlo cheio de
vigor e rematando cm um dcçrcsccndo,
que prepara ocúroscm acompanhamento,
depois dc cairo panno.

No 4" aclo ha algumas phrases inspi-
radas nos dois dueltoso é bem detalhado
o prelúdio orchcslrnl.

liis o que se nos ollercce dizer da par-
tllura do maeslro Alfredo Keil, de quem
ha a esperar progressos assignálados e
a abstenção de defeilos, cin qne todos
os compositores, ainda cs mais celebres,
lém incorrido. Uma inlelligencia illus-
Irada o uma organização arlisliea, laes
comu possuo o aulor da Irene, saberão
livrar-se de somcliianlcs embaraços."

Um jornal francez, a proposilo da re-
CCllle reprise da favorita na Opera de
Paris, nos couta alguns casos inleres-
sanlus a cerca dc Donizclti:

Um emprezario dc Bolonha recusava a
Jiayr, que lóra professor daquelle nola-
vel compositor, o favor de deixar tirar
uma copia de uma das suas operas.
Diinizelli, dolado de prodigiosa momo-
ria, julgou azado o iiie.ineiilo queso
ol.ore--.ia de pagar a seu mestre as li-
coei; quo recebera no lyceu daquella
cidade, e prmuetleu a Mayr tirar-lhe da
crilica situação eni (pie se achava. Fui
enlão ouvir duas vezes a opera, e de-
pois mandou a Mayr-a partitura com-
plela, cscripla de memória, desde a pri-
meira alé a ullima nula.

Foi um tour do force mais nolavel
ainda quo o dc Mozarl com o Miscrcrc
d'AHegi'1.

li' lalvez pela prodigiosa memória que
se explicam as freqüentes reinuiiscen-
cias ilo llussini e de llellini, que sc en-
contraiu no autor da I.ucio.

As homenagens oonliiiiias prestadas a
Doniüclli lornarani-o, senão um pouco
enfatuado, pelo menos muilo susceptível
quando sc (ratava dc sua arle.

lim uma feslividadc ua corto de S. Pe-
lersburgo, áqual comparecera, aconteceu
que o czar, que não gostava de mu-
sica, conversava com uma senhora, o
pouca alleneão dando a execução de um
Irecho de lorqualo Tasso, regido pur
ilonzelli, falou um pouco mais alio.

Iiiimcilialnincntii. o compositor paron.o
deixou o plano. O czar, intrigado, apro-
xiiniiii-sc do maestro o perguntou-lhe :

—Porque Interrompeu a execução'I
—Quando o imperador leia, dcvenio-

uos calar, respondeu inacliiavclicanioiilo
o arlisla susceplibilisado.

Cniiiiiiunicam-iios :
« Temos a honra dn eoiiimunicar-vns

que em sessão ile 15 do correnle loi in-
slalado o Congresso Dramático Nacional,
á rua dc S. José li; 01, achaildo-so
presentes os Srs. .lulio Diiroux. llarlos
SI. da Silva, limilio llromll. Malliias

Não, senhor.
Quando volla ?
Não sei. Quando meu amo dá or-

dem para dizer que não eslá em casa,
ninguém sabe quando mandará diser que
vollou.

.Lyra nztil

(II O B 11 I C O 0 C T A V 1 O)

Flor ilna dores, formosa entro as formosas,
l.uz doa muns ullios, liu d.i minlia vida,
l-lliclios iniiili'al:iia, leiu-liinii cnilida,
liu porfuniQ selvático das rosas I

Tuas I angu es pupilas luminosas,
lltirain-lilC a dor, se lenho a alma forUlflj
lí lua vii/. uie õ comu a vox perdida
Uo uma ave, pulas selvas sileneiostiá.

Musa iln umu amor. Inngllo rniiiena,
llcoin-ilio us Icus nlliiis. Imin o soiiipr.!. " alivio
ilas iiiinlias inajjiias, ilcuin-iiio a paz lorrcna

Inspir.i-nie, qno é lon lodo o mou canto.
K piiiirdn-n liem no teu reparo níveo,
U' llor dus llniüí, 0 mou iluco uiicaiito I
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problema n. 34, charada em terno por
syllahas dc Alkluia, teve decifradores
ciu Jaguar, Margaux, (liri, Salvalus, Ma-
ragalo, lillb, Tilan, llizó, Topeiudo, Ala-
files, (iamhuquira, Oaolre, Cascavel, Ma-
lakolf, Andcrsou., Dob o Pamonha.

Af.SV5tPT0TA, problema n. lia,
gripho dc lhe, não loi resolvido.

logo

No simo no nonso o RRonooiiiO ti.m
skiuia, problema n. .'lli, ciiigina de Grugrit,
loi morlo por Tilan. Drolin, Mar.g.iiix,
Andcrsou, Topeiudo, (lab, llizó. Cambu-
quira, Alafõcs. Cascavel, Cirl, Salvalus,
Mleluia, Onofro Jaguar, Maragato, Pa-
muiilia, llob e Iladú.

NECRQL0G9A
Chega-nos da cidade dc Oliveira a no-

licia do fallecimento de I). Maria Jo-
seplia das Chagas Lobato, veiicranda
viuvado comnicndador Cândido Faria l.o-
balo.

Coutava S.S annos de idade a respeita-
vel senhora e era uma das fundadoras
daquella importante cidade mineira, onde
fora residir cnm o scu linado cs.oso,
quando ainda era uma simples villa.

I). Maria Lobato deixa em Oliveira um
nome abençoado por toda a pobreza, (pie
nella linha" a sua mais decidida pio-
lectora. li não era só prir esles meios di-
rocios que a sua fortuna achava-se á dis-
posição dos desamparados da sorte, per-
que mio se ercoii uma só insliluiçãõ ulii
ua cidade a que não ligasse a sua pes-
soa por avullado.-; donalivos.

A descendência da illuslro senhora é
numerosa c ioda cila honra-a pelo Ira-
balbo o serviços que vai prestando ao
llrazil nas posições que dignamente oc-
cuna. lim dos ai-ma lilhos c o Dr. Chagas
Lobato, depulado federal pelo lislado de
Minas (leraes c prestigioso chefe repu-
blicano.

I). Maria Cobaio faileceu anle-honlem,
á I hora da larde; a soa memória, porém,
perdurará na cidade do Oliveira, onde
ludo lhe recorda os serviços valiosissillius
que assigniilarain Iodes bs annos da sua
vida.

Faileceu no dia 111 do correnle, na
villa das Unas Barras, I). Maria da
Conceição Pires, lilha do major Carlos
Jusé Pires, nbaslado fazendeiro do mu-
nieipio. Por alma dessa desvenliirada
moça, será celebrada amanhã, ás ii hora.-'.,
uma miss:), na igreja de S. Januário, cm
S. Chrislovão.

Faileceu anle-lionlem, cm S. Paulo,
I). Anna dos Sanlos Leite Penteado, digna
esposa do Sr. Anloniu l.eile. 1'cnlcado.

Faileceu bonlem a imiocenle Vai-
kyrin, lilba da viuva Anorga. 0 enterro
sairá hoje da rua lluarqile de Macedo ll.'.'7, 

para o cemilerio de S. João llaplista,
ás .'i heras da larde.
í.tr. i-ít-v ej._-_,__.-_v___r__ ¦_-:fTJ-:.r-w _-_-\i__r_?Z\'H_.r__r:7VyM-:i 1
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Lisla geral dos prêmios da CHI* loteria,

cxlialiida honlcm:
piiemios n_ Í0:000j a ÍOnfOflO
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0724.
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KOOOíOOtl

50OÍÕ00
500ÍOOO
500^000
500^000
4001000
40115111)11
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400^000
4OOÍO00
400Í000
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2011-5000
2001000
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200JO0O
200^000

8902
0244

10590

4810
15528.
23(104.

11249
12150
14002

APitoxiMAnOns

15330
10573
IS453

20478
21100
31010

22190
24252
24305

AVISOS

Nunes, Pedro Campos, José A. Maia, An-
lonio A. Sampaio, Amadeu (1 Pereira,
Francisco J tlouçalvcs, João Moreira e
Nicoláo Wilckoi*."

A's 5 horas da larde foi aberla a
sessão sob a presidência do Sr. Malhias
Nunes, o qual expo/. os lins a que se
propõe esla sociedade, disserlando larga-
menle sobre a arle dramática.

liucerrou-so a sessão ás 7 l|2 horas da
noile, llcando nomeada a seguinlc com-

missão provisória :
Presideule, Julio Dttrotix ; direclor,

Malhias Nunes ; 1" secrelario, Carlos M-
da Silva ; 1" secrelario, Anlonio A. Sam-
paio; lliesourciro, Francisco J. Con-
calvos.»

Foi contratada pela empreza Fornan-
dos, Pinlo .*'; 0. a iiilclligentc aclriz Ade-
Iniilo Lacerda, que estrelará brevemente
na revisla lluiniiienso llio Nà.

>¦ HToIrioiMia is. -íi*
LOüOOIIIPHO

l'in siijoilo conhecido 1—7—2—0.
liii-la do vinho a valer, 3—0—¦
Adocado com a.-sucar. 5—4—7—1.
Nesle tecido 11 escorrei'. 7—'1—3

(67W.)

-1—2.

8,

Nas oilo letras que VudCS,
I) lodo aqui cu resumo :
li' tubo qno íis chaminés
Impede de encher dc fumo.

fi-olili-tiin ts,

ESt0.UA

A

-.7

(Vioiclina.)

(®m_ imi /tas
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DSUEBSOÊ S

Sempre desejada, caminha enlre np-
plausos paru o cenlenario a revisla
Pão-pão, queijo-queijo.

Hoje subira a scena no Lucinda pela
¦'7'1 vez. nslrennilo 11 aclriz canlora Maria
Ãlonso nos papeis de lliioiitra o bicharia.

.,"*__. ii:>_tl<->

A revisla finlnslico-hurlosca de Vicente
Heis, U '/.!: 

povinho, enmo nas represen-
lações anteriores lera hoje grandes
uvacões.

A's ileso|iilanles pilhérias O á deliciosa
musica ninguém resiste; nssisliiidô-so a
uma reprcsenlação. tem so de repetir
a dúse,

Vuriotlnclca
O magnilico drama bisforico'dePinheiro

Chagas. O tirania da poro, levará hoje
uma nlluvião do espectadores ao Varie-
dades para applaiidil-o.

SPORT

'!':Hi!'iraiai',!iia

Prepara-se para domingo a fesla
emprezariolislien do Sr. Ponciano,

Irniipi: lauroinachica que acliialmenle f-
época na praça do Iloulevard Villa Isabel.

O Sr. Ponciano, quo é um moço sym-
palhieo o cxlroinaiiicnlo delicado, lem so
esforçado para npresenlar no dia do seu
lieiielicio maguillcos louros,especialmente
apartados c que. siippoiuos, vão dar boas
íinte pela sua extraordinária lira-
vura.

Damos esti: aviso aos a/jkiniiados, que,
estamos ccrlos, não faltarão á lourad.a dc
domingo.

CONSELHO ÜIAUI0

Os chinezes põem previamente de mn-
Iho, 11'agiia. 11 arrox que deve servir de
somonlo c a essa agua addiciona-so um
pouco de estrume. 0 llm desta medida
é facilitar a germinação.

llc facto, nem só o dcniolho eomo
aquella juueção de oslerco parecem real-
menle concorrer para a prompla germi-
iiação da planla, porque ao cabo de dois
dias apenas de soineação já as primeiras
hastes começam a adorara lerra, o cinco
dias depois o campo lodo se cobre dc
bello (apele dc relva.

ECII0S DE TODA A PAUTE
N'iim Iriliunal :
0 presidente—Que idade lem, minlia

senhora?
A tcslcniunliá— Sou obrigada a re-

sponder 1
Que duvida lem nislo?
Pois. francamente, eu não pensava

que me livesse trazido até aqui para fa-
zer declarações quo mo prejudicam 1...

Noivos á moderna:
Para que adiaidar a dala do nosso

casamento, Margarida?... Desde que nos
unamos, uão nos restará nenhuma per-
spoclivu risonha.

Não digas isso, meu amor! li o di-
vorcio?...

Os criados:
Teu amo eslá em casa?

ÚM£

_?pW_s&•^¦__M

UToíilons:» n. I3M

CHAI1ADA LM QUA0II0 POU SVU.VUAS

AO AM 1(10 PA.MOS11A

(Palcrma.)
-lira nn outono quando a imagem lua
á luz dn lua scduclorn vi ;
lemhrns-lo ainda, minha casla lilisa,
que doce brisa linha a phinla ali ?...
Dorme, que eu velo, scduclorn imagem.,
prata miragem quo 110 ermo vi ;
dorme impossivel que encontrei na vida,
muilier querida, qno eu descjiulo aqui.

li nas margens do ribeiro
o pescador passeiava,
O 11 Cupido, deu: travesso,
dc magnas assim falava :
Não mais quero teus favores,
não mais quero, deus Iraidor,
minha canoa é meu hem,
minlia rede é meu amor.
Foi-se n engano, foi-se o cillbuslo
daquelle anjo tentador,
miilia canoa é meu liem.
minlia rede é meu amor !

4811
15521

4820..
15530..

I75Í000
1001000
50ÍO0O

soseno
0113000
30/00023001 a 211010

CENTENAS
4801 a 4910  40ÍOOO

15501 a 15000  1)05000
23(101 a 23100  2OJO00

Todos os números terminados em 5
lem 55, oxceptnnndn-sc os Icrminados
em 15 que lém I0£000.

DR. MORBIItA PACIIECO-IUia do S. It,iiii*is.'o-
Xavit-r n. 113. Ho na. rua do Carmo u. ül, duI ds-1 lionis da tanlo.

Du. AMliAlil-l BASTOS-lios, Carioca 51. Con.T.ilas 1 •• ,-is 'i e ilas 11 rts 1: nm du MisericórdiaSI, pliarmacia Ilcgo Ilarros. _
llll. FIIANULIN 0DEDES-B*s. S. 1'oJro 210.l',üi\-\. Garioün 51 das 'i às 1 o rias \1 ;i I rua

da Misericórdia M, pliarmacia ltego Uarros.
l£ler,t riolândoi dnclinR* otc.

DUS. AVlíl.l.AII ANDIIAOE o WllllM-lC.K MA-
CHADO —Seta do Selemliro n. llã-lislabo-
lccimenlo liydro c olcclro>llioraptco—Appli.
enfies elcclrktts, iludiu,, banhos, viattagein.
Tiiiininciito de motcsUus do sysic.na nerooso
e tia iielle, anemia, asllima, hjinplialismt,
clcpltiincia, rlicuinatisma, liiiii.res, clc.

Tratamento Ivncipp-
nn n. iiiiuz-

As *í lioraí
Quitanda 123, ilas 11 ás 12 e dsi
da lanlo.

lUoloHtiiiM do oatomnsò

LOTERIft CO ESTADO 00 MAMI-il-lilO
l.isla geral dos prêmios da 40» loteria

dn plano A, cxtraliida hontem:
Piuános ni: 2ã:D00i a 200Í000

nor_i-<_ir<j>(íis<II<Mij<;ia

Colopaxi—Procuramos o seu nome em
Ioda a collecção de IÍ.H:' o não o clicou-
Iramos. A 2* parle do pedido será salis-
feila |ji'ovemcnte em caria.

1). Siglas.

TELEGRAHHAS RET
Ií. C. Ti:i,i:c,iiAi'iios —üclline, lleeife;

llaccllar, Maranhão; Pharmacia Cavalcanti
Holanda, lloavisla; Dr. Geraldo Ilarbosa
Lima, Vicloria; Isnard, Pelropolis: Agllíiln
Maria Silva. Itapcmiriin; Theodorico, Ilo-
meu. Porlo Alegre; Afonloscia, S. Paulo;
Iiiicniia, lleeife; general lluys, rorlaleza;
Anlonio Ílilieiro, lleeife.

/ FELICITAÇÕES
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dcA moca, do cuja doença acaba
falar, eslá realmente lão grave que se
possa justitlcar o alleslado V

Sim.
—Jura-nos*!

Sem ii menor hesitação... Dou-lhes
minlia palavra de honra que não allir-
ma uma mentira...

Neste caso eu e o meu collega
Dcsprcaux aceitamos... Itcsta liquidar o
mais importante : a queslão do paga-
monlo... Como SC fará elle?

—lim boas notas do lianco dc 1'ran-
ça... Quando 'í

Metade agora, no aclo da assigna-
lura do papel... e a oulra melado ama-
nliã. quando me trouxerem o dilo papel
com as assignaluras legalisadas...

ilude o encontraremos 1
Ka praça da Uper.i ou no café da

Paz, amanliã :is õ horas precisas... Nada
do demora... Toda pressa na coisa...

Katcja descansado.
l.iray lomou _ pcnna e assignou.
Seu collega Dcsprcaux fes o mesmo.
1)3 (ir.-.ncey entregou a cada um dois

tòl (• (luinllCillOB francos.
Vejam liem, disse elle, lenlio Ioda a

conüaiiça... .Não desconHo dos senhores
nor duas ranõi-s... A primeira é que ainda
lhes lico restando dinheiro, n segunda 6
(pie os senhores nada linliain a ganhar
com nina li-nlaliva de molecagem... Ura,
muilo hem: até amanhã ãs ã lioras no
cale da Paz.

li o palito relirou-se, deixando os dois
miseráveis.

De Granccy, lioras depois do ler com-
prado as assignaluras dos médicos, islo é.
;.lii pelas nove da manhã, enviou a
Gilberl Ilollin uma caria conlcndo apenas
eslas palavras:

_l'cdo—Venha—Espero-o ds .seis horas.»
Imniediatamcntc o marido de lleiiri-

quela, reunindo os criados em seu gabi-
nele de Irabalho, lhes disse, com lágri-
mas de crocodilo nos olhos c a voz ai-
lerada por Ungida Cliiocjo, que, forcado
a parlir com a sua [ilha duciile para a
llalia, ondo sem duvida iam passar lun-
gos inezes, via-se na dolorosa ricees-
SUiadc do os despedir a todos, inclusive'
o porteiro

Kãn sc ouviu uma n
A dur de Oilbcrl

lamaçâo.
ltjlliii era tão liem

representada que ninguém pensava senão
cm o laincnlar.

Pagou os ordenados o exigiu (as cir-
cumstancias o obrigavam a isso), exigiu
que á larde fossem todos embora.

As 4 lioras foram cumpridas as ordens,
os cavallos arrebanhados por homens
da coudelaria do Tallerssall, que os dc-
viam conduzir a LamorIni.£C, c Cilberi
achou-se absolutamente so com a sua
victima, cujo eslado fazia pena.

Marie-lllaiiclic nada mais cra que uma
sombra.

A belladona fizera raia nlira.
Da memória e da inlelligencia nada res-

lava o a morlo parecia imniineillc.
A's .*> horas, Oilbcrl sabia da easa mal-

dita, deixando Maric lllanclic aliando-
nada como uo fundo de uma sepultura,
estendida no leito, sem consciência
mesmo da escuridão que a cercava.

A essa mesma bora, no cale da Paz, os
dois médicos entregavam a de Orancey
o alleslado com as suas assignaluras
legalisadas o recebiam os cinco mil
francos promctlidos.

I.ogo que sc viu dc posse do precioso
documento, o ex-pralicantc de advogado
voltou á easa da rua Cauinarlin para es-
perar Qilbcrt, que não tardou.

Servais Duplat veiu tambem junlar-3C
aos dois.

Dc Orancey pedira um janlar abundante
para Ires pessoas.

Feitas as honras á refeição e acecn-
didos os charutos, disse elle a Ilollin.

Parlo amanhã de nianliã para Joignv
com a moça... Arranje um ontro liem fe-
chado para a conduzir ã eslaeão do
1'. L. Jl. A's 2 lioras e 7 minutos estarei
em Jolgny e ãs .'! na casa dc saude. Só
poderei voltar depois dc amanhã a Paris,
no expresso das M horas da nianliã. llc-
morar-me-liei cm llois-Ic-lloi, onde Ser-
vais me espera para almoçar... Temos,
eu c elle, umas investigações a fazer
nesse lindo paiz...

Quanlo a voce, meu caro Ilollin,
amanha, logo que eu lenha partido, tome
um Irem qualquer e vá a Pencslranecs
esperar um lelegramma meu ; preparoludo para a minlia chegada com a pe-
qiiena quo deve substituir .Maric lllanclie.
Alguém conhece sua lilba em 1'eucs-
[ranges'.'

Ella nunca poz os pés ahi.
Tanlo melhor... A coisa será mais

fácil... Arranje uma mulher da fronteira
allemã para servir dc criada provisória-
nienle, comtanlo quo não falo francez...
Explique-se, dizcjidq que quer que sua
(ilha fale alleináw Comprebcndcu?

Sim.
Kão so e.ípccc de nada 1
Dc nada.

Ora, muito bem... 1'acimos nossas
contas c trate dc ine dar dinliciro; mu.io
dinheiro, po',a lenho muito a quem distri-
buu* ajüaritó, cm Joigny...

(Conlinua.)

1'azcm annos boje:
O coronel José Thomaz dc Canluaria ;
D. (llolildo Ourgel do Amaral Valente,

filha do capilão Valente, solicitador no
foro desla capital;

José da Cunlia Porlo, dislinclo e inlel-
ligenle guarda-livros desla praça ;

O travesso Alberlo, Olho do Sr. Alfredo
Oonçalves da Silva Guimarães, operário
do casa l.cuzingcr;

D. Oabriclla Oenllicio Correia, dis-
linda niaestrina.

O nosso eslimado collega de imprensa
Figueiredo Coimbra faz annos hoje. 0
digno rcdaclor-secrelario da Noticia o
espiriluoso aulor dos Diálogos, que o
inesmo jornal vespertino publica, ba
de se ver boje embaraçado para corre-
sponder,com nperlns de mão, aos muilos
cumprimentos quo lhe serão levados pelos
collegas c amigos.

*
0 Sr. Alfredo da Cosia Pereira Villas

bons baplisou honlcm. na igreja do
Sacramento, a sua galante (llliinhn de
nome Odclle, que na mesma dala com-
plctou um anno dc idade

*-€$£-<•
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Si. Rü.-ii-fíariitn RHont_O-.ro <_>_
HHuvt't..\ WitZnH-ISoitB — 0 (jnroiicl
José líasilio Villas Unas. ns leiicnlcs-
pliarmacciiticos do exercilo José líasilio
da Cama Villas Iluas Junior, .Manoel da
Cosia Monlciro da Gama Villas lioas, Ma-
ria da Conceição Monlciro Villas lioas,
llosa Margarida Monlciro de Ilarros Villas
lioas. Francisca de Ilarros Villas ll.ias,
Dr. Domiciano Ferreira Monlciro de liar-
ros (auscnle), I). Maria Vicloria Nogueira
da llama Villas lioas c I). Maria Pinto
Villas Haas, marido, lillios, cunhado e
noras agradecem do fundo d'alma ás
pessoas qun acompanharam á sua ul-
lima morada JIaiuiaiuua MoYrr.mo nii
Haiiuos Vii.i.as-IIoa.: e. de novo con-
vidam os seus parenles e amigos para
assislirem á missa dc 7" (lia, que por
alma da llnada mandam celebrar ua igreja
de S. Francisco de Paula, sexla-feira
2(1 do correnle, pelo que desde já sc
confessam agradecidos.

B:' ouço!» t>;s!>5i<-.:« «to WMMli-
..-.,_, do li' dislriclo á rua da Constituição
ll. 20, eslá aberla a nialricula do cioso
noclurno e aliam-se liiiiccionando as
aulas.

E.;<5i!5c!:!<.-rii> «Io «nlçadOH dc
diversas qualidades, nacionaes o estran-
geiros, para senhoras, homens o crianças;
na rua da Quilanda ll. IO.

BIXiECES-XE inteiro
li. 12%_.t.í._. dst. lol.ofisi. <1ji
Sfaliia ext-rnl-iiílitL. oin <í <lo
001"l*«M.tt!j pVOItliMilO «!()•»»
t_ sox-to <!<i 300:000$,
£'<>» 1>:S|*4'<> sio Si". José
Mowfccivo <.::s3ii;>o«, pcv«
ÍOlldOtldO O «1ÍÍO l>iltl<!t<'
uo sioii ii*míio Sr. Alviic»
BXiu*iu, B_L'.)is<<!*n-<) O li in-
po:-;, nojarocianto «lostis.
[>!•!»</¦;"-. ií. ruu <3<>s Ou!-!-
vos it. Tii, csquiiiíi <lii
»t<> ÜRossivio.

Aniiiiairo <5i» Bn |)1'obsc para
1805, a venda un escriplorio desla folha
c na agencia lllial dc S. Paulo.

voi. do mais de 1.000 paginas 20Í000
Htf. ns-i-í Jfss-irosní.l, operador,

Inda das moleslias das senhoras: cslorl-
lidade, fecundação arlillcial, corrimeníos,
iicmorrJiagias ülcrinas, sypliilis, gonor-
rliiías, liydrocelcs, cslrcilãmcntos da ure-
ilira o operações sem dor; na rua Sete
du Selemliro n, 83, dc 1 ás 11 horas.

«r-i-. E'*.-sj.-ir.-!o—llesidencia, Volun-
larios da Palria 13. Consultório, llospi-
cio 22, lis segundas, quarlns e sextas.

Tclephone 0.682.
i> x s. ______ o __ 13 i_l. ko-

CIEA, motlieo «1 oporá-
dor. Conw. run. (Qnituuflsi.
n, -in, de 1 íis H, Kcsiíl.
i'j!ji tio JT-.:ivi'ii<Si<> ii. lir»

llSnnoo) Poi-ctr:», com agencia do
bilheles da Loteria Nacional á rua do
Ouvidor n. 145, recehe qualquer encom-
nienila d'aqui ou do inierior o dá vau-
tajosa comniissão pelas vendas siiporio-
res a M)5; lamliem aceila pedidos do
outras lolerias legalisadas nesla capilal.

III*. tl.i va-.-iiiiioíiií o Cool lio,
lendo vollado do interior, continua á
disposição dos seus clienles.

Cnnipiuiliin Plscatorin Sul
Aiiioi')cnnii-0 coupon de jures sor-
teado lionlem foi o dc n. 24, coin 22/ cada
coupon.

Corrolo — Esla rcpnrllçJo uxpodlrd mulas
pelos icguiulcs puqilDlost

Hojn:
União, pnra S. retiro tio Sul, rocobcmlo ím*

pressos ftttí á-i -s horns tia manliit, curtas ali:
ãs _ Ifl, einu purlu ilii|ilu ulii ás 'J.

Industrial, parn Sanlos, Florianópolis o l.a-
Rima, roccliciiilo Impressos ulii :'n S horas da
nianliã, caitus ani lis S l/'J, com porlo duplo ali':
,is 0.

itiiniii, para Moiilnviiliio, levando malas para
lluenos Airos, Mallo (iensso o 1'aroguay, roço-
licnilo impressos atli íis 7 horas da nianliã,
carlas paru o interior alé ás 7 I/i, tom porlo
duplo o paru o cxlcrior ali! ás 8.

Slrasshlirg, para llnliia, Antncrpia o Ilreinen,
receliendo Impressos ali! ,-ís 5 horas du mniiliii,
carlas pura o inierior atd lis 5 \/2, com portoduplo u para o cxlcrior ali: lis (i.

Orcana, para Europa, via l.islioa, rocclianilo
improssoa c olijoclos narn registrar ad; a 1 liora
da In nle o cartas atú ás 2.

Aqutltlinc, para Sanlos, Ilio ila 1'rala, Mallo
flrosao n IMrflgitny, rocoliendo Impressos altí ás
S lioras ilu iniiiiliã. cartns para o inierior ali:
íis S IÁ'i com porlo duplo e para o exterior ato
iís U.

llnpoan, para S. redro iln Sul, receliendo
Impressos o olijoclos para registrar alé á I
liora iia lanle, carlas atli 4 I I/.1 o com porto
iluplo alé ls 2.

Corsícit, para Sanlos, rocelioiiilo Impressos o
olijectos para regisLrar nW á I hora da lanle,
carlas atú ã 1 l/i u com porte duplo alú ás 2.

Cam iia nu, para Sanlo.', receliendo Impressos
o olijectos para registrar atú á Ihora da tarde,
cortas até » I Ifl o com porlo iluplo alé ds '_.

(lonviilii-so o reiiiellciile ila amo-dra rogls-
irada om ir» do corrente, soli o n. 7591 (í. cn-
ileree.iijii a Maria /iiigollcu ferreira—Pllllllgul. n
comparecer na 0* sceçEin desta administração,
nll,o ile dar esclarecimentos.

IN?..*,...
201)70...
20181...
21)131...
Slllãli...
23331 ..
3U70 ..
1(1577...
|!'.i!'!l...
22ISI...
31177...

25:1100^000
3:0001000
2:000/000
1:000^000

500/000
400Í000
400Í000
2O03O00
200ÍÜ00
200Í000
200ÍOHO
200/000

(lli!)
3(lü'J

239
5351
5532
77'.).'

Todos o''.) lem 4M10.

3711
3S71

íuu-iMins nu 100/000
307!) 10571 2701111
4073 14802 20420
rnuMios nn 00/000
8383 13III 24157
805S 10177 25037

10381 211172 25021
11470 22098 28377 28725

¦ números Icrminados em 0 e

32871
373S9
37400

LOTERIA PnOTECTORA DA POBREZA
l.isla fçcral dos prêmios da 2* série da

3" grande lolcria, exlraliida honlein:
1'liu.Mios ni: 100:000/ a 200/000

 100:000/000

Um cii-.tilliiila—1'nr emipianlo não precisa n
exume ile mailiirczn; min u olirijr.ltoiio o curso
geral para o lilulo üo agrimensor*

C. Si—0s sens versos sffo correclos o Inspi-
ratlos por um puríssimo sentimento. Aventa-
ramos este jni/.o porque, ti tio podendo pulilica r
poesias extensas, para as ipiaes n3o temos os-
P-ieo, josln ó consignar um: o uiulivo niio é a
carência du murilo da olira.

Curioso—0 prinriiin Adalberto da Pnissla om
ctiinpaulii.i i!ni condes Oriolla o líismatlí, ex-
piorou o Xlngii na o.xlcnsüo du .i'.'l kllomeiros,
uu anno do 18J3-

Utticá Ullo Druncol—Com franqueza, o (pio
se diz sobro a tal Companhia Leopoldina cí tjuo
aquillo está a cair nas tinhas du liielez por
m* in dn uma Iiabll otljadica^So na qual o cre-
dor cslrongclto cmliolsarif, por valor ínfimo, os
sous tilulos, v o credor nacional o osncciouls*
Ias continuara» _ Iralar dos seus negócios.

João l.ui: Torres—Um porluguez, devem ser-
vir-lliu 03 livros do Dr. Moreira Pinto.

C. M. I'.—Nasceu nesla capilal o a unica vez
que d'uqiii saiu fui paia uma viagem _ Yas-
souras.

Operários do arsenal dc marinha — Iufo-
lizmeutc estão sujeito.-.

leitor constante — Não houve alleraeio nos
scllos do reci lios.

J. /..—rrocuro na livraria Azevedo.
Um matta-grostense—Vamos mandar inda.-

em S. r.udo.
Interessado—Nada consla atú agora.
Dois /lorianütas (S. Pedro) — A sulisciinrão

para os pobres de Londres estd eneerraua, c
como não faltam pobros na nossa Palria pedimos
ncrmlsjlo para applicar o sou dcualivo aos
Pobres d'0 Pais. simV

KaríOI lyiuddicuno. (S. Paiilol-Ilecebemos
o telegraiuiiia. A publicação não interessa a
nossa causa. Trala-se üo uma nenia de um
pobre Yollio religioso, coitado 1 carola a mais
não poder ser I Deixemos o homem tom a sua
lítilainlia c respcilemol-o, não reproduzindo a
tolice.

JVrpdtNO-SlBi, senlior, e pOde conlar cora-
nosco.

Um assignante (Uberaba)-Actualinente em
noubuni joíual.

õOãiiO ..
7IUHII ..
..IMl...
19202...
20105...
.Vil.SI..,
55018...
20ÍI3...
¦l-'i.'í'J...

770-lí 
'..

5Ü87...
0002...

I3|li/|...
23Í58...
3001)2...
47107....
fiOSiã...
CRGtiO...
72055....
78Í33...

0200
1-M2I)
14451
U(!82

50545 o
7IDS8 c
51403 e

10:OUOál)00
5:000íO00
11:1)1)0.41)1)1)
2:0005000
|:000j000
iiiiiio r,ooii

500ÍOO0
fillIlíDOI)
fi()0,."()0l)
5OOÍ000'.'iiO-ono
200ÍOOO
200Í000'-1II0Í000

200ÍÜ0O
20011 IDO
200ÍOOO
200ÍOOO
200Í000
200Í000

i'ni*Mios nu
17115 20470
18834 20288
21252 39420
25142 42D8!)

Al'ItOXI.MAÇ.ÕES
.Ò9.V17
7IC90

!()íl;5000
4732(1 02
48457
53230
58727

'4

04252
00300
78010

59541
71U.SI
51491

a nl
a 71
a ãl

!)i)0.
J00..

59501
711)01
51401

Todns
tom 5;oüü

i 59000..
i 72000..
i 51500.

ns números

l:oii!);,ooo
500Í000
25O/.U0I)

lS

200,1000
I50J000

100-3000
AS

100,5000
4o;-ooo
20.Í0D1)

icrminados em G

Jjjl. JOr.lM — Especialista, formado o premiado
peln raruiiiaile. do Paris. Cuns. do 1 as 1), rua
tli. Qilitiuida -i'.'.

"Vins nrlnnrla»
OP. MONAT—Do -volta da Europa, rcslil. praia

ilu llolufiign !!)i. Cousult. ruados Ourives 75,
dc I ás 11 noras.

Vias urlunrlns o ntoro
Dlt. nilISSAY-OpDrailor especial. Das 12 ifs

5. Quitanda i.'. Resido cm 1'utropolls V, run
Paula Ilarbosa ás quintas o (orlados.

üli. CELESTINO — Openi.-õcs sem dor e con-
Etillas das i ús 1, u.i rua Selo de Setembro
11. 'ÍÜ.

Ocnll.ua
DR. DII00NAT I.ANDIltiS, ocullsla - llua TUco.

pliiin ülli.ni 11. IS, dus li A__.
3DontÍstaa

DH. R. ASCOI.Y-Escrlp. llusario 120. Dos. Con-
selliclro Salgado Zenlian. I. lingenlio Velho.

l"*artolrft
MME. I.AIlllir-1'aileira, rua da Constituifío

n. 19; recebo pensionistas.
_A.tlvou;iiclos

TinUIlCIO VAI.EItlANO Dl! CABVAI.H0 - AdTO-
gnilii. Hosario llll. Das Hl ás i horas.

llll. IMIllll-llllA VIANNA KII.HO—Advogado.
Qitltaiiiln 43, de I íis a lioras da tanlo.

PEDIÍ0 TAVAIIES .ir.NIOII-Ailvogado. Quitaudl
lil). Das II lioras lis '.).

1)11. A. 1)1-1 SOUZA 1'INTO-Carmo -10.
EVAIIISTO DA VEIIIA (ÍOXZAUA- Advogado —

Alíanilegii VJ, das 11 lis 3.
SI. YIEIIIA S. MACHADO-11. Selo ilo Sclembro

d. UD, p ro yI seria mc ii Lc, das 11 in 'ò.

Al.Ilr IIO MA1IT1NS LIMA CASTELLO I1IIANG0—'
Advogado. S. Josõ du Alem l-araüybu. _.i

LiVÍ^OB «NVUltirOH

LIVIIOS DE AIlII.in-A'vcinla em todas as II-
viárias; infornuiRÕos na rua da Quitanda q, '_%

Collegio
COI.l.r.llll) AIITIIIMI SOUZA - Vasto u liygia-

nico palacetc; rua Uaddocli Lobo 11.211.
Lioilouirou

1. DIAS — llua (ieneral Cornara n. 71.
IlOZ IIIUIIIIIO - llua da Constituição n. 40.
EI.YIHO CALDAS— Travessa ilo s. PrancIdC»

ile 1'nuln n. '. A.
P, OUIMAIIAES—llua do Ouvidor n. III. I
L. AMilil-lAS - llua do Sacramento n. (i. -
lllH.lliniir, MAES-Ilun Sele ile Solombron. 25.
Mltllll.L IIAIIIIDSA - Ilua ila Alfândega ll. 19.
ASSIS CAIINEIUO—Travessa do S. Francisco du

Paula n. 5.
VILLA lllil.l.A —llua dos Anilradas n. 20
JCLIII KI.IEH—llua ila Oiiiliiinl.i ií. .IS.
AI.FllEDO MATTOS I'1MIEIII0-Ilua da Alfândega

n. I.
A. nillllEIllA-Iliia do Hosolcio ns. 5018 o .(

CASAS DE PRIMEIRA DH
*D!'-«.nOE,.'VH'H'-l'Mt_C.

V-jdaluza, premiado com a medall»"do
ouro; rua dos Andradásn
ao largo da Sé.

0 mellior 6 o Xn-
a mcdallia de.
19. eui frente)

BENEFICENTE MIKEIRA
Lisla geral dos prêmios da 13a série da

0" lolcria, exlrahida limitem :

rnr-Mios db 12:000£ a 200|000
 12:000^000

LOTERIA MU-lltm IIIO-(il!AMIE.\SE
Lisla geral dos prêmios da 2" loteria

do plano 0, cxlraiiiila lionlem :

rnKJiios de 50:0Ó0Í a 200.^000
r>o:rno-5ono
10:000^000
/r.niiojooo

10877..
47551..
38500..
4G054..
11532..
37829 .

543..
9679..
0889..

15534..
28503..
29G06..

2634
3005

niEMios DB ioo;ooo

8677
10527

I3.r.0í
308D!)

38039
41559

5:000ÍO00
rdioíiioi)
51)0301)0
2005000
2O0Í0O0
201 lí 000
200f000
2004000
200ÍOOO

42382
42565

7075.
3731.

2*001).
1587R
10317.

1:000^000
500Í000
2005000
21)1)50(10

23305
piibmior nu IOOíOOO

G972 10832 20470 21798
íMU.Mios ni: 505000

4447 12027 19909 25730
5183 188(1!) 23001 277110

PiiliMlos nu 20|000
1185 II725 I3499 I4032 2I058
8165 12821 14143 1577(1 21507

PllEMios ni: I6Í00O
20.1(1 4011 071)7 1.11)119 10532 24793
3931 52X8 111105 14386 17.l!ll) 25512
4117 5910 12089 IÜ303 24783 20300

APROXIMAÇÕES
7024 c 7020  IOOÍOOO
3733 0 3735  G0#)üO

Todos os números terminados em 25
e 34 tém 4| e os terminados em 4 5 lém
2ÍÜUU.

/\. modas, :i rua <io« iludcutlaa
ii. ?£ t: (casa da esquina).

OV/*1!? ti & o mellior refresco, a
11 I °j1j/V melhor dieestlvõ e o
heliida mais chie. Cada familia dus Esta-
dus nullo ler a seu alcance a Uygóa.
Manilando a ipiaulia de 30^ por meio dc
vale postal,Recebo por encôiniiicnda cm
i|iiali|iier estação da nslrada de ferro
Cenlral nu das linhas do Kstado dc São
Paulo, ou em qualquer porlo servido
pelos vapores costeiros, unia caixa com
12 vidros, liem «condicionados o sem
mais despeza—Dirija-se a Luiz Uellezza,
rua de S. 1'edro n. 86, sobrado.

RELÓGIOS AMERICANOS-.
Ilclogios para parede, dando lioras e
meias iioras,Coruapara8 dias S5!JI. Dos-
perl-idores americanos 8-3—Henrique lu-
mos i' C.—0-- llua dos Ourives 9-_j,.

CASft LINHARESm^co^
ii. Í-Sti, anliga dos Inválidos, ó ¦
mais liaraleira cm arligos du armarinho
e fazendas. Ver para crer.

À.GUA JAPONEZA-
Ksla agna já niuito conhecida é a mollioa
prepararão para Ungir os cabellos. Seu
uso diário da aos caliellos uma linda côú
prela ou castanha, impede a caspa co
uma exeellenle apua do loilelte, não
mancha a pelle c o de um aroma mnitr
agradável. Deposilo geral, drogaria Pa-
checo—59 Uua dos Andradás 59.

— Cura empigens, eezemas, darlliros
c feridas, eomo prova-se com inmimcros
alleslados— Deposite : drogaria Pacheco,
rua dos Andradás n. 59.

RKEllW!ATISI.10-%».u-nrr-
Hintfco c O Opoil-aldoo <•'•> cu-
cniipttiM <-mti|)i>nii> do pharma-
cenlico Josus, cura em poucos dias o
rheuiiintismo por mais rebelde que seja;
rua Marechal floriano n. 108 (antign
Larga de S.Joaquim), pliarmacia c droga-
ria S Joaquim.

OPTBCA—A 
casa especial dc óculos

epince-nez da rua dos Ourivesn. 92
mudou-se para a rua da Quilauda 93 S,
esquina di rua dc S. Pedro.

Con-

piimuos DE 50Í000
1318

10005
11230
11316

1.1805
14570
19302
21015

25832
273311
27510
29805

38085
39865
40541
42830

430.10
43061
44(15.'!
48032

APHOX1AIAÇOES

10870
47550
38499

10,878 .
47552..
38501..

DEZESAS

10871 a tosso,.
47551 a 471160..
38491 a 38500..

2:500/000
1:000/000

600/000

1! 0/000
50/000
305000

ceStexas

10801 a 10900
47501 a 47000
38401 8 38500-,

Todos os números terminado; en
tjêm 10/ c cm 7, 5/000.

50/000
30/000
20/000

51

IMOfiíCOM

llll. TIUSTÃO S1I.VEII1A- Clinica medica.
sultorlu Ourivos 55, das l. iís 3.

1)11. AMPHll-OQUIO Ílllll-IIIID-Modiro. Ilosid. r.
dc C.ilumliy 22. Cons. mu caaa, das 12 :i I o
rt r. <Ii) Senado II, das. ás-i.

DU. ANTÔNIO AOUIAU — Norn Iralanienlo ilo
lierllierl. Largo do S. Prouclsco, entrada pelo
Lccco (lo Hosario n. I.

llll. FEI.ISBBLLO FllElItE- Clinica módica. __¦
nec. tratnineiito diabetes. Cuns. 10 ós 11.
Quitanda 38.

Dli. TtlUSIODO l.nss.\—ltommopallm — Cônsul-
lias: Ilun Viseondo ilu Ilaiuin S7, das Dl ás
11 )/_ t: Quitanda 23, das li ás 3. Ilesldencia :
llua iln Malloso 83.

üli. 1IAIIIU rilIllllllllA - ConsuUas pratis Iodos
os dias, das i> üi * lionis. liua 1'iiuiciru do
Hnrno o. 8.

1)11. LEONEL lIOClIA-.Moilii-o o oporador, con-
Sllllorio, ma da Qulkinda-15, do I üs 3 koias.
Ilesldencia rua do l.avnulio llõ.

Dli. PEDIIO nonniGUBS-Tl-alMiouto da sy-
plillls (pelo svstotna do Foro), o do moléstias
dos ollios. Cous. rua du Lavradio n. li, das'_! lis 4 lioras da lardo.

Dlt. 1'AllIMIA—Moloslias: eslomaRo, corariio,
piilinücA. lt. Primeiro do Marco ~j du 1 as3.

Dlt. EMII.IO E. tiOMUS — Medico o operador.
Especialidade: moléstias da Infância. Cônsul-
tas: pliarmacia Proengáj rua l-riihclrò do
Mareo n. '.'ô, do nianliã'. Consultório: ruados
Ourives n. -.'O, das II ás 1 lioras; residência,
rua Borüo do 1'atropolls n. ~.

Dti. EUGÊNIO DE LIMA- Medico o especialista
cm moléstias nervosas: tratamento destas
ni-la eleetrleldadc. Ilesldencia, larçoda Lapa
i'.'; escriplorio, rua dos Durives í j, das 2 ás
_ da tarde.

Dlt. IIIIITO ESILVA- Espec. mol. das riancas,
da pello o syphililicas. Opor. Cons. ilo _ ii
., rua Selo _X_ Selctflbro n. tí, resid. r. üc-
ncral 1'olyiloro n. 130.

Dli. CAMINHA FII.IIO-Opor.idor o parteiro. ne-
sido no euralo de Sanla Cruz.

Dli. 11.111.10 DE MELLO-Consultas das IJ íis 3
lionis. 1'eiires, moleslias do estômago o do
crianças, llua Primeiro do Março n. li.

Ull. I-A.ÍAIIDO- Hospifio 2.'. \*oliinlaripi ila Pi-
Uia 13. Telcpliouo li.58.'. -",_" o U".

pn. BETTENCOIIIIT—Operador, moléstias das
sonlioras, sypliilis, gonorrlidat, Impotência
c oitrollamentoa da urctlircueurados sem dor;
rua Selo de Setembro n. 83, de 1 ás 3 lioras
da tarde.

IUI. COSTA DttANCANTE — tle». r. Senador
Dantas 17. Cons. UrUBuayana II,do ** its 3 lis.
Esp. mol. da i-.ii.-.uiIj, n..r:.-. c pulinDes.
Telepll. 7C0.

Ull. CAMACHO CIlESrO-Parleiro. nes.r. Condo
dc llomüni 101. Cous. Ouitaiiüa J. Telepliaiio
u. 7.060.

Dlt. MAVGXII*.ll-Cons. c rcsidencia-lnvalidos
110—Consultas e cliamados a qualquer liora—
Í.sn. felires, moleslias pulmonares o syplii-
litlcas. ConsuUas das 10 ás V!, na pliarmacia
íianla Tliercza, rua do llezeudo 118 e das 12
ts 1* lioras na pliarmacia S. Luil D. 33, Lapa.

rtDinnC Unguento Rnntí»
t" th! Ull O """ brnzillonsotmtl-
uluorüsn, do plinriniicctitieo Jesus,
d cfllcaz cm toda a espécie de feridas,
cliagas nu ulceras; pliarmacia e drogaria
S. Joaquim, rua Marechal Floriano u.103,
áulica Larga de S. Joaquim.

EI.IXIR 
I>»2I»ITR ATIVO'

i>k iwaivhi» __iw\t_ — Cura
railicalmenlo os darlliros, eezemas, cm-
pigens, caspa, manchas da pellc, eomi-
cliocs. rlicuinaíismo articular agudo ou
clirnnico, paralysia rlieumatica, morplióa
syphililica, liubíios, cancros duros u ul-
ecras clironieas o de máo caracter— De-'
posilarios, Araujo & Pimenta— 80, rua
dc S. Pedro.

XAROPE DB ALCATRÃO E JATAM
il» Ilonorio do Prndn, curn a
cn<|uctluclic, tiMt.lim-.i-, liron-
CllilCH* tOSHÍ*-», roti<[iilil<*io o
escarros do amigue ; laiilliaroa
do (íMcHtniloH, |,ii!)li<:i(l<in
(liiiriiiincntoiioHLa lolli.i, cou-
lii'iii-iiil u mm Miiportoridudo*

CIASBiaAniA. 
IOMPKCI.Vfj-í

jGrando annazein de roupas brancas
para lioinens, cama c mesa—llua do Uuv
vidui* u. _'A.

MAlVIJFACrilRA. 
**UACIO-

Nili, I>U MOVEIS a vapor da
Marlins filhos & C. casa fundada cm
1500—33,35, 40 n« rua do Hegenle—Pre-
minda nas exposições de 1881 e Ül, Inter-
lacional de Buenos Aires c preparatória
para Universal do Paris de S'J — Deposito
o n. S-Z—telcpliouo 859.

CA9CARSSÍA 
GIjYCBJII-

SAIDA dc Orlando nangot—Espe-
cilico contra a prisão de ventre liabilual
c adyspcpsia gástrica. Uua da Ajuoa 18 •

PA PAINAllui 
"dos' 

OiwívèT
ii. llí, drogaria^

Cnrnr> 
llquldn dn Dr. ValdósOarCÍS,

premiada com medalli.is de ouro nas
exposições universaea do Barcelona 1888,
Paris i.SSl) c fienova 18^2. li' o mais po-
deroso alinienlo que se assimila fácil-
mente sem faligar o eslomago, nutro ra-
nidanientn c enriquece o sangue empo-
lirecido. Ilccommcndndo cm gorai pelos
Srs. médicos pelos bons resullados quo
sempro produz. Para pedidos o informa-
ções dirigir-se ao agente, tiarlos Poisson,
rua Senador Dantas u. l) l.

r*T7T) i cspinliosa(tlnlura eextracto)
VjVA l\. do Dr.Eduardo França,aulor
da Lugolina—Efflcaz na cura da iclencia,
moléstias do Ogado.baço, rins, intestinos,
em geral do npnarclho digestivo, dya-
pepsias diíícstõcs diíllceis, mao lialito,
azia, diarrliéas, etc., etc. Preços tintura
1_- exlraclo, íí; vende-se em Iodas as
boas pliarmacias—Deposito: Araujo Frei-
tas & c.jdioguistas, rua A.s üurivoa 114-;

„-#

<_>
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LEANDRO-W^íÇ1
ji. 7-í (poria larga); papel, livros, nun-
dcz.i. de fantasia, lypograpltia ecucader»
nação.

CII A. V E L A IJ TA
néoR-D, J. da Moita—llua ilnsOuu-
¦vos ... 00, próximo á do Ouvidor, Chapeos

para hoiucns, senhoras e crianças.

'GlUNMflpTÉL
jíitdt', ma'r_)irvoa — Casa especial
iara foniilias, grande chácara—llua ur.
loaquim Silva n. 02— ltonds da Lana.s,
EU EIU ASSIM-
Xarope peiloral do alcalrão e jatahjfdo
iiharniaceiilico llonorio do Prado, cura
tosses bronchiles e astluna; a venda em
iodas as buas pliarmacias e drogarias.

SEMENTES NOVAS
— llurlulania. llua do Ouvidor n. aa.

4 ViUWÍ.Ha.A ÍSUISSA-llçlO»
J\ "ins americanos, corda para oilo dias
Saí; despertadores americanos 8.,; espe-
cialídailo em óculos c pince-nez, nara
iodos ns preços—Itua dos Ourivesn. .>-—
Lindolnlw !'¦ Aos Sanlos.

GOlIOnRntRO-comousoiia.UÜ-
I.OCIIM MINIilllA dos pharmaceiilicos
Accacio ü Abreu.

GTP 
.,R_S__. /MMPAIA.TAWJ/t.

r.-*. rmísu-*.!*..*?. uno t>a5Wnw.*H3
— Au-uslo Miguel DaslOS, proprielario
do estabelecimento acima, parlic.pa a
jniiilaiiea dn mesmo para n rua Colmai-
ves Dias u.37,onde espera do seus amigos
c freguezes a mesma prolecrao que nas
mais casas lhe tom dispensado.

ras* o partido republicano dc Angus ura
espreitava-lhe os movimentos na sombra.' 

fere-se o pleito de 7 de março,
d Pr. Paulo da Fonseca o outros om-

ciaes do eslado-maior do Dr. Gauuto de
Finiciredo, solicitados porventura pelas
uiiibal.ilidades de vicloria, que os arau-
ios da conciliação (de funostlssima mo-
moria) apregoavam certíssima, transiu-
"iram liara OS adversários do governo
do mareclial, no Estado do Minas, foram
pelejar conlra o Dr. Uias tones nas
lioslcsmoiiarcliico-parlainentarislaSjÇoin-
mandadas pelo Dr. bernardino Silva-
o republicano que não admille democracia
fora du igreja , , . . , „

ll pavilhão mullicolor do alnnismn lio-
mulou ovanto em iodos os districtos,do
município; apenas mim o ab pelotões
dc guerrilheiros republicanos em esta-
ranuicas; só Angtistura compacta ç uuu a
rorniditquadrado,resistindovalen eincnc
ás cargas impetuosas dos ui/Ic«:ü labaio
,-nnsi.ollado continuou a lluctuar impollttlo
,,a< ameias desle baluarte da Itepublica.

Foi uni /i"' tux essa eleição: dessa
Èimca om diante quebramos a solidário-
d.de, até enlão inconsiilil. com os dirc-
dores polilicos dc S. José.

lim seguida Irava-se a grande batalha
de 7 dc setembro : do um lado—o barão
do S. Cernido, prolotypo do virtudes mi-
mas e cívicas, adepto fervoroso da poli-
tica do marechal *, de outro lado—o Dr.
Camilo do Figueiredo... As peripécias
dessa lula recente eslão na memória de
tiniu.-: ocioso relcnibrat-as.

ti |)r. Camilo, rcclcilo agente executivo
após uma vietoria de 1'yrrl.o, sobe ao
' 

IIpIiíI e asl.ilo. cm face de siluação

Y/U.llMC. 
IAK «*'• 1WA1"S'BM-

lii8f_l.Wj «mt*'XMAt —Variado
.sorlimenlo de óculos e pince-nez eom SU-
neriores vidros. (Irndiia-se a visla das

pessoas r|.iu nfio sabem o grão exaclo —

Uua Sele do Setembro n. 70.

\«ii 
iPijmiAco—Araújo & Pimenta,

droguislas eslnbelecidos á rua do Sao
j'edru ii. SO, declaram, cm abono da ver-
dado, que ainda não veiu ao seu eslabe-
loeinieiito uma só possna comprar o blixii*
Denuràtivo dc Mansa Sayão, que, depois
ilr- n-nl-o, nnoo elogiasse como benelico
conlra as moleslias da impureza tln snn-

gue (syphilis, moleslias de pelle, rbcti-
inalisino, clc).

k BjHMlH._tfTO !s\ 0. V DC B TMX
Pi E.II. WOBtll-OR* para evilar, do-
lielnr e curar loilas ns epidemias o cn-
demias que ncommcllcm os cavallos.
licslas, gado vaccuin. carneiros, porcos (.
cães. I. seu uso diário niigmenla nas va-
casa porção dn leile, uas aves a prod.ue-
nâo de ovos, ele., etc. Únicos deposita-
rios Arauto ff Pimenta, droguislas— rua
de S. Pedro 80—Km S. Paulo, ilariiel.&U
— lim Friburgo, pliarmacia liraunc.

. B1ÍS VfTA. SHSW.'« mtTMÍüIl»í»—
| 0 Dr. C. Cruz .'• encontrado em seu

cousuliorio á rua da Ijiiilanda n. 123, das
11 ás 12 e das 3 ás 4 horas da larde.
Allende lambem aos pobres, dando uns-
kiu.ia' íiiiATis na Nov. Pouni.iNiCA, »as
U ás Ioda inanliii, a rua dos uurives n.S3.

{iJJirtBÉSTOlPttilH 
— Crande sorli

.menlo do cryslacs do bnecaral, chris
lolle, louca, porcelanas o artigos de lan-
tasla a preços som competidor. Casa de
Arnaldo Dantas & Magalhães, Uurives
ji, Ui-

Trymysg m^Ti&rigair*JKurne^

Minas

B. josi: di; além papaiiviia

Todo esforço dcsfuzel-o: a ve-
aalitlade 

'pela 
compra; a mo-

ralidade peta lyrania.
(Guerra Junqueiro.)

Kssas palavras, rer.plendenlos de ver-
dade, Prementes de palriotismo, luu-
didas u'uiua svnllicsc de bronze, resumem
cloquonlometilo os processos domina»
dores dos actunes tvranetes do S. Joso I

Filhos bastardos das umas rcpubli-
canas, vão brandindo o alfnngc de dois
giniins, conculcanilo a loi o postergando
a mural, conlra obscuros soldados da
democracia, que lém ;. ousadia do re-
vollar se ante a série Ininterrupta dc
seus desastres polilicos c adiniuislra-
tivo

polilica o aduiinislraliva molindrosissi-
mn lendo conlra si a dite do município
polo lalenlo. pelo caracter c pelo prc.-li-
•rio polilico, ndo o fundo das arcas ua
câmara por esbanjamentos do ioda a
.orle S. S. reconheceu em breve o

grande erro de sua reeleição c, soe um

pretexto qualquer, renunciou o cargo e
bateu a linda plumagem.

d p|- Paulo da Fonseca, abandonado
dos companheiros quo dirigiram o pleito
coulra o Dr. Ilios Fortes, sentindo-se a ia-
lido diante de lanlos revezes, lenlou
iiidireclameulu roconciliar-se com o par-
lido eiiiislilueion.il que ello abandonara
cm decisiva eleição : repulsa percn.plo-
ria cin toda a linha! . ,

S. S. não linha purgado ainda seus

peccados na piscina do leinpo, nao era
digno de rebabiülaeáo polilica.

íli/f.i.ii executivo interino, senhor do co-
frutas araras, conseguiu algumas nilhç-
sões na'massa inc.oloi* o lliictu.anto do
cleilorado e apresentou-se candidalo.

Fácil foi-lhe a vicloria—porque a

posse do poder não era npolecidu, lal o
ilesmanlclamcnlo dn administração; nm-

guem aspirava á honra piedosa do pre-
sidir lies limeracs do município. 1 .

A opposieão, o parlido constitucional,
compareceu as urnas o suirragou o nome
do barão de S. (Ieraldo — simplesmente-
para que a abstenção nao losse mal
Interpretada o não se olVcreccsse pasto
a murmúrios.

Ile posse do poder, eleilo Ogcnlo ex-
eculivo o Dr. Paulo da Fonseca, seus
cabos eleiloraes, a espaços, laziain
circular boalos dc minha remoçai, uu
demissão. -,,,.-

Começara para mima idade dc leito,
entretanto, escudado no regulamento
escolar que presidira ao meu concurso,
Iranquillu o conlbiiilo quedava.

Ao incsmo lempo que sibilavam
aquellas ameaças, aconselhava-se aos
pais de meus alumnos quo os retirassem
da escola — para que minha transiu-
rencia pudesse ser legalisada.

De oulra parle, um sycopltaida qiiosqticr
mandava a imprensa denuncias lalsas
accusando-nio (lo prevaricador e desi-
dioso como agenle do correio : era uma
fuzilaria cerrada. , , ,

I Nada se conseguindo, o Dr. 1'aulo da
Fonseca e sua maioria, n'iun arranco tu-
premo do ódio inipoloiile, substituíram a
sabia dispnsic.ão expressa no arl. •'!'!. »"
do regulain"enlo escolar acima Iran-
scriptn, per esla:

«Ari. 12—Fica o agenle executivo muni-
cipal autorizado a lazer a remoção dos

professores dc uina cadeira para oulra,
conforme as conveniências do serviço pu-
blico escolar II!»

Como o leilor vô, e uma arma clcitoial
ameaçadora como a garrucha do capanga,
é uma ooacção torpe á indcpeiiiloiiciii po-
lilica do professorado. .

Nno é unia lei necessária, e uma lei vo-
lindaria.

Havia necessidade de reformar o artigo

que regula a remoção dos professores !
lira omisso'!

Anipliasscm-ii o; preenchessem as la-
cimas, mas wiumwwitto nitidamente us
casos'não previstos.

Assim devem proceder vereadores quo
legislam para o povo o niio para si.. .

Transformar, porem, uma disposição
clara explicita, em oulra o'i-,eura, ruga,
islo . i de liveurgns de meia tigela*, su-

pina ie '..ncia ou baixa politicagem,
não ba fugir. . , . ,,.

_(iuclla*i conveniências do serouio publico
escolar alvaiadoo voriiiclhãn a encobrir

trcsaiidiun a

que em Anguslura, além do subsidio da
câmara, percebo subvenção do conselho
districtal e módico ordenado como agente
dn correio, de sorlo que Iodas as par-
celtas sommadas, allendondo-so as mas
condições sanitárias de S. Josc, que
acarretariam forçosamente cxlraordi-
narias despezas com pliarmacia e mç-
dico attendendo-so outrosim à careslia
clássica naquclla cidade onde a vida é
mais cara do que em Anguslura, o faclo
é (inc eu desceria cm vez de subir, pois
não troco c ninguém trocaria minha
posição nesle districlo pela de dois pro-
fcssõres dc I* classe.

S. S. sabia de ludo isso, mas lançou
mão do embuste para appareular enrdia-
[idade do seu aclo: os despolas lambem
tém medo.

Consequentemente, men primeiro im-
pulso, an ler essa portaria, foi quebrar
do vez essa cadeia de ódios e protestar
pela imprensa conlra o aclo Illegal do
Dr 1'aillo dn Fonseca, nrrcmessaiiln-lhe
ás planlns, espatifada, minha cadeira do
professor, que se transformara para mini
em túnica de Pie-SlIS.

üs chefes polilicos dc Anguslura, porem,
eulcnileram que era necessário evidcii-
ciar primeiramente a cumplicidade (ja
maioria da caniara municipal, que apoia
o agente executivo.

listando minlia mulher doenle, rc-
queri licença por mais trinta dias, alem
dos que mo foram espontaneamente cou-
cedidos, para cIVecluar a mudança para
S. José. . ,

Nesse inlerini, leve logar a sessão de
°i) iio passado, á qual couipareeeii com-

pada —a brillianle e Itonesta minoria
republicana.

Meus dislinclos co-rcligionariO'' ver-
beraram velieineiilenienle o aclo illegal
do iigenlo oxcculivu, Iransreriiiilo-iuo do
Anguslura para S. José. Multiplicaram
nrgitinontos sibro argumentos irre-
spou.liveis, tascados na lei e na moral...
nada . , , .

A maioria iucrlc, impassível, cslafermn,
não se movia.- era uina câmara morla...
uma câmara articule'.

Urligadn, duchada o cleclrisaila pela
op|iosÍcão.. • nada ! a oalorilionrãu eslava
exiincln, a maioria não cobrou accôrdo
do Iclhargo em que a deixara o faliu;
congelada como serpentes indianas !

\ cumplicidade dn maioria com o
ne.enle executivo, porlanlo.cra manifesta.°H 

foi a homens desse cslalão, sem ea-
pacidado adniinislra.iva, sem capacidade
polilica, que O povo do município cou-
liou a guarda dos seus mais sagrados
inlcrcssesV

Ali ! os culpados ban de arrepender-se
amargamente '. A derrocada ahi vem,
tremenda, inevitável, falai .

A lebre amarela dizima a população
de Porto Novo, S. José o Volta llrande;.)
povo morre á mingua e or. soecorros não
vôm, não podem vir—porque ps cofres da
câmara esião vnsios como o lonol das
Dauaides !

Os conselhos dislriclaos reclamam in-
sislontomenle suas receitas de 1893, lia
muilo arrecadadas, c a câmara, que tom
vivido do expedientes eomo uma casa
bancaria em fiillencia immii.enlc, retarda,
retarda, retarda os pagamentos sob luteis
prolexlns, pois as quolas dos conselhos
(íislriclaes correspondenles a um exerci-
cio são preenchidas cum us do exercicio
proxi.no iuluro I

u enérgico presidenle do conselho
dislriclal du Anguslura ameaça a caniara
de execução o o agente executivo muni-
cipal implora misericórdia I

V; obras do saneamento proseguem
lentamente, lenlunienle, pnrque grande
parle dos subscriplores do eiiipresliiuo
municipal, sem conllanca na admiins-
tração nus retardam as enlradas, oulros
deixam as apólices cair em 'omisso,
o as obras tio saneamento vão eami:
nii,indo lentamente, lentamente alé.. nló
nue parem dc vez por lalla de pagamento
,.,„..-, empreiteiros, o lá sc vai enorme ca-

pilai em materiaes avariados!
Que quadro pavoroso !
Oh ! coino eram sabias Ac previdência

as palavras dc um co-religioiiar.o dc
Anguslura, quando, no ler nolicia da
dei-rola do farão de S Geraldo, na ciei-
eão de 7 de setembro de ISM, Indignado
exclamou eomo o crande llerculauo :
n Povo!... breve soará n lua hora ex-
treina, tn mer-mo a assigualasle uo do-
correr dos tempo; »

de jusliça, com as testemunhas prévia-
menlc intimadas c ahi, na sala cm
quo funeciona, o Centro Spirita Bene-
ftcçnlc Santo Antônio dc Padua—o na pre-
senea de Iodos, foi o referido Centro ma»
nuteiiido judicialmente na posse de seus
direitos e funeções, podendo da presenle
dala em diante exercei* aquelles direitos
de conformidade com a lei. que lhes ga-
ranlc taes direitos, om cuja posso llcam
funecionando igualmente do conformi-
dade com os estatutos fiindainenlaes que
os regem. A presenle manutenção o
posse é dada ao referido fcnlro repre-
sentado por seu presidenle, o cidadão
Cclio Machado, morador á rua de Sao
Carlos n. 32 o qual prometlou o finceio-
naincnlo regular do referido Centro. 1'ara
eonslar foi lavrado o presente aulo as-
siguado por aquelle cidadão presidenle,
pelas testemunhas c por mis oflieiaes, de
jusliça, que damos fé— Cclio 'linchado—

Anloíiio Luiz liamos—liduardo Pereira dc
Castro—Ilernardino llodrigucs tle Souza—
Olliciáes de justiça, Antônio Josc da Silva
Ilarros e Mnnoel José tle Souza,

Continha duas cstampilhas de duzentos
róis o duas de vinle róis, legalmente
inutilisadas com as palavras:—üio, 2 du
março de IS00—Manoel José de Ilarros.

IIVOS. in-.ini , „,,...,..... ~ ¦,.-..

Viclima dilccla, — o que. sobremodo devastações da syplulia.
dcsvtmece-nio, acabam do vibrar conlra iodoforiuio. .. ..,_.:..'..-. n .,..,-ni,.,i-,,,,ii> povo de. S. Josó ! lous legisladores suomim o gladio vingtiilor, mo arrebatando
iniq.ia.ncnlo, nrbllrnriaiuenle, illegal-
lUClllo, a cadeira de inslrnceao primaria
iio sexo masculino cm Anguslura, pre-
sumindo lalvez que eu me submclteria ao
nclo vandalico, que eu cairia na urena
bciii um qiieixumc, sem um clamor, som
um protesto sequer 1

. lingauarimi-sc rcòondamentc I
0 irisle episódio não lia de ir dormir

tranquillumcnlo cm piilvcruleiiln archivo,
Kcn. um fi ixo do luz do publicidade e
•sem nm jacto de oxygenn de crilica re
piililic.mil — pnrn qtie, depurado dos mi-
crobii.f de pulrelaeeáo, possa permanecer
jia hisloria polilica ílo muilicipiu, eomo
uni padrão de elevação de visb.se do ab-
negação partidárias do Dr agente ex-
?'ciilivo e do sua comitiva dócil e ilel.

ft imprensa ó o grande espantalho dos
despolas; seu rcsplandor imincn.-o des-
lumhra-os, cega-os e fulmina-os.

Náo ! O allentado vergonhoso não l.a
dc alufar-SC nas sombras espessas das
consciências de meu.; perseguidores—
anles nue elles sejam arrastados á barra
do Iribunal dn opinião ri!pub!icann,qiic ha
ile inscrever-lhes na fronlaria. a ferro
caniícnlc, o estigma de prevaricadores.

Nesse proposilo, do alio das columnas
ü'U Paiz, morada dos furtes, refugio
dos opprimidos, venho levantar veho-
menle protesto contra a expoliação _ de
que fui viclima. esboçando cm ligeiros
iracos o inciilenle opprobriosn, que
lanio depõo da rcclldão do consciência
da maioria da caniara municipal o do
critério administrativo e polilico do seu
agenle executivo, que se diz republicano
/i!.,....',.|'.i,quando náo passa doiTpllíiliCiDU)
de historias.

A maioria da câmara municipal Irans-
reta, sem cohesão polilica, sem orienta-
eiio republicana, deu provas calmos, não
ha duvidar, do independência de caraclcr
e de espirilo de jusiiçii reagindo por
vezes conlra tis tendências absorventes
do executivo.

A »resolução n. 0» (rogulatnontoc sco»
lar) ó uma das bcllas conquistas nrran-
cadas á nrcpolciiuin centralisadora.

Cm disposições expressas determina
os cases, inteiramente independentes da
vonlado do agonio executivo, em que ns
professores munieipaes podem ser remo-
vidos nu demittidos, saivaguardando-os
cautelosamente de mesquinhas vinganças
partidárias, cxaliando patrioticomcnlo o
decoro da inslrucção primaria.

Vou transcrevei* aquellas disposições
P*.rn o leilor licar bem inteirado :

ii Art. 3» g 2" — Quando a freqüência
de uma escola fór íueiii.r de vinte alu-
limos, a escola será snppriniida, sendo o
professor removido para outra, quo por
ventura esleja vaga, -.m llcando em dis-
ponibilidado para ser aproveitado cm
oceasião opportima.

Arl. 33, paragraplio unieo—  a
demissão .só terá logar por lallas averi-
guadas e provadas cm processo adminis-
tralivo instaurado perante a câmara o pela
fôrma quo cila regulará ulleriornuiitc.»

Só nessas duas iiypothcses, note bem
o leitor, o professor municipal pedia sc*
removido nu deniiltido.

Km muitos outros arligos ó e.tlabelo-
cido o concurso como meio dc [ircenclier
as cadeiras e descriptas uiiunciosamente

címfas

as provas rigorosas, :i que. os candidatos
tèm de snlcflar-se.

Annunciado o concurso, eu nppuz-mo
4 radi ira de Anguslura o conquistei-a.

Km exercicio de meu ntoilcsto cargo
desde 5 de .junho de ISÍO, tenho dosem-
penha.Io minhas funeções bem ou mal;
O que *! cerlo é (p.e. é.n tedu o decurso
de meti tirocinio, não pungiu-nie levissi-
ma adnineslacà.i de meus superiores
hierarchicos.

Por esse tempo, lambem, tudo corria
cm mar de rosa;, a politicagem aln Ia
não linha aberlo n boceta ile 1'aiulorn*

Pudera! Sc o parlido republicano dc
Anguslura prestigiava com seu apoio os
desorganizadores de S. .'.'.se!

Correm os dias. O cabos tenebroso,
que succcdcra á proclamação da llepu-
bliba, aclarava a pouco e pouco a luz
dos pleitos polilicos. <| odhestsino inflei,
que empolgava os primeiros postos da
administração municipal por um golpe
de audacia'c de per. dia, aliava as gar-

dignos de uma pyrainide... do
e de apodos. .

Rin vigor o ccrobr.no artigo 12, appro-
vado o suncciouaiio clandestiuainente
por assim dizer, pois o roi na ausência'li. 

imposição rcpiiblic,'ina,!'.ii:oH/_n«ifi re-
i-elii do ".«crelario da câmara oflicio com-
niiinie.iii Io minha remoção, aconipilllhndo
da :'("..'iiir,!e portaria: .

«Secretaria da câmara municipal, cm u
de fevereiro dc ISU0, Portaria ... 7.

n D,- Paulo da Fonseca, presidenle da
caniara e ngenlc executivo municipal dc
Uóm Parahvba, ele. Usando das alln-
buicões nuc a lei lhe laculta, resolvo
Irnuslerir da cadeira do *¦!' cbiisc do
dislricto do \ngiisturn pnra a de I» nesla
cidade o cidadão José Saldanha Marinho
—D:'. Paulo do 1'onscca. »

liil-o em plena luz, o mOnsIrcngo, ge-
rado do coiiiiuhio salauico do ódio e dn
viii'rai)cn, expcllido n'uina cspailana sa-
ninsa de inépcia, após laborioso parlo I

Metíamos na estufa, desinfeclcuios essa
choldra, loilo.'-

Documento illegal, inepto, perverso o
covarde, slereoivpa llelmenlo a çero-
Inneáo doentia <•' a moralidade polilica
do Dr. agente executivo.

l)ocwi\r.nto illegal:-[..) porquo o Dr.Panlo
da Fonseca, estando no gozo de licença
desde o dia 2 o uão mais lendo rcnssu-
nt:ílo suas allribuiçõcs.não podia lavral-o,
sem usiirpacão, com dala de li; (bl por-
quo o- arligo 12, acima transcriplo, foi
illudidn, 1'oi inystillcndo, pois autoriza
Iraiisferencía dós professores conforme
a: conveniências do serviço publico escolar
c o documento é mudo a esso respeito,
não as exteriorisou, traindo a forma o o
espirito da lei; (<•) porque, llnnlnionlo, o
arligo 12 não deve ser applicado aos
professores munieipaes qne compus-
taram suas cadeiras cm concurso, çon-
liados na ..resolução n. 0» c só amoüircis
nn caso de freqüência menor de Vinte
alumnos, porquanto direitos adquiridos
no dominio ile uma lei não podem ser
postergados por lei posterior, pois a lei
civil não Icm elieilo retroaclivo.

A portaria, porlanlo, é nullu do pleno
direilo. ., .,

Documento inepto—porque pode ser il-
Imliilo pela parlo a quem atfeela, ilia-
quoando as intenções do seu autor.

Do faclo está nnnuncindo para o din
2_ dn currenle o concurso de vinle o cinco
cadeiras vagas, inclusive a do Anguslura;
ora, disposição alguma do » regulamento
escolar» impede que eu me dcinllta do

professor municipal e me opponha do
novo áquella cadeira.

Dada a hvpotheso do minha calssiflcaçao
como o inais idôneo dos candidatos, o
qno não é impossivel; 'iada a hypõthcse
do minha nomeação pela câmara, a unica
competente, o qtíc lumbcm nao i impôs-
sivel revogada eslá o portaria do Dr.
Paulo da Fonseca : Mas, para sustentar
seu aclo, para não marcoricii prestigio, o
ngcnle executivo, armado do celebre
ai t. 12, baixaria nova portaria, Irniisfc-
rindo-me, (teta ves legalmente.

Lu mo demittiria do novo o de novo
inuonporia á mesma cadeira. 0 conlliclo
enlre o executivo o o legislativo só
poderia terminar por nova reforma do
regulamento escolar.

Não pode, portanto, ser mais inepta a

porlaria n. 7—fruclo apodrecido dc uma
situação gangrenada.

Iwuincidv perverso—Da faclo,o Dr. Paulo
da Fonseca é medico, sabe (pio rua terra o
nm ho-pilnl. é a morada predilecla do
tvpho-malaria o da febre amarela, as
nuaoi. no verão, ceifam vidas us dezenas,
como nctiialmentc: porlanlo, trnnsferii no
AngusturaparaS.Josó.doparaisodaFnude
nara aanlc-camara da morle.um professor

ins lillios me-

l.ogo que espalhou-sn em Anguslura
a iiiitiria iio ..'-'Io illegal do llr. agonio
executivo, a direcloria do Cluli llepu-
blicano rt'|ircseiilou ao conselho dis-
Irielal conlra laiiianha iniqüidade, exbor-
tando-o a reparal-a sem lardauça

V.ifn dislincla cnrporaeão reuniu-se do
prompio em sc.ão exlraordinaria o res-
liliiiii-me n cadeira expolinda.

(Inardarei, indelével., no coração a
csiionlniica manifesl .eão dc meus eo-
religiiinarins: — é o mais rico llorao
qun eu almejar niidera, valo por um
cardume de cadeiras iiiilhorgadas |ior
uina câmara, reiiresenlanlc de seus in-
teresses o não dos inlcrcsses públicos.

Ao consellio dislriclal do Anguslura
o á direeloria do Club llepiiblicano—
a mais profunda o sincera de minhas
homenagens, sendo peiihoradissimo e
cheio ile iifania.

O llr. Paulo da Fonseca esqueceu-se de
que na llepublica os lyrnuetcs cm sua
evolução não passam do infiisorios ; es-
qilCCCU-SO de que, nesle iniiiiilo de con-
lingencias, o mal é condição necessária
do bem , S. S. quiz abaler-ine o animo,
oxnlcou-me o civismo ; suhlrahiii-nin a
cadeira de professor escandiilosamenle,
nutro poder mais elevado resliluiii-m a,
impollula, qual a conquistei !

Agora, S. S. cem empl.aso o verdade
pfldc dellnir-se com o Mephislo, do Cm-
lhe . « Uma parlo desla força que quer
sempre o mal e faz senipre o bem. »
Conclusão, .
Declaro solemncmnnlc que nao desisto

de meu direilo á cadeira do sexo mas-
ciilino de inslrucção primaria, cadeira
que conquistei em concurso.

Declino mais que conlinuo a exercer o
magislerio na mesma easa. cnmo (Tantos,
c subordinado ao regulamento escolar,
tal oii.il Ini elaborado pela câmara mil»
nicipal Iransacta, regiilameiilo . escolar
adoptado pelo cuns. llio dislriclal dc
Anguslura.

llin lempo opportuno, quando a câmara
fora moradia da jusliça. inleiilarei acçao
de reivindicação da cadeira de professor
municipal de 2" classu en. Anguslura.

Anguslura, 13 do março de I.SilO.

Josi: SALDANHA JlAmSHO,

professor municipal o dislriclal de Au-
gnslura.

moco sua esposa moça o seus llihos me-
nores, Iodos cm condições favoráveis de
receptividade para os morim.* endêmicos
c epidêmicos ali, por mero capricho de

politicagem, sem o minimo fundamento,
ó o supértalivo de requintada maldade.

Documento covarde — Com effeilo, S. S.
Irausferin-mc da 2' para a I" classe, como
que melhoran-lo-me de sorte.

Na apparcncia assim o é. porquanto os
professores ile l* classe são melhor re-
muncrados.

Ma;, na realidade, minhas circunistan-
cias s.J agravariam suUreinodo, por-

S. ac. SS. etimili> Antônio Ha
U*:xã;xs,

AOS ..'llt.TAS

Pelas pecas oflieiaes infra polilica-
das, verão ii* spirilas, quo não estão elles
lanlo á merco dos despotismos policiacs
eomo icm pensado a policia, lanlo mais
que o seu exercicio ó oulhorgado por

'A. 
K. IVncliecnlo lemlo Antônio de

Padua. perseguida pela policia, foi ma-
lllltenlda UO livro exercicio de seus direi-
tos como se \é da diligencia abaixo.

Foi advogado da sociedade, o Dr. .Autuo
do Vaseoncellos, a quem pedimos licença
para assim dar-lhe publico testemunho
de nossa gratidão, pelo zelo o dosintcr-
esse cnm que veiu eni auxilio do seus
confrades.

A DtnECTOniA.

MANDADO IU*. MANUTIiNÇÃO E POSSlí, NA
lllll.MA .MI.MXO

0 Doutor José Ferrão de liusmãi) I.ima
juiz da ,'!' preloria da Capilal Federal.'Mando 

ais olliciáes de jusliça deste
juizo que em cumprimento desle c. imlo
iinr nmn assignado, o a requerimento dp
i 'enlro SniV.il tlenehc /./•" Santa Anlonio dc,
padua dirijam-se a ma barca de S. Joa-
iiniiii li. 10., prédio cm que lilliecioiia o
dilo Centro, o sendo ahi,» mantenham
na posse mansa o pncillcn de .seus
direitos allm do que possa fuuccionnr
regularmente, de conformidade com os
fcr.;. esialulos, em virlude de sentença
ilesle juizo. O que cumpram lavrando ns

precisos aulos e certidões, que trarão a
juizo. , ,_„

hio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1830
—Ku Maximiano José Oomcs do Paiva.
escrivão, o subscrevi—Ani Ferraz de
Gusmão Lima.

Continha uma estampilha ile duzentos
réis e unia de vinte réis, legalinento
inutilisadas com as palavras:—Itio, 28 dc
fevereiro de l_90—ò'o»tM ile Paiva.

Certificamos e damos fé que para olfi.
clnar a manutenção c posse judiciarias
decretadas no mandado junto, intimamos
as testemunhas Anlonio l.mz liamos, mo-
rador á rua .'oão Pereira li. 21: Kduardo
Pedreira de Caslro, morador á rua da
Imerica n. 151; o Dcrnardo llodrigucs,
hogocianle á rua Larga de S. Joaniiím,
afim d'* assistirem a deligencia—Rio, 2
d- março de isoii—Os offlciacs de justiça,
Anlonio Josi da Silva Carros—Manoel Josi
de Souza.

Nogoclos «Io Amnxoniis
XIX.

lia plena liberdade dc imprensa na ca-

pilai do Amazona*; o lão calumnindo gü-
vernador não amordaça os órgãos da op-

posição, nem os impede de criticar a sua
adminlslração e mover-lhe a mais into-
leranle guerra; entretanto nenhum novo
capilulo de aceusação se accresccnln ao li-
bello em que foi articulada matéria velha,
banal, amplamente discutida e absoluta-
menle esmagada.

0 rcdaclor do lislado do Amazonas não

podo ser suspeito e delle [.arle a nflir-
maçã1, de que os órgãos inimigos do go-
vernador são livres o esta c mais uma
declaração c.athegorica quo vem provar a

má vontade e intolerante espirilo parti-
darlo que presidem .*..•*. informações mi-

llislradas ao venerando Sr. alniiranle
Costa Azevedo, senador pelo Amazonas.

Ksse testemunho pola força irresistível
da verdade olIia-SC no do senador Ma-
chado, para levar nos espirilos mais
ohsccados pelos partidários ou pelas iu-
formações de amigos pouco cscrupiilosos.

0 illuslre Hr. Dr. Serzedeiio Correia
lambem não pode ser averbado de

suspeito, nem nas mais incandescenlcs
lulas politicas a sua palavra foi jamais
posla em duvida; pois bem, S. Kx.. foi
ao Amazonas, examinou, pessoalmente c

cmn o tino taclo que Iodos lhe reco-

nhcccin c a experiência adquirida uos

mais altos cargos da administração pu-
blica, a administração daquelle Kstado,
informou-se dclalhadamenlc da marcha
dos ne-oeios, colheu informações lide-

dignas c allirina com a auloridade do

seu nome o de sua palavra serem lalsas

as insinuações caluiniiiosas leitas ao

Dr. Kduardo llibeiro.
. .Não se pódc admiltir que gratuila c le-

viaiiaincnlc, liomem de tamanha inipu-

(ação moral sc arriscasse a láo decisiva

declaração sem ler bases muito seguras,

sem estar de posse da verdade por ele-

menlos do prova irrecusáveis.
S, Kx. leu a mensagem 'l«c ° gover-

nador dirigiu ao congresso do Kslado, viu

a exposição detalhada esinecra de Iodos

os aclos da adminislrnção, sulfragados

com documentos valiosos, o assumiu a

posição, que o honra como honraria a

qualquer oulro cidadão menos coiispicuo,
,!,. defender nm _imccionario da alta

administração contra a mesquinha cam-

punha dilfainaloria que, visando direcla-

menle os homens mais cmiuonlos da He-

publica, prolonga os seus golpes Irai-

çociros ate o próprio coração das iusli-

luieões democráticas.
lia liberdade de iiuprc.isajio Amazonas;

por conseguinle ó do crer qae, conformo

o amável coslume, surjam necusações de

violências na eleição, de fraudes, de de-

tiirpações do volo popular o as mais eva-

sivas de que sócm soeeorrer-se as op-

posições fracas paru explicai* Oií dósóslrcs

inconjuraveis.
Filas ja de ha muilo preparam o ler-

reno, previnem a opinião, porque pa-

rece estarem dcsenganndos de que o

poder federal não descerá a constituir

cosia larga ou cabo eiciloral da opposição

amazonense: espero, porlanlo, o publico
as ospavcnlosas explicações da derrota,

os lelegrammas scnsacionncs que hão do

apparecer depois do dia 25 do correnle.

com as mais horríveis impulnçõos conlra

o partido republicano Iwleral e denuncia

de intervenção do governador, do clc-

menlo ofAciai, da força publica edo Iodos

os meios que são familiares aosproecros

liiimisados contra o Dr. Kduardo lii-

|)Ciro ; mas prepare-se lambem o pu-

blico para ver os mesmos signatários dos

lolegrammas contestarem as suas assi-

giialnras e darem o dilo por não d.lo.

A opposieão do Amazonas quando ar-

rastoda para o lerreno ingrato dos laelos,

enfraquece e cala-se, porque não lem

u.eios dc conlcslal-os.
A verdade peneira através de Iodas as

barreiras cimentadas pelo ódio, pela in-

justiça e pelos delriclos dos interesses

pessoaes desmantelados; ella lem a om-

nipolencia de chegar ao fundo das almas

e empolgar as consciências n é anlo os

esplendores dessa luz beiicüca o rodem-

piora que fogem os noclivagos dilTama-

dores que se nutrem, perlidanienle, do

reputação dos homens dignos.

1'arajulgar a administração do Ama-

zonas lém os leilores documento quo

lionlein publicou O Paiz; lerão mais

tarde a ultima mensagem a que alln-

diu o Sr. Serzedeiio O que ó peça cs.na-

gadora. ., „Oromwcll.

a»:.;*!"" <lo oecauluo
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Kra esperado, porlanlo, o Sr. Urbano.
Todo o meu empenho duranle o anuo

de ISOO foi o deuuillcar o anligo partido
liberal de Pernambuco, para o quo soli-
citei dc vários membros do directorio
•cniiiiio a juneção do seu partido com o

parlido popular,
Pcrguiiloii-so-mc por que nao me qnc-

ria eu unir com o parlido conservador;
respondi que não nilmilUa a política con-
senadora, cujos desastrados elleilos
eram conhecidos, maxin.c om 1'crnam-
liueo" que um mar de sangue existindo
entre os conservadores o num, nao sa-
bondo eu nadar, que elles o atravessas-
sen. o viessem para o parlido popular.

Pediji-se-ine de esperar pelo Sr. Ur-
banii; esperei alé que allnal chegou.

l.ntcnili-mc pessoalmente com esse
chefe, qeimino ; c homem sempre como
tem sido das conveniências pessoaes,
perguntou-me —se eu fazia queslão da
minha candidatura.

Uesi.ondi-lhoaflirmalivamcnto.
Pro )OZ-ino de deixar lazer O corpo

eleitoral para ao depois cada um de nos
apresentar-se, proposta capeiosa, 0 cnm
o lim de alr-.iiçuar-uie como e cosi.une
e.n Ini genlc. . , ...

Procurei chegar a um accôrdo exigindo
nue cada um do nós pleiteasse nas Ire-
guezias onde o pudesse fazer, que assim
liearia eu dirigindo n eleição ile _. .lese
o ltocile, c que elle tomasse a. si a uo
Sanlo Anlonio o Afogados; o que nos
¦raranliriu a ambos.

0 flui que visava o Sr. Urbano conbc-
cia-o eu. queria ganhar tctr.pi. o pro-
poz-me do esperar que consuHosso ao.*-
seus amigos.

1-; aló ahi os genuínos contestavam nao
Icreni feilo juiicçáo cnm os vermelhos,
porque lhes conviiiha illudii* e lral.it
o povo. ,-..,,

Fora inépcia minha, se eonliniiasac
a esperar... abri. pois, a lula franca o
Ici.imcnlo, cumo ó meu costume.

i; i, pivô mo auxiliou, porque mo
conhece sempre leal á sua causa.

KXVil
Desconcertada e.liga nora,procurou in-

Irigar-nic, declnrando-nio agente do pre-
si,I,.nle. dn província ; levando o Sr. ur-
I,-.iio o despejo aló assinar cm noino ue
um imiiginario directoiio liberal uma
invccliva conlra mim, na qual aliançava
ler eu recebido dinheiro da presidência
liara pleitear a eleição. _

(l povo manteve-se lirilic; 0 nao deu
ouvidos ans mercenários dos .galegos,
que Imlo empenharam e.n pro de seu
constante advogado.

Aqui lu. ai-uns homens, quo com o
credilo de cnbalisla.* são pagos uas. ópn-
eas eleiloraes para intrigarem o ...sul-
tarem ; essa borda dc saltimbancos poli-
ticos loi posta eiu scena; mas seu tempo
eslava leilo, o, não ohslanle sua arro-
gaucia c atrevimento, o povo escarneceu

Fez-sc-me aceusação do ingratidão para
oom ns facções gemlina o vermelha, jo-
garan. com o 31) do seleuibro.' 

Trinta du seleuibro, época memorável
nos aiinacs pernambucanos.

A quem pretence a vergonha do mas-
S''o"vi(.o-presidento 

Manoel Clénient ino
é vermelho.

liduardo Piiulahiba dc Mallos ó ver-
molho. ., •

0 balalhao que assistiu ao massacre u
vermelho. , „

O padre .loaquim Pinlo dc Campos, que
na semana do massacre nao deixou a
casa da polieia, é vermelho.

Os liscaes, que so mancharam derra-
mando-nos o sangue, são vermelhos. .

K nas eleições, que acabamos de piei-
t.-,.r. todos esses velaram eom os ver-
molhos. , ,,

Do quem partiu, pois, o aucniauo (
O iuluro o dirá mpi breve
Mas os vermelhos protestaram, dizem

os da nora liga.
Kão é verdade.
I) Sr. llr. João Teixeira de Sa protestou

conlra o feroz canibalismo de inu u

próprio, indignado pelo aclo ncfalido (le
tão iiclvageiiiassns.--.im.lo.

o parlido rcpclliua espontaneidade do
seu correligionário, que solTreu [ioi* essa
causa dosffostos. „. ,

Ourííão da facção linío e Cinco de
Marco approvou o assassinato, o que deu

lo-ar a alguns o declararem orgao do

pa.lre Campos o não dos conservadores.
IÍ os genuínos'!
Tittlti émpenharain par,", subocar o des-

cnvolvimenlo da opinião o. cilada contra
o audacioso aconiuiellunenlo de ..o ue
seleiiil.ro;'

Só muilos dias depois vieram cnm um
nrotesto ignombiioso para rejeilarem as
viclimas declarando em cada período, que
nfio compartilhavam suas ídeas, nue
eram as da nacionalisaeão do comniereio a

Oi tribuno?, porlanlo, nada devem aos
vermelhos o genuínos como partidos:
¦•f.o porém, muito gratos ao Sr Dr. João
Ti i;eira de Sa e a alguns outros moços
dislinclos, que manifestaram mui clara-
meiilo sua repulsão á degradante tra-
gedia de 30 de Seleuibro de ISOO.

aioloatlm» «l«s olhou o doa
ouviiloa

Operações e tratamento pelo Dr. Nevts
da lloeha, cspecialisla com 12 annos dc

pralica, recentemente chegadu da Ku-

ropa, onde fez estudos especiacs sobre

as modernas operações da oplhaln.ologia.
Consultório—rua do Ouvidor esquina da

rua da Ouilanda, das 12 ás 3 horas.
Nos domingos e quintas-feiras duranto

o verão, dará consulías em Pelropolis.
,-íl;.-»———

ocotliimento «lo Slimta Elila
C_:i«nin

A direceão do Recolhimento de Sanla
Ilila (lo Cássia, desejando auginenlar o
numero dc suas recolhidas, do maio e.n
diante, necessita pura prestar esle auxi-
lio ao grande numero de pedidos nuo
tem tido, quo Iodos em geral a auxiliem
com «motos, alln. de qne se possa lazer
ns accrcscinios uo prédio onde funeciona
o recolhimento. Assim a Iodos que cn-
tenderem ser merecedor de acolhimento
esle pedido, rogamos O favor dc entre-
gar seus obolos na redacção d'0 1'atz e
dos jornaes desla capilal, que gênero-
sainenle os recebem, ou na sede do re-
colhiineiito. ¦

l). dk Vdiiahs,
direclor.

—sj_.

PotropoSis
C.VSCATÍNIU

0 Fuão sabe o que escreve.
0 Dr. delegado, assim que teve conhe-

cimento do facto, partiu para a Casca-
linha acompanhado do escrivão c mandou
logo lavrar aulo de posição dos cadáveres
e procedeu a corpo de delicio nos le-
ridos. E' verdade que mandou remover
os cadáveres para o necrotério o assim o
deixou razer. pois se Iralava de autópsias
que não podiam ser feilas na rua.

Do inquérito eslá provado que O autor
das mortes e dos ferimentos graves c
Frederico Itiso c cúmplices Paulo 0
Carmen lliso, tanto assim quo o Dr. pro-
motor já deu denuncia nesse sentido.

Os ferimentos são todos iguaes e a
arma que feriu uni feriu os oulros e as
testemunhas provaram nue o unieo qnc
eslava armado de punhal era Frederico
Itiso. , , ,

Quanto ao arrolamonlo, o Dr. delegado
ordenou que o subdelegado o li/.ossj iu-
conlincnli.

0 que admirou ó que o F... em vez de
prender logo o criminoso o seus cum-
plices, esperasse o delegado para o
fazer, tendo no dislricto um subde-

igndo.
O invejoso.

. ¦ o '«afifi»

Arsenal <lo guerra
Os operários do arsenal de guerra da

Capilal Federal que se acham no gozo da
gralilieacão dos 20"/o, segundo o decrelo
ii. 210, tabela n. 3, de dezembro do 1894,
pedem ao lixm. Sr. minislro da guerra
para dar ordem allm de elles receberem
ns atrazados. a contar de janeiro de ISJ5
alé quando deixaram de receber.

Iíi-. HJi-iii» «!» SIlvoBra
0 Sr. Dt*. Crias da Silveira, autor da

importante obra scicnlillea Thewp"utica
Uni-ile ira. assim se pronuncia sobre o
Peiloral de Cambará, do Souza Soares:

d ... é um heróico meio prevê.divo c
um auxiliar 110 Iralanienlo da lisica pul-
monar, tão freqüento no llrazil. »

Os agenles Silva, Comes & C.
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COM AS IMITAÇÕES

A Exmn. Sra. I). Finilia da Costa Dar-
bosa. residente árua do I.avradio n. líõ,
não podia dormir com tcrrivel tosse*.
curou-sc com o Xarope dc alcalrão e
jalalnj, do pharmacculico llonorio do
Prado.
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ao .:..>[• sn. nu. iioniimuES ai.vus
V. Ex. eslá sendo cordeiro expiatório

lc Iodos os males que o paiz esla sol-
"rendo, devido á baixa cada vez mais
ncccnluada do maldito cambio.

Por que V. Kx. não adopla um processo
simplissimii quo lhe dará logo a solução
do problema'í ,

Os bancos eslrangeiros eslao funecio-
liando no paiz, debaixo dc ccrlas e dç-
terminadas condições, uma das quaes da
direilo ao governo brazileiro dc examinar
ns seus livros. V. lix, conhece bem quaes
as necessidades legitimas da praça do
llin de Janeiro em cambiaes.

liscusado ú V. Kx. fazer conferências ou
rr-iinir.es dos Srs. gerentes de bancos, o
OUC é simples perda de leinpo. Noineie
V Kx. Sr. minislro, uma commissão de

pessoas competentese de sua inteira çon-
nanr-a c mande examinar os cxchnngo cnecis
o os contratos dos corrclorcs dos bancos
ouc fazem operncões em cambiaes, desde
janeiro de ISU5 nlé hoje, o denlro em

poucos dias saberá V.Kx. dç onde vem a
especulação, o poderá laeilmeiile tomai
as medidas necessárias para combater 0
maior mal quo eslá arrastando p nosso

paiz á ruina, oin proveito de certas cor-

porações estrangeiras.
Um patriota.

(Do Jornal do Comniereio, dc 13 do cor-
renle.)

liu <*«•» astslm
Inimigo gratuito e nitiíio pequenino.

lança mão do todos os recursos para pre-
indicar os créditos do conceituadíssimo
Alcalrão e jalaliy.

0 criterioso publico que esteja cm
guarda conlra a calumnia movida pela
invejado imitador, o fará jusliça ao ver-
dadeiro nierilo. 

Irtr. í_!<fli>H tFIcnrlqHOii
0 distinclo medico Sr. Dr. Carlos llen-

riqson, rosidcnlc cm Santa Vietoria do
Palmar, Itio tirando do Sul, deu o se-
guinlc parecer sobre o Peitoral do Cam-
íiará, de Souza Soares :

„... lui ultimamente obrigado a lançar
mão delle em minha clinica 0 julgo-me
hojo habilitado para iifllr.uar que e um
dos melhores remédios que em minha
pralica lenho conhecido para enfenni-
dades do peilo e vias respiratórias...»

Os agenles Silva liomes Si C.
"íí*- ——-~

Café moldo
I.\I1AMJ.:II1.\ & 0. AO 1'UIII.ICO

Tendo apparccido na «secção livre» do
Jornal do comniereio. nos dias I. o 15 do
correnle, uma local sob a epigrapho
Café moido em que alguns lazen-
deiros chamavam a attenção dos Srs. di-
roclor de livgicnc e chefe do policia para
visitarem as labricns o botequins cujos
propriclnrios eslão, segundo a mesma
local, misturando o precioso grão com
ervilha, milho o carnaúba, 0 que parece
exaclo, em virlude do providencias nesle
scnlido pedidas pelo autorizado orgao
f) Paiz, cm sua edição lambem de li, sao
obrigados tt vir a público declarar que lal
faclo não sc entendo do fôrma alguma
com o seu já ha muilo conhecido eslabe-
cociinoiito,.. União brasileira,rua Sete de
Setembro u. 141, onde só vendem café
miei), como podem provar ás dignas au-
toridades acima, a quem desde já conyi-
dam a visitar o seu estabelecimento.
Outrosim, declaram que, da melhor boa
vonlado, patentearão sua conhecida
casa não so á digna o illuslrada llll-
prensa desla capital, mas lambem a

qualquer dos seus numerosos freguezes
que, dc visu, queira certi(lcar-sc da ver-
dade pois tacs misturas são inconipali-
veis com a lealdade que sempro usaram
oom 0 respeitável publico que ampla-
mente lhe lem correspondido

Etlu-inn;»1ÍBiii<> articular
clirooico

«Ku abaixo assignado.doulor em medi-
cina pela iaeublade do llio de Janeiro,
medico cITcclivo do liospilal da Sociedade
Portugueza de Hciielieencia, ele.

Allesio que o Elixir depuralivo, pre-
parado pelo Illm. Sr. pliarmaceulico
Manso Savão, é de grande vantagem no
tratamento do rlieumatismo articular
cl.ro..ico.

Por ser verdade passo o presente—Kio
de Janeiro, 2-1 de janeiro de lüSO — ür.
Magrtnli. »

-rf_ç>-
Curou-se <¦.<¦< :iwll«ni«

a K\ma. Sra. 1). Felieidade lluuorala dc
Oliveira, da rua Conde do lioniliin,
com o _lca(r«o e jalaliy, de Honorio do
Prado.

__«.¦•JjB*
ftSolostSas sypliililicaa o «io

í»_Ho
Ku abaixo assignado, capitão cirurgião

mói* da guarda nacional dc Vassouras e
Iguassíi, cavalheiro da imperial ordem
da llosa o doiilor em medicina pela
facilidade do llio de Janeiro, clc. —
Alleslo que o Elixir depuralivo do Sr.
Manso Savão, composlo (10 salsaparriilia
suma, caroba e japecanga é ...na boa
preparação para a generalidade das mo-
lestias sypniiillcns c da pelle, por isso
que entram em sua composição vegetaçs
da nossa Hora, que ha muilo tempo são
conhecidos na maioria medica brazileira
0 enlre 0 vulgo coino excellenlcs au-
xiliares para debellarein-se essas alVee-
cões. Outrosim atlesto que o linguado
Oplimo, preparado pelo mesmo aulor,
é um OXCellcillo lopico para certas qua-
lidados do uleeras, como as atônicas,
ele. 0 referido é verdade, o que afllrmo
in fido gradas o por me ser pedido passo
o presenle, que assigno.

Vassouras, 20 de novembro dc ISSO.
Du. Joaquim Corrkm de F.uubiubdo.

1,.\ii\n.ií:iua &C.
—*¦££?-

Eu ora assim
FRAQUEZA PU I. MON A U

n terrível losse dia 0 noile, acompanhada
do febre, soli'. ii 0 Sr. João Mendes lc-
reira burges, da estação da Piedade.
Curado com o Aleatrão o jalaliy, de Uo-

¦ParaboiiB

Colhe bojo uma violeta no jardim de
sua preciosa exisleneia a Sra. D. Cabriela
dc Oliveira Falkcsten, muito digna dire
clora do collegio de Nossa Senhora dos
Prazeres.

Ióiiíi amitp.

anno»

Constituição
e jalalnj —

inrio do Prado.
-O-

[Prosegue.)

/íll 15X51. sn.
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nnnsiouxTi: n.\ coute db
APri2t.I.A(IÃ0

Toncionáva om unia sério do arligos
levar ao conhecimento At, lixm. Sr des-

!u*"íidoi* llodrlguos, dignissiinn des-
oinbarirador da córle de appcllação, la-
cios gravíssimos dados na í< pretoria o

por isso ha muilo tempo que rei.no os

Boulovnrd Hiamlolrn .Sunior

Piovavelii.eule os credores privilegia-
dos agora receberão seus cobres.

listão aceiunanik) 08 devedores!
_í_>»rf>-

Annivcrsario
Complela bojo mais um nnno de pre-

cio-:' exisleneia o distineto e inlelligenle
secretario do (impo 'los Difllccis, o sr.
Gabriel .Manricio lidem.

Um seu amigo

Itio. 18 dc março dc 1890.
uj£>

ParalioiiB
Complela bojo mais uma primavera o

gnarda-marinlia Sr. Alberto do Freitas
Souza. Gamprimenla-o uma pessoa de sua

P.J.C.imisado
lio 18 de março de 1800.

ALTO DE HANUTEXÇÃO l*. POSSK

Aos 2 do marco do ISOO, nesla capilal
e no sobrado n. 10. da rua Carga de
á. Joaquim ..os dirigimos, nós ofticiacs

nSonsorrato v
a' nsuAcoÃo no «o paiü »

Aceusado em telegramnia de vosso
jornal de 13, espero a gentileza de pu-
blicariles minha defesa :—Nao abandone.

ju cartório dc paz cm Monserrato, c
sim retirei-me com licença por 40 (lias,
desde í do correnle, para Iralar de um
iiarenle que levei ao Sanalono, em Bar-
[.acena, o que de lá, desenganado,
trouxe-o e falleceu aqui a 13,

Nenhuma attribuição tôm os escrivães
de paz para intervir em questões de sa-
lubridade publica

Nem sou culpado dos poderes públicos
nenhuma iniporlancia darem ao 3» sup-
piei.te o .igia liscal de te dislricto.

llio, 15 de março de IS'J0.
0 escrivão dc paz,

Mrss.AS Amaual.__
Anis lü aiiiins

Kra joven. formosa devia ser, mas he-
iliomla moleslia minara-a; o virus bou-
balico iiioculara-se-liio no sangue, lc-
vado uo leite de uma africana sua ama e
aos lõ annos parecia velha, tinha rugas;
na perna enorme chaga, a família da re-
sneilavel Sra. Vivianna dc Araújo,do An-
darahv, tudo esgolara; só a Estenda las-
sos coi.be o Iriumpho completo. i

Agentes: Adolpho, Veiga & Morcues.,

d(iciimcnl03 necessários.
Ilonlcm, porém, bu lal o escandalo.qno

não devo demorar em hislorlal-o um só
momento. . _ ,, , ,,

lim meu constituinte, o Sr. Manoel An-
Innin da llosa, requereu ha tempos mau-
dado de despejo coulra Anlonio Pereira
Coelho, que lem depositado os respeeli-
vo; alii"iieis do prédio no cofre dos de-

posilos do lliesouro federal, medianlo
ntimneão do mesmo llosa.

Ilonlbní. na qualidade dc advogado de
Itii.ii requeri ao juiz o levaiilamcnto do
dilu 

'dinlieiro 
depositado, o que foi de-

Mandei que mou constituinte llosa pa-
casso ao escrivão Araújo as despezas re-
spectivas o trouxesse o precatório do
iovanlamento do dinlieiro ; pois bem :
úvijo ove.:iu do meu conslilliinlo, abou
ila despeza do precatório mais 3/500 para
uma procuração aputlacla. . .

Voltando llosa ao meu escriplorio e
mo contando o faclo, declarei nao ser
preciso, porquanto linha procuração sua
não só na do despejo iicin como em Ires
oulras queslões. ...

li nesle scnlido me dirigi no cartório o
cm companhia do llosa,. declarei ao os-
crlvúo Aranjo o que acima lien dilo, la-
tendo-lho alô palenlc que sendo llosa o
requerente e achando-se presente, ucun
lhe ser entregue o precatório.

0 escrivão Araújo insistiu, dizendo mie
não entregava o precatório se... qnc lho
fosse passada C iiniuediataiueiile paga a
laf procuração apudaela I

lm uma série de arligos vou conlar
ao'honrado desembargador llodrigues o
nuo se passa na 4- preloria, onde se
admille atú bancas em criiue de ler.-
mentos graves constatado." pelo corpo dc
delicio é com denuncia do illustro e lm»
maculado Dr. llonorio Coimbra, i ignis-
simo adjunto dos promotores públicos.

0 escrivão Aranjo processa fiança a
criminosos aceitando como llador unica-
mente—o marido, da mulher—sem in lor-
mar ao juiz semelhante occurrcncia.

K é este homem mio, nomeado lc. pou-
cns dias escrivão '.:ll'eetivn com preteri-

outros cujos cartórios foram ex-
lindos, láo mal serve a justiça.

Itio, 17 de marco do ISOO.
Dn. Mexi;:...o Lopes.

•_.*>->«-.**i'.*'»**. tiriiiiwlas clironicas

OIlATII.XO AO II.I.CSTI.i: D... IIIIISSAY

Dislinclo operador especialista dc Paris

111 mais de 18 annos linha uma inllam-
macão clironica das vias urinarias, com
corrimenlo rebelde, dilllnuldado e dores
no urinar, calarrbo e sangue nas urinas.

Nesle ultimo tempo cheguei a ser com-,
plclaincnlo privado do urinar o flquçi
dnis dias sen. despojar uma golla de
'"so. 

rondo dores alrozes e quasi a mor-
re." recorri an eminente operador espe-
cin.istn Dr. Ilrissay, já lão afamado entro
n»i piociirando-o no seu cousuliorio a
rua ila Quitanda, por nao poder esperar
mais. l.n incsmo, auxiliado pelos seus
dignos ajudantes, o Dr. Ilrissay praticou-
mo iinniedialamenlo, sem eu scnllr qual-
quer dor, uma delicadíssima operação,
livrando-mc no mesmo instante das do-
rose do perigo da morto que mç amea-
cava c pude vollar immodia amou c
á minha residência, já coinplclaincnie
curado de lão rebelde moléstia. Ao cnn-
ivnlo operador Dr.Ilrissaye a."eus dignos
auxiliares a minlia eterna gratidão

Capital Federal, IG du março de 1300.
AtioEiimo Macedo.

llua do Sanla I.uzia n, 38.
-*Sjp- '

Agradecimento
ao ii.LL-sri.uio clinico nn. cai.los

noi.oo.x siouiinü

Sr. doutor — Vos devo a salvação de
minha filha Corina, que é p mesmo que
vos dever minlia própria vida. . .

Kão dispondo de recursos pecuniários,
venho manifestar publicamente minha
sincera gralidão pelo zelo, dedicação o

provada illuslração medica duranto o
longo tratamento do minha lllhitibn o
iieeii a Deus vos recompenso.a cariuauc
.lc'tcr feito renascer as alegrias do mou
piibre lar, beijo-vos as mãos agradecida
e meus lillios bendirão vosso nome.

llin, 17 de março de ISOO.

Maria Josú Teixeiu...

llua Souza .oves ll. 25.

Pilulas ferniRlnosaa «Jo
tm*. UJlciiiy.oImoiiii

Sempre bem aceilo pelo eslomago, é
ordenado ciiiislanlemenle as senhoras
casadas o ás solteiras para facilitar a
nuberdado 0 ás crianças débeis o pa-
lidas o sem appelile.

Depositários—Silva, liomes & C.

Oiiinião <_<¦. tim pliarma»
f.f.lltifO

O Sr. Frederico F. Dia.pliarmaceulico,
que por longos aunos exerceu com «lis-
tineção sua nobre prollssão eu. .Nilhcroy,
leve' muitas OCCasiôOS dc indicar o uso
da Essência Passos, nos mais graves o
complicados casos do rlieumatismo, feri-
das cbronicas, eezemas, e nao cessava
de encarecer-lhes as prodigiosas virtudes
curativns. Agentes: Adolplio, Veiga .
Jleirclles,
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Ãuilliormo Eisonlohr

I) abaixo assignado ven. pela imprensa
agradecer iiiililieaineiile ao Dr. Iiisonlohr,
pela prolieieueia 0 cuidados que dispen-
sou á sua senhora I). Flisa Imss, que,
vielimada pela epidemia reinante, sue-
cunibiria se não encontrasse neste lm-
munilario apóstolo da seiencia conslan-
cia 0 perseverança.

Permitia, pois. doutor, que por esla
forma mo manifesto, sabendo embora
que vou nlfender sua reconhecida mo-
deslia, mas, bem sabe que e impossível
conter o pensamento, quando o coração
nos impollo ao reconhecimento.

li. II. Kiss.

Dr. lüsenlohr — Agradecida curvo-me
a vossos pés.

Capilal, 12 demarco do ISOO.
Mine. Elisa IOss.

__ -<Si»-
Bíiiiii!'-'""1 <l<*. Scott

Todos os fncultalivos não só da Capilal
mas do Iodas as parles da grande llepu-
Idiea do llra/.il 0 não só dn llra/.il mas do
mundo inteiro são unanimes cm pro-
clamar n Emulsão do Scott como um re-
médio eílicaz, de Ioda a conliaiiça para
OS doenças il que é destinada.

0 Dr. 
"A. 

.Inliin. formado pela faculdade
de Paris, premiado com a medalha dos
hospitacs do Paris, medico da Sociedade
Friuiee/.a de Scccour MUlucl do liienlai
sance o medico bemfeilor da Caixa de
Soecorros do D- Pedro V, exercendo cli-
nica aclualmenle nu llio de Janeiro, cer-
lilica:

d Tenho usado com freqüência na
minha clinica para moleslias dos rins a
IJnulsão ile Scoll, sempre coniiiiaguilicos
resultados. .

llio de Janeiro, 22 de dezembro de
1890—Dr. A. Jobin.»

««ris»

BLtronclilto ,i,
i:u uua assim

Alfredo Cardoso, rua da
12, curado pelo Alcalrão
Prado.

Carno Sii(ii3i3a
0 abaixo assi. nado doutor cm medi-

cina pela facilidade do Itio de Janeiro,
ex cliefe da clinica de moleslias das
crianças na policlinica geral, clc.

Ccriillco que, lendo empregado ;. Carne
liquida preparada pelo Dr, Valdés (larcia,
desde quo appareceu nn mercado, pode
hojo garantir com toda a segurança que
6 ella um lonico pnr oxcellencia, cuja
aceão heuetlca manífesln-so rapidamente
nos iudividuos depauperados por moles-
tias ou excessos do qualquer natureza.

llio de Janeiro, 1 de dezembro dc 1894.
Dr. J. 1'ounoilET.

-¦¦¦—  -. mj$>
Itlorrltuol

0 século aclual é fértil em descobertas
médicas; enlre as mais recenlcs, oc-
eiipam-sc os jornaes seientilleos dc uma
das ...ais klizes que, o Sr. Chapoleaiil
acaba de Introduzir na Iherapoui.ca, o
vem a ser o Morrhuol, que deslocou o
indigesto o desagradável oleo de ligado
do bacalbáo, e que, contendo todos "os

seus princípios aetivos. representa vinte
cinco vezes o seu peso. Adininislra-se
aos doentes em cápsulas pequenas, re-
ilondas o solúveis, que se engolem fácil-
menle, 0, Uão provocando nem arroles,
nem náuseas, fazem desapparccer a
losse, excitam o appelile o reparam
[iroiiiptaiiie.de as forças dos doenles.

«££«» '
Broncliile aguda

EU UI.A ASSIM
0 Sr. Carlos A. Silva, llabylonia 1,

curou-se com Alcalrão e jatahy, Prado.
i—fjfca—»- ¦¦ ™

Cura du nirocçtío pulmonar
Cumpro um gralo dever, declarando, a

bem dos que sollrem, que minha cunhada
I). l.eoniilia Valle, aeoinnioitida de uma
,.ll'eeeão pulmonar Incipiente, o depois
de ler tomado muilos remédios sem pro»
volto curou-se radicalmente eom o uso
du Peiloral de Cambara, de Souza Soares
— IHleno Gonçalves de Medeiros, (lirma
reconhecida.)'

Os agenles, Síi.va, Gomes & G.
«ajs*

tkaralions
Complela hoje mais um anno de exis-

tencia o muilo digno republicano João
José da Silva.

Cumprimentam
Alguns tle. sras amigos,

IS do março de ISOG.
—mmttXgp—
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Dores «Io iliMitei.
São evitadas usando os denlifricios do

f)r. Gastou Worms; deposito, rua Con-
calvos Dias 70, enlre Ouvidor e Ilosario.

¦affin- *

Corno liquido .
Dr Álvaro Caminha Filho attcsla a fe

de seu grão que tem empregado sempre
com oplinios resullados a Carne liquida
do Dr- Valdés llareia, Iodas as vezes quo
lem necessidade de manter as forças dos
doentes, quer no curso das moleslias,
inler nas convalescenças, o nesle sen-
lido pódc garantir cnn Ioda a segurança

quo é um tônico por excellencia o um
bom alimenlo.

Itio de Janeiro, 1 de dezembro do ISOi.
Dr. Ai.vauo Caminha Filho.

¦^^»-

[Continua.) -«o-

lir. Boltencourt
ESPKCtAMSTA KM VIAS UIUXA...AS, MOI.F.S-

TIAS Ii\s SCXliOl.AS ü OPERAÇÕES SEM nol.
Cura rápida dos estreitamentos . da

urelbra, sem dor; gonnrrhúas, syphilis o
moléstias venereas; eorriinenlo do utero,
feridas e licmorrhagias.

Fsterilidude o fecundação nrtincial,
lisliilas, hemnrrhoiibis, hydrocelcs, im-
potência, debilidade nervosa.

Consulías e operações, sem dor. das
|2 ás il horas, na rua Sele de Seleuibro
n. S3, enlro Ourives e lionçalves Dias.

*©»
_.*j»ll<.cinieiito

Falleceu hontem em S. Christovão a
querida o estimada esposa do nosso
amigo . • Pinae. digno empregado do la-
lais Itoyal. Tinliachcgndu ha pouco tempo
da Fui-opa, o neste curto espaço de
tempo era querida o estimada por todos
nlio a iheciaiii, já pelas suas bcllas

qualidades c bonita educação, faz a sua
alma.

I»:iriilM«nn

Complela boje mais uma.risonha pri-
mavera a F.xma. Sra. D Julia ..Iara tte-
nycr, por este iiiolivo cumprimenla-a a
sua amiga .

18 de marco dc ISOG.

Fumos virgens

puros o forlcs Jaraguá, llello Horizonte,
Pelil Cnvano, Araxa clc, em elegantes
pacolinlíos, preparados na grande fabrica
marca Veado.

mmmmf^jtm

I5_il Flores
F,' possível condensar a fragrancia das

Ilores do tnl modo, que o pei lume de mil
possa encerrar-se no reduzido espaço do
um frasco de vidro? Sim, e na Água
Florida de Murray.'»' l.anman vemos rea-
lizado o facto, pois uma só garrafa do
grande perfume contém mais fragrancia
mio um milhar de Ilores Juntas. Leitor,
vos haveis submergido algum dia na
liquida fragrancia de innbauho misturado
com este grande perfume'.' Se nao o
tendes leilo, segui nosso conselho 0 ex-
perimeiilai: a sensação é uma das mais
esquisitamente rofrescantes que é pos-
sivel conceber.

Inspcctorin Gornl do Ininil
grnçrm

Pci'gimta-50 se um empregado dn lios-
pclaria da ilha das Flores pode dar
parle de doenle e ir ;'. bordo de vapores,
como dn Concórdia, fazer chamada o
desembarque de pessoal do Kstado de
Minas c ir acompanhal-o ate Juiz do
Fora. „ , „.,

5(i?iío Ihtago.
—^^51

Kão so illiidom
Al.CATUÃO i: JATA1IV

Fsle milagroso xarope peiloral e Iran-
caiuenle elogiado por Iodos os (pie O
experimentam l

n A Irene Man/.oni an povo
K ao pliarmaceulico Prado
Diz poder cantar do novo
Por ter a VOZ recobrado.»

Rcmcdio assim nunca vi!
li' de um elieilo que pasmai
O alcalrão e jalaliy
Cura bronchiles e astluna.
-aS»

E. r. C <l<> Brnzil
Kinguem contava com SOU restabeleci-

mento: todos os rümcdios conhecidos ha-
viam falhado; a Essência Passos obleve o
triumpho o o Sr. Francisco Faria, do Kn-
genho dc Dentro,' viu-se livre do rheu-
malismo que o parálysou por lautos annos
no leito.

Os agentes,

iWWHOjVEtUA SilElRELLRS.

nistriiiuicão gratuttn
A pharmacia e drogaria Granado, á rua

Primeiro de Marco n. 12, continua a dis-
triliuicãn animal do seu "Pliarol", calou-
dario' do 1896, contendo diversões o
indicações uleis para o publico.

*S_.aroi>o do quliin
Não e certamente novidade nara as

pessoas instruídas que os saes dc ferro
combinado., com a quina formam um
medicamento efllcaz para combater o
lvmplialismo, a anemia, a chlorosc cou-
lias moléstias constitutivas; quando sc
Irala, porém, da generalidade das prepa-
rações receitadas, consisto a ilifliculdade
eni razer aceilal-as pelas crianças e se-
nhoras: eis porque os médicos dao a
..referencia ao ,1'aiiopc de Quina hrrugi-
noso dc Griinault. Ú., cujo sabor e sum-
mamente agradável, c liudissima a sua
çOr de groselha.

A victima relatou
Oravemenlo enfermo de beriberi, cm

cujo tratamento eslava no liospilal de
Copacabana, fui bruscameiile assaltado
nor desesporador rheumalismo, em con-
(lições laes, cnoriiieinente inchado, que
parecia Impossível o meu restobeleet-

i\s-iiu estivo, apezar de todo o trala:
monto, duranto nove longos mezes, e ia

desesperado resolvi lomar a Ls.cncia
Passos o que llz com lao br lhantc sue»
cesso (iio ao lim de meia duzia de vidros
eslava curado lão radicalmente que ate
hoje nada mais senti.

Autorizo-vos a fazer desta o melhor
uso.

MVRTII.UIISTIDES FüRTtJHA,
lenenle do exercito.

-
Os agentes, Adolpho Veiga & Meirelle3,

rua de S. 1'cdro.

niioiis
Complela hoje mais uma primavera

no jardim de sua preciosa exisleneia a
gentil Ahvdé da Silva Neves, desejando-
lhe utn memorável fuluro, comprime. -

la-a seu futuro cunhado
AnvKEiuiE Franco.

Carne liquida
Atleslo que tenho empregado o ronhç-

cido preparado denominado Carne liquida
do Dr. Valdés Oarcia, em pessoas de
minha familia e cm alguns çasus ile
minha clinica parlicular, e delle tenho
colhido os mais vantajosos resullados
nas an. ni«J rebeldes o cm convalescença
do algumas moléstias graves, o que
allirm.í em fé de meu grão-

llio de Janeiro, '.'3 de maio de 1S^.
Dr. Aluindo de Lima.

Km Corltllin. Pnrnnn
Fneonlra-se jataiiv (Ku era assim) cm

rando porção na pharmacia correi a.

DECLARAÇÕES
Associação do» Eniprogudo»

no Comuiorcio do llio de
Junein

ASSEMBLÉA (íF.HAL ORniNAIlIA

De ordem do Sr. presidente convido
os Srs. associados quites a reunirem-se
em assembléa geral ordinária, que sc
realizará quinta-feira 19 decorrente, as
7 I*'' horas da noite.

Ordem dos traballtos
Posse do conselho ultimamente eiçilo

c entrega de diplomas a agraciados.
Secretaria da associação, 17 de março

dc 1896—/. .. lloeha Pinto, 2* secretsue»-



\ '

p
profcltura «l<> Büetrieto

Fodoral
llllliCTÜltlA DF ÜBltAS E VIAÇÃO

2» SECÇÃO

Ue ordem do Sr. direclor geral,, faço
publico para conhecimento dos inler-
essados que nesla secção se receberão
proposlas, que serão lidas em presença
tios propononlcs, para execução dos ira-
balhos abaixo referidos, uos dias la o u
de correnlc, á l hora da larde, conformo
a indicação infra :

Dia is
Iteconslriicção da ponlo sobre o rio

Pavtllia, dislrielo de Jucarcpagua-orea-
menlo no valor de 8:885/0/8,

ilia 10
Reparos a executar-se na poule de lixo

da iianibòa — oreamenlo no valor de
6:870* 1110.

As propostas que devem ser entregues
cm caria fechada, indicarão o preço tle
unidades, escripto por extenso c cm
algarismos o a residência do propo-
ucnie.

1'ara garantia da assignalura c cx-
ecueão do coulralo, forno os proponentes
na 

'direcloria tle fazenda inunicipal o
deposilo prévio dc 5 "|„ sobre o valor ua
obra a que se propuzer, juntando a pro-
posla o respectivo recibo.

Os projeclos, condições de orçamento
c mais explicações podem ser. procura-
dos nesla repartição, onde os
dos receberão os
que necessitarem. ,

2' seceão. em 10 de março do IS!)'.-
Joaquim Pereira dc Souza Caldas, l" olli-
ciai.

O

AMERICANO HAMM SlITTÍ J 1)10
000*003 . 1 Ali \ i

Uylul XJ.-.111111 1 1K

PAIZ-QUARTA-FEÍRA 18 DE MARÇO DE 1S96
wm-WKjtÉf^

COMPANHIA AGAVE

EMPRÉSTIMO ÜE lil
SORTEIO DO DIA 17 DE IV1 ftRÇ0 DE 1896

Foram sorteados os seguintes
debenlures:

1» extracção 8G SG e GS
2» » 71 71 c 17
3» » 24 24 c 42
4> > Ilã 115 c 53
5» x. OU UO c 99

lilil-ll
Sede ã rua da Assembléa n. 77s sobrado LA

.1

"VIEJLOaiB

23
ESCIHPT01UO DA COMPANHIA.

Rua Sova ilo Ouvidor 23

ilercs
esclareciuienlos

Araoiiul »lo ÍJiioit:» dtx
Cnpilnl

COSTUltAS

Oiiinta-feira, 19 do correnle, das 10
horas da manha á l da tarde, distribuem-
se costuras as portadoras das guias tlc
ns. 451 a G0O.  . .

Provinc-sc ipie no dia da distribuição
não se recebem peças de fardamento
inaniifactiirailas. . ,

.Secrelaria do arsenal de guerra da
capilal, cm 17 de março de l.suii — ü
secretario,

Dc ordem do Sr. presidente convido os Srs. accionislas c portadores Sc coupons
de juros dos consolidados e emillidos a virem receber os de us. 10, lo, u c «
sorteados nos dias IO a 17 do corrente, com dircilo a 12$ cada coupon.

O pa .ameiilo cirecliia-se Iodos os dias uleis no cscriplorio proVlSOUO tta com-
panliia á' rua da Assembléa n. 77, sobrado,

lliu de Janeiro 17 de marco de 1S9G.

ALPES FARINHA,
Agcnlc geral

a ii mx, «"«'y *---
Antônio dc Drummondo,

Clut» <1_> (Snvoa
A recita do mez tle março terá logar

no dia 24 do corrente—O secretario, J.
Costa.

ContmiHHtiO «!<i lP«H'1.tücaçiiC>
«i H>ol*OBU <l» B.ittoral «lo
ISrirs.il.
Dc ordem do cidadão tenente-coronel

chefe desta commissão, faço publico quo
no dia Ifi do correnle, ãs (1 horas ia
manhã, receber-se hão no escriptorio da
mesma, cm uma das salas do arsenal to
guerra, proposlas para o lurnccimciilo
de uma lioia de chapa du ferro, correnle
para amarra com (),'"050, duas âncoras,
pesando cada uma 3700 kilos o anilho dc
ílc O,""070 de diâmetro com 4 man.lbiis
de U,"ti.'i(l, sendo o claro de 0,'"40 cada

Aos inlcressados se foi-nccerão Iodos os
esclarecimentos necessários no csçri-
plorio acima, ondo se acham os desenhos
da bola—Capilão A. Albuquerque Souza,
servindo de secrelario.

Devoção _>:iiil:t

LIVERPOOL k LOPON & GLOBB
ESTABELECIDA EM 1836

Fundos excedentes a

Seguros contra fogo ao-
bre fazendas, mercadorias,
cafó, casas, inoveis, etc.

Itoncll conto
Coclllu

sixm-.tama nu.i übneiiai. sevbmano n. 12
Admille sócios do ambos os sexos e

soecorro os enfermos com 20f o funeral
411,5. J.siá sc admitindo incorporado-
res. As pessoas ipie se quizoreui (lliar
dirijam-se ;i .secretaria; todos os soeios
entrados ate 31 tle janeiro foram conside-
nulos fundadores e lhes serão perdoados
osalrazos, desde tjuesequitem conio anuo
correnle e conl direito a reinir-se pro-
punilo lã sócios; a cobrança vai ser feita
por trimestre, a pricipiar tlc I" de abril—
o secretario, Alberto dc Ilarros.

COLLEGIO MILiTAR
1'ora conhcciinonto dos interessados e

devidos elleilos, faeo publico, de ordem
do Sr. lonciite-coroncl commandanlo,
que. por aviso do minislerio da guerra
ile 5 do corrente, foi declarado que os
alumnos da classe dos contribuímos dc-
verão, d'ora om dianle, ser exclusiva-
menle mantidos por esle estabelecimento,
não só com os recursos provenientes das
jóias o contribuições cobradas, mas ainda
com a imporlimcia tia lavagem o ongom-
mado da resiiccliva roupa; e hem assim
quo as contribuições deverão ser pagas
andiantadaniento neste collcgio. antes de
cffectuar-so a matricula inicial, o nos
annos scguinles, antes da abertura das
aulas, o I" Irinicslro e assim succoss.va-
monte os demais Iriiueslres, licando 0
coininando do collcgio autorizado a des-
|ig'ar o alumno cujo pai, tutor ou respon-
savcl não salislizer em lempo as referidas
contribuições; pclo que. são convidados
Iodos aqnelles que so acham cm alrazo
com esle estabelecimento a virem sulista-
zer a impiii-lniiciii do seus tlobilos ale o
dia 1 dc abril próximo vindouro.

Secrelaria do collcgio. 8 do março dc
1S0G—Capilão Alfredo Odoatio da Silva
Moraes, secrelario. .

IU li, AO COKDR DR S. SALVADOR J)B

0 PAQUETE

Aft
Pacific Sleam Navigalion Company

Sah.na parn tx Europa

OUISSA...
IBEIUA....

31 do corrente
14 tle abril

LEIL0SS

HIOCTEJ

m puí

11SSI DI Gil

Rua S. Francisco do Asssis n. 64
-0-

l» PAGAMENTO DOS BESKFICIOS 00
MüiNTE-Wü

Coisiiivnititío nos asso-
ciíidos om (gox-sxl <ijio
Hojo. 1S9 sis ;J liovits clií
i:iv<lci voallza-soucsta se-
t-rcíiu-in. o 1° pngjn.iiion.-to
cios l>oncíicios tio IJlOlltC-
pio tlt.-íít.i us.socla.çíiOj
pelo ffi.lllet_iu_.Oj_-.-fco <lo iu-
si lifculdox" o ii s s o e i n d o
,Tosc Msjrisi. do Carvalho
Aires — O «liro.otor-so-
oí-ein.rio, «T. XI. UI-j SXA.-
CEDO.

commandanlo cav. T. MASCAZZIN1
á do llio ile .laneiro no tlia 27 do

correnle, dircclauicnlc. para
GÊNOVA E NÁPOLES

Preço da passagem de H1 classe para
Gênova e Nápoles, IUO francos.

0 PAQUETE

Ri
commandanlo UOSASCO

sairá no dia 21 do correnle para

fflOHTEVIDÉO E BUENOS AIRES

SITO A'
O PAQUETE INGLEZ

M
capitão KITB

esperado do llio da Prata hoje 18 do
correnle, sairá ás 4 horas da larde para

IjjSllOil
Vif>o

2L.ii, Pnllico
Jplymoutlx

e Ijiverpool
Não recebe passageiros de 21 classe.

Não rccehc passageiros de 31 classe
pi ra o llio da 1'rala.

U embarque dos passageiros de 3"
classe terá logar, ás 2 horas da tarde, no
cáes dus Mineiros.

Pnra carga Irala-se cmn o correlor F.
I). Machado, »-u» <>o w- H»o«li*o n. -a,
Io andar.

mira
DA (lANDEl.AIlIA N. 9

Companliia de Seguros Ali
ESCIUPTOUIO — UUA

Kão convidados os Srs. accionislas a se
reunirem om asseniblén exlraordinaria
no ilia 2,1 do corrente, ao meio-dia, no
escriplorio da mesma companhia, alim
de se Iralar da reforma dos eslalulos,
conformo a resolução da ultima assem-
hléa ordinária.

itio tio .laneiro, 17 de marco de IS9C—
(ls direclores : S. S. dc. Castro e Mello —
Manoel Cardoso Pereira—Manoel dc Snuza
Ilias.

.A-GKBUSTTES
NO

RIO DE JANEIRO

PHIPPS IRMÃOS & C
10 lliia Visconde ilo Inhaúma IC

Iiu*i>uctoi'iii Gernl «1"Torras
o Coli>nI«t»çf»o

i-ühxi-cimi:m-o nu PÃO Á ilOSPKnAIllA m.
1M51111IIANTE3 IIA IMIA UAS FI.OIIES

De ordem do Sr. inspeclor geral faço
publico mie acha-se aberta concurrencia
liara o lorneeiincnlo ucima duranle o
correnle anuo. sendo designado o dia 18,
do corrente a I hora da larde para o re-
cobimcnlo c niierlura das proposlas, as
quaes deverão ser seliadas e feilas cm
cartas fechadas, .

Todos os esclarecimentos serão presta-
dos nesla reparlição, das 10 1/2 horas da
manhã ás ll da larde.

Hcparticão central do terras o colo-
nisiicáo, 

"em 
12 du março dc ISOü—Leo-

vigildo dc Souza Maltas, chefe da 11'
seceão.

MoUioncutu-t, «i.-i Silva
Convido os Srs. sócios a comparecerem

hoje, IS tle março, ás 7 horas da noite,
ua secrelaria provisória, á rua da l.apa
n. (ii sobrado, para dlsculircin-so ur-
gentes assumplos sociaes—0 secrelario
6'i»'/u.í Heis.
L.»:^ÍV-xl'i*mTXmK&]ríVT*jxTiaVTTl^m?A^

AVISOS MARÍTIMOS

«¦ ll>or«Hu (3o fiiltorui *!<>
fi3riiv.il
lie ordem do Sr, Icncnlc-coroncl,chefe,

faço publico que no dia lã de abril su
receberão no escriplorio da commissão
acima, cm unia das salas do arsenal do
guerra, proposlas para fornecimento do
cimenlo para os trabalhos da referida
comniissão, devendo cada proponente
antic-xar á sua proposla mn allcslado tle
nma reparlição pulilica, provando que o
cimenlo quo pretenda fornecer jn foi
examinado o satisfaz as condições se-
giiiules:

lj A duração da pega, amassado o
Cimenlo em água do mar, não devera
começai' anles de Iln minutos, nem ler-
minai' anles dc 3 horas;

2'. 0 peso de um heclolilro deve ser
üe 125 a 135 kilogrammas;

li-. Passado eni uma peneira metálica
de 000 malhas por centímetro quadrado,
o resíduo deixado não poderá ser supo-
rior a 15 % do peso total;

/,'. A resistência á Iracção, depois tio
sele dias, não deverá ser menor de
20 lillogrammas por cenlimetro qna-
dradu; depois de 28 dias, 35 kilo-
grammas por conlimolro quadrado ;

;>'. A resistência á Iracção da arga-
massa tle cimenlo e areia normal (quo
pf-..-;sa cm crivo dc 00 malhas por ccnli-
inclro quadrado e prende no dc 120)
Com 12 "/,, de água do mar, não deverá
ser inferior a oilo bilogramnias por cen-
timelro quadrado, depois de sele dias,
c a 15 kilogrammas tlepois tlc 2S dias;

GJ. A resislenciaácompressão scrã pclo
menus decunla da precedente,

0 arrematante deverá depositar o ci-
inenlo no local dos Iraballios— Capilão
A. Albuquerque Souza, servindo tle so-
iretario.

HiBlViula ilo »-'<>i-ri> tluiílrji! «l«
Etl-iii-.il

co.NCunnp.NCiA paiia i-ounkcimuni-o de
TIUI.UUS, ACCKSSOllIOS, IÍTC.

De ordem da direcloria, faço publico
que fica prorogado para o dia 30 do cor-
rente o prazo para a concuironcia nu-
nunciada por edilal dc 13 tle fevereiro "'.'^'V,'"",/';;.
ullimo, rccobcndo.se naquelle dia, ás e'SO.|'?»,|11';»1!
11 horas,proposlas parao mesmo material
lixo, a saber:

25G.000 melros correntes de trilhos do
oco llesscnier;'47,894 chapas tle juneção de ferro bo-
mogeneo;

2o0.000 chapas de apoio de aço doce;
IDO.l)u» parafusos do ferro de 1J quali-

daile, com arruclltts dc Urowcr;
931.805 tirefonds;
20 criizaincnlos completos de aço com

coração dc 1/5 ;
40 dilos, idem, idem, de 1/8;
45 dilos, idem, idem, ile l/H);
20 dilos. idem, idem, do 1/15.
As especilicacões o as bases pnra o

coiilrulo achain-so nesla secrelaria adis-
posição dos concurrenles, Iodos os dias
uli is; os desenhos podem ser examinados
uo cscriplorio da :>' divisão, onde serão
prestados quaesquer esclareciuienlos.

A concurrencia versará sobro o preço,
idoneidade o prazo do fornecimento.

Os concurrentes deverão apresentar as
suas proposlas fechadas, escriplas com
liula preta, devidamente selladas, daia-
das e assignathis, com a indicação do suns
moradas, e deverão cxhibir no aclo da
entrega o recibo de caução do 2:000,3
previamente feiln na thesouraria da cs-
irada, para garantir a assignatura do
coulralo.

0 coiicuiTonlo accilo devera assignar o
contrato respectivo dentro de oilo dias
conlados da data da conimunicução que
lhe for dirigida; caso, porém, não o faça
serão consideradas prejudicadas n prn-
posla e a caução acima referida, que
reverlerá para 

"o 
cofre desla eslrada dc

ferro.
As proposlas serão nberlas e lidas cm

presença dos Inlcressados.
Secretaria da eslrada do ferro Cenlral

do llrazil, em 13 tle março de 1890—Ü sc-
crclario, Manoel Fernandes Figueira.

até o dia

at;i__r,i> SHytiotliociirlo «1»
liHi'»x!l

ASSKMIII.KA Olill.U. (lill)INAHIA
(lonvida-sü os Srs. accionislas a rc-

nnirem-se ciii assembléa geral ordinária,
no dia 28 do corrente, á I hora da larde,
no edilieio do banco, á rua Primeiro de
Março ll. 27 A, para jiileamenlo das conlas
do anno lindo tle I8l)5,na forma do arl. 143
da lei 11. 434 de 4 de julho de 1801 n

)i-03 do conselho llscal.
Continua... a disposição dor, Srs. ac-

cionlsliis.na secrelaria do banco,dcsde 15
de fevereiro ullimo. iodos os tlncuiucnlos
a que se refere o art. 147 da cilada lei.

A suspensão das transferencias, aiiniui-
ciada para a realização da assembléa
geral exlraordinaria, que lera '

14 do correnlc, se prolongará
da assemlilé.i. ora aiiniinciada.

lliu de .laneiro, II dc março dc 1890—
João 1'aivu Anjos Espozcl, direclor-sc-
crclario.

Pi'cfoi(.iii':i «'<> Hiiotrlcto
a-'í«i<-_--ii

ninncTortiA m nviiir.xu i: assistksoia
im iii.ir.A

Concurrencia
l)e ordem do .Sr. Dr. direclor faço

publico para o conhecimento dos inler-
essados qae aló o diu 30 dn março
correnle, recebem-se proposlas para o
fornecimento do seguinte material para
a iiupeetoria do serviço de isolamento
e ilesinfcceãn: , - ,

lá a .1) niiihulanciiiii para conducção do
docnles. com dois leitos cada unia. o
trave, llvpo nclmil); 12 carros tle qualro
rodas nara conducção de roupas e ma-
lerial a tlcsiniVrçfiuj 8 carros de qualro
rodas para condiiccá.i iie desinlecianlcs
odnsinlecladisres; 10 carros para Irans-
porlo de cadáveres; 5ÍI jogos de arreios.

üs proponentes devem satisfazer as
scguinles condições: , . ,

tt) líxhibirom nesla secrelaria- do-
ciimontOJ que provem terein pago os im-
posios retércuies
vencido. " 

to

lãnikrq Sudamcrikanischo Damp-
fsàiilffalirls-licsellscliafl

SAIDAS PAIIA A KUItOPA.
n;t-5;.:i-;>"<>i INirlo A i «¦> ,'.v«* o,

Cnm .>Iiind<iItuoi>o0 Ai roa o
tl» nj>:.fii'c>

Preeo da passagom
Monlevidco o llueno..

de 3'
Aires,

classe para
SI) francos.

O PAQUKTI! ALIiliMAO

nnltn
capilão N. Ml!l'líll
ile Sanlos scxla-fcira 20,

sairá sabbado ül do correnle, ás lü
horas da manhã, para

ÍSiiJihj
JLi.sf >ou

XSottcrclnin <•
li ltitiit.nif;xo

LU
esperado

I-MlíAllQUIi
A. coiiip-.iiiliiii fornoco

CO uti iioçtio gfi'«x< uit iv }>iu':i
boi*do no.sfairs. j>u.ssísiíí'Cí»
ro.tí com suus fjiiyii"-4-''15'»

BILHETES Ülí CHAMADA

A_.s njsfcuciuis duOoinpci"
íjíiii», 3L.U Voloco vcntlem
j>si.ss:i«a-»'u>i cio 15* classe
«lt; Geuovii. on Nápoles
para Perjiainbiico, í>a-
hia, "ViofcorUt, 5»io <lo J:i-
neiro c Suutios ii l^iO
IVaucos.

RI WM 01M11DÍ ,
3ST. Í39 j

HOiJB
IPlilíIIi

RÜA ÍBARQUEZft DE SANTOS
líSQliltNA UA

Rua Garvallio de Sá
PRÓXIMO AO

LARGO DO MACHADO

(lísc ..F-ronro-rua General Câmara 74)

VENDE EFfl UÀíU
HOJE

T

Para passa .cm o
cniu os iigontoâ

WILSON, sons
rü líua. ile

oulras informações

a c, LimiTEo
S. l'cdi-o G

AS 5 HORAS I
EM FRENTE AO MESMO

Para freios traia
Iif.H, rua tle S.
passagens o oulra:

Btrics.j-.it,
iõ,

se com II.ul"-* í_:«m-
Pedro ii. I I!; paia
informações com a.r

rua Primeiro tle llarco

(¦s>,tski*^-"w*;)_-,i*;' «i:

BRASILIANA
HAVIGAZIOtlE ITALIftHft

IGSJll

SAIDAS PAIIA GÊNOVA H NÁPOLES
Portiaiata aí  30 do correnle
Aliicrlta, 5 de abril

Eslo
clrica.

paquete é illuniiiiado á luz ele-

Pnra carga Irnla-se com o
companliln W. II. MC. NIVEN.

correlor da
f-.m r,*ri-

íí, I'

rara passagens, carj
inações com

andar.

i e oulra:! inlor-

Coniptiiiliia l\'acional ile Savcgaríio Costeira

.Serviço sernmial de passageiros enlro
o llio de Janeiro c Porlo Alegro, com
escalas por l'ai-:iiir,;;u:'i, Florianópolis, llio
Unindo o Pelotas.

Saidas Iodes os sabbados, ás -1 lioras
tia larde, inipreleriveliiiento.

0 PAQUETE

I illl II
0S AGENTES

JOHHST^
C2

OU 8z €.
RUA DE S. PEDRO 62

ao nl tiniu semestre

guabdiabí mm & mi
Assiu-anco O. luísaltctl

DE LON0IIES

Capitai
1'ciuios totaos....
llcnda animal....

£ 2.000.0011
£ 4,518.1)01)
£ Dlii.UUII

Esla companhia aceila sejuros so
qnacsiiuer riscos lerrcstres.

Vonornvol Orrtoia 'JTorecira
<li> Sminttciilotlii Goacci<.-•'«>
Esla vcneravel ordem faz celebrar uma

missa com órgão, em louvor ao Glorioso
Palriarcha S. José, tptinta-feira lt) do
correnlc. ás D horns.

Do ordem do irmão minislro, convido
Iodos os nossos irmãos e lieis devotos
a assislirem a esle aelo de religião.

lliu de .laneiro, 17 dc março tle 1890—
I) secrelario, .litiia Cisar tlc Oliveira.

SAÍDAS
;-.n__iOM....

''í-S-íWiií'-1

Paquetes a Vapor clc
int]ilon

loiiipaniii.1 tlc
Sim!

PAUA A EUIIOPA
 8 dc abril

*J33o.

AC.UNTi'3

HNiirn vorn.R

RUA FRIÍKIEIR0

& o.

DE f/IABÇO 38

Contadoria «_:» lííariiitia
PAOADOHIA

Previno ás pessoas (|U0 lenliam venci-
mentos n receber na pagadorla do ma-
rinha, relativamente ao exercicio de
1895, cuja escripluraefio vai cnserrar-sç
tpie se iipresonlem nesla renarlição alé
ao dia 2H do correnle, alim de evitar tpie
os mesmos vencimentos caiam em exer-
cicio lindo.

Contadoria da marinha, em IG tln março
dc lsoii — 0 conlador, Malhias Josi tios
Santos Carvalho.

b) Cei-lidão do contraio social, oxlra-
Ilida do reirislro da Junla Coimncrcial,
(lliando se Iralar de lirma social.

c) Procuração baslanlo, quando sc
fizer í-ipre.-eiilar por lereeira pessoa.

tí) A fazerem uma caução, na proporção
tle 1 "/n sobre a importância do contrato,
que será prcslada anles da assignalura.

As proposlas serão aberlas no relendo
ilia llli, ao meie-.lia,napresença dus propo-
nenlosoudcseus legilimos represeniantes,
árua tle S. Petlro 319, sobrado, em que
aclualinento funeciona esla direcloria. e
devem ser escriplas, em dliplicala, com
tinia prela. sem rasuras, entrelinhas ou
emendas.lenilo o preço por exlcnso o cm
algarismo, sellada.-. com cslainplllias ila
União o da municipalidade, daladas do
dia tln aprescnlacão e conlcndo as condi-
cões estipuladas no coulralo, bem com
a multa do 2:0OO<3 para o caso de nao
coniparererem a asslgnal-o dentro do

prazo marcado por publicação feila no
Diário Official. ,

Nas proposlas podem os prcpnnen cg
aprcsenlar ipiacsipter modiflcaçflcs dos
typos acluaes, dos carros quo conslituem
objce.lo da concurrencia, desde que estas
motlillcaeões importem melhoramonlos
reconhecidos, a juizo da direciona do
hygieno o assistência publica, que pre-
slará Iodas ns informações necessárias.

Secrelaria da directoria de hygieno o
assistência publica, em 14 du março
de 189Ü — Ü secrelario, Dr. Frederico
Frúes.

IMI IPfl

rs*oi-II fl
commaudanleTISCOllNIA

do llio de .laneiro uo dia 2Ü do
corrento para

c NÁPOLES
direelanienle

wBWuíA

o vufox^ídopvodiO) soliilü-
mente eon.stviiitlo, <le \tti-
tlvsx o e:vl e mutlelra,-
incuto <lo Ioi, todo tor-
rado o assonlliaclo, n.js;un.]
em Jtt)iiiiclancia, <.*a,v_,coiu
povtüo O fj;-rit<lil <lo ferro
na. fronte, lindo jardim O
bom quintal; o predio
tom -tros janelas de
frente, portadas do can-
taria o gradil dc ferro,
tendo sala de visitas,
sala de.jantar, saloia do
cugomu.ui') cinco epiar-
tos, despensa o cozinha.

O predio rendo annual-
mente £5:üOO.iOOO.

O eoiiiprudin- ^-iii-nii-
tira o soa lanço com iiiii
sigrual tle *-.;<> "/,, no acto da
arrematação.

N. B. A casa pócle ser
vista das 9 da manliã
em diante que para isso
encontrarão pessoa que
mostrará.

(Kscn.PTOitio-rua General Cornara 7tí

VIDE E5I LEILÃO
:E.Ea_«E»«f3r:inã3

jjuarla-feini 18 do correnle
H4i|2 HORAS BA TAUDE

Em frente ao masino
o importante terreno
acima referido, medindo
de fronte -tl metros o
OO centímetros o de fun-
do LS nicti-o.s c ííO ccii«
timctro.-s, prompto a edi«
íicar.

O uiiiiuneiaute cliama
a atten<,-fu> piii*a este im-
portanto terreno, situa-
tio essi loc:sl do prospe-
t-itlutíc pola sna saluln-i-
dade, pi-i-lo da cidade,
eonduoí/no fácil e eom-
moda a toda liora.

O oompradov garan»
tira o lii!i(,'o com um si-
«.-.-nal <io %íl> u[.i uo acto da
arrematarão.

J'UPÍ€IA1j
IMPORTANTÍSSIMO

i H 1 I
LÜIlUfl

uma esplendida
«MAM I! «0

O PAQXTETH

ATT1VITA
coniinandaiili) DUCII

sairá do llio do Janeiro uo dia 25 do

correnle, direelanienle, para

GÊNOVA E NÁPOLESm
N. /).—Hslcs vaporc

gelros para llarcelona
transbordo em Oenova.

3 icccl.cm passa-
e Marselha com

com xccllenlcs ccomninda.
iiih;eiros il-- Ia i-

sairá para

Flot-i.-t.itípolla, ario Ur

classes,
para

lilliC,

liado ül do correnle

.-;. íí
•i horas da

(lanras e cilCOllim
llosieiro, á nia tia
dia 20.

ulas po
laudo o.

n irr picho
alé o

VIMIIINS itivriu.vs
Lisboa 13 dias, Cherboiirg 15, Sou-

lliamplon ic.
0 paquelc TAlIAlt, capilão C0NSTANTINH,

esperutlo do Sanlos no dia 21 do correnle,
sairá para

Ut nllin, H24>coiõ9 E*orunml>ucnj
Ls»» tt»nÍinnB9 H.inlnia, 63outh-
j.siilitori o Ãntuoriiia depois
da Indispensável demora.

U pntpieto TllAJIKS, capilão .1. llllAMllill,
esperado da Hurnpa no, ilia 2'.'do correnle,
sairá para MOSTEVIDHO o I1UEX03 MllES
depois da Indispensável demora.

Mão recebe iiassagoiros cm 2a c 3»
classes para o llio da Prata.

I) papictc DANUIlK. capilão 1I1CKS
esperado do llio da 1'rala no dia 24, sairá

para SOUTHAMPTON com escalas pela
l!).-;i_t-!«, tt*oritllMll>IICOj -t.ÍB5)0!»5

Vi;,;i) 0 <:!!iM-2x>ur{;
no dia 25 du corrente, tis lü lioras da

manhã.
llcccbcm carga nr.s Docas Nacionaes

uo tlia 21 tlu correnlc
Heceliem-se passageiros e cargas para

Kew Yorlt, via Soullianipton.
jV. d.—Ka agencia tomam-se seguros

sobre as mercadorias embarcadas nesles
vapores.

1'ara carga Irala-se com o correlor
Sr. Munia lí. Macedo.

1'ara passagens c oulras informações,
em S. 1'aulo, com os agentes da compa-
nhia. Srs. LliplOIl & tl., llanco dos Lavra-
dores, o aqui com o supeiinlendcnle <••
r.. a. nii.M fiiin, rua tiunorul

(caniMi-:» o. ", sobrado.

Valores pelo (-.¦¦criplorio, no dia¦aida iio vapor, alé ús 2 liuras da tare

Kão so recebe' cnçommoinla tle espécie
alguma pelo escriplorio.

Pnra Irelcs trala-se com o Sr. W. Pahl

18 RUA DO HDSPÍC10 18

Para
com

passagens e outras informações

JjJÜLSnDLi
I10ETAIE LEILIB

í.

S- FJL"CJIL.O

DA

S.

.HA DO ENGENHO
EM

. Oonçnlo dc Nitlieroy,
JEstado do Kio do Ja-

neiro

V. 9 O JíriO

A. FÊOBiTÂ &C. r<
17 íhia Primeiro dc Barco 117

Pnra passagens e
¦:i escriplorio de

oulras Informaçõcá

43
Lriui ilil/IMUO

P.llfl PRUiÍEiaO 0E IS1ARÇ0 49

tiiiii|iiijiue ílos Jlossagcritis 51 iriliiiii.ii

19 llli a

Al

P0IP.1E
liXOIA
;ro ns lii An co io

SUlüi. .

SAÍDAS

gal...

PAIIA EUIIOPA
Ifl do

(EseniPTOmo-rua (leneral Câmara 71J

VEMDERA'
m

m ei

vÂZi
AUTORIZADO

¦:u'á do merilissimo Dr.
I - vaia commercial

f.«!

imlítíSSUi í, i Ead

«11

abril

áékí%
ftSS
mm

-j.^m'ZiSj£E&a

O "VA 3?03?;

P
0 PAQUETI'

.EM
RUA

com magnillcas acoinmodaçiics para
pnssaçeiros, sairá sexla-feira 20 do
correnle. ás 8 lioras da manliã, para
ütstjiotnirlm, í^itiniii, useuc-
vonlo e Victoria*

OSJ i*i»JÍa <1«
I>oi_iir_m, pelo Irá-

necobe carga e encommentlas para
os porlos acima c para o Cachoolro

IVm*i*o <3<i Bis _
piche Jiüjuí», á rua da Saiúle 11. 14:.
Ordens do embarque e conlicclnicnlos uo
referido Irapiche ou no escriplorio; pas-
ingenso muros informações— '-¦'¦•, '*"<¦»
tln Coiitlelurlii, i" aiiilar.

il <w & IH ÍU»

comniandante ROSSIG-S0L, da linha di-
recta, esperado da Europa no dia 21 do
correnle, sairá para JlüYflíVlIlKÜ c IIUI-.-
KüáAllllíS depois da indispensável de-
mora.

Esle patiuclc não recebo passageiros.

0 PAQUETE

SSssL
commandanlo I.AP.TICUE, da linha d
recla. esperado do llio da 1'rala no dia',
dn corrente, sairá pnra I.ISIIOA o 1)011-
|)l!0S, tocando na I1AIIIA, PI ll.N.VJIllUCO c
DAKA1I, depois da indispensável pemora.

Iara frcies e passagens Irata-so na
agencia e para carga com o Sr. .ff. a>ol*
tliuiue, correlor tia companhia, no
edilieio da llolsa, l" andar, sala n. 11
(luilo iio correio;.

o ajenlo, ¦
motwirouüK.

juiz da

A0

PALBIISIftAS
lotloso.s jMíigfniiioos ter»

renos, j>retiio,s e
imioliiims, porteis.-

cejile.s si
"Companhia Vulcânica Paulista'

1 P

Qiiiila-fcira 15 ilo correnlc

AO íiíEiO-eiA
SEU ARMAZEM

GENERAL GAMARA R. 74
a importante ii2in do
Eiifrenlio, ti q-.i:sl tem
:".."^;ir-0 meíi-os (tres mil
auxeuto» o eiuoooiitu,
nioti*os «lo oosto)el'iiiidos
i-í-njxietivo.-i <íi»iii jix!i{>'ni"
liosi cnsn <le viventlu e
onirjj. cnsa, (elisxlct) an-
IlC.till
para
enpe:
ponto, grande qtianti»
liado <ii> iutovcs li'11-
ottlVras, iiliis-.iiinjuiin dc
:tytia. nascente do mina,
poços, casa. o superior
jiitieliiiia pura fnusor oí»1
ti to tias as mais l>enit'ei«
torias existentes na
mesma illia.

Paramals lufox*ninç5os
no imunasoiu Ao anuun-
otanto :'«. i-aa. General
Ca.mara n. T-X.

O comprador suran-
tirit <> sou lanço com
uim si"'nal <"i<; '--<> 7o no

a vuicamca
CONSTANDO Dli

optimas o completas nin-
ohiii-.is \i ti r si
carpiut:ni'ia o
j-isi, tlii as poro
assentada
!!<lf>

| > v C

í-rai-ia,
juarecnU"
íll JlttÍ<,'_"tO,

cm «nn so-
o bem oonstrnido

dio, «ine occ»n>a,
pouco mais on monos,
SJ.OOO mol ros qwnlrsi-
jlt>s ; mais nm terreno
aiiacxo ao i)re<üo, <;t>««i
17,000 metros qimtirw
ÍÍOS.

i elJteiros, casns
cmprcgradoS) uniu
n j>i>j- oonclnii')iimit

Tudo bom, perfeito eftinc-
cionanclo. E' ds imi resul-
t.ulo prompto.

Cumprindo o nlvorA do
:mit)i-iV.:i<,'üo, o anmui"
<--aj!l ».• r e s p o it a
:_ vali a o :"i o , «jik
í2@0:1'tyX$ÍjltB, po:'<
lor.il» í a ii o sn
rSO0:0OO$üOO.

3C, tíoís, oee.i

i-a 14
«'« <io

Gan va-
i S do

8.

ri>oa*Tatcgw^i'«^g*1^n||M|lr3,:f;-l-tJ'1J,c nanBBMBaaonmBi i MmeuonM

icto tia :in'ci..ulu<;ai).

ino «lo
ciiipres-iiveBi <ltí modo
setítiro o vantajoso os
seus capitães, .>:¦'• .Srs
pret eixdentes.

SABBADO 21 DO COBRESTI

PALMEIRAS
AURÉLIO VAZ

rua nc S. João 1 ISO
PAULO

:ft
(—i

tutnm w * u ¦ *.

Tn:-saTJLt--jmJLiB«gPJ»g"wa». tgrt?f grearw-i-irM.r.r'

Sr.iiÇÃO GOHHERGIàL

lliu, 18 do nniifi) dc ISOO.

Cnmblo a ISolsn
muni

que ro

tiiipiTbt. niifiüiial ilu 18CS-
¦ II *

> ISTO
> 1!.!!'_

(IU imlllí)

().-, iiliono.ncnos tia li.ll.xa quo j;
lar.im aiito-lionluni no niorenilo o quo n-sui-
laraiii ilu ilcclihdu omptnlio ílos espuculailoroa
viu levar o caniino a lasas Inlluias, nct-eiiluou-
ii- lumi.'in, logo ao ro oo ilus negócios.

Kis as ubclas com (jiiu itliriram ns bancos:
I) o llanco ila llopublica ilo lli-uzll, " HitlUli

llinli orSoutli Amorlea o o llrazil nnlsclic Dank
tilr Dt-iitsclilaua e S l'i/l'i o Lontloii 4 llrazlllan

U llanco Nacional Itrazilolio c o l.oudon ít Ili-
ver 1'lnlu llauk niio alllx.irani taliolu.

0 Dritiil. llauk o o r.i.riiliiiiiisrl.i' llanlt ro-
ousaram operar n 0 o ririiiarani-su uin S ;/s.

0 Lumloii Sc llraziliau llauk |>»r sou turno
tambem retirou a sua laüola, 6iilistUiilntlo-a
nula ile h 7;H.

0 Bane i tia Itepublica fui o unico a innntor
n sua laxa tio tl, a qual forneceu loiras pina o
cotnmcicio ftaiicnmuulo.

N;is uulras praças as laxaa do abertura fu-
mui

Santos, H 10/10, bancário ; Balila, 0, frouxo;
Pernambuco, s l!i/l(j, iiiulto fiuuxoi Paril, 87/il,
ít-ui lomailoros,

Logo pfl.t manliã os cspoculatloros rcuniilos
percorriam <u bancos oirurccentlo tomar loiras
tlosilc li il. nló 8 W/10 o a esta ullima taxa fa-
riam avulladas vomlas em banco. 0 panlco.como
era do esperar, logo produzlu-so, o .1- iiiuran-
tlii..-i- ii llanco da Hepublica a encetar as suas
operações do dia os especuladores jlcaram por
nioineiilo Fcnliores do mercado. Contra estes
tomadores fez resistência o r.iiiisli llauk, com .
taxa il.- .'i U/10 e vendo estes o mesmo banco
saccar francaiuenle, relralilram-sc u appareceu
impei repassado onlflo i.il.-n-.-i.lu a 8 ./8. n lin-
iisli llt.ili passou cm scgulila n operar a 82i/32
e «?/•:, lendo mudado a tabela para S U/Io.

Havia escassez tio ictras particulares no iiu-r-
ciii" u os especuladores .i tardo voltaram A
cart-a comprando tuilu o papel i|ue encontra-
ram a S i, 3.

ti mercatlo focliou sustonlauo, operando o
ilan o ili llepulilica a !)d., olirltlsli Uank a
8 13/lli ^- os demais a s 3/1.

Teli-gramnias das outras praeas diziam quo
k larde notou-so nellas mais llruieza o regulava
e:n Iodas ellas a taxa do 8 7,».

Us exilemos das taxas foram! 83/1 a '.) ii. pa-
»cl bancário, 8 D/IO a.3 15/tti ouln. papel.

/is taxas olliciaes fuian. as seguimos ;
Icndrcs  TO d/v 83/1 a 0.1.
feiis  UO . IIOòU n IfiODO por fr.
Ilímlureo... oe ¦ l{307 a ÍJÍHS por ll/m.
jialin  :'. ¦ IjjlMü a IJ053 por lira.
1'oilugal  3 . ÍSl a «18 ¦/..
í,t\\ leili... 3 • SJ570 a 6J731 por dollar.

k ramara fx-r.ilira! dos rorrciores de Tinidos
peblicos dett ÜttUlcni _s seguintes colorõesi

A 50 n'v á visrt
S 20T.: a 8 3/1

US,~ a UWi
HJlj a 1(330

- IJ>037

FUKDOS PUIILIC0S
KÉIIAS H.\S eilIVAS coiaçües db apoi.icbs

5:500J
S:500J
S:050ã
1:700S
1:050,1

IT.II}
!'i'Ji

Ii3«3
liliO)

'.-70)

|i70J"09

iBOJ

(port.
Illlllll.I
lllllll.)

> ¦ a (num.)
_ o/_|convtilidas)ilel:Cü0i5

n • ii (miúdas)
Geraes tio b "/„

» « » (miúdas)
Pslailo ile Minas (leraes

«lo Uin de Janoiro (M.0J)
tio lllt) (ilí.nile i!o Sul I.C08).
tio Espirilo Santa |il %)....(lüKspitito £n])lo,ol)rlgaçiJca

de Í.UU lis. (5 
"/cJ

5OJ.500
4003
Vi!,}
3SUJ

KOVUIEKTO DA D0LSA

xrKIlAS KA 110I1A 0IT1CIAL

2 Apólices geraes do ú70

li)
ia

io
10
to

10
40

li)
II)
10".0

I.Oüo/1:u .
Íi0

130
10

luu
30

5
100
1U0

liuipr. do 1895.

Illlllll.)

Bs.. Blo ü. do Sul
. Kíuicü lírazil ti Lutiürcs.

¦ Hepublica

ci';»)-

, Comp. Loteria Nacional..
. » M.ilal,. doliolafua

•170.!.

U703
11711,1
mia
ii.-.uj
0503
0503
i.503
050J
050}
0508
lijlij
0503
oioj
O-ISÍ
91'Jfl
n illl
80i)fl

103
li«)
1489
1-183
003
DOS
Di:?
203500

Eoliro Londres
. Inus

llamlurgo....
llalia

r Porlugal

Eülie.-auos, 
'J7/j(.:0.

Tax.s extremas:
Cincarla ,
lana niatril

•183
:£0'.i

8 13/10 a 0
8 3/í a 8

iJCftlfiJ.-
íobcroüoa •••

_tro.l£f_:
tieraes tlc 5 7»

. » 4 7,
Himi. (lc 1S-II

. lll'.'ü
> > Illlllll.1

Eslado dn Espirito Santo..
» flo Minas
• tio llio

Zí-fíis:
Danço C. II. doDrtlll (papotl

¦¦•ii louro)
¦ • dc S. Paulo....

i licilial
Titulo» tle f-rclacüc:

C. F, Juiz ile Firo ao Plan.
> > Leopoldina |100}i....» » Soro"a!;ana
Conllança Industrial (lec.)..Lloyd lirazilelro
K. 

"S. 
Juainiitn (tec.)

Kmjt. ViacSo
banco C 

"Movei

ÜTÍOÜO 27í_50

0713 1003
1:3558 1:315}
1:7203 I:li70j

0505 IH03
0503 W.)3

0143
'.-51)3
1.005J

703
53J

I12J
liSóOO
733

«03
VO}

553
733
703

11,3500
713

205Í

49
333

Vtincom
llrazil e 'Londres
líruzll c Koilu Aincrico.*
Iliiiiiinerclni
Luiiiincicio

PV«I
Cotoguozcs
Consli imtur
Depósitos o llesconlos...
Franco llrnzilciro
FunccloníiHos Públicos****
llypol hecartu
Iiilcinilui'
llalia llrazil
I.i.v. o lio lloiiiiiieieio
... . p'/s-l-

Mclrqpolllano
ISucUiiiiil
llcpublica

. :¦:";¦.:¦)

Illo do Jaueiro
Ilural liipolliccurlo

(2'/s)...
Carris dc ferro:

Jardim botânico
S. Cl i ris to v Üo
Pernambuco

lislradas dc ferro:
M. dc?. Jeronymo
fiestii ile Minas |2*/s)
1'ei-milia an Aruxii
Sorocabaua (trtinciu• iproloug.)
Tocantins ao Araguaja,.»»
I. du Bupncolij 

frijittoj:

Alliança
Airus Fluminense
.Maíiiya
Ponniiçn
llrazil Fçdoral
Confiança
lioraiitlã
Oeral
Inlegrwdo
1'iovldcnte
Vigilância

2'ft-MoJi

Allianra
I razll Induslrial
Carioca
Corcovado
i:iiii!i:iiii;a Industrial
Maiinf.ii-tiiiu Flumlnenso..
Progresso Industrial
polropolltaua
S. Lázaro

Diversaii
Cenlral lio Dra?'!
Cervejaria Bavária
C* ilu Lciilin o Matcriaes..
Conslr. ii.vls
Cnnsir. Urbanas
Fabril Brazileira
induslrial Slearlna
ínvencivel do Calçado
Luz Slcailoa
Loteria Nacional •
Ãlelinpolilana
Uclli. im Drazil
Molb. do Santa Tliereza....
U. liydraulícas
Torrens
Tatlersall Morcauí
Trsnsp* i.f Caftío More...
A;-i •-. Commercial

100

0OH3
8:3

I léíiOO
1103'.'0,1

73

1153

53

I4Ü500
053 ¦

2373
1.U3

1«S
1513
1109

03
173

003
223
113
8J500

133
2013
2079
S03
503
10351

1113

203
1389
«33

I4S350O
039
129

1183
753

'¦'9

813

JVolicins o lnformoçOos

0 Sr. minis'.™ da fazonda autoritou a câmara
syndical do3 corretoros do fundos públicos a
admillir ii cotaçSo em llolsa as apólices do eni-

presumo do 25.000:0009 rocontemonto eonlra-
lado pela iiiiiiiii-ipaliiladc tio Dlstltcto
com o Danço da Republica.

Federal

l^CllllaH lii_i;tiuH

AWAMDMU

i:|al7
lie i a 17
Lm i{f'ii!tl periuili)

412

o 18'Jo

iii:i:i.u::ooiii\

710)728
ri7:l.-if«ll
Ui.:031 ,'Sã'.i

150

lliirra dentro
Dia 10
Ilo I a Iti  750
Lm Igual período Jo liii "13

Tolal cm ItllOJ
1 11 satítMji

Desdo o principio (Jo nm.... 37 'ííl 1
lim Igiiiu peiioiló.l. l.3')j.... ÜI.I37
Termo me.liod.. is'rt  •_-.:ii'J
Tcriiiü inéitio ito IS'íJ -;.S.'l
Dcsdú o 1" de jullm  l.'Jlli..'74

IlUSUMO DOS BUUAt! .UM :ll OtA 10

O.WO

tr,o.7tri
S.Hi
aeeai

93
4503
113
115

2009

583

2801-.".01
58iM
200,1
2303
2303

I3Õ3
113

123

0)

10)
OJ500

1009
35J

413
7j

100)
553

103

1253
3O113
203
83'-3

i iU.)
:-oi
783

230,5

20: 5053013
010337)
o:;7;12:i

Dia 17
liei 11 17
i;m Igual periodo Jo 13'.'5

HICS.V llli IIK.tlIAS OO KSTADO OO lll I

|2:I0I!8Db 17
De 1 a 17
lim isiiai período J

Iii:i:i'.ii>:uoiiIA

llia 17
le I a 17

1895

UO ESTÃO) DU UIIU3

2.'!0:5'J0Í00I
3ü2:ü0Í38'J5

10:374-5705
'Ji.ü'J-2;;3!!0

Morcado Uo ctxfó

venileram-se apenas l.OOOsac-Aiile-lioiilein
' 
Hontom 0 morcado abriu com alguns lotes ;i

venda, icpre. entaiiihi Oitos pequenas ipianti-
dades dn gênero. Comlava que esses loles li-
veram colTocnçito a preços linnes.

Duranto o din iiolou-su nlgimia procura, tra-
iliiiinil.i-sii eslo em pequenos negócios quo a
ullima Iiura eram culculados em 1.5-0 saccos
mais mi menos, fólios sob .1 base das colações
que damos abaixo. 11 morcado monlove-so em
geral com pouca niiiiiincün. bavendo por parle
dns possuidores baslaute llrmezn.

Conformo nollcliliiios, lionlem iilli.iio.i-se a
voritlcaeáo da uxistwicia do cnfíl no mercado,
oclioildo-so ella reduzida a 70.1OJ sacras e divi-
dida eiiii!'urnio a seguinle nota, quo nos enviou
um dos membros tia comiulssllo vorilieadora:

Uxlsle.icla veriflenda :
Primeiras inSoj
Segundas » 
Kntradas do dia 10
Conimisjarlos e lraplcl.es

Tolal
As entradas conhecidas ii

I.V13 saccas brutas.
Nãu liouvo emborques.
U morcado reebou estável.

C0IAÇ0B3

I.CÍO
HO.Dl!

141.057
.'JÜJÜÍil

I07.C37 ;
1.0:0

100.017

Destinos:
liuropa
Ueáilc o principio »!¦> mez.
tm iguji jicnotij dc tSjj..
Uesua 1" üc jUiiií

Kilslencia in i\\\ 15.*.
Kiiili.uques i.o ü.a 10

lititradaa no úh 16

Abatimento pela verifica.Io.

liilslcucla no Jia 10

tUDAr.QUE- KOS DIAS IG E 17

Karl Vaiais lt (!.. Ilavre
J. W. Doane í: i'.., Idem
C. U. tl. o lniiiijtri.il Antuérpia

Total

RX13T(tMCt.t KAB*Tn\Ol OU V&MXQ C*
uo nu 17

Tomates, 2i0 balaios.
Xarope, 10 caixas,

Assucar
Do Ar.tclíjíi

Sal
De Stossorí..

Saccos
7.537
Litros

401.430

Kxportnçua
CAUOTAOlül

ii3.í-,-:'i

70.000

¦25.118 sarcas
26.2-15 •

2.512 .
10.125 »

. 70.0)0 »

tardo soinruavaiu

¦c.,) »«í

403 -
313 20,5

513
23 1,5510
313 203

r,55
Ü.OJ

ij) 'M)

1.0C0
SIM1
1-20

1.1)20

Pernambuco,
Ci nl ns o, tVtnii!
I fflUJOW.

Porlu Alegro,
Oliveira Uraça
lural T.ObolOeO.

vapor naeional Alagoas—
&, C, 1.700 kiluá üe salão,

, vapor nacional llailiditi—
.. II.UIÍÜ Kiluá do Viuliü na-

Movlmonto marítimo

emaucacSes despacbadas
Orcnna, de 3.030 tons.

i Al i suiiiit va-ios í

— Vap. franc.
sies. K. Valo

Cenlral
SantMnna
lieseíigaiio
Paralivha
Sonia"A(.'iilar
Espirito Sanlo
Mariano Proeopio
JoSo Uomes
Sitio
Macacos
Cliiattor

118
U0
II')

10
170

18
4".0<',
233

Sapucaia
Vargoill Aleír.i
Vnll .1 lin.Ioiiila
llatlaya
(.liieluz
Uiuiclro
Plinlaiuonliangabi
Taubatd
Caçapava

Nurli

Tolal.

dos Caiuiim Sã

Typoi
7
S
0

l'er arrolu
20;n:)3
20.5IOO
lOiH-JO

l'or 10 kilos
143730
I3IOS0mm

li.
ttiriiAoAs

dc P. Central
Dia 10
Ut- 1 a 10
Cm igual 1 ciiodu de 1833

Cuíotugem
DialC
Ue 1 a 10
Lm Igual periodo Jo IÍJ3

iÍP.rt\L

Kl!

8ÍG.0GO
2.4J2.11I

051.853
517.103

Kilos
eus?

79.703

Mereiulo Uo coauroa
r.:,-THADA3 ran cvuoTxnr.-.i

Aguardente, 27 pipis. Algodüo. 2M.500 kilos,
Alplstc, 7 snceos. Amendoim, 172 saccos.

lianlia, |n?.8i0 kilos.
Carne, salgada 10.0 )0 kilns. Caioços de ligo

dão, í>00 saccos. Cebolas, 27.500 restoas c 9
caixas. Cera,'2 caixas, Cervej:i,'.D barris. Cocos,
9.090. Cola, 10 saccos. Couros, 31 amarrados.
Crina, ii fardes.

Doces, 10 saccos.
Hrvlllias, 55 sacco3.
Farlnba, 192 saccos. Fazendas. 12 fardos. Foi-

jão,7.131 .arco:. Fruclas,W.
tiit,x.i, 31 pipas.
Licor, 5 caixas.
Mostarda, -25 caixas.
üloo 90 barris. ., , .
1'laiilas, 2 caixas. Peixes, li f.ird.s.
Sebbj CIO barris. Sementes, «1 saccos. Sola,

2.K0U meios.

Liverpool - Vap. In
coiisigi. Wiliou S

Valparalso-Vap. Ing. llguria, do 2.995 tons.,
unis-i-s. Wilson Suns & Ci em laslro.

Buenos Aires— Vap. Ing. Orenvtlle, ilo 1.198
t.ni,., L-i.iisig3. Wiii. Saiiisoii 4: C.) um lastro.

— Van. iiit;. Iiiiidisfariie, de 1.911 lons., eon-
sies". L. Uianelli; em lastro.

Santos-Vap. franc. CorJfátt, do i.CJi tons., con-" 
sii. I'. M.i.:ou ; 0111 lastro.

Anuliaiiie, ile 1.591 lon?., con-
is & tl-; um V-i-o.

Montcvlddo-Vap. norueg, 3/tlnín, du732 lons.,
consigs. Wil-oii Sous * C) em lastro.

S. Joio da llarra-Vap. ing. IHleomayo, de 050
lons. consig. Companliia ilo Navegarão Ura-
pus ò Itloi raauif. vários gêneros.

BXTUAIIAS NO DIA 17

CanlilTpnr I.as Palraas-21 di. (16 ds. do .Ul-
limo) vap. grego Dcmelrio .s. Scftíltsrí,
1.-20? lim?., comm. A. Syrmas; equip. 22:
c. carvão a llraziliau Cool & li.

Aracaju-5 ds., paq. nae. llacolcmy, comm.
II. Franco.

Marselha o csc—21 ds. (0 bs. da llba Orando),
paq. 1'rane. Anuilainc, conun. Allcgrune. AOUl

«ucio uo íouza; o suisso 
"Itodolplio

Merian-, a íranc. Maria Mallcniont a I llllio;
o.s licsps. Ezcquicl Cardus, P.iseual üulores,
S3I em i' classe o 511 em transito.

Now York ror Pernambuco o lliliia, — 20ds.
ti 1/2 iis. do ultimo), paq. Ing.&cote Prtnce,
i-oiiim
llellon

J. \V. ;
F. II. An.lr.-i-'

.assags. Dr. I'- <'-
sabe! da Conceição,

fflíiã Harvolho, Clcmenllnn Moreira c I Ilibo,
ffido"?iuj;i ülboe 2 om transito P»ra

, WS- in.. Gcncsta,
10: o.

ili lons.,
carvuti a

Santos
Suansea—13 iis., l"_

m. Joliu navies ''qmp
Bolmlro Rodrigues«li.

jtortorf-2! ds.. pat. in?./- fl. Crosby. 2i)S
lom.. m. C II. 1'ero-i cqnlp. .: c. sal .-.
Jolm Jloorc 5: C

Pensacola - 58 ds., lugar inj. flr.'imi/o, r-35
inus., m. F. Oaruncr; cqulp. II: c. madeira
A ordom.

Pesca — 18 iis., lanclia nac. 2>. lleiicdiclo, ra.
Antônio Oonjalvcs Carriça; c. peixe ao
mestre.

Victoria o csc.-2 ds. |2I lis. tle lla| rim»,
paq. nae. /'illlllll, comni. Manuel iln I.. I.i-
ranja; passags. José A. Torres o sua familia,
V. Autonio Andrade o sua lamilia, Juse I..
Souza Araújo, Antônio Josd da Costa, «esto-
rin a. Pereira, ür. Cbrlsllno do Danos o 1
llllio, Domingos A. Pinto o sua mulbur, l-ran-
cisco Silves, Leoveglldo I'. Simões o sua fa-
milia, liliniia Moraes e sun funilia, Joso Lo-
banca, 1'oilro Crollm, Antônio P. lirvillin, Joa-
quini 1'. lirvillin, Francisco Cosia llarbeiro,
tua mullier o I lillm; 13 em 2" classe.

Monlovlddo por Itacurussil — 9 ds (I d. do ul-
lii , paq. dlnamarq. 1'u/mcr. comm. M. A.
Itilier; passags. Alfredo do SI. ))omlnguos,
Josd llibeiro II. do Freilas o D boiadeiros.

Liverpool o csc—19 ds. (3 ds. do S. Vicente ,
paq. Ing. l.ie.uria, comm. A. .1. Cooper;
passags. linilfla Cândida S. Ode o I bino,
Kinilta Spritz, Anlonio Pinto da Fonseca; 01
iugs. J. V. lidworlli, W. II. Iloolli o -2 lillios:
os ports. Minoei do Freitas Almeida, .lnsó
Maria llolelbo do Caslro 11 sua mullier, Itosalia
Sulvesllcb .li; Gcorgiiia A. P. Sancboz o 3 II-
Ilias, Dorotlnia lloclia, Carlos Joaquim du
Araújo, Carlos Joaquim Lory o sua inullior,
Annello, Maria Cassiuez, Manoel Lopes; 80em
'.:" classe o -2U7 um Iransilo.

Manáor, o csc.-20 ds. (20 bs. da Vlcloria),paq.
nae. Wtinrírt, coram. Manoel Josú du Azu-
vedo, passags. Dr. tlustavo Adolplio do Vos-
riiiicolloso sua mullier, Dr. Uaslao Liborato,
I eonoldo Pereira Teixeira, i" lenento Pompeu
Jacoino, 2° lenenle Daniel Suvalto, alferes
Joaquim il. Ponlos, Z-ilmira Monteiro, llev-
naidino ijiiadio:, Anlonio T. Monteiro, itlfu-
ivs Antônio Carlos Casal, alferes Aleeliiades
l-.aireio sua mullier o l iruiã, rapilão Agnelú
l.unes, Ale.-I.i-idei II. C. Maltos Guerra sua
mulher o I lrn.II. padre Allonso Antero l'e-
(piene, Anlonio saraiva iio Muni/, coronel Mn*
xitniliü Àiiguito Uarmo, Dento tl. üa Silveira,
Ulvmpla ü. Ilates o I lllha, l-urel Ilias da
Cui.li, Clirlsan.o do Nascimento, lenento M-
fredo Limi, nlfercs Iloracio A. da Silva, M. J.
Torres o 4 lillios guarda marinlia Wuiiceslito
A. Caldas, Josd J. Torres du Carvalho, Mi-
guel Pereira, O Ivlio V. Lins, Arlliur p. Mi-
randa, João Oliveira Francisco Freitas, Nuno
Teimo, João C. Ilanlas, Dr. Frederico Augustu
lh.reos, Josi! Luiz do Aranjo, Josi Cândido
lt nlVigiles, Luiz Silva Quintaes, Maria dos
Aiijus. Francisco I). Oliveira, Amaro Dias,
l.uiz Figueira Junior, Álvaro lloclia, Dr. Juão
Muita, ll.iilinsa Polinlo, Josi! II. Fernandes
Coelho o i lilho, I aspirante, 7 aiininos; o
inglez J. S. Fox, sua mulher 0 l nho, o jj
cm 3* t-lasse.

SAIDAS NO MA 17
»,.,.. _ n,„ aliem. Ileli/rani, rnmm. J.

í. ,ra 11 
'nas«gs. Silve-lro Ja Cosia Prado,

ni 1 ''r 2 liriios, Autonio .'leyer, Alberto
Silvai o besp- Ubanlo Jos.'- da Co_la ; o port.
iuiz Cunha ; 1 era 3* classo.

Uacabd — llialo nae. 1'edro )lonletro,r.t lons.,' 
ni. Manoel Carlos Pereira ; equip. 4: c. vários
gêneros. _

Mossoni — Lflgar nac. /1/icc, 2.0 tons., 111. I.r-' 
neslo Pereira da Silva ; equip. 9 : em lastro.

Dal.ia Itlanca — llarca Ing. Sladaconu, 1.071
lons., ni. M. 1). Coasueli; cqulp. 11: em
laslro.

Ilavre c csc— Paq. franc. Iiíle de Buenos
Aires, comni. llanan.

Llvorpool o esc— Paq. iag. Ctrvanlcs, comm.
J. 11X011.

Santa Lúcia — Vanor in?. yli-oiia, 1.933 lons.,
comm. A. Wedtiess ; equip. 25 : eni lastro.

Ruenos Aires — Vap. ing. Uttditfitrne, 1.914
tons., cuuno. L-Jward Andrew; equip. 43:
em lastro.

Valparaiso o OSC— Paq- MA
A. J, Cooper ; passags. os
nbcll Daviilson, li. Ilurruv
iillum. C u.it. Iroiiyauor.
reger.

l.lnurtn, couiiii.
Iigs. II. \V. Caiu-

, j. Morovicb; o
:!i ; u franc. J*

Notloltis moritlmai
TCl.lilllt.V'.IUA3

Bahia, 17.
O p.iqiielo ulleiiiãj Porta Meijr; irai hojo, da
iioi-aa da tarde, para u lliu de Janeiro,
— Saiu boiilem para .¦ tt.o o paquete /toas*.

v.M')H.:i t.-r t iiitil

21

New Yorl! e escalai Ikllarra.
llio oa l'r.11.1, Dieiiint.
LuliJfcá u AlilllcrfiÍJj Ifossc*
1'unis du sul. tris.
.-.aulos, Stefania.
Santos, Curriciiles.
Ilanilmi-go 11 ise.ii.is, 1'orlo Meore.
ilremru o oscilas, Kruiili. !'¦ Iltrtílm.
Smitoái jfuííí-.u*.
Iluldcos e escalas, Porlllial.
SoUtliainptoli o esca! is, ilutme».
i'ortos do norle, Olinda.
Purlos 1I.1 norte, llocrtion.
liei ila Prata, /.'e.ir.-i.
llio da Prata, Danubc.
Moiitoviilco o escalas, Porto .iV^rí.
lliu da Prata, lli]italciir.
Lverpuo! o osculas, Lt$sd'<
New York u esealas, li'oirfuvorlfc.
lho da Praia, llttchcssa di Uenova.
Nr?-,v York 1; cácalas, iilvubo»
New Yurk u escalas, (n, 'etulamt.
Iliiiiiiiiiijii u escalas, fainpiiiiis.
Il.vii; t: uaealaa, CordiUctras.
ÍI.1TC1: e cji*;tUij (hwuiiybü,
ilm Ua Praia, Ufisiit.
UcitüVa u cicaius, CufoMÍtO»

13
18
18
IS
18
13
18
18
13
13
l'J
20
íü
20
20
20

21
21
21
21
21•21
21
21

l.tt-otKi X ivu

1 llarra iS. J.iã,, da Barra o Aracaju, llacp!.*)?',
llremen e escalas SlrititóuiV l'tfW
Sumos Industrial m ns.i
llio üa 1'rala poi Sauloi, Aquilatne.

sT KiUelli o escalas, Ptlenmaijo. .
Il.vro11 escalaa, Vide de Buenos A ra.
Cirtos Jo sidi Valao Ili ns-.1
l.iverpool 11 esealas, O/cana.
Vultos iln Paclllco, injuria.
Sanlos. ò'. Paulo lll l-s.)
Now Vori;, Slanitobtl.
Vlcloria o esealas, iluqwj 13 ns.)
(ienova o Nápoles. ;l/il)-ilil/lltO.
Aracaju 0 esealas. Esperança (10 bs.)
Portos dn norle, .Mijou» 'Ií hs.)
Ilamliurgo o escalas, CoiríMles 110 lis.)
Suiilliainplon o escalas, luinar.
Porlos dn sul, tlatitiéit (t hs.)
New Yo:lí, Sloztlli.
Pernambuco o escalas, llabira.
Illo da Prata, ilallco llrnzzo.
Tricsto o Fiume, Slefania.
Nu-.v Yuri;, Kitlfir Prince.
Caravellas c escalas, Mliahde (10 bs.)
Poilos ilo sul alú Montevidéu, Desterro

\\'l hs.)
Pio da Prata, Portugal.
llio da Praia, T/itimei. .
Gcoora c Nápoles, .Wln-ito.

S^iS^esUS^it-ulellOU..)
Bordcos o escalas, tipi"leur.
Ilenova o Nápoles, liuch-ttte dt Qeiumt
(ienova 0 Nápoles, f-jiluntitu&
Liverpool e escalss, í/iíhü.

~, 
w«v--i*-*fe?rT'
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O PAIZ-QUARTA-FEIRA 18 DE MARÇO DE 1896

DE

»mJRUm
SEGURO EMPREGO UE CAPITAL

e"m:

TeinOBom nosso oBcrlptorlo

Umn caderneta da caixa econômica

Prcelsa-Bo 
dc um cozinheiro com

pratica de casa dc pasto ; na rua rio
Dolevard 28 de Selembro n. 121 A, Villa
Isabel.

Pi-cclaa-so 
de uma ama secea c

para mais alguns serviços leves; na
rua ila Constituição n. 19, sobrario.

i_
JiJ

138RÜA DA IMPERATRIZ 138
_a__sttio-o 136

Umn cautela de casa de penhor

Um relógio.
ii i " * <£**'

Umn chave de cofre.

i-iroeisa-se do nma perfeita coxi-
! nhoira; na rua dos Ounzes n. 26,
loja.

Uma 
moca achando-sc alrazada de

seus negócios pede encarecida-
mente a um senhor para fazer o favor
rie emprestar a quantia rie IOM a prazo
Je dois mezes. que pagará os juros cou-
forme fur combinado; quem puder lazer
esto favor responda por esta tolha para
11. C. S., com urgência.

Còplndcum coni rato cm idioma inglez

Um molho de chaves.

IL1I CALDAS
(Escripiorio: Iravessa dc S. Franciscode 1'aula n. 9 A)

DEVIDAMENTE AUTORIZADO

Alus«-«o 
cm casa de família, so a

pessoas muito serias, cxcellentes e
arejados comiiiurios; na rua Conselheiro
Pereira da Silva n. 13, Laranjeiras.

nrocisa-so da uma criada; narua
1 Imperial n. 28, Meycr.

Dontoi— 
Cura instantânea ria dor de

denles, vidro 1*500; ruas Sele tle
Selembro 14, Ucncral Câmara Iul) e üc-
nado ilõ.

______ ¦ ****-mii i .--.,—¦* -**a*<^

 ,_^___. _j_mmir ____________i"™7_^___^_^?**-_^^ J^^ '—¦' ¦—¦*•

Tm'_u*»H ápbaça rftSTTIRÀS !¦ M)™
H l«J) 8 Hftl»«i..nmesRtn| nnRt_l\(, Branco, Cor- *UU U 1. vJ 1 ili-L/ _H

.BECISA.SE «le rimo
, menina. «l«i lí-» a XV
.iiinos, pnrn serviços do-
mestiços ; na mia __lmi-
rante Taimindarfi n. 11.

A QUEM M\I0U I.AXÇ0 OFFERECER

Alufru-so 
a mclade- de uma casa,

na rua Oonçalves n. 30. Catumby, a
senhora sò uu a casal sem lllhos.

Aliijsrsi-Ho. 
uma bon chácara em

lugar salubre, no Fonseca, rua du

Quebra, cum cinco quartos, duas salas,
varanda, cozinha com fogão econômico,
por preco módico; trata-se com o pro-
priclario na rua Duque dc Saxu n. JO,
S. Christovão.

jEECISA-SE 
«."Io

'um menino porta-
giio"_pax*asex*vx<?o «lo
copoiro em ettsa. *lo
familia; na xnia tio
Sonador Pompou
n. SW3--JU

Uma 
pequena familia precisa de unia

senhora para fazer companhia o ser-
vicos domésticos; dá-se tratamento ne
pessoa ue laniilia e algum ordenado; nn
rua rio Bomjardim n. 35, sobrado.

— nenladuras
complctasc par-

., .. .. ... iciaos.com esem
pressão, servindo para boa mastigação c
ombctlezamento da boca. ExtracçOes de
dentes, raizes c oblurações sem a menor
dor, praticadas com o auxilio da inelhoi
nncslliesia iocal conhecida. Inniiincras
opcrac.fleslom-scfeitocom eslo preparado
e sempre seguidas do melhor resultado.
Concerta-so qualquer trabalho com a
máxima presteza; garanle-so a perfeição
cm Iodos os trabalhos c absoluta ausência
do dor; rua de S. Sou'.-, esquina da dos
Ourives, pnr cima da cliapelaria de
Castro & Filho.

lomprn-ao um piano de mem-ar-
xjmario, mas que seja bom, ató -DU ;
quem tiver annuncio para ser procurauo.
c

Ooinla-feiralO dó corrente
AO MEIO-DIA EM PONTO

EM FRENTE AO MESMO
o predio acima mexx-
cionado, cio constx*tic*cao
Ue pedi*» o cul portadas
do cantaria, medindo xxa
frente r> metros e íít>
centimetros e do fniidos
f£t£ metros <; SS centi-
metros, dividido em «li-
•versos compax"timontoS.

O px-odio é vendido li-
yrc o dcseml)ax*açado."Pm*» infox*macõos no
cseriptorio do anntin-
«imite.

Signal de í-JO °[_,,n(> acto
d«i urrcmtitar.

Alitfxci-nc 
um solão, a casal sçin

lllhos ou n senhora só; na rua dns
Coqueiros n. .27, Catumby, em casa tle
pequena familia.

i ingn-tio um bom quarto, coni ser
Avoulla ua cozinha, cm casa do família,

a um casal sem filhos, ou a uma senhora
só; nn rua Senador rompeu n. 103.

Âlu-çíi-Hii 
uma sala a moços do com-

mercio; na rua das Marrecas n. 4.

i lusn-BO unia sala n alcova a dois
i\ mocos rio comniercio com mi sen:
mobilia; na rua ilas Marrecas ii. 33.

KF.tISA-SE do nma
a cozinliéii*a «íiio enten-
da do sen oflicio; si x*tia
Correia Untrti u.O, Cat-
teto.

ÂPlinrmaoin 
AmoriOttlia n

rua do Senado ll. 225, provida de cx-
cellente sortimento, avia rcecituario com
proiupliilán e preços sem competência ,
consultas grátis das 11 as 2 horas da
tarde.

I_OEWÇASlraD|!aTv^s",
no falta rio appetite,

rCTnr/iA n nc0!Lcas, ••¦'¦'•-¦•'••i''*1'
E S T O M A b U enjôo rie mar, etc.,
curam-se radicalmente com o Ellstir
<!o Bíiieclmrls t_nini>i>Hti>, de J.
ltodrigiies.

Deposilo géral-.Pliarmacia Rodrigues
PFtnÇft 00 GElíERftL OSÓRIO H. 49

Vondo-t 
:o unia casa rie quilanda, na

praça 10 do Fevereiro, cm Nitheroy,
antigo largo tio Quartel, li. 1.

Vando-mo 
um bom moinho cem lor-

rador para enfí, em perfeito estado;
oa rua rio Doinlini (avenida liomflni), casa
ti. 7, em S. Chrislovão.

Um 
homem do bastantes conhecimçn-

los, do procedimento honrado e ano-
nado, conhecido vantajosamente cm lodo
o lislario de Minas e nu du S. Paulo, cn-
nbecetlur lambem até rins sertões dcssc3
listados, deseja viajar cuidando dos inler-
esses de alguma easa importante com-
inercial desta praça. A causa desla roso-
liição será daria pessoalmente, podem
dirigir carta parn esle escripiorio a
ti. l>. S.

pa KJTP! OC de casas ile penhores —
LAU í tUkò C. Moiiaks & C.-run do
Sacramento ii. II, compram e cauciunnin
pur maior quo seja o teu valor.

Castello Branco, Cor-
rfta & COrtcs eommani-
cam a esta px*aça e aos
seus amigos e fx-ogfueüsos
«pie, tendo tcrinimido o
prazo «lo scu contrato
social, cedem e transfe-
í-em á Íirma Castello
Branco, Correu «b C,
nesta data constltuida,
o seu ostatoolociinonto
commoreiul á rna dos
"Bonodictinos n. lí, po-
«lindo iiara a nova íirma
toda n px*otecção c ami-
sade de seus bons ami-
«jo.s, a quem agradecem
u.s provas «le coxiliança
«pie sempt-c llies conce-
deram— Mio de .Tnneiro,
13 do marco do ISOO —
CASTF.L_0 lillAWCO,
CORBÈA «fc COUTES.

So Recolhimento de Santa Uita de
Cássia confecciona-se Iodo e qualquer
trabalho de costura, cumo sejam-.vesti-
dos para senhoras c crianças, etc. Fazem-
se lambem trabalhos cm lalagarça, bor-
tlados, clc.

RÜA GENERAL BRUÜ186 E
S. CRISTÓVÃO

Thelephone-9.033

PRECISA-SE
de uma oplima professora do piano
para leccionar a duas moças de família ;
para (ratar na rua Frei Caneca n. 99.

Ílonnultna 
grntis — 0 Or. Carva-

ilho dc brito dn consultas grátis,, tias
ll ás *'Imras; na pliarmacia Americana
á rua do Senado n. 225.

t «•itiíi;-H4i uma boa casa no aprazivel
-> bairro do S. Christovão; trola-sc nn

rua Senador Alencar n. í_ das S ila mu-
iilia as ii ria noile.

Vondo-so 
uma mobilia para sala tlc

visitas e diversos moveis; na rua
Fonseca Lima n. 17.

i luira-ác um magniltco eoiuniorin .——--
/_cm casa do familia a moço do com- f-rondo-tio um clialet assobrariailq
mercio, perlo dos banhos; Irata-se na
rua da Ajuda n. 00, armarinho.

i lutrti-so uma casa pur ¦iOS com
/Vcüiiiinodos para familia; á rua Lola-
fogo n. 24, estação da Piedade.

Umo 
moça costureira deseja encontrar

uma casa do familia, quo lambem cnsa
para lóra. tpie exceda tle bom ordenado,
podendo dormir na mesma; quem pre-
cisar dirija-sc ã rua Senador Pompeu
n. 103, 2o 

'lindar,

IViis.i»!— Oura instantânea da dor ric
6 íilente, vidro IS500 ; ruas do Senado

2*'ii, Sele tle Selembro li e lleiicral t.a-
mara 1S0.

IIIO EMPREGO
DE

CAPITAL
_P_R33IDIOS

NS. 63 E 05
il THEOPHILO WIH

NS. 63 E 65

Intrn-ao unia sala rie frente çom
. . duas alcovns, com ilireilo a banheiro,

quintal, cozinha, titinbein serve pnrn uni
escripiorio ou consultório; na rua ne
SaiitAuua n. VJ.

Iukii-uo por contraio uma casa,
tendo duas salas, qualro quartos, uma

despensa, um banheiro, cozinha e oom
quintal, plantado do arvores fruçlireras,
na rua ria llello Visla n. U3, Lngcnho Novo,
Irata-so nn rua ilcdina n. 2 A, luiius os
Sanlos.

Vou 
ilo-fio uni clialet assobradado,

pinlado e forrado de novo, com 2
saias o 5 quartos, no 2o pavimento; no
térreo: 2 salas o :) quartos. Tem 2 lindos
terractis, corredor envidracailn, cozinlia,
despensa, mais 1 quarto, banheiro com
chuveiro, latrina, lavariouro, grando ilo-
posilo pnra ngua, latrina paru criado,
quinto para o mesmo, galinheiro, ele,
etc , , ,

0 lerreno mede 22 metros de frenle
por Vi tln fundos. Tem jardim na u-çntu
e dos lados; e o mais esla arborisado e
liando : laranjas dc diversas qualidades,
Inicias Ai: conde, sapoly, limão doce,
limão azedo para molho, banana, pecego,
arará, manga, pilangii, ameixa, lutada de
fcliucliú, maracujá, uva, ele.

Preço ullimo; 25 contos. Inrormaçoes;
rua liarão do Mesquila ll. II, cem 0
Sr. ririiiiuo.

OÍToroco-Bo 
um ofllcial do calças

rio medida para Juiz do Tora ou Dar-
bacenn. .

_p nllimlioli-os—As «Laniparias ilesiu-
í afecl.-inlesii (Icslroein a pesto das gnlll-
ilhas o cxlingiiein ik micróbios.

Alugn-ao 
um commodo; na rua do

Lavradio n. 1D7.

Aln?;:i-n«i 
a casa da rua Nova riu

Alcmilara n. 54, lendo agim, gaz o
porão habilavcl, eslu aberta; trata-se na
íua dn Senado n. 3.

Alugu-ao 
om casa tlc família, a ou-

ira um pavimento térreo cnm Dons
commodos j rua do Ilomjnrdiin n. 33.

LEILOElltO 1'UUL1C0
(rua da Quilanda n. 48, escriptorio)

DEVIDAMENTE AUTORIZADO
polo 

"Exm. Sx*. l>r. jnisr «Ia
«>¦ pretoria, a requeri-

xnento «Ia Exina. Si*a. X>.
Delmiuda irerreii"a.

Monteiro, inventax*iaxito
do iiiiailo João t^e-

reix-a da Silva Monteiro

Alugii-Bo 
na eslrada dc Símia Cruz,

(lisiaule sele minutos ila eslaç.to da
ria Piedade, um esplendido predio emn
aciiiiituniliiciies para família do traia-
lamento ; trata-se na rua Carioca n. u,
loja dc fazendas.

í/etiiiomo uma cnsn com coinmodos
V regulnrcs e grande terreno; na roa

Jorge lludgc próximo d.i eslação dn
Mangueira; para ver e Iralar na mesma
rua n. 17.

i ni casa rie família, aluga-se um com-
I' modo mobiliado, com banhos dc chuva

e liniuls a porta; lia rua Duque ric Saxe
u. 7, S. Chrislovão. ^___

/-lusumeiilo civil—Apromplnin-RO ns
íipapois eni 48 liura-*, pr ) cômodo; na
rua de .-!. Pedro n. HO!), sobrado.

OtConiiilcol 
nnto do mnis lucil

emprego, nmis baralo o mais energi-
cn fim as «Lâmpadas tlesiiifcclaiiles», de
I". 1'ilnnga ; deposilo. Silva llonies & C,
rua do S. Pedro ns. 22 C 24.

\

Alugnni-ao 
quartos o um lindo solão

cum terraço para pequena liiuiiliá; a
rua dos Inválidos n. IÜ.').

1 !nguin-so duas salas para escri-
Apturio ; na rua ilus Ourives n. 11).

I crici»'."iii-wo gnarda-vestidos, guar-
V (in-cusnens com porta de espelho,

guarda-prata, mesas elásticas; lavatorios,
fomns, coinmodns, dormitórios ciiíojí
li.-s: na ruade S. peilro n. 230, ofllcina.

riii-anpnsHti-Ho um pequeno negocio
1 de lazcndiis, armarinho, roupas feitas,

ele. em um tlns melhores arrabaldes, casa
afregiiezaila, fazendo hom negocio, cum-
muilos paia fainilln e aluguel baralo; o
molivo não desagradará ao compratlor.
Iiifurina-se pur favor na rua da Alfândega

cum o Sr. Ferreira.

II1AI LIllilO
AMANHA

Bita-fe 19 lí corrento

Alngnni-Mo 
bons e arejados aposen-

los nu palacele da praia do Ilolufogo
n. 12ü, onde su goza o nr puro do mar;
fornece pensão a 00 mensaes.

Aliijriiiii-so 
commodos com pensão,

i> recebem-se pensionistas; na rua
D. Luiza n. 31, Oioria.

riiBooiitoo nacionaes, dn labi-ira lu-
Ijlernaciunal. inteiros kilo 2i! o líâüO.
partiilos SUO réis, da mesma massa. Sao
rie lamber-se os beiços, nproveitvin, que
o que é Imin ilura pouco; u run de l ru-

uavana ll. liS.

DFP"T|f*T(l 
A- •'• do Sá Rego—Den-

_l>i I íâ l H—laduras completas para
mastigação, adaptadas poln syslenia ric
dupla pressão—o qno ha rie mais perfeito.
lislas dentaduras prestam-se por tal forma
á irituração dos alimentos, quo foram
com Ioda a iusliça consideialas ntiuuna
rulurru nesse gênero. Dentaduras lixasisem
chonal travai! iipont. Eslo oxcellenlo sys-
Icniadispensacomplelamenle a exlracção
de dcuICS e raizes, sciidn a cullucuçao
nesle caso leila rio modo a lomar linpos-
fiir! a distineção eulro os dentes natu-
raes c nrlidciaes. , ,

Kos poucos casus de exlracção dentaria
iirnlicamos o corgl, recento ilescohorta
dos Srs. Ji. 5I..I. Joubert ft 0. ile Paris, o
qual lem sempro produzido ns melhores
rcsiillndos como uneslhesico. Kspcciali-
nade cm oblurações a ouro. Deformamos
qualquer ilenlauura, que nno fnncciono
bem, garantindo após esse Iraballio a
sua perfeita adaptação. 'lodosos nnssus
Irnbiilhos sãn garantidos por meio de la-
iiies, quu llcniu em poder dos Srs. cllon-
les ; rua tionçalvcs Dias n. 1 ¦

âVV.vVVtlP '"'ii unia ou
mais hypolliecas de prédios, juros c cun
ilicôes'razoáveis, assim como compram-
sifpi-cilins para reniliinenlos, no cenlro
rio comniercio o subúrbios ; na rua do
Ouvidor n. 42— Ccsar dc Carvalho J
lljahnii.

On 
n o i o p fi V Operador especial cm

R. BníSSAH moleslias das sonho-
ras. Vias urinarias, ossos, tumores 0 lc-
ridas. Operações rir; cirurgia; consultns
rias 12 as 2,'rua ria Quilanda ll. 42. lim
Pclropolis, ás quintas-feiras, rua 1'uulo
llarbosa n. 27.

Dtl me. I «Tnnnr participa .1 suas
lil UlíuiiííL iVegucznsquccon-
tiiuia com sua ollicina do costura:; sob
sua direcção. oa Iravessa rie S. lúaneisco
do Paula íi. 20, tcniln-so mudado rio so-
brado para a loja —Travessa rie S. l'ran-
cisco de Paula n. 20, loja.

ALAMMQIJE
Yonde-SC Ulil de cobre, de quatro litros;

informa-se á rua General Pedra u. 107 A,
pharmacia.

f|nülln«;So — 15' conveniente nao
O occupar'-so cisa sem primeiro dosin-
leclal-n emn ns «Lâmpadas d-sinlec-
tanles»; dc l'\ Pitanga: dcpnsilo, rua tle
S. Pedro ns. 22 o 24, drogaria.

,--isrn-ir.tr! I r Excellcnle bebida
bi S [{Ul.LLLfc-cslimulnnio o esto-
maçai. Únicos depositários, Araujo Frei-
as & (I.—ltua dos Ourives, n. lli.

Jfrmieiseo «le Alireu
Castello Branco, llen-
viq-uo de liotly Oox-rôo,
Allonso Fausto do Sou-
¦sai, Vompilio «ornes Mar
rinho o Iwidoro Poros,
isa, qualidade «le sócios
solidários., e «Toso Cosa-
i"io Xeixcix*a do ITlgruei-
rodo Cortes o o coro-
nel Josi! «Xustiniano do
•X-oledo, na «_nalidado «Io
coimnniiditarlos, eoin-
mtiuicam a <:wt.íi pi*aca <;
a totlos os seus amigos
que, em continuação 4Í!t'
fiviiin, Castello 

"Branco,

Corroa «Ss COi"tes, eon-
stitnix'am outra soí> a
donomiiiacõo doCnstello
üSi-aneo, Corroa «"S-* C,
tomando a seu enrgo «>
aotivo e passivo «la-
cpiolto. o iiara o mesmo
oonimcrcio «It* eommiis-
wõ«.'S «lo «:;ite e mais {i'e-
ii«;i-«)S.

Esperautlo o pedindo
<*(u«: os seus lioiiw nmigos
llios concedam toda a
sna protoe<*ião, licam
asrunx-uaiido snns or«'lens
a rnn, «io^i jBcxietliotinoH
ii. 1-JL-—Xlio do Janeiro, 13
<te março de lSOtí —
ST JR iNCISCO 3> E
AIS 3 etE O OAST B t ã j'->
_i Tí, A *N O O — I-IlBNítl-
OH7K 1)1<j KODY COR-
a*, ao a - a ar fo*n so
Bj^ATJSTO 1>íO sousca—
POMPILIO « < >MES
P.IAlí.í.SJlü.O— IWID-OSÍí»
eÉi asais- jrosaíü j osti-
NIA NO "D 12 rAVOX-XS.X)<y—
.TOW3SI CESAKIO rsüVÁX-
iai-xetA.. xyxa xrxGcXjxüx-
BEDO COSSaDSOts".

LOYO BR&ZSI.EIBO
Esta companliia pre-

cisa oontx*atai* rojuíiiistas
e eax*VOCÍX"OS pnra o ser-
*vií"o «los seus vapores ;
no escx*iptox"io á t-na da
Sando n. X-í.

DE. BOSSAS TORRES
ESPECIALISTA

em moléstias cancerosas, taes como:
cancros, cpteliomas, liistos uterinos dus
ovarios, tumores do qualquer espécie,
rlictiiiiallsmo, svphilis cm suas diversas
fórnins c viirlcdíites, c bem nssiui Iodas
as moleslias da pelle.

Cura radicalmcnlo qualquer deslas mo-
Ieslias em um curto espaço dc lompo; nao
emprega ferro curliiiite nem substancias
cáusticas. , ,

Consilllas diárias no sobrado n. 43 da
rua rios Andradas, das 0 da manha ás -i
ria tarde.

Anorga
A viuva Anorga, A. 0. Morius ci-

lyldaill os amigos e parentes pa
acompanharem os restos morlaese

__ sua ínnocenle lllha o nela, ria a
Buarque de Macedo n.27 para ocemiteo
de S. João Daptista, ás 4 horas da tare
Náo lia convites pur carta. 
BBBBBBaBgBBaBaBBBBaSBft

CARLOTA DE SOUZA BimXCOl
João José do Carmo Diltoncourt

isuas lilhas, Augusto riu Carmo llitten
courl sua senhora e lillios, Francisci

__ llitteiicniirt Villar e seus lillios, Om-
Ihcrmo Ferreira de Faria, sua senhora c
lllhos, Anlonio Gomes Saniarem, sua sc-
nhora e lllhos, Augusto Domingues llaslos
e sua senhora, Eduardo Orlando Ferreira,
sua senhora u lilhus, Joanna d'Ulivcira
burges du Carmo e sua (Ilha, Antônio
Ferreira de Faria, sua senhora, lillios c
cunhadas, Maria Amalia do Carmo Car-
valho, Jusú Leoucio do Lima, sua sc-
nhora e lillios, Jusé Maria Ferreira, sua
senliora, Illho e nora, Carolina d Oliveira
Faria e lllhos, Dr. João daGainaFil-
guciras de Lima e Ilonorio Leoucio ílc
Macedo agradecem cordialmente a todas
as pessuas que dignaram-se acompanhar
os restos morlacs do sua prezada esposa,
mãi, avó, sogra, lia, cunhada, prima c
amigaCnrlotn«Ioáonasn icittoii-
courl. e ile novo lhes rogam o cari-
doso obséquio de assistirem a missa que
mandam celebrar peio eterno descanso
de sua alma, amanhã, quinla-feira 10 uo
correnle, 7» dia dc seu passamento, na
matriz do üngenho Novo. as 8 1/2 horas.;
e pur esse aclu rio envidado c religião
desde jã sc confessam gratos- •
ga5SBB«3BiBfflaaBgBg38Baai

VcnusUimio Severo ile Araujo

t 

l.uiza Madureira do Araujo c seu
mnrido Jusé Madureira Barbosa e seus
lillios convidam ims parentes e nmigns
rio llnado para assistirem a missa do

Ki" mez que mandam rezar anianlia
quinla-feira 1!) do corrente, na matriz do
Santa Uita, ás 8 1/2 horas, pcln descanso
eterno rie seu pai, sogro e avô, pelo que
desde já se confessam cralos,

SBRVEUTB DE PDABIACIA
Precisa-se rio um rie conducla alian-

cada; na rua lladdoclí Lubu n. 170,

Capas dc borracha
bolas e roupas de oloado; nn rua Fresca
n. *.'.

m/iu

/-lonijirn-tio iiinaciisaalé 14:0001", cm
([ linear alio, e que não exceda a meia
hora ilo buud; informa-se na rua dos
Arlislas li. 18, Aldeia liiuupiiilit.

rr.ii-.-iMpc.MM.-i-Ho uma casa cum cun-
il trato, própria para qualquer negocio,

com muilos bons coniniodos parn alugar;
para ver e Iralar, na praça Tiradenles
n. 49.

MnnrtoSiiicifl 
ColoBtimif! cnm

bonitas e variadas peças de niusicii,
vcnde-so muito barato; rua Oonçalves
Dias n. 22.

i ©celta—Mine.M. W.S. leinumncarla
.nesle escriptorio.

ynlcn 
lisa—Tinia pura marcar

roupa, preln o encarnada; rua do Ou-
viriur 127, casa MerillO.

rsrMTICT8 c,)sl11 |,url0> especialista
ilt» l ÍOf A em dcnlndtirns sem ex-
lialiir raizes, denles it pivot e oblura-
cões a ouro, garaulilldo solidez, peilei-
ção e absoluta ausência dc dòr, pelos
processo:! mais aperfeiçoados c moder-
nus. Consullorio, largo A;i Carioca ll. 3,
rias 12 ás 4 horas da larde, ponlo rios
bonds de llolafogo.

¦ rniiorntorSoo— Explica-se a lOí*
I por matéria: na travessa Senhor ilo
ilattosinhos n. õ.

tit'i"«iiiii<loít nroiimllctiB— lies-
S íruidnr dos niosquitus u porfiiuie dus
aposenlos; rua tlu Ouvidor 127, casa
Merinó.

Aluanni-no 
commodos mobiliários

para rapazes solteiros; na rua Dois
rie Dezembro n. 43, Gultetc.

A'SlHl2 IIOMSDA WANM
EM FRENTE AOS MESMOS

os pi"edios acima _*efcx'i-
dos, construcção de pe-
di-a e cal, com seis pox*-
ins na frente tio pavi-
mento térreo, seis no
primeiro aiidar,«;om sa<5-
cinta o grado tle J'<"x-r«>,
assim como no sc£*ntido,
tudo eom portadas de
cnntarin, o pavimento
térreo diviílUlo em ar-
mnv-.ens, csex*iptox*io e
«luas arcas, o px*imcix*o
andar dividido em tres
salas «í «Inns iirens, seto
<pi:ix*tos, (lespeusn, cozi-
nlia e «puirto com la-
1 riii.i ; o segundo andar,
cpiat.ro salas, oito <_u»r-
tos o dans eoseialias, um
sotão com «xiiatro Jane-
Ias pnru a nrea e quatro
para os fundos, dividido
cm quatiro qnnrtos.

Medição dos px*odioS
13 metros e fi*5 centinxc-
tros de frente O ÜV m«*-
ti*os o «O centímetros
de fundos.

Os Sx*s. px*otendentes
poderão desde jtt «-'Xji-
niinal-os, com pex*missão
dos Srs. inquilinos.

Parn mnis itilormat/õcs
com o annuuoiante.

/i 
liigsim-so tlois conunoilos para mo-

% cos sol lei ros no becco rios Ferreiros;
trata-se na run da Constituição n. .13.

âXatreS-A-SJ-l 
o sol>x*a«lo

do px-odio da rua do
Lavradio n. &«?, "« cha-
v«;s estão na loja «lo
mesmo; tra i it-se no lur^o
do ifcocio ii. W.

i_.rceieui-.HO 
rie uni caixeiro que saiba

ler c escrever; na rua Maltu Grosso
n. 10.

jvrsivnlliiiB inocnnlciiH para bar-
l^bciirasi nroprto sem sc eorlar, o
que ba rie mais aperfeiçoado, preço ba-
rato; rua (lunçnlves Dias n. 22.

Üm 
moço habilitado oUcrccc seus

preslimos pura casa commercial ou
escriptorio, para cscripltiniyão^ carta
nesle cscriplorJo cum as iniciaes T. A. M.

rsicanursiH — Bonito sortinienio, do
Ji todos os feitios, o que ha dc inais

tino, para unhas, costura, cabello e, ai-
laiales, preços sem competidor; rua Cou-
calvos Dias n. 22.

E*,i"<M"I*u-Nii 
do uma empregaria para

cozinhar o trivial o lavar para peque-
na família; na rua SanfAnna n. 71.

nroctHti-so do uma liiviuleir.i o uma
_ cozinheira nacional ou estrangeira;
nn run Silveira Marlins n. 24.

5p"ocl«n-co 
rie uma criaria; na rua

Visconde rio Itio Branco ll, (i, 1° andar.

Um 
casal sem lillios deseja Ulil snlão

independente, com ngnn o despejo, cm
casa rie familia seria, ate 70$; quem liver
deixo cnrln no escriptorio desta folha
cum as iniciacs J. P 1-.

ifliiiitolns tio monto dc soecorro —
ILiCoiniira-so c pngn-sc inellior tio quo
cm qualquer oulra easa; na rua Selo* de
Selembro ll. 57, I" andar.

Viiltnnioiiio íKnoÍ5>l»— Onilanda
ii. 123, Dr. ü. Cruz. II as 12—3 ns 4.

0«IoHi»l*ocl»nto 
mais enérgico

são HS iri.uiupnriuriesinliTlüiilc-. de l'.
Pilantra: vende-se na rua tle S. 1 etlro
ns. 22 e'2í, drogaria.

a nana di Míl do Dr. Ilcitencourt
A C.ÍH'!ljLii!líii cura todas ns moles-
lias chronicas;na rua du Assembléa u. iJ-
1 parrnfa óíOUü.

pv7'.~7-*j?'^^-^r^7(.?,'**í't;XAQUEi;A5

fe'8_a mãfs calios tm e m _\
CÀLL0PED1NÂ

ELÁSTICOS
7fOOO

Cintos elásticos dc seda com uma linda
livela, para senhora, a 7,5 ; na Casa dn
Colia, rua rie Uruguavima n. 110.

ViccnlD Pereira dn Rocha

tllalbina 

Joaquina da llocba, Alfredo
Pereira da Ilocha e sua mulher,
Francisco Pereira da Silva e sua la-
milia ( ausentes ), Francisco Alves

Peixolo c sua mulher I ausentes), Fr.m-
cisco Alves Peixolo da üama e sua mu-
Iber (ausentes) agradecem ás pessoas
que se dignaram acompanhar os restos
niortaes tle sen prezado esposo, pai,
sogro, lio c avò Vlconto Poi-oira
«tn atoclni á sua ultima murada, 0 do
iiovu convidam seus amigos o _os rio
linado a assistirem ú. missa ric 7o «lia,
que mandam celebrar Imje, quarta-
leira 18 du correnle, ás 8 horas, lia igreja
rio Senhor Bom Jesus do Calvário.
(_BEg_agagM-Bags8BSi*Raffiras-gaaai

üÜlWTI-rf.7M'i.r.iCAS il)!'.'iitnr _RÚW5Elk
Mktb Ki:g-it. ):','Ui.itW..a,r,'!-hí.»!i-u!,uRi)

«o Rta-DE-JAKEIRO : ANDUfi DC 0L1VEIBA

/ o-.-ijit-íi-HO ouro de lei, garan ido, a
L2J30Ü a grnnnua; na rnn dos Ourives
n. 113, sobrado, ofllcina de ourives.

Empregado k escripiorio
Precisa-se dc um moço que saiba bom

o porluguez e francez e que lenha pra-
lira dc revisai).

Trnlu-so nn run de S. Jnse n. :i7, 1"
andar, tias 11 horas da manhã á I hora
dii l.inle e das 3 iu; 4 1/2 da larde.

íiviX /Ul,
/_n°_r iWm

j I 1 I Wl Ha
í i l_?_l *M
(¦3,1,1 |"S5w« r-^i!

MITES OE UZMI

BOM EMPREGO Bt CAPITAL
VAZEMIA BE CULTIVO li CMAÇÍQ

liu alqueires dc terra, .í0 cm pasto ric
capim gordura, 40 alqitoircs cm inallas
virgens próprias para café; 20 a 25 mil

pés do café plantados de novo, cannavial,
iiiandiucai, ruças, porcaria ilu pasto e
sova bou casa tle vivonda, pomar o (li-
versas outras obras, lodns bons: engenho
ile cann.i o gado ll criar, muito bom. Paru
mais informações com ns Srs. Mariani,
liamos ,':• C., Moraes Tinoco & C. e Fran-
cisco .Insi: llibciro, aquelles li rua Muni-
cipal ns. 12 c II. o esle a rua tia Prainiia
n 84. A fazenila é nn município do S. Se-
bastião du Alio, listado do llio, a3 léguas
do Ires estações da eslraria dc ferro Cau-
lagallo e Magdalena.

Francisco Ignacio de Oliveira
Aguiar, João de Souza 0 sua ninllier,
llaul tio Aguiar u seus sobriiilios,

agradecem do intimo (Palma n iodas
as pessnas que tanlos exlrcuios lhes pro-
digalisaram no doloroso transo do falto-
cimento de seu prezadissimo filho,
cunhado, irmão o sobrinho Arlliur
Agutnr, e do novo lhes rogam, bem
cnmo a todos os seus amigos e nus
iln linado. o caridoso obséquio de assis-
tirem ás missas de 7" dia. que por sua
alma serão celebradas hoje, quarta-
feira IS rio enrrente. ás S 1|2 burns, nas
igrejas dc S. Francisco rie. Paula e bao
João llaptisla da Lagoa; o quo desde jú
niiiitu agradecem.

geai-SBSBaiaagBBgBaaBg

nomnitidiiB-Alugam-so commodos
I jcuiii pensão a casaes o moços sérios;
na rua tio Lavradio n. 3U.

moBoewan inootinicnn — Atuo-
B Inm-so a llcar como novas. Grande

ofllcina de cuidaria—amolam-se lezou-
ias. navalhase Ioda a qualidade do ferros
cortantes, preços módicos; run Gonçalves
Dias ii. 22.

13i"(?«:í»ii-ho 
rie uma criaria para cozi-

nhar t: mais serviços leves do casa
ile iluas pessoas, dormindo no aluguel;
na rua Silveira Marlins 11. 4.

Pi"<m".ísi»-ni> 
de coslnroiras habi-

Diárias; no Mundo Tliealral, ú rua do
Lavradio n. 01.

IIM llil

Prcclsn-tio de uma cozinheira; na
rua Senador Pompeu ll, 152, sobrado.

DA-so 
dinheiro sobre hypolliecas nns

subúrbios; na rua do liosario n. .r>3.
.Náo se aceila intermediário.

m iiiucn babililailo com 0 curso riu

_. Oviiinmio Nacional propõe-sn a leç-
cionnV cm collegio ou a esludanles do
preparnlorios ns matérias do mesmo
curso; cartas a l. D., Iravessa rin Cor-
rclor Figueira n. 18 (run rio Ipiranga).

ATTENÇÃO
0 abaixo assignado, lendo honlem per-

ilido nn rampa da praça rins Marinhas
mu moiiogrniunia cum ns iniciaes L. II.,
perie o especial favor á pessoa qne 0 achou
entregar o mesmo un ngencia da pre-
leilura ilu Candelária á praça do Mercado
n. 85, que será gnililicadn — Luiz Oon-
calces de llarros.

_í?0l S DE i)z.\n
© eoSlopodinn ó o nnieo sa?..

ípaclor infallivel doe cnllsü^
Sota uso não impede «lo as»
•Jai1 calçado.

DEPOSITO ÍÜRRAIi

Ssogaria Paeliseo

lISSIMUi'
82, RUA DE S.JOSÉ, 82

A viuva llergcret participa an respeita-
vel publicn 0 11 seus amigOSquC vai cun-
limiar emn o estabelecimento acima, pe-
iiiiiiii) ans antigos fregnezos ria casa a
coadjuvação que so dignaram dispensar
a seit defunto marido.

Kn gerencia do estabelecimento es-
merar-se-ha para salisfazer ás pessoas
que a honrarem com sua freguezia.

Isaura da Silua Pereira.
11» ANMViillSAlUO

tlluje, 

ás 8 1|2 horns ria inanliã,
será rezada uma missa pur sua alma
na igreja du lluiulliu, em S. Ghris-
luvftu.

tfr^&?rW!_Slrns^^

Den• 
ol — Cura instantnnon da dor de

dento, vidro l£500; ruas rio Senado
•Uã, Sete do Selembro 14 e Oeneral Cn-
mara 150, drogarias.

(iiiHiuiieiitoM—Trala-so 
dns papeis

jmuito barato; narua de Santo Anlonio
n. 23, loja.

Na 
casa de familia .i rua Torres

Homem n. 20, ein Villa Isabel, acei-
lam-so meninas o meninos para educar :
internas por 40Í o externas pnr o. o
lccciona-so piano e canto a II e 2JJ pur
iicão.

Ontoln» 
de instrumentos do musica!

coiiccilam-si! cum perfeição 0 garan-
liilos, preços mudicus; rua Gonçalves
Dias u. 22.

1)rí"iíiwa-n«i 
rie uma cnzinlieira tle

conducla afiançada; iuforma-so na rua
ria Quilanda u. 35.

{•,i"««c.l«i»-Hi5 
rie um pequenn para'serviços 

ilu rua; na rua (icncral Ca-
mara n. 252.

00 Ilua ila Misericórdia 90

f__i'Oc!an-HO rie uma criaria para co-
1 zinhar o lavar para um casal; na rua

dos Inválidos n. 07, sobrado.

ÍlroçlBn-sc 
rie uma cozinheira e de

uma ama seccaque dè referencia de sua
conducla; na rua bcnndor liuzebiun. I3S.

* n Modo—Novo jornal de inorias de
j jParis.enm üglirillOS coloridos e moldes
cortados tias tiliinias novidades. Chegaram
os números l, 2, 3, í, 5, li e 7 rio mino
correnle, com ns moldes ric manga
Vtriande, saia, capa Slella, jaquelle, ves-
tido pura menino, cada numero SOO nus.
Assinaturas: ti inczcs I5JI, Eslados 17,5.
A 1'. Ilcynaud, 12'i rua du Alfândega—llio.

Pnrn 
possuir rienles bellos c sãos

usai sempre o Pó Denlifricio rio Dr.
Gastou Woriiis. Deposilo gorai, rua Con-
calvos Dias ll. 70, esquina ria riu Ouvidor.

COLETES '
Mme. Missick, lendo recebido grande

quantidade de fazendas c arligos para
fabricação do coleles, tudo que ha do
mais Iiuo no gênero, parlicipa as suas
amigas e no publico em geral que boje
não na quem possa compelir com os seus
coleles, tanto mi fazenila como na dc-
gancia de seu corte. Attelicr aberto das
8 da manhã ás 8 da nuile.

II RÜA DO THEATRO II
sobrado

ESTÔMAGO
Attosto tjiuj sollVondo

do estornosto curoi-mo
com :is x>il"l1!W niití-dys-
-peptit*!!-* <1«> Dr. Moiii-
usoliiiain. Leandro Poua.
(_Tii*ilia rceu n li <i O i d si •)
_>oi>ositn,rio Silvn, CJ-o-
mes & C, «íJ o r-i-í: rua do
S. Pedro *-i*J e tt -JL.

PHARMACIA

Precisa-se rie um ofllcial; informa-se
na rua dos Ourives n. lli, drugaria.

^??

LA.VA-.S 
iü c eii-ísomiiiii-

se roupa tio liomom o
t-ioiiliorn, «om |>oi*foioíio;
á travessa da Vista Ale-
{_fr«i n. O loja.

/-isii-ün» do liança — Dão-se para alu-
Ligueis de casas ;" ua rua da Assembléa
n. .V.i, Io andar.

Iji"«cin:i-BO 
de um menino para ser-

vieo de copoiro, CUI casa do laniilia ;
na nia Senador Pompeu n. 224.

»,_^-r

LEILOEIRO PUBLICO
Hua da Quitanda n. 48 (escripiorio)

tlcviilaiiioiilc aulorizailo
pelo Exm. S.v. I>r- juiie

«ln. IV ]irel«ii"isi <i a
reíjiierinuíiito «Ia líxma.

Sra. JD. _í«;liiiin-
da X^erreira Monteiro

mvA El! LEILÃO
A3IAINÍIÃ.

pll-tia 191» corai
Vs 1) horas da (arde

EM FRENTE AO KESRIO
a preilio acima «tom V
metros c <5 ccntiínoti*os
dc frento o tt"?' metros
e -•Lií' contlnicl ros <!<" fim-
do, construcção do pc-
dra o cnl» fronte <1<* azu-
l<"__o, oom tres portas na
freuto do pavimento ler-
roo e i ros port ns <!om sn-
endo o grade dc ferro no
sobrado, indo com poi—
tndn do cantaria, «livi-
ditlo o pavimento térreo
em armazém e ári*:i o o
goiürudo cm «Inns, snlnSj
tres (luitrlos, salota,
onlro quarto, cozinlia c
terraço, tanoj.no jiaruín-
v;ts.oni c uma escada «pie
da imra uniu arca.

Informações con* o nt\-
niinciantc íi ruu do Qnl«
tau.ia u. 4®, eacriptorio.

Iro -i«n-no saber onde mura o Sr.
Dr. Alberto tia Costa Lima llraga, para

negócios do laniilia; se quizer nnuuncio
por esta fullia para ser procurado.

1}i-o«iinii-Ho 
do cigarreiros do palha;

. dá-se fumo, paga-se bem; na rua
Machado Coelho n Sti.

IliatrinneiitoB 
de melai e madeira:

pistOes. trombones, snxes, liunibardi-
uns, contrabaixos, ophcleydes, clari-
iielles. requintas, flautas, llaiitius c tudo
necessário concernenlo n bandas o or-
cheslras, preços razoáveis; run Gonçalves
Dias u. 22.

Repouso 
tranqüilo — As pyra-

inidcs aroniolicas destruem us inns-
quilos o tlesinfcctam os aposentos; na
rua du Ouvidor n. 127.

fi H *_) fEu I H^
m-t-K,

i) S. 22—A Pialadinlia

Uma senhora rie esmerada educação
dispondo ainda tle algumas horas no dia,
propõe-se a leccionar as maiorias quu
constituem a inslruccão primaria a mo-
ninas nu meninos cm domicilio ; carlas
no cscripluriu desta tolha cum as ini-
ciaes C. A.

liVIiM TOMAIt-SG AS B'i-
Itilno Ciitlisirtlcaa

lim_m

niniTri flC üc ,::is''*! do penhores —
l AU i fcLAOKãO ha casa que as pagno
Itio bem como a do CMoiuus &-ti,, rua
rio Sacramento n. II; compram jolas,
ouro, praia c brilhantes.

_ptiBtiinontoíi — Trata-se rios papeis
iiiin civil e religioso ; na rua da Assem-
bléa n. 53.

|?un«Iiis para quebraduras, preços ra-
__ zoaveis; rua Gonçalves Dias n. 22.

Proolea-BO 
rie uma menina ile cnr

paga-se 25/!; na rua Conselheiro Pa-
ranagua n. 2, Villa Isabel.

("iroclsn-no 
de carpinteiros para loja;

na rua Pedro Américo n. 2S.

Íji-ccimi-Ho 
dc tuna criada ; na rus

do llezende il. St), sobrado.

nroolHa-ao do uma cozinheira ; na
( rcaS. Luiz Gonzaga ll. tii, S. Chris-
lováo.

*_|i"eo"fsn-Bo dc uma criaria ; na rua
1. ria Lapa n. li."', loja dc fazendas.

pnsamentoB—0 solicilailor Tavares
\ .prepara o legalisa os papeis precisos;
escriptorio o residência rua da Consli-
luição ii. 1.

DR.BETTE»C0yRT-«iK:
ia das moléstias das senlioras, sypliilis,0
moleslias venereas, estreitamento; da
ui-eirasem dòr; hydroceieá, impotência

EonorrhÉas. Consultas « opernçoos <i o
us a horas, rua Sele rie Seteinuro 11. S,.

/T_kMSáí/\

AOS POBRES E OPERARÍOS
Nesle tempo em que repeulinainente

appareccin as perturbações rio estômago
o rio ventre, que muilas vezes so desen-
volvem durante a noite c, nao sendo
tratadas logo em começo, podem se
transformar em inuleslias graves e mor-
laes, devo-sc andar cnm um vidro do
tintura ou uma caixa rie pilulas rie No-
Claudia Amara, remédio paulista, para
lotuar-so em qualquer lucrar ondo se
esteja, logo qúu se sinta um mao-oslnr
ou qualquer snlliimentu interno.

Yendeui-so por 2Í500 a liulura e 2* a
caixa rie pilulas, cm qualquer drogaria
riesta capital e nn deposito dn fabricante,
á rua du S. Pedro u. 7', Io andar.

I

O I).-
;elCONSULTAS GRÁTIS

lencourtda consultas grátis aos pobres
que o procurarem ao mi io-»Jia na rua
ila Asseinblóa 59.

Ç_ft^__^i___%_y

Bonito 
«i variado sorttinoiito

rie pince-nez o óculos para lodas as
vislus. preços razoáveis; rua Gonçalves
Dias n. 22.

Íl 
rniulo fabrica rie malas e artigos

ji para viagens*, nn rua Sete de Setembro
n. 33, casa de Manoel Joaquim Marinho.

nrccisa-so9 para casa rie unia fami-
í lia eslrangeira.de Iratamcnto, tlc uma

innca lambem estrangeira para arruma-
çáuile quartos c outros serviços leves ;
it familia passa o verão fora.paga-se bom
ordenado; trala-so á rua Primeiro de
Março n- ül (loja).

flrocisn-ao de uma cozinheira : na
l rua Dois de Dezembro n. 43, Caltete,

t-lor«lornni-Bo 
as apólices ns. 2.2.'iS,

5.423, 8.2»'i7, 8.248, 108.0S2 do valor
de um conto de réis cada uma,juros í'l,
ouro convertidas, quem as acuou queira
lazer o favor do as entregar na rua do
Ouvidor n. ;t a Joaquim Carneiro de liar-
ros, que llm agradece.

BELLEZA BO ROSTO tâT%
Dr. Uellencourl é a melhor preparação
para dar lindo avoludado a face e amam ir
a pelle, Urando manchas, sardas, çspt-
nhas, caspas c dosfazondo as ruga-; tait-
bem serve p.iraenn-orvar o po do arroz
l.o roslo; mu diAssciubioa il. 5J—t vi-
dro S/MOl).

yiNH0T0„!C0ôOoLmeli.or,econ
Eliliiinlo e rcslaiirador ria saude; na rna
da Assembléa n. ã'J, pharmacia icder.il.
1 garrafa õ-ioüd.

|_ái___l____lS^-iM

'r.í.mé] 
(lcsysreinnáquellcsgermens'[¦'IvliiilA ('(. doença que Iciilnuieule
arruinam*a saude. Como ca-

rt,-« c. Ihlirlico sãn inimitáveis.Suu-
fSçp ves, porém perserutadoras,
£>&.« eslimiiliiin ns órgãos secre-
fi- lorios excrclorlos a uma

acção nuasavcl. Sãn composlas somente
de ingrcdicnles vegetaes, sendo por isso
divres das qualidades perniciosas encon-
lti*ailasii'uuli*aspilulas. As

Pilulas Calkrlicas dc Aycr
Pão nisucaradas e agradáveis á visla e

paladar. Ilcglllando as tlúscs em cnnlnr-
midndc cnm ns direcçOes mio acompa-
íibam cada frasco, eslns pílulas podoin
ser ministradas com perfeita segurança
a doentes tle lorias as idades, (.nino
pilulas para depois do jantar, tomadas
nara assistir o processo da digestão, suo
ellas do grando benellcio, e como laes
largamente usadas na liuropa, America c
Iniins os paizes eivilisados rio mundo.
Para dureza do venlre, indigestao, dys-

pepsia, bilis, dores tle cabeça, ilesarrau-
jus rio eslomago, perda de appeliie, des-
ordens do ligado o rins .as Pilulaa
«te Ay-ntr são de valor incalculável e
devem ser conservadas n mão, em tudas
ns lamilias, parn casos repentinos.

r-l*_l'A!lAD'.S i'i:i.o.

Dr.J.C. Aycr JcC.Lowcll, Mass.,E. tí.d*Aiu.
A'vcii.l.i nas

principaes pharmacias e drojana do
inuiiilu.

,-¦ Os amigos ilu Carlos José Pires, Dr.
¦SiFraiiIílinTires, Carlos Pires, Manoel

|| Pires e suas Exmas. familias (ausen-
SL tes) convidam os parentes o pessoas

do amisado rios mesmos para assistirem
ii missa de 7" dia pur alma da inditosa
joven ."Mnria iln Conceição I»i-
i"«"n que será rezaria na igreja do Nossa
Senhora ria Conceição,á rua rie S. Januário,
amanhã, quinla-feira 19 tlu corrente, as
8 boras ; antecipam nssciis agrarieeimen-
tos Antlrade uainisão, José A. ria llosa,
Trajano da Silveira Jordão c Francisco
Mello.
__?_____^sw-m2ss^s^>m^Sj\mi

D. ANNA DOMINGUES DA'
SiLVA CUNHA

D. Anna Domingues do llrilo Silva,
iOlvmpio Domingues rin Silva Cunha,
Alircdo Domingues da Silva Cunha,

_ D. Anua Domiugucs dn ('.unha lli-
¦iro, I). Ulvinpia Domingues Tavares da

Silva Dr. Álvaro Caminha e Dr. Luiz
Aulouio Domingues da Silva convidam
Iodos os seus parcules e amigos a assis.
lireui á missa de 7» dia, que poi'
alma 0 eternn descanso do sua lllha,
mãi, Irmã, cunhada o lia 1). Anua
SDoinintuieB «Iu Mitvt» «'.iiulin.
fallecida uo lieani, mandam rezar n;i
igreja de S. Francisco tle Paula, as 8 1 li
huras amanhã, quinla-feira 1!) rio
corrente ; confessando Iodos desde já a
sua gratidão aquelles qno so dignarem
de corresponder a lão justo convite.

ggagggggt__v_a__m_twmmBWBMÊ
KTITI-iBiRO"-*

CAPITÃO FRANCISCO OE PAUL»
TELLES DE MENEZES

1° AKNlVCllSAItlO
Julia Telles de Menezes Rocha,

lAllco Telles tle Menezes llocba, Aih
gusto Vieira da lincha c João Vieira
da lincha convidam seus parentes e

amigos pnra assistirem ;i missa rie Io
anniversario pur alma ile scu pai O
sogro amanhã, quinta-feira 1!) rio correnle,
ás" S horas, em S. João Baptista , de
Nillieroy, o agradecem esteado du religião.

mimnmA

Ítrcclsn-BO 
do unn menina de tiual-

nuer eór, tle 12 a lí annos. rie bons
costumes e carinhosa, para andar com
uma criança do 2 annos e Iralar ria
roupa, damio-se ordenado e bom Irata-
mento, ou vestindo-se, catçaudo-se c
dando-se educação e não saindo á rua.
só ; na rua Gdieral Severiano n. 50;
Dotafogo.

Perdornui-ao 
as apólices com juro

de õ "/. annual, a de n. 1.400 do va-
lur tle 1:U00Í c a de n. 2.710 ric 50OÍOO0.

0I»etlt 
Kclio «lo I» *sa«>tl«? —

Chegaram os números do dia 1 dc
marco, com molde de iiiíiíwíi noro, para
vestido de passeio. Chegado lambem o
numero do dia S ric março, com molde
rie Woiwa, para mocinha, 500 réis cada
um. Assignaturas: 0 mezos IO.", para ns
IMados l*'*.t):il'. Dirigir-se a lynograplua,
rua da Alfaudega ií. 124, ao Sr. A. 1'.
Hevnaud.

rio Dr. Dcllencourt cun
,H'j em seis dias as gon ir-

rhéas; iia'íua da Assembléa u- 5'J. t vidro
3Í00O.

INJECÇÃO

ü\ipoteí*icía rrPves'*
latlvo; na rui da Assembléa, u.
macia Federal, preço 10JWO0

03. Plur-

PEITORAL DE JAHálUMO %£_*&_?;
losse, bronchiles. moléstias do peito; na
rua da Assembléa n. 50, 1 vidro 3JUU0.

Pi"ocl«n-Hc 
de IrnbalhailoíCí, cavo-

queitus e pedreiros, para a estrada de
feriu Oeste (le Mina:-. tr:ita-:c ua rua
Primeiro dc Março n. *li.

opoiiBO lríiii(|iiit(i — As pvra
..inides aromaticas deslrocin os mos-
quilos e desinfcclam os aposenlos; rua
rio Uuvidur 127, casa Merinó.

R
nva-io roupa com perfeição; narua

jrie S. Pedro n". 314.

i-n nf)io n tle carimbos rio borracha;
t' I-l D lliu H rua dos Andradas n. IU,
sobrado,

OUVIDOS-lestiaa com as finttnB
a» laouriloB, preparado do pliarmtt-
ceutico J- Siras e approvadas pelo insli-
tulD sanitário federal —Deposito: Silvo,
Gomes & C, rua dc S. Pedro ns. 22 e 24,
drogaria Sul-Amcricaiia.

ALEGRIA & C.
ruas Tlieopliilo Ottoni 122 a

126 e Prainiia 131 a 137

FABRICRÜTES OE

slamhiqucs de cobre de systema mo-
tlerno para fabricar aguardente; esles
nossos «ppnrclhos lèm sobre Iodos ns
Fetis seiiielbiinles n v.Miliigcm de exlra-
iih- imin n álcool, licando a aguardente
nun o goslo natural da canna. o que nao
ocnnlececom ns outros apparcihos cm nue
a distilüi-ãn se í.':z na coluna (nu capcllo]
deixando eslesangiinrdentodecanuacom
poslo igual á ipie é bula de nualqiicr
cereal.Os alambiqiies contínuos dão pre-
jiiir.o riiiranlceada safrae pormalgradua-
dos deixam saii ovinhote; isto nãn ncon-
lececom os liossns, que são Intermitlcn-
tes e que poilein sér trabalhados por
qualquer pessoa.

Moendas de iodos nn tamanho.-;, par
canna com movimento para água, vapor
ou animaes.

Engenhos para serrar, de uma ou mais
Ecrríis.

llodiif de ferro bydraulicas, dc qual-
quer tamanho. .

Ilacbiuas Cores para descascar o uru-
"ir café. . , n .

Machinismos para farinha dc mandioca,
polvilbo, assucar, etc, etc.

lMPÜllTADOilliS np.

Moinhos para café c fáá
Arniloo, il«"Ii-.illiailoi*o4

c loiln n clnsMO «lo ni"li_o3
p:«*a a lavoura

•*37S^Sfi?pJ»í^ly:*lPSS|

PRECISA-SE
falar com o-Sr. Anlnnio (iorecha, lilho
iln Sr. João Anlnnio Corecha, quo so acha
cmnrcírailo no registro da alfândega
ilesla capital. Eslação de Madureira, es-
Ira,ia 1'ortelln, segunda venda, para ne-
poci-j de familia.— Condida Muna Core-
cha- , ,.,,.,,

Itio, 17 de março de ií>.,o.

i__r_r.í^Sii'____ÊÍ^ir,
GORA ECONÔMICA, 8ERÜ RIVAL

Dores, Inflainmasfios, Coríaáuras,
rn Queimaduras, AíraoiTcimaií. <
h Homoirliagla, Lumíjago, Cüíarrlia jE Rlieaiatísio, Varií, ::
s Mal de Garganta, Olhes. Opiüos,.^
x Carltunciilo, Hemlglô, ?

Flores Brancas, Dlarrnea, Tosse,
HUMPHREYS' MED. CO., NEW YO?:'K.

Aürsiii.i íEiiAi.1 DBOmnu iit.iirniitTS,
4S» PJaI[iíi Ml DOEKOS AY&EüKi

l_ vti-üa c:.i tod„ us riisnuaelsi

DEPOSITO PER-ANF.NTIS

iilAGALHÃES.LUCIüS 6 O.
36 RUA DSALFAUDEGA 33

llio nn Januiuo

FARDAMENTO
Vende-se jÚnló ou .separadamente um

tle .-íIIVits honorário ; paia ver o Iralar
ua nut du Senador fouipeo n. 87, ai-
faialaria.

BgpaBBBaBBWBMBaMBaB8BBBM
i, mm luiza
Kebaslião listanisláu de Ascenção,

|aliiuiiia de Ascenção Mallos, Djalnia du
Mattos, Maria Ascenção o mais pa-
rentes convidam ás pessoas do sua

amisade para assistirem;i missa de 7° ilin
que fazem celebrar por alma do sua
prezada mãi, sogra ecuuhada.l). ^oio-
i-inn í.nlza«loABconçfto,amanlia,
quinta-feira lll do corrente, as .s t/'i huras,
na igreja do Parlo ; e por esle acto de re-
ligião desde ja sc confessam sumniainenlo
gralos.
{S_S__S_5í-__S8_5ÊSR_i38:SS-^Saffli

BENTO PEREIRA
JJosé 

Pereira tle Oliveira e .Manoel
oJc.sé Pereira convidam a Iodos os

Ij seus parentes c pessoas rie sua ami-
JL sade parn assislirem ;i missa rio seu

sempre chorado irmão, que será rwada
Imje, quarta-feira IS uo corrente, as 9
horas, na matriz du Engenho Velho u
desde já so confessam gralos c agrade-
cem ás pessuas tpie assistirem a esle acto
do religião e caridade.

BOMBEIROS 8 FULEIROS
Precisa-se perfeitos cm sua arle ; na

rua rie .S. Joaquim n. 39.

iaasBM8aB8PBawtBB8BB^a-aBaagBB
RODRIGUES TIIOMAZ 

'

MUflR Mm
Conquista tlns Tnlismans
Faiiilaiiguassú -
Mãi Joanna....*" -
I esla no eco -
Capadocio
Jii^'o dos bichos
A volla du mundo em SO dia-s...-
Quadros vivos.
Aüuaiiaclid.'ü U.WALO

.'Ali
í.')l
ÍÍU-)
JÍOl)
.-,))
íill
Í3IH

i;u))
líiu

n llenorina Pinlo Rodrigues c sua—iíi l!i;i convidam seus pai entes e
pessoas rie amisado para assistirem

_ uma missa, que pnr alma dc scu
fallecido marido ci pai PrnnciBoo
ItoiIriguoH 'riiomaüe mandam
celebrar amanhã, quinta-feira 19 do cur-
rente, ás ll lil horas, na igreja de S. i ran-
cisen tio 1'aula, 7" riia de seu. fallcct-
mcnlo ; e pnr esle nclu do religião se
confessam gratas.

X SMSEIÍ0jiMAHAti
SUCCESS0IIE3 DE

LEITÃO & BAPTISTA
Leilão de juias Iransferido para o dia

IS do corrente rios penhures com seis
mezes vencidos, podendo ser reformados
ou resgatados até a véspera; na tra-
vcssa tio Thealro n. 1 C.

Avwio— ü excedente dos penhores
vendidos cm leilão será entregue aos
Srs. mutuários á vista da cautela.

K0VIDADE8 RIUSICAES PAU
PIANO E CANTO

Missa Campal
OGondolclrorio Amor
Laranjas daSabin.i
Conquista dos Talismaiu..
Cavallcria llusticana
Los dos Paraguas
uiiu Celeslino
Abacaxi

,«ll)
tVi)l
ÍÍI)
fc))
íi)l
fiOU
,'.l'H
.ViJJ

__________ __\ _______\ ____BB__ ¦" -i.r-__ss

f COROAS PARA ENTERROS¦¦f* FABRSCA

JL 8BB0ADB IIB1!GUAYAN48S

121 Rua Je S. José 121
3a andar

Vende-se nma bem montaria c afroguc-
zmla, situada em populosa cidade do Ls-
tad» do llio; informa-se por favor na
ürogaria Janvrol, rna da Quitanda ii. òj.

PBAMACIA
Prccisa-sc de um pratico; na rua M«r-

qutz de Cuias u. 19, Rilhcruy.
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ULT1IU5
FAZENDAS BAUATISSIMíVS

W. RUA FIEI CMffl ZOZ
Cortes de veslidos a 2-J, 3/3 o...»
Curtes de percalinoa
Córles do ciclone 
Córles ile cassa 
Córles de voile 
Cortes tle cassa da índia 
Córles do merinó liso 
Cortes de tecido rondado 
Córles de damassé branco a....
Córles de damassé de eór 
Curtes de Ilaiicla 
Córles de voilinc a 
levamines linas a £1(10, .400 e*.
Chitas largas a SOO, BOO 
Voil do cores a 000, lí 
Mcrinós de cores a 800, l<5 o....
Casimiras trançadas a lí 
Jirius para ternos a 500, \$ o....
Riscados italianos a 500 
FJanolus para soldar a JfóOO ti....
SotilVelus de cores a £300 
Tecidos rendados 
Nani-Uk branco a £800 
linho para veslidos a £500 c....
Arintir de lãa 1.1. 'lí, 0} 
Seda Paris a fOUl), ''-'OU 

Lãs alia novidade 
Coletes para senhora (barbatana)
Coletes mais superiores a

ISllSillSEClffillll-Mlfll-illlEIM' |

II lliâi.a éM1tll_k

«sono
3*9000
25000

3Í500
5/000
5.000
51000_;.noo
5.5000
4/000
5,5000
£000
.800

25000
2_ã!10
1/500
1/500
/SOOjssoo

1/000
1*501)0
1/000mo
I, «MU
1/000
.000"R/000

0.000

IO» série aa 3G' loteria

loleles muito ricos a IS, 8/ c... 12/000
Pecas tlc filas largas a /500, 1/ c
Socas do renda de linho 
Pecas tle bordado eslreilo, a....
Jecas tle bordado mais largo, a.
íleias para criança 
Barbatanas nara vestido, duzia..
Lenços bordados para noiva a..
Meias para senhoras a /SOO c..*.
Meias crus a/'OO 
Meias prelas para senlioras a...
Chitas superiores, meiro 
Colchas para casados (boas) a...
Cobertores para casados, 3/500 c
Eclalhos de chilas 
Toalhas folpiidas, grandes, a....
Matinês brancos a il/, 4/ 
Crépe, Sempre chorando Ila—
Fusitto de xadrezinlio 
Jiolóes, saldo, 0 dúzias
Saias linas a 3/500, ¦./, 5/ c...
Merinó prelo Uno a 1/ 
\oile prelo a 1/ 
Chita preta a .500 
Crcpo preto a 2/500 
Chitas linus, metro
Cassas de linho, mclro
Piscado de linlio, mclro
Percaline dc cores firmes, mclro
ilatiste Iina, mclro 
Fitas de seda, metro
Mciiin avariado, meiro
Uemlas largas, meiro
üscocia barra preta, metro ".200

Camisas de gomma (Bretanha) a
Camisas, para saldar, 
Camisas dc meia, nina I/ 
Camisas de puro linlio a 
Camisas dc pregas (ricas) 
Camisas portuguezas 
Meias para homens, tinas, 0 pares
Cortes do casimira a ./ e.
Lemos de puro linlio, duzia....
Lenços dc pura seda 
Ceroulas de cretone crú
Meias para liomens, par
Morim crclone, peça 2/ 
Morim cambraia, peça
Pecas de morim 20 melros
Peças de algodão crú 
Crclone linho, 20 metros peça...
Cretone para lençóes a 1/, l/ãO0c
Morim superior, peça
Pecas de algodão Couro dc vacca

IlSrT_Eia-i-__A.__iS POB 4$3DO

IMPORfflíTE E «OTAJ0SQ PLI
FMIIIAWB© .BOIS FII-SAES P©m tt-WSENA

RUA GENERAL CÂMARA
SOBRE-LOJA BO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE J.KEIÜO

Recomeçou as suas operações era 4 de jullio
de 1895, inclusive as de pagamento de juros de
titulos de divida portugueza, interna e externa,
fundada e amortisavel, de 3 %> 4 % e 4 7-*0/o,
nos termos da legislação vigente; e as de

SAQUES SOBRE PORTüCLAli
pagaveis pelo BANCO DE PORTUGAL (W» M •-» lkmn
Poriuguez), em todas as capitães de Districto,
calbeças de comarca e sedes dos concelhos
do continente do Reino e nas das ilhas adjacen-
tes (Açores e Madeira).

0 agente-r__Mc.ro, ALFREDO BARBOSA DOS

â
.gíEACJi:
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|5 SEGUNDA-FEIRA 23 DO CORRENTE r- \
#500 ?2*i4 serie tln *_Oà loteria ,'" rfjg^Oy2**^3^^<_L,  M

|i gm^mm y^x gm^ jm^ Mm /f% m%. #% qualidade ,^mmK SÜPERI0R 1
-3700 '"* 1

í$!f0 INTEGRAES POR 4Í. OOO W ^'^IW^W1"^^ I«soo JR^JBniJL -ga JÊ&M |
2.000 #
1.000 CONDENSADO M

1? SEXTA-FEIRA 27 DO CORRENTE MfPMÉ-llI RP^A-WR fPP

?5 íP _Pk b í"\ _f\ f\ Qt f\ CX C\ PREPARADO EM SUISSA I
W\ I iii lil f-t^fRl 1 li ili Verdadeiro Leito puro das Vaccas suissas. O HlüiS rlGQ em Creme. B
\ B \ ,t \ Jr H j' %_/ V"*.! Jt \. S \. J> ^ 5 Exigir o nlnlio do passarinhos ooliro todns as caixinhas. pjj^mJ' ^amr m ^**r ^^ Vw**r HK ^or V»*** ^m^ ,, n,) E-<. "S"» _•*. »í Em PAUIS, IO, Buodu Pnro-Roynl. M

'^i 
I3MTEC3-_R._A._ES _P03r!. *42aOO Itlii-se co BR/IZIL ira lod_n ss rh-innicias, Ilr<)»ir:_3, Cm., iinjiilial.sdo P.spechriii t Arai-zens dí Clii. W

mm ^_____íi-___£í___í.___!<_*iiii(^
 *—— " ¦— ¦¦ "

ATTESTAW) N. 29

JATAHY
O conlici-iilo ilIVOll-

(or ilo iilainailu J.\-
tAHV conõrniã os cio-
üios llu povo llllllli-
nense o participou-
nos (|iio o Sr. J.
llodrigues, dislinclo
nharmaoeuilco do
tarso do Capim faz o
mesmo.

Nas boas pliarma-
macias.

A MÃO DE VACCA
Locomoção GRÁTIS

,5500
4-3000
ilrilllll)
1*3500
51500
OÍÜOO
4.500
ii ¦"1)1)0/

5Í000.
r,..í)()i)
i>,no
i,5-;uii¦«oo
3.000
3.000
7.500
2.500

10.000
2.000
r,ii)i)ii
4^500

Diu a nulo (pie o Mala puxa lionil,
Também puxa carroças ila Gnry,
0 macho em serviço de hygienc
Tratou Ue tirar u mão d'a(jui.

Foi isso que dainiiou a folgar.ã,
Qui; sem mais mandou olVonsa o meia,
DcpoiH qne uicltetl-SC com tal madio,
P'ro divorcio procura qualquer leia.

Ilirás que não és a mão dc vacca,
Teimosa quererás ser J)il '',-' boi:
Do beücrro na mãi — meia palaca
Km quanto á praia tc levar o Mala foi.

Desla feila na praia já le deixo ;
Anles que exhales em li inaiscu não mexo,
Acabou-se. Alinha propaganda eslá feita.

Os pedidos para o interior destas acreditadissimas loterias
e bem. assim as da Capital Federal podem ser dirigidos aos agentes
geraes CAMÕES 33

í

33SF&OX-FSOOS
OO CEtKUtlU

Dr. Humphreys ile Nova Yorfc
Em uso mnl» ilo 50 nnnos, olmplofl, negara . nfn-

ensesü baratos. A vondu n«.'t JiroKarluH ti riiar-
iini-liia in-lnolptwiio mnls .nranüclua du .-ituiitlo.
Uo. OU HA

J. Fi.lircoi Oonçoiiiao, inflammacSM.,...
U. íroIirooOiilIciicniianUna porLombrlitmi....
3. (,'iillciii Choro(, Iii9,,lliill.-i,lii»«'il:i„.;iis
4. nin it1h.ii ilo Orlanç_i o Ailiillon..............
C. I>vHcntcriR-, WOrufi do BiirrlBn, Collcubllloso'0. Ooioriuii) Colom-Morljo, Vomltoii
1. Tu*.no, lliiiialliimjfln. lloiKlllliliJO, Ilroiiolllto..
8. llm* ilo OontOSOIloÇnrn, n .Nnvrnl-tlil

. 0. Dnr ilo Clitliucn, Kiiohantiocn, Veriinom
Í0. l)iii,ciiHÍii,lii,llí,'fi,l", l'rK„,il» Vi.iiiro
11. Sui>. í-o-milii ilu Itcitru. EwnssaOU Demo-

IS. I.i.iioórrliiiiirí-iiViwiii-iiiioM/Ü.W''"
13. ÕriitiPiTossoItoiitai, DlfllculdiiilotloKoaiilcM
XI. I||.|'|,0H, llllll,,;"'.,;.. l-ry„ll,i,lii.....
15. IMioiinmilüiiio, ÍJOroa rliouiimtlcia
10. Wi,....fn,n, Mulnll», R.l.n, liii'-.nnlll,.iito
17. lloinoi-rboiilu», AlinoiTi.lniiiH, Iiitoniiui ou

OJtcrnnB, mmi.l™ ou iii,ii_r,'iumi • • • •
18. Oiilitlinlmin, Ollio. friiro, ou ItilUiinmaUoS.
18. l,Murro, oguiloou chronlco, Dollum
20. (imiuoliichn, Tomo (mpuamodlca
Dl. -.«mu, UospIi-nçíloilinIpiiltORa...
25. Huiiiiiirnçiin ilnn Oiiloii, winlw.
23. K.scniliilii», IiicIiiiç.v.h o Ulcorna
Sl. I)cbllliludo iioH-1, ou nliyalca.
25. ilydrononlai Aciuiiuliujoiia fluldna
%. ElljOO du llllll-, Nliuni-ll. ViunlIiiM ¦¦¦••¦•
87, niolcstlnii ourluurliis, Cnlculoa ou redra

58. Tmnotoncla, Bolillldiido nervoso, somlnal..
29. «JliuBiliiilinBnn Uoncn, ou Aplitij
80. íiiiiiiiiliioni-.la ilo Om-iurt,Ourlnur-nona

Cama ,•;•••;:
SI. Mril»lrilllÇíl»iliilorn»il,rrilrlo............ai. |HoloitlnBdoOorn«ao.l'nlplU_qSM.çte*.S3. li),yl,.|,nilt,MliU-ii,lllu,., UoUllcnil, llailo ,1o

H.VItO .-
81. Diplitlicríu, Mnl n,:,lliiiio,li.i!.-iir;,iii:i
85. _Juu|(i;biõcbCIivuiií,-!ih, UOrdeOaUiça....
• o Manual dn nr. numiilire*--), mi noBlnao BObrp
«ln Kiir,'i-ml,la,l|.3i; <, mudo ilocuriil-iia.iicuu KralL.,
I)eü_-Hf ao bqu boticário ou á

HUMPHREYS' MEDICINE CO.,
Cor. William f: John Bto., UOT 1fOJ15.

DEPOSITO PEllMANENTE

MAGALHÃES LÚCIOS & C.
30 RUA Dü /ILFAÍIDEG» 36

1110 Dl! JANIIIIIO

sía jr_v. ja^&i&iiccis^scE» 'j3S>.ívk.í?^ •__rjj_a.Tií_a'-a_j---_::_r__'i__^-_:!*í_,.siSJ
Caixa do correio n. D40. Endereço teleg,i,ap_.ioo-*PEKIN.

J__r K^J _jl -w J__J->iC^_v_.«jLw*__i__Ji;-fc_^

llllr
M.JM ií...í. v-k-T*

tzH£s .fiJüi.

115111111,111.11011 IIS
1.' Imporlanlc nara tiín, leitor, se solli-eia pnr causa da alguma Impiiroa-a do

faiipne, lierdadaou adquirida; sevo. sentis indlsposlo e doente, 80 experimentais
,ini cerlo caiisaço, um entorpeisiinonlo gorai; -.Iuvj enlão interassar-vos n facto,
reconhecido por-t.-iiit03 railliarc3 do iiessoa.., da quo a Salsaparrillia do Dr. Ayer
lorna o fraco forte. Se tendes llllios, é importante para vós salier quo aáalsaparrillis
i.'(, Dr. Ayer purillca o sangue, dcicnvolvu n.i músculos, enrijece m nao;, cu-i ai
desordens eruptiv.is ; aclara a pelle e produs unn maravilhosa vitalidade no or-;i-
uiEino. A SaisapaiTÍliia:du lir. Ayerú A .Ulil.llO.l, acudo altamente cuuueutrada —
I. a JIA1S llAUAlO.

•z_a__-a_8__-S--3-a_-^ga*3-Ea-**BBa
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Venda franca cm loilos os Eslados da línião c brevemente na Capilal Federal

___ JBM&mfoTkUÚmJ-Lmfà Mk.jMm.^B'smmMm.ãmi
i*u"*5*io -.'l.i 11a loto_*ia

PEITOIIAL DE CEREJA 110 DR. AVER
/'-mi /«...IR! e conslipacões.

Ill.ill.lill) lil) Dl). AVEII COXTIÜ SEZÕES
para talas as febres inlerinutentes.

VIG011 BO CAEELI.0 1)0 Dll. AYliR
Para a loihlh.

AS PÍLULAS CATÍ1ARTI11A5 110 Dll. AVER
lan

as noS-03 preparaçOo.1 cncontrain-s i

á venda nas bolicas e drogarias U toio o

mundo

Qualquer medico nua exerça clinica

e deseje obter as fórmulas das no3_l,ai

preparaçüe3,'cscreva-nos,(!_o ili'as romot

leremos :;ratis.nio ue omlre e tn lígcsido.

Vende-se nas principaes pharmacias e drogarias

l_k___a |___3
| 1 f\'1

Iii
I 1

1)13

BS&lWí

COMPOSTO
1>I3

Suma, Sais a,
Carolo a

% e Japecanga1
i| 6 O niiliS Tj>O(i01*rtS_O
ji antí-s-ypliiliticOjau*!;!-
8 lini*_.A_rii!n «. IX li t i«

n. Art n - <__ íHi (f> rt feti»» it Sw i í
W ¦ W w w 41* w w ¦máfi

INT53G-3.-SA.3__S 3?0_K. 3$SOO

SABBADO 21 DO CORRENTE
E_x.ti*íic*<*ão tia S31 sCi*io tln IO' loteria

¦PB 0^k 0% 0*h fff% M #% #% (#%

wyiOw##w-i_iy
I_STT_3C3*_=?._Ô__3S POE 44.OOO

li-Dffi-milllS!)
NIU llilílS M111

0 capitão José Anlonio Marlins de Mon*
leziiiiin, negociante e residente, na ci-
dado de Campos, no Eslado do llio tle
Janeiro, lendo vaga noticia de ipie seu
irmão de .TI nnnos do idade pouco mais
ou menos, liilio dc Anlonio Martins da
Silva, Domingos Marlins da Silva, resi-
denle nn logar denominado Mussiirepp,
frégucsíla de S. (lonçalo, do município
ile Campos, sc acha no Kslado de Per-
namlmco, precisa salier nolicia certa do
logar cm que mora o referido seu
irmão; podendo para isso cllc »u micm
do mesmo liver C|ualipicr milicia, lu/.er
O favor especial de escrever ao capilão
llonleziinia.

Pede se inais a grara e favor da im-
prensa daquelle e outros listados, assim
como das cidades do interior dos mos-
mos, Iraiiscrcvoreni esle ou dar resumida
noticia, pois ó urgenlissimo ler nolicia
¦to logar em que se acha o referido seu
irmão; llcando onlecipadamenle agra-
det-idii aos jornaes ipie se oecupareni
desie faclo."IsilFIIGOMEmPíili

%'tljn ti _!__,_! IÍHI*4 £Mt
__xtx*jiei,*rio <u». :5" série <lu iü' g-rande lotox*la

^ ____!___,.'« n.'"<í_, íB^a i'-..^. /;•*>'¦: p'P< i i-J1 lim Sai¦¦Vtf
INTEUKAES POB <f.if!>OOÕ

Díg OLEO DE FICADO E*Í2 B&OALHAO
Com HypopliospMto3 do Cal o Soda.

Appíovada peia Junta Centra! elo Hy=-ie:ie Publica e autorisadapelo governo cio Brazil.

Os mni:i afamados meclicos do mundo receitam constantemente esla
preparação. Leia-se o seguinte testemunho:

O abaixo nssignndo, Doutor cm Medicina
pela Faculdade Medica da Hahia, lislados
Unidos do Brazil, Delegado de Hygienc d'esta
Cidade, ctc. Attesto sob fó de meu },riáo, que
tenho tirado os melhores resultados na minlia
clinica civil, com o emprego (lo vosso preparado
denominado "Emulsão de Kcott" nos escro-
phulosos, tuberculosos, rachiticos c cm todas
as enfermidades que deixam cm sua terminação
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ISTOTA—As oxtríioções ^Il'.s_s^^¦ lotox*ias tóTio iuti*aniSl*Oi*lVO.*
Todos os pedidos devem sim* dirigidos* para Nlt.lsoroy a

-A_T-nTT03SI"_CO P1- 3_*TXJISr__-S

Teudo bon coiumissúo os supciúores a SO^OOO

í*s, V.-;:.^''.-¦ ^-i/liiM^, -. um depauperamento das forças, Alem do bom
5^< ^s|E_ ,) í* resullado cm sou emprego, c, alem d'isso,
/ }?!'' vf" 
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ia o tiro saguro das lombrlgaji«»
Poderoso medicamento <lo eifeito q
o acção rápida para expulsar as lona*;
brigáu quê tanto ntncam as eriançne,
t do faeil applicaçáo o níio ropugna
6b crianças no tomnl-Oi pois que à
agradnvol ao pr.la-.lar: depnsil? go»
ral, Dfl drogaria do J. M. Pachocfl
L C, "¦• eua dos Andia-Jua 6?e

MOLÉSTIAS DAS GALL1XUAS

:•:¦¦¦••¦ r/* Sfi^l 1«gil W WÈmÈ S'í-^tyrí:':''], t^ÈÊÈbi f'"-'-"" ~:-:-\ M
í.\!',rí-^.-:.*P'*;''*'--^ft"í':-Ã'i _ISl"?i*S®?i':y [S-': f-^Vr*vÔ.v)r.#;:*J ts«^^^ wã0ê WêÊÊm I

n_^ No80° ^ x n°1Ktetól I
u A •^•j? ••«aiea conoeatrados. K|

.'oderão fazer, d'cste o

De V. V. S. S.

Dn. ANTÔNIO MUNIZ FERREIRA,'
¦"'-¦rf-'-^ - '¦' '..r-~-'~'~ Mocóca.

O Dv. Maniz JPcrveira s-"-0 ''•¦uí-°> 1,r:lzil-
A Emulsão Scott é uma preparação d'01eo dc Figado dc Bacalhao, de

uma apparcncia agradável e fácil a tomar. Não tem o gosto repugnante
do oleo puro c simples, c ao contrario d'cslc é- de fácil digestão c assimí-
lação. O.i liypophosphitos, cujas qualidades tônicas influem tanto sobre os
nervos, ossos e cercúro, c que entram n'esta preparação, augmentam as
virtudes já reconhecidas, do oleo dc fígado de Bacalhao.

Nos casos dc Thisica, Escroíulas, Anemia, Chlorose, Rachi-
íismo, Affccçõcs da Garganta c Pulmõss, a medicina não encon-

trou ainda nada que iguale á Emulsão Seotl

Vendo-se cm todas as ptarmaeiao.*—Scott & iCovvno, Ohimleos, Efo-w York.
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Grande venda de vestidos feitos eom
70 % de abatimento; veslidos de voile a
11);. 20., 30.. 40. c 00} ; veslidos de
surali a lOi). 00., 80; e 100-3; vestidos de
merinó a 10., 20., 30., 40. c 501; vestidos
de seda a 00J, 100., 1.V1Í, 200,. o 300. ;
veslidos de setineta a 10., lõ. .20-3, 25. o
30. ; vestidos dc damassé a 30;., <0í e
i)0.5; enxovaes para noiva a 40í, 503, Odí,
70. , 80. c 100JS; dilos ricos a 100.1, 201)j
c 300|; inalinées Unos, duzia a 20., 30í,
40| o 5l)ii, capas do casimira a 43, 0., 83
e 10. ; o muilos oulros artigos com 7Ó0/.
de abatimento para liquidar.

Casa do Couto!!!
Chitas superiores, mclro i5300
Voile moderno, meiro 1500
Merinó de cores, metro ,.000
Voile prelo, pura lã, metro í800
Merinó preto, lino, meiro 1*31)01)
I.ãs para veslido, metro S'500
Morim superior, peça 2,3 c.... Tií.000
Crclone para lençóes, peça.... WiilOO
Crclone jiara lençóes, metro.. *5'i00
Voile moderno, córte 23 53000
Lãs para vestido, córlc. 33 c.. ãiílOO
Merinó de côrcs, corte 43o _i;..')00
Tecidos abertos, córlo 53 103000
Tecidos herdados, córte 153000

cliaim a attenção do publico
Córles de veslidos a 23 33000
Córles dc cassa da índia 23 e.. 33000
Córles de zepliir a 23 33000
Córles de voile a 23 33000
Córles de percaline a 23 33000
Córles ile riscado a 23 33000
Córles do crclone a '.'3 33000
Meias para homem 0 pares.... 3.5000
Meias para saldar a 3200 3500
llarbalanas para vestidos, duzia 31G0
Meias para senlioras a 800 rs. 13000
l-cças de algodão crú 23503
Solinetas de coros a 300 o.... 13000
Coletes para senliora 53000

desta capital
Damassé branco, córlc 5,3 o*... 153000
IJaniassó do cures, corto 103000
Seda preta superior, córlc 203000
Surali de cores, córte 103 0.... 203008
Seda branca superior, córte Ifòtioff
Meias para senliora. du/.ia 203001!
Camisas bordadas, duzia 303000
Saias bordadas duzia 303000
Malinéns modernos, du/.ia 203 003000
l-alclós bordados, duzia 303000-
l.eneóes, duzia 103 203000
l.enciies superiores, iluzia 20300.
Colchas brancas, duzia 303001]
Colchas dc cores, du/.ia 303 o... 40300Í

para o grando sortimento
Colclcs para senhora 03000
Coletes ricos a 73, 83 123000
Peças de llta de soda a 13 c... 13500
l'eé.'n de bordados linos 3500
l'eêas de rendas de linho 3500
Poi.as do morim cretono 23000
ílríni para ternos a 3500, 1.5 0.. 13500
.landas, para saldar, a 500 e*. 13000
l.cvanlines linas a 3300, 3400 c. 3800
Pecas de morim cambraia Ilua 33000
Peças do morim esguião a 33 43000
Grelono de linho, peça 103000
Voile moderno, córte 25 3ÍO0O
I.ãs para vestidos, córte 33 e... 43'J00

De vestidos capas
Merinós de cores, córlc ',3 0...
Tecidos abertos, 53 
Damassé, branco, córte 55, 05 e
Damassé de cores, córlo33 0...
Meias prelas para senhora a...
Saias bordadas a 45, 55 ,'. . ..
Camisas para senlioras, 23, ''3, c
Merinó prelo, liuu a 15, 23 0...
Voile preto c de coros a 15 c.
Casimiras (rançadas a 15 
Cretone nara lençóes,13,13500 e"ilcrinÒ de cores a 13, 23 
Nan/.uk branco lino 
Camisas de puro linlio 

5,3000
03000
83000
4.5000
1,5500
03000
03000
23500
23000
23000
23000
25500
13200
53000

MAIS, M A. W O HA &
1) A. _?__ J_-__Dj,0 AS P A,

I-IEtTMA r.V IS MC O, |
| A lí. X I O TJ li-Á 15, .
| AGUDO ou CURO- j
| NICO, P A JS, A. 3_ "ST- 

\
l SIA. IX M E tT 31 A-
í TICA, m.ojíi*ii-í:a
I & Y P III Ij IT I U A,

I GiTJ3C1N TO c)PTIM O
Ido mosnío autor 1'iiií
| cicatx*i7.aa.* jíw iríOISü-
i DAS o Ü'l_0__i-A©
ij oln*onicas o de .mio
I cnx*aotei*. it^aíu-lesido
i 11a pliarmacia o <ili*o-

] 
k,,,"1b solo

1241 El 10 Cal. I
DEPOSITAM!»

,11 ARAUJO k mm

enxovaes para noiva
Enxovaes para noiva a 303 c... 403000
ünxovaes Ue voilo a 403, c.... 503000
Enxovaes de merinó a503 e.... lOoíiiOO
Enxovaes de damassé a 1003 e.. 2005000
Enxovaes dc selim a 2003 c.... 3003000
Enxovaes de surali a 3003 e. * *. 4005000
Enxovaes de seda a 3003 4003000
Enxovaes de faillo a 3003 4003000
Enxovaes muito ricos a 4003 e. 50O.Ü0O
Enconimcndas cm 8, 12 c 21 lioras.

e ofücina de costuras
Vestidos de lã, a !0|, 203 e.... 30300O
Vestidos de oltoman a 203, 30,3c 40,5000
Veslidos dc voile a 103, 203 o.. .'1030011
Veslidos de surali a 1003 o :... I50300O
Vestidos liara luto a 103, 203 C. 303000
Vestidos do seda a 2005 300(500
Vestidos liara noiva a 205, 303 40.-.0DC
Veslidos ricos a 1003, 2005 e... 3003000
Vestidos de damassé a 303, ''03 50,3000
Vestidos de faile a 2003 3003 4003000

HOJE!!!
122 Rua Malvino Reis 123

ll \)W COUTO&c.

SG Rua de S. Pedro 86 |

4'"m

íCOOOELUCHE |
l-i 0 melhor especifico para com- ['•
(jl bater esla enfermidade 6 n xarope sl
I") conlra a coipicliicho, de Peckolt. j|i
')! E' de iitllidado ãs crianças usa- M
pi rem o preservativo de Peckolt. Uj

i 4B9 RCik DA QF-ITAHDA 469 (

*'"*» GRANULADO s>^

•w FRAUDIN \^
Pliarmacculico, pafiis — Douiosno

A-3|iiíiiIi> i«l'!o corp-^ medicai rnri1 assegurar
r curaçflo dos Doenças ito estômago*

Dyspcpsia, Fltttuosldados,
...4 tllnri-heii", dos pni.tes quentes, oto.
-__> Prooonlloo da Febre Amarolla.

ik Depositário no RI0-DE-JSNEIB0 •
m. kM E OLfflA

__•_*¦"^%ÜS
iS_t__W

jí"57
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P6n iío /Tores do arroa da Carolina. ¦
So br & 1DS-5.1C-0 maud cr - ss lia, o CSataloero iUuótrado.
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¦'^^^^-!/^oa registra
O 116 nnti-tyjdiico pr*.

Viue e oura todas as* mo-
lestias rtuw g*iil_inlias«
Exilo completo na
boubu. Cada «ala tio 80
gi-ammiis íiSOOO.

Deposito: J)i*o*jr*ii*ia
Especinl—Ourive/s u.*Sí_«.

ii consolidação das suas leis em vigor, relativas a guarda nacional ou milicia civica,
organizada por ordem do coronel

DR. FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
PELO COI-OInTEXi

J-OiSTlSTO IDO l>r_A.SOI_VC_H33_TTO _B SILVA
TJm grosso vol. com mappas, broola.» <>{SOOO

fS______I_5____gS__l—

MYm<i_m!^ M@-B^
-Livreiro editor-- ISoii-.sai-.-ss de Magalhães

t„ _>&.. ___^. "B_T 
yÇ_- 3__» &B C» TBlJ "W" H JBJ» GJ3 ___.«_. t___S -tS.

-RIO IDE J_A_lsr__3IH10

m mmm sadias
estão, como as mais delicadas, sujeitas a
repentinas constipações.oroap, inflammaçõea
deg-avganta, pneumonia, eto.; por isso todas
as basas de familia deveriam estar prova-
nidasi ".oji

0 Peitoraí de Cereja
¦ OO DR. ÃYEÜ

o remédio mais seguro e efilaaz para toáoa
cs iuoò__m.o'do3 pultrionares. Acalma a irri-
taçaó rio larynge, fortüica ou órgãos vocaos,
abranda a inflammayão do-j pulmões e im-
pede a tisioa. Durante onuo3 este remedio
tem-se tornado o mais popular o da mellio.*
resultado na cura da toss9.

A' venda nas principaes pliaréacias a
drogarias.

!h=r a ¦!. - z~? ^_r^ £Z. n *^r -f.

i PARTEIRA SILVA |
lí llncfilie pcnsionislas
Ij Alfândega n. Ml.

- Ilua da í-

I»
DB. TIIEODORO GOMES í|
Medico lioiiitDDpallia—l**iof|ucnlou ||'/) oa hospilacs lioiiiocioiiallias de Dos* <!J

'•) 
lon, 1'liiladelpliia, Chicago e Nova Eh

! Vork, noa Hslados-Unidos, c os do "3

%

P
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i.fiff
/>,

Cberjuci íi ficar quasi assim 11

Londres o 1'aris na liuropa.

NAO 1 li HHS
ein visitar a grande fabrica a vapor de moveis

-- DE —

M_A._RT.J_:iSrS FILHOS<S_C- *

CASA CüiXDÁDA EM 1CGO

1ÜA DO REGENTE NS. 55,55,40 E 42
QÜE TEm SEIYIPRE GRÂHDE SOBTIÜIENTO

POK PEEÇOS T3_A.H_A.TISSIÜ^EOS

,í] Consultório : rua ,1o S. José n. 103, .,
[jj ilas lí ás ü lioras da larde Hj
K Hesid. : rua Silveira Marlins n. 100 ^

anuem ara nu
33 SENADOR VERGUEIRO 33

inoTAFoaoi
SOD A IlIllKCÇÃO DB

Laura l. ila Cosia Pereira
Diplomi o pela inslrucrã) publica

atsiti capilal

r.«iiion<*:*io mornl o roUsIoan"Oiii-Ho Infttiitil
Iiioti-ucçAo |irii>HU*ia ilo

_• O íi' (.I-IIOM
Clll-Hll UO lllIlHIlIlIllUlíO»

Cursos espeeiacs:
ílusica. fiilliara.
Mano. Desenho.
Canto. "--"sa* ,.
Violino. Caligraplua.
llauia. uymnaslica.
Efie estabelecimento funeciona em eu-

. cellcnlcs prédios com hoa eliacara e ba-
il ulios dc mar nos fundos c dispõe dc u:u

pessoal docente dc primeira ordem.
Informações e prospectos uas livrarias

c na sccrelaria do collegio.
Continuam abertas as matriculai-

A «Bcrnlarla,

O. Costa Pereira.

íí \
&...* A--J

í|a_3s/

- -"-..-..J,.

FolTria horrivelmente 'los pulmõca
mns graças ao niíliiRruso _Kai*npo <io
nlcntrno «* jntnlty, preparada
pelo pliarinitccnllco llonorio do 1'rado

CONSEGUI FlCanASSi.il!!

j.í_s».--.r

COHPLETAIISME CURADO E BÕSlli/! I
I-ssc xarope cura

Tosses
Broncliitas

Astlima
Rouquidão

Coqueluche e
Escarros de sangue

PreÇO do vidro.-. IÍ300

Uiilc» dopi»«!to noHto cnpltaA
.í. jit. l»achooo **& C.

59 RIA DOS AMADAS S9
VENDAS A VAREJO

, llonorio do 1'rado — Lavradio n. U
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VENDA FRANGA NA CAPITAL FEDERAL

I1P0ST0S M ESTUDO DE MIM

SEXTA-FEIRA 20 DO CORRENTE
lt" séi-io tio plano Xj

*•*-££$>.. _.S!Íf&!& 40SrW&_-.--:.;..-.*__ !'¦¦¦ ¦¦¦¦—-r-iCS A-rRfisíii II I*w.N pW 11 teElB 1 lnti I1..JI lUf pi*-W ^m? %#? «p¦IfeW %s#f ü %#^ %s:.^ ^-iiát^ v^âar K*xk? ^StfSB^ ^-_^
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Miiüí ciileti Ss teias, irarui i tnntí»

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

HOJE HOJB
Extracção da 632" lolcria, plano n. 5, da Capilal Federa).

PKEMIO MAIOR HâJA CAPRICHO

liUORríies pnr *fl£0OO

EGUNDA-FEÍRA 23 DO CORRENTE
L" serie do plano li

^^ /^^ em* *__&_. _m% fr% r€íW\ *^% #%

dl %js _ iJ U W w i# w -**
INTEGRAES i*OÍ*l 3SÍÍOO

Os nedidos devem scr dirigidos acompanhados das respectivas imporlanclas nesla capilal a thesouraria Figueiredo
_ C roaCicalves Ilias st.M ; en. Jui/. dc l'úra a Alves ft Alves, rua llallcld n. IG 11 ; e cm -. Paulo a Caspar Manga.

' 
Ae citai -scagentes nas diversas localidades du iníerior, desde «pie oITcrcçain as necessárias, garantas o nara este

lim os inxuendenles devem dirigir-se a figueiredo & C, rua Oonçalves Üias n. 32-Cai.va do correio n. 1.171 - ...idereeo
lelegrapbieo coelho.^ 

^ ^..^ smvkrcs a 3();m Qi encarregados da venda na Capilal Federal, D. SANTA
ANNA, rua Gonçalves Dias n. 04. .... .
NOTA -- No mez de maio próximo será extralnda a grande loteria com

o premio maior de &¦§©:©©&)£ ínt«3gl0a©S por 3©^ ow
750 réis cada ÃO0.

íwUUV v llw I l/O

ARENS RMAOS

"A RAINHA DAS ÁGUAS DE KlGA,"
" Lv/w /Jiwa ;íV Mesa al/soliilatiieii/epura:

BuiTisn Medicai. Journal.
" Exeepiuadaviente favorecida, potável, pura, y agradável aô

})aladar."—Nm YORK Medicai. Recoud.
"A principal Acua de Mesa didetica."

New York TribüNE.
"A sua demanda égrande, e se aumenta"—-THE TlMES.

Watson Eitchie & C.
%v_ mm raHffiOBiffiii© O-rvonfi ss

Exlracção da 033* loteria, plano n. 10,ída Capilal Federal
PRISMIO SÍAIOE

15:000$0
ifiíÈGiiiks poh i;gio

\

POLKA
fácil, dansanto o de elleilo, composição
üo popular aulor

J_ «J- _B_=_ü-íí-T_^.
PREÇO 1$500

A' venda em casa dos editores

VIEIRA, MACHADO & Cc

51 RUA DOS OURIVES 51

dAKdSVII wm.ra

Exlracção daGIÜ*-; plano 31, Grandu Loteria da Capilal Federal

PKEMIO MAIOR,

ilià A ffllil
Yendo-so unia ile café e canna no, mu-

nicipio da Parahyba «Io Sul, 1'rei.uezia do
Sanlo Anlonio da Encruzilhada. A fazem a
tem ínacliiuisiiio paia fabricação Uc

Pl'E¥WOÃO
ÚNICOS AGENTES DA IMPORTANTE CAGA ORENSTEIN & KOPPEL

JD1B BB_R._-.T1VC
a mala nnli-a fabrica iio trilhos povlatols o in.vtorlal roclanto na Allomaulia, tom sompro

oriiiulo tlopoHito «lü triluos «'
mnliü-ial portátil, <i olforccüm-sü u minutar vir por onootnmouao

Vrilbos «I© íimilqiwT p^m. mm oia som «lOTBB-onüesi, «3© aço»
vias poioteÉ_I@, «les-yiffis,

nlataftfrn-as, giradores, Fagonotcs para ípatepaea9
fim industrial on para ug:r&c.HUnra, vasrôos P&v& passageiros

© mercadorias, eo(6í!15!8 © mais ferragens m
pnra a e? id ia s s **_ n° _ n -sft ^ sx. «s» dos mesmos a«_ül na<i!> paiz, t

loeoiuotiras sobre íjuatro 011 mais rodas, paiíca, ene;,
tudo d© perfeita mão

de obra e solida eonstrncçao.
"1,rn DE I1CII1S PARI IffifflAB

°J

¦f/

*v%llvi*-0si C%j>
,./,.,fy^ ^^'íp,\

Conslaiiilo-n. s ipio lém apparccldo a.
vendn un mercado dn Ilio dn Janeiro canil-
sas «-oui a iiniiaçfm da nossa cnnheeida
RBAtüni-, eiiainanios a alleiu.'ão dus árs.
consuiuiilr.res das

¥EROA_EIRAS

IIWTEOaí AE® í*01t -5ÍOOO

llua Nova do Ouvidor ns. 2!) e 2!) A — A direcloriã — Endoroijo lelograpllico
SA1.ÜNA. Caixa do correio n. 41.

S^T" Cliiiiiin-iiios a, attonçüo tio publico para as
Si.fjuinl.es altox-ações do ooiiHinte i»i«:v;:

A. Io toria i>. OtíO oxti-aliix*«sç-lia no tlia SÍO o íi
tio n. «!_ÍM.'í no tlia VÍS5.

!*>oooC)C-ooooooooo ix_oo*3oa»*(»oa6Kíe<_coooo«»«»ooae.

aguardonlo, moinho, lulhas, paiol casa
dc colonos, clc. 0 caunavial existentu
dividido o arrendado a colonos e ji.ua
cnn pipas mais ou menos; cerca
mil p«'s do calo novos, cerca i

cerca dc 40
dc 40

ahptcires de lerras ile primeira n.uali-

Não so responde a carlas pcdimlo in-*
formnçOcs. Ka Parahyba do Sul o br.
.luslinlano da silva Neves dará informa-
cões.  . .

VENDE-SE Eli NITHEROY
um phaelon aranha com arreios e lan-
tornas, quasi novo, pelo módico prego dü
450Í; nu largo do llarrelo, padaria.

Mamedio precisa saber de sua irnia
Calliarina, residente nesla capital, lillia
de l.uiza 1'aula da Conceição e natural uo
Kslado ila Parahyba «Io Norte, para nego-
cios «le familia;' na rua «lo liiachuelo
n. .!U, loja.

ÍgifSliilSIlfIilE.601
m-__-t.trrT.7._flTATin R. fS.. TV f"3..

í 4 d 'A| i"

GRANDE Dlflíuu
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\^S\ (cuja sii|ici'i(iri(!iiiii! c incoiilcslavcl]

^MaÍiwÍÍ l[^™P^ Pnrn a nossa MARCA BM»
3 

''o- 
Hi! !-! I I l/l - ¦'¦ ' u-.ql T.'A\ RT.A, (pie se enconlra por debaixo da

\ A k ralWlFfl^i /r-TÍ resneeliva udrmc dc cada camisa.
\m \l' M I í ( J/^/ 1'anoinos esla prevenção para (pie os

'PnM \ V '' *7 ííí- í / -ri iiicniis caulelnsns não sejam ludibriados com-
C;' Y*';-""? ^*S5&&*^tW/ YJ [iranilii uma camisa com preparo («pie uca

_: na lavagem) por unia camisa fabricada com

2>-R.E-V"JJ_J3G-3:J!>-r)0 S. «3*. X). Ca-.
9 ORREIAS -^^í^€^fek i HÓSTIAS

f P/ittnnac/ftfl
Pan envolver era si mtsinoüdoa cs Aforf/cs/nèníoí sólidos
ellouitlús,lat como: Oloi) do Finado lio Bacalhau, ülso
ila íllcliu, Balsamo tia Copililba, Opiatos, Alcatrão, ue.

Tonoa os r-iEoicAHi-:iinos em pó
Ho ni.-il.-Jan.iro: AHUBÊ DE OLIVElilA g., t.lIJl..',.! U .ll,*, .1-, IMU u...-. il '- __.«,_, X.

KO*}OOC3000COOCOOS!)00«>Ca«^'J«TOTO*006.BOOeOOBaC50

OBREIAS

g TINTAS PRETAS
O i; pi: coius

ColltiliqiiltioAFrio
—i-

CfibHLIU &rils, 33. raa des Francs-Douraeola, eaPAIlIZ.

IN 
j DORÊ

j

HOÍ3T.TAS
|..l.i lò:.(-.il.ii,-_

lllillf W 1> ií "Cib ^^ur H>^
integraes por _»#©0©

li^BIlllill^;,..-'->-*."•' /''VA (•••;¦-'••' tJín '-iV'-': !/"---rl ,'-'•'A si K-

F3S_w^^:r.,?-'I"^-:**~r"A'-'^J7J?r_-^*^r^c:.^^rçicni IT? PH PH&Nf FÃI h<3LIJL1 i./L bíl.a y 11 f.Si i LBU U
li PURGATIVO SALINO, REFRESCANTE E DEPURATIVO
li o Socaiilit!— Ol3.. óls.úaaa.Tfceia.iaLõS. ú iiieoiitestaveliiicntp «>

: mais licilo .• ulil produeto «Ia iiliarmacia moderna; ú um sal niiiilro niirnalivo
I de sabor imiil.. doce o <l'11:.i:>. .-liu-a.-ia cerla para balei' u Pristio tlaoentrs o
I conservar no saiiRiio n sua Ireaeura. -- «> rou iiro diário«; soliretuilo ulil piivui u

|' fíottosas, ntmimntlcos, nn;\ as pessuas do temperamento snngislneo, idôneas para' Congestões Cerelimis, mi Vertigens, Eiixaqtiecus, «ai proiiensas para Hemorrlioutas,
i Emuaracas gástricos, «tu., clc,

Ç>- ff*ii fUflM I) F_l..n r.ici--ii--.i, Fundador da PHSRMJCIA OOSIUETMCA, 6 o
O Sjil. Ulít.11- II fc.HU Uj, |n,_„l;r ,(0 SEDÜ1Z CIUNÜUD3 que to.i u teu nome.

I DESCOHFIARSE DAS FALSIFICA COES, EXIGIR O ENVOLTÓRIO AHARELLO
| E A INDICAÇÃO DO DEPOSITO GERAL, 54, R. DES PRANCS-BÜURGEOIS, PARIS ij

rm

_Dj3_POIS I3IU _^_._\^-A-3\T__:cA
Extracção da _'?'¦ lotoi-íii. tio plano A.

ü cRcarrcgado da venda ¦• GUILHERllE II. P. U VASGOSGfiLLOS -- Lanjo do S. Joio n
Os concessionários, Tliomaz A. de Oliveira & O., rua da Ooucsição n. 59,

WiUieroy.

° >&r •W,5^*W«^/^yym';,!fflv*i.^í'?;-ÍA í" «72 3) rj

V •-^^¦»«E^^#W

A Alsocida dentaria produz
cura cerla o rápida «las mais roliolucs
dores du doutos. Sondo nppllcaüa con-
formo manda o prospecto ipio acompa-
nha cada vidro, lorn i O «lenlo reú-aclar O
á dor o lutorrompo os progressos aa
°aí)i,*posilarlos: Souza & Pliiliojro, rua
dosiurivosn. 83; Mallet, lllcalho&C..
rua do S. 1'edru ll. 58 - Vidro 2Í000.
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Preço da caixa 3$000.
As vendas em grosso tôm desconto vanta-

jeso desde uma duzia.

_U2_i_U£U HWiBII
Yondo-so um lindo predio acabado a

capricho, no cenlro do lerreno, are lu-
icèlura coryntliia, rcconlemenlo ncnhaiio.
cm ponlo central, no Catlote com jarilini
uue circula o predio, varanda, gradil na
fronto com Iodos os conimoilos n«:ccssa-
rios a uma familia «lo tratamento, bo so
Irala com parlicular: nada dc agencias;
na rua dn Assembléa n. 59, pliarmacia,
com 0 Sr. Adolpho. c

Alusa-so uma, fazendo hom negocio,
não so cxigeill luvas ; na rua do CatOttB
n. 'ií"i A, largo do Machado.

FABRICA
DU

OALÇADÕ
GABRIEL KRftTZ *

33 IIUA DE S. JOSÉ 33

1 L;r_r/.^^~rsrc^_c~rj^ —
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O

possueixi abuadaatas trancas do cabollo
paio uso do

ÍL.IS- J,

Vamos ver quantos macacos
1'ohrcs do espirilo, ladrões,
Aprovciinm nossa idéa,
Quacs lartufos inlruJOes.

O DOENTE
(ihl doença malfadada,
Oui: prodílZ lal dor alrozl
Ja não posso a calca ao c«.z
Ter cnilim nboloada 1

lliic-mc o ligado,
ílóe-ino O rim,

Oue parece trisle u llin
Que lerei nesta jornada I

O MEDICO
Tome jã Ce.1,. Espixiiosa
Ho doutor Iiduardo 1'rniiça,
Porque cerlo a cura alcança
(lom esla droga preciosa l

Vcndc-so om iodas as pliarmacias c
ilrogiirias o uos dcposilurius Aranjo
1'rciias & C, rua «los Uurives n. lli.

O niolhor o muis agradável tios tônicos, rocei lado
pelos muis ülusirados fnoullalivos de Paris, nos
casos do ANEMIA, CHLORO SIS, FEBRES do
qualquer natureza, DOENÇAS do ESTÔMAGO,

CONVALESCENÇAS.

P. LEBEAULT & Cf, ü, Rue Bourg-1'Abuó, PARIS_Jl
>W»W^W^ SE ACHA NAS PRINCIPAES PIIARMACIA5 ^_^-^*--<a-*a

PHflTnGRflPHI

Tintura.

PHEÇOS :

2^0001 Exlraclo., jáOOO

v__»_A_.S_A-
i'rccisa-so comprar unia nlé 20:000ji, da

estação «Io Iliacliuclo para liai.vo uu pro-
xima dos lioinis ile tOu réis da cidade,
para morada de familia o que tenha bom
quintal; na rua de S. IVd o n. '.!7i, so-
brado.
__________^^^K_Pm_B__mt»tviK»w»tfinÊÊt ym -tt-tt.¦•,¦¦.•-1.1. - -. i

MLR M M.

li' oiiifllior rcfiTscol
ii' o iiiellinr digpsliyo!
E' a lidi ila mais cliic!

I- . ri -.'. n -io sr-j r: ? ° *uj
C.o"-SJ=- *_3

*' & m —i3 3 -T a ^1
f, * ¦"¦ -i ,i _^^ Cj
fcS>- '°guSjpc- '5
« _0 ao2:".5 --

"•»" ^o^E.VÔ —

" _\ S^c-SBiO «J

1 S ___."-_ H5Í_1^ -:
'••'¦.•'•:•¦

qor do eabéllo do Ur.Ayer
Ksla liem conhecida preparação—a mais popular o dlsllncta mio

rxisic a venda—conserva o caliello macio o sedoso, ninnlem-lho
a cór evita a queda, o so o caliello oslá fraco ou delgado, pro-
move'o seu desenvolvimento, o seu perfume aclivo, asseio o
hcncllcos êlleilos no couro «la cabeça rccounnendam e*te preparado
parao uso coral da lullello.

A' venda nas principaes pliarmacias o «lrosana*.

?/ (IIIAI'.-,S_ \
Jl dc Sanla I

du*\

\
*'_

tÉMÉnir ..
icnanaiDoa mm isBTOm-oniA amut. ob iivuiiisii im mo bb *""™,"°*

Malcstar, Peso
docteur /¦.Prisão de ventre, Enxaqueca,tri 

congestões, curados ou prevenidos.
fc'«ANCic/y (Rotulo Junto em 4 oôres)

****_»«¦* PiiííS; _¦_•¦« LEROY. e e/u iodas as Piar/uac/as.

DIHIJA-SK A

liuisis nsollessa
86 BIU DÍ S. PEDR

m.!l«-a;!o
36
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le qiiaU/.*-V/,e,7 V «á>
/o/ mÂt;/mlZSAl0SM Boa Seic
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/ <7/ sa fumíaila lia 20 annosM

| / / TBAB11II0 DB PPraniM nínr,':

RETRATOS
cmloilososíivslciiiasc [amanhos I G$,

f;TÉ 0 HHT-üB" /'"')/

ncarrcíram-so
quer írabalho

fora do estabelecin
comn sejani '¦ eru

nu^ vislas ou pess' lalleeidas.

cvssirn cofúo
cópias de /

ru-:

<hxs -%te.
___.'_._.a «is*'

!' "HIMEIRA 011!
»-. rvt- a .-.«.var--_*-•_¦—_

_sa?_a sr. _R3 /=g_ n^r-;_^t. @GS> ./Tâv. H?9® E»EL<Sl~-a_B»

MATTOS o IIICI1AD3—Direclor da ord»- Dn cffíio ilus aciorcs slra A. USDXEO

MM. GASILLE DUPEYRAT - llua do Ouvidor n. H3 - Rio dc Janeiro

Os coletes pfivilejçflivtlo® tlt- MincCixiiiillo
Diípcjn-titi •*-¦•."><> o» itnicos iiiwii-ios i>!vi-ii si.
motlii uctntüj oíícrocojM sol»ro <>s dciutiis co>
l<-*(:<;h-i ::i-i víMitaSfOUS «Ofi-viitil:CS :

_A.loiií_;««« ti iidolfysiçait» <> tstllio, txii/__;inon«
t.ani os (Stíiois lis [:(!>.s«ias pouco 1'a.vorooitlo.Sj
raysct)i tl«isapi>ui'00or n, bn-i-i-ÍR'»*) <loixsiia<lo,
poi-óin, os QUADRIS o a caixa TIIOlíAXÍ-
CA completamente livi-eSj o ijue pei"n»ifcto
npcrta.1' iia_Mip.oni.oaii1, teinlo mnis a ts-i-anido
viiiii:i,"'('iii<i<' serem excessiviuiientc leves o
não <_eromJ-t.ii_lmtnn.n_ ao lado <t"io <lil!E<;aI-
tena os nioviiaentos, o roeommoiidaiu-sc so-
bretiulo pela. su:: «yi-antlo dnrnçno sem pre»
cisnrcin <.!<•. concertos, consex-vanilo a prinil-
iíy:!l 1'ói-nmi afcâ o completo its-o.

Puni dai'umn i<l«;a. da sua sai>oi'ioriclauo,
hasta <!:-;<'i- <ptt! <iiitro totlos os fatorioantos
<1«» coletes, iiim* coiiooworam á {jrantlo expo-
sieão «loCUicag^o, i'<>i aoasa eto Mme. Camlllo
2>úi>ovi*ní. quo olitove a ÜNICA o a muis
ALTA REOOMl-*I_NSA, o quo muito lioni-a a
industria uaeiouul.

Deposilo em S. Paulo, rua Direila n. 38, cm casa dc Um

T.~'_.I_1 ¦L*_rT."J""*IT''-l^- <¦".*>*__Wl/_*""--M t

THEATRO VARIEDADES

AlfflflJil JD-1JB
DR I..V

PRBSSü] F_EÒ_À.__TQAISE
et nu

MONDE POLITIQUE
1> __?_.!_-_- 18t>.->

Imnoilanle implicação contendo informações completas suam a imprcim
fnince/.a e eslraagciia, leis da ir.,prensa .rane.eza o do Iodas as liapOCS da
Europa cslalislicas e dados ofliciaes, iiulii-aeõe.' sobre a administração
nuliciaí e municipal do 1'aris, academias, insliluiçOes do ensino, ele.

llíl ÜIIÜSSÜ VDLiiMH, de mais de 1.000 pa.?á., ricaiueiito impresso o
carlonailo, com magnillcos retratos do personagens notáveis da política o
da imprensa, entre us ipiaes o «Io presidente da llepuliliea trance/..i,
20Í000. „

.A.' VENDA 3STAS LIVE-VEIAS

LAE11MEET, raa do Ouvidor 66
ALVES & O., rua Gonçalves Dias 43

CUNHA & IRMÃO, rua da Quitanda 24
E NO

ESCRIPTORIO DESTA FOLHA

I»nra lioinono

Rotinas «le liczerm, a ponto.....
Dilas de couro da Ilussia.a ponto
Dilas do bezerro francez, puntea-

das, 103 e. Carnot .-
Dilas do dilo dilo, riscos corri-

dos, bico Milltot, 15Í e Carnot.

Para sonUora-

norzejruins, nolllca, a ponto
Ilotas dc sciuiora, a ponlos, com
elásticos

Dilas de dita, ponteadas, com
cliapa ;•

Dorzegulns para meninas,a pomo
Cbineías cara dc galo, cosidas o

com salto a.... ••••• —
Cali.iaiios para crianças .l^.iiiu e..

7ÍO0O
8f00Õ•!!

12^000

IOÍOOO

17^000

7/ooa
103000:
7/OOU

4Í500
'íim

ilifilmãiii!

AN-UfllA, FRAQUEZA, eoWVALESCliroCIA
:XCESSOiloTKAI_AfuHOOllNEUHASTHENIA,FEBBEdosPAIZ_S,QU_NTES^

AíTECÇOES dO CORAÇÃO, BO curado., cum mi.ic.i2 pejou  |jM

-'- ""•-•"¦ ¦¦"¦ •¦¦— o(""oif)^N^\%

i^^"^_W TÔNICOS yèW BEÜOHSTITUJHSTITUJNTES -<ws
BiUnuullcando ob (orc.-n. PODBnosoB nr.Gr.iiuiiADonr.s, Dinrr.Tiyo?, r-bTlMULANTES.

DoponlU» no niO-il'.-JANBlRO 1 .inírí <!<• Ollvtilra, 
siS.íi.t_ii-:

mu átiUL
Onia pessoa quo 6 administrador do

fazendas lia 10 annos no oesle do s. 1'aulo
desola encontrar um sócio capilalisla
para comprarem uma pequena fazenda
uo nesle de S. 1'aulo, cuja fazenda e
barata c negocio dc primeira ordem; en-
Iradado um torço á vista e o resto por 1
a 0 anuos. ll proponente poderá dar seus
cx-patrões para dar informações «le sua
pessoa. Quem pretender o negocio, no-
dera examinai' a dcscripçao da lazonua,
condições do negocio c da sociedade,
uue se acham no escriplorio desta loina,
ino por especial obscquip mostrara 1
dirá a quem se deve dirigir.

HiO de Janeiro, 10 «le Março de ISOO. í;
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DEPOSITO DA CERVEJA

_EB_a:_m._a __.€c_ js»\ . 'mjs,j^»J

Hecommciidn-so ao rospellavcl publico uma nova marca de asua
iiiineral—<fiHt5l-4HL.8irH_HlSí—Uma das mais saudáveis que existo
Covadu i>f>opai"a<la—ILupulo—Tambem lia pacolcs de l kilo

O PROPRIETÁRIO,

JOH-I BAFT1ST FEIE1ÍEE:

in garrafas
Caixa com 48 garrafas para
expurlação

Chopps
3DEPOSITO

82
Oi ASSE

82
CHCBFP

num
O. Rittcr «& Irmão.

l'oni|i;iiiliia ile Opera Cômica

OJE Ií TORAS W MM, 0 SIJCB U 1PM1! HOJE
vi* I_3st í-óa. «In, gfrtioiosii, c rti.stimitii :i<_( _.-;--'.-<.:»iit oi-.-t. Xisincuín. Mnttooi-

IU' represeiilação da revisla l'anlaslico-biii':e.*.'.i em li ".elos o 10 quadros, librello do Vicente llcisc musica de Abdon Jlilanc»
¦- ¦- i ^KKcX2_C12_ac_Cs_ta^

ffi?" ^"^ 
_____aai^-

E^-T-ru Raí-iSZ.H WZ?™*\ écWE&, í?5^3 P*7^! V^* fàgk ¥%*) \W^ I?-?! ________

__\ hf m ¦*» 11 p i pi li N toM N M w M¦Sd tpirj u-:_ «—. eítU w-i-i í>-?3 ii-i VSín nl P:s. iá(.AWA £_.«» si*"-, 'wit [«fiaM_W IsLaii <Ws$rÁ- "4 £'vi Wi v.*'--\ /¦•'•¦} -í-f-í f.i-* Ã?R*1 fc,-.'3^-*.-.'Ji »• t-si£wi KIIwhNHII
JH ^l_^ _Ü %i^;' ¦ WÊ&W

clcscuipcn1inn<lo peln sojsfimda. vcsb o difllcil pnpel do Revista a
diiNÍiiK-t-.i actriz-cnntoi a ISMIDINI-V. MATTEOS

Novas copias pelo MACII.VUO no Sou
Fclipj.a «S<- f-ií-i-Kiii»-. Continua «>
delirin da e>""í:> !,!>" npl-"»* "
MATTOS pretende ücscmburliar novas pi-
llierias na impagável scena do €_.»-
cholro. lírandi; caii-ean no i-clui»
«lo Racclin Os kagados, nionarcliis-
tis, o canili, o paraty, a zurrapa. Novas
eóptas pelo MACIIAÜO o ALIVCRT1 no

<lii.'Ho í'*. |)i)i*tii,*_;ii<*_-n. Versos
novos neto V.6 povtniu». IlAXGlil, no
tangn ito /Vinapú. 5H0LA no Tini
Tim, nn Cubana, na Inlendcncia, folia,
no Hgurinn. 0 MESQUITA continua a
procurar a Papa. Novos versos uo Clljjra-
ça.lissiiuo t<*i-«:«iti<> «lon tr<*H i>in-iIi«liyI>.-iH, cm .pn. i(-.m pj,|u |0Uca-
llientu festejados os tres reis da ga-

BSinpreza Ismonfa <!<>••• Snntos—ConipniililM _6í.'«h í_;i-:>k:>
Et«-^;«-:ií<i IMarttni Vlniiuo

Ií® JE õuarla-fcira 18 ile março do 181115 ffl© J'I_

GRANDIOSO ESPECTACULO
lleprcscntar-sc-lia o magnífico drama histórico em I prólogo,- 4 aclos e 1 epílogo,

original do pranleailo cscriplor SI. riMllillHl CIIAOAS,
considerado uni dos seus melhores traballios luteranos

TlliRâTllO I_fJ€IMllA
Emprcia - Dircccao do actor uartío — [tenenle da orcheslra maeslro Solícr

SP

Ihofa IWnttos, Machado e I5nn-
«ol- , .'5'ÍIuIom tloH t|iia«li"i»n — I", A
revista e a «liaba ; 2», Os apuros de
nm emprezario; >, Alegre sempre ;
1% Sempre chorando ; 5o, A serpente ;
0', A muna ; 7o, DZi: Povinho ; iS», Can-
can do auno ; 9', O remo da lan-
tasia.

Amanliã e todas as noites --- O ZÉ .FO^viisrpaiO

TORIA PARTE TODA & COMPANHIA
_A.'S 8 1/3 UlSK-EN-SCôXE 00 AUTISTA DIAS DRAGA _A.'S 8 l/a

A seguir sc - ROCAMOOLE ou o CUI) dos VALETES dc COPAS.

HOJE 0 MAIS ATTRAÍ1ERTE ESPECTACULO DO DIA HO
isutiji csli-Cn do. pyinpatliica actrias cantoi-a aXA.TH-V. ALONSO, nos

papeis Uo BILONTBA (cm tvuvoniti) <- BICH-iRIA da eclobvo í-eviiiitCi
ijÃo.t!AO, 

QU_'_r.'jro-(_ui_iCjo

hoje — _3* reprosonlaçui) da mais Bympalhica o querida revisla, unico sueceso de 1SQC I
__——. *"** t^>

Sj prl t-S "àí Et B

A ff 11 flia _w _ ij •¦' ta iMllll ü 1
%w _. M§_ üyllEill SdBi

Pilha dos escriplores nacionaes Dcmelrio dc Toledo c Orlando Teixeira c do TIM TISI POR llll Ti, dc Sonza Carlos

Conlinuam a obler extraonlinario succcsso todos os artistas da companliia I

li ãil U I lli
lli l ! lllll

PREGOS Ii HORAS DO COSTUME. mi.ic-cn-scíMio cio actor ILEOIVAI-DOi PREÇOS ll HORAS UO COSTUME,

Prepariiin.se grandes festas i>ura o meio centenário do PÃO-PÃO,
QUEUO.QüKIJO, em <|uo estreiam a. distineta aotriz cantora Blanche
liurbe o o iictor IVii/.aretii. «Gri-andcs surpresas !

Brevemente — A KOSA DE MAMAINTES»

•-¦-¦*¦'¦»¦ •¦>¦. !•¦'*:. >:,*_,, •-. 
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