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Lisboa, O.
Kstão sondo ¦ prompliücadastropas allm do «uíjiilrüm para a

África combater os rnvoltoHOS
da Xjimpnpo» ondo tom havido
luetas sanurentas, coiiliunnndo
os imlicoiiuH a resistir ii. oo-
bi-uuçu dos novos impnstnB,

M.u<lrid, O.
DcNapparocornm oh receios âe

criMo ministerial. O eovorno
aohava-so fortalecido na opinião
publica. graças aos rcoontes
triurapUos contra os revoluolo-
Bacios*

Madx-id, 9.
Km toda nilespanha celebram-

¦o com crandes foutas as noticias
rucobidus do Caba o dus. 13'ilip-
pinas oommanicondo victoria»
contra o» revolucionário».

O pOTO o o oxoroito . frotorm-
iam nestas demonstrações do
recosijo oino so tornam «spoolal
mento notáveis om JBiwcolono e
Buvilha, ondo as rua» o praças
achara-ho adornadas o mulUd&o
popular realiza passolatns dando
vivas a Ilação, ao eovorno, ao
exercito e d armada.

Paris, O.
Os eovornos europeus prepa

rnm nma lie" ndunnoira contra
os iüstullo» Unidos.

Berlim, 0.
O eovorno osta resolvido a ro

prosalias contra os prodnctos
dos testados Unidos du A.reioricu
do Norto, attendeudn no Brando
prejuízo quo as turilan ultima-
monte votadas violo coneresso da
Itepuljlioa vôm causar ns in-
Ãustrias allemães.

lloma, O.
O ministro dos oBtrantioiros

continuou bojo n raspo«ia ii in-
torpolluoão do Imbriaua o €>ntros
doputudos.rolativumonto á quês-
tão do Oriento.

O Br. "Vunosta reproduzia dn
tribnna as informnçõos mitnrior
monto fornecidas aos parlainon
tos iruncez c iiitfloz.

O discurso do ministro dos os-
triinceiros foi ouvido frinmonto
O povo, quer nas çulcric-H, quer
fora da câmara, vlotoriou os do-
deputados quo tomaram a dcíesn
da Grecin.

Constantino.pla, O
Os doloandos das diversas po

èoncins ronnirum-HO níiia do com-
binarem uma solução puciüca
para a questão do Orota.

O embaixador fr a n c «z 6 do
opinião Q.uo o sal tão não so im-
porta quo nquolla ilha «oja dosa-
crescida da Xarquia, nceoitando
apenas ama sobernnia nominal,
som tributos. O iiartido militar,
entretanto, não iiuinsiuo nossa
questão o oxoitu a euorrn contra
a Grreoia.

litt Cunóc, O
Os masnlmnnos porsu^airam

o almirante insloz íiarriu» con-
tra o qual dispararam diversos
tiros,

O almirante Xlnrris conseguiu
escapar Uloso."YVafsliiugr.ton, O.

O ttl-Xorald» ataca ejen editorial
o choto cnbuno ISunsu.My, noon-
Snndo-o do faltar ao soluiuno ju
riuncnto que fez <ie não tomar
armaM entra a Iloripnnha, ac-
crês contando quo n liilUi «Io «nm-
priniunto do sua palavra tor-
n.m-o antipulhico nos iiiuori-
canos'.

New Yoilí, O.
isnbe-so quo o vupnr.>Ilorrauda>

ÜMHumbaruou em CJuba a expo-
dicão qao levou paru os rovolu-
cionarios.

Ha.va.iiii,, O.
Cansaram aqui estrnnhoza as

lestas qne so tílnx realizado na
Uespanha om rotsosijo rio vioto
rias contra os revolucionários
cubanos* quando estes prose
gnoni com Tuníacom nas suas
operações, tomando lortule-
nas, etc.

Torto Kieo, O
Checaram a esta cidade, vin-

dos do interior, 45 prisioneiros,
aceasados do.fomentar a royolu-
cão contra o domínio da IIospu-
nlia.

Valparalso, O.
O general Canto publicou o

preâmbulo do manifesto á nação
indicando o porigo que corre o
exercito oreanizudo sem um sys-
tema previamente estabelecido.

Insinua o illustro militar qne o
elemento estrangeiro no exercito
prejudica a sua organização.

O ministro da guerra desmonte
qno o exercito tenha diminuído.

Kl s tão inseriptos nesta cidade
Jj;il.7Uf5 euardas nacionaes.

Buenos Aires, O
13o hontem pura bojo contamos

14, horas de furioso o ininter-
rupto temporal, causando inun-
âaçõos.O Dr. Cavalcnnti Lacerda
instalion-so no palácio do f»ovor-
nndoi' iíastos, om Cnllo üovo-
letu. A. lesaçã" passou para
Cnllo Cüorcas n. J.Ü1I2.

Tuia do onro Í31ÍU.
Montevíuéo, O.

Continuam n checar a esta ca-
pitai diversos braziloiros, quo jA
estiveram aqui emigrados.IDevido a grandes chuvas,
transbordou o nrroio JMiqnclote,
inundando diversos pontus.

Montcvitléo, O.
£Poi concedidn a demissão que

pediu o eeneral JJiav. do careo
deministro tia guerra, sendo no
meado para sabstitnil-o o gene-
ral 3r*orez qno entrou boje em
exercício.

Consta quo hnvcrd outras ino-
difícações nos altos cargos da
da administração da ICcpublica*O eeueral Vnsquez foi no-
mondo para commuadar n. iron-
tsíri\ *ln «t»,;#

Kccife, O.
Seguiu ás O horas da tardo o

vapor tltaitnbai, levando a sen
bordo o Dr. Moreira Alvos, de-
putado federal.

.Petropolis, O.
Por sor do festa estadoal. os

ediücios públicos cmbnmlcirn-
• ram bojo e ú noito illnminaram.

Ã' I hora da tarde o JL>r. Mau-
ricio do -A-breu, rodeado de sua
casa civil o militar, deu recepção
em palácio, concorrendo os se-
crotarios do IUstado, oíliclaos do
regimento, magistrados, func-
cionnrios civis, deputados esta-
doaos, díreotorio do parlido ro-
pnblienno flnminenso o outros
porsonanons políticos.I.) u nm te a solcmnidado tooon
a bnndn do regimento estadoal.

Ue diversos pontos do estado,
municipalidades, commandos dn
Suarda 

nacional o políticos in-
nontes, recebeu o Ur. IVlati-

rieio do Abrcn Costa, cartões o
telogrammas do congratulaçõos.
3E*olo governo federal, telogra-
pliou-llio o !Sr. ministro do in-
terior.

S. Paulo, O.
Consta qno doixnrá do fnzor

parto do eovorno desto I3stado
ao mesmo tempo quo o X)r. Car-
los Campos, secretario do jnsli-
ça,um ontro secretario, havondo
quem disa ser ello o Ur. -A.lvnro
Carvalho, secretario dn neri-
cultura, Não sabemos qunl
a veracidade dessa consto, quo
trnnsmittimos com as dovidas
reservas.A. Companhia _A.£>nn O Xiuz
propoz ha tempo ao governo il-
laminar o centro t\t\ cidado pormelo do luz oloctriea, oollocando
4S lâmpadas do arco dn ii Ara-
perus, modianto a indemnizarão
«njmnl do 38 contos do réis.
Como agora so trata de fazor
noV° contrato para a illumínnoão,
ba queni proouro consneuir com
qno o eovemo ou a Câmara Mu-
nicipal proporciono a osta capital
««so melhoramento.
_D. "Voridiana J?rado iniciou

mna enbsoripção para a matriz
de Santa Cecilia nesta capital
com a quantia de IO conto, do
**>¦•

Amnnhü ronliza-so no Bnluo
Stainway crando concerto orsa-
ninado polo professor Chlafo-
rolli om beneâoio dn mesmo
matriz.tJoenndn-foirn soeno para
esmo, capital, onde embarcara
com destino a Europa, X). Veri«
diano Prado.

Coritiba, 9.
CnusKin indienaosso o tele»

d'«bi possndo « Ibs-

prensa d'aqul subscripto SilvaAruujo, no qual irrogava grnveinjuria aos bonrados negociantes
Luiz If.omngueira o João I-iago,
que vão chumal-o & responsubi-lidado.

-Aiito«hontem uni operário quotrabalhava no andnimo do 12°andar do prédio d rua Quinzede Pi ovombro, encostando a bar-
riga no fio eloetrieo, transmis-
sor da illnminaçüo publica, na
oceasião em que so fazia a pri-siieira experiência dn machina,
morrem instantaneamonto.

Floriauopolis, O.
A municipulidndo o o com-

morcio do S. Bento na zona con-
testada telographam dennncian-
do o propósito do governo para-nnonso do mandar cobrar, do
amanhã em dianto, por nma
commissão üsoal, imposto de
importação o exportação na mar-
gem esquerda. do rio JN agro
(zona contestada) sendo cobrada
i\ quantia de mil réis por arroba
de liorvn-matto quo vier trans-
itnr pela estrada do liio No<;i'u
a Joinville.

A taxa do importação 6 intitu-
lnda imposto de putonte com-
mercial o incido em mercadorias
qno ja soílrem despacho noa
portos do S. X^vanoisco.

A noticia dessa violência cau-
sou1 sensação extraordinária.*

O governador dirigiu tele-
gramma ao JJr. JPriKlonto do
Monto»! expondo a situação dlf-
Aoil qno ai instituições através-Kiim, e solicitando a intervenção
anxistosa do governo federal.

Porto Alegr/1'e, O.
Suicidou-se JVuguKto Uexhoi-

mor, filho do acreditado nego-
cinnte B^rodorico üexbeimer.Cheeou o 88° do infanteria
quo vem nquarlelar nesta capitalÜJstil gravemente enferma
uma lilhu do JUr. feruando
Abott.

AVULSOS
Itniiornn^n, 9.

Na impossibilidaüe do manter o pessoal
teclinico de meu engenho de fabricar
assucar, tal 6 a perseguição sob titulo
de recrulamenlo, invoco vosso palrio-tismo no sentido de sólicitarüos provi-dencias do governo da União. Eslou col-
locado na espbera dos primeiros agri-
cultores desla importante zona e con-
tribuo largamente para as rendas nu-
blicas; lenho por isso direito a garanlias.Pedi providencias ao governo do lislado.
Ksla madrugada a força assaltou o en-
genho, arrombou as porlas recrutando
o nioslro do assucar o os carreiros.
Saudações—Firmino llarrcto.

Araru.-una, 9.
KITecliiaram-se hoje as exéquias pelosheróes fallecidos em Canudos. Assistiram

ao acto niuilas pessoas de iliirerentes
classes. 0 templo eslava bem illuminado,
lendo ao centro grande calafalco. Teimi-
nadas as exe(|iiias, [oram distribuídas ss-
molas pelo respectivo vigário — ACmn-
missão.

-sUJgp»».... ..
No palácio do governo conferenciaram

hontem com o Sr. presidcnle da Repu-
blica o general I'aula Argollo.ministni da
guerra, Drs. Amaro Cavalcanti, ministro
da justiça o negócios interiores, llernar-
dino de Campos, ministro da fazenda, c
Arthur llios, e estiveram com S. Ex. o
Ur. Haja Oabaglin, juiz da 8' preteria;contra-almiranlo Uiiillobel, Dr. Jufio Vieira
de Alencar, cx-delegado da Ia circum-
scripção; Dr. Edmundo Moniz llarrcto,
presidente do Tribunal Civil e Criminal,
e José do Patrocínio.

Esteve houlun prorogailo alô ás
G horas da tarde,e naturalmente scl-o-ha
hoje lambem, o expediente da Itecebedo-
ria desta capital, por motivo da venda
de cstampilhas para a cobrança dos. im-
postos de fumo c bebidas, cuja llsc/i-
zação deYC cüinccai' uü dia 12 do cor-
rente.

No expresso da manhã seguiram para
Poços de Caldas os nossos estimados col-
legas Dcllarmino Carneiro e Arthur Azc-
Ycdo.

Dá audiência hoje, em sua secretaria,
o Dr. Amaro Cavalcanti, ministro da
justiça e negócios interiores.

Por ser hontoni dia do aiiniversario na-
lalicio do rei Leopoldo da Iielgica.o conde
V. Stecn, ministro belga junto au nosso
governo, recebeu no edillcio em que
fuucciona a legação em Petropolis os
membros do corpo diplomático, que o
foram cumprimentar.

0 Dr. Josó Paravacini, ministro da Do-
livia, confercnciüu honlem com o Sr.
ministro do exterior relativamente á
demarcação dos limites cairo aquclla
Republica e o Brazil.

Na Escola Polylcchnica terminaram
honlem o curso de engenharia civil os
Srs. Coriolano Gomes do Mattos, natural
de Pernambuco, Ary 1'ontcuelle e Ângelo
Miranda Freitas, do Rio de Janeiro, Auto
Torquato Fernandes Coulo, da Capital
Federal, o Ignacio de Assis Marlins e
liratilio Augusto Penua, de Minas Geraes.

0 almirante Elisiario Josó Barbosa
foi honlem ao palácio do governo cum-
primeutar o Sr. presidente da Republica.

No paquete Alagoas segue hoje para a
capital do Amazonas o nosso cslimavel
collcga de imprensa major Joaquim Ro-
cha dos Santos, deputado eleito ao Cou-
gresso daquellc Eslado.

Acompanha-o sua distineta senhora.

Ouvimos dizer que o Sr. ministro da
viação vai consultar o Club de Enge-
nliaria sobre a conveniência ou incon-
veniencia do governo adquirir a Estrada
de Ferro Melhoramentos no Brazil, allm
de ser a mesma aproveitada como ramal
da Centrai do brazil.

0 Dr. Walker Marlinez, minislro do
Chile, esteve hontem em conferência com
o Sr. director geral da secretaria do
exterior sobre o tratado do extradição.

Começaram ha Ires dias os trabalhos
do Congresso Estadoal dcS. Taulo, c nessa
mesma oceasião, graças á aclividade do
nosso digno correspondente, podemos
dar aos leitores um extracto descuvol-
vido do importante documento político-
administrativo que foi a mensagem lida
pelo illustrc presidente do Estado, Dr.
Campos Salles.

Hontem chegou ás nossas mãos a meu-
sagem c, como devíamos, não demorámos
a sua publicação, fazendo-a mais adianto
cm outra pagina, para allender a conve-
niencias de paginação.

Não precisamos rcconimcndar a leitura
desse notável docuuienlo, em que mais
uma vez so revela a alta capacidade do
(Ilustre cidadão cm boa hora elevado á
primeira magistratura do grande Estado
do sul. Amanhã, cm artigo especial, ad-
duzi remos a critica que naturalmente
resalla á% sua leitura.

0 Di-. Jo3Í- Paraviclnl, ministro da Uo-
iivia, acompanhado do Sr. Jayme Freire,
esteve hontem nas secretarias de estado,
onde vieitou os respectivos ministros.

Com o Dr. Amaro Cavalcanti, minislro
da justiça o negócios interiores, estive-
ram honlem, em sua secretaria, os sena-
dores José Bernardo o Abdon Milanez,
Dr. EdwigC3 de Queiroz, chefa de policia,
c o coronel Travassos, commandante da
brigada policial.

Ns dia 26 do corrente, depois da Pas-
choa, reunir-se-ua em Roma o Sacro Col-
legio dos Cardeaes. Devendo tratar dj
nomeação de arcebispos e Mspós, e bem
jjruísvel qne TiêSSà oceasião seja esco-
lliido o arcebispo do Rio de Janeiro.

chamados a esta capital, onde exhibirão
as provas exigidas.

Foram dispensados do prolongamentoda Estrada de Ferro Central do Brazile: en-
genheiro Ilonorio Joaquim de Almeida;
João de Souza Rego, de secretario, o Ar-
mando I). de Freitas Bicalho, de pagador.

Pelo eipresso da Central o em carro
especialmente posto ã sua disposição
pelo honrado Dr. Campos Salles, che-
gou hontem de S. Paulo o sábio profes-
sor da Faculdade de Medicina Dr. Fran-
cisco de Castro, que durante a sua per-
mancucia naquella capilal mereceu as
mais caplivantcs altenções, já do illustro
presidente do Estado, já do corpo medico
paulista.

REFOlíioÕNSINO
Conforme noticiamos, i0 Sr. prefeitomunicipal, de accôrdo com a lei n. 377

de 23 de março ultimo, decretou hontem
a reforma do'ensino municipal.

0 ensino será dado nos seguintes esta-
beleeimentos:

Jardins de infância, .escolas primarias,
Escola Normal, 3 institutos proflssionaes,
sendo um para meninas, Instituto Com-
iuercialrPodogogiuiii.

A llililinlliecii Municipal passará a con-
sliliiir uma sucção da Directoria Geral,
ficando o actual director addido.

São creadas cinco classes do profes-
sores primários: urbanos, suburbanos,
adjunto effcctivo, adjunto de escolas
suburbanas c adjunto oslagiario.

E' moclillcado o estalão para as gratifl-
caçOcs addicionacs dos professores pri-
mários, as quaes serão concedidas aos
professores urbanos ou suburbanos que
na média dos cinco últimos annos tive-
rem apresentado alumnos approvados em
exame final na média de 5 "[o da fre-
quencia.

Estabelece para validade dos diplomas
da Escola Normal Livro que os diploma-
dos passem pelos mesmos exames na
Escola Normal oflicial; o ajubilação obri-
galeria dos professores aos 2o annos,
salvo licença especial do conselho supe-
rior.

Eleva a 13 o numero de membros do
conselho superior, sendo um director e
um professor de cada estabelecimento
de iustrucção, dois professores prima-rios c três de livre escolha do director
geral.

Estabelece as conferências pedagógicas,
premlando.com 3:00íi^e l:000jj,os>mó-
lliores trabalhos apresentados.

Extiiíguc-us escolas do 2» gráo.'
Pcimille que aos concursos para pre-

oiicliimentò de vagas no pessoal a.imi-
nistralivo concorram indivíduos de ani-
bos os sexos.

Na Escola Normal orca as cadeiras do
pedagogia, calligrnpllia, lógica e inslrUC-
ção moral e civica e desdobra cm duas
a de gopgraphía o historia.

Torna obrigatório o ensino normal su-
jeito a ponto o extingue as cadeiras de
inglez, de inecinica e do astronomia e
a aula de applicação aniicxa, sendo o
cx:ime de pratica escolar feito nas esco-
Ias primarias.

Aos acluaes alumnos do 2" e 3° anno
das escolas do 2o gráo é pcrmitlida a
matricula na Escola Normal; aos do Io
anno é igualmente pcrmillida a matri-
cuia, sujeilos, porém, ao exame de admis-
são, que constará de duas provas escri-
ptas sobre as matérias que constituem o
actual curso primário do I" gráo.

Pnra o preenchimento das vagas de
professor primário, estabelece concur-
so entre os diplomados pela Escola Nor-
mal, respcilados os direitos dos acluaes
titulados.

Para o logar de chefe de secção da
Bibliolhcca foi promovido o 1o oflicial
Oscar Paranhos.

Nos institutos Commercinl e Prolls-
sional, no 1'edagogium, na Escola Normal
e na Bibliolhcca ficaram os seguintes cm-
preg.idos.com as categorias dei I» oflicial,
Antônio Mucury Costa, bacharel Torquato
de Mesquita, Jusé Mana da Silva Rosa, ha-
cliarcl Affonso Augusto Costa c Antônio
Pinto da Silva Iiastos;do 2o oflicial, José
de Souza Rocha, João Domingucs Ramos
Filho, Alberto üracie, Arthur Américo de
Mattos, José Pereira do Magalhães c José
Albino de Souza Pinientel; .imanuenscs,
João Tedro Regazzi, Bellarniino Fran-
klin Baptisla, Fortunato Campos de Me-
deiros, Rodolpho Júlio da Silva, Eugênio
Ernesto Esteves de Araújo e João de
Oliveira Fortes; e porteiro, Arthur Neves
Florin.

0 Dr. Antônio Olavo Calmon do Araújo
Góes manda rezar hoje, ás 9 horas na
igreja de S. Francisco de Paula, missa
por alma do Dr. Innoccncio Marques de
Araújo Góes.

Sob a presidência do Sr. Luiz Rodolpho
Cavalcanti do Albuquerque, director das
Rendas Publicas, rcune-se hoje em sessão,
no Thesouro Federal, o conselho de fa-
sentia, para apresentação, discussão e so-
luçào de importantes recursos commcr-
ciacs.

0 Sr. ministro do exterior tal mandar
Eubmctlcr a eiame todos os chanceleres
nomeados sem concurso.

Foi exonerado do cargo de inspector
geral do trafego da Estrada de Ferro
Central de Pernambuco Dr. João Antônio
L. Laclcllc sendo nomeado para substi-
tuil-o o Dr. Victorino Borges ilc Mello.

Está marcada para hoje, ás 2 horas da
tardo, uma conferência do Sr. ministro
francez com o Sr. ministro do exterior
sobre a questão de limites com a Guyana
Franceza.

Sabemos que o accòrdo subinettendo a
queslão a arbitramento já se acha proiu-
pló para receber a assiguatura dos repre-
sentantes das duas partes contratantes.

0 Sr. ministro da fazenda expediu
honlem nRegiiinle circular, sob n. 24, do
accôrdo com a representação dirigida a
S. Ex. pelo chefe da commissão do tom-
bamento, Tlicodosio Silveira da Motta:

«Determino aos Srs. delegados flscaes
do Thesouro Federal o inspectores das
alfaudeças da Republica que providenciem
no sentido de estarem presentes a. com-
missão lio tombamento dos próprios na-
cionaes, alô o dia 20 do maio do corrente
annu, todos os trabalhos que, de accôrdo
com a circular n. 38 deste ministério, de
27 do agosto do anno Ondo, tiverem sido
executados, de modo a poder aquclla
commissão coordcnal-os com tempo de
ser, até o fim do mez do junho próximovindouro, apresentado o arrolameiito dos
próprios nacionaes que houver sido feito,
para que durante a próxima sessão do
Congresso Nacional possa o governo of-
fcrccer-Ihe elementos que facilitem a
conveniente distribuição dos mesmos
próprios, conformo prescreve o art. 64
paragraplio único da Constituição da Rc-
publica—Bernardino de Campos...'

QUESTÃO DE ACCENT0S
Leitores meus, hoje, sabbado,
Beabre-se o Bellodromo,
Que desta vez, com mais lógica,
Sc intitula Velodromo.
Porém, já agora, decida-so
Uiui questão da momento :
E " velodromo ou velodromo ?
Qual dos dois oo tem accento ?

ÜATHOCDE.

ção, ás 7 1|2 c 8, por Jesuino Vicente de
S. Cruz; em S. José, ás 9, por Casimiro
Rodrigues Paes; no Engenho Velho, ás
8 li2, por João Pedro Domeque de Bar-
ros; na Lagoa, ás 9, por Abifio Augusto
Mendes; na malriz de Petropolis; ás 9,
pelo Dr. Augusto Abreu Lacerda; na
igreja da Conceição de Entre Rios, ás 11,
por D. Rita Carolina Duarte.

0 general Dionysio Cerqucira, mi-
nistro das relações exteriores, nos auto-
rizou a declarar de todo infundado o
tópico do editorial do Jornal de Noticias,
da Bahia, transcriplo pelos jornaes desta
capital, que se refere ã opinião emittida
por S. Ex. sobre a futura candidatura á
presidência da Republica.

S. Ex., com grande magua, afflrmou
categoricamente a inexactidão das pa-
lavras contidas no alludido editorial e
dadas como por si proferidas om pre-
sença dos seus collegas de gabinete ml
nistorial e do Dr. Prudente de Moraes.

Foi nomeado o Dr. Sá Peixoto, ex-
deputado federal, _para o cargo de di-
redor da.instrucçao publica no Estado
do Amazonas.

Conforme noticiámos, foi nomeado o ai-
feres João Martins Viaiuia ajudante de
ordens do presidente da commissão te-
clinica militar consultiva.

luz m o m
Do Dr. Jayme Bcnevolo, inspector geral

de illuminação, recebemos hontem di-
versos documentos sob o assumpto que
deu logar a artigos sob a epigraphe
acima, cm nossas edições de 23, 24 o 25
de julho do anno passado.

Infelizmente por absoluta falia de es-
paço deixamos ' do publicar taes do-
ciimcnlos, que vieram precedidos da se-
giiintc caria:

«Sr. reilaclor— Os documentos juntos,
cuja publicação eslá autorizada, elucidam
completamente a questão do milhão de
francos dado pela Companhia do Gaz a
dois representantes seus no llrazil c de
que ha tempos occupoii-sc a imprensa
desta capital.

Julgo dispensável qualquer coiniucn-
tario da minha parte. Todavia, pennilla-
me griphar alguns trechos, qne devem
merecer do publico especial atrõiiçao-rí
Dr, Jayme Bcnevolo »

Deu-nos honlem o prazer da sua visita
o coronel Augusto Calmou, digno se-
ÓrétaríÓ geral do Eslado do Espirito Sanio
e nosso cblloga do jornal deste mesmo
nome, que se publica na Yiclorlã".

0 Sr. minislro da fazenda autorizou o
despacho livre do direitos do material im-
portado pela Ceará llarbour Corporation,
emprcüaria das obras do porto do Eslado
do Ceará, o para 7 v.igons contendo
material d- slinado á Estrada de Ferro de
Santo Amaro, no Estado da bahia:

Os dignos ofíiciaes do gabinele do Sr.
prefeito, Oscar da Rocha Paranhos c Af-
fonso Cosia, foram honlem promovidos,
aquelle a cheio de secção e esle a Io óf-
llcial da direciona de iustrucção.

0 Dr. Moura Carijó, ex-l° delegado au-
xiliar, foi honlem ao palácio do governo
despedir-se -do Sr. presidente da Repu-
blica, por ter do partir em viagem de
recreio até S. Paulo.

0 Sr. Aginlin B. de Castro, quo foi so-
cretario da legação do Uruguay no Brazil,
acompanhou o general Tnjcs á Repu-
blica Argentina, naquollc caracter.

Ao 3» cscriplurario do Tribunal de
Conlas, Eugênio Alves de llrilo, será
paga a gratilleação de 2:Ü0:)Í pelo ser-
viço que prestou na tomada de conlas da
Estrada do Ferro União Sorocabana e Itu-
ana, relaliva ao tempo decorrido do 1°
semestre de 1890 ao 1° semestre de 1891.

Reuno-sc hoje, em sessão ordinária , o
Instituto de Bacharéis nm Letras.

Durante a 2a quinzena do março cn-
traram no porto de Montevidéu os se-
guinlcs proibidos: 220 saccas do assucar
cm bruto, 170 saccas de café, 1.500 litros
de aguardente, 1.002 saccos de farinha,
0 barricas com laias de goiabada e G.129
volumes de matte.

Com deslino ao Brazil foram expor-
tados 3.991.100 kilos do carne secca.

CHELE-3R

Esta nomeado o engenheiro Jorge Vai-
detaro fle Lossio Seiblitz para exercer o
logar do professor do desenho do 1* anno
do curso geral da Escola Polytechnica.

Desculpe o Sr. director geral dos
tclegraphos; mas o caso parece-nos digno
de reparo.

Ante-hontem foi expedido do Petropolis
para esta cidade o tclegramma n. 31G
com endereço claro e completo. Não
houve trovoadas nem outro motivo do
interrupção, c entretanto o despacho,
chegado no mesmo uia, só hontem (oi
entregue I.,.

£ tomo 0 Telcgrapho Nacional não deu
o porque da demora, rogamos ao Dr.
Joi» líclipno qno nos esclareça.

Rezam-se hoje as seguintes missas:
Ra Igreja do Carmo, ás 8 \\2 horas por

Carlos Micbclet de Oliveira; na Candeia-
ria, as 9, por D. liaria Evangelista da
Cunha Guimarães; no Rosário, as 9 !i2,imeauos SCm concurso. ll/UUll» uiuuauuca, nu nvwuiu, <»j o ¦;*, nwwaHh -juc, «»p» ~v -v. —.— -,.-

Os chanceleres nessas condições sertílpelo Dr. Gaspos deHedelros; sa Concel-.J(le«do da -qaantia de-wfc pertencente

Em reunião elTocluada hontem, ás 3
horas da tarde, no Club Naval, a com-
missão incumbida, a convite do governo,
de promover os festejos para a recepção
da esquadra chilena deliberou dissol-
ver-se.

Os molivos dessa deliberação constam
da acla om que ella foi consignada, a
qual sorá publicada opportunamento.

A's 8 horas da noite, reuniram-se no
Club dos Reportcrs representantes de
todos os jornaes desla capital c resol-
veram constituir uma commissão espo-
ciai que trate do mesmo assumplo para
quo fora organizada aquolla. A nova
commissão fleou assim composta :

Presidente, Alcindo Guanabara (do
Republica); vicc-presideiilo, Dr. Paranhos
Pederneiras (do Jornal do Commcrcio) ;
secretario, Ferreira da Rosa (d'0 Paiz);
Ihesoureiro, Salvador Sant03 {i'A No-
ticia).

Foram indicados para presidentes hono-
rarios os Srs. capitão de fragata Andrade
Leile, presidente do Club Naval; o coronel
Dr.Valladares, presidente do Club Militar.

Projectados os festejos a realizar em
homenagem á esquadra chilena, que vem
especialmente ao porlo do Rio de Janeiro
saudar o Brazil em nome da nobre Repu-
blica do Chile, flearani organizadas duas
sub-cacimissões.que têm por flui uma cn-
tender-so direcía e immediatamenle com
as direcionas de bancos c casas ban-
carias, o outra percorrer os estabeleci-
mentos commcrciaes pedindo o con-
curso dos Srs. negociantou para a cxpol-
lencia das festas e embelezamento das
ruas.

A primeira compõe-sc dos Srs. Al-
cindo Guanabara, Luiz do Andrade o
Salvador Santos; a segunda, dos Srs. co-
roncl Ernesto Scnna, Salvador Nicossia c
Castro Vianna.

As festas vão tomar um caracter in-
teiramente popular, de modo a divertir
o povo o a honral-o nas demonstra-
ções do affecto aos ofíiciaes da esqua-
dra de uma nação amiga e que sempre te-
vc gentilezas para o Brazil.

commissão da imprensa rcune-se
. . ás 8 horas da noite, no Club dos

Reporters.
0 Sr. ministro chileno tornou sabido

qne a esquadra já partiu de Las Palmas,
não tocará na Bahia, e do Rio do Ja-
neiro seguirá para Valparalso sem tocar
cm porto algum do Rio da Prata.

o
Será dispensado temporariamente do

exercido de seu cargo na directoria de
rendas publicas do Thesouro Federal, o
Dr. José Joaquim da Costa Pereira Braga,
nomeado delegado da l1 circumscrlpção
urbana.

A' ioice i
Na estação de D. Clara, nas immedia-

ções do Hadureira, liaria Rosa de Jesns,
foi assaltada hontem, ás 6 horas da tarde,
em sua própria residência, por Bimpliclo
Sebistlio, que, depois de se haver apo-

équella, vibrou-lhe diversas foiçadas pelacabeça e pelo corpo. Simplicio foi preso
em flagrante pelo delegado da 6' cir-
cumscnpção suburbana e Maria Roza re-
colhida a Misericórdia, sendo grave o seu
estado.

A
hoü

OSr. Ayres Ferreira Barroso, ao re-
tirar-se para a Europa, odereceu ao Sr.
director do Lyceu de Artes- o Offlcios
a quantia de 1001 para ser applicada á
conclusão das obras do novo edillcio."PALESTRA

Dizem-me—e tenho muita satisfação cm
repetil-o—quo alguns dos nossos inten-
dentes estão deveras empenhados em que
vá por diante o theatro Municipal, para
cuja construcção já foi arrecadada uma
somma relativamente considerável.

Um dclies o Sr. Eugênio do Carvalho,
meu ex-collega de imprensa, tomou a
peito a.idca, nem outra coisa era de
esperar dos seus sentimentos de litterato
c artista, e alguns dos seus .dignos com-
panh^iros do Conselho Municipal o acom-
panlfam no fervor com que elle pretende
continuar a obra do benemérito Júlio
Carmo.

Consta-mc também que ba certa dis-
cordancia.no tocante á construcção do
theatro na praça Tirandentes. Acham
que os terrenos cuja desapropriação já
foi, aliás, resolvida, não offcrcceni
espaço bastante para o edifício, que deve
ser monumental e não rode ficar aper
ado entre duas casas particulares.

Não me contraria essa discordância,
porque —confesso—eu lambem não morro
do amores pelo projedado local, tanlo
mais que a Intendencia dispõe de um
terreno seu, quo não precisa sor des-
apropriado o onde o thealro ficará per-
cilamenle.

A idéa de construir o tbcalro nesse
terreno partio do um grande arlisla—
Rodolpho Bernardeli—, o eu communl-
quei-a immcdialamcntc a quem de di-
reilo. 0 local já foi examinado por pessoas
competentes, que, segundo me co-ista,
npplaudiram a lembrança do insigno cs-
cufplpr brazileiro. Entro essas possoiis
llgurava o talentoso conselheiro muni-
cipal de quem acima falei.

0 terreno em questão reúne todas as
condições desejáveis; se eu qui/.esse lá-
var mais longe a minha indisorcçüo, os
leitores concordariam commigo cm que
não é possível collocar o theatro om
sitio mais apropriado. Mas por cinqiianlo
não me convém assoalhar a idéa, que á
seu tempo será conhecida o aceita
por toda a gente, oxcopção feita dos cm-
perrados, qne por uma inclinação natural
do espirito são incapazes de reagir con-
Ira a rotina. ,

0 quo for soará.

Ihijo me ausento, por algum tempo,
desta.capital, mas nem por isso os lei-
tores d'0 7'iií; llearão livres da minha
prosa. Tenham santa paciência.

A. A.

Os últimos dados das grandes nações
européas produetoras do assucar mos-
Iram que este anno haverá um excesso
doiprotlucjião.

0 consumo é de 1.470.000 toneladas,
ficando a Allemanha, a Áustria c a
Fraurti com 2.1uõ.O00 toneladas para a
exportação.

Foi nomeado o capilão de engenheiros
João José de Campos Curado, director das
obras militares do Estado de Goyaz.

0 Sr. minislro da fazenda concedeu isen-
çió do direitos para as substancias anli-
soptjCas destinadas á conservação de
gêneros alimentícios; conforme pediu o
ministério da justiça e negócios inte-
riores.

Sabemos que a inauguração da linha
alô Paula ílaltos, da Companhia Ferro
Carril Carioca, não pódc sor levada a cf-
feilo amanhã, por não ter a empreza
obtido da Prefeitura a compclenlc li-
cença.

Esse fado contraria seriamente os mo-
radores daqnellu zona, que haviam pre-
parado festejos diversos para o dia indi-
cado.

Não será isso molivo para o Dr. Fur-
quim Werneck expedir hoje a aulori-
zação solicitada ?

Na villa Ypanema, Copacabana, devo ser
inaugurado amanhã o serviço de canali-
sação de água potável para o hotel do
coronel Silva.

A empreza publica na scecão compe-
tcnlc aiinuticio sobre essa festa.

Abaixo!
ICslão condemnados os casebres ns. 205,

207 e 209 da rua Sete de Setembro cm
que se achavam inslaladosselc lupanarcs.

Eslão condemnados o fechados, graçasa Deus.
Graças a Deus, não: graças ao Dr. Pau-

lino Wcrnock, chefe do districlo sanita-
rio, o ao Sr. João Salles, agente da l'rc-
feitura.

Foram condemnados em nomo da hv-
gione; mas, se houvesse bom senso nàs
vistorias feitas por parte da directoria de
Ciirâs, uiics. uü Cãsclircã, ji uGvcrisíii
estar fechados ha muito tempo. 0 de

207 eslá com a cobertura visivelmente
abalida, o todos so acham, conformo hon-
lem foi verillcatlo, com as paredes inter-
nas sensivelmente desaprumadas.

Continuem os Srs. Dr. Paulino Werneck
o João Salles; ainda ha muilo quo f&aer
nesse sentido pela rua Sete de Setembro.

AOS POBRES
4"*!S om osmolaa

Dalldo deslino aos donativos quo, con-
formo discriminação abaixo, nos foram
enviados hontem, chamamos a compare-
cer.pm nosso oscriptorio os possuidores
dos cartões ns. 209 a 270:
CD. .'  20/000
Anonymo, em memória de seu

amigo Joaquim do Souza Pe-
reira  20/000

Anonymo  10/000
Um mcnino.pclo fallcclmonto de

Joaquim José da França  2/000
ümspirita  JO/000

Consta quo pediu reforma o alferes da
brigada policial João Pinto Cavalcanti.

Solicitou-se do ministério da fazenda
o pagamento da quantia de 130:470/190 á
Ainazon Telegraph Company Limited,
por serviços prestados ao ministério da
industria no primeiro trimestre do cor-
rente anno.

Consta ao Eslado de S. Paulo que dei-
xará por estes dias o cargo de secretario
de justiça o Dr. Carlos de Campos.

Hontem, ás 10 horas da manhã, na
praia de Botafogo, José Pacheco do Couto
foi casualmente maihucado por uma
carroça dirigida por Fuão Almeida.

0 delegado da 13* circnmscripção foz
recolher Pacheco ao hospital de Mise-
rlcordia.

0 imperador Guilherme, da Allemanha,
e o Sr. Feiix Fanre, presidente da França,
assistirão ás festas a realizar-se em junho
próximo, por oceasião do 60* anniver-
sario da subida da rainha Victoria ao
throno da Inglaterra.

Foi hontem multado em 200/ pelo de-

bilhetes de bichos na casa n. 11 da rua
Desembargador Izidro.

Foram hontem nomeados: escrivão da
agencia da Prefeitura em Inhaúma, o ei-
dadão João do Azevedo ; mestre da ofll-
cina typographica do Instituto Prollssio-
nal, Francisco Jorge de Mattos; o escrivão
da agencia do Prefeitura em Paquclà, o
interino João Soares de Araújo.

0 Sr. presidente do Estado do Rio de
Janeiro distinguiu-nos com o seguinte
tclegramma :

oPETnopoLis,9—Penhorado, agradeço as
referencias da vossa edição de hoje ao
annivcrsario da promulgação da consti-
tuição fluminense—Maurício de Abreu.»

Sabemos que a Directoria do Instruo-
ção Municipal abrirá no sabbado próximo
õ concurso para as 10 cadeiras noYas,
creadas pelo Conselho Municipal.

A Sociedade Beneficente dos Emprega-
dos da Alfândega do Ilio do Janeiro ele-
gcu hontem para sua directoria: prosi-
dente, João Pinto Monteiro; secretario,
Pedro ..Augusto de Barros;,thesouiciro,
João Baplista Ilombc.

REVOLÜÇãÔlÍBIENTAL
Iiilerceplado o telcgrapho no Uruguay

para as noticias referentes á revolução,
não temos podido informar os leitores
dos acontecimentos á medida que se vão
desenrolando.

E, não entrando na apreciação do pro-
codimeiilo do governo ilaqiiello paiz.pas-
samos a fazer uma rápida chronioa dos
fados mais importanlcs que relatam os
jornaes recentemente chegados.

No dia 20 de marco as forças do go-
vemo sob o conluiando do coronel Bcr-
traud, compostas dos Io o 4o regimentos
do cavallaria e 000 guardas nacionaes,
alcançaram os revolucionários em Las
Canas", liroleando desde ns II lioras da
manhã alé as 5 1/2 da tarde.

A essa hora o inimigo, não podendo
sustentar as suas posições do combate,
retiraram-se dispersados, levando fe-
ridos, quo nas forças legaes foram cm
numero de ires c lím morto.

Depois dessa lula os revolucionários
tomaram a direcçáo de Cerro Largo, c as
forcas legaes continuaram a persegúil-os.

No dia 20 as forças commondaiHts pologeneral Jusiino Muniz travaram combate
com as forças de Apparlcio Saraiva.
Aqtiollas achavam-só á margem esquerda
do riacho Giianusiincbi e estas entre os
riachos lnflerniilo o Tacuari, a 12 kilo-
metros tias primeiras, uns separadas
pelo Corro Largo.

Pouco depois das 5 horas da madruga-
da, ambas as forças estavam cm movi-
menlo, c a 50 minutos depois as avnn-
çadas trocavam os primeiros tiros.

Ao amanhecer do dia já o combate cs-
lava Iravado, c os revolucionários, nu-
morosos, occupavam vantajosas posições
em Arbólilos, estendidos em uma linha
quo formava um scmi-circulo de 0 kilo
metros.

Os govornislas baliam -se d.cnodada-
menlo, conquistando o terreno palmo
palmo, como os inimigos, qno haviam
tentado contra a direita c esquerda da-
quelles diversas cargas de lança. Chi
quilo Saraiva ousadamente avançou o
rompeu cm desesperada carga dolança
sobre a esquerda, sendo sofrea Io pela
escolta do general Muniz o por soldados
do batalhão do coronel Gutierroz. 0 com
bate nesse momento foi quasi corpo a
corpo, empregando-se a carahina, a lan-
ça, o revólver o a espada. Chlqilito Sa-
raiva caiu ferido por Ires balas, um
lançaço o uma pancada no crailCO. Suas
forças tentaram um novo lance, mas fo
ram dizimadas.

A esse tempo a direita das forças do
general Muniz rechassava o inimigo, to
mando-lhe as melhores posições, o em
um movimento bem combinado os legaes
cáiram sobre os revolucionários, forçan-
do-os a uma retirada sem ordem, e, sendo
perseguidos n'uina extensão de 12 kilo-
metros, cm direcção a Mello c a Paso do
Cruz do Tacuari, foram acampar a 24 kl
torneiros do campo da batalha, nas pro
ximidades de Aceguá.

Os revolucionários deixaram bandeiras,
armas diversas, muita munição, ficando
em Mello 50 feridos.

No campo de batalha foram encontrados
100 cadáveres.

A columna do general Muniz perdeu 29
soldados, enlre os quaes quatro ofíiciaes,
o lendo GO feridos, incluindo os ofíiciaes
coronéis, tenentos-coroneis, majores c
tenentes.

Os feridos foram recolhidos aos hospi
laes da Cruz Vermelha, cm Mello. 0 ca
daver de Chiquito Saraiva, entregue a
pessoa de sua família, foi sepultado cm
Santa Clara do Olimar.

0 major Dcrquin, que commandava ai-
gumas forças legaes, passou, quando o
general Miiniz quiz cmpregal-o, para os
revolucionários.

Combateram 3.400 homens, sendo 2.000
revolucionários e 1.400 legaes.

Segundo informações ofíiciaes as
forças revolucionárias do major Lamas
com punham-se de 2.000 homens, dos
quaes 1.500 de infanteria, levando .10
carretas, 300 cavallos o muilo gado
vaceum.

Essas forças eram perseguidas por 400
homens do 3»do caçadores, 200 artilheiros
com 4 baterias do canhões, 200 policiáos
de Durazno, 500 do regimento Qalarsa,
400 guardas nacionaes, 000 dos 1" o 4"
regimentos de cavallaria c mais as forças
do general Muniz.

Lamas, diz uma noticia, linha lambem
4 metralhadoras bem municiadas, insta-
lações de luz elcdrica com projectores,
c ambulâncias completas.

Os jornaes platinos, únicos que podem
publicar todos os dados sobre a revolução,
dizem que as Iropas governistas travaram
combate cor»4 íis de Ljiiííhs.

Õ que. é corto, porém, é que não en-
centramos a parlo oflicial desse combate.
Houve uma forlo escaramuça entre as
avançadas legaes c as forças de Lamas,
mahtendo-SO estas, segundo uns, cm suas
posições, fugindo em direcção á fronteira,
segundo outros. Todavia alguns chefes
revolucionários da coliiinna Lamas soffre-
ram sérios revezes, iulcrnando-so no
Brazil.

Encontramos nas folhas platinas no-
licias circumstanciadas dos serviços que
lôm prestado a Cruz Vermelha Orienral
c as suas liliaes nos diversos dejiartn-
mentos assolados pela luta civil.

Comprebciidciido quo essa institui-
ção tem um flm altamente humanitário,
o que os obolos recebidos não devem
escoar-se para os balcões daquellos que
se locupletam com a venda do armas c
munições para a continuação da guerra,
os seus diredores providenciaram sobro
a fundação de hospitaes de sangue, quo
já prestaram assignalados serviços dan-
do entrada aos legaes o revolucionários
caldos nessa Inglória guerra fatricida..» ——

A Companhia do Gaz fez lia dias um
concerto na rua da Uruguayana, em
ponto próximo ao largo da Sé, mas cs-
queceu-so de repor o calçamento do pas-
seio onde a obra foi executada.

Isso provoca reparos dos transeunlos,
quo se queixam emnuanlo é (empo, por-
quanto, assim fazendo, procuram evitar
quo a imprensa registre mais tarde ai-
guns desastre proveniente do estado em
que fleou o ponto... desconcertado.

Está seriamente enfermo u disiincio re-
publicano Américo Sotero da Silveira
Castro, funecionario de fazenda destacado
na Caixa de Amortisação e Ilibo do com-
mendador Philadclpho do Souza Castro,
mordomo do palácio do governo.

Em S. Paulo foi publicado ante-hontem
o Io numero do Echo Porluguez, proprie-
dade dos Srs. Cunha & Noronha.

Por decreto de hontem foram exone-
rados; o escrivão da agencia da Prefei-
tura no districlo de Inhaúma, Ernesto
Telles Mattoso; os professores adjuntos
Eurico Rodrigues Monteiro de Oliveira o
Amélia Gaudino: e o mestre da offlcina
typographica do Instituto Profissional, Ma-
noel José Gomes.

Om bom livro-acaba do ser publicado
em S. Paulo pelo engenheiro civil, Sr.
ABtoíikyFraiicisoo de'Paula1 Sooza.lendo .da 18* oireumscripcio Alei» Antohlo-Fraaciaeo dtffaultfSouza. duetor, ucou ímprenaaao entre esta o e demais, oisae ene, uaripaiui ]

$toelHB,TiOT,<«cup8r*s9 dateBd» r/de-l sntttuia»*e JSííisrníM ât tathtomUria, ejums-outra conduzida por José de tal, r«- Cambem toma parte no collqqmo

trata exclusivamente do instrumento
«cleps», oecupando-se da sua descripção
e uso pratico.

Ao mesmo tempo que recommcnda as
artes graphicas na adiantada capital do
Estado visinho, dá altestado seguro da
competência profissional do quem com
tanta lucidez se oecupa do bello instru-
mento topographico.

Está inaugurado o primeiro trecho da
estrada dd ferro Rio Doce, 27 kilometros,
entre Palmyra o Livramento.

Ao nosso collega A Noticia agradece-
mos um exemplar da tabeliã de entradas
o sabidas prováveis de paquetes durante
o mez corrente.

«C3 JSS3.iSBk- TSÜ&.JSL
Pelos jornaes quo recebemos eram

anciosamonte esperadas chuvas em lodo
o Estado. O cquinoxio passou sem que
uma gntta abrandasse o calor tropical,
que a 18 de marco elevou-se a 34°.

Na noito de 
"24 

caiu forlc pancada
d'agua que estendeu-se ao interior.

Em conseqüência do verão prolonga-
dissimo. reinou o sarampo em larga
escala, havendo grande numero de por-
turbações gaslro-intestinaes.

0 sol abrazador vai crestando as plan-
tações novas c reduzindo a pó as que
escaparam das larvas.

No logar denominado Carro Que-
brado, districlo do Castro, Francisco
Jtilião do Conto, assassinou com um
tiro de garrucha a Francisco Mendes de
Lima.

A autoridade local tratava de capturar,
o criminoso que se evadira.

Ko dia 24 de março, na capital do
Estado, A rua Tristão Gonçalves, o ma-
garefe Francisco Izidoro da Silva, vulgo
Francisco CaOfa, homem do instiiidos
perversos, talvez, adquiridos na pro-
fissão que exerce, assassinou, barbara o
cruelmente, na hora em que, fatigadas
dos labores da vida, vinham tomara
primeira refeição, sua mulher Maria
Lúcia da Costa ê sua sogra Maria Belmira
da Costa. Separado ha cerca de um mez
o dias do sua mulher, por motivos futeis,
Callfa concentrava dia a dia o ódio e
premeditava vingança.

Lúcia c llclmira, saindo da fabrica do
tecidos de Pompcii & Irmão onde eram
operárias, dirigiam-se para casa, cal-
mas c Iranquillas aliin do refaze-
rem-so para as lutas do dia, quando
inesperadamente foi Lúcia aggrodlda por
seu mnrido que, depois do insultal-a,
crivou-lho o corpo de facadas até vel-a
rolar sem vida.

Armando-so depois de um machado,
investiu para sua sogra que' intorpu-
nlia-se entre ello o o corpo exangue da
filha, ferindo-amortalmente.

Belmira tailcccii momentos depois.
Califa, que após a perpetração do crime

se evadira, apresentou-se voluntária-
incuto á pisão no dia 27, sendo reco-
liiido á cadea.

X»

Em resposta a uma consulta, feila pelo
inspector geral do serviço sanitário do
exercito, sobro substituições no caso do
impedimento do director do hospital
cenlral, declarou o Sr. ministro da
guerra:

Que no impedimento do director da-
quellc hospital deve sor elle subsiituido
pelo vice-ilircclor que é seu auxiliar em
todo o scrviçn,moxuno na parte lechnica.

Considerando, porém, que na reunião
do Conselho Superior de fiando, cm vir-
tudo do impedimentos, podem funecionar
dois médicos (pio tenham do entrar na
composição da Junta, (Icando portanto
aquelle 

"com 
dois membros independeu-

les desta, quando devem ler três para
deliberar, especialmente sobro o disposto
no § 2° do art. 4S do regulamento de
1890, pôde a substituição, no impedi-
mento du qualquer dos membros em
questão, ser feila pelo medico de classe
mais elevada da guarnição.

Em caria, com referencias quo nos po-
iihi.rain, participou-nos o Dr. Raymundo
de 1'eiiuafort Caldas ler assumido hontem
o cargo do delegado da IIa circumscri-
pção policial.

Para o patrimônio da viuva do coronel
ílorja Reis, foi hòntom entregue ao capl-
tão Dr. Américo de Mattos pelo coronel
Fonseca e Silva, chefe do estado-maior
da guarda nacional, a quantia de 50/,
rciiictlhla pelo coronel Paiva Júnior,
commandanto do 11° batalhão de infan-
teria desta milícia.

Temos sobro a mesa um folheto inti-
lulado Pela Pátria c Pela Republica, do
Sr. Agenor do Noronha Santos c o Güía
dos negociantes de fumos o do bebidas
fabricadas no paiz, de accôrdo com os
decretos ns. 2.420 e 2.421 de 31 de de-
zcnibro próximo passado.

NJTICIAniU RELIGIOSO
Agora que as ordens religiosas estão

prestes a entrar cm recvillcação convém
conhecer qual o procedimento dos di-
versos regulares na polilica hrazileira.

Occupariim cadeiras no parlamento os
seguintes egressos:

Monsenhor Antônio Vieira da Soledade,
0. S. F., depulado e senador pelo Rio
Grande do Sul; conego Miguel do Sacra-
mento Lopes Gama. 0. S. B., deputado
por Alagóas;conego Dr.Anlonin Bernardo
daEncarnaoão Silva, O.C.C.dcpulado pelo
Maranhão; Dr. Torquato Dutra Rocha, O.S.
li., deputado nela Bahia: Dr.ignacio Ilodri-
guo- Bcrmuuo, 0. S. F., depulado pelo
Espirito Santo; conego João de Santa
Barbara; 0. S. B., deputado pelo Rio
Grande do Sul; conego Dr. João Carlos
Monteiro, 0. C. C, deputado polo Rio do
Janeiro; monsenhor Ernesto Camillo Bar-
reto, 0. S. F., depulado porMatto Grosso.

Nenhum destes egressos manifestou-se
reaccionario, lendo alguns mililado nas
fileiras do parlido liberal.

— Na igreja prcsbytoriana do ltto Claro,
S. Pauio, professaram os Srs. José Fran-
cisco de Freitas, Apolinario S. Pinto, Luiz'
llomingues da Cruz, Joaquim Iiinucencio
de Paula, D. Maria Joanna do Jesus o
D. Balbinada Silva.

Na mesma igreja o Rcv. Herculano de
Gouveia baplisou 10 crianças.

—Em Santa Cruz do Rio Pardo, S. Paulo,
o Rev. F. Lolufo baplisou 11 crianças c
recebeu a adhesão de G adultos.

—A agencia da Sociedade Bíblica Bri-
tanica no Brazil vendeu durante o anno
passado 3.013 bíblias, 2.857 testamentos o
17.858 livros do oração, c oflcrtou 2ü bi-
blias, 45 testamentos o 241 livros de
oração.

Na subscripção promovida na marinha
nacional, para acquisição do busto cm
bronze do legendário almirante Taman-
daré figuram mais os seguintes nomes:

Conladoria do marinha'
Antônio de B. Júnior 10Í0OO
José Maria Ferreira 105000
F C. Menezes ÍO/000
J. Cunha 3/000
S.Jacqucs 3£000
011 do Siqueira 55000
Um brazileiro 35000
Santos Júnior 3ÍU00
Porto 35000
Leopoldo Leal 55000
Vidor da Silva 3/000
Fdiijberlo 35000
V. G. Torres 55000
Avelino 3/000
II. Cunha 2/000
Bento de C. Souza 105000
Luciudo Passos 35000
J. Barros Azevedo jffl
A. F. Silva j/000
Antônio B. da Silva 5000
Raphacl Archanjo 1/000
Antônio Mendes Monteiro 2/uou
Thcodomiro 3/000
Juão Carlos 2*00
José Guilherme de Moura.... 3/üüu
Bento de Souza -WO"

Lista do Club Naval:
Antônio Manoel Perdigão JW0OO
Rodolpho B. Villares 10/00"

124/000
Quantia já publicada.. 2:851/500

Somma 2:975/500
As listas continuam no Club Naval.

sullando ficar com o pavilhão da orelha
direita cortado o o pé direito esmagado.

Recolhido á pharuiacia da rua do La-
vradio n. 116, abi foi medicado pelo Dr.
Pcdroso Souto.

O fado. segundo as declarações de'VP
ctorino, foi todo casual, e passou-se om
ponto próximo ás obras do anligo Poly-
taeama.

0 conduclor da carroça José de tal,
evadio-so, tendo o delegado da 7' cir-
cumscripção tomado conhecimento do
fado, fazendo recolher o ferido á Miseri-
cordia.

Destinamos aos nossos pobres o prePmio que couber cm sorte ao trigesimo do
bilhete n. 34.071 da grande loteria de
500 contos a extrahir-se cm 8 do maio
próximo o que nos foi offcrccido pelosSrs. Maia & C.

Sob a presidência do Sr. Eugênio
Werneck, reuniu-se quarta-feira ultima
em Petropolis a Arcadia Fluminense.

Na hora do expediente usaram da
palavra os Srs. Henrique Marinho, Ta-
vares Bastos, Auto Magalhães; A. Wer-
neck o E. Kcmp, ficando os diredores
das secções de letras .c artes enuarre-
gados da organização do programma da
sessão , inaugural, a reabrir-se á 3 de
maio próximo.

A's. 8 3|4 da noite, depois de discutidos
vários artigos dos.eslatutos, encerrou-se
a sessão, sendo marcada uma outra oara
14 do corrente.

A CENTRAL
Ficou hontem concluído o pagamento

Üo pessoal da 3a linha.

. Foi hontem suspenso o serviço em di-
versas oflicinas da locomoção por falta
de água para alimentação das caldeiras.

0 Dr. Paulo de Frontin pediu provi-
dencias ao Sr. inspector das Obrai
Publicas.

0 Dr. Paulo do Frnnlin vai indeferir oí
requerimentos do diversos empregados
da estrada, pedindo pagamento da grati-
ficação do trimestre, visto ter o Con-
gresso corlado a mesma no orçamento
da viação.

0 Sr. ministro da viação dirigiu o se-
guinto aviso ao Dr. Frontin, director da
listrada do Ferro Central do Brazil:

« Tendo a lei n. 429, do 10 do março
próximo passado, revogado,entre outros,
o art. 80 do decreto n. 2.247, do 20 de
março do 1890, cessa o motivo do roque-
rimenlo da Associação Geral do Auxílios
Mútuos da Estrada ilc Ferro Central do
Brazil, submcltido a este ministério cm
11 do abril do mesmo anno,o sobre o qual
informou o vosso antecessor em data de .
25 do agosto ; porquanto as multas co-
bradas dos empregados dessa estrada
continuam a ser entregues á dita asso-
ciação, nos termos do art. Io do decreto
n. 707 do 30 do agosto de 1890. 0 que
vos commnnico para os devidos effei-
tos.»

0 Sr. Eduardo Possolo, confercnlc da
Alfândega, terminou a sua commissão de
examo do contrabando de medicamentos
apprchendidos ha tempos na estação de
S. Diogo.

0 contrabando vinha o mais geitosa-
mente possível encaminhado. As drogas
achavam-se dentro do uma espécie de
barril do folha, circumdadn por completo
do breu, do sorte que uma avaria do
viagem não poderia ilenunoial-o.

0 relatório do Sr. Possolo, julgando boa
a apprchensão, dá-lhe o valor offlcial de
25:000/000.

Digamos agora de passagem quo foi
esta a única commissão incumbida na
Central ao distineto funecionario, cuia
responsabilidade fica assim delimitada
pcrfeilamente.

Devido a engano do guarda, descarrilou
hontem, na chave superior da estação de
Barbacena, a machina do trem E M 2.

A oceurrencia deu-se ao meio-dia e
por este motivo sofircu atrazo o ? ?í'2,
que só chegou a esla capital ás 10 l/x
horas da noite.

Queixam-se de falta d'agua em suas
casas os moradores das ruas Oriente
em Paula Mattos, Daniel Carneiro no'En-
genho do Dentro o Amazonas na Piedade.

Dcsdo que existo um inspector de
obras publicas, encarregado do serviço
do abastecimento, a esse funecionario
dirigimos as reclamações, que provocam
estas linhas.

Por portaria de 8 do corrente, foram
exonerados, conformo pediram, os ei-
dadãos Jorge Alberto dos Santos Pe-
reira, Francisco Marcellino de Siqueira
Franco, Antônio Teixeira de Andrade,
Conrado Correia Barbosa, Luiz Antônio
do Carmo. José Goulart de Oliveira e
José de Freitas Guimarães, o primeiro
do cargo do escrivão interino o os outros
dos de inspectores da 1\ 2a, 3", 4', 5* o
G1 secções da 0S circumscripção subur-
bana.'

—Por outras portarias da mesma dala,
foram nomeados para a referida circum-
scripção os cidadãos Manoel Augusto Gos-
teira,'escrivão interino, Rodrigo Augusto
de Freitas, Ayres Pinto Royniao, Albino
de SanfAiina Rosa, Primo Carvalho de
Oliveira, limilio Léon belespaul o Yicioi1
Francisco Marmello de Alcântara, inspe-
dores da 1\ 2», 3'. 4J, 5« c 0» secçõos.

— Por portaria de 9 do corrente, foi
exonerado, conforme solicitou, do cargo
do inspector seccional da I2J circum-
scripção, o cidadão Júlio Porllrio Pereira
de Carvalho, sondo nomeado para substi-
tuil-o o cidadão José Gelulio Teixeira de
Moura.

0 n. 73 &QI.0 !!! í3« Melo. 0o. Eavtowi
além de bons artigos sobre suecessos curo-
pous, traz os retratos dos soberanos da
Grécia, do príncipe Jorge, de flerovitz
Pacbá, governador do Crcta ; do conde
Fclicc Cancvaro, chefe das esquadras |reunidas no Oriente, o do Dclyanms, pri-
meiro ministro do gabinete crego.

Outras illuslrações cnconíram-se ao
presente numero, que está deveras in-
leressante.

Victorino Ferreira, portuguez, residente
á rua D. Luiza n. 46, hontem, ás 4 lioras
da tarde, na oceasião cm que trabalhava
com a carroça n. 3301, de que era con-
duetor, ficou imprensado entre esta e

Estão publicados os relatórios da Asso-
ciacão Beneficente dos Hnlprogartôs do
Joriial do Commcrcio, do Club do Enge-
nliaria, da Sociedade Beneficente dos Em-
pregados da Casa Leuzinger, da Sacio-
dado Braziloira Para Animação da Cria-
cão o Agricultura, c da Companhia de
Seguros União dos Proprietários; o temos
presente exemplares de.todos eües.

Na rua Fagundes Varelta, estação do
Encantado, fundou-se aiito-liontom a de-
voção particular de N. S. do Parto c r.om
Jusiis dos Afflidos, (icando a adniinis-
Iracáo assim constituída:

Provedor, José Marques Nunes; vise-
provedor, Francisco de Souza Vieira; 1*
secretario, Antônio da Costa Telles: 2;
Alberto Ortiz do Rego Barros; thesou-
rciro,. Estevão Manoel de Barros ; pro-
vedora, Francelina do Barros; vice-pro-
vedora, Ursclina Mendes Vieira; juiza,
Fclismina Farias.

0 correspondente cm Boma da Indi*
poutence Belge, fazendo a historia das
tentativas de conciliação entre o Vaticano
e o Quirinal, conta:

nMcncioncmos ainda do passagem, n.
Pedro, o anligo Imperador do llrazii.
Este não eslava lá com meias medidas.
Uma manhã, quando Pio IX celebrava
missa, o imperador apresentou-se de im-
proviso no Vaticano. Pediu audiência,
llzcram-no esperar o (Im da missa e o
Papa, surprchendido com uma visita tão
intempestiva, devia ler tido uma boa
série de distracções durante as ultimas '

orações. A entrevista foi longa: ao acabar,
Pio IX, livre da presença do imperador,
exclamou para os que o rodeavam—Ma
queslo é mallo. Elle está louco I

E contou que o imperador viera pro-
por-lhc ir huscar no seu carro o Tei
Viclor Manuel, trazcl-o ao Vaticano c rc-
solvcr amigavelmente as coisas. Pio IX
teve casto em fazer comprchender ao
imperador quo victor Manuel, si ndo rei
constitucional, não podia'decidir assim,
c demais, disse elle, Garibaldi poderia

í 
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Seguiram hontem para a Dahia o te-
ncute-eoronel Tbonipson Flores, com-
niandanle do 7' batalhão do Infantcria, e
o major Carlos Alciioar,qiio vai comman-
dar as (orçai de cavallaria, da divisão ás
ordens tio Sr. general Arlhur Oscar.

Orando foi o numero i!e amigos c ca-
paradas que a bcnln do vapor Bapoan
foram dcípeiür-co dos illiislres militares
e, entre outros, notámos: o capitão Uoni-facio Costa, representando o Sr. ministro
da gmira; tenente Agrícola Bclhlem,
pelo Sr. ajudante general; capitão Mello
Barreto, por delegação do quartel-meslre
general; ofíieialidade do I» regimento de
cavallaria o dos co;pos tia guaruIçAo e
do regimento de cavallaria da brigada
policial.

Durante o embarque o por oceasião das
despedidas; tocaram as bandas de mu-
sica do 1° de cavallaria e da brigada
policial.

No paquete llapoan seguiram GO praçasdo 1* regimento de cavallaria, sob' o
comutando do capitão Souza Franco e
tendo por subalternos os tenentes Au-
guslo do Carvalho, Paraguassú de barros,
alferes Vlllaça Guimarães e Almada.

Esle esquadrão, reunido ao do 9°, que
já se acha em Queimadas, formará uma
ala, sob a comutando do major Carlos
Alencar.

Seguem hoje para a Bahia, no vapor
Alagoas: tenente Domingos Alves Leite,
membro da coníinissão do engenharia
militar; 2" tenente Rosa Soares, auxiliar
da bateria do 1' regimento de artilharia,
capitão medico de 4a classe Dr. Alfredo
Augusto da Oanin,que vai servir na com-
missão medica; alteres Manoel Syllios de
Araújo Lopes, José Vieira Pacheco, João
Villalha ilaRoeha.aliin ile.'rcunireni-so ao

.31» de infanteria.e Cobrado 0. Casucnsc,
que vai reunir-se ao S° du infanteria.o um
contingente de SO praças do .17», quo cs-
lavam aquarteladas no Ciiralo do Santa
Cruz, afim de completar o eflectivo do 5'
regimento de artilheria.

O PAIZ-SABBADO IO DE ABRIL DE 1897
W'f'rence des Porlraits Contcmporains, do
(pie lemos á vista os exemplos de ja-
nciro 0 fevereiro.

0 Dr. João Druinniond operou, a 20 tle
mano ultimo,um doente do lfl annos, no
hospital ile Misericórdia, pelo processo«le tlrilti. Em 15 dias foi completo o rcs-
(abclecimento. Consiste na fusão da ro-
lula com extremidade do femur, cujos
ccndylis são resecados.

Enlrc nós é a 4" operação praticada poresle processo, sendo as duas primeiraspelo professor Dr. Marcos Cavalcanti e a
terceira pelo Dr. Pereira Guimarães, ha
poucos dias.

A Associação dos Empregados no Com-
mercio do Rio de Janeiro, no decurso do
mez de março ultimo, prestou aos seus
associados os auxílios une constituem a
seguinte estatística:

Consultas allopathas 502, visitas domi-
ciliarias 4.

Consultas liomcoopathas SG.
Aviaram-se e foram custeadas por conta

da associação receitas ua importância
do 1:17,^500.

benefícios pecuniários:Por molesíia  43Sí:)°0
Por Invalides  AiyniiO
Pensões a viuvas  3I0Á000runoraes  200$oooPassagens  300Í000

Lu?,i t*-,0 2»vice-pre3identes, Ors. Thoo-
p nio Nolasco de Miranda e Duarte Para-duos Sçhutel; lliesourelro, Firmino Duarte
Silva; 1» o 2' secretários, Scptimio Wer-ncr o Anllloquio Marques; oradores, Vir-
eilio Vaizeae Dr. Arlhur Mello; pro-
curadores, Manoel Ouilhon, tenente Le-hon Reiiis, limilio Simas, DcrsylladosCosta, José Penha e Sérgio Geraldo daSilva.

o Sr. ministro da guerra dirigiu o se-
guinte aviso ao Sr. ajuilante-genoral:

«Declare-se ao coinmnndanio dn 3j
, districto militar que é approvaila a de-

liberação que tomou de aceitar o oito-
recimenlo que fez o pliiirmaceutico civil
João Olympio do Lemos do seus serviços
cm bcncllcio das praças doentes chega-
das do interior da Oahia, iiiilcpcndentc-
mente du remuneração pecuniária, e d
designar a pliarmacia militar do Arsenao• do Guerra do mesmo Estado para ali
servir o referido pharmacciitico.dcvendolagradecer-lhe em nome do governo.»

Trouxe-nos hontem as suas despedidas
o dislinclo alumiio da. Escola Militar
Itaymunilo Antônio do Amazonas Ferraz,
que segue para a Bahia, onde vai lazer
parle da divisão em operações.

Segue, hoje a encorporar-so á bateria
i}o 2» regimento de nililhcriá o 2» sar-
gento Benetlicto Lima de Oliveira Barbosa.
Dcspediu-f-e lionteiii de nós o csloreatlo
oflicial inferior qne se engajou especial-'iicntc para esta couiinissãò.

A's 0 1/2 horas da noite de Iionlem, no
de botequim da rua da .Misericórdia n. 54,
de propriedade dê Sebastião Pinto, houve
um grande cónflíclo, sen.Io gravementeferido ii"S ouslas e na cabeça, com di-
versas punlial.idiis, Alberto Luiz Vieira,
por Viiialo José Nunes, qne foi preso¦jelo saigeiilo'do G« natitlliao da guardanacional Ga9iã.j Alfredo do llarros e con-
duzido a 5-> delegacia de policia.Abi It.i lavrado o competente auln de
flagrante, sendo o ferido transportado
fiara o hospital de Misericórdia.

Somma  1:283:320A bibliolheca foi freqiientada por 1.592
f°2í9.3' S01"1()i 142 leitores que retiraram1.2j3 volumes diversos o 050 visitantes
que consultaram diversos livros, jor-naes diários e illuslrndos.

Foram oltcrccidos 47 volumes.
Foram matriculados 184 novos asso-

ciados.
Comprou 10 apólices do valor nominal

de 1:0()0X, elevando o seu patrimônio a277:000^000.
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iKTnnvKNnXo cintiiioicA nos casos de
I-IIACTCnA l)A AnODAPA CIIANKANA

H' esle o titulo da dissertação inatigu-
raldo Dr, Krnani Pinto.'

Volumoso trabalho, de erudição vasla,
de factura apurada e conscieiiciosa, só
hoje nos é possível apresentai-o ao pu-hlico scicnlilico. Isto nos deve perdoar o
autor, a quem não poderíamos dar maisalia prova de apreço, do que criticar o
seu livro depois de leí-o lido demorada-
mente.

li assim fajemos, porque moços como
esse, como o Dr. Miguel , Pereira, quo• inauguram tão ilcsassoinhradámente asua carreira na medicina, iiáo precisammaior encorajamento, do quo a critica
imparcial, sem llsonjas, Iria e justiceira.No 1" capitulo du seu trabalho, como
uni inlroilo indispensável ao esludo' da
acção Ihcrapçulica da trép.-iiiação, foz o
autor tia Ihcsc um quadro geral da ana-

. {SPlia craneana, estudo tle synllicce, em
largos fracos, onde con-aleiia o discule
as mais elevadas tlicorias que sobre o
ossumplo se Icm levaiiladõ, após a im-

. mortal descoberta de Ukríi.
Depois du ter estudado' h consliluicão

Mia aBlibada; dcsile a cmbryulogia ale o
eslado adulto, passa enláii a" descrever a'anatomia do cortèx, este terrenooutr'ora
lão liiiginso, que a palhíilogia mais do
que a própria experimentação tem escla-
recido e elucidado.''

De não menos valor são os dois capi-
tulos seguintes que traiam da lopogra-
phla cranco-ccrebral e das fracltiras da
abobadã ciri geral.

Foi Freire Allemão quem, cm 1830, pra-tícou pela primeira vez o cem magnífico
resultado a trepanaçáo no Brazil, c de
enlão a esla data, de accôrdo com os
dados apresentados pelo autor, o nu-
mero du operações dessa ordem execu-
tadas entro nós ú cspanlosaineuto limi-lado.

Ainda mais nos posa mencionar eslefado, quando vemos a aceitação c os re-
saltados maravilhosos que a trepanaçáo
tem obliiTS" na. Europa e nos * listados
Unidos. ¦—

O 1» capitulo da segunda parlo oceti-
pa-sc dn momento e dou caaos cm que aíntervoução cirúrgica c indicaria; ali nosagradaram- cm extremo as magnificas• -paginas em que discute a loucura-lraú-
malica de Laségnc e a rpilepsia jack-soniana. .

Os' processos operatorios foram peloaiitor experimentalmente estudados noamphillieatro da faculdade; e, depois deuma crilica minuciosa, acaba nianifestan-
do-se intransigente partidário do Ire'-«.ano.

Infelizmente, não podemos aceitar emIb90llll0 aquillo que com tanto cnthusi-
asmo defende, porque não achamos bemiindamcntadas as experiências do Kocki de Filebue «obro us iíicuiiVcnidaciasalo escopro c do martcllo.

O ultimo capitulo de notável valor. para aquelles que so interessam pela«voluçao da cirurgia entre nós, descreveJ3 Ircpanaçõcs executadas nesses últimos

Traliimciilo tia tuberculose pelo crcsolal
Desde época remota, os clínicos de

todos os paizes so ocoupauí com o es-
tmio dos meios curativos de um dos
mais terríveis (lagclos que altinge ahunianidade—a tuberculose.

Depois das valiosas contribuições'da
bacteriologia, porém, a therapetitlca
dessa airecção adquiriu nova rciçao e a
medicação anli-bacillar impõe-se a Iodas
á.s anteriormente aconselhadas.

De entro as vias de administração dos
agentes anti-bacillares tentados'contra
a tuberculose está bojo evidentemente
provado ser. a ingestão, o modo mais
simples e mais facilmente aceito.

Se vantagens grandiosas esse processoIherapcutico proporciona á clinica, cer-
tos inconvenientes não deixam, todavia,
de.existir, quo collocam muitas vezes o
profissional em sérios embaraços.

A mór parlo das substancias, já en-
saiadas com proveito nas dilTcrcnles for-
mas clinicas da tuberculose, possuosabor desagradável, sendo unanimes osscientistas em aliirniar será intolerância
gástrica uma contra-indicaeão absoluta,
em virtude da importância'*capital quemereço em lilcs casos a alimentação do
doente.

Já Gaston, do Lyon, dizia que, «sem
exagero, o prognostico da lulioreulose'lepende em grande parle do estado das
vias digestivas o que um tuberculoso
que se pôde alimentar, que assimila os
alimentos ingeridos, tem grande proba-bilidadb de cura.»

Preconisailo desdo 1877 por Bouchard
c Oíuibert, o creosoto do laia é hoje, de
Iodos os anli-bacillares tentados con-
Ira essa moléstia, aquelie cuja eflicacia
eslá melhor demonstrada.

Do tal uiotlo tle ver partilhamos nós,
diante dos numerosos fados da nossa
própria observação,quer hospitalar, querda clinica civil.

Ninguém, pnrém, ignora qual seja o
mais das vozes, a rcliictancia dos do-
enles ao uso constante c demorado do
creosoto, tão accentuado é o seu sabor
o lão desagradável o seu aroma.

Ao lado dislo, raras não' são "as per-lurbaçõcs gástricas que acaricia o nies
dieamcnto, taes como os vomilos, a-
eólicas, a diarrhéà, as digestões difllcei-,
etc, desordens oriundas das própriosdades irritantes que lhe são iiihcfcntés.

A nossa longa pratica no serviço tle
crianças da Piillclinlca do llio, de* onde
somos chefe do clinica, lem-iios feiln
vera grande ilifliculdatle da admliris-
tração do poderoso agente á iiilaiicia
principalmente nas primeiras idades em
que se enfrenta com uma grande sus-
ceplibilidado da mucosa do lulm di-
geslivo, facilnionto provocando uma in-
tolerância parao medicamente.

Visando esses e outros inconvenientes,
B.rissonct lembrou-se em boa hora do
procurar um agente derivado do creosoto
sem os inconvenientes deslc ultimo.

Este novo corpo é o creosolal ou carho
nato de crcaolo quo aquelie investigador
obteve lixando o anhydrldn carbônico
sobre o creosoto de fãia. Tal a:;cnlc é
neulro, de sabor doce n oleos >, leve-
mérito aronialico, não irrita as (imensas e
pôde ser absorvido em alta dose sem
faligar o estômago.

Elle é tão activo quanto o creosoto cm
igual proporção o islo so cóihprohendc',
Contendo mais de novo décimos de seu
poso.

O Dr. Manoel Curvcllo de Mendonçarara.amanhã, á 1 hora da tarde, na séilcno direcione districtal do partido repu-D.licaiio nacional, do districto do Espi-rito Santo,a conferência política publica,conforme ha dias noticiámos.

AMAZONAS
Recomeçou a 1G de março ultimo otrarego das linhas de bonds suburbanas,o qual havia sido suspenso por falta doregularidade na execução uo respectivocontrato.
— Em Manáos foi capturada uma qua-unllia de gatunos, que infestava aquellacapitai.
0 chefe de ' segurança foi incansávelnessa importante diligencia acompa-iiliando-a cm todos os detalhes, minis-

trando inslrucoões, animando seus au-xi li.ares.
Muitos objectos furtados foram appre-

pendidos, jóias, dinheiros, roupas,fazendas, cm perfeilo eslado do conser-vaçao.
Alguns dos gatunos são do revoltante

cynisino. O chefe da quadrilha, fuãolernainbuco, interrogado, confessou sema menor relutância a série de crimes
que tem praticado em Manáos.

 
Ao Sr. delegado do Dr. chefe de po-licia na l» circumscrlpção suburbana re-cuinnicndanios muito (toda a circutn-scripção lhe deve ser reconnncndavel,

mas assim incsmo.rccommeiidauioa muito)a parle em que se acha a estação daPiedade por ser um ponto em que é maisdensa a população.Os ladrões audazes infestam o local,razem correrias á noite, experimentam
portas, assaltam propriedados, o,., nãocnconlraiii quem lhes vá á mão.

\0f; João José do Bessa, 5£; João F deAraújo Gosta, 5,3; a. Brllto Pereira, 10$jI. .Sarrat, a;; Antônio José de Vascon-cellos, òf'. Irancisco Redlcr, 5# Luiz Pe-reira Pinto Gavião, of; Erncslo da Silva,if; Manoel Antônio da Silva, 53000.«Centauro»:
L. J. Gomes, _2£ D. de SanfAnna, \f;Paiva, 2^; Jose Antônio da Silva, \f;Francisco V. de Sá Freire. \f; TheophiloAntônio da Silva, 2$; Adoipho Amaro daCosta,'»; Tcrluliano Pinto, 8* GuardiãoManoel Ozono de Oliveira, 5& A. JoaquimLourenço, lí; Odilio Leocadio do Nasci-incuto, lí; Eduardo Francisco dos Reis,if; Oraciliano do Albuquerque, if; Da-mel rheodoro Borba, if; Antônio II. deSouza, .11; Gaudencio Leite, If; ü. Affonso
Catta maritima-í
Leopoldino José dos Passos, ZOf; JoséMartins de Toledo, 20jS;< Rodrigo de La-inarc, 10& Eduardo'Augusto Y. do Mnt-tos, 5/; Rayuiiinilo Frederico II. da G.Rubim. 5S; Manoel Accioli Pereira Franco,

pi; Victor AI. Vellozo, 20,?; Estevão Ade-Uno Martins, I0J; Ludgero Moita; 10J; A.L. da Costa, [0$; Antônio José de An-drade. 5$; balusliano G. de Souza, if;Serapliim José Soares, 2$; João MalgadorMa.ia, 2<S* Arlhur G. P. Borcellar; if,Luiz II. dos Santos, if; Beuodícto A. daSilva, 2j5; Manoel Machado, 25; J. A.bosta Bastos, 5^000. ¦

o o-9í°.kn m^m-„ Quantia publicada,2:97a|o00; soinnia 3:311^500.

CONSELHO illICIPAL
Aberta a sessão, á qual compareceram

(mios os Srs. intendentes, foi lido o ex-
pcdicnle, depois de ser approvaila a acta.

Na l1 hora da sessão, occiiparain a Iri-bunn os Srs. Duque Estrada, apresen-
laudo um projedo restabelecendo o im-
poslo do sello; Lagden, apresenlaiulii um
projcclo qne muda o nome da rua da
praia Formosa para o do coronel Pedro
Alves; Maggioli, reclamando da Prefoi-
lura a necessária ílscallsaçâo do con-
Iraclo da Companhia do S. Chrislovão, o
Lobo Jiuiior, enviando á mesa uma re-
clnmação de moradores do llio Comprido.

Na or(iIein do dia foram npprovadas as
seguiu cs matérias:

Pareccres n. 37, do 1807, indeferindo
um requerimento de C, Almeida & C,
para o arrendamento do jardim tia praçada Republica; n. 28, de 1897, indeferindo
os rc(|tierimcnt(i3 cm que a irmandade do
Sanlissinio Sacramento de SanfAnna e
José Paulino de Mello Ilarrolo, pedem con-cessão para a cxlráccao tle dilTerentes lote-
rias iniiiiicipacs; c li. 30, tle IS07, conce-
denilo 30 dias de licença com vencimentos
na forma da lei, a catía um, aos fniiccin-
narios da secretaria do Conselho, 2' offl-
ciai Antônio licnriquc Caetano da Silva
c ainanuense Oscar da lincha Cardoso;
projcclos ns. 243, do 18'Jli, concedendo
permissão a José do Azevedo Dorla paraorg.iiiização de uni cslabelecinionlp decredito denominado Banco Municipal; em
3» discussão; 35, do 1807, autorisando o
prefeito a mandar contar a antigüidade
do professor Paulino Martins Pacheco
a tlalar do Io de dezembro do 1804; em
2*0 cm l« os do ns. 33 do 1807, suhsli-
luindo á denominação da rua Grutiuwaltl
pela de Barbosa e Silva o dando oulras
prqvidcncias; e 39, do 1897, mandando
reintegrar no legar da professora ad-
juiila ás escolas municipaes I). Maria
Iguacia Ferreira da Rocha.

A 2> discussão dii projedo n. 3G, de
ISüT. creando o fundo escolar e dando
npplienção á sua roecila. foi adiada porcalar tlada a hera da sessão.

DIA SANITÁRIO
No hospital do Misericórdia o ánncxoshouvo anle-honlem o seguinte movi-mento:
Existiam 1 727 enfermos, entraram 03,saíram 57 fallcccram 14, ficaram em tra-lamento 1.710.
No sola do banco e nos consultórios pu-Micos foram aviadas G48 receitas a 644consultantcs. . ',,» !
Foram aiite-hnntem sepultadas nesta

capital 52 pessoas: 30 naclonaes o 16 es-Irangeiras, 35 do sexo masculino c 17 dofeminino, 37 maiores de 12 ánnos c 15menores dessa idade.
Não houvo caso algum do Tcbre ama-rela.

Foram rçmctlidos á câmara criminaldn Tribuna! Civil o Criminal: G proces-sos contra 8 réus, incursos 3 no art. 3iGI no art. 267, 1 uo art. 259 e 1 no art.304.
Durante o mesmo mez summariaram-

se iú processos.9'4 rniJTOitiA—Despachos publicados omaudiência do Dr. Cardoso de Gusmão.
escrivão Guimarães Machado.

Inventários — Fallccido, Viclorino doSouza Pacheco—Renietla-so ao Tribunal
m o Criminal. Fallecida, D. Eufiasia

Mana da Ajuda— Cinnpra-se o accordão
que julgou o calculo de II. 70. Fallccido,
José Joaquim do Carvalho—A' vista da
Informação do escrivão, fica destituído oaclual invciilariaiilo c nomeado parasnbsliluil-o Gabriel Gelulio Iligueira.
rallccido, 1'eiix Antônio Gonçalves Vianna—Ao Dr. procurador seccional. Fallccido,
Serafim Marques do bliveira—Deferida
a pcliçao de II. 90, salvo os direitos de
terceiros. Fallecida, D. Izabcl Francisca

^^"^W"M*"^"a;*ltt'"'*~'a'l"lll**1**,*1*l*ltl**'**l*;^^ —i 
¦i—ã-aiã-i—ian———————— —' ¦'- ^T^^^^^^^^^^^^ami*am^^*mm&^^nn***mmmÊ^muBmirtacarm*m^

]ii'üf ff^rf^rést /^i í^"^' 'wi^ WbWi
Eslao hoje de serviço nos diversoscorpos da guarda nacional:
3» batalhão de íilfantcrla, capitão Lu-crccio Fernandes do Oliveira; G»,-tenenteAntônio Alves do Valle; 8», tenente JoioBarbosa Sandini; 10», alferes JoaquimPinho ; e 1» regimento de cavallaria, ca-

pilão Antônio José de Oliveira Amorim.

Ila delegacia policial da 4« circumscri-
pçao recebeu o coronel conimandantcuo Corno de Bombeiros o seguinte ofllcio :«Delegacia policial da quarla circum-scripçao urbana, cm G de abril de 1897—H. 5I,>—Ao Sr. coronel cominamlanlc docorpo de Bombeiros—E' de meu deverconimunicor-nos o com satisfação o faço,
que as praças do Corpo sob vosso coin-mando Álvaro Augusto da Fonseca, Amo-rico Martins de Oliveira e Mucario Josédo Assumpoão, que se achavam de folga,Hoje, á uma e meia hora da larde,
quando se verificou um principio deincêndio no prédio n. 5 da rua doRegente, prestaram relevantes serviços,concorrendo para que o fogo não seassenhoreasse de lodo o prédio c sal-vaiido, com risco do vida, a existeu-cias de Ires crianças o duas senhoras.

Ja envolvidas pelas chammas*. Díndo-vossclçiicia do tão Importantes serviços,nada mais faço duque fazer jusfica.Saiideo rrn oroidado—Lucianó tle Oliveira, de-legado.

Ji rui desligado ila repariição geral tios
lelégrnphofl ii tenente dii esladu-tnafõr
tlu l> classe Carlos Cavalcante de Albu-
querque, conforme rcquiiiloll o Sr. mi-
iiiílru da guerra.

Observações de. bnnlem:
_ fberiuoiuelro: máxima 30,5 (' ininima

Ilaromctro-j máxima 758,90; miuiuia
iob, 19.

Ventos: N. SE.
Estado do céu: encoberto até ns 10 horas

da manhã, d'ahi om diante limpo. '

0 Diário Oficial de Iionlem publicouo relatório comnieroiat do consulado gc-ral do Brazil cm llibrallar.
A administração do Correio do pislri-

cio Federal c Eslado do llio de Janeiro
levo no dia 7 do concilie o seguinte mo-
vimento:
Venda de soltos  -5:0ii2á000
Vales naclonaes emillidos.... 2:G.i7í|7S0
Dito* internaclonaes.etnillidos 2r>ã."»0U
Ditos naclonaes pa^os........ 7:051)^030

li ante-híuilem: .
Venda tle scllos  iMifiOtí
Vales nacidnaes" emillidos  2:5í'yo(iO
DÍIüs nacionaes pligos !4:3GOj3ã2

A estação do Cuperlfno eslá hoje em
feslaS pela Inauguração do uma padaria,um bazar, um r.rui.-izeui de gêneros ali-
inoiilicins e mu reslaurant, estabeleci-
ineiiiiis nioiitatliw n primor o que indicam
u importância da localidade.

As mnlliplas experiências feitas com o
cnosotal,\)::r lirissunet ChauinierdeTours,
(Irazia, Casarelli o outros animaram-nos
a mim c a meu pai, o Dr. Moucorvo, a
cnsaialo e eièmos que pela primeiravez no Brazil, ha cerca de anno o meio.

Os resultados do mais em mais ani-
matlores levaram-nos a substituir pelocreosolal, o creosoto de faia, sendo esle
ultimo muitas vezes impossível do adini-
nistrar a um grande numero do doentes.

Já por ser quasi inodoro,pelo seu sabor
doce ,já pnr ser susceptível do absórpção
QOinMUMI ftolnt* ii ri in ri.*i »>( iifti« nZ ,, .1.,,. f„ .. n

„ ..., 3---** «-««««»mmi«íj u\.anwa uuiuiuoannos, c, digamos a verdade, o seu nu-n.çro é limitado, Ümitaiüssimo mesmo.¦ ires operações, porém, lionram aoscirurgiões que as praticaram, uma doillustrailii professor Lima o Castro, outrado professor bulhões e uma terceira doDr. Mesquita, de S. Paulu. Esta ultimaé talvez o mais bebo sncccsso que selenha obtido entre nos. pois, refere-se aum caso ih. estupor melancólico de origem
traumático, curado peta irdertienção ei-rurgica. .

Ao lado destas, mujlas, variadas obscr-vaçoes se seguem cm qne o trepàno «riainitica-loj mas em quo uao fiilitontadif..Achamos um pouco' audacioso tentar atrepanaçáo em alguns dns casos cm'fineo ir. Ernani não trepidaria cm o ácim-selliar. E em excesso de cntliustasmo,um erro, talvez, mas uni dia Lannclon-
gue, um dos mais eminentes cirurgiõesda França, caio em um cxaggero igual e
parecemos que-qnando «: erra com Lan-nelongne, o erro deixa de o ser. O Pais
Jíitrita o Dr. Ernani Pinto, pelo seu hei-lotrabalho sciontillco c agradece oexem:'
plar que gentilmente ufTcreccu a esfaredacção. --.'-

A Escola Publica t o titulo de uma bella
publicação Irimensal hq dois annos man-lida no prospero Bslailo de S. Paulo.

N'um trabalho bem organizado em 128
paginas nitidamente impressas, repletasde lições muito proveitosas que lemos
satisfeitos cxceplo quando passámos oOlhar pela de Ooograplna.

As frases «Onde v«cé mora?», «ahi de-fronte casa de quem é ?», «viajar de cs-trada uc forro», e oulras, pareceram-nosmal escolhidas para um escripto didacti-co. 0 mais, muito bnm. , -

«vvv (í« j,„, ,,^. ,,,..-,,, j_fn »i.( uu iiii.tui (II,dlscmmau eslar, nem perturbação das fuíic
ções digestivas, o carbonato de creosoto
pôde ser facilmente-administrado á infan-
cia, lat como o temos de sobejo obscr-
vado.

Muito recentemente um dislinclo chi-
mico-pliarmaceulico porliigucz,Sr. Manoel
Fnlcociras, quo vivo uctiialinentc entro
nós, com o fito do tornar mais agradável
ainda e mais tolerável e fácil a ingestão
tio carbonato de creosoto, preparou 

'a IlÓ.SSO
pedido esse medicamento sob a fôrma
granuluda, dcnoininando-o Crcos.lal ora-
nulado.

Esse agente medicamentoso assim con-
fcccionailo tem sido por nós largamente
empregado tunlo na clinica hospitalar
como civil, tanto no adiillo como na in-
fancia, nas diversas fôrmas da Iiibcculose.

As crianças da mais tenra idade, ale: os
rcccninascidns, toleram perfeitamente o
novo medicamente qiic parece ler vinco
preencher uma grande lacuna na tlicra-
pculica do uma affccçüo quo cau a talvez
entro nós, maior liumuro do viclimas
que todas as moléstias reunidas.

Na tuberculose pulmonar incipiente
logo ás primeiras doses, temos obser-
vado, diminuição progressiva da tosse,
dos suores, o restabelecimento do ap-
petile, a mór parle das vezes, enfraquo-
cido ou dcsapparccidb o uma inelhorà
surprehenilcnto do estado gerai, a cura
sobrovindo em uni lanso de tempo muito
menor quo sob a influencia de qualqueroutro medicamento.

O resultado ó ainda.mais avanlajado em ,.„„.,•, «¦„,., ,,.,
q.jando a elle se associam o arsênico o tos;,jjf ofliciaes 
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EXAMES
0 résullaiin de hontem ria Escola-Po-

lyii-ciiiiici fui p üegiiinle:
Censo niiiiAi,—ínfttí/o—ApprnVadosiiiló-i

iianicntc. J-yino' l.t!|-.ts do Couto; sim-
plesji.ienie, Ttieiitloro Domlnier Júnior.

Bc-cripliva (I» parle)—Approvado sim-
iilesmeiile,. Fauslti Juslino de Proenna.
Um não compareceu, um reprovado e tini
retirou-se.

Mecânica racional—Approvados: plena-menle, Carlos 'forres Gonçalves; sim-
iilesmeulc, Oscar Mafaldo do Oliveira.
Houve um reprovado e um rclirou-se.

Censo nu ekhkniiama civil—Esrcrclcios
praticas de constnicç(h— Approvados: ide-ntimciite, José Francisco de Castro, José
Domingos da silva, Américo GomesVÍIlcla,

li.rcrcieios práticos de estradas—Supro-
vados: plenaineiile, Júlio Canariu c Pedro
Max Fernando Fronlln.

Exercícios práticos de machinas—Appro-
vados: plcuameiilc, Alfredo Reis, José
Manoel do Souza o Silva Júnior, Luiz
Olympio Gu llon Ribeiro, Arlhur Miranda
Ribeiro, Alfredo Siiuerbronn de Azevedo
Magalhães, João Fernandes Moreira, João
Paz Itaymundi) Filho e João do Nasci-
incutti Navarro.

Ilgdrmlica — Approvados: plenamente,José Rodrigues Leite Júnior, Iguacio Pi-nlieiro Paes Lcine; um simplesmente
Alire Correia Lemos. Um retirou-se.

Desenho de Ivjdraulica — Approvados:
plenamente, Ary Funtnicllo, Auto Tor-
qirilo Fernandes Couto, Arlhur Ilerme-
negildo da Silva, João Baplista Peixoto
de Albuquerque;simplesmente; Enóas Ili-
beiro do Castro, Manoel Marques Couto
Joaquim Fonseca Rodrigues c Pio VillelaPedras. .

Exercidos vralicos de hydraulicas —
Approvados: plenamente, ignacio dcAssis
Martins, Ângelo Miranda Freitas. Braulio
Augusto Penua, Tl-.eophilo Osvaldo Pe-
rcir.-i o Souza, Franeiãcu do Abreu e Lima
Júnior, Leopoldo Antunes do Figueiredo
Leandro Antônio da Silva e Frederico
Augusto Alvares da Silva Júnior.

mi** —-
Não é possível duvidar dos esforços

que faz a Hcspanlia para conservar Cubae as Philipinas, e para inqiedir que arevolução rebente em Porto Rico,*so seáttender ao considerável numero do tro-
;,ns fino lem enviado.'

Em Cuba existem 40 generaes, 054
chefes, (3.-185 orficiacs c 179.174 soldados'
em PoílO Rico lia ires generaes; 25 cho

O? TüOa tfMh' TO-J-ílii
Oi membros (ío etfliíüliia da Soricláilii í'ru-

p»&ulura 
'cl.ia llüllas Altos, reiiiioni-se Ktijc',

,is i 1/.' horis ila lardo, sob a prcaid&ncla du
Sr. CotiSfíJicIro RniMno.

— LEtuÚtíâ-llyalií.im-Sü liojò"oí ^'{jülnliítl :
Ilicas jiijas do uuro niio c s.imi hrilluiitos, m

cjs.i de penliorcs ,lu llilcfouso Ctinpid!'), i lha-
n'ssi da tluiuira n.,.1, por. t'. UiipnarJcs. :

Iíoid pu-diu ti tenciii), á riuCidlusu n. 20,
por Júlio Kliur.

.7, " 
" 
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Pi reira Goulart—Sobro os requerimentosde Rs. 224 o 220 diga o iiivenlariante.
lallecido, Manoel Moreira da Costa—So-
bro as parlilhas digam os interessados
c o Dr. curador gerai do orphãos. Fal-lecida, D. Guilhermina Leopoldina Nunes
Cordeiro—Sobre as declarações linaes
digam os interessados.

Arrecad:ção-0 espolio de José Dias
Ribeiro da Silva—Julgada extineta a rcs-
po.nsabilidade do Dr. curador deauscnlcsávislaaos documentos cxliibidos.

Subrogaçãa de direitos—Suppllcante, D.
Malhildo i.isboa da Cunha ühristern —
Deferidas as pelicões de lis. 38 o 40, á
vista do pagamento da laxa judiciaria.Acção ordinária—Autor, Ajax Lobo, porcabeça de sua mulher; réos, Dr. Viriato
Bandeira Duarte c outros— Julgada pro-cedente a acção e condeninados os réos
no pedido.juros c custas.

Acção summaria — Autor, José Ignacio
de Souza; réo, Elydio Augusto Gama—
Juntando o autor o conhecimento de im-
posto do ultimo semestre, voltem cou-
clusos.

Acção de despejo—Autor, Alfredo Perel-
ra da Cunha; réo, Francisco José de Car-
vaihu—Ciiinpra-se o accordão.

Execuções—lixequenles, Joaquim Mar-
lim tle Sá & C; executada, I). Jiilia Ma-
ria da Conceição—Cumpra-se o accordão
quo negou provimento ao aggravo. Exe-
quente, Joso Antônio dos Sanlos; exe-
cotado, Antônio Coelho Ribeiro Ferraz—
Recebidos os embargos do (1 2G, afim de
serem contestados na fôrma da lei. Exe-
quente. Antônio José Ferreira; executa-
üa, I). Saturnina Breves da Cunha Leilão— Não foi tomado o coiihcciwcnlo dos
embargos de II. 44, por lerem sitio apre-
sentados fora do prazo estabelecido noart. 575 S 1° do Reg. 737 de 25 de iiovem-
bro de I8a0,c prosiga a execução os seus
lermos. Kxequenle, Manoel Coelho deAlbuquerque; executado, Franck Mcrvil-Io Palerson—Informe o escrivão, se foi
paga a taxa judiciaria por oceasião deser julgada a execução.

Penliora executiva—ü. Bernardina Joa-
quina de Oliveira, executado Carlos Pe-reira de Carvalho. 3» embargado J. deSá Oliveira—llecebidosjiilgados provadosos embargos de3» de lis. 13, para o elTeito
do ser declarada insiibsislcnlo a pc-nhora feita, o determinado que seja pas-sado om favor do 3? embargado o rc-
spedivo man lado do leyantamcnlò dessa
penliora, sendo condcmiiado nas custas
aeinhargada.

.Justificação—Justificados, Antônio Mo-
reira Carneiro c iJ.-rVaiicisea Ludóvina—
Julgados por sentença e justificação.Becli/icaçãn de registro—Justificado, D.
Francisca Alclna de Souza; justificadoJosé Dcrnardlno de Souza—Ao Dr. pro-mdor adjunto,

Embargos—Justificado, Manoel Sam-
paio Guimarães; justificado, Joaquim José
Tavares—Devidamente sollados subam de
novo á conclusão.

Licença para casamento—Supplicante,
D. Ermellmla dos Santos Araújo—Informo
o escrivão so ha processo de invenlaiTo

Brigada policial:Superior de dia, major Pereira deSouza.
Ajudante de dia, major honorário Por-tuciisc.
Dia ro hospital, Dr. Adindo.
Dia aos regimentos, Dr. Molina.
Interno de dia, O' Ileilly.
Thealros, tenente João hino.
Promptidão, alferes Ovldio.
Estado-maior do regimento de cavai-laria, capitão Couto.
Auxiliar, tenente Casimiro.
Estado-maior do regimento de infan-teria, capitão Leite.
7» estação, tenente Rabello.
Dia ao centro policiai do Mover, alteresLandin.
Dia as centro da Cidade Nova, capitãohonorário Secuhdino.
Rondam as patrulhas do mesmo, alferes

Amorim e dois inferiores.
.Rondam as patrulhas da cidade os offl-

ciaos do regimenfo do cavallaria, tenentePossydonio e alferes Correia, o os do in-fanlcria, tenente Lucas, alferes Maciel,
Menezes c Pinho França.

do presidente Dr. Campos Mies ao Congresso do Eslado de S. Pau!aulo

~ VUUIIIHU UU MV> [IIM11I..IJV UU lim.lllill II»,
llespmsabilidade de menor—0 menor

Aiiliur Fernandes da lincarpação—Assi-

A 5 do corrente, o inspcclqiyda--5"
secção da, 3' ciroumseripçào suburbana,
lêvoü â presença do respectivo 'ih;legn..lo
o italiano José Pesanlc, munidoriioíogàr
tlenbiiiiuailo Viegas, fregiiezia de .Campo
Grande, accusatlo de ler dellorado duas
lllhas menores, lendo uma fallccido no
dia 2 cm virlutle de máos l.ratos que lhe
eram infligidos.

No inquérito aberio pelo respectivo
delegado depoz uma das meninas di-
zendo acliar-so dellorada por Pcsanle,
confirmando a morte de sua irmã.

üdra.s pessoas interrogadas disseram
que as referidas menores sempre diziam
quo se achavam dclloradas por seu' paie que a que fallecera era por clle espan-
cada.

0 cadáver da infeliz foi enterrado no
cemitério do Realengo c hoje, ás 10 horas
da noite, os Drs. Moraes o Brito o Cunha
Cruz, médicos da policia, seguem paraali allni do ser feita a necessária ex-
huinação.

A menor queixosa foi aprcscrifatla na
repartição da policia onde os respectivos
médicos a examinaram enconfiSando-a
em perfeito estado de virgindaire-,»

0 delegado continua nó iunuciito
achando-so -detido o necusado (rara ascompetentes averiguações.

gue .liisé Antônio Cardoso teníio do re-¦qibnsabilid.ido do referido menor medi-
ante a soldada mensal do 10$ que será
deposilada cm uma caderneta da Caixa
Econômica.-.

Processos crimes de I80G e 1897—Autora
a justiça, réo Carlos Pinto de Figueiredo—Remelta-se ao Tribunal Civil e Criminal.
Autora a justiça, réo Affomso Serapieu
Jòaniic—Proceda na formação dacilliiá em
õjac hora que forem designados. Aulüra
ajustiça, réo José Anloiilo da Silva Porto—Seja o réo submettido om l> sessão da
junta corrcecional. Autora a justiça, réo(.hrislovão Colombo—Na fôrma do Dr.
promotor adjunto; Autora a justiça; réu
Anloiiiu Júlio Moiiiinlin—Designe' novo
dia o hora, feitas as diligencias necessa-
rins. Autora a justiça, réo Manoel Pedro
Ramos—Ao Dr. promotor adjunto. Au-
tora a justiça, réos João bezerra de Va.i-
concellos e oiilros—Sejíiii • ns réos r,ub-
mctlido.' a julgamentos na primeira sessão
Ia.junta corrcecional. * .

ARTES EJRTISTAS
Citi*loH Gomes

O Diário de Noticias, do Lisboa, em suaedição do 20 do mez passado dá com otitulo «Academia dos amadores de mu-sica» a seguinte noticia :« O conceito quo esta academia pro-movo em homenagem ¦ á memória dosócio honorário o celebre inaoslro brazi-Iheiro Carlos Gomes, deve ser uma festa
imponente, pelos clementes com quo a
direcção conta para o seu programma.Mlle. Ida Costa Blanck, amadora
notável, mais uma disliucla artista queamadora, fará ouvir alguns trechos das
operas de Carlos Gomes.

Talvez so possa cantar o bello ducllo
do Guarany .

Antônio Andrade, por especial fineza
para com a direcção c pela muita atui-
sado que linha a Carlos Gomes, cantará
alguns trechos das operas do maestro
querido.

Poesias que foram expressamente cs-
criplas por Tliomaz Ribeiro, Bulhão Pato,
Dr. Luiz Guimarães. Lopes de Mendonça,
Fernandes Cosia, serão recitadas por li.
llrazão, João o Augusto Rosa, A. Mello e
Ferreira da Silva, (laudo Iodos assim um
publico testemunho do alto aprecoem
quo tinham o peregrino talento do mães-
tio brazileiro.»

0 ministro e cônsul do Brazil, corpo
diplomático o colônia brazileiro serão
convidados para assistirão concerto.

No programma da orchestra ligurauí
aberturas, bailados o marcha do maestro
Augusto Machado c Irccbos inslruinen-
lados pnr Filguciras e V. Ilussla.

Solistas Dll. Alice F. Silva, lirneslina
Cardoso e Cccil Machey o o conhecido
o apreciado pianista Oscar da Silva.

Acompanhamento ao piano por Mmes.
Alice Scliroclere Erncslina Frcixo » ¦

C.oiMjiaiiIiI:! Humuailo

•«*.

Us Programes uiuúrà da théalrcsttait cafés conctrls i o lilulo do lima nu-blicaçao do mais alio inlcrésic' para osamadores c collcccinn.vlores. ... '
¦ «ensa monte, a' 'livraria,; 

Nilsson' de
coTò i ^'Tin !Ssab "*71,a- ««caga

c^eSXlrJSriívro^róí
cftíse^s,^PC''-'-^«
^f*}0 ,Pri,ll«!1o numero é surnrchen-dente de novidade. -"¦¦rrciicn _ ,

Também pertencem & mesma colleceãr. Lrn.'. ,Snr'a á.'-', iC,**nlr0 catl|arinense***»«* óculos i^Sl^mílSfs^^M feiü

a Lola
Nas fôrmas agudas ou chionicas da

(ubercuiosc pulmonar, .na tuberculose
ossea ou da pelle, ainda o creosolal gra-nulado lem-so revelada superior a todos
os outros agentes até agora contra cilas
prccbnisndOí. . .. -;. ;- ,

Além-do'íe.u.cijipi'.cgo na tuberculosetemos veriflc.iílQ o .sraoite valor desseegente como .antiseniico.das.vias respi-ralonas em . casp.s de. lacyugües agudasou chronicas. nas brojiclntes, nas bron-
chorrhéas, ele.

A dósc por. utis empregada na infâncialem variado de 50 ccntteraminas a 4gram-
mos diários,, podejiilo-sé atingir no adulto
até a de 10 grammas.uu.mais, sem o me-nor inconveniente,

O tratamento, é prolongado conformo oestado do doente', eiitr.elanlo, nas fôrmas
torpidas ou incipientes as bons resulta-
dos do poderoso, medicamento so de-monstram logo. nos. 15 ou 20 primeirosdias. .-

O creosolalgcanukdó parece pois, se-nao o especifico . da .-tuberculose, nelomenos um -dos mais heróicos meios nléhoje propostos, para combater aquelie'terrível morbo, que tanto prejudica asociedade. ...
Dn. Moxeonvo Fn.iio.

Na madrugada de ante 110010111 os ga-
[unos penetraram, por meio de anom-bamento, nu casa n. 10 A da praça Setede Março, ontlo ó estabelecido cnm sec-
cos c molhados João Maria Orelhão, rou-
bando., gcucros, roupas o juias, sendo
calculado o roubo cm"2:000$Q0'

!0-delegado. da. 15' cirdimscVlpção] a
qiiem.se queixou p.roubado, abriu'inque-
nio a respeito o mandou deter para nve-nguaÇõcsfiernarilo Joaquim"Iii.é;. Gui-iBErmS Iloclia e Diogo 'Macedo, sobro iu
qiiaes recaem suspeitas da autoria do
facto. -.- . •; ¦ • ¦

Philipinas eslão li generaes, 84 chefes
084 ofliciaes o 25.059 soldados

Eslão, pois, fora da Ilcspauha, 49 wne-•aes, 7i3 chefes, 7.047 ofliciaes e 2ÓS.730ra ,
soldados

Desde o começo da campanha om Cubacm fallccido mais de dez'mil- soldadoslipspanliocs, victliuados pela lebre ama-rela. .

Foram abatidas hontem 110 matadourode Santa Cruz, para o consumo destacapital: • .
433 rezes sendo 2?8 do C. Machado e100 do C. Lobão; 54 carneiros, 28 do Pdos Santos e 2G de Ponciaun & 0í; 20

porcos. 8 de C. Machado, G de C. Lobão eG de Espíndola de Mello; 2 vilellas, 1 deI.iiliao.SC. e I do C. des Sanlos.
Foram regeiladas em Sanla Cruz 4 c 1/2rezes e vendidas 3, pesando 474 kilos

„ Os preços das rezes 110 Entreposta de.*>. Diogo loram os seguintes: carne dovacca, 800 réis por l.ilo, carneiro 11500,
porcos 1*400 e vilella 1J300.

A matança começou ás 5 horas e 10minutos da manhã b lerininíiu ás I'» e 20da larde, attingiiido a 82.900 kilos'o
peso total.

No entreposto de S. Diogo não houvoregeieao por ler o Dr. Caelano da Silvao veterinário Plorenllno Nunes, julgadoa carne em perfeito estado de sanidade.
Eslão de serviço linie 110 Entreposto doSan Diogo o Dr. Arlhur Gréeiilialgltc o v0"K-riuariu Floreiitino Nunes.
Na snbscripção pfoínbvida na Marinha

Nacional para acipiisiçãodo busto-cm
hroiizo do almirante Taiuaiidaré,.IIgiirain
mais os seguintes nomes: ¦-..: ¦¦ • * ¦

,ç. "Niilicroy.»
AfTonsii de Ãlbuqitcrque Oraça. 20J; Mi--zael Francisco liandeir.i. hf; Francisco•j-Mt-çassI-M Multa, in/; Joaquim Alvaresia. Silva PcuTia, lüj*; üdmuudo -Maciel,

TRIBUHAES • • •
•Fupy

Sob a presidência do Dr. Viveiros de
Castro, elfcctuou-se Iionlem a G» .-sessão
preparatória da 4* sessão ordinária do
corrente anno, sendo mais Sorteados os
seguintes jurados .• ¦ ••.

1" rni-noiiiA — Pedro .Castcllo Branco,
Oscar Rodrigues Guimarães, Manuel An-
lonio Ayres Cardoso; Joaquim Pinto Ma-
cliado, Augusto Alves, André de Oliveira,
Álvaro Peixoto, Jose Pereira Alves e
Pedro de Oliveira.

2* r.iirroí!:.'. — AimaMeio Ramus, An-
guslo Biistainantc, Valentim Aulonió Ma-
cliadõj Domingos Eulalio Pinheiro, Fran-
cisco Pedro Ferreira, Thcpphilo Nogueira
Alves Barbosa, João Feiiiaudes Loiizada,
Guilberiuc José Gonçalves o Paulo José
de Menezes.

3> •¦íiETOntA — Tliiago Beviláqua, Joãode Souza Neves do Aguiar, Dr. Pedro Sc-verjano de Magalhães, José Firmo doí c-ura, joso Maria Gonçalves do RezendeHenrique do Araújo Neves, João -Luiz
Gonçalves da Costa. Antônio José DantasDr. Manoel da Moita. Monteiro Lopes'
Eduardo Dias Fernandes c José Vicente
Valim- '• v ¦

Còrt<s do /IpnollnçTto

DIVERSAS
Foi transferido da direciona de arli-

Ibéria para a de machinas o engenheiro
alniniio, Damaso Pereira de Novaes.

Foi fcila á clhssillcação dos seguintes
engenheiros alumnos, giiarilas-niarinha:
Manoel C. Gouveia Coiltlnlio cm clectri-
cidade c torpedos, João(l.irciz Palha cm
artilheria e Luiz Dias Carneiro cm con-
slrucção naval.

Foram concedidos seis mezes de li-
cença, para tratamento desande,ao mes-
tro de apparclhos c velas do Arsenal de
Marinha do Pará.

Ao contrario do que se propala, consta-
nos que nada ha resolvido quanto ás
exonerações dos conimandantcs do caça-
(órpedeira Gustavo Sampaio c datorpe--deira Sitva<lo.

Sabemos.quo o commandanícdaqtiellc
navio pedirá conselho de guerra 110 casode ser exonerado.

DIVERSAS
, 0 Sr. ministro da guerra mandou pro-ceder nos corpos da puarnlção desta ca-
pilai o lias forças em operações 110 in-
terror dallahia á rcvacciuaçá.ó das praças.

O offleial dcslacado na. fortaleza da
barra grande, em Santos, prestará ao
inspeclor de saúde do rospeclivo porte o
auxilio que for necessário para o ser-
viço de ultimações ás embarcações pro-endenté" ;!c per!'.'? suspeitos da índia
Inglcza.

.0 alferes do IG». de infantcria Diogo de
Oliveira Valladãn levo licença para ma-
Iricular-so na Escola Militar do Ceará.

A'nresenlaram-se n Rcparlieão de AJu-
danlc General: tericiile-cororiel do es-tailo-tnáior de I* classe llodolplio Gus-lavo da Paixão; vindo uc Minas GcraiiH,
onde so achava com licença; tenente, do7» do infantcria Antônio José Fernandes
Figueira Júnior, vindo da Bahia a cha-mndo do Sr. ministro da guerra, afioi de'•njrar no gozo do SO (fias do licença;
te.tenentes Abreliiiu do Abreu, Octáviano
Souza Gomes e José da Cosia Barbosa,

sòss1f.mChonlem-'nar" 
C,'i"'i"fll". Cm tyM d5 M" ('"'iln!"lc ¦* 8dT5ÍF5iÍítao

ugiislo ('iliiieira Cerqiieira
 Afipellanté

Augiisio ITnlieira Cerqiieirã ou ¦ Augusm!
Pinheiro Proquini; appellada.a jusiica—Julgaram nrpcedente'á appcllaçío pariinodillçai)do*a 'sentença tomteitfnaloíiáiniptireui a-penn-no griio-inéili-ó-^lo aít'.'350 iio Código. .Pecai. cjjÍit-**runilQ com oart. .103 do uipsinn (.'odign. ..-,,-.

N..28.1—Ar.p-lláiile, Liiiz Arango ; aii-
pellada a Ju-tiça—Julgài'am prõccdrtiloanppellapão para, oaiiHl|a.*lo u. plenurio-
pur Inobservância lio fórmula snbilan
ciai, maiitlar subiiicltcr 11 causa a - uwo
jury,-Cdiilra o volo do Sr dcscnibar-
gadór Tavarcs'l)á.-los. '* " ¦ * *

¦ tfi:ctoriü»s ¦ •' • '¦¦>
3« piiKToiiiA—Duraiiló o mez de maiçó

lindo o Ur. Ené.i- Calvão, juiz da 3' pre-toria, pi-ofeiin 3ü; despachos c i-eiitcn-
ças cm aulns diversos, h 8aber:

De embargos, 2; inV.-nlaric.i, 31 •'; oxc-ciições, 15; nomo.-.cüe.;. de euVadorj v'ditiíciieias, IS; ordinárias, 12; iirrcca^
ilações, |(i; ilcz.dlas 14: emitas lestamcn-
farias- 1; idem de tutela, 3; cxhiliirâo de
livros, I; liquidação, ||; despojo. 7'
sumniarlus; 13; llanras,! 2: jusIiuoÁjoes9; licenças para c.isameiito. 2; enfrega
de menores, I; testamento, I; inlerdicçio
I; arrcndauiciito do prédios t:; lipli'
flc.ações, 2; detenção pessoiil; I* defe-1
silo 1; manulciiçâo; I, o processos Cri-mes; 151.

A promoloria publica oITereceii durante
ò.referido'me-z:: 20 dencocias contraí»réos, sendo 7.pelo orl. - 303.,'' pelo art330 81»; 5 pelo art. 399*. t ,pelo. arl'•i.->fi; I iieln art. 3CI; I pelo art. m • 1
pcli; 3:1. 377 c;l pelp art.. 330 g 4«, docódigo penal. .•'••.' '.'.'. •'¦•

A junta corrcecional funccioiiou por 7vezes; jiilgahdo 19 processos coin'25 fSo&sendo absolvidos 10, o condenmados 15 -
dos.quaes 5 nas penas do-att.-iMU-B l':i ii.u dn art. 303 e 8 nas .do'arl. M'Uedjiü.íentenw houve í appeliaçOs*..,

Osotir Salurniiió de Paivá,'..1 fim de Sc--guir |iíira ó HioGrautle ilo'SuI. ¦ •

Segue .boje parao Pará onde. vai servir.
0 tenciité.inedlco' de ,5» clasiie TraiauoaJr.Ee tle Gnrvallio; ¦ ¦ '¦'• •¦ >

A Nacion, de Buenos Aires, cm sua
edição do dia II de março, estampou o
retrato da aclriz mezzo soprano Ctotildo
Sarlori, de (piem recebemos a citada
fiilliacom uma carta.em quo a genlilissimaartista nos pede para não ser tomada
como um acto de vaidade a sua missiva,
a qual só lem por lim mostrar quo a im-
prensa da caplial da Republica Argentina
continuou o que a respeite delia tantas
vezes escrevemos, conlra a opinião de
alguns coilegas fluminenses.

Sabemos quo a companhia Sanzonc
voltará ao llio de Janeiro e por isso
dessa mesma folha, que nos chegou ás
mãos, Iranscrcveinos a noticia que a ro-
speilo da opera Aida dá o concciluado
orgâo argentino :

«Perante numerosa concorrência es-
Ircou Iionlem, no Odeoii, a companhia
lyrica italiana do emprezario Sanzdilo,
cantando uma Aida que, á excepcáo de
pequeno.' inciiléntosnos coros; apiesen-
tou um ciiiijiiiiclo cheio de vida e brilho,
.'.raça.' ás condições dos primeiros ar-
listas o ainda nela enérgica o precisadirecção tio ardente pinestro Giorgio Po-
lacco, que. ali desempenha o seu cargo
com grande.desembaraço e unia aulori-
dàde apenas concohiveis cm sua extre-
ma juventude.

Movimentou, talvez, em demasia ai-
guns trechos o levou ao extremo alguns
clleiliis o contrastes, mas tudo isso com
tanta convicção c lão altiva inicialiva,quo
a Iodos iiiinoz a.sua vontade o modo de
interpretar, obtendo calorosas provas de
apoio, que augmelitarám com o clícüo
obtido no .esplendido linal do 2" aclo,
lindo o qual foi clle chamado,cóm os prin-cipaes artistas, duas vezes ao proscênio.Esles, bem entendido, não lhe licarain
em posição inferior em seus papeis, pois
quasi Iodos os trechos vocaes obtiveram
realce e alguns brilharam mesmo de
modo especial, como os dueltos de Aida
e Amneris, no 2» aclo 'Slinco c Sartori);
os de soprano c barylono, tenor e so-
prano, no terceiro, c » do quadro linal.

As vozes que mais se destacaram foram
a do barylono Arcangcli, do bastante
forca c vibração, c a do soprano Slinco,
tle 

"notável 
frescura o grande belleza de

timbro.
lista disliiictaartislacanla, além disso,

com boa escola, muita expressão o colo-
rido, recebendo applausos enlbusiasticos
em todas as suas. peças c salieiitando-sc
nos seus ducllos com o tenor.

No 2» acto essa artista, com a Sra. Sar-
tori, do formosa apparcncia, mostrou-se
também muito expressiva, assim como
hábil uo manejo de sua voz bem apre-
ciavel, compartilhando os applausos -Iri-
bulados a osso ducllo, applausos • quetambém apparcceram na scena do julga-monto.

Foi igualmente muito festejado o ha-
rytono Arcangcli, no sou ducllo do 3*
aulo, com Aida, cm que houve muitos
pedidos para a repetição da plirasc—Non sei mia fíglia !

0 tenor Vilalla lula com a desigual-
ilude de sua voz, debil c sem timbre no
centro ; no cmianlo c.inlou aceitável-
monte a parte Radamés, conseguindo
applausos na rpmança o 110 dueito do 3»
aclo com o soprano.

0 gramie baixo Bcvani fez um impo-
nente itamlls c cantou bom essa parle.Em resume : boa estreia e boas pro-messas para a estação.»•

A exposição artística representando a
entrada da esquadra legal foi Iionlem
visitada por 80 pessoas.

Fez grande suecesso om Madrid, no
(licalro Eslava, uma nova zarzuela em
1 aclo c :i quadros, Los coeineros, letrados Srs. Paso c Garcia Alvarez, musica
dos maestros Terrcgrosa o Vatverdc
Filho:

O principal papel—um barbeiro—é re-
nrcsenlailo com muita graça pelo actor
Carrcras. •
. El marido de Ia 'lVIlcs i o titulo de
uma comedia de Jaciiilho Henavonle quoacaba de ser niiiilo bem acolhida 110
llientro Lara, de Madrid.

: Foramrooncçdidos 00 dias de licenoá.par.i tratar des.la satidc/ao 'alteres 'An-
fonio Ramos Chaves.

O inspeclor do CÕTtegio Militar Bcnc-1 .clo.ilc Lima Oliveira Barbosa ileiniltiu-so
UCSSO caf-gn n segue para a Rahw,oii-le vm servir na bateria do 2» reiíi-mento de arlilhcria. ¦
-.Foi l-.nncadii «malriciila com qun fre-

queria ns Atilas da Escola Militar destacapital o alferes do 3lc João Villalha Ro-cha Pinto. '

I Reverterá â I» classe o alferes' aegre-
Badp a arma de cavallaria Carlos Ot-tengy. ,

TivcrmirliVençaipara so malriciilar naEscola ílihlitr do Ceará o alferes Antonip
Augusto Franco e ua dn llio Grande doSul o alfcrei Francisco Buctidcs deMoup,;.. r

Foi concedida Iroca de corpos enlre si
aos capllSes Joa/|uim Melchior Carneiro
de.Mendonça c.Agoslinlui j|p,'ira llcnri-
(nftâ dé OoiiYCia'e3ld ilo1 3-1 c aquelie do¦Si' tte infantcria.^

li' hoje superior de dia á guaruiçãd o.iiiapir^NcIsiurNasrinipiUO.'. e • .• .-
. listá-de ilia ao quartel-general o ma-
jor-Joàil Marins, sondo auxiliar. 0 alferes
Mello traga. ; • .

Oí»' "regimeiiíi dá os dois' ofTIciáes
para a muda de visita< o 10'dá a giur-iiiçíii da- cidade c o 1" o servido ex-
tmoidjiiario. .""...'-.; .--* '. . ..

titiitof. ••'".'-ÍH

'. . rWiWtft^l
MUTILADO

..- . -. £

¦ A cmprliza do Recreio Dramático pre-
para uma grande lesta para cominemorar
o meio centenário dVl Capital Fedefál.

CALENDÁRIO ARTÍSTICO
» Ao ubiílt

AIlOLMO DAUÜRLE
No principio do século actual 0 tlieatro

de Lcupoldsladt começou a fazer rápida
fortuna com as comédias de um rapaz de
20 annos de idade: era Adoiplió Bauérlc,
nascido cm Vicnna no anno de 1787.

As peças desse autor foram represen-
ladas em quasi iodas . as cidades da
Áustria c em muitas da Allcinanlia, sendo
muito apreciadas as seguintes — O Lm-
poldo, A falsa prima dona c Amigo guando
precisa.

A coilecção desse autor é grande c
importante, c uma parte foi publicada
em volume, revelando as suas altas qua-
lidados de conicdiographo dotado de
muita habilidade para movimentar as
srenas..........

Baucrlc.além das peças que escreveu,
publicou vários romances o produziu um
livro que se tornou Mehre — Notas se-,
crelas de um ailvyado de IVenno (Aus den
Geheimtiisscii. eines ccieiicr Advocáten.)

Coiiclúiccmos estas linhas lembrando
ainda. qiío esse lilterato fundou o Jornal
Tliealral de Vierina, filha que deu grande
impulso a arte dramática.

EXECUTIVO li LEGISLATIVO
Abro esta mensagem, a primeira que

vos dirijo cm sessão inaugural dos tra-
ballios legislativos, manifeslaiiiio-vos a
minha mais viva satisfação pela franca
cordialidade que lia presidido ás relações
dos dois poderes do Eslado, cujas Ame-
çõcc cabe-nos desempenhar nos domi-
nios da respectiva competência consli-
iucional.

E' minha convicção, já agora robusto-
cida pela experiência, que para dar o
máximo de utilidade c proveito á acção
governativa, é, antes de tudo, indispen-
savcl que os dois poderes, que mais inti-
niamente se alliain por suas naturaes
afflnidadcs, visto que tiram a sua origem
do suffragio popular e representam a
victoria dos mesmos princípios —o lixe-
culivo e o Logislaliyo — possam manter,
no desdobramento do sua commuin adi-
vitliulo, uma continua o harmônica con-
vergoncia do esforços a bem dos des-
tinos do Estado, ambos solidários 110
pensamento do bem servir a causa pu-
blica o identificados na responsabilidade
do governo.

Ii' para desejar-se quo continuem a ser
cultivados, com esmerado cuidado, estes
sentimentos de harmonia c cohesão, que,
por certo, concorrerão grandemente paraa eflicacia da acção administrativa.

O principio da separação e indepen-
dericia dos poderes não significa quo
cada um deites deva ficar condemnado a
uma vida de isolamento, ou, menos ainda,
que so devam olhar com a desconfiança
de forças rivaes.

Dada esla cooperação caracterislica do
syslcmá representativo, é cointudo evi-
dente que no regimeu presidencial des-
laca-se o salicnla-se, cm sua justa pre-
ponilerancia, a responsabilidade do de-
posilario do executivo, precisamente por-
que, fazendo-o unipossoal, a lei funda-
mental quiz ampliar correspondente-
incute os domínios de sua autoridade.
E' a elle, ua phrase de um notável
homem de Estado que pertence a decisão;
é elle quem toma as responsabilidades
do toda a sorte, perante a opinião pu-
blica, perante as Câmaras e até perante
os desvarios dessa mesma opinião. Nem
avnlta menos, no poder unipessoal, a
responsabilidade.do representante do um
agrupamento de forças sociaes ao ser-
viço de uma política, exposto, como elle
sc acha, á observação c á critica dos que
estudam os seus movimentos, c, sobre-
ludo, cabendo-lhe afirmar, de um modo
mais directo, a capacidade governativa
da agremiação que lhe conforte a iuves-
ludura do poder.

0 certo é que, no mecanismo da sabia
organização que lemos adoptado, o chefo
do E.slailo, secundado embora pela coope-
ração de auxiliares escolhidos de entre os
mais babeis e competentes, exerce to-
davia a iniciativa c concentra a autori-
dade, acluando, na qualidade de critério
direclor, nesse vasto conjunlo quo abrange
todos os detalhes, em que a publica
administração se parccila c se ramifica
para poder altingir a todas as uecessi-
dades oceurrentes.

ADMINISTRAÇÃO
Exainiiiar estas necessidades, ciassifi-'ca-ic; de accôrdo com os recursos finaii-

cCiros, que nem sempre são de natureza
a poderem coinportal-as Iodas siniulta-
ncamentp, c .scleccionar com seguro
tacto aqucllas que duvão ser preferidas
na escala do interesse publico, eis o que
constituo unia das mais difflccis fuucçõcs
do poder que administra.

0 Eslado é econômico, mas não é
usurario. Assim como-constituo grave
falta a applicação desordenada da fortuna
publica cm despezas de duvidosa ulili-
dade, lambem não é de boa orientação
que, sob um mal entendido pensamento
do economias, sejam adiadas despezas
reclamadas por serviços do carecler ur-
gente.

Do mesmo modo, e segundo as me-
Ihores normas, não põdò ser de rcsul-
tados práticos a timidez com que se des-
pendem apenas centenas, por anno, cm
obras que devam custar milhares.

Enlrc a audácia do cuiprchcudiinciilo,
que pôde exaurir, sem proveito corres-
poudciile, as forças financeiras do Es-
ladoe a limitla hesitação dos que nada
querem fazer, de medo de fazerem o mal,
ha o nicio termo que o senso pratico do
administrador sabe descortinai* em bene-
íicio dos administrados, agindo sem pre-
cipilação, mas com firmeza, continua-
mente, resolutamente.

Em observância a estas normas, quo
lenho como as que melhor possam esta-
bcleccr unia prudente c segura orienta-
ç5o,'íoi que cm 30 de maio de I89G,
apenas ao iniciar o meu governo, vos
disse, em mensagem, o seguinte :

11 Cumpro tirar proveito da dolorosa
experiência que tem posto cm evidencia
a necessidade de atacar o problema do
saneamento, a um tempo, no Yasto con-
juneto das medidas que possam garantir
uma solução definitiva, de modo a tran-
quilisar o espirito publico, com razão
apprehcnsivo.

Mas, a somtna avultada que terá de ser
despendida na realização simultânea
destas obras, não pode, certamente, ser
retirada dos recursos ordinários do or-
çamento sem que dihi venha a resultar
inevitavelmente uma paralysação com-
plcla na vida administrativa do Estado
de S. Paulo. »

ElIPnESTIMO BXTEÍltiO

Solicitei enlão a necessária autorização
legislativa para conlrahir um empréstimo
externo, que proporcionasse ao governo
recursos sufílcienles para cinprehcnder,
deVczj.as importantes obras de sauca-
mento-

Agradeço-vos a solicitude com que,
acolhendo c dando ao pensamento da
administração a honrosa consagração do
vosío alto critério, converlesles em lei
o projcclo que submctti ao vosso exame.

Armado desta autorlsação, tratei, como
me cumpria, de organizar os meios que
pudessem garantir uma operação corres-
poiidcntc, ein suas vantagens, aos cre-
ditos c á riqueza do Estado. Consistiu o
meu primeiro cuidado em procurar in-
Icrniédiarios do indiscutível conceito,
que me puzessem cm relação com os
financeiros da Europa.

O fado de so.acharem por esse (empo,
acima do ¦ valor nominal, os títulos do
nosso empréstimo de 1888, o alto con-
ceilo cm que é lido, o credito paulista
pelos Srs.Louis Cohcri-* Sons, de Lon-
dres, negociadores daquellc cniprcslimo,
os quaes consideram esle Estado—o par/e
mais solida c próspera da Itepublica Bra-
zileira—c outras circuinslancias de igual
yalfa aconselharam-me a elevar as mi-
hlias exigências 110 ponto de vista das
vãõísjsr-^da operação, preoecupando-me
sobretudo, o typO" dá wT.lssão.

Entretanto, não o dissimulo, comecei
desde logo a encontrar sérios embaraços,
vindo na primeira .linha os que sc rela-
çidnavam- com a.baixa cotação dos titu-
los da divida federal de 1895. Os lian-
queiros que possidám émsuas carteiras
4-wades deposito» destea ttntíús e qnj

diziam lutar com cerla difflculdade paradar-lhes vantajo.-a collocação, natural-
mente não podiam ver com sympatliia o
inicio do uma operação q.ic trazia todas
as probabilidades de aggravar a sua po-sição, por isso mesmo que se tratava de
um Estado prospero e de cxcellcnlc
Situação financeira. A primeira diflleul-
dade, pois, era a quo vinha dos próprios
possuidores dos títulos da divida federal,
quer dizer, das princlpaes potências fl-
naneciras de Londres.

0 cunflicto diplomático sobre a ilha da
Trindade foi um novo obstáculo que na
oceasião surgiu. «Eihquahlo o Brazil não
liquidar a questão pendente da Trindade,
mandavam dizer-me de Londres, bal-
dados serão os esforços li ntados neste
mercado para qualquer operação (inan-
ceirade alguma importância.» Entendiam
oscapilalislas ingleses não deverem con-
liar seus capitães a um paiz que se
achava sob a imininencia de um rompi-
mento com o seu governo.

Apenas chegava esla pendência ao seu
termo, por uma feliz o honrosa solução,
surgiam nesta capital os colididos ita- -
lianos, que foram, como de costume,
deslealmente aproveitados pela especula,
ção o transmitlidos para o estrangeiro
com proporções de exaggcrada gravidade.
A missão De Marlino que se Uizia seril
apoiada cm poderosos vasos da esquadra
italiana, espalhou destle logo a pre-
stimpção de graves oconteí imentos nos

| domínios da política internacional. Ex-
cusado é assignalar a natureza das dif-
fleuldades que semelhante perspectiva
devia ter acarretado, embaraçando o
proseguimento das negociações.

Vieram cm seguida as noticias alar-
nianles, aíiCctaudo os crcdilosdaspriiici-
paes praças da Republica, que ainda a
especulação fazia Iransmillir para o es-
trangeiro, por despachos telegraphicos
ein que, conjuntamente com uma crise
temerosa, se annunciavam medidas le-
gislativas de caracter excepcional, com
o manifesto intuito de aggravar a des-
confiança dos capitalistas. Estes fados o
os prodomos de uma iinminciite crise
na política curopéa, envolvendo as gran-
des potências, produziram a baixa geral
dos valores, com sensível reflexo sobre
os títulos brazileiros, abi coníprehçnilidos
os da divida paulista, que, aliás, haviam
antes resistido com cena firmeza a iodas
as oscillaçõcs.

Os recentes suecessos do mez de março,
latilo nu interior da Itepublica como no
cslrangeiro, tiram toda a probabilidade
de exilo, neste momento, a novas (en-
lalivas. Bastaria a qiicslSò do Oriente
para tornar os financeiros europeus iu-
accessiveis a qualquer çrolcnção.

E' claro que as propostas que sc apre-
sedaram, 110 meio tte circurnslapcias tão
conlrarias, e foram muitas, não podiam
satisfazer ás aspirações do governo do
Estado.

Julguei dever aguardar melhor oppor-
(unidade. Trarei ao vosso conhecimento
o que oceorrer posteriormente.
vínculos de urrenEssBs entre a união b

OS ESTADOS
0s fados que ahi ficão expostos en-

cerram valiosa advertência; que não sc
deve perder de vista: é que. a vida eco»
nomica dos Estados aclia-sc por ial for-
ina.vinculada á da União, que uma situação
monos vantajosa nas finanças ou na po-lilica da Republica tem o seu immcdiato
e desfavorável reflexo no crédito dos Es-
lados, ainda os mais prósperos,

Como vos fiz sentir, os títulos da divl-
da paulista, que na especio corresponde-
riam ao valor rcprcsenlalivo da sua

1 moeda, eram colados nos mercados es-
[ Irangciros acima do par, o que significa-

va uma posição absolutamente vantajosa
na taxação internacional e, no emfauto,
não obstante a autonomia financeira cs-
tadoal, cujo caracter do fixidez 6 garan-
lido peia Constituição Federal (ar(s. 7»
c 0»), o preço da emissão para o proje-
ciado empréstimo, segundo as oRorla*,
descia ao nivcl da colação dos títulos da
divida federal.

_E' este, certamente, um proveiloso eu-
sinamento para a orientação dos homens
públicos a quem cabe a alia missão de
encaminhar c dirigir 03 destinos da
Republica. ....*.¦

0 principio federativo, que na suacx-
acta comprchensão tem por fim antes
fortificar do que eiifrtqucccr os senti-
mentes c os laços, de cohesão nacional
reclama a contribuição dôs esforços dt
todos os membros constitutivos da Uniái
para que, da prosperidade desta, da so-
lide* dos seus recursos c da normal!-
daüe continua da sua administração se
derivem para os Estados os elementos
do grandeza o progresso cm sua tri-
plico manifestação — social, política e
econômica.

¦ Ao votar-se a parte da Constituição
Federal, que sempre hei considerado
como o ponto fundamcnlal do syslema
federativo, eu disse na Constituinte Re-
publicana que o meu programma seria—
a União indcstructivct com os Estados in-
dtSirttcttvcis, A experiência adquirida na
applicação do syslema, longe do afastar-
me, mais mo vincula ao programma da
primeira hora. Tudo nos aconselha a
dirigir, sincera e lealmente a conver-
gencia dos nossos melhores esforços para
o cngrandccimcnto da Palria, único fun-
admcnlo seguro da prosperidade dos Es-
lados.

SAI/DE PUDLICA
Cabe-me a fortuna de poder communi,

car-vos que ICm melhorado sensivelmen-
le as condições sanitárias do Estado, o
que faz nutrir a osperança do ver extin-
cia a epidemia que periodicamente tem
invadido algumas das nossas cidades do
interior e a de Santos, desde que pos-sem ser realizadas as obras do saneamen-
Io. A este respeito muito sc ha conse-
guido, c, so hão podemos annunciar des-,
de já resultados.completos das medidas
ádoptadas, podemos' comtudo, ,regislrái
os signaes característicos do enfraque-.
cimento desse tçrriird jlageilo. Algumas
localidades, como Mogy-Mirim, Casa 8ran-
ca, Cordeiros, S. Carlos',.Araraquara, Ja-
boticabal, Brotas o Descalvado, que em
annos anteriores foram fortemente acom-
meltid.as, puderam entretanto atravessar
ludomncs a recente estação estivai. Ou-
Iras/como Campinas, S. Simão, Limeira,
nio-Claroe Santos, por vezes devastadas]

nas tiveram agora casos esporádicos,
que não. chegaram a fumai proporções de
uma epidemia. Como caracter epidêmico,
mas sem grande intensidade, o morbo sé
sc desenvolveu cm Dous Córregos, Jahú,
Leme, Pirassunungà c Ytú.

K' digno de nota o caracter benigno
que começa a revestir a febre amarela» '
Outr'ora excepcionalmente mortífera, cila
se apresenta agora sob aspectos mais ¦¦•-:¦?.•.••
brandos, dando logar a tuna estatística
morluaria muito menos desfavorável do
que as da primeira época do seu appa- ¦ - >
recimenlo. Islo parece, indicar que t
moléstia vai perdendo o seu lypo primi- 

'
livo e tende a extinguir-se.

Temos a melhor prova do que eCDraft-
mos nos seguintes dados: '

to Janeiro tia n»t aerra-MeáSaoM» , /
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20 casos.c 14 óbitos, c cm fevereiro 8i
«uos e 42 óbitos; no corrente' anno
houve apenas cm janeiro 3 casos e '2
DDitos, o em fevereiro 3 casos» e 2 flbltos.

Em campinas houve, cm janeiro de
1806,14 casos c 4 óbitos c cm fevereiro
174 casos e 50 óbitos, ao passo qne no
corrente anno se deram em janeiro 3
casos c 1 óbito, em fevereiro 42 casos e
19 óbitos.

Em Rio Claro, onde cm melados de
Janeiro de 1896 era avultado o numero
de doentes, pois no correr do mesmo
anno a totalidade cresceu a SOO,1 neste
anno tivemos de janeiro a fevereiro,
6 casos apenas.

Segundo a observação das commissões
Húiiarias, o numero dos casos benignos
excede cm muilo o dos casos graves.

Em presença destas circunstancias,
parece bem fundado um prognostico ani-
mador-a respeito da marcha do terrível
fiagcllo, que além de outros males qne
na produzido, tem sido mcfm> um ele-
mento de perturbação c embaraço á ad-
ministração do listado, acarretando cnoT-
mes despesas eoecupando uma boa parte
ia actividade administrativa. Podemos
felizmente esperar melhores tempos.

SANEAMENTO

B' cedo para se poderem formular
juizos-definitivos, mas esta situação, re-"ativamente favorável, parece dever ser
atlriouida á acção da policia sanitária,
agora desenvolvida e instituída com
mais regularidade nas localidades ão
interior do Estado, em virtude da lei
n. 432 de 3 de agosto de 1896 e respe-
ctivo regulamento.

Mas, para que os seus resultados sejam
completos, reputo, como vos disse, in-
dispensável realizar as obras do sanca-
mento, muitas das quaes se acham em
andamento e outras estão sendo estuda-
das. Recentemente o Sr. Bouardel, cuja
competência seientillea se assignala pelo
alto posto quo occupa cm seu paiz, in-
terrogado sobre a possibilidade de ser
ou não a cidade de Marselha invadida
pela pesle bubônica, que tanto alarmou
as populações dos portos do Mcditerra-
nco, respondeu que considerava aquclla
importante cidade indefesa, visto não

. possuir um syslcma completo de esgotos.
O Sr. Yves Guyot, no seu recenle e no-
tavel livro — 7Voís ans au Minislére des
Travaux Publics—úissc:

«Ucpuis 1873, époque oú j'avais iludia
Ia queslion, filais convaincu de Ia néces-
silé du tout á 1'égoui...»

W, porlanto, indiscutível que, para dar
combate decisivo á epidemia, torna-se
necessário dotar as nossas principaes ei-
dades, por ella flagolladas, das obras de
saueamenlo que a .sciencia o a experien-
cia aconselham. Será essa a base dc um
bom serviço do prophylaxia sanilaria.

iMMionXoXo
0 serviço de immigração tem more-

cido particular cuidado por parte do
poder publico, sendo, como é, o braço
europeu o pclnçicipnl faclor da nossa
producção agrícola.

Como sabeis, o governo federal rescin-
dio os contratos que mantinha para o
mesmo serviço, cabendo por isso de ora
em diante ao Estado exclusivamente pro-
mover o supprimonto de braços ás suas
industrias'. A União liberloii-sc assim do
um pesado encargo que sem razão, recaliia
soluço seu Tliesoui'0. Não obstante, dur-
ante o anno de 1890, n entrada total dc
iinmlgrantès attingio a 71.918, dos quaes
42.001 vieram por coutadogoverno geral,
e o resto á custa do Estado. Juntando
aquclla cifra á dos aimos anteriores, te-
mos que que ale hoje, a partir de 1827
(anno emque recebemos a primeira leva
de Irnmigrantes), o território paulista ha
acolhido unia totalidade de 700.211 imaii-
grantes, sendo—italianos 403.53o] e por-
tuguezes, cspaubóss, allcniãos, austríacos
etc. 200,070.

A KACIONALlniOn nOS ISIMlCinAMES
Dcsles dados verifica-se que não tôni

razão os que nos attribuem um ccrlo ex-
cluslvismo dc nacionalidade, porventura
inconveniente. Ao contrario o que abi se
Vê é que todos os povos que concorrem
com algum contingente para alimentar o
movimento cmigratoiio geral se acham
aqui representados em escala relativa-
mente apreciável! 0 que se dá enlrc nós,
c tem-se dado cm Iodos os paizes colo-
nisadores, é a preponderância que dc-
corro naturalmente das affinidades
clhnicas e constituo phenomeno comiiium
na historia da emigração. Predomina
aqui, como na immigração argentina, a
raça latina, do mesmo modo que ha pre-
dominado a saxonia na America do Norte.
Bebalde tentar-so-bia afastar a influencia
dessa lei; c, de todos os paizes latinos, é
a Itália que, seguramente, ba de concor-
rer com maior força para nossa imtni-
gração.

Muitos ha/poréra, que julgam neces-
sario mesclar (é a expressão consagrada)
mais ainda as nacionalidades de origem,
abrindo novas fontes ou desenvolvendo
algumas das qne já existem. Confesso
que não se me afigura de fácil solução
esto problema, sendo certo qne estamos
adstriclos a procurar elementos consoan-
tes ás necessidades do nosso trabalho,
tal comosc acha organizado.

No exame desta interessanfe questão,
é mister antes dc tudonão perder de
Ti8ta qne os irnmigrantes paulistas dlvi-
dem-Be, pelos fins a que se destinam,
em duas calhegorias bem diversas, em-
iora snjji-iíouus attrahidos em oomniurr.
estimulo, pela saem fama aüri; os ope-
rarlos agrícolas, que se collocam, satis-
feitos, ao serviço da grande lavoura, nas
fazendas, e os colonos propriamente
ditos, ou pequenos proprietários quo po-
voam os núcleos coloniaos e que difllcil-
mente tomariam ontro destino. A obser-
tação lem demonslrado que esta diver-
sidade de estímulos se relaciona com a
de nacionalidade. Mas, desde que cada
nma destas categorias corresponde por
igual, se bem que em condições diversas,
ís necessidades do povoamento e do tra-
balho; parece certo que ao poder pu-
Blico cabe tomar o problema e condu-
ail-os & solução, debaixo deste duplo

aspecto. Proceder dc outro modo, ado-
ptando pontos dc vista {exclusivistas, im-
portaria sacrificar ¦ o mais vital interesse
da administração paulista.

OPERAMOS AU11ICOI.AS
Embora esteja no pensamento do go-

verno cuidar attentamente da fundação
e desenvolvimento dos núcleos coloniaes,
não póde comtudo ser esse objectivo
exclusivo ou principal da administração
dc um listado, como este, em que a
vasta extensão da cultura existente c o
seu progressivo augmento reclamam um
continuo esforço no supprimcnto de
braços. Esta é -seguramente, uma neces-
sidade que se assignala por seu caracter
actual e urgente. São os operários agri-
colas que açodem as exigências do tra-
balho na grande propriedade c fecundam
essa poderosa fonte da receita publica:
conseguintemente esta classe de lmmi-
grantes terá, por muito tempo, <le pre-
oecupar a especial attenção do poder
publico.

níQUEMTO ho EX-raANOEmo
Tendo em vista estes motivos c desc-

Jando conhecer até onde seria possivél
contar com bons elementos para dar A
immigração paulista mais variedade, no
ponto de -vista das nacionalidades, rc-
solvi solicitar directamente, dos repre-
sentantes brazileiros em alguns paizes
da Europa, informações que devessem
habilitar-me a um procedimento seguro
nesta importante questão.

Infelizmente não me é pormitlido dizer
que esle inquérito tenha sido de resul-
tados favoráveis ás nossas pretençõos.

Da legação dc Rcrlim informaram-me
quo em quasi todos os Estados Confc-
derados da Allemanha prevalece ainda
o regimeu rcstriclo das licenças, sem as
quaes não podem funecionar as agencias
dc emigração, exceplo nas cidades ban-
seaticas que, não fornecendo emigrantes
mas sendo interessadas cm seu trans-
porte pela sua poderosa marinha mor-
canlc, adoptam um regimen mais liberal.

No reino da Prússia está ainda cm
vigor o decreto do ministério do com-
mercio, chamado Rcscriplo von der Hydl,
de novembro dc 1859, prohibindo a con-
cessão dc licença á agencia dc emigração
para o Brazil c cassando as que então
existiam.

Semelhante medida lem praticamente
o resultado de suppriuiir a correnlo emi-
graloria da Prússia o indircclamcnte a
dos outros estados allcniãos.

Esta gravíssima injustiça que devera
ter cessado quando o Governo Proviso-
rio da Republica expediu o decreto dc
22 de fevereiro de 1890, por mim refe-
rendado como ministro da justiça, o que
eliminou as causas ou pretextos da
excepcional medida, foi, entretanto, só-
mente reparada eom referencia aos Es-
lados do llio Grando do Sul, Santa Ca-
tliarina c Paraná, quando é ccrlo que o
juizo formulado pelo illustre represou-
taiile diplomático da Allemanha, após
minucioso conhecimento pessoal das
condições favoráveis deste listado, pa-
reco indicar ao seu governo a injustifica-
bilídado da permanência dessa medida
dc.cxccpçào no que respeita á região
paulista.

Ha, todavia, uma circumslanola cara-
ctoristica,qiic convém ossigriaiar: é que,
para os Ires Estados mcridioiiaes da Re-
publica, affluo precisamente a omigração
êuropéa dos que preferem n condição
do pequeno proprietário á de operário
agrícola.

Ii' ccrtn.porlanlo, qno,quando rc tratai'
do povoar niicleos coloniaes, e por em-
quanto sú nesse caso, não ha dc ser dü-
ilcii obter o concurso do Impcrio Alie-
mão.

Por ora precisamos resignarmó-nos a
isso.

Não é diversa a ali ilude do governo do
Império Austro-Hüngaro, cujas autorida-
dos são obrigadas a áppíicar, com; lodo o
rigor, medidas repressivas, que não por-
millcm que ieyt&de emigrantes Iranspo-
nham as fronteiras senão quando conái-
gani á custa de sacrifícios c perigos illii-
dir n vigilância das mesmas autoridades;

No entanto, a Qáíicia, a Estyrlá c o alto
Tyrol regorgltaní do trabalhadores vi-
gorosos c moralisádos, que bem deseja-
riam unia collocação aqui, onde o Iraba-
llio, mais remunçrativo do quo em sua
pátria, lhes proporcionasse facilidade de
economisareni para a velhice.

As informações colhidas das aulorida-
des consulares residentes no pai/, fazem
esperar que.comoos allemães.os auslria-
cos virão facilmente na qualidade dc
pequenos proprietários.

Nos Estados Escandinavos, donde Iam-
bem poderíamos esperar fortes contiu-
gentes de cxcellentcs Irabalhadores, en-
conlramos embaraços idênticos, fundados
em motivos semelhantes.

Tive disso conhecimento por uma mi-
nuciosa c inteligente pesquiza a que
procederariüãAaoÃíis rsírescnlantos con-
sulares.

Desnecessário é, por certo, fazer refe-
renda ao Insucccsso da immigração ca-
nadense, afagada por muitos como uma
esperança e que, no emtanto, produziu
resultados absolutamente negativos.
. Os povos latinos, exceptuada a França,
não tôm iguacs exigências, e os respe-
divos governos pormillem que as agen-
cias dc emigração funecionem com certa
liberdade.

Elles não ambicionam chegar ao paiz
do destino como proprietários. Espíritos
práticos, e já agora instruídos pela pro-
iiílii experiência, sabem que, podendo
Iniciar a obra da formação do sou pecn-
lio, desde a hora da sua chegada á fazen-
da, com a larga remuneração que per-
cebem, e sem se acharem onerados • dc
dividas o outros encargos, não lhes ;é
difficil accumular em pouco tempo o nc-
cessario para adquirirem propriedades
ou para si applicarem, com a indepen-
dencia pessoal garantida, a qualquer mi-
ster industrial.

São estes necessariamente oe que te-
rão de vir em grandes massas, tal como
lem acontecido até hoje, visto serem os
que mais procuram harmonisar os seus
interesses com os dos proprietários agri-
colas.

o nETonKo nos nmioiuüTES
Nem prevalecem as duvidas que te

formulam quanto 4 sua ftxideE nolerti-
torio paulista. Ao contrario, tomada a
estatística das entradas c saídas nos tres
últimos annos (1894-1896), verificamos
que apenas temos fido uma perda, média
annual, correspondente a 23 ••„ fracções
desprezadas. Ora, si se considerar quo o
conülcto italiano no ultimo anno devia'
ter produzido uma retirada excepcional,
ver-se-ba que a porcentagem dos que se
fixam é bastante vantajosa para não au-
torizar as apprchcnsões que, sem razão,
se tem procurado fazer gerar no espirito
publico. Quem viaja no interior do Es-
tado sobe que elles se fixam.

A IVIHlOnApÃO EST1PENDIADA

Fala-se também de immigração esli-
pendiada e censura-se o systema pau-
lista. E' este um ponto que deve ficar-
esclarecido, pois que delle depende es-
scncialmente a orientação a imprimir-se
a futnras resoluções legislativas.

Desde que se traia da introducção dc
operários.agrícolas, uma de duas: ou
ella será estlpendiada, ou não existirá.

ila alta Itália, para formular um exem-
pio, pude verificar por mim mesmo que
os camponezes desejam ardentemente
emigrar para S. Paulo, que naquelles
campos é mais conhecido do que o Brazil,
se assim posso cxprimlr-me. Mas, ha
grande dilTerença entre querer emigrar c
poder emigrar. Entregues aos seus pro-
prios recursos, que são na generalidade
absolutamente nullos, muito raros serão
os que acaso possam vir em busca de
uma nova pátria. Ninguém se faça illu-
sões a este respeito. Por duas v?zes foi
e Governo do Estado obrigado, cm virtude
dc acontecimentos extraordinários, a de-
cretar a suspensão do transporto gratuito
dos immigranles o, das duas vezes, foi
como se se tivesse decretado a suspensão
da entrada de irnmigrantes. E' pois
minha convicção que — deixar de sub-
sidlar a immigração, eqüivale a sup-
primil-a.

KUCI.EOS COLONIAES

Kão basla, porém, como já vos disse,
cuidar da introducção de operários agri-
colas. A dilíerenciação de culturas, que
encerra um importante problema eco-
nomico do Estado, c por isso mesmo
outra face da questão, que reclama o
estudo e a solicitude do poder publico,
A solução parece eslar na formação da
pequena propriedade, tal como é consti-
luida nos núcleos coloniaes, por meio da
distribuição dos lotes de terras. A den-
sidade do povoamento e a intensidade
da cultura, ois como se ba resolver a
imporlanlc questão".

Trato com decidido empenho deste
assuniplo, que assim constituo uma das
principaes preoecupações dc minha ad-
mlnislração.

Já iniciei, e vai relativamente bem
adiantada, a fundação do núcleo que em-
preliendi nas terras do Funil, impor-
lauto centro de pequena lavoura, que se
ligará á cidade de Campinas por uma
estrada dc ferro, cm conslrucção, sub-
venolòhada pelo governo do listado dc
accòrdo com a lei votádá por vós.

Tenho fundadas esperanças nos resul-
tados desta tentativa; acreditando mesmo
ijiie uiii teremos de futuro nm excel-
lente modelo para novos emprehendi-
mentos desta ordem, tão vantajosas me
parecem as suas condições no ponto de
Vista do clima, da liberdade das (erras,
dajaciiidadc do transporte, da,cprn.mu-
líicação com os grande;-; mercadas c ile
outras comtnodidades naturalmente re-
clamadas parn o fácil incremento da pe-
quéha cultura.

Para povoar esle núcleo, entrei cru
comhiinçái) com uma commissão suissa,
do canlã i de Zuricli, que veiu, a meu
convite c a cxpcr.sas do listado, estudar
c conhecer de visu as vantagens desta
collocação.

0 occóriío foi logo estabelecido, rc-
gressando os membros da commissão
para sua Pátria, animados dos mais li-
sonjoiròs prognósticos com relação aos
destinos dós seus compatriotas .que vierem
povoar a nova colônia. Confessaram elles
cm oflicio dirigido ao governo, que tudo
quanto haviam observado no prospero
Estado de S. Paulo, desde as suas cidades
alé os seus magníficos campos, tinha ex-
cedido a espcclativa que trouxeram.

A planta do terreno foi levantada e se
acham já iniciadas as obras de con-
strucção. Espero que cm pouco mais de
um anno estarão ali estabelecidas 200fa-
milias, tiradas dentre os mais educados
e morlgcrados camponezes da Suissa.

Em se tratando dc agricultores intelli-
gentes o industriosos, como serão esles,
pelas condições do trabalho no paiz de
origem, tudo induz a esperar que ali
venha a formar-se um interessante campo
de observação, devasto proveito aos pro-
prios nacionaes, que assim lerão oppor-
tuiiidadc de conhecer melhor as van-
tagens reaos que podem ser colhidas da
multiplicidade de culturas.

Não posso deixar de consignar aqui o
importante e intelligcnte auxilio que a
este respeito o Dr. Pedro Sodré, digno
cônsul geral do Brazil na Suissa, ha pre-
stado com interesse c dedicação ao go-
verno do Estado.

Está'nas minhas vistas' fundar outros
núcleos, cada um com elementos exclu-'
slvos de uma só nacionalidade. Sobre os
benefleios apontados, teremos assim a
possibilidade dc estudar o conhecer, em
seus resultados práticos, quaes as na-
cionalidades qne offerecom os melhores
lyposparao trabalho e povoamento do
Estado, além de ficarem constitnidos
estes poderosos centros deottracção, por
meio dos quaes poderemos chegar a
quebrar a obstinação dos governos es-
trangeiros, que, mal informados, persis-
tem em manter medidas de excepeão
contra nés.

Abi estão, cm meu conceito, os dois
processos que o governo do Eslado deve
adoptar para a solução do duplo pro-
blcma do povoamento c do trabalho. Em
assumpto desta magnitude, e dadas as
necessidades qne se nos impõem, cum-
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pre caminhar prudentemente e obedecer,
antes de tado, aos conselhos da ex-ie-
riencia. Não se vai dc um salto, de ex-
tremo a extremo, em questões que pelas
suas naluraes difilculdados exigem do
poder publico uma condueta rcficctldaie
cautelosa. Jamais deixarei de ponderei'
que a questão de immigração é a questão
vital do Estado de S. Paulo.

onnAS rrjBMCAS. viação
Têm tido regular andamento as obras

publicas cm geral, merecendo particular
solicitude as que se referem á viação.'

Se o primeiro dever do Estado, diss^-o
emérito economista, é o de manter a
segurança no interior e no exterior,
outro dever que lhe incumbe immedia-
lamente depois deste ó o de assegurar a
circulação através de todas ias regiões
do território nacional. Felizmentc.é assim
que se tem pensado e praticado enlre
nós.-graças sobretudo á iniciativa cara-
cterlslica dos paulistas. E' por isso qne
podemos apresentar os sequintos dados,
sem duvida bastante lisongeiros, com
relação ao estado da viação:
Extensão das linhas fer-

ress cm trafego,  3.037 kilom.
Extensão das linhas férreas
contratadas  2.043 »

Extensão das linhas férreas
cm conslrucção  413 »
A navegação dos rios Mogy-Guassü,

Piracicaba, Tietê, Ribeira, Una, Jacupi-
ranga e Juquiá tem uma extensão total
dc 356 kilomelros.

Quanto ás estradas de rodagem, o go-
verno tem Julgado preferível suspender
os trabalhos de construecão, aliás bas-
tanle dispendiosos, das quo se dirigiam
para regiões ainda incultas, afim do se
oecupar com mais intensidade dos con-
certos, reparos e conservação das queservem a zona cultivada, e por isso
mesmo com um movimento activo e con-
tinuo de transportes. Comprchendc-sc
aqui o pensamento dc abrir também
communicações com as regiões contíguas
em que se vão estendendo as novas
plantações.

CADEIAS
Não podem merecer menos attenção

do poder publico as conslrucções des-
tinadas ás prisões do Estado.

0 que existe a este respeilo está bem
longe de corresponder á mais medíocre
das aspirações. Justas reclamações sur-
gem dc iodos os pontos, a começar da
própria capital, onde n cadeia o a poni-tonciarla são de uma iiisufllcicncia de-
ploravcl.

Estuda-se um plano geral, tendo cm
vista salisfazor as necessidades dc ca-
raeler mais urgente, li' minha opinião
que, nas construcçõos dos edifícios pu-
falidos se devem adoptar lypos mais
modestos o menos dispendiosos. Só assim
se conseguirá iiccommodar denlro dos
recursos orçamentários a maior somma
dos serviços reclamadas.

Tn.VNQUII.UUAIIH PCIIUCA
Eu disse no meu manifeslo eleitora

que uma boa policia é condição de nm
bom governo, o posso assegurar-vos quenão perdi ainda de vista o compromisso
que assim contralii. 0 respeilo á aulori-
dade tem sido devidamente mantido, c é
d'ahi que decorre a paz publica, á cuja
sombra gçram-se o desenvolvem-se os di-
reitos o as garantias do cidadão.

Tiveram êxito completo a3 medidas so-
hro a,policia de costiiin.es e a repressão
do jogo. Todavia não cessa a vigilância
da pojicia, que será perseverante o con':
linua contra qualquer tentativa que par
ventura venha a surgir no intuito de
restaurar tão perniciosos abusos. Posso'
assegnrar.-yos que a'.au!oi-idado não terá
desfalleciniohtos no cumprimento dc.de
imperioso dever.

Cumpre-me, porém; dar-vos conta de
alguns incidentes]: que vieram de passa-
gem peiturbár a frampiílidáde pública
durante o periodo a que mo. liei referido.

C0NFI.1CTO ITAI.UXO
As manifestações populares, contrarias

ao voto da Câmara Federal, na questão
dos protocolos italianos, oceasiouaram
nesta capital, durante os dias 22, 23 o
24 de agosto ultimo, unia forle agitação,
que infclízmcnlc por vezes pareceu dc-
gencrar em graves condidos entre na-
cionaes c alguns membros da laboriosa
colônia ilaliana, que aliás sempre lenho
reputado inspirada nos seiilinionlos de
ordem c do respeito á autoridade. Após
o primeiro voto da Câmara, c quando
nenhum caracter-de rivalidade nacional
tinham tomado os pronunciamentos po-
pularcs, fui, com cerla surpresa, pro-
curado pelo Sr. condo de Brichanlcau,
então cônsul da Itália nesta capital, para
tratar dc providencias, cuja natureza ex-
cepcional não me parecia de modo algum
justificada pelos acontecimentos, sobre-
tudo, como ponderei, cm um momento
em que nada fazia duvidar da estabili-
dade dos vínculos moraes e das relações
de elevados interesses que tém ligado os
dois povos. A impressão deixada por
esla entrevista não foi, infelizmente,
tranquillisadora. Era esta a situação dos
espíritos, quando a 22 recebi do Sr.
cônsul um offlcio em que, exprimiu-
do-se com extrema vivacidade, quei-
xava-se do fado de ter sido quoi-
mada por estudantes, na praça da Aca-
demia, uma bandeira italiana. S. Ex.
concluía, reclamando do governo do Es-
ludodcS. Paulo uma reparação iuime-
diata. Repliquei qne o fado em si não
revestia a gravidade que lhe àflrfh'u!á!á
Sr. consnl, eviden temente mal infor-
mado, e que, não obstante, o governo
do Estado tomaria conhecimento da oc-
currencia, para cumprir o seu dever.
Assegurei também que os cidadãos ita-
danos se achavam debaixo das garantias
das autoridades do Estado c das leis da
Üenubiica. Respondendo ao tópico cm
que vinha formulada a exigência de uma
reparação immediata, permitli-me pon-
derar ao Sr. cônsul que S. Ex. parecia
laborar em um equivoco, visto que, não
lhe cabendo o direito de propor, nem a
mim o dc aceitar soluções diplomáticas,
mais curial se me afigurava declinarmos
ambos da nossa competência para os
altos poderes das duas nações.

.. Tomando, entretanto, como nma adver-
teneia a singular altitude da autoridade
consular,-tratei de tomar todas as pre
cauções, na-provisfio de lacontecimentos
extraordinários qne presumivelmente se
dariam nessa noite. E não me illudi, in-
felizmente. A presença do Sr. conde de
Brichanlcau á frente de numeroso grupo
de seus compatriotas, nos centros de
maior circulação desta cidade, quando se
tornava sensível a exaltação dos ânimos,
não contrlbuio pouco para crear uma si-
tuaçâo tensa e cheia dc perigos para a
ordem publica. Devo ao prestigio moral
da autoridade e acerto das providencias
adoptadas o não termos que registrar
graves suecessos, que poderiam ter sido
os lamentáveis fruetos desse primeiro
momento. Os dias seguintes foram ainda
de fortes perturbações, cabendoentretanto
ao governo a satisfação de haver conse-
guido afinai o restabelecimento da calma
c da tranqüilidade, sem que os aconte-
cimentos tivessem chegado ás gravlssi-
mas proporções que, com razão, a prin-
cipio se receiavão, e, o que é sobretudo
apreciável, sem o mínimo enfraqueci-
mento dos sentimentos dc reciproca es-
üma entre os nacionaes o os membros
da colônia italiana.

Fado digno de nota é.que nos centros
agrícolas, onde se acham agglomeradas
grandes massas dc italianos, na mais
intima solidariedade de interesses com
os brazileiros, os suecessos da capital
nãò encoutraram a mais ligeira reper-
cussão.Nas zonas do interior manteve-se,
sem perturbação, completa normalidade.
Tudo isto revelo, para a honra dos dois
povos, quo não existem sentimentos ri-
vaes entre brazileiros c italianos c muito
menos enlre estes c os paulistas, que
aqui os acolhem como excedentes col-
laboradores do seu progresso, da sua
riqueza c da sua civilisação.

Rcsla-mc registrar um triumpbo que
coubo ao governo do listado no confliclo
diplomático com a Itália. Apezar das gra-
ves oceurrencias que flcam exposlas c
das quaes poderiam ter resultado sérias
complicações, tive o desvanecimento de
ouvir do digno ministro das relações
exteriores da União que os aconteci-
mentos de S, Paulo' não concorreram de
modo algum para embaraçar as nego-
ciações com o governo da Ilalia.

Em nome do governo do Eslado foram
apresentadas ao governo italiano expres-
sões de congratulação pela honrosa ter-
mináção da pendência diplomática.

CESTllO MONAUCHISTA

Cabc-mc lambem inteirar-vos dos mo-
livos que ine levaram a fazer dissolver
a associação política denominada Centro
Monarchisla, que funcoionava desde ai-
gum lempo nesla capilal com o mani-
feslo intuito de promover a restauração
do aniigo regimen. Nunca commelli a
falta de duvidar da estabilidade da Rc-
publica c da solidez das novas institui-
ções, o que equ.vale a dizer que jamais
lemi os quo a combatem. Mas nem por
isso deixo de considerar revoluciona-
naria o coiiseqiieiileinenle criminosa, em
f.ico da legislação vigente, essa política,
cujo objectivo declarado consiste posili-
vanieiilo na íransfornlaçáo radical da
fôrma do governo adoplada pela Consli-
iuiçíio do 24 dc fevereiro, perante a qual
é vedado aos próprios poderes da Repu-
blica agitar es,sa questão. O partido qne
?e ciinsliluu para taes intuitos propõe-se
evidentemente a um flm criminoso; está
Iora da lei. Os club.;, as forças congrega-
djaSj os instrumentos de combato o todos
os meios do ccçi-.o pastos ao serviço da
idéaM-çacciohariã, são .eloineritos desnr-
deirosfo aiiarchicos, destinados a per-
turbarem os iiiteresscs conservadores
da. sociedade. Ora, o primeiro dever
do mi; governo constituído", se não é
fcicq, é garantir a Iodos quantos se col-
líeçià sõb n p.rcte.qçiíp dc sua autoridade
Crtiefstías leis uma vida dc paz o dc
Iraiimiillidiidc, para quo cada um possa
ceixtr expan:.lii--sc a sua actividade como

em-tntmèrò do 10, em qm>«Sl4'flrvIdido
o tertltoirio'do'Estado. -A igaarS&tety
do interior, compor-se-ha de'32'Offlciaes',"
103 inferiores .c 12.100 praças, ao todo
2.295.

Total da força publica do Estado, 5.1T8.
Deposito grande confiança nos resul-

tados desta nova organização. Parece-me
que cila proporcionará recursos para um
policiamento mais do accòrdo com ias
necessidades do continuo desenvolvimento
da nossa população e com as exigências do
adiantado estado da nossa civilisação.,
E' preciso que todos possam-aqui viver
tranquillos sob a vigilância da autoridade.

ENSINO PUBLICO

As leis de caracter orgânico devem re-
vestir um cunho, de permanência c esta-
bilídado, que não se compadece com ;as
tendências demasiadamente reformistas.
Os seus frnetos, em regra tardios, não se
produzem senão com alguma-lontidão.
E' por isso que taes leis devem ser es-
tudadas em seus cffeitos com o senti-
mento conservador, com o espirito de
continuidade, que apenas visa modificar
e não transformar. Cumpre,, portanto, rc-
primir o desejo, nem sempre justificável,
de fazer obra nova ou do engendrar novas
creações, antes de haver dado tempo
para quo produza seus benefleios aquillo
que já possuímos. Só a experiência deve
aconselhar as reformas.

Neste caso estão as lei3 que deram
organização ao ensino publico do Estado,
sob a influencia das inslituições repu-
blicanas. Muitos são os faolos já colhidos
e tudo induz a esperar que ainda molho-
res serão os que virão apparecendo na
sua continua applicação. dadas as ligei-
ras modificações quo se tornarem neces-
sarias, algumas das quaes vou indi-
car-vos.

Os dados que passo a expor fazem co-
nhecer as condições desle serviço no
Estado.

A verba consignada no orçamento parao ensino publico, não contando as sub-
venções a diversos estabelecimentos, é
de 0.730:800;000.

Existem 2.24G escolas creadas, a saber:
Preliminares j.., t .200
Intermedias  400
Provisórias  55G

Acham-se providas 1.013, sendo, por-lanlo, maior o numero das que so acham
vagas. Esle faclo é devido unicamente á
falta dc professores preparados na con-
formidade das exigências do regimen
estabelecido, falta que tende a desappa-
recor, á proporção que os nossos insti-
lutos forem habilitando o pessoal dc quecarecem as escolas.

Todavia, enquanto so aguarda esse
rcsuliado, cumpro relleclir na néccssi-
dade de estimular por melhores vauta-

ens o pessoal que concorro para a
cgeiicla das escolas provisórias.

Ho Gymnasio da capital em. 1895-1890
as matrículas altingiram a 93 ;• cm 18S0-:
1897 subiram a 96.

íí; Escola Normaf, em 1895'matricula-,
ram-scT '^ alumnos; em 1896 matrK
cularam-se 1% -descendo era 1897 a 180.-

Se estes resultáí?i-n5° fião completos,
são comtudo bastante B?"i;íaÍ0I'Í08> pois
que attestam de modo irrC-USavèl o
enorme desenvolvimento que tem u'-O °

to â dntelligente soücltutte- -destes fdignõS'aniiliares.
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X. DE MONTEPIO
BEGTJKDA PASTE

A PEOCr.NA JIAnTHA

XXXIV
íigas de pinheiro, Iraves um poucofonrs, pregos enferrujados, estacs cujos.Mramsng dansavam na madeira gasta,denotavam que para um homem astuto

pouco trabalho seria- preciso para quetudo desabafe sob o peso dc um corpode porle conterim.
Terminado o rx.-.me, dii-se:Muito frng:i irtílo isso 1fc rceondiiziu-o-b,-;l,'| para o logar nueoccupnra momentos antes; depois tomoudes pincéis e continuou a esboçar n réoc 83 mrssas- principaes da pai«a*cmdizendo:, ° '

QfrÁhiIó Voltarem 6 preciso que vc-
jam que trabalhei c não calou installcdu
aqui para observar o que se passa.O' Prien não linha nenhum talento
para a pintura; mais os seus pincéis coi>-
riam leslâmcnte sobre a léla c clle podia
passar por amador.

Tendo chegado A ponte de Chcnnevière,
M passeiantes haviam abicado e dirif-i-;

ram-sc á aldéa para visitar a herdade
em que esteve durante o cerco, vinte e
quatro annos antes, uma formidável ba-
teria estabelecida pelos prussianos,ameaçando toda a embocadura do Mame,

Feila ess.-i visita c depois de lerem
tomado reiresco?, em um pequeno res-
laiiranlc diíliltli do qual haviam amarrado
a embarcarão, tnmarmn de novo o bote.

Desta v-.k üir.a e Matiiildc se encarre-
gai'.ii!i dc.i ;-.!ti.íí; o fui tleiiriquc que se
po:ao leme

As duas mnçis manejavam os remos
com movimentos perfeitamente combi-
nado.? e o bote avançava rapidamente.

T Depressa chegaram á escada do dosem-
barcadouro.

O pintor ainda eslá lá, disse a Sra.
Vernière cm voz baixa.

Encostaram o bote.
Deita vc-ã 0' Rricn não se mexeu.
Ciiiilentou-sc com o prestar attenção,

apparcr.lando estar absorvido no seu
trabalho.

Henrique prendeu o bote á corrente,
fechou o cadeado e, subindo ao terraço,
ajudou a Sra. Vernière o Alina a sal-
tarem.

Malbilde passõu-lhc as pertenças.Tens a chave da caucella, pergur.-tou-llio ella.Tenho ; vou levar isto tudo. Deixo a
chave na fechadura e tu fecharas a can-
ceda,

Mas onde ê que devo guardar a
chave.

é de coslume. Traze a pelle de carneiro
do banco de popa.Henrique tinha carregado as pertenças
sobre o liombro: tomou o leme no braço
esquerdo e foi abrir a cancclla.

A Sra. Vernière e Alina foram as pri-
meiras a entrar c encaminharam-se len-
lamento para essa.

O filho dc Gabriel Savanna alcançou-as
pouco depois, seguido de sua prima que
acabava de fechar a poria c guardar os
chaves no telheiro.

O' Bricn não perdera uma palavra do
que se dissera.

Por cnlão, elle sabia o necessário.
Arrumou a sua bagagem üe pintor, fe-

cliou a caixa das tintas, desamarrou o
batei, tomou os remos c subiu o rio na
direcção do parque Suint-Maur, onde
aprooti em frenle do estabelecimento do
negociante de vinhos c hoteleiro, que
lhe havia alugado por alguns dias a em-
barcafão que devia sei vir-lhe, dizia elle,
para fazer, sobre o Mame, estudes ao ar
livre.

Depois dc tor guardado 03 ?nus útensi-
lios cm casa do hoteleiro, dirigiu-se para
o caminho dc ferro.alravessou-oc tomou
n direcção da casa que havia alugado.

Voltemos á fabrica de Saint-Onen.
Comquanto se mostrasse infaligavel no

trabalho, sempre o primeiro na lida da
offlcina, o rosto sempre alegre, nem por
isso Clumlio Grivol deixava de sentir-se
preoecupado com o futuro.

Os perigos que se accumulavam em
— No telheiro, com a do cadeado como torno do seu cúmplice e <j,ue, por contra-

golpe, o ameaçavam também, causavam-
Ilie verdadeiro terror c os motivos quefaziam Roberto Vernière tremer, fa-
ziam-no lambem tremer.

A intervenção de 0' Brien só lhe inspi-
rava uma confiança muito limitada e
alem d'isso consentiria o americano,
mesmo engodado com a promessa de
uma grande somma, em suppriuiir Ve-
roniea Sollier ?

E elle dava tratos ao juizo para achar
um meio dc nssegurar-die a salvação
caso o magnetisador recuasse diante da
enormidade do crime.

Certamcnla elle, Grivol, era bem capai
du coiüjnelter pessoalmente esse crime.

Mas para que tingir as suas mãos dc
sangue, so a coisa podia ser feita sem
a sua iülerveoção —- -

Sóiicnte, de que modo fazer t
E continuava a excogilar.
lie repente leve uma idéa.
Acabava dc aclnr o meio que pro-curava c Robcrlo só poderia approval-o.
Mas Roberto não fora A fábrica nesse

dia c clle não podia partieipnr-lhe immc-
diat;mcn!e o projeclo que acabava dç
conceber.

Era preciso, pois, esperar pelo dia se-
guinte.

O fralricida não haveria certamente dc
passar dois dias sem ir ás ofllcinas ins-
peccionar os trabalhos.

--WfeiÈ {Coatinúa)

i[uk'.ik', spiu tropeços, sem sbbresaltás;
lia g andiosa colaboração da felicidade
collediva. Combater a anarchia é agir
em nome da lei,

Jiin face destes principies, é evidente
que a medida posta cm execução pela
policia obedeceu a unia necessidade de
prdom publica c correspondeu a um flm
social.'A 

questão foi submettida á decisão do
poder judiciário. 0 Tribunal de Justiça

do Eslado c o Supremo Tribunal Federal
consagram, por seu soberano julgamen-
to, o principio cm que se apoiara a acção
do executivo.

Eslá, portanto, firmada a doutrina júri-
dica c não ha senão applical-a em sua
amplitude, normalmente e sob a osten-
siva responsabilidade do poder publico,
para deler a marcha da politica reacci-
onaria, obrigando-a a desistir de suas
criminosas tentativas. Não hesito em af-
flrular que é esto o dever do todo aquel-
le que so acha investido de uma autori-
dade em nome da Republica.

SUCCESSOS OE ABAnAQUAItA

Os suecessos do mez de fevereiro,
que tão vivamente impressionaram o es-
pirito - publico, trouxeram por algum
tempo perturbada a ordem publica na
comarca de Araraquara.

Aprofunda emoção produzida-.em todo
o Eslado pelos 'bárbaros assassinatos ali
praticados, com o concurso dc circum-
staucias quo punham om evidencia a
excepciona! perversidade de seusagenins'
foi uma consoladora demonstração dc
quanto 1 são- repugnantes ã civilisação e
aos costumes paulistas essas scenas de
brutal sclvagcria.

O governo tem a plena convicção dc
haver cumprido o seu dever nossa triste
emergência, promovendo por todos os
modos o desaggravo da lei.

Entregue a questão, como se acha, á
acção da justiça, restabeleceu-se feliz-
mente a calma, manifestando-se a opi-
niáo confiante na condueta austera o
justiceira dos juizes do Estado.

Repito, excoptuados estes factos, que
sao inevitáveis incidentes da vida social,
a ordem publica tem sido mantida c os
direitos individuacs tém sido garantidos
na suá plenitude.

FORÇA PUDLICA

A organização da força publica soflreu
uma grande modificação, segundo os
termos da lei n. 491 dc 29 de dezembro
da 1895. Ficou ella composta dc duas
grandes divisões: a brigada policial e a
guarda cívica.

A brigada policial constituo própria-
mente a guarnição militar do Eslado, e
por isso mesmo vai ser mililarmento
organizada, instruída, disciplinada o
armada, Compõe-so de tres corpos de
infanioria o um regimento de cavallaria.
com o seguinte.cffectlvo:

Offlciaes;  89
Inferiores  123
ProçâS  -'•W

• Accrcscont ando-sc o corpo dc bombei-
rp3, cem 17 cfflciaes, 18 inferiores o 338
prcçrs, c irais a guarda cívica da capilal,

edm 2 efóciacs e ICO prrças, Icr-se-ha
upj total de 2.883 da força concentrada
na capital. Da brigada policial sairá a
guarnição para Santos c Campinas. As
demais localidades do interior serão pc-
lidadas pela guarda civica, que ncllss
será alistada c permanecerá, não podendo
ser destacada senão para os diversos
pentes das respectivas cireumscripçôe

Em 1895, o numero dc escolas providas
foi de 819 ; lemos, porlanto, uma díffc-
rença a mais, 110 ultimo anno, de lõS, o
que revela uma progressão animadora.

Qnaiiío á matriculai om 1895, atllngiu
a 24.329 aíunihos, e a freqüência média
mensal foi do 10..SOO.

Em 1896, a malnçuíá é calculada em
30.390 aluamos, e, se açcrcscciitarmos
os 2.077 das escolas modelo, leremos uni
total de 32.407. A freqüência deste pe-
riodó.guarda a mesma proporção.

Não sendo possível dar. a estatística da
matricula do corrente anno de 1897, nas'
escolas do listado, offereço-vos, entro-
lanío, 03 seguintes dados, quo so refe-
rem ás cscql.is-modelo o aos grupos es-
colarcs da capilal:

—liseola-modelü auncxi á escola Nor-
mal :
Curso complementar

» preliminar..!
Jardim d:i infância..

206
502
97

T0I11I -... 8
íduruiios de ambos 03 sexos.

— Segunda csçolavmrjdçio { Carmo) ¦
3j0 aluamos do ambos os sexos.

—Escola-modcjo «Prudente dc Moraes»
—55G.

—Escola-nífidolo «Maria José»—310,
Matricula nas quatro cscolas-1110-
delo  2.021

Matricula nos grupos escolares da
capilal  '.os,1)

Tolal 3.104
Média para cada escola—17G.

IXSPECÇÃO DAS ESCOLAS

A inspecção das escolas representa pa-
pel importante neste regimen. As fun-
cções dos inspectores são dc tal natureza
e exercem uma influencia tão direda o
preponderante, que, pódc-se dizer, é ao
seu bom Desempenho que se ha de dever
a maior parle do progresso do ensino
primário. E' por intermédio delles, lendo
os seus relatórios e ouvindo-os assídua-
mente, que o governo se colloca em con-
tado com o movimento escolar, infor-
mando-sc da capacidade dos professores,
do progresso dos alumnos, da applicação
dos methodos, do caracter mora) daes-
cola, do seu estado material, etc. 0 in-
spedor primário, no conceito de uma
alta autoridade, é o agente mais activo
do senMço; pôde-se mesmo dizer que' é: a
sua pedra angular ou a sua cavilha mes-
tra.

Eslá visto que/para o desempenho dé
funcçõés' taes, devo-se procurar uma
competência equivalente. Em alguns
paizes selem exigido que o cargo de in-
spectdr seja preenchido por quem tenha
feito tirocinio na admnistração do cnsi-
no. Entre nós alguns inconvenientes se
hanotado no modo por queseacha con-
stituida a inspecção das escolas. O con-
tacto immediato ou direclo com influcn-
cias estranhas tira ao inspector a indis-
pensavcl Isenção, envolvcndo-o, algumas
vezes, sã confusão in interesses de ordem
diversa c contrários aos intuitos da sua
missão. Parece que seria de utilidade
dar uma nova fôrma & organização dos
distrlctos o modificar a extensão das
respectivas ctrcumscripções, tendo em
vista que o serviço, entregue a um pes-
soai menos numeroso, mas de reconhe-
cida competência, tem todas as prohabi-
[idades de ser feito com mais proveito
para a causa do ensino. Assumpto é este
merecedor das vossas cogitações.

Peço igualmente a vossa attenção para
o papel que representa o Conselho Supe-
rior na direcção do ensino. .

Como corporação consultiva, considero
sem utilidade pratica a sna funeçáo, so-
bretudo quando a secretaria de Eslado,
a que se acha subordinado o serviço do
ensino publico, possuo os apparelbos in-
dispensáveis para o estudo c solução dc
todos os assumptos.

Mas, se se lhe dá faculdade delibera-
tiva, torna-se absolutamente incompatível
com um regimen dc concentração, como
é o nosso.

Em (acs condições, o Conselho Supe-
rior deixa do ser um auxiliar benefleo
para ser antes um embaraço, um ele-
menlo anarchico ou, pelo menos, uma
completa inutilidade.

Parece-me, por isso, conveniente a sua
supprcssão.
ESCOLA rOLYTECHNICA, CYMSASIO E ESCOLA

NOnMAL ¦

Matricula—Si Eicola Polylechnica, em
1895, existiam 120 matriculados c asais-
tentes ; em 1895-1896, 71 matriculados e
64 ouvintes ; total, 135 ; cm 1896-1897,
101 matriculados, 87 ouvintes e 2 pratl-
cantes, total, 190.

inslituições republicanas.
FUMNÇAS

Ainda que não haja a constituição do
Estado especillcado, entre as preroga-
tivas do executivo, a 1 de colaborar ma
organização do plano- dc orçamento, é
todavia certo que, segundo as praticas
adoptadas, este poder é chamado a co-
operar nas leis de finanças, prestando o
concurso -do seu -conselho c entrando
com o subsidio dc dados e informações-
que só elle possue. :

Escrevendo em face da Republica par-
lamentar, em que ô o gabinete quem go-
verna, o eminente Léon Say, na impOM'
tante obra que foi publicada após suo
morte, teve uma phrasc, que! é o feliz
transumpto do uma doutrina inteira.
Pondera o illustre economista que, se o
parlamento, no desempenho do seu papel
de fiscal, for ao ponto de annullar, afãs-
tando a acção do Executivo no quo res-
peita á confecção do orçamento, anniqni-
lando assim este poder, deixará de existir
o governo parlamentar para ter logar o
governo do parlamento.

Dadas as (diferenças características o
da essência dos dois syslemas, igual cou-
ceito recae sobre o regimen presiden-
ciai, em se tratando das leis de natureza
administraliva.sobretudo a do orçamento,
para as quaes so requer não só a inter-
venção, mas até a iniciativa do governo.
No regimen parlamentar, o volo da Ca-
mara nas leis de meios produz a queda
do gabinete. No systema presidencial, esse
voto é mais grave: produz a asphyxia da
administração; o governo fica som hori-
zonles. De onde decorro a necessidade
do accòrdo entre o governo c Congresso,
afim de que as finanças 'io Estado não
sejam entregues á anarchia dos interes-
ses desencontrados c cm opposição a toda
a tentativa de firmar o equilíbrio o con-
solidar o credito.

Acontece, porém, que o plano flnan-
ceiro delineado na conlcxlura geral do
orçamento póde, entretanto, vir a ser
cm grande parlo prejudicado, senão to-
lalmcntc destruído cm artigos desta-
codos ou cm leis espõòiaes, segundo as
praticas abusivas, que se acolhem á som-
bra de mal comprchèndidas ou mal dofi-
uidas prorogativas legislativas. Os ser-
viços quo estas leis comtemplám devem
ser subordinados, quando so tornem ne-
cessados, ao plano financeiro concre-
tisado 110 orçamento, para não lhe serem
contrários.

No periodo, por assim dizer, incipiente
da applicação do nosso systema político,
não me parece inoppòítuno chamar as-
sim a vossa atlencão para a necessidade
dc se estabelecerem as normas mais
salutares, que regulem o fnnccionamento
dós grandes poderes do Estado. Disso
dependem essencialmente os créditos do
systema,

Felizmente a situação financeira do Es-
lado 1; de molde a conceituar na opinião
o regimen adoptado. O aspecto dc prós-
pcridaile qiíe ella apre:enla decorro dos
dados que trago ao vosso conhecimento.

O qnc abi fica suedntamente«ejposfo-
étó obro da Republica, rque bem.se pôdetraduzir nesta grandiosasyntliese! 1
prosperidade em todas os espberas do*
trabalho, o progresso em todas as ra*
giões da actividade.

Firma-se a ordem, a fortuna publica*¦J se expande, fundam-se as industrias, o
?<4halIio fruclifica e attrahe o concurso
dc br**f03 Úteis, povôa-se o solo, a mo<
cidade. apprcUdc. o povo se educay e, ntj
centro do movimento enorme,-projec*
tando para todos os ía"í->í n luz vivifi.-
cantCdá liberdade, ergue-se "«Obsrani/
imperècivel, iuaccesaivèl a todo? Q*
ataques o sobrauceira a todos os perigos5—a Republica.

S. Paulo, 7 de abril de 1897—Jtf. Ferra*
de Campos Saltes, presidente do EBtado*

DIVERSÕES
Recreio

A Capilal Federal revista de Arthuj?
Azevedo.

. Apotlo
O Gallo de Ouro, opera comic*.

Variedades
TimTim, revista de Souza Bastos»

Thoati-o de IWitlieroy
Primeira ropresentsção d',4 Capilal, re-

vista de.Flavio Marciano.
Circo Jíovii Mundo

Funcção no largo da llemoria, cm Ni-
thcroy, sob a direcção do Sr.José CarlosPereira Tota.

Club Americano
., N'cste club ha hoje uma solemne par-nda. E' a 72» depois do 1890, data da
fundação do sympathico o fino grêmiociai' d'esle anno.

Setenta c duas solcmnidades recom-
mendam uma agremiação; o Club Ame-
ncano quando abre os seus salões é paradeslumbramentos.

Circolo Oporaio Italiano
A direcção do Circolo Operaio Italiano

oflerece hujo um baile na sua sala socialá rua dos Inválidos n. 24.
Festa luxuosa, devo ser seleetamento

concorrida.

0 grupo Vinle Quatro de Maio da S. P.'
de Musica lislrclla do Oriente elfcctua hojo
uma brilhante soifèe ua sua sédc sosiaL-
á rua de S. Pedro 11. 145,

SPOET
Honlcm pela manhã, quando dava um

galope dc cotejo na raia do Hippodromo
Nacional, a égua Nlcthòa espantou-se,
desgarrou o foi do encontro a unia das
cercas tão desastrosamente, que um páoenlerrou-sc-lhe no pescoço, ulravcs-
saudo-o.

Acudiram immodialamonto o toram
prestados ao animal Iodos os cuidados,
mas o seu estado parecia muito grave.Niothéa mostrou-se om algumas cor-
ridas da osláção de 1890 dotada de
inuila velocidade e achava-se agora cm
condições animadoras.

Na oceasião do desastre era montada
por um /«d que escapuu iileso.

nCCElTA -E OESI'EZ.1

No anno financeira do 1806 a receita
ordinária foi de 4V.li.':835;'353 o a ex-
Iraordinaria de fi.Gfl.2:C.ir^jíí, perfazendo
o total de 50.807:82lVSS7. Na recoila ordi
naria incluem-se 3¦ul.i.iuilé.í-.tt-do direi-
tos.de saída dn gêneros o mercadori is
de proauççãp do, IÍs|adoj 7.81013905374 do
impostos do transmissão dc propriedade
inler-viio.i; -.87l:607j!l00;do transmissão
causa-morlis; 1.131:335^332 dc sellos do
listado; 1.046:03U5:i0 de irhpostòdè trans-
ilo; 906:969^300 do imposto predial na
capilal: G30:73."i..;068 de taxa do águas na
capital; 94S:85I|?45 dc laxa addioiohal; o
673:754/462 de diversos outros impostos;
Na recoila extraordinária incluem-se
5.522:847f6S2 da divida da União para
coni o listado, proveniente do impostos
por ella arrecadados; 028:850*875 de in-
demnizáções diversas; 21I:3oG.j9S7 de
receita eventual o renda dos estabeleci-
mentos do Eslado.

Juntando-se 422:356)367 do cofre dos
orphãos, 51:147^102 de bens do defuntos
e ausentes recebidos no correr do anno
financeiro; 5.096:571/764 de saldo que
passou do exercido de 1895 para o de
1896 o 951:468/631, accrcscimo da divida
passiva, de caracter fluduaiitc, havido no
exercício—juntando-se todas essas par-
celas á somma constituída pela receita
ordinária c extraordinária, verlflca-sc o
total de 57.329:364/791, importância dos
recursos dc que dispoz o Thcsouro do
Estado no anno financeiro dc 189G.

Desta somma foram despendidos réis
51.712:337/251, passando, portanto, para o
actual exercido um saldo dc 5.6t'7:027/540.

A despeza ordinária foi assim distri-
bulda pelas diversas secretarias de Es-
tado:
Interior  1 l.C59:457/Í90
Justiça  9.067:340/416
Agricultura  23.505:228/890
Fazenda  7.156:707/607

Apreciando comparativamente a somma
da receita ordinária c extraordinária or-
cada para o exercício de 1896, na impor-
(anciã de 36.308:000/, com a arrecadada no
mesmo exercicio.que foi de 50.807:820/867,
verifica-se um acerescimo de arrecadação
na importância de 14.499:820/807.

Por outro lado, comparada a despeza
ordinária lixada para o mesmo exercido
de 1896 com a que foi realizada, verifica-
se um excesso de 15.166:788/703.

DIVIDA ACTIVA

O Estado julga-se. credor da União: 1*
na importância de 8.213:474/491 de des-
pczas feitas por conta do governo federal
por oceasião da revolta dc parte-da ar-
mada e da revolução do sul; 2o na som-
ma de £ 121.000, proveniente de duas
sétimas partes da indemnização paga pela
S. Paulo Railway Company, do accérdo
com cláusula 33* do contrato dc 26 dc
abril de 1896.

Reclamei do governo federal o respe-
ctivo pagamento c aguardo solução.

niVIDA PASSIVA

A divida passiva monta a 14.584:703/005,
sendo:

Fundada.... 12.919:418/984
Fluduante.. 1:635:254/021

Desta breve exposição so evidencia
que é prospera e animadora a situação
financeira. Todavia não se deve perder
dc vista a necessidade de uma condueta
circumspeda o prudente para que cir-
cumstancias imprevistas não venham des-
Iruir os únicos fundamentos seguros do
nosso progresso. A questão financeira,
estejamos disto bem certos, resume to-
dos os grandes interesses do Estado.

CONCLUSÃO

Srs. membros do Congresso do Estado
— Nos relatórios do3 Srs. secretários do
Estado, encontrarcis informações com-
pldas acerca dos serviços a cargo da
administração. E'-me grato poder com-
municar-vos que o governo multo deve,
no desempenho dc suas altas fnncçOes,
10 inestimável concurso, ilcal dedicação

A directoria do Turf-Club deve reunir-
so segunda-feira próxima para tomar co-
rilíecimenlo da representação que os pro-
pfiotarloscoIligaüOs dirigiram ás quatro
sociedades solidárias e em qno pedem:A liquidação 011 fusão das sociedades
Hippodromo Nacional c Tuif-Club;

A reforma do código geral de corri-
das, 110 sonlido de:

Augméntar os prêmios, elevando o seu
mínimo a um conto do réis;

Eliminar a limitação do numero de
quatro animaes para que se realizem os
parcos;

Estabelecei' o pagamento dos forfails',Eliminar as penas em dinheiro.
As direcionas do Jockey-Glub, do Der-

by-Club e do Hippodromo Nacional deveu
também reunir-se por estes dias pare.tomar conhecimento da representação.

Somente depois dessas reuniões te po-ijein realizai- u das quatro sociedades,
porquó ellns são solidarhs o o que pe-dom osvprojirielárlds' a- respeilo do ro-
forma do caibgo í;ú pode ser decidido
do çòmmuni accòrdo.

A eliminação das penas em dinheiro
deve ser uma idéa victõriòsa. 0 funda-
inenío em i|iio se baseiam os pro-
prictàrlos cdlllgadòs para pedil-a e de
que são elles obrigados a pagar pe-los jóctoya que os roubam (termo lex-
tual da representação) 0 nosso funda-,
mento é outro: é a moralidade; o decoro
do luif. As penas em dinheiro, além de
inofflcazes, pois é fácil descontar dc um
Iribpfe a quantia necessária para as mui-
tas, são pouco moraes. As sociedades
tornam-se odiosas e alé certo ponto sus-
peitas, fazendo de uma pena renda so-
ciai.

O cavallo Chat-Bichou senliu-sc em
cotejo.

E' possivcl que a coisa não lenha im-
portancia o clle possa correr domingo,
mas lambem é possivcl ou mesmo prova-
vel que não corra.

Nossos prognósticos para a corrida de
amanhã 110 Jockey-Club de S. Paulo;

Mon-Rôvc—Moscòw;
Farpa—Picrreto.
Comedia—Argonaula.
Mon-Révc—Niobe.

Por uma carta recebida do Rio Grande
do Sul, sabemos que o anno dc 1896 foi
infelicíssimo para aílaras de lbirapuilan
do Dr. Assis Brazil.

Quasi toda a producção desse anno foi
perdida, tendo a: grande maioria idas
éguas.superiores abortado ou perdido 01
seus potrilhos ainda tenros e salvando-se
de toda a criação puro sangue apena»
quatro produetos.

Entre potrilhos mortos e aborladoi
contam-se nada menos de vinte, todo»
de filiações superiores.' Esse desastre fui devido A penosa via-
gem que, justamente'no período-da ges-
tação, foram as rcprodnctoras obrigadas
a 'fazer, galgando 16 léguas puxadasdesde Santo Eugênio 'ao'Estado Oriental,
onde se refugiara a cavalhada por oceasião
da revolta no sul, até o fiaraj, em Ale-
gretc, uo Rio Grande, para onde voltou
depois dc ter cessado- a mesma revolta.

São importantes as perdas- que sotTreu
o grande estabelecimento dc criaçãoe
qne tão bem representado se acha aqui
eem 8. Paulo.

Hoje, ás 4 lioras-da tarde, encerra-se ¦
inscripção para a primeira corrida do
Jockey-Club na presente estação, a
realizar-se no dia 18 do correute.

O projecto, multo bem organizado,
vem publicado cm outra secção.

Na secção competente publicamos
hoje o magnífico projecto de inscripção
nara a segunda corrida ao Hippodromo
Nacional, a realizar-se no dia 21 do
corrente.

A inscripção encerra-se terça-feira.
próxima. »

Publicamos também o projeclo do>
Grande Prêmio Hippodromo Nacional, pariauimaes nacionaes dc dois annos, c cuja
inscripção ciiccrra-se uo dia 22 do cor-
rente.

Volodi-omo Nacional

Alé que cmllm será hoje satisfeita %.
anciedade dos nossos vcloccmen, com a
reabertura do Vclodronio. Nesta cs-
plendida festa os amadores não perderão
por corto o ensejo de guardar com amor
e interesso moral os prêmios das vi-
clorias. Como Iheá será honroso, a todo o
tempo, mostrar esses recuerdos da corrida
inaugural ? Como so sentirão orgulhosos
cm poder venerar essa prova de seu
valor c lealdade ?! Será para o amador,
o corredor cycltsta, que não teme liorl-
zonteá, porque a Bicyclelte não 03 re-
speila, nao os conhece, uma verdadeira
relíquia essa prova do seu esforço, con-
quislada após luta franca e coroada pelos
applausos da multidão, essa medalha,

ue mais tarde poderá, moslrando-a,
izer:, Vede foi conquistada por mim
E' que a direcção, querendo pernetuaf

o advento da nova era do Vclodroao,
dará como prêmios nas corridas de hcj*
uma medalha de ouro ao vencedor cun*.
de praia ao 2* logar.

;iv ILEGÍVEL SS5S



í:
O PAiZ-SABB^DÒlJÔ^DÊ AÔRIC DE 18.97*

Os nossos lcitotes- ehcoritrar_o desta
lesta,- (iue ti mn tios cloii.; da estação
sportiya de 97, o.programa,-,'em outra
secção. '"  ' .

Siihrc éllc não nos n.lon-.iremos, e, se.
bem que, estejam com cuidado cm todos
os p'aròbs'0 equilibradas as forças dos
comp.lUlores, com tildo convém salien-
tar o lour dc resistência, do parco Velo-
tlromo Nacional, em que dlfücllimo o
prognosticar a victoria.

Eis os nossos palpites :
Imprensa — Pnlcar c Tupan.
Vclo-Cliib — Syrlos e Divo.
Fcnianoa — Amurini e Ediso^,
lí de Dezembro — Oa';r„_],0 e t_u'__.,
Velodromo — *_ l,«g e Tristan.
15 ilo Janeiro __.-*_ii„~Vileno o Itália.
llippoilri.;__•'_..Oarinaldi o Giel.
Joclcí_>,t_Íiib — Brouklin e Itália. i
U.ríiy-Club —' Koam o .elaps.
.uif-iílub — Luiz c I.yrio.

CONSELHO DIÁRIO
O pão dc I.oth especial prepara-se con-

form__o commum, sendo entretanto os
ingredientes 12 ovos, 400 grammas de
assucar o 300 dc farinha.

ECIÍOS DE TODA A PARTE
Um. livre pensador empedernido está

nos illlinlos indinO-los. A familia chama
um virluo.o sa.ci.diilc para quo ajude a
bem morrer ó enfermo, e_hortando-o á
_on.xi.__o.' i i»_ ,<¦ 

'¦ • ¦" '- _¦ — . aciciioia, meu filho, diz-lho o pa-
dre. Acredita quO Nosso Senhor Jesus
-liristo venha a lona julgar 

'os'vivos c
os morto... .

Siiii, padro' Anselmo, creio.. o se-
nhor purÇin ha do ver cu.nip' não:vem.

Dizia um indivíduo, notável pelo nariz
chato; referindo-se o-lini sujeito que o
cacclcava pedindo-lhe mn obséquio:'— Mio'posso com esse homem I tenho o
sempre montado no nariz.

Puis olhe quo lhe não gabo o ca-
vallo I— replicou um nialdizentc.

t-tirnçilo tnf.Tmo
'TUBOTO-IO BE Ol.lVEtllA) •

Dizei! cjuo tens o .òràçi.) fechado
cuinu su fosso um liliuu D sonibriu,
ortiio i!i>ui)iíisf!, multo c.ilmo u frio,
ura c: (liver (lo poeta nmoitalitátlo ;
(pio o tempo jd so foi ilo d.-varitt;..j
quo olha*, agura, oom olhai- i-aiuado,
puro es dlíiji risonlios do passado
vuiituioso, mas broto o fugidio...

Mona ú formosa, em ,l"iii iiiimavora,
quamlo a Vula nula é -ilgida r.liinien,
por quo desesperos.! d.í existência ?

Ama outra tra, que liai do sontir eantan.o
de novo o íK>r.iç;l">, (Irsnlir.icliàtidò
tal uma rosa em ptcii.i (liiloáconcla...

LJ ' ' i-jg^l' ——

»i*. Limo lt. uni*f,p transferiu f ™"JJ0üB.w-. fis_Bna stl0 4o ^rnüo o.».
residência para a rua. do Kiachnol- I _>-..">_rt (hQ-niia ila Alfândega n. I. .
Consultório rua"da-Quitánda 45, A». 'iSels CAiiN-lItO-.ra.-sJ. di 8. íranclsco

2 43 3 1/2.. ..' -¦' ¦ •¦¦ ¦¦ ¦•• - 't do Paula n; 5." • . - :.;' ' •:VIU.A IlUIU-Ilua iloi Andradas n.M. .
A. .I-ENT.V —Travossado 8. Franciie. do

Paula n. 7 A.JUi.lO KLIlill - Rua da Assombl.a n. 11., ar
mazora.
.»•. AtllA — -icrlptorio.: rua do Núncio, n. 19.
AL.RKIIO BATALUA - Ilua do Uruguavaua

n. 113.- ...... .."•_,.-

CASAS OE PRIMEIRA ORDEM
piloc_oi.Ati.—o melhor ô o An-~_»daluza, 

premiado com a medalha do
ouro; rua dos Andradas n. 11); em frente
co largo da Sé.

PANTHEON
TICO-

CEROPLAS-
Escriptorio Central—Rua do
Ouvidor n. 155 (por cima do

Calú Java), sobrado.
Succursal Ucllodromo Guanabara, á

praia de Botafogo.
Vcndera-sc entradas cm ambos para o

mesmo Panlhcon.

KITIDOS
E. C. _„„__nÃ.iiO"S — Recife, Angico;

Campos,-Joaquim 1'into Sampaio; Ouro
Prelo, Francisco DeSlands c Dr. Moura
Oj.jS.ii.: '.'rovisora 

(2), Sa Vianna; Vicloria,
Anlclo;..Angra,, JusliiinM-nc-.es o liam-
phj.ri.; Cachoeira,. Trislão:, Belém, João
Maxlmiano; Florianópolis, liamos; Santo?,
Araxá; Unifique, Reis Machado; Goyana,
Manoel Ccsar.. N.a; estação da praça da
Republica : S. Paulo, Guimarães; Tcneilo,
Álvaro (prefeito'municipal); Petrnpolis,
coronel Octavio. Na sin Engenho Novo :
Aracaju, Manoel Dias Monteiro Martins:
Fazenda ilo Sanla Cruz, Carvalho. .

E.' F. Cekmai.,—;i lliiiinnali 1'rudencio
Guimarães lluilliern.io .. (!.; Taubaté,
Legindo, Regioaldo c llargui; S. Fran-
cisco, 1'etiii.

F£LIGITÂGJ£S
Fazem annos hoje:
O Ur. llodrigues dns Sanlos, distineto

medico gynfe.ologisln;
0 Dr. Francisco Soares de Brito Tra-

vassos; ....
0 Sr. Joaquim Francisco da Fonseca

Filho, almosarifc da Soçlcló Anonyme
du Gás ;

A galante menina Dulce, (Ilha do tc-
nentc-coron-ILtii- Ferreira Maciel, por-
teiro da Secretaria da .lu si ica e Negócios
Interiores ; nnligo funcclnnarlò da Al-
fandega desla capilal João Bernardino
Neves Gonzaga;,

0 galante Mario, fllli» do cidadão Au-
guslo Yalr.rde, escrivão interino da G«
pretoria. :'¦•''¦'

0 Sr. Guilherme Brigps. provecto lente
dc francez da Escola Normal de Ni-
llicroy c explicador de preparatórios.

Deve eslar hoje cm festas o alegrias o'
lar dn illustro .visconde Assis Martins',
por ter lionlem eo_.pl.i_d. o curso de:
engciiliiiria~ei.il na lis.-ola 1'olylechnica,
o dislilicto moço lgnacio do Assis Mar-'
lins, fillio daqucli. csliiuavcl cavalheiro.

0 Dr. Aarão Reis. director do Ranço da
Republica, festeja hoje o anniversario de,
seus lillios a gentil senhorita Arminda
lieis e.\..rão,estudi080 slumnodo Gyinna-
sio Nacional. •¦ Eslá hoje em feslas o lar dn dislincln
rcniibliciijio' c.ipilão l:ba)do Soares da!
Silva, qu. completa ciais uma prima-
vera:'- '.'¦-- • ¦ .:

.O -. ...
a sua residênciapara-a rua. do Riachnol.l, .
n.-;83. Consultório rua"tia-QuiUnda 45^ Af/ ^í«ls Ciutt-lIlU-TraT-síi di 8. -ranclsco

do Paula ti". 5
Sfoloatlna «lo olhos *-_,'í)P Qa\.m-ràes' Patll báj Ouri .o.»-. - m daá 12as 3 horas. '

_.;SSS°?Í? Uo. Bdiôr -t G-En-
Sfir' ii ií- -tnltarlos—Apparclhos e ma-
Infi-' -° desinfecção e saneamento; para_/.t_açOes o acquisição desses appa-
rfclhos dirigir-se a 13. Clinrlos Vou-
Colot -Ec C.J 197 rua do Hospício (so-brado) únicos agentes no Brazil.

Obrl_.ncM.OB oo portador do
Danço XiiduM.rinl doa I.Mtn-
dou do Sul—Foram amortizadas hon-
tem asdb us. 8,13 da sério n. 1.963,
com 21., -70. è 300. por I. —Ilua do lios-
picio n. 93, sobrado.

-liralntnrlo IiirIozo — FranV
& Ü. tôm sempre completo sortimento
de easimirus inglesas, á rua do Ilosario
n. 38. ... — . -

Di*. Guodo-i do Mello—Olhos,
ouvidos egarganta.-Rosário 55, de 1 ás 3.

Oori-olo — Kiu ropiriií.o oiuaülr. malas
pelos sc/jiiiiiles piqll.loll

Hoje:
Itaipava, pira portos d<i suí, roroliendo Im-

pronos o objectos pari registr.ii- nló ís II bo-ras di niauha, carlas.aló as lt l/t o com portoduplo alti ao mctb-dla.". -t.cvsOci*. psra («ortos doitorlo por Victoria,r_cc_epdo Impressos atd ás G l)oras da manliü,carlas oléiis 61/., com p otle duplo atá. ái 7.> pintr.i por» llaliia, (.Islioii ii Hoiiibui-j.ii, roce-bchdo'iqiprcssiu o objoctos p„ra registrar ato
us 10 linras da ioanl-[, cartas pard o int .rior ató
ís 10 1/2, com porlo duplo o para o exterior ald
fi 11. .... .
: Pampa, para Vicloria, Bahia, -aravellas o
.Aracaju, Tecebondo impressos e objectos p.raregistrar ntú a 1 bora da linde, citas atd A
t 1/2 o coiti porto duplo atd di 2;
i Vftle de San Nkottis, para Santos, recebendo
i-Mires-os o objectos para legl-ràr nld a. Il
lioras da maiiliJ,-'cnrlij ald'iis 1 f t/2 ti eom'
port» duplo ald ao uioio-dia.

Amanlii: 
' 

....
Ilapcmirim, para porlos do Espirito Santo,

rocebendo Impressos r,td as õ horas (Ia manliü,
cartas alé ás Ti i/í,coni poitaduplo ald ás t; o
objeclo» para registrar ald ás B da tardo dj
lioje. • •¦¦

Augusto Leal; para Angra, P,iraly o Santos,
rcccbcndii linpreusns atd ás 11 horas dn maiibü,
cai tas alô 11 l/i', com porlo duplo HliS ãs 1 e
objectos para registrar ald G da tarde, do lioje.

Os rciiu-llenlus ila carta para a travessa
da Queimada n, 3b," Lisboa, o'ode uma ciionm-
monda para Francisco' l,aiMs;.lln'snit.il do Sanla
Thero.a cm Polropolis, praça-do lí balallião ilu
policia n. I---2 da 2* companhia, Petropcili., sJ„
convidados a comparecerem ua L* sucrítii dõsta
repaillç..ii, aflm de preslar.m escliwcêiiiienlos,
bem como, para o inotmo lim, o renieltenlu ilo-nina oncominemln dirigida i Fellnlo da Silveira
Santos, Piuina, Estado do lis|ilrit.i Santo, a com-
parecer na i" sorcilo'. . '

LOTERIA NACIONAL
Lisla geral dou prêmios do plano Y datln'¦7» loleria, exlr.tliiila liontcm:

. niuuos de 15:000.3 a 100.000
nm.
37KKI'11.1.5
797.......

10201-1
10875
11155.....
28GG8
35863..'.;.
:.3!U
5146
i.iíeo
1753.
19787. ...
.0.08
Mai...,.
2.80?
..l.on
.5,391

Na iii.-ilri- do Espirito í-ml. Tol
;ado honlcm o galante menino Antenor,

bíipli-üspi
galalllho do Sr. .fnllo Fnniiiui dn Souza, zc-

Io?» c activo fiiiiccio.ii.iri». ila Kslradá de
Ferro Cenlral do Br.í ,i|. -eiido padrinho o
lisluiclo tenente Jo.. lim do Oliveira

Uurâo.
—•__. <«. _.

OOREBIO-
Fido. il - 10-1 i.'is.
Um inleresiado - 0 butnllij. nio ostí na

Daliu.
.1/. //. f. Oilrn' Priitoi - r-iej.i socegada :

oDr. Hiifo l...i_;ho d'itif..l(j_r-Y_l a ahi eslã rc-
«leito piira vt,ll:ir i tar|;o.

Íienlti 
mit«-r-l!r-nr.3*c.

Iarce(iij0 ..ri-oi-i-K--.
d. ^'oii frei Fiirtal.ia] — N3d temos eipac. ;si na a.'(.'rç_o livre», cn.t. 5e'0-0.
Urbnro .K/.ieíro—rfofurb o th professor Fe*

lisbeilo 1'crelra ile Carvalho. Q-iaiilo ás matt'*
tus do concniso tllhdlilo d, vemos informar
que is o já lhe d.o ppr.v_.'ti, pi.is ostJo st-n-lo
rcaliz-dus.

Ifmgrtiiilt — I.i ia a do pn fessor Hcmctcrio.
Um florluhlsta — EncdnArj n'0 Pais do dia

21.cio plaSádo
Leitor omií-luta-Bílil (jaralitldo no caso do

sir mai',l'.; mas isso me-ioo modliint. iimt
.acr.n judiciaria, Tislo n_-i hiivcr'eícrlplui_il_0
rcgn'ar.

il. .l/o, les—As saas rimei silo liem boas. Já
não piij'eiifns diz.r o Iní-síin dós seus ollini
que \'., m ln,!(i azul • a ,r,r ._ rosa, _ parda-conta, a im,.br.*a, á llvót*oi.'W, uk.

Sctttiesl - Pc-ícdco a mvihiilogl»; d uma
das ln i (ir ç.»j • «ou iiumo o grego o llgnlllca
•ligiia dl alma. .,',.•

«mio de Toletle .Caplvirv;- B'oacrlnlo em
purttigiicz'.

Juriie) — ?ito de opcoj'o.
¦Vr. u_ — I'lidem Mar. i
/te.-.Vi) — Os mf-Mwjí que p^ra as escolal

olHi:ii.f;*. í?il~j joncos o. ij8tí t..iu» Trccisa e.*?
llUli! illU.t'1.

/'. hthíVlóÒ — Nao pRÍiK-Yãiiíiía versos es*
criptas i in papt-i de aaixas-.ó .-liarutos.

f.ila Pniloin.
. Ikli'1'ir o-SSo ?ab.'mo.i .,",,.'. reside.

-. /'t.i-ci, Junior— Nio i pii.Iivél. 
'

U.inrf,.-- n.bC-ihci-i inniHK-nso, tua JI -
reira l_ti__r.

_i('.- C-M-iji- 5a .a.-u..do do itcdicin.i
lera il:i:i!innrà.*.. a rwpíi''.

Viu "J. aniililit ilimidi. ali — Odlclalinenlo
jl csi.I.-i àt_j.t-Si C-Biivuii, :-,gu,jrmenta __r»_i_
d» Sliliiili saiitu.

Ci.íij íí-.iiu'.-».— r.l nn 'orm do praça.Atlinirvd.tr 3. Panio) - Acima da, cinta
como ni ixcrcit». .-----._.

I5:ooo,onii
2:01)0-000
IiOWÚoiiii

20*50U(|
ii -PIWOOO'-00.000' 'iiioíoriii

200ÍOI10
200.000

¦ KlOiOOO
IjOO.Oj.0
10(0000
IOOíOOD
lOOiOOfJ
I0i).0i.i:i
ÍOÓ/ODO
100.0110
HIO/OÍIO

. 100,5000

35507
3(1041.
37053

rnitMios nn. 50ÍQ0O-
5881- IR7.7'_I05S- 20727
7809 10009 22..90 28.53
9683 20Í20 22Í87 297/.0

12429 21035 25653 34551 —
Ai'iii>.\iM.t_õi:s

23427 e 23429  100'0l'0
37099 c 37101  80.0-0
11345 e 11347  40/000

DEZESAS
23421 a 23430.  .OJt-000
37091 a 3710O.;...;..  30.003
11341 a 11350  20/,i)(!0

Todos os números terminados om 0 o
8 lém 2iS0O0

OI-llxlr 
nntl-dinliotlco do ílr,

Felisbello Freire; vende-se no deposito
à rua Sete do Selcmbro n. 41, drogaria.

•n. 74 (porta- larga); papel,'li.ros; miu-
oez.is de fantasia, typographia eeucahr-nação. . ...-_.-.,.

Hp-TEÍ» 
IM/icscSi. (R.-do Areai 8)—Francisco leixeirà de Macedo, com-

niunica a seus amigos c freguezes quoconlinúá a testa du seu estabelecimento

HENRIQUE MÃES, $$&-
iiic» n «cíiki commiitciitosciun
!tí!*_ i.nnÇ» é OlIl l»»>0ll0»>F»,H013-
p»i.ouioiito» niio I_>iti»t4 j_H lio-
ri.8 tipiiH n eht.:t.'(» do Ivlliio
o Rim i.f.c>ncij!i «? na run (S, to
cio l-lotomliro n. tlZi.

A.;m» 
dn Chti-icirn <lo Visitem—Rccebeiii-si! ns.lgnalülas na rua

Sete de Setembro n. 41, drogaria.

MAmsiFi_.;'a"_j.»,-_ 
r_.i_i.si.-

MAU, i.iK -i-OV-iien a vapor da
Hnrllns Filhos d ti., ca-:-a fundada cm
I-IH>—33,35, 4Ce« rua do Regente—Pró-
inidtla iiascxji.òêições du l.-l u 18S_, ln-
leriiuclohal ile IlueiiM Aires o prepara-toria pura Universal uo Paris do IS^J —
Deposito no n. 42—T.lelihoiic _-.'-)-

HOTEL PARIS — -st.-ibel.ci-
inento mais

próprio para as refeições nesla capital;
é á rua dc l'|-iigiii)°yati- n. 51, próximo á
run do Ouvidor.

XAROPSDS ALCATRÃO KJATAHY
do aioitorio cl» í.i-culo, c-ur.» u
co'c.iic.líioli5>, »Htlitii». Iiron-
clillon, tciMH'*-. i'ci.iic;ii!ciric> o
t*BCt>*-'l*<>-(lt>r>l»Otj;ui>1 mil liar» .
clc n_tc'_t:w.ciH, *>titillc'aili>-
tlliVi-liiuieiilc. ilcMtii 1'ottka. cmiii-
llrnititin n nun Mii;>.>rÍoi*Ulíiíl«i.,>.

CH/VTKLAIM A.
—A.» Ki-iiilclcí oiiiporic» »lo'cllil-
lirtisi —D. J. da Slniia— Una dosOnri-
v-f- ii. C(i, plòxlino a do Oiivuloi—llcti-
roíi-Éc da Alfaiulcga grande sortiinúiitg
dc cliapéos Uc palha para iioillcii. e nu.''
nir.o.í.

¦CTg^gjMjgMga gggw

lE^ORIAL

AVISOS
NOVA. adição <lo uinji-

pas do notON ti recolher*'.se', cora prazo-liupr_i'o*
4fuv<*l. 

"Vende;-"-»-) 
nosto

est-i-ip-ovlo íi 1.DOO.' Di'." Ce_*li.i.' Fi-iclhnson. me*
dico-pperrd.r, das 2 ás 4' lioras: rna
I rimei rc do.__...,-20.

Z>K. ÍAJAUDO-Çon*
«iiUoiio, llos-iic.lo H1-S--
rScr-iiloneln, B_t*_\i__ie_! d«*
Abrniite- Ofi JLÍ. OCeic-
pltoiit. _>.04.0.

Dr. I-cnJ-niiln _..nt>t Istn—Ope-
raçèes o ni-i-slias das vias urinarias.
Das 2 ós 4, tfn*_naya_a H

Dr» -t-õuirillb <lfi j*l>i'ou—Par-
teiro, esp. mols. de senhoras o das via*
urinaria-—Dc volta da Europa. Cons.,
Uruguavaua 17, dc 1 iis 3 lioras.

o ot--.iiii.t_i Dr. I.eal Junior pre-tino a lo.us es seus amigos c clicnlcs
quo, dc vclla dc sua viu...-in, acha-se cm
MU Còn.ullõrl. a rua da Quitanda 60, de1 as 4.

.»¦?,!"*.•*lv?vn. «"¦•'"«-CirurBia
geral, vias* urinaria.., mc._si.__ das se-nhora., partos. Cpas. R.-•_. Prainha n. C3

Fóhróii, molciBiI .a» (]0 crlc.n

DB. -MIMO l!. DOMES - Medico c (ipoi.ili.i-.
Resid. rua Bnrito do IVjjjopolis n'... UoTisiillas
rua do Senadd il. 11 lias J a» -1. Cbaiuodus
a qualquer hora.

DU. CAMI EM.O-.Irurgl.o patlclro, rua lhe.
ilock Lobo lit — C. Occives, lir.); i iis I,

Dll. NKVIÜ ARMOND-CIlnlca mcdico-cirorgiM
ge.al o gjiifcoliigica. Ilua .Pinlo u. I, li;:-
genhb Novo, u largo de S. 1'raneiíro n 0. -

Illl. WK1INKCK WAOII.VUÜ — liJni.tor.ili) Bsln-
boltfcinienlo Uydro o _lcrlrntll.r.|tlr(i, rua
Selo -i-leiiiluo o. II... _sp_i:lalldu(tii um
«icteiírts ít-t__.(is e da pelle. Constlllas, das

Dll. llÜItttO IU! MIIIANI1A -li.por.. i!,i l',-,r|i u
Vienna, uieuil.rn ,1a Ar.atletnl.-i. iiie.he.i ,1a Vi.
fciicorilla o da 1'iilicliiilc.i. 1'clle. i mji>liilis,
garganta, nariz « ou.idõ.. Ourties to,
do I ás ¦'!.

Pll. P. A.EI._A- WEBNFXK - «etlii-n. Kspn
riaü-ta om mafoUa.i. ncfvQtnn, l.Aní. o ic.i'1.
Selo t'n j-'i!li.'inliro lli, dí» \i ns .'.

Illl. 'PHAtir.ISOO' IIEI.I.IOAIIIIA'—Jlcdlco cirur-
gi3n, forni.idn i ru .loirnç.i o- approvai.) iio
llio de Janeiru, lispeclalliiaile : pintos o mo.
lestias das senhoras. Consultai das i: ds::.
rua da thirioca II. 81. Ilesid. r, Feiijuiiin
Con .i.iul n. .0 II-Chamados a ciuj.oii.-i- Iiuim.

Dlt. ALVA.10 IIAM0S-C.IriirglH geral: vias mi-
nulas, mols. das senhoras, paitoi. Cons. o
res. I'rainha 0.1.

Illl. OI.IY-IIIAT FAUSO-Cnm pralica do .ails
c Vit-iina. 0ni'iT_00- do li.liuena o alta ei-
ungia, liua Quina! da Novembro,:,-. S. .ani,,
idas li ás '.' da lanlo.)

1*1.- NUC-EtlU FLORES-, n.'-i>l: o eoi-.siiltniio
becco da Lapa dos Murcadoics n. 1, das'.' .is I,
Cod... d«s ."> ús 8 il.i-nnihi n;i ptiariaàcla Cur»
valho, (lilTonl, S, IViineiio do Marro..

Dll. l.KOMil. IIOCILV- -,-iliio 0 operador, cou-
sultas das l'_s :i liuras da larde, á rua da¦ (Juilaiul.i ¦!'', sobrado. •

III. PEREIRA DH SOUZA -Medico o operador,
lios. r. r.on.lo ile llnnilhii Illl. Cons. Joio lli-
cardo n. 0, das 12 iis J da tardo, Teluphono
o. 7.0i;r..

Dll. FAUINIIA—Molcsliai: cslnmain, coraç.o.
biilnul»--. n. Pilniolro do Março ''ã ,1o lís:l,

bit. -HU-NU) UK LIMA-Medlrii o especialista
cm moleslias nervosas: Iralameiilo destas
pela elcctriiliilado. Iloshlencla, largo da Lapa
il; iscriiiloiio, rua dos Our.vos 1-, das ¦___
4 da larde. :...,

Ull. ALVES DA FONSECA - Medico o parlolro.Allendo a chamados, por escripto, a qnalqiieibora. Ilua Thereia n. II, Engenho ,|o Dentro
IHI. rill!TO K SILVA-Espeo. mol. das crianças,

da pollo o stphilillfas. Oper: tlohs. do í i>
4, rua Feto da Selombro n. dl, reild. . Ilo-
neral l.lydoio n. I11S. . . .

Wl. r_ill.llri.li Il-1.h0*>.__natttiaf .i, 11 1.1
horas. Febres, molc-llaa ilo eslomago ,i da
crianças, ltua Primeiro do Março n. ...

t ll.KA-AIlliO—ntiHi.1*-lo'--,Mara.ic_.lii Abr.iutoi
32 D. Tilci.hono Ò.OIO.

III. COSTA .-Ul-CANT. -iies. f. íce.itor
C.lilaa 17. [ma llourio 70,,'o i Is t li.i. Esp.
ntül. i!a a;irjt;itii.t, n;iriz « (itilinili).. •

Ull. HK'l"IKi.C()llliT-()pi!r«iior, dovolUda Eu-
ropa traia dai molesilns om iKilíórasj ?_•
pbilis, gouorrhdas, impolennii o e.Ireila.
mentos dn mellira, ciira.lus sem dor: rua
Selo do Selemliro n. .3, das 12 ili horai- Oa larde.

IIR. XAVIER—Mol. Inleruas o niíliiionátO-, tu-
hcrcnloso, febres. Uo 12 á I. Ourives -I, so.
brado. Clij-ma,!..»? nor, escliiin na tiharmaeia.

DR. ElfníUIl.K LEMOS - l!e,;ie.i o Operaiim'.
Esp.: tiargiinltt, nnrttse ouvidos. Cous.i das
8 ;ls IU horas da maiili.1 a rna Pr Ji.ão llicardtl
n. . — |!ocai'ní: Primeiro ilu Alaiço li. 11 —
lies. r. Dr. JiiJo riicarilo 9.- . , ¦

Dll. CASTRO PEIXOTO - P.nlos o -loleslh.
das senhoras - Coiiiiilt. un Uouc.ilr.e3 Dias
41, das I'á_ 2 li., resid.. nn da l.iz.ü A.

Farloiyn
HMH. IIELE-A D. PARODY - P.rtelrá, Catlcto

n. H.1. llc-i-,-li-. pensiiioi.las _»failurii
Mnl-tUln- dn i>oilo _ ttypliill.

DR. üll.VA All.'.njO-8, rua Prliheiro ilo Março.
. Alolo-lla* do _-io|nn_»-

l;ll. JOJI-I — Kip.-fiillili, rormmle o i.reail.i l»
11 Io laeiililail. il„ Paris'. Com. dol li 1. r u
ÍI OuIlMHla «. -., .. •

: Xrntntn-i-t. etn tlif.b.t_-
DR.rEl.lSIlKLI.l) KIIKIIIE - B*peo. Inilam-nlt.

dc inabctc-Ji Cosi. do I ü_ 1. Qaiuodà .3.

AGUAJA'PONE7A~
Lfla ogua ji niuilo conhecida 6 ,1 melhor
prcp.-iracào para llngli' o.i cabello.. Seu
uso di.irio da aos rabcllo.i uma linda r.ói!
prela ou castanha, iiiipudõ „ caspa o o
ama exçcllenlo naru.. dc luilette, não
mancha a pollo u é do um ar.iu;,. mililr
HBiadãvel. Deposilo geral, drogaria t'a-
cficeo—5'J Una dos Andradas 5:1.

P A D A '? IV". A ,|" !,r' Ni"!ie''. fdi*
rim dos o.iri-.i--:
freilas a C

II. 114
completo);

drogaria, ArailjO

/-¦iii-iic* Ilijuliln do Dr. V;
Vjpreinisila eom incdálhas i

Vnliii-s .ar.1.1,
premiada eom incdálhas do ouro uu

_„pn.ir-.n universaos ,le llitrccloh.il.it,
laii.i IKSII c lieiiuva JSU-. li' o mais pti-derr-í-n'ulin-.enlo cuo scii33iniila-ie.il-
menlo ."em laiigar ii eslnmaco, niilrc ,-.i-
jiitliiuifiiit. c enrii|ucco o sangue culpo-
Incido. I! .coniiiiciiiladò em geral pcio,,!>-. inctllroii.pelos bons Pcüiillailns ipie
seiyprç',|i.*.iliiz. Para pedidos e inforui i-
rte.; dinãiii-sc uo ngeiílí .ãrlds i:,)i.s):i,
rim íi ii.ijyr Oi/iilas u. il t.

XAROPE E'VINH0 DE'JUfiU'-
Br 

na fifiríiihl-i de liarlholohicii ,'c c
tÜHj de Pcrnaiplined'; loiiieo depu-.

rallvo. u ¦ iinli-rlicuiiiaiifo, infallivi.l ua
cura das moleslias ilo.cslOlliago, dcbili-
liados Orgitiii-iis,pii_r.'_.. dn sanguo, etn.
ti.pn..i|n j;i'r.il—llu.i dos Oiiriviis 111 dr'icaria AllAlUü'FIIBITAS an;-

i:a. a x . a. _»„.;.» 1-!_|a'.'.%'«
i __IK MAMÇ.O _,„V,.0 — Cura
railicalnienlo os darlhros; cc.einas, eiu-
picnns, cappa, máiicliiis da pelle, comi-
clii.es, rheuinalisino articular agudo ou
chronico,. paralvsia riieumalica, mórphiía
syplnlilica, bubflcs, cancros duros ii ul-ecrãs chronicas o du mao caracter— I).:-
posilarios, Arun.õ & Pimenta — -ii, ruadt S. redro. .

PTH T.Í.*. llc ""n';i lll"iilas, llorliila-
nLj.bUO lliu: Rua dn Ouvidor n. 45.

C1 li"' P A espldhosalllntiira noxtriiQt-
tl j 1 t\. do Or -diiaido franca, aulor

da Lugolina~V.nic.it7. ua cura da iutoricia,
moleslias do (lgaihi.baçò, riiis.inlestinos,
em geral doappar.llni digostlvo, tlys-
pejisias, digestue. dilllcci.; mi.o hálito,¦ zio, diariliõas, ele, ele. Preços: lintura

; cxlraclo, IA; vciltlc-sc cm iodas as
loas phariiiaci..-— Deposilo: Araújo frei-ias s, d.jdr.gtilstas, rua dus Ourives lü-

"Vln-
l-tl. Wit.AT.-i). 

' «rlnnl-lii-
. 1KIN..T--ÍJ.- u!l»-.ilaE«ri.ji, ro«l'.-'írâH
n Pnlit-i!*. :-1J. „Miti-..rti_..i .«rl»ç~l Ti.

í:i»ii, ti.:»'ir- K«. .ik-iiWi.
¦Ir I it .1.

<'¦¦•< r tio n^tuln'
rua Ceih S. Joio Kl

'•'linha Ferreira,

UR. I-ÍEJB
CoiHnlt'

'. >i:_li-ta_ . '

bR. OCino fíE.i - Cènsliliei-. èorires 31,
de | Ai 4. ' ..  .. .. •

Dll. -Bit-. II..I.H0 - Oorivei 81, d-g 2 is 4.cn. ramo non-iii-i». - o. _ii.t_. d» ha«ntui
deS.Ji.iIo i-n>li.la . rolyi-iolea ,1o Rj-ieroj—
Consnllori», rua do Lavridio I), das i __'|—-eildeu.il, tua (-"«rui Cild*uH iv 13..

OR. DltO-NAT LANDRKS, ocnli.ta-llai ihoo-
pbilo Olloni n. 18, das 12 ás 3. .

fill. A. I.AI1A—Mod. proceiios oper. _«'ro3 (r_.
tamcnlos. ft. An Qah-indan. .'7. ¦

-\ (lv-o_tciili]_
UR. A. OE S017A tmo-Ouifiiiila ». 50.

H.I. .on o-colnroa
I.IVIlOS DK Alllf.m—A* Tendi em lo,ln i| li-'

vr.'rl_«: b.ri.rmjirdcsoa rua di 0nlt.1ll.lljl. ..
LIVROS DE ENSINO PRIMÁRIO H SBCU_.TVAl.IO;

grande X-tlmenlo na 11.r-rij Alves & C.
R'o do Janeiro, rdl Goi.c Ives Dljs Pi ,'
S. Paulo, ma da Quitanda 3. '

Colln.jios
COI-EOIO ARTUCR SOUIA - VaJl» o \,i.,h

lilco p.lacetej ma lladdoc'. I.o'jo •. .11.
-..1'ÜOllll.l-

.'¦ -íí^ T111» ?» """rio n; ?...EI.VIRO CAI DAS-Travessa ue S. fftnelscoi»r«ai_a.. a.

/'i,\"»l-e.A_\.,V IÍH_»1I.<_-A_.-
t., Graiiüi. armazeia dc ruiiiiá. bráncai
para homens, cama e mesa—Ilua do Ou-vidur n. 53.

m ERA ASSIM-
xarope peitoral du alcalrão o jalaliy, ...
jd;::rniacciilico Ilonorio do Prado, cura,
losres hroncliiles ò asthina; à venda em
Iodas ns boas pliarmacias e drogarias.

GRANDE HOTEL VICTOR A—rua do Calletc n. 181, o 1» nesta capital
para hospedagem dc famílias.

SEMENTES NOVAS-
Ouvidor n. 45.

Itorlii-
lania —

v:*-M'.l.-V:__.o._i,>_
«ICAWO»—Vcndom-so

10.. ua rua dos Ourives n
Lemos J' 0.

AME-
a &} o

94, Henrique

ALFAIATARIA AMERICA DO
O||| __.~~spcciali(l,..Jc em roupas Já ma-OK)U n.nfacluradas para homens o ine*
ninos; escolhido sortimento do casacas
c duques que se alugam para bailes,
casamentos e reuniões, m... D.._..nio_..,.o

MANOEL PEREIRA.rblffi
da Loleria -ae.lon.il á nn» do Ouvidor
p. ' H5, recebo qualquer cncommemladaqui ou do Interior o dá vantaiosa:çmmissao pelas vendaa superiores aa;; límlicm aceita pedidos do outrasloterias lcgallsadaj' nesta capilal.

ÓPTICA—.V 
cas» especial do ositloj

ç pmce-ncadarua do? Ourivc..-_ .1lundoti-sò para a nia da Quitanda n.IlA,e___iu_ dí tuadeii.-l-ur.. •

I Hfifll INâ 
",0 I)r- Wni'rda França-L.UUULI~1H O rciiiedio de maiorsuecepso da aclualldade. porque dispensa

a uso das'pomadas ' o hngnenlos, o rilo
lenignrdiira.não sujando o corpo e nem
«a roupas. Cura efllcaz de feridas, nice-
ras, frieiras, broteejas, comiehOes, <tuor
fcüdo des pis, empigens, sarnas e qual-
quer moléstia tl_ pelle.Em qualquer pharmacia ou drogaria.

XAI-OI-F. 
_>E at_-.fJ~r*IK_<Í

K COMHJJtArV--, dc Ho-r.orin (lo Prado, cura ulceras antigas,
çmplgeri., rlieunioüsino e Iodas aí mo-leslias s.phllillcas. Vide ria .eccão livrealll-st.do. de pessoas curadas.

HOTEL .FAÍÍLlÃR"-f,,,e0ro^
•pelis: para informacfii-s com o Sr. Bossa.
rua i!e S. Ji- r.lo ft. 12, Capilal Federal.

SICÇHO^LJVRE _
•• tt*olltlon cio -.carg-lpe- ¦

Depois do que ein artigos.anteriores
exarámos attinentemcnte á política de
Scrgipo o em face da justificação utdi-
ciai cm quo Olympio de Campos plena-'monte provou a derrota do Sr. Garcez c
seus co-roligionarios, o Sr. coronel Vai-
lailão pretende persuadir ao publico, quonos arrastemos p'e"-',ín.!u.M___ do pa-dre Olympio 6 assim tunliainos, a des-
peilo dc quaesquer convicçõea, afflrmado

3ue 
Leandro Maciel, Coelho e Campos c

lyiupio lem bastante critério para não
apoiar os bandidos do Antônio Conse-
Iheiro o quaesquer nutras Commonõcs
adversas a ordem consliliiclonal. ,"

Nas linlias que o Sr coronel nos diri-
giu, prcsuppoz infaiililmcnlo nos ferir,
lavnii'.!o-::03 de qno', poslo fossemos rc-
publicanos, éramos Ilorianista ró agora.¦ Irrita foi essa rellexio do Sr. coronel,
pois, so houvéssemos combalido a poli-tica do marechal e seguido á revoltu, tc-
riamos sido exonerado o. preso, como
forãjil tontos oulros, niasiuiô estando
nós adslriclo á legislação marcial, oomo
professor do Coliegio Militar .•

Somos danuellcs que, pard seguir qual-
quer indiviilualiilado política, uãu preci-sam dc andar aprego.inilo.ounvi'c(;Oi)s pnrtodos os'ângulos dacidade. H lanto.oqúo
anirmainos 6 a expressão'da verdade'quo
por iihicorre u potyniilhúa efn qup ao
vtillo do grande hrazileiro Floriauo'. Pol-
xolo tributamos preito deadmira_ãtt.'.,-

Nesse ponto, pois, foi o Sr.coroij-1 Vai-,
ladão mal avisado o alem dissji) pbr íjjiB
não fomos 'chamado á policia;ii jjótjiíp,como foi o Sr.' Oarccz, coin quénro Sr,'
coronel se alijou, iiíio obstante haver'stdô'
o maior amigo tio.Marechtil? .'.'''•' '-¦

Kxplique-nii.', St-, coidiicI.asuanMmaa
caracter polilico., alliando-sc áps .ltitt.s;
que, alim de atacarem os actos tloMáre-
chal pola Gátéla de Sergipe,' anilaralii an-
gariando donativos para ns revoltosos,
contando com deposição dn Marechal, queenlão syutlielisava o"synibolisa.a a pro-
pria viila da ltepublica '  '

Ao Sr. coronel Valladão, em'qiichi.vc-
mos um mililar.corre.cto.e cjiladãiires-
peilavel, não Oca bem viràinipi-ensa tle-
clarar que Olympio, Leandro, Coelho c
Campos iiã. servem Icaluieiilc a Itepu-
blica, apenas pelo faclii do haverein mi-
liiadii nos antigos parliuos do império.

Elles ni) conceito do Sr. coronel são in-
feiisds ;'t Ilepublica, devem ser excluídos,
mas sobre elles não pesa -•'macula tle
haverem, ao lado da celebre guarda negra

,e de iuii contingente de forra policial ten-
lado csphltleirar cm dezembro de- 1838 no
Ggmnasio Francês a Silva Jardim, mi:
decolados com pn nheiros Lopes Trovão, Ha-
rala Uibejrn, Sumpaio F.rraz, Arislides
/_;/.. o muitos oiilros, reí-til esso que se
acha documentado no testeniuiiliu publico.Se os nns-os co-rclii.ionnrios ein Ser-
gpo não são esteios da Itonubli.a, quedirenlOs de V. Kx., á visla dos fuctos do
(lyiiiiiasiu Franeez? I :: ¦ ,'i :

São esses os serviços de V-. Iíx.-,.qiic se
esquecÊll talvez dc que a espada teln
iiiissãn eivilisalur.i e deve estar.sempre
ao lado das grandes idéas, como sempre'la suecedido. : '.

Sem, pois, V, F.x. um rcptililic.i.nn puro?
Quem mais suspeito e mais serviu de

insiruiiieiili) ao governo pretérito; Y. Kx.
ou nossos .o-r.j .'iiinario..?' ».:V. li.., relliela nu . proloquiflipopiilàr.-fquem lem tellidilo ile vidro, mio alirape-
ilrusi, fcinijuaiitii cstiulainos para depois
deaiiiaiili,. ;i sU'u'á|ipafição como político
em Surgipe.

llio, Odcaliril do IS... ;¦¦ ¦' • '

Maximi-O M-._rn.Ti~*__*-*.
-.'itllio <lc <jtiii:;i p üíolii

FÓIIMULA IlO Dll. CAMACHO (JU1_J1'0
Uií, abaixo assignado, doutor em medi-

cina pela 1'acnl'ilado- ilo llio ilo Janeiro,
cirurgião do ho.pital da Saula Casa dc
Misericórdia, elo. . . .'•

Allesio que lenho empregado, sempre
com exçcllenlo resultado, nos doentes
extremamente débeis, anêmicos, e sobre-
ludo nos ronvalcs-onles de moléstias
iongas .ou dc indivíduos depauperados
por excesso dc trabalho inlelleclual, o
Vinho de Quina c AV», fórmula (lo Ur.
Camacho Crcsno.

D referido é verdade, pelo que jurarei,
se necessário for, cm tc do itieu'- gráo.'*'

lliu dc Janeiro, 3 de julho de Ifi.i,
Dll. Ã-T0-1Ò SA.l-Stl-l.

Ko, abaixo assignado. doiitor comedi-
cina pela r_c.iiltf.nlu do Uio .lenJaneiro,
mejico adjuiil.ii du h.o.pjUl _.raji»dji ali-
jicri-oVilia tlu lliu de laiieiro, ei;;. .:

Allesio qiict.ii.ia empregado em niiriua
clinica, e.onio Iniiiei.1 nos ea.-o,» de .Vueinia
e eiiíiaqiieciuieiilo pii|ini,;i:ii-, c,(!ih feliz
exilo, o fui/i» ile (jíimà e. Kula', formula
do Ur. Caiiiie.liollrespo,. ...--. i£«í.» •

llio de Janeiro,- 1 dc.julll. dc-1-894..
tln. .u.inu \i.vi::-' ot It-inil Fiii-.ii-,i:.

llcp:i.--ilo (ii'.;ii — Urngarii S((l-'Vuieri-:
ciiii.1. Silva liouii.-.s i ,;.. rua de .S.;J'edro.

—.«__— *¦)—.—j—¦•

S." Icronclaco de Paula .
,'': Jl. ,-. . ESTADO DO MO' • -'•

•'.'•' Ao publico .'¦¦ 
' ¦'¦'¦'.

.Tçndo.üdo rios jornacs de hontem, da
Capi.ai_E.dc.al, nuc cm poder do suicida
João Ouerrciro Uogado foi encontrada
uma carta a mim dirigida, em cuja di-
zia clle ficar-me muilo agradecido pelos
csfbrços por mim empregados para salval-o,
declaro quo não tem fundamento algum
tal assorçao, que só podia partir do um
cérebro enfermo, torturado pela idéa si-
nistra da morto. ¦

Procurado pelo Sr, Bernardino Bogado,
irmão do suicida, para narrar-lho o fucto
da morto de um italiano neste município,
em dias do mez passado, e só disso era
aceusado o seu irmão, declarei-lhe quedo inquérito aberto constava-mo quonenhuma das testemunhas fazia refe-
rencias áo nome íio seu irmão, tendo
apenas a autoridade policial conseguido
apurar que os tir.os quo prostraram a
vi.tima partiram de. pm grupo ondo
Ianibcm so achava o suicida.

(São e3les os esforços quo me foram
atjtribiiiilos c que convém sejam trazidos
ad publico, para quo ninguém iíquo sup-
pondo que 0 suicida Rogado fosso tido
por uiiiii como um criminoso c"por mim
pijulcgido contra a justiça social.'-¦Francisco do Paula, 7 de abril de
tfjor' ,,''.¦'. ..".'¦-

I , . _' r ' João Moura Maiitiss. ;'¦]*¦'>¦';•,-;• "¦__¦__¦¦.: : :- i
'. 
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A Rlc»cil'ciniil:a a*l'lllliCI*' 
A's pessoas que padecem do depressão

nervosa, aos 'ncut.islhenicos, aos esta-
fados, rccoinmelidaiilos o uso da verda-
deira :Nciirosina 1'nmie'r, o lal maravi-
llioso.'rccons!i.liii'nto do .systema nervoso.
A tfntrosina Prtliiier, cujo uso pôde ser
continuado iudelinida sem nenhum in-
Conveniente qualquer, acha-se em todas
as pliarmacias.

.- ,«_d "«' 
'25 *•'¦".'

*¦¦¦¦¦$ 2' -s
...d § .
í ia '1 ?
fl< o" Qgj _

_J ^^ í.5rt ~Í5"S.'C *»•> o 
. ¦¦il __

uj •¦»» A1/1 , *w <__.

*!? í.'-¦.
-SJJ—

lüMBKAEMI-a-Sr^g
losses, bronchltes,' ele.. Mc.; cuidadoctu.-i .-_> imitações; tinifti deposito, ruados Ourives n. IU, arojaria.

Ciii*.<ill'nç_ i'siilicr.-iliiit.i.'n!
I.nliu us mcilicanii nlos cuja .'Ilfcaciaé mais cfiilicfiila, llgura.ò, liiciir Depu-

rnlivoile iayi;y;i, do S. João lia llarra,
dós Sr?. Oliveira tillio ,. l!,-;plisla. Ao
_r:nd(! numero i!c altesliiiliis Ai niedieis
e l'e enlernios relalivos ao puder cura-
tivo desse inaravilhnso medicamento,
juntam se os dois. i-egiiinles, .llrma-.los
pur numes que dis;» nsam qualquer elo-
g"(>'lin abaixo rissígnmlo, doutor.em medi-
cina, etc. ele. Ailc.-ln que, por indicação
dn meu [lislinclis..inio.,.olíona c n_.igó o
nolavel especialisla de moleslias syjihi.
lilicas, Or. Silva Aranju, curei-me radi-,
caliiieiiie roni o «so lluaueór-.l)., urcilivo
du layuy.i», preparado pelos Srs. Oli-
veira Filho il llaplisla.

lista cura lorna-sc ainda mnls impor-
tanto pelo fado dc ler eu usado de muilos
preparados, sem n niencr resultado favo-
ravel, na minha _ll'ercãojâ lóngae;,des-
animadora, o qne alllrmo e juro pela fédu meu gr. o—llio de Janeiro, 4 do ja-neiro de 18f«—Dr. //./ir/cvíi»! ./__>«.

Y_ildc.sc (iu Iodas (.s pharinocias c
(Irogarias. .,' . . ; . ,

Deposilo, rua dos ÓjiriVÕS—Í!in de
Janeiro. ¦ '• ..:> •

He» i.l.t)ú vorbti t
Oe todos os ponlos do paiz chegam

constantemente ribvosai.estados módicos
e do curas, conipruvando a cfllcacia do
Pciloral de cambará, de Souza Soares,
na cura- das losses c.affeceõ.es piilmo*liãrèit!

I,ei:t-se o folheio que acompanha cada
frasco (¦ ' - ¦ 

'•
—•*_>*

. tr*iii*:iliiMis
•' Complela hoje mais uma primavera da

sua preciosa existência- a Kxnia. Sra.
D. -vaiígclina Alice llarrelo, c por tão
fausloso dia a cunipriiucuta o seu ad-
iniradur

B. J. P.
¦' ' * ****i3í^í ¦>

tUalvo
Colhe hoje mais unia violeta no jardim

do,' sim preciosa cxislonciu a Sra. I), Ho-
norina Ferreira, dedicada e extremosa
irmã e lia, o por lão fausloso dia .com-
priiiienlain suas irmãs e sobrinhos, de-
sejando-lhe mil felicidade, nu meio dos
que lho cercam.-
j.Itio, I0.dc abril dc 1807. '

Ii.ni.viNA Santo-,-.
LisoNon l*nna_ÍR\'.

MiòuEt. Santos.
Aiuianoo Santos.

II0..011WO Santos.
I—,, O,"—' .

*• -.<.*M|l«<li(ll_

0 pinlor Auguslo ¦ Pelit retirando-so
temporariamente para a Kuropa, e não
podendo, por filia de tempo, despedir-se
pessoalmente dc Iodas as pessoas que lhe
lioiir.ini .com a sua amizade, o faz por
esle meio, O-ercceiido-ilics o soii fraco
présliuio, em Paris, rua D'Aligü-léiiic

i*tíciotiini:r:i ,V!iu»i-ii
rt.mj.jlii) que não deve ser esquecido

dos Viajantes ínariUmiis, para o lerrivel
enjôo do mar c outras pei üu 'barões, do
eslomago e inleslinacs, muito lacliveis:de appareccr durante as viagens. Vende-
.o:cm todas as drogarias. ,.-
'-" mlQtm -'' .

Arranonvnm {jeitos
<le tloi*

. Allesio quesolTiia frequeiileinenlc de
eólicas com caimbras horríveis que mn
arrancavam grilos do dor. Usei quantas
pílulas, linluras o mais remédios que mi:
rf.íimmonila.am e apezar dc ludo solTria
sempre. Lendo que as Pilulas Anlitlyspc-
plicas ilo Dr. Ilcinzelmann eram efflcazeá
para curar eólicas, deliberei -me, usal-as
e com lanla felicidade que me curei ra-
dical-icnte. Assim, pois, não tenho o'nicnur iiiconvenicnlc pussar eslo. altcs-
tado para que seja lido pnr todos, pois'tenho certeza de preslar relevante ser-
viço aos que soIVrein.

(~ji.~iLiii.R_t_! Toledo,
Ftiu.eloiiário publico.

-Jui-Mi» clc» prtiMoclin clu Ilnglltl
.lorltij-iify.n

Furtado Coixiio encarrega-so do dar
lições de.-la imporlaiilé cMicciálidãilé em
casas pXnTipif_ARp.s;cot-.-iiio..'t. associa-
(/'CS I,ITT|{II,)11IAS ou i.iiamaticas. 

'

Com prévia niiloriziiçãli da digna dire-
e.lnria do (íaiiinktii Pòiituciiiz de Lei-
tuiia, o Sr. Barros nu o Sr. Martins no
incMiio gabinete prestam-se bondosa-
menle a lomar colados nomes c moradas
das pessoas quo queiram fazer o curso
de prosódia.

0 curso compõe-se de 24 lições, no llm
dns quaes o.s alumnos terão' adquirido
uma diceãu correcla.

Duas lições por semana.
LIÇÕKS lf._-.--A_

NO 0aDI„_TI!*I'UI1TUUU17. oe Liutura, á
rua Luiz tle Camões, das . l/i as 81/7 horas
da noite nas segundas e quintas-feiras.

..'ctiiip.-iiilil.-» Agiivt» Al'upi'1-
et m ii.'

Su.prchondldos com os-aclos..'honlcm
publicados 110 Diária Official, ronlcndo a
requisição do ministério, da fazenda anda industria o a respeoli..- cominimica-
ção á procuradoria scccionnl -a llcpó-blica, relalivamenle ao poclidoMcanftiil-laçãu da paleuto ile invenção" _é/q_c séulilisa a ç.mp_aiihia iii).'sòfteiò doivsijii^
títulos de 011088-50 -O.jiórlSilpr' perfei-'lamente de aceordo. com a legislação eiii
vigor, nós abaixo ..asigii-dti., Mino di-
rcclbrè-.ila sociedado anouynia do quo'so trata, e que foi organizada-légal.c.le-
gilimaraente, vimos piolesfar ^peraiile o
publico conlra a argàição dn-qi.n 'a
companhia procede a operações iot. ricas
nüo autorizadas por lei, .vislo mio -eme-,
Diante dedueção .5o poderia: jáihal. s.r
tirada do inquérito policial a que ío pro-cedeu a respeito do fiinccionamcnto ita
companhia, rosei-vando-se o 

'direito 
de

prõ-cgiiir pelos cãnaes compòletilep cm-
pilgnar pelos seus direitos c da couipã-
nhia de quu são representantes:

Itio de Janeiro, 8 do abril de ;1897_. -
H. I. ZEYAnXs. ~
11. ni: Cami'Oi.iíiE.

Run ilo Ouvidor
Pelo preço por que est.i vcridcndó os

cnapéos a chapr-laria do Jacinllio l.opes,da rua do Ouvidor, ?ó deixará dc ler-um
quem for muito desgraçado ! uu muitosujo uu ínnilo porco o fedorento! Ira-
zrndo um cli.ipéo inimiindo nacabcea,
qno com a Insignlflcanto quantia 

"ile
(iiialro, cinco c seis mil réi3 !! lem umi.iapco novo, moderno e elegante I! 1evilando andar" cora chapéu c.lin-
gosol.l . ....... 1

Procurem na rua do Ouvidor a cx.a:iÍoJaciiiilto l.u|ic.. quo está na ponta li

jDooluvrtelón
. Declaro.por cl presente que lie sufrido
cualro anos dc ICÚCòrr.a Illores lilancas)
yquetonianiltninaqiiantid.nl dc remu-
dios, sólamciilc conseaui curariiic com
ins Püdòr..:, de iiierro"det Ur. Ileiincl-
luiiun..

An(;i:i.a .. Slusuc.
(Firma lcgalisada).

',: ¦". Carne líc.tiitla.
1 Auguslo José Ferrari, formado pelafacilidade de medicina da Bahia, ele, ein.

Allesio ler empregado 11 peploua li-
fluida do Dr. Y».lit__ llare.ia. deiioniinada
1'urnç liquida, em vários casos dc debi-
.'Idade dos convalesccnles. anemia com
falia do .Tjielile, drspepsias c oulras
eiifeimitlades, em qúeé preciso um ali-
nieiilo lonico repãrâdõr, colhendo sem-
pre excelentes resullados não só peloauxilio da peptuna,. que o mesmo ex-
inu-toCejiléni . ni quinliiladi. ç.iiflléiéule-
pi.enlc nuiriiiva, coiiio prlos saes ualu-
taes <la cariie, que a nic.ina cmíiém em
quánlidade beni apri-i,i.ivt-l. o iiuo.por.
sc-r..vctila((e Iíruiu ,_.i." _ lc (fo meu
,grã(jy . . a" .:.,'", .'•','.. 

'.' •
Ino de Jane ti o, lãds .O-ieníurí-d. lítOí ¦

.' Ai .ii:..»¦¦ j..).íí'-'.BjtnÃiii •
*S>~-

INüo. si.» '.l.liíltViti
¦i": v:. -~ AieAniÃ» _ j.iiAiiv!1 Eslo niil.ií-riini t.iro|Í!- iicihiral (• fran-
canieiil. elu.iiülo plii lnilu.s ns ipic o ci
írtfCÍ!l!0!íl*3JC " ;

--i_ ¦."-A^*. ~- -—

Ai to.stiitlo vulioso
Allcsto qun pnr ninis de um .111110 faz-se

n_o rui iiiiniia cá.a da Cáent ttttuida do
Dr. Valdés Caiei), comi, alimentei faria-
menle ri.p3t_.lii... e os rciililuiiós olilidn.-
são sempre fogiiro'. ivr ine ser pedidofaço esla ilrt Li ração,

llio. '-.'I de nnvçmlirn de |.83..
Vl-COXIIK li- S 1 l 1/ |lf) MvllAMItO.

Aviem
IVdimo.i ao Sr. Dr Oeraltlo Ribas, hajv

dc ter a bondado iic vir a eçta localidade
ou lrianil.1l' realizar itc-u-.i negócios quenão orçam em ponoa. -.peramos que nos
allenda, alim de iina_.orii.os mais pro-lixos, dcclarnmio iiJoiliiir o occorrido

Ksfae.iu de lubira do Campo 26 Aemarço, de IS97.
-Uctuo. lloonmtn». & _.

-.Btntlo de Mornnh&o
wA pedido do Dr. José Rodrigues
Fernandes, O Pais insorio, em süa edição
dc hontem, um tclcgramma que aquelle
doutor dirigioo vicc-governailor do Mara-
nbão, cm exercício, Sr. Cunha Martins, a
propósito do examo requerido em livros
da administração dos correios d'aquelle
Estado, pelo respectivo procurador sec-
cional, e determinado pelo integro Juizfederal da secção, para se verificarem
irregularidades o quiçá delidos commet-
tidos na remessa de actas das eloições
ali procedidas cm 30 de dezembro proximo passado.

Do que o.corrcu a semelhante respeito
já estava eu, como estava o publico, in-
formado polo criterioso tclcgramma do
Republica, publicado no dia anterior, c
em que o seu correspondente, que., não
sei quem seja, narrou o facto com a maior
imparcialidade o isenção.

A communicação do Sr. Cunha Martins,
com o pedido do ser o telegramma mos-
trado sem demora ao ministro da viação,
ao director geral dos correios c. puhli-cado pela imprensa, visa ovidentémente
prevenir o publico, e sobretudo ob altos
noderes da Ilepublica, contra o acto doil-
lustro juiz seccional do Maranhão, paraevitar quo elles nttende-sem ás reclama-
ções que semduvida algumalhes dirigiria
aquelle honrado magistrado, no iníiiHo
de. forçar o administrador dos correios a
acatar a sua autoridade.

Não "quero,' 
por emquanto, discutir .

acto deste ultimo funecionario, mesmo
porque me faltam elementos para julgal-o,
uias eslou certo do quo a governo da
ltepublica terá providenciado para qiioa acção da justiça iião seja estorvada o
possa ella tomar conhecimento dos factos
sem duvida graves, quo levaram o digiio
o zeloso procurador seccional a reqiie-
rcr, nò interesso da justiça, o exame cm
quostão. : ¦ ¦ • •

-'esta oceasião, só me cabo repellir a
afflrmaçãó do Sr. Cunha Marlins, do nuc o
honrado juiz federal se tem envolvido
ria politicagem, favorecendo a opposição.
Nenhum auxilio aló hojo nos tem presta-do o illustre magistrado ;' c todos quo t
conhecem sabem ser ello incapaz dc scr:
vir-so do alto cargo que exerço para fa-
vorecer a quem quer quo seja.

0 que me admira ó que o Dr. Fer-
nandes, quo conheço o Dr. José Vianna
Vaz, se tivesse prestado a'servir de por-tador do telegramma do Sr. Cunha Mar-
tins, offensivo do caracter do illuslre
magistrado.¦ Itio, 9 de abril de 1897.

Auiitppi-0 Azevedo.

Cnrno liquido.
A Cirno liquida do Ur. Valdés Garcia

é um bom modilicador da nutriefio.inuito
rocomnicndavel nos casos de diarrhéa
clirunica, atouias intestinaes, tuberculose
pulmonar o ulcera do estômago. H pôdeser utilisada com vantagem nos casos em
que » alimentação pelo ...eto for neces
saria.

Dr-Ani.mno dr Souza.
• ¦ R-oi* -ju.» razão

nenhum dos preparados nacionaes ou
estrangeiros, . destinados a combater as
doenças das vias respiratórias, conseguiu
a fama que lem 0.Peitoral de canibará dc
Souza Soares?

—li' porque nenhum lem realizado tão
grande numero dc curas imporíamos e
nierecido em lão subido gráo acoiiliança
da illuslre classe medica.

•tOiropo Vlnl
Ninguém pensa bojo nos iaropes de

goinnia, de lolon c oulros peiliiraea; o
AYiro;)* phrniciido de, Vial supplanloil-os
todos, porque cura mais promplamente
Cdnstípaçõcs, tosses, calarmos, inüuenza,
cm virtude de suas propriedades cica-
Irisanles c aiitiscpticas.

,— '«"ififtpi !—

IO do nliril ilo ÍSDY
A-MVlinSARIO

Ao dislincln capitão Ubaldo Soares da
Silva felicita pelo dia de hoje, desejando
lhe felicidades; o amigo

A. A T. C.
I'*LllÍOl-.ÍÜ'>QS

Complela hoje. mais uma primaverao capitão IJbaliío Soares da Silva, moço
digno u niiiiio estimado por seus amigos,
quu o abraçam sincerauiento.

Seus admiradores.

I*i*|iton-i Cluipotoaut
Tudns as moléstias do estômago sus-

tam as funeções deste órgão, provocandodigestão laboriosa c dolorosa, represen-
lada por cilindras, dores, crispnçõns,
dores de cabeça c somnolencia depois
d.í i-oiiiíd.i; b.isla fazer uso do Vinho de
Peptuna de Cliapgteaut para que laes
inconvenientes dcsappareçám.

Milngri-o
0 Sr. Anlonio do Situas Moniz, rua

largado S.Joaquim n.l38,escarr:iva sanguo
e piis com máo cheiro, só dormia muilo
pouco -CiilR-O, por falia dc ar, tossia
cxlraordihàrianicntc o vomitava, tendo
feltro fi falta ileappetilc. A 20 dc setembro
du'18.4, récollícu-so ao hospital du Nossa
Senliiira do Soccorro, os médicos o des-
enganaram, dizendo que ellc uão tinha
mais pulmões.Puis liem; n Sr Anlonio Moniz esta
completamente curado o gordo; com o
xarope de Alcalrão e jatahy, do 11. du
Fiado.

A -.«.'.lltlltiVll cJom ICi.tt.tlos
..'nulos clc» l.rnzll

(sÓCtnilAOK UE SE0UR03 MÚTUOS soure a
VIDA)

Sede social — llio de làneiro — Ilua da
Caiulclana

Primeiro sinislrn:
Data em que foi effccluailo o seguro —

17 de junho de 1886.
Dala cm que falleceu o segurado —20

dc novembro de I8!)li.
Data em nuc foram recebidas as provascompletas do fallecimento no Kio dc Ja-

neiro — 5 dc março tle IS97.
Tempo decorrido cnlro a data do se-

gurn e do falleeiitiento — I5G dias.
Tempo decorrido entre a data do re

ccbiuicnto da; provas 110 llio dc Janeiro
c a do pagamento no 1'ar.i — 10 dias.

Pará, 15 do março dc 1897 — IlImsSrs.
directores da Equitativa dos; Estados
Unidos do Brazil — Itio do Janeiro —
Venho por meio desta agradecer-lhes a
pontualidade o lisura com quo se houve
essa companhia na liquidação do seguro
que o fallecido Sr João Teixeira Martins
Ferro nclla fez em meu favor, pois, tendo
as provas completas do sinistro seguido
d'aqui a 17 de rerereiro ultimo, já hoje
estou embolsada da impürtúncia ..(.ti-
rada, procedimento este da parto da ai-
liulida companhia que muito a honra.

Ilèccbam YV SS. os-protestos da minha
maior estima c consideração — Dc VV. SS.
criailiialteuta o obrigada — Theodomira
Cândida Ferro.

(A assignatura estava devidamente re-
conhecida)

Recebi daEquit_ii.„ dos Estados Unidos
do Brazil, sociedade mutua dc seguros
sobre a vida, a somma dc novo contos du-
zenios o setenta c sete mil o cem réis
('.1277.1110!, importância do seguro quecm meu lavnr fez sobre sua vida o falle-
cido JoãuTeixeira Marliiis Ferro,cômoda
apólice n. 28, no valor de dez conlos de
réis (10:000.), menos a prestação semes-
trai de 72?jK)tiO, vencida ,117 de dezembro
dc 1890, quo n fallecido deixou do pagar
como o Complemento dn primeiro prêmioau11u.1I sobre » dita apnhec e pelo pre-
sente recibo dou plena e inteira quitação
á mé-Cioiuib sociedade de todos os di-
reitos na referida apólice, a qual lica
assim de nenhum, .valor

Pará. 15 dé março de 1807—'fíieodomira
Camlnhi 7-'-)t-o—Tesiõniniihas;: /l/emiiifr*
José da Crur — Antonh II >le Andrade.

(As as_l. iiafiiraá estavam devidamente
reconhecidas)

l>o-,-0,AleíS'_'4_|
.E'J-EIU AS-.V

0 Sr Alipi. Tacídiin... dislinctissimo
capilão ij_í l> tle iíif.inl.ci ia. solfnvi brou-
fliii„._ii;aiiii- üiKÍjj. d_r .'ti .ijiió.. Ccro.-se
'.'(;itl 0 í-tltllí^àcl t /_/_..-Pi_.li)__^ _

lloni-a no jatuliy
PACTO .'HP.iO-iO

lim cidadão do idade respeitável, ves-lido eom a farda e o boné .],s empre .a-dos ,h eslrada dc feri o Cenlral do _rj.ilToi comprar em nmi pharmifla o .,f..../,"(") t*.,inlahy, Ac llr.iii.ri_ dc PradoO pliunii-ivulico. (jue :ijí> linha o pre-parado, ilisíe-lhc qne esso xnn:p'.' uio
prcslava; no que replicou.lhe o Iresuez,
que é um admirador eiilhtisiasla do mi-l-grnso Jalaliy c .igr.idenldo aos seuslienelicos c-ITolIn., qíin a pliarmacia d qjipnao piesiava, c levaram a questão alévias de fado.

Como u jusliça sempre Iriumphoii, sa*uvencedor o digno e lírios,) representanloda mais rnlicpida c solidai ia corporação
que u.idieii-Dios im Liavo, porlaiílo,aos disiiys empregado:, da csltad. dçlerro Leiiiial do Uiatil qae sabo_i sef
leaes e :-•¦oiih.cid.j, í

. Ao oBtrntlut. do forro
-Pedimos providencias a (piem competir

para os soguintes fáotos oefiorridos naaestradas de ferro-Central c Lcopoldina eoutros ramaes: como b de praxe cm cer-tas o detorminadas estações; ha uma do-morado vinte a vinte c cinco minutos,
para almoçar ou jantar; acontece queBcam nos carros as malas c utensílios
dos passageiros, sem garantia alguma do
segurança, pois quando voltam os refe-
ridos passageiros a tomar seuj logarcs,
uns ficam sem as malas, oulros sem
cliapéos o outros objectos; so reclamam
dos chefes dos trens, estes respondem
quo não tém responsabilidade alguma.
Estamos convictos disto, porém as diro-
ctoriaa ou os Srs. chefes do trafego,
para garantia do publico, podiam dc-
terminar quo nas,estações em quo pa-rassem os trens pára refeições houvesse
um vigia quo puzesse cobro ao abuso
da galiinagcin, ao contrario 6'preciso os

Íassagciros' 
- munirem-so de almoço ou

antar, para não saírem dos carros; c
ficarem dc sentinella ao que lhes per-tenco.

Aproveitando o ensejo, venho reclamar
tambein contra a má interpretação dc
quasi todas as estradas do ferro, quo,aceitando despachos dc cncouimeodas o
cobrando o frete excessivamente muito
mais elevado do quo o do despachos or-
dlnarios, levam as referidas cncommon-
das a chegar ao destino doxo, quinzo e
vihto dias, qqando eslo prazo deviam
levar os despachos ordinários. Parece-mo
quo a interpretação.6 contraria, pois. su-
jeilando o cxpellidor ao excessivo freto
como- cj,con'iii0-da_ devia ser rápida a
entrega,e não com a morosidade de des-
pachus ordinários. Urge que o Sr. di-
redor da Estrada do Ferro Central tomo
enérgicas providencias conlra a péssimaalimentação que o hotel dc Entro Rios,
que dizem pertencer á Central, fornece
aos passageiros. EstC3 saem sempre da
mesii com tome, embora paguem á boca
do cofre. Sabemos que é malhar cm ferro
frio, mas ahi ficam as nossas reclama-
ções c s.ndiquem, que encontrarão a
verdade.

. Um por todo?.
_¦.¦-¦.¦ 1 _. ¦ ., . 1 ._rjffi**ni. , .. . ._, .

En ora iit-csim
Attesto e jurarei, quando me for pc-dido, que, solfrendo de asthma lia muilos

annos, nao tinha mais esperança do ser
curada do tão afflictira moléstia; quandoem boa hora mo aconselharam o uso
do Xarope Peitoral dc Alcalrão e Jatahy,
preparado pelo Sr. pharma.culico Ho-
nono do Prado, com o qual xarope me acho
completamente curada ha quasi um anuo.

Uio, 10 do solembro do 1880.
Maiuana dos Heis Oi.WEmA,

ltua do Bezcnde n. 21. .

Jüu era assim
0 Dr. Aguilar Machado, illustrado chi-

mico do Laboratório Nacional dc Analy
ses, é entlinsiasta apologista do Alcatrão
éjatuhy, por conhecer os seus benellcos
efleitos em pessoa dc sua Kxina. familia

¦¦____, .'

T>. 'JBei'iii_-'<lii__. Rosa
curoti-se ' de rouquidão e iriuila' tosse
secca, sómcnlo com dois vidros de Alça-
trão e jalaliy. Residente á rua do Lavra
dio 11. 120.

Garne liquida
.Dr. Álvaro Caminha Filho áltesla á fé

do seu g/áo que tem empregado sempre
com optimos resultados a Carne .liquidado Dr. Valdés Oarcia, todas as vezes quetem necessidade de manter as forças dos
doentes, quer no curso das moléstias,
quer nas convalescenças, c iieste sen-
lido podo garantir noni toda a segurança
que é um tônico por excctíenciá c" um
bom alimento.

Kio dc Janeiro, 1 de dezembro do 1894.
ür. Ai.vauo Caminha Filuo.
= nj», j

A.l<*a._'uo o.jatahy
Milagroso medicamento, que produziuas seguintes curas :
D. Mariaima It. Oliveira, aslluna dc

muilos annos.
Francisco Mendes, dentista, bronchite

de 20 annos.
Mme. I. Manzoni, bronchite asthmatica

dc 8 anuos.
Zacarias M. Teixeira,, escarros de saii-

guc.. A. Leite Maia, tosse c sulfocação.
Augusto 11. du Carvalho, bronchite dc

12 annos.
l'ai_any, grego, asthma julgada io-

ciiravel.
Anlonio Pereira de Almeida, rouquidão

e tosso.
K mais nutras curas, que .nos é impôs-

sivel enumerar, porque lemos mais de
mil altcsiadoâ.
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Oarno liquida
Altcsto que .1 — Cnnis Liquida ¦ do

Dr. Valdés Garcia é um exceieute prepa-rado, poderosíssimo auxiliar tônico e
nutritivo, que lenho empregado cora
proveito nas moléstias cm que lia neces-
sidade de admiuislração de maior quan-tidade de alimento cm pequeno volume
e actualmente nos variadas fôrmas de
pyrexias reinantes,

llio, 17 do março 1894.
üh_11_N-1que oe SA

Eu ora ivwsim
0 Dr. João Benicio dc Mello curou-se

dc bronchite chronica, usando o Alcatrão
. jatahy, do II. do Prado.

«-_**». . ¦

Carne liquida
Altcsto que tenho empregado com muito

Sroveilo 
a Carne liqitvla, do Dr. Valdés

areia, no lyinphatismo, anemia o coa-
valcscença das moléstias graves.Kio de Janeiro. 14 dc agosto de 1891.

ÜR. Bustasia-TS Sa',
medico dos hospitaes da Santa Casa e

Ordem Terceira de S. Fraucisco da
Peuitencia.

_fj_u ura ussini!
.... Um menino
Bello, gentil e rosado I
Táu galante e pequenino t
Tio queridu c láo beijado I
-Ias, uma. tosso medonha .
Taes estragos fez cm miia.
Que, digo com voz itiitunha
Cheguei a-ficur assim 1 ;'"
Cansei toda a medicina..* Estive a desesperar...
E sempre a tusso, moilna
A não me querer deixai I

. Mas ao Ilonorio do Prado
. clitincul. recorri,.
liara usai do'preparado

. Ue Alcatrão e Julaluj.
Curado completamente
«'uma alegria soiii llm,• .ligo agora a IbdS a gente,
Consegui t. ficar, assim t
Itemedio assim nunca vi;
K' de um tlToilii que pasma,

,0 -.ÇAI--0 11 MT.MIY. Cura br.iithites e assliina.

-.uirofiido .
Soffrciidn dc má digestão, c com tanta

gravidade qüc llcava suffocado depois dc
cada refeição'; llz uso dc muitíssima, rc-
ceitas Jo.ir.clhnres medicos desta ci-
Jade, s.m rcsulláda nlgum, pois minha
doença rtiiilitiu.iv.i cada vez mais amar-
guianilo-mc a vida. Desanimado, resolvi
cxprrinicnlpr a3 Pilulas Anlidyspepticas

o Dr llcinzclniaiin c desde as primeiras
pilulas colhi excellenles efleitos. Segui
(ornando Iodos os dias nina pílula meia
hora anles do jantar e já Ires vezes poreslar restabelecido.

Attesto que solTri desla moléstia dois
atidos. padecendo horrores, prejudicandouieiii negócios c gaslando exlraordlna-
ria quantidade dc dinheiro em medicos
e bolica. Quem ler esle altestado poderá
julgai quanto sou grato ás Pílulas Auttd.spcptica.s do Dr. Itt-iizelmaiui.' Leomaiido UorlcociiÊA negociante.

Dcpo.n_rio_. Silva Uo__ea «t C._-r__ des. redro.

' Curn do „-thma ' ¦;-'-''
Br. Bonorio do Prado — Góm a maiaviva gratidão c reconhecimento. venU.attestar por minha livro o espontauc»

vontade os resultados benéficos o mara-vilhosos que colhi com o uso úo vossomilagroso Alcatrão e Jatahju.
Soffrcndo ha 20 anil_s do asthma, eracontinuamenic perseguido por fortes ata-

ques desso {.rrivel mal, toda a vea quecomeçava a estação iuvemosa. Sempreusando innumeros preparados, receitados
por distinetos facultativos e sem proveitoateum, resolvi deixar o meu Estado na-tal (Minas), altrihuindo ao clima do meaberço o meu continuo soliriuiento. Ma-dci-mc para S. Paulo, onde aclualmenteresido, o o mal continuou a torturar-me.

.Por um feliz acaso, destes que a Pro-vidcncia proporciona aos que solfreni,encontrei-me, em um dis cm que c-siavsmuito alacado dc asthma, com o meaamigo c compadre ür, Joaquim Baplista,
das Neves, o qual aconselhou-me cominsistência a usar o milagroso xarope
do vosso especial preparo. Descrente
como andava, não _ui_ aceitar o con-
sclho do mou amigo, mas, á vista de
sua insistência, comprei um frasco doxarope. Comecei a usal-o, o qual não
foi o meu agradável espanto quandosenti-me muito alliviado e logo depois
bom! Continuei a usar por espaçoIde
alguns mezes o mesmo medicamento ehoje, que me sintocompletamcntecurado,
sem a mais leve perturbação dos orgâoírespiratórios, venho jubdoso apresen-
tar-vos este documento, pedindo paraque sela divulgado, a bem das victima»soffrédoras.do lerrivel mal.

Com toda a estima o consideração,
- Kn.Aiinu D. Badar6..

(lento da cadeira dc l.ittn do Oymnasío
do Campinas.)

Peitoral de CamblirA
Godoy Fernandes & C., droguistas fe

rüa da Quitanda n 00, receberam, dire-
etamento da fabrica, cm Pelotas, uma
grande partida do ._-it_.oi de Cambará,do Souza Soares, o remedio, mais pode-roso conlra aa tosses de qualquer es-
pode, quo vendem nas condições mais
vantajosas.

Mnl «Io mor (onJAn <lo mar)
Para este terrível soflrimento, assim

como para todas as moléstias do esto-
mago e dos intestinos, csiá reconhecida
a Nectandra Amara, remédio paulista,como o mais oDIcaz e prompto medica-
mento; encontra-se á venda cm todas as
phàrmaciãs e drogarias.. '.

Pollornl do Cuinbnrá
Araújo lfreitas & _., droguislas a rna

dos Ourives n. 114, vendem por preçossem competência o acredilado Pciloral
de Cambará, de Souza Soares, dc que re-
ceberam uma importante remessa, dite-
clamcnlu da fabrica.

Di*. T.ottcMicourt
VIAS .niNARIAS, MOLÉSTIAS OAS SE(C.I0R_l

E ÒPEIIAÇÕkS SE)l OOR
De volla da sua viagem á Europa, onde

praticou os iillnnos progressos na clinica
do professor Uuyon, nas moléstias das
vias urinarias, c, com us professores le
Dcntu o Auvard, nns doenças das se-
nhoras; de posse dó 11111 arsenal cirur-
gico moderno coin aperfeiçoamentos do
tiulor, pralica todas as operações e cura-
livos, sem dor; emprega ã lusopsià e
nntisepsia nau operações em geral.Estreitamento» da' urclhra, sem dór,
cystites, iislulas, bemorrlioidas, hydru-
ceies o gonorrliéas.

Operações c curativos no utero, corri-
mentos, liemorrhagias, caiharro o ta-
mores.

Esterilidade.
Pedra na bexiga, pela lilhotricia. '
Operação dos pequenos tumores, ab- i

cessos, furunculos o' panaricios ¦ pei»anesthcsia local sem chloroforniio.
Consultas, curativos e operações Sem.'

dor, das 1. as _ Coras, á rua* Setu dc
Setembro.

O Poitornl tio í:uiiil>ur-\ \ .
Vende-so em todas as pliarmacias e

drogarias. Cuidado com as imitações o.falsificações I 0 verdadeiro traz- nos ro-
tulos quo circulam a rolha e gargalo de
Cada frasco a lirma do autor, J Alvar Cldc S. Soares, e sua marca industrial.

Curados du vicio nlcoolloo
Ao publico entregamos a leitura do

documento infra, Armado pelo honrado e
conceituado medico clinico Exm. Sr.
Or. Joaquim José de Siqueira qiiG.-g_i.tit~c espontaneamente, nos enviou. Kilo:

« Eu, abaixo assignado, doutor em me-
dicina peta Faculdade do Rio do Ja-
neiro, etc.

Attesto que, tendo, 03 Srs. Francisco
Olympio o Bellnrmino de tal, que viviam
quasi que diariamente sob os effeilos do
vicio da embriaguez, feito, por conselho
meu uso do Itemedio contra a embriagues,
preparado do pharmaceutico Granado,
acham-se hoje livres do vicio, a ponto,dc não poderem supporlnr o cheira da
aguardente, sua bebida prcdilecla, e quelá ae entregaram ao trabalho do qualtiram o necessário para sua subsistência,
o que uão podiam fazer, devido ao uso
continuado da bcbida.que ia pouco a poucominando,si.-m elles sentirem,a sua ______
e j»r cunsegnintu a sua vida.

vassuuras, 26 de março do 1897.
Dii.Joaquim Josd oe Siqueira,

- Cuidado com as imitações o substi-
tuiçõt.. ... -

Para ovitui* duvido.
Para desilludir algumas pessoas quomo conhecem pouco, lhes declaro quenão lenho irmão nem qualquer outro ps-rente nesta capital,
ltua do Ilezende n. 40, sobrado. . -

Capitão Francisco Menoes oa Silva
engenheiro militar.

Provontlvo
Na rigorosa estação calmosa, 6 do be-

nefico resultado fazer-se uso antes das
refeições, de um cálice da Água inglezes
de Granado, como efllcaz preventivo das
perturbações gastro-inlestmaes, casos mui
communs n'este periodo, pois, a exocl*
lente combinação pharmaceutica, ga-ranle a indicação theraupeuti.a da _lou->
Inglesa de Granado, tônica, uiiti-febrtl »
paentiva.
Illlxli- de noz de Kola com*

posto
. Segundo a fórmula do pharmaceutico

Granado, approvada pelo Instituto Sani-
lario, é um cxc.il.ute anti-dyspcplico
lonico e nutritivo ; a sua acção _mí-n_u-
rusiiienicu constituo valioso regulador das
excilacóes nervosas o - como alimento
equilibra o restaura o decaimento das
lorças, tanto na velhice como ua Infância--

Este elixir salutar e agradável recom-
menda-se cm Iodos us casos cm quo o
organismo reclamar um uatauicutu con-
lortavcl cmitri!iY_,tuuiaiid_-se um cali.c
as refeições.

A' veud- na pharmacia o drogaria Gra-
nado; á rua Primeiro du Março, Kio do
Janeiro. ..

1 ¦*_» ¦ . —

Doaal'»cdlaÍ-t
Nmc. ti. IIosx Cardoso, retirando-.*

temporariamente para a Europa e nio,
podendo, por falia dc tempo, de-pedir-__
pessoalmente dc suas amigas o clientes,
-IT_..cc lhes os seus prestitnos eu Parts,
rua d'Apgouléine n. 27.

Capital, 7 dc abnl de 1897.

I>i*. Trilha de T.oino»
residente á rua das Marrecas u 25, ilií-
tiiifliisiiuo clinico e medico do hospital
tle sangue 1I.1 palrrolica guarda nacional,
major honorário do exercito, allcsla os
clfcilns rcaes do Alcalrão ejalahy, de H.
do Prado, remedio contra iosses, brpa»
tintes, aslhma e rouqiiiiláo. ¦

Cnrno liquida
... Communico-llic que tcniio empre-

gado cum proveito . m casos de dtbiMade
e twriii-i o preparado dc V. 8.. tlcnomi-
nado Carne liquida c. acredita «ir clle
preçt.ir bons 3',-rviços liai inulcstias em
qui* V. S. ri áconscllia.

Ibu dc Janeiro, 7 dc dezembro de 139!—Ua" c-.ciri.i... Lázaro Tuunnlio.

Eu cru nwNÍm
O SR. JOSÉ DE ARAUJO OÕBS

da brigada potici.il, sentia dores no peito,tosse . não podia .respirar; curado com
o Alcalrão ejalahy, Ao Ilonorio do Prado.

Auomia
Certifico que me lie curado cn cortotiempo de pobreza dc sangre y anemiausando Ias Pildura*. dc lli.no dcl Dr.

lleinzelmaun.
Caiu os Aktcb'!W.

(Firma legalizada.)
_^ -. *"¦-**

Coqueluche
Eü EBA ASSIM ' - ._

0 alcalrão e jaiahy, de HonoriO da
Pr.tdo. acaba dc curar a gentil criancinha,
Heie, id.laifada lilhinha da Rima. Sra.
viuva Marques (rua faysandu a. Vil _tt-ius-iiiii t-M. ctj-tattwM, .

í.
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Cnrno liquida' 
O&baixo assignado, doutor em medicina

pela faculdade do llio de Janeiro, attcsta
que tem usado.na clinica o preparado
Carne Liquida, Ao Dr. Valdés Garcia, com
o melhor resultado em doentes debilita-
dos c que tem'enfraquecimento, quer
congênito, quer devido á moléstias chrq-
nicas, o- que- aflirmo sob a fé do meu
gráo. - 

Rio do Janoiro, f> de ogosto de'1893.
Dn., Jose-LEonoi.no Ramos. ¦>

«g» ' .1 
'

Peitoral do Cnmunru
Silva, Gomes & C. continuam a tor

grande deposito do prodigioso 
'Peitoral

de canito-a, do Souza Soares, quo vou-
dom nas melhores condições ua praça
em grosso e a retalho.

Rua de S. Pedro.

A commissão abaixo assignada, promo-
(ora da fundação deste Cassino, avisa aos
Srs. sócios que flea transferida para do-

mingo próximo futuro a reunião annun-

11,» ?
RüA URUGUAYANA ÍL 148 A
t)o'accôrdo com a resolução tomada

em sessão administrativa, convido os
Srs.. sócios que queiram tomar, parte,
no Pic-Nh que lera. do.-eflectiiar-so no

. Silvestre, domingo25 do. corrento,.a vir
¦inscrever-se no- livro de Ouro que se
acha nesta secretaria. • . .

Rio, 9 de Abril do 1897—0 1» secre-
tario, 6'usj/ar rio Castro.' .¦'".' ,'j

LYCEU LITTERARfO PORTUGUEZ
Fundado om 1S«8

I E3 RUA DASÁUDE j.È 3
unoo da rn.iisiiA

Cimos necturnos gratuitos de mttrucçSo
primaria é secundaria, sem ilislincção
de nacionalidades e classes.
Faço publico, para conhecimento dos

interessados, que, na secretaria rospe-
ctiva, acham-se abertas as matrículas
para os diversos cursos noclurnos man-
tidos por esta associação, todos os dias
úteis, das .7 ás O lioras da noite. ,,,

Conlinunm a funceiOiiar os cursos de
portuguez, contabilidade, calligraphia,
franecz, inglcz, allemão, italiano, cos-
mograpiiia, gcographia, historia univer-
sai,ariilimdica, álgebra, geometria e trl-

§oiioiin'iria, 
desenho linear, geométrico,

c machinas. de architeclura, de ornatos
e figuras; aula especial de commrJrcio, de
tachygi-iiphia e o curso do náutica.

Para a inscripção não é necessária a
apresentação de requerimento, basta a
presença do candidato.'

Outrosim, commtinico quo a abertura
das aulas terá logar no dia 4" do maio.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1897—
O secretario, -/.<!o de Afjbnscca.

Ciada para amanhã—Miguel Braga—João

t/sis—Celestino Gama Lobo—Jayme Pirdo.

Bellodromo Guanabara

Os Srs. amadores que quizerem tomar
parto nas corridas quo. se realizarão
amauhâ.doimngu 11 do corrento, são con-
vidados a comparecerem boje ás 6 ho-
rua tia tarde, neste estabelecimento.

Mesta mesma oceasião serão aceitas
inscripçõtis para a disputa do prêmio de
1:000/, que será dado nos primeiros dias
do próximo mes de maio. ... -. -. -

Capital Federal, 10 de abril do 1897—
A directoria.

Partido Republicano Na-
- .. oloiiul

OIRECTORIO DO E. SANTO .

De ordem do cidadão presidente. f,aço:
publico ((uo amanhã, d. 1 hora da tarde,
no salão, dcslò diredorio, á. rua Ra-
tumby n. 04, fará uma conferência pu-
blicV o cidadão Dr. Manoel Cdrvello Üc
Mendonça, para a qual são convidados
todos.'os filiados c republicanos som'
distiucção de matizes— Odilon Denevolo,
1* socretario.

EDITAL
•O Dr. Koemio da Silveirat2* delegado

auxiliar, do ordem do cidadão Dr. chefo
ú6 policia; faz publico quo os ychiculos
que transportarem cargas deverão subir
pelo trecho da rua de São Pedro, entre
as ruas dos Ourives e Quitanda, devendo
os' vásios descerem pela rua Thcophilo
Oitoni.

2.» Delegacia de policia auxiliar, om 9
de abril de 1897—Nocmio da Silveira.

Club Wagner
A partida correspondente ao mez de

março rcaliza-se boje.: todos os Santos, 10 de abril de 1897 —
C. Baplisla, 1" secretario interino.

Prefeitura' dó 5>lstrloto
S<"cdei'iil •

DIRECTOHIA DR FAZENDA • 
' 

.'

SUII-DIIIECTOUIA DE I1ENDAS ¦

1" dislrielo 
"

De accôrdo com a lei, previno aos in-
lorossados que vou proceder ao lançq-
mento dos impostos predial o de alvarás
de licença para o exercício de 1898, nas
ruas dps Andradas e Uruguàyaha, tra-
vessas dó -Oliveira e Rosário, largo- do
Rosário e praça General Osório, con-
vidando-os a apresentarem opportuna-
mente òs recibos, contratos do arren-
daineiilo o outros ilo&lnfenlos que pos-
saiu servir de base á fixarão do-imposto.

Sub-directoria do rendas, 4* secção, em
6 do abril de IS97 — 0. encarregado do
lançamento, Firmino Cameleira.

Companhia do FlnçAo o To-
ciclos Coi-uovndo

ASSEMBLÉA GEnAL ORDINÁRIA
Convido os Srs. accionistas a reuni-

rem-se cm assembléa geral ordinária,
no dia 24 do corrente, ao meio-dia, no
cscriptoiio da companhia, á rua Vis-
conde de Inhaúma n. 3, 1* andar, aflm
do lhes serem apresentadas as conlas e
relatório da.administraoão do anuo social
de janeiro a dezembro" de IS96, c bem
assim o parecer rcspcclivo do conselho
(Iscai e elegerem os membros do mesmo
conselho e supplentcs para o anno cor-
rente. .'..->¦

As transferencias de accòos ficam sus-
pensas desde o dia -21, inclusive, até
aqtietle ,em que se realizim a assembléa.

Rio do Janeiro, 8 de abril do 1897-0
presidente, Forlunàlo Cardoso da Costa
Guimarães: • •

Monte de Soccoi-ro
GARANTIDO PELO OOVEnNO DOS ESTADOS

UNIDOS DO UnAZIL
Tendo de proceder-se á venda em lei-

lão no dia 28 do corrento mez dos pe-
nhores correspondentes as cautelas ex-
trahidas até 31 de março de 1896, pre-
vine-se aos mutuários para resgatarem
ob respectivos penhores, ou renovarem
os contratos, antes do dia lixado para o
leilão. ¦¦

llio de Janeiro, 9 de abril do 1897 —r
O gerente, J. A- dos Santos.

Companhia Ktitrndn do Ferro
Loopoldlna

¦ ADEnTUBA DE ESTAÇÃO
De ordem da directoria, faço publico

que no dia 19 do corronte será aberta ao
trafego a estação Manoel de Moraes, no
kilomelro 51,300 do prolongamento da
linha Durão do Aráruama, inatigiirando.se
nosso dia o novo horário dos trens,
conforme as tabelas afllxadas nas cs-
lações.

llio do Janeiro, 9 de abril do 1897 —
Arthur César de Andrade, inspcclor gerai
do trafego.

Sociedade do «enuron mútuos,
¦obre a vida

PROLETÁRIA
UUA DO TIIEATnO N. 24, 1" ANOAU— EN-

TUADA PELA TRAVESSA 00 MESMO NOME
Convido os Srs. associados a compa-

recerem sabbado 10 do corrente, á 1
hora da tardo, no referido local, afim de
instalar-so a sociedado o dar-se começo
as operações respectivas.

Rio de Janeiro, G de abril de 1897—
Raymundo Ne/f.

ti' BMulrícto > -'''

0 abaixo 
' 
assignado commairnca áos

Srs. proprietários, inquilhv&â, negneian-
tes o mais interessados" que vai pro-
ceder ao lançamento predial e de alvarás
de licenças para o exercicio de 1898,
nas ruas infra mencionadas; previne-osainda quo tenham presentes contratos
e. mais documentos explicativos, con-
forme determina o regulamento vigente.

Ruas: Prainlia, Saude. Coelho de Cas-
tro, Escorrega, Funda, Adro de S. Fran-
cisco,- Pedra do Sal, Matto Grosso, São
Francisco da Prainlia, Jogo da Rola,
Monte, Cunha Barbosa, Livramento. João
Alvares, Harmonia, Propósito, Conselheiro
Zacharias, Segunda. Gamboa, Serpa Pinto,
Barão da Gamboa, Santo Cbrislo, União e
D. Joaquiua.

Travessas: Sereno, Moreira, Cunha
Mattos, Mangueira, Mello Grosso o Leo-
nardo.

Beccos: João José, João Ignacio, Sem
Saida. Mendonça, Escadinhas, Escadinhas
do Livramento o Escadinhas da Con-
ceição.

Ladeiras : Conceição, Felippe Mcry,
João Homem, Livramento e Mendonça.

Morro: Saudo.
Praças: Vinte e Oito de Setembro, Mu-

nicipal c Santo Christo.
Praia: Formosa.
Ilhas: Das Moças o Melões.
Distíicio Federal, 5 de abril de 1897—

0 lançador, A. A. Vieira, . '

!•": O» districlo
ninÉCToniA.DE fazenda

'. 0 abaixo assignado faz publico que yai
proceder ao lançamento do imposto
predial e do municipal de industria c
profissões nas seguintes ruas do G"
districlo abaixo mencionadas: Silva Ma-
nocl, Monto Alegre, Augusta, Victoria
Curvello, Marinho, Lagoinha, Correia de
Sá, Therezina, Triuinplio, Jiinquilhos.
Maná, Constante Jardim, Aprazível, Au-
roa, Paula Maltns, Paraizo, Neves, Tetro-
polis, Occidental, Progresso, Oriente, Ria-
chuclo, Franciscá de Andrade, Lavradio,
Senador Bernardo do Vasconcellos, Tho-
maz Coelho, Rezende, Francisco Muratori
Nova da Alfândega, Relação, Constituição,
Costa Bastos, Visconde do Rio Branco,
Silva Jardim, Luiz Gama, Aqucducto,
Fonseca Guimarães c Fluminense.

Travessas : Torres, Bandeira o Senado.
Ladeiras: Senado, Sanla 'ilicreza, Mui-

rellcs e Castro.
Ilç-cco: Carioca.
Largo: Nossa Senhora das Noves.
Praças: Tlradontos c D. Antonía.
Por isso, pois, pede aos Srs. inquilinos

queiram aprcsnntar-Ilic seus contratos do
locação e sublocação ou (jiiaesquer do-
cumcnlos que possam servir de base ao
lançamento.

4a secoão, 6 de abril de 1897—0 cucar-
regado do lançamento, Henrique A. Soares
de Mello.

»°»ÍHlricto
0 abaixo assignado previnc aos inter-

essados que vai proceder nas ruas infra
mencionadas, ao lançamento dos impôs-
tos predial e de alvarás de licenças para
o exercicio de 1898, o pede nos ínesmos
interessados que tenham presentes todos
os documentos que pos.-iun servir de
¦base ao referido lançamento.

Iluas: Alliança, Alice, Assumpção,
Barão de Flamengo, Conde de llaependy,
Cardoso Júnior, Conselheiro Pereira ua
Silva, Coniiiiaiidante Tamborim, 1). Anua.
D. fiarlota, Farani, Guanabara, General
ScvorianOjYpiranga, Ilaniby, llapemiiim,
Leito Leal, Leão, Laranjeiras, Marqucz do
Abraiites. Martins llihelro, Marqucz de
Olinda, Mundo Novo, Nova Guanabara,
íicry Ferreira, Passos Manoel, Paysandú,
Piedade, Passagem, Roso, Senador Ver*
guciro,. Senador Octaviano c Senador
Correia.
¦ Travessas : Cruz Lima, Paraná, Figuei-
rodo, Silva e S. Domingos.

. Largo : Boticário.
Praças: Ferreira Vianna e S. Salvador.
Ladeiras: Ascurru, Ouurarapos o Serro

Cora.
iVnins: Botafogo 

"e'Saudado.

Filgiwiras Júnior, lançador.

. W Olstrlotò
0 abaixo assignado previnc aos Srs'.

proprietários, inquilinos e mais inte-
ressados que vai proceder ao lançamento
dos impostos predial e de alvarás de
do licenças nas ruas inframoncionadas e
convida-õs, portanto, a terem presentes
todos os documentos que possam servir
de baSc aomesmo lançamento.

Ruas:—Amorlm, Amazonas, Alfredo Rcifi
Augusta, Angelina, Arraial dos Bíblias::
Argentina, Reis. Amalia, Andrade, Affonsp
Ferreira, Almeida Bastos, Adelaide, Amj-
paro," Botelho, Brazil, Bernarda, Botafogo,
Belmira, Bilontra, Bica, Bittencourt, Roa
Vista, Berquó, Borges Monteiro, Cesaria!,
Capella, Christovâo Penha, Cavalcanti,
Carolina, conselheiro Zacarias, Cesarib
Machado, Cupcrtino, eoinrhcndador Teí-
xcira de Azevedo, Cattetc, l)r. Bulhões,
Dr. Niomcycr, Daniel Carneiro. Dr. Do-
minaoü Freire, Dr. Manoel Yictorind,
D. Anna Leonidia, Dr. Leal, Dr. Joaquim
Silva, Dois'do Fevereiro, D. Hmiliá,'
D.'Silvnna, D. Eugenia,!). Luizã, D.
Maria, D. Lcopnldiua, D. Luiza Ourãd;,
Dr. Luiz Silva, Elias da Silva, Ernesto:
Nunes, Eslhcr Correia, Emilia, Engenho djc
Dentro, Francisco Fragoso, Fagundes'Va-
rclla, Freitas Madnreira, Furtado de Meif-
donça, Ferreira Leite, Faria Felioio.Gpyaz,
Gomes Serna, Guilhcrmina Guiiieza, 

'('ua-

rany, João Vieira, Joaquim Soares.José dos
Reis, Josó Doniiiigues, Julieta, Luiz Car-
neiro, Leandro Pinto, Muriquipary, Meira,
Moura, Monteiro da Luz, Marja Flora,
Martins" Costa, Moreira. Mendes, Maria
Vargas, Nogueira. Nocmia Correia, Olina,
Oscar, Oliveira, Oliveira Andrade. Primo
Teixeira, Paraná,'-Prudente de MoracS,
Pedro Reis; Piedade, Paiva, Regina Sa,
Sanla Pliiloinena, Santo Antônio dos Pó-
bres, Silva, Souto, Santo Anlnnio; Sil-
verio, Souza Siqueira, Teixeira Pinto,
Treze de Maio, Tavares; Teixeira do Car-
valho, Venancio Ribeiro; Vinte Cinco de
Março. Vista Alegre, Vianna Júnior, Vi}-
leia, Vital, Padre Januário, í

Travessas: Paraná, Joáo.dc Matlos, Di4s
Pereira, Guerra, Bernarda, Andrada. D<j-
zesseis de Maio, Ferreira Leite, Maga-
Ihfies, Caminho dos Pilares, Estrada de
Santa Cruz, praça Botafogo c becco do
Espinlieira, Estrada Nova da Pavunajé
Terra Nova.

Rendas Municipaes, G de abril de 1897
—0 encarregado do lançamento, Júlio G.
Pinheiro. i

Cassino (iunnnbnraiao
De òrdcrd do Sr. presidente, convido

os Srs. sócios a rcururem-so em assem-
bléa geral extraordinária amanhã, 11
do corrente, qo meio-dia, alim de tra-
tar-se. do utofontes interesses deste Cas-
sino, quo serão resolvidos, por ser a 2'
convufcação.

Rio, 10 de abril de 1897 — 0 2* secre-
tario, A. Amaral.

CASSfrIODO EMGENHD VELHO
A directoria convida os Sr. sócios a

reunlrctit-so em assembléa geral ordi-
uaria, para eleição dn nova directoria,
boje, r.lihado 10 do corrente, ás 8 horas
da noite, no edillcio deste Cassino, á
rua Hiithiõek Lobo d. 128,

Ed. Campos,
PRESIDENTE INTERINO.

IiihI rucçào puhtlca muni-
cipal

Convidam-se aos Srs. adjuntos c ad-
juntas, interinos a comparecerem, hojo,
sabbado, 10 do corrente, às 3 horas da
tarde, no l.yceu de Artes c Olflcios, para
tratan ri de assumpto de iuteresse
commi:;n.

Básico de Credito lloul do
8. I*nulo

De 1 de abril próximo futuro em diante,
das 10 ás 2 horas, çnga-se na thesouraria
do Banco Commercial do Rio de Janeiro,
á rua Primeiro de Março u. 57, os juros
das letras1 hypolbecariasdo Banco de Cre-
dito Real de S. Paulo, coupou vencido na
mesma ítala.

S. Paulo, 25 de março de 1897-0 di-
rectorgerente, José Duarte Rodrigues.

Alfândega do Rio de .S.-moiru
EDITAI,

Concurrencia para comprado lanchas-a
vapor para as Alfândegas de Sanla Ca-
lliarlna, Victoria, Parabyba, Aracaju,
Penedo, Maranhão e Uruguayana.
De accôrdo com o aviso da directoria

geral das rendas publicas de 10 do cor-
rente, por esta iuspectoria, se declara
estar aberta, até 10 de abril próximo, a
concurrencia para o fornecimento de sete
lanchas a vapor para o serviço das Al-
fsndcgas acima ciladas. As referidas
lanchas deverão ser do madeira de
lei do paiz, ter machinismos aperfeiçoa-
do3, dimensões proporcionaes a seguriin-
ça do navegação para os respectivos por-
tos a que se destinam, tendo-so cnivísla
lambem a velocidade. Deverão ler Iodos
os sobresalenlcs e necessários á sua
navegação, e, depois de examinadas por
peritos competentes o aceitas por esta
repartição, serão entregues pelos propo-
nentes á Alfândega a que se destinar.
Os Srs. concurrentes apresentarão sUas
propostas minuciosamente dcscriplas,
nellas mencionando o preço, prazo, di-
mensões, qualidade das machinas, etc,
o também as respectivas plantas para
acertada escolha. Para informações po-
dem dirigir-se á guarda-moria desta
Alfândega.

Alfândega do Rio do Janeiro, 14 do
março de 1897—0 inspcclor, J.F. de Paula
e Silva..

Estrada do Forro Central
do Rrnzll

TMAPEGO DE lIEnUAnoniAS N.V ESTAÇÃO
de Monuo Aouno

De ordem da directoria se declara, para
conhecimento do publico,quc terça-feira,
13 do corrente, será a estação de Morro
Agudo, entro a do Maxambomba c a de
Queimados, aberta a trafego de morca-
dorias.

Escriptorio do trafego, 5 de abril de
1897—M. Aguiar Moreira, sub-direclor do
trafego,

Ht' HHmiiícIo
0 abaixo assignado previno aos Srs.

proprietários, inquilinos c- mais iuteres-
sados que vai proceder ao lançamento
de impostos predial ò de alvarás de li-
çpiiçiis para o exercicio de 1898 nas ruas
iníniiii-ncionadas, o pe.de que tenham
presentes todos ps;dOcuincnios que pos-
saiu servir de base pura o mesmo lati-
çameiilo.

. Adcli.i, Adriana, Alio, Aqnidaban, Anna

.Barbosa, Anizio, Augusta,' Aurelia, Aza-
'moiy Belln, Iialdraco, Rarcelíona", Borges,
1'aroiiiv.a, Baroneza do Uruguayana, l!òa-
Vistu (Tintes os Santos), (ilaudina, Caro-
¦Una Santos, Cunipaity, Christovâo Co-
louilio, Conselheiro Agostinho, consc-
llieiro Jusó Bonifácio, conselheiro Johini,
conselheiro Ferraz, Cuchnniby, Cecília,
Gonslnuça Teixeira, I). Adelaide, Dr. Joa-
quim Meyer, Dr. Silva Rahello, Dr. Pe-
canha da Silva, Dr. Costa Lobo. Duque-
Estrada Meyer, Esperança, lirnestina,
Elvira, 1'ortunalo, de Ilrilo, Fernandes,
Fernandes (Engenho Nov«l, Fernandes,
Fuleiro, Giiltenlierg, G.illllcu, llcrmcii-
garda, Jucinlho. Lauro, Leal, Livramento,
Lopes da Cruz, Medina, Manuela Uárboza,
Mathcns, Maranhão, Magalhães Couto, Jla-
gdaleiia, Major Máscarcnhas, Mangueiras,
MiiKS, Moreira, Moura, Manoel Alves, Mi-
fiuel Fernandes, Nova, Nazarelli,Oliveira,
Olaria, Orligão. Oito de Setembro, Pedro
Alves Cabral, Pinheiro,. Propicia, Piulo,
Santos, SanfAnna, SailfAuna (Matheus),
S. Paulo, S. João (Cacliamby), S. Braz,
S. Joanuim, S. Gabriel, Silva, Saudades,
Silva Mourao, Soares. Tenente França,
Thereza, Teixeira, Visconde do Santa
dzabel.Viscoiide de Tocantins, VVcncesláo.

Praça:
Marqucz do Horval.
Travessas:
Oloria, Christiana, Conselheiro José

Bonif.icio, Rio Giando do' Norte, Silva
Guimarães, Serra do Matheus.

Capital Federal, 5 de abri! do 1897.—0
encarregado do lançamento, Francieco
Dueno Paes Leme.

CERVEJARIAS
A.'

Os representantes das cervejarias Fran-
ziskaner Ilrau c Babyloniu llráu, desc-
jando facilitar aos consumidores de sua
cerveja a acquisiçãodos sellos, declaram
que do dia 10 em diante os condnclores
de suas cnconiiiieudas irão munidos dos
mesmos, que fornecerão mediante "o re-
cebiinento do sua importância.

Rio de janeiro, 9 do abril de 1897—
Georg Maschke j C—Ignacio de Loyola
Gonies da Silva.

Centro Blumnnltarlo Mou-
zinho do AIl>u<iiioi-(iuo

Instnlar-se.-Iia amanhã, 11 do corrente,
ás2 horas d» tarde, na sala da S. B. M.
ao Almirante Saldanha daGama,á rua das
Laranjeiras n. 29, geiicrosameiitc cedida
por sua digna directoria. Pede-se aos
cavalheiros que se dignaram aceitar
listas o favor de envinl-as para Almeida,
Cattetc 215; Eduardo, S. Clemente 22;
Aréis, I!. da Veiga 24. Os cavalheiros
que 'desejarem inscrever-se poderão¦fisoM» nos, ns. 215, 208, 243 e 119,
Catlolc; Pedro Américo 8, B. Lisboa 70,
Carvalho Sá 7, Pinheiro 23, Laranjeiras 36,
4G, 08, 35 o 133, Ypirnnga 22. Guanabara
53 o • 5; Retiro 17, Cosme Velho 76, São
Clemente 32, Olinda 34, Voluntários 137,
S.Christovâo 129, Imperatriz 14, AjudaGO,
Constituição 49, estação Carioco, Lapa 13
(padaria), alto da Gloria (kiosque), Dois
de Dezoinbro 40, Reslaurant Roma (Copa-
cabana).

EStEtADi DR FERKÕ CEHTRAL DO BRAZIL
ArnESENTAÇÃO DE CONTAS .. '

De ordem da directoria, convido W
pessoas que se julgarem credoras "desta:
estrada por fornecimentos fcü.o á divisão
do trafego a, apresentarem suas
conlas ucsle escriptorio alé o dia 15 do
corrente, to

Esc.rijitorio do ^afego, cm 8 de abril
de 1897—M. Aguiar Moreira, sub-director
do trafego. ...

Asnoc.liiçno MaoionMl dos Ar-
.ti»Ui«83rn7Jloiro«nrrabalho,
•l/.o/So- o Moralldaido . •
;Sí'ss|o do conselho hoje, 19 do cor-

roiite,,ás 01(2 horas da tarde,-no'largo
dâ'S.è,|'..II', sobrado: A secretaria esta
abcila.das'4 ás C horas da tarde, nos dias
uleis, onde os Srs. sócios podem fazer as
suas reclamações e quitarem-se. ' •

•Tendo Os distindos facultativos Drs.
Oliveira Maggioli, bulhões Marcial o
Américo da Veiga offcrecidò os seus ser-
viços médicos aos Srs. associados, cum-
pec-mc scientillcar-lhes que, quando ne-
cessilaroqi' dos scrviç.i-B ' dos mesmos,
deverão dirigir-so ásecretaria, paraobte-
rcui uma guia para' aqui-lln fim.

Secretaria, cm 10'dc abril de 1897—0
1» secrelafio, José Ponciano de Oliveira.

Caixa Ronellconto Thoatral
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De ordem do Sr. presidente, convido
todos os Srs. sócios quites a compa-
recerem nesta secretaria, segunda-feira
12 do corrente, ás 4 horas da tarde, afim
do constituírem a assembléa geral ordina-
ria que, de accôrdo com o g Ia do art. 54,
tem de ouvir a leitura do relatório c
balanço do anno lindo e eleger a com-
missão de contas o mesa das asscmbléas
geraes. Outrosim, de accôrdo com o
art. G5, só poderão tomar parto nos traba-
ilios os sócios que exbibircm os seus
recibos de janeiro a março.

Rio do Janeiro, 7 db abril de 1897—
Azeredo Coutinho, 2* secretario das a3-
scmbléns geraes.

ev*'f

(Ital Conipaiiliia tlc Paquetes a Tapor k
oonlliaiii[ilon

SAÍDAS PARA A EUROPA

ELBE  21 do corrente
MAGhALENA  5 » maio
DANUBK  I? . .

O I»A.GJTJBTB

LA LIflURE BRASILIANA
NAVIGAZiONE ITALIAHA

Salda para a lüuropn
ÃOORDAT  29 do corrente

Irmandade do Bantlssimo
Nacrnmonto da Candelária

I1E1-AHTIÇ.ÃO DA CARIDAU.E

Na sala da pagadoria desla irmandade
pagam-se as pensões do 3' trimestro aos
irmãos soccorridòs, no dia 8 do corrente,
das II horas da manhã ás 2 da tarde, e
as esmolas aos pobres soCcorridos nos
dias 9 e 10, ás mesmas horas.

Bio do. Janeiro 5 do abril de 1897—0
Ihesoureiro da caridade, A. Polltry.

IM-efoltur» do Filai rlcto
I*cdcriil

SUB-D1HECT0RIA DU RENDAS
1" IIISTI1ICTO

De accôrdo com a lei, previno aos in-
tcress.idos que vou proceder a lança-
mento dos impostos predial e do alvarás
de licença, para o exercicio de 1808, nas
ruas dos Andradase Uruguayana, traves?
sas do Oliveira c Ilosario largo do Ro-
sario e praça General Osório ; convidan-
do-os a me apresentarem opportunnmotilò
os recibos, contrates do arrendamento
o outros documonlqs quo possam Servir
de base ít llxneãu do imposto. '

Sub-diredprla de rendas, 4* secção, G-
do abril de 1897—0 encarregado dó lan-
comento, Firminq Cameleira.

2* nisTWCTO

0 abaixo assignado faz publico'que vai
proceder ao lançamento do' iiYipòstq pre-
diál o (lo tilViiráS de licenças, para o
exercicio de industria.; e profissões, nas
seguintes ruas:

Coronel Moreira César, Ilosario, lios-
nicio, travessa do. Ouvidor, becco da
Lapa, bccco das Cuiicellos e bccco do
Fisco.

Por isso, pois, pede aos Interessados
que lhe queiram apresentar os recibos,
contratos de arrendamento o outros
quaesquor documentos que possam servir
do base á fixação do imposto.

Sub-direclorla do rendas, 4* sessão, G
de abril de 1897— 0 encarrcga-Jo do lan-
çameiilo, José Ferreira dalloclia.

II' niST-ilIRTO '•-.'

De conformidade' cóih o regulamento
em vigor, faço publico quo (Io hoje em
diante começa o lançamento dos im-
postos predial c de alvarás de licenças
nas ruas abaixo mencionadas, pedindo
aos Srs. interessados quo tenham pre
sentes contratos de anendamenlos re-
cibós dn alugueis e outros qiiacsqijer do-
cuinentos que possam justificar os respe-
divos lançamentos.

Ruas: Affuiitio Celso, Allilia, America;
Rarros Sobrinho, liarão de Angra, Barão de
S. Felix, Capitão Senna, Conselheiro Leo-
nardo, Conselheiro .J.oãu Cardoso, Ca-
jueiros, Costa llarros, Carlos Gomes, Dr.
João Ricardo, D. Lúcia, Dl-, Piragibe,
I). Rosa Sayão, D. Anua Mascarenhas,
D. Joscphiua,'Dr. Nabuw do Freitas; -Ma-
riano Procopio, MonfAlvernc, Marcilio
Dias, Miguel Sayáu, Major Pinto Sayão,
Noemia, Oreslo, Pinlo, Providencia, Sal-
danlia Marinho, Senador Poiupcu, Sara,
Vidal de Ncgíoiros, Visconde dá Gávea,
General Pedra, Senador Euzcbio c João
Caetano.

Travessas: Aguiar, Boa Vista, Carneiro
Leão, Capilão Senna, Coronel Julião, Dona
Felicidade, Partilhas, Pinheiro, S. Diogo,
Souza Pinto, Silva Bayão e Brito Teixeira.

Ladeiras : Barroso e Faria.
Morro da Providencia.
Sub-direfltoria de rendas municipaes,

7 do abril do 1897—0 encarregado do
lançamento, B. J Tavares.

7Sn PABTIDA
I Ingresso aos Srs. sócios com n com-

rjijiiiíciição datada de abril—0 1° secre-
tíirio, Á. Magalhães.

\ C. E. V: lieopoldtna
; TnUJÍ OK PASSEIO EXTIIAOIIIIIMAIIIO

De ordem da directoria, faço publico
(|uc na quarta-feira, • 14 do corrente,
haverá Um trem de passeio cxlraordi-
llario para Friburgo, o qual descerá
sabbado, 17, ás horas do costume.

llio de Janeiro, .9 do abril de 1897—
•ArlhavsiGesar de Andrade, inspcclor geral

Io Irafcgo. -

Moeio<B:n!o l*i)i-tiiKUC/.a do
BSosioilcei.-^iiv

I '
i Couvíido os portugue/.es reccm-cliega-

dos e 'os 
que desejem cooperar para o

engrandeci mento desta sociedade, que
(autos iboucRcios presta aos seus asso-
ciados, '.a dirigirem-se ás ruas do Mercado
ns. 8 e 29, Ourives li. 79, Quitanda n. 153,
primeiro de Março n,34, ou ú secretaria-,
á rua de Santo'Aniaro n. 21, onde se
recebem as propostas — 0 director syn-
dico, llicardo Ramos.

Itecohodorio dn Capital
Feiloi'..!

Por esta repartição se faz publico para
conhecimento dos interessados quo estão
á venda as cstampilhas especiacs do im-
posto do consumo do fumo, regulado
pelo decreto n. 2.420 de 31 de dezembro
ullimo.

São as seguintes as taxas de estampi-
lhas: •

10 reis tendo uma folha 100 cstampilhas.

esperado de Santos no dia 20 do corrento,
- < sairá para

SOUTHAMPTOH
com escalas pela

llnlrín, Pernn.nliuco, Lisboa,
Vlgo o Ckoruourg

no dia 21 do corrento, ás 10 horas da
manhã.

O PAQtTBTH .

wsaam

s. GOF
O 3PA.QTJBTH

oommandantc G. ClPOLLlNà

sairá no dia 12 do corrente para

GÊNOVA EliAPOLES
O PAQtrETEmm

20 idem idem 100 idem.
50 idem idem 100 idem.

100 idem idem 100 idem.
200 idem idem 100 idem.
0,2 idem _. idem 50 cintas,

2 idem ' idem 25 idem.
10 idem idem 25 idem.
20 idem idem 25 idem.
50 idem idem 25 idem.

100 idem idem 25 idem.
209 idem idem 25 idem.

A compra deslas cstampilhas na forma
dos arts. 14 o 15 só poderá ser feita
pelas pessoas habilitadas com o coinpc-
lente registro de accôrdo com o mo-
dclo E c na importância de 200/ para a
capital. ;

Outrosim, se declara que dentro de 15
(Hás,:contados da data deste edital, co-
meçará a flscalisaçáo deste imposto, in-
correndo nas penas rcgulamentarcs os
que. expuzerein á venda ou comprarem
fumo c seus preparados sem os sellos
competentes.

Rcccbedoria da Capital Federal, 2G de
março de 1897—0 director, João Paulo da
Cruz Romano.

esperado de Soulhampton e escalas no
dia 18 do corronte, sairá para Monto-
vidóo e ISuónos Alroe depois da'
indispensável demora. 

'

o siíperTntÉndentí

G. C. ANDERSON
2 Rua General Câmara 2

SOBRADO

,. commandante M. TISC0RNIA
sairá no dia 18 do corrente para

GÊNOVA E NÁPOLES

Compagnie des Hcssagcrics Mariliracs
PAQUEUOTS-POSTK PRANÇAI3

AGENCIA

79 RUA PRIMEIRO 0E MARÇO 79

SAIUAS PARA A RUROPA

PORTUOAL.
CIIIL1
BRESII,....

14 do corrcnlo
2B » •
12 > maio

Cornpntihin A-gavis Amorlcnno
... usciiiUTOiuo

23 Rua Nova do Ouvidor 23
' EMPRÉSTIMO 

'DB~ 
1.000:000*000

: As fracções de debentures sorteadas
no dia 0 do corrente foram as de

«-O—8

tij'inn:ia1» Strniiintlcó do
isot»r<>go

A recita do mez de março terá logar
hoje 10 do corrente.

Rio, 10 de abril de 1897—Secretario,
Rodrigues.

Cluh Wagner
2' E ULTIMA CONVOCAÇÃO

I A direcloria convida os Srs. sócios a
rcuiiirVMri-se em assembléa geral,,ordi-
naria, phra eleição d.-i nova directoria e
comiiiiMsõcs, amanhã, domingo II do
curreíife, á I hora da tarde.' 

Capilal, 10 de abril de 1897-0. llaptista,
2» secretario, interino.
i <;liil> de H. Chi-iutovão

Previno aos Srs. sócios que a dircclo-
ria resolveu não realizar u bailo annun-
ciado para o dia 17 do corrente, cm obe-
dieiicia'a motivos de ordem.

Rio","9 'de abril de 1897—0 1' secretario,
Pitlar Filho.

! VILLA IPANEMA
. COPACABANA.

, Amitíilin, 11 <lo cori-en-
rontC) lia.vei*A n, inaiiaru-
riição <ír ii<«'uti potuvol
,<loi rio Mncncos, ua pve-
«onça, «loa Illnios. Sriü.
üi-s. Ruyinuudo ITloros-
ta- <1o Mirando, tlirootor
gfei-al clttgi Otox-as Publi-
eas, o Luia: «3iouaca«Tra
Amorim <lo 

"Valle, 
ohofe

do f>- diislvieto, u quem
om, inovíi dores devem
esto grando melhora-
mento; hioiido amboH ro.
cobidou pólos liabituu-
tos desi:c lograr, com
imiMi(ta çfo^notos, desdo
a Ig-rcjiul»», ate o liotol
na Villa Ipanema.

nocol)c(!i>i'ln da Cn pitai
Fndoral

Por esta repartição se faz publico, para
conhecimento dos interessados, quo so
acham á venda as cstampilhas especiacs
do imposto do consumo de bebidas, ro-
guiado pelo decreto n. 2.421 de 31 de
dezembro ultimo.

São as cstampilhas das soguintes ta-
xas: ....

12,5 réis, tendo uma folha 30 estampi-
lhas.

20 idem, idem, idem, 30 idem.
25 idem, idem, idem, 30 idem.
40 idem, idem, idem, 30 idem,
50 idem, idem, idem, 30 idem.
00 iileni, idem, idem, 30 idem.
GG0 idem, idem, idem, 20 idem.
IÍ000, idem, idem, 30 idem.
IÍ320, idem, idem, 20 idem.
!£800, idein, idem, 20 idem.
3Í0O0, idem, idem, 20 idem.
A compra de cstampilhas, na fôrma do

art. 10, só poderá ser feita pelas pessoas
habilitadas com o competente registro,
de accôrdo com o modelo—D, na impor-
lancia mínima do 2005000.

Outrosim, se declara que, dentro do 15
dias.contados da publicação deste edital,
começará a fiscalização desto imposto,
incorrendo nas penas rcgulamentarcs os
que expuzerein á venda ou comprarem
bebidas sem os sellos competentes.

Rcccbedoria da Capital Federal, 2G de
março de 1S97 — 0 director, João Paulo
da Cruz Ronurno.

AVISOS MARÍTIMOS

Couipagníe des Hesfageries Hariliuies
PAQUEUOTS POSTE FRANJAIS

AGIRIA

79 RUA PHIillEIRO DE MARÇO 79
0 VAPOR

0 paquete CIHL1, commandante Vaquier,
esperado da Europa no dia. 11 do cor-
rente, sairá para MOMTEVIDEO o BUENOS
AIRES depois da indispensável demora.

O .'paquete PORTUGAL, commandante
Rossignol, esperado do Rio da Prata uo
dia \h, do corrente, sairá para LISBOA o
IIOHÜEOS, locando somente em DAKAR,
depois da indispensável demora.

Pede-sc aos Srs. passageiros do paquele
Portugal para virem à uírencia salisfa-
zer as suas passagens até o dia 10 do
corrente.

Para cargas trata-se com o Sr. J. Del-
duque, corretor da companhia, no edi-
llcio da Bolsa, sala n. 8 (lado dn Correio).

Passagens, fretes e outras informações
na agencia.

0 agente,
8.MONTOTTX.

Ilaniburg-SudamcrikaiiisclieDampf-
scliilffaliils-GcsclIscliaft

SAÍDAS pÃÜÃ EUROPA
tlmnxonim, Itnpnricn, /VHiin-

ciou, Olindn, IVitugonlo'-'" •' e Santoti

O PAQUETE ALLEMÃO

tf. B.—Estes vapores
reiroa para Barcelona
rasbordo. ¦ ¦

recebem passa
c Marselha com

Para fretes trata-se com Wm. PAB*
rua da Quitanda n. 9G (sobrado).

Para passagens
com os agentes

c outras informações

A. FIORITA & C.
37 Baa Primeiro de Slarco 37

B
commandante VANMIEtl

esperado do Rio da Prata amanhã, 11 do
corrente, sairá para Pernambuco e
Rordéos depois da indispensável
demora.

Tara carga trata-se com o corretor da
companhia, o Sr. J. Dcldtique, no edifício
da Bolsa, sala n. 8, lado uo Correio.

Passagens o outras informações na
agencia. -

0 agente, 8. niontoux.

capitão IIAVEIClíR

entrado de Santos, sae hoje,
sabbado 10 do corrente, ás 2 lioras da

tarde, para
Bania

Lisboa
o IIaml)ui*g;o

Esle paquete é illuminado ã In: ele-
clrica.

0 embarque dos Srs passageiros e
suas bagagens tem logar hoje, sab-
bado, ao meio-dia, no cács dos Mineiros.

Para carga lrata-se com o corretor da
companhia YY. II. Mc. NIVE.H, rua Pri-
meiro de Março n. G9, t* andar.

Para passagens, cargas e outras iufor-
inações com os agentes

É. JOHN3TON & C.
62 Rua de S. Pedro 62

1'onipanliia Racional de KayegajSo CobIcm
Serviço semanal do nassageiros entre

o.Rio de Janeiro e ('orlo Alegre,com
escalas por Paranaguá, Florianópolis, tU»
Grande e Pelotas.

Saidas todos os sabhados, ás 4 horu
da larde, iniprcteiivclnieiite.

... O PAQTJBTH

IT A! P/l VA
com cxccllenles ocominoilaçõés para pas-

sageiros de 1* e 3*' classe,
sae para

Pnrmiiigiifi,
FlorlnnopoliM, Itio Ornnila,

Polotaa e I>orto Alo^ro
hoje, sabbado 10 do corrente,

ás 4 horai da tarde. .
Valores pelo escriptorio, hoje, atí

ás 2 lioras da (arde.
Também se recebem cargas para Anlo-

nina, com baldcação cm Paranaguá.
Não so recebe encommcuda de espécie

alguma pelo escriptorio.
tara passagens c outras informações no

escriptorio do

LAGE IRMÃOS

49 RUA PRIMEIRO 0E «ARCO 43

Compagnie des ibsagcrics Harilimcs
PAQUliUOTS-POSTR MANCAI»

AGENCIA

RUA PRIMEIRO DE fflABÇO 19

0 VAPOR

79

coiniiiondunlc PORílIER
cíperado da Europa no dia 13 do cor-
rente, sairá depois da indispensável
demora para Manto»*» nauntovidãi»
C BSuonoa AiroM»

Para carga trata-se com o Sr. J. Del-
duque, corretor da companhia, no edifi-
cio da Bolsa, sala n. 8, (lado do Correio).

Passagens, frcles c outras informações
na ageucia.

O agente
8. rlJOPVITOUX..

SECÇÃO COMERCIAL
. .= ,. llio, 10 do abril do 1807.

Cambio o ltolna
Oi banciis abriram lionteui com as taxas

olüclaoi co 7 7/8 e 7 lyni d. aobre Londres,
sondo a primeira i Aliada sdmonte pulo Brasb
ll.nlscli,- u.iiik n a jegumla nulos outros nica-
dores,, i" t!Í/,amlo-ae operaçõoi com corta fr.m-
quota a Uii ui.ts alia o toin o papel particularo rcpas-.Jo negociado• Vi\pi a.

Com (mUii colaçOta muiii.-Tc-JO o mercado
pouco. iMonientoa, baixando, devido i procura
quo liouv-, mesmo para n cominercio legitimo,
e á (al-.i d* letra de coberturas, reduzindo
entilo tolos oi banroa sua. tabelas para 7 7/S d.,
soado o (i.ipol particular xrgoeiado a 7 1S/10 d-
Assim l\-.::un o murcmio.

Os nc-ocio. cBecluados durante o dia foram
pequon, - aos nlrt-moa de 7 7/8.7 15/11, d.
contra Unquelros e a 7 lo/lü o 7 31/32 d. em
eutro pspal.

As i.-¦-.) oOelaes ttmm a. .egulutes:

Tarls

V) I

M O/t 7 7/8 a 7 15/10 d.
SO . 1*200 a l,y.'17 por te.

Hantl-i:. u... 91 • «-!») a líWW pur ll/in.
Ualla  9 • Ijltiij a 1,5170 por tira.
rsrUifiri..... 3 > 100 a i;V) '/,.
lie* Wk... a . i%m u •;*!¦]t por dollar.

¦ -SC;-» ar. Sjacttfal ilcsCcrrolorei do lMnd'/J
/nblicos íi-u bnttiu as ms^nUi cotaeiesi

» m iv'». ( in.M
Sobre Uiiiires...  72ft3i a 7 &7/511

. Ii.li'... IfJO-l a IJ-.-oS
. li.mbDri»  I{1S7 a li-Wí
• . Mtlia  ' ' lil-tll
> 1 i.i lngul....
.. ,rfVf.Tor«  GJitSü
Soberanos, 3Ç|eí9.
Curo nacional (a6£tta da 2t'j a G7j)6C0.• li)." cmtniiH ' ' -

Bancário.  7 7/8*7 ÍO/IÜ
Calia n.cliit.i.......  77/8 «7 15/18

.;:.:;. .J.,';,. 
'itM-t-síUiUtoB'

Í/JIM líí rillVí. CMAIJEBIS

fat-n-H. iK-I.urJíe Kt8
. ' . . »

. . U7«v-. 5HJ- Ifatt.)-¦ l^> .. r- -.,-. , ¦ i - .bllimj
>¦.,'.' •¦:» ¦•¦ lfc« ifwt.i

u
32
30

100
67

11G
50

:-l1
30
52
53

1.000
20O

120"/,»¦ 00
200
200
200
42
20

100
31
40

200
7M' . !U0

. Municipal
Ai-i.-s. Uanrn Cniirlrurtor

Franco Brazllolro
l,.edoComni.|;*/s
. Nacional

«...
. Republica .'

Comp, Lcopoldina
. 

. Jardim Botânico...
• Sorocau. (prúlon?.)

> . Brazil Federal.,
. . Corcovado

Deba, Sorocabana
Lets, Banco Cr. Movei....

9351atei
IM,

91
12Í
llíinu

ml
tíiSS
137,1
I37J
137"

CJ
5J750
5)500

1170
15(500
10}
16"
tti,'
16»
IliA
1S

llfti
05)
3íí

...'....., 2:1001
(Kilte-BS) V:W|

'"'• 
> ;eiiiid*jj

ütrac» i'i 5.'/,'
. > > Batn.íi)

fB'|-H(liU0 BlBültifi.!
. tteiu.)

filBi'i i'i l:ln« Scmk-b
i( Jueíe'«rcir.iioefl<i lieGitm-1'« f.tiduij).
•( tililH+fíhl» « '/Jsi.i

. • n Uliiilrtíiilr-.eli.ntGej
r-e tC-0 íi». ii */J

A>ÍI.IC«i
2:400,
í:«0,
5il4»i
l:6M»
1-580»

03»f '
uiiüi ;

1:300)
1:S0S)

9s»l .
!53)
1571
183)
üi-i I
¦I32;S00
A1>Ji
Wj
301J

1
1
n
ã
1
í
i

20
10
30
4

20
S
1

IMJlKMjl l=A l:l)I.S»
<ii) ii n. bciia' crncui

A|(ilicc £ci»t de 5'/

Empr.

.17...

do ISí'..
. 1^05..

(WOJI

950}
9M|
950J
9503
950»
!I-W»

:-:90J
:3(0I
:3(0J
:3"M»
¦3C0)
;6ÕÕ|.
0:;5J
335J

95H
:302í
:15tV>

t%
95Ò1
158»

30,

0FFEMAI
ilctdai

íoleranos
Afolicen

Geraes «le ' '/,••
. . 4 V, 'ouro).... I

Kuip. lio 1803  2
« . 1883  1
. • lfcDi
. . 1895 Inom.)......
. Municio»!....

. (nom.). Est. do llio..........
íelrii. . -. ¦

Banco C.!l. d* DrsBll (p.pètl
. . . . . (ouro)
• . . do S. Paulo...
. Predial
lilhlowt i-i tirttiit

£. f. Leopoldlna (r00»l..:.. 81500
> • pCOfl.... 1C2»
. ¦ Faroi-abana.......... 08»
»Hlanca-(fal^.-.-.;;.;.-.;;.. 195»

Era». Ylaçlo.;....-.-..;..•.. - —
Banco C.Movsl........... 33»
bancou

(.'onimert-UI...  —
Cíimotcie...  212». (««/,)...  -
ConalmctcJ.  935J»
tqxnHoi «Pisroataj  —
Fiinwionarãw 1'iiHlco''...
Uipollierario
•iilcladnr
Itália Brazil
tti. d do Conmiercio
... . tf/s)

Kiclonil
Paris eRia ,
Heiiuulica.....

. PVb.|.....
Bnrat lljpollictíiio

. ,(2*/s)...
fíirfi di /íira;

Jcrdlni liol.inli-ii..,.,
1'eriitnibGCo
S. Cbristovlo ,

/¦llti'1/nirfi/eiroi
Lcopoldina „
11. <te8. Jeiiinymn
Pi-.-te do Minai fi'/a)Eorocabaua;
., j". (piotong.)v. do SapncMiT ;;,',

StlWOtt
Aüi-sça  _
Argos FlumincnBc ,. —
Bonança  —
ImIpIiiIjiIu ,, _
Inl-griilaJj  1/10

r01303 '300200

1)500
1:2981

9311
911»
158»m

iÜ
010

•8#

6«

3o1
20GI
298»
»l»

1150
520

17.10
30»

137(501
07»

1220

129»
98»

C0

12»
8!»
17»

21»
21.
71508

te»
110»
501

1710

l.isTsoo
05JM0

2400 •

118»

115»

1570

5J50O
40300

8Ò1
IG»
Ü075O

7Í5ÚOrso»
9» -

40»

Vlgilaiicia..
1'rcviileiite
Geral

IfWrtOii
Alllanca,.
Br»i:i Industrial...
CorrOTBiln

7{500
GO»
48}

1140
IIDJ

485
45»

100}
110»
105»

Conllanca Industiial.,
Iiuliiílrial Mineira....
Pelropolitana ,
S, l.azaro..

MtCKIII!
Ci-niral do llr.tll...i
lentros Pastoris

1050 850
150J -
85» 300
IG» -

GGJ
100 16»

Constr.jf.ivls.,.. 19» 12»
Kuipr. Vlnçuo.  40
Kmn. Industrial-Brazlleira. 400»
Forjas d'Estaleiros  70250 G»
Lotei ia.l>ai-ioiiat 33} 310
ilclh. uollrnnl.. 2GÜ50O 20»
llelli. tu> llarantillo  4» 1051

0. llydraulicas
0. Publicas...
?oc. lviisacrailcri. do Caiu.,
Saneamento do Blo
Torreus
T. lio CalooMcre
Mefb. deS. Paulo

200
2G»

185»
55»

1*500
10500

37»
18}
24}

114.

BAiNCO DA. REPUBLICA DO BRAZIL
BALAJXrÇJO BJVE 31 DE MARÇO r>B 1897

ACTIVO

Secijüo do ofiiissão — Tiiesoiiro Federal:
hnpoitanrin de apólices-ouro, quo devem ser insrrlplas em nome do baoco

o rispcctivos juros, em vnludo dos arts. G", 7" o 8° da lei n. 183 C
de 23 de setembro do 1893  310.714:370|JCOO

Si-n-ão bancaria — Accionistas :
Entradas a realiiar do 335.020 acçõe.  33.500:0000000

Tltbloí do banco:
Falidos públicos  5ÍiSÍI0ilH8f330
ncbenlures e acções do bancos e compaühias .. ¦: ..- -. lQU.õl7:30i^i(j2: 155.107:33107:2

Apoüres em garantia do fundo do reserva G.
I.clraa ilcseontailaa  40.
U-tras caudonadaj
Letras a recebor II
TllUlOl t-m lii|itidaç]o .. ;. 17.
Conlas correntes jiarantiilas 212.
Empréstimos ás Industrias .'. 63;
Idem idem, couta do juros  '..'.. .. 4.
Cniililo agrícola nos Listados do norto  
Agente». ¦' J-
ImtJitiYcis ..  •• •• .. * **¦
liillili-iii. e iunbilii do banco.. ,. .. ,i  •• •• •• •• •• »¦

.. Valores doposltadoB:
Rm pcnlior mercantil ..
Pertencentes a terceiros.

IMve»p.is contas,. .. .. .'.
Depusiiii i-ív-.-eial no Tln-snuru Federal.. ..
TIii-foui o Federal: sda conta corrento .. .. ,
Cai»  -.... '-.-.-"

Ri

9S 1:0203000
MsifflISIIM
isiâTi;};.;:

.flt-!:00OSO91

.3 G.-Ü--2} ;1I

.1145:57 (0-313

.OSíJâTMIM
:IÍ5lO;8Í>ÍQ
ÚOOiOOO.KXX)
IH:fili>"(
M7:l5lW>)
138: MOyTI»

4ll.53í::l?570l ' ' '""

50.S!!l:G!i-M7i) 4K.3tV:il8!l(l"l

WJfiltaiiim
IB,9.<íi:':i»*;kiO
2t.G-Al:-í;.'í:iS
37.73J:31i-í'iSJ

.. ($%fôiifflflil

PASSIVO
'. Sécíãode éuiisalo—Bmisslto:

Notas substituídas ,. .. -
Dita» por substituir .. ..  ..

Seocão bancaria—Capital inicial:

Valor de 950.000 ícrões do 200» 
Menos: rcilueclo feita por 171.583 acções integradas, do

aecArda coin o art. 7' doa estatutos

t!7. l7.i:G75»000
213.5)5:0350033 3i0.7ll:37OJ0OO

19O.O0O:O0OJOOJ

3i.ai7:C00*COO 155.082:1004000

Fundo dfi reserva, conta especial
Fundo de. reserva: creido o constituído cm apólices, do accOrdo com o

art. 7* dos tistatuiua  •• ..
Lucros .-Uiiieusos  .. .. .. ••
KiiiiaWo d.) nota. dn ex-llaneo do Brazil.. .. .. ...... ..
Kmi.ii-1'a de boua. • •• » •• ••¦

üepnsUoaí
PorlXíasMo dinlielroa premi»
Pur coma corfeiító ilo movimento ..
l'«r conta corrente a prazo Uto  .. ..

Cuidas ('.iii-iiti-j dí ,-nuilioj U industrias.
Tlieíoum Federal: diversa, contas..'., •.'. ,, .,
liaipreslfmo inunielpa! de 18'lü
Va!tir.'s.|«ii dsposito uo TUesoaro federal. ...... ..
I>e|")'silanié.. .. ,.
DTviifcmliis a pagai-..
A:;énti-5
lliTeiiis cnntis.. ••  .. .. .. ..

• : ¦ .' . ¦ ¦¦ Bj.

39.300:0710225
fi.9S4:770J10l
7.81 IÍ40ÜÍ101
4.135:375*),'>3

80.000:00-3»-303

3O.39V:ãffll}G01
lOU.IO::3O?0O3t

3.1O3:.'3301l3 133.013:1070812

251:3330300
113.022:874.3230

2.27I:60G»9):>
68.93.1:3000000

495.3G5-.3S20I7I
B.lt-7- 60000

I.3n:8li7»l55
. 95.836:001} Í32

1,551.951:7900061

Rio doJaneh-or<ai 7 de abrlt lie 1837 - A/fonto A- U. Penna, presidente - /¦ M. de Morna, ajuJantc do cliefs da conUbUidada.

Homtn» (laoasa
urinptilk

Dl.  r«i:930Wt
D« 1 a 9 ;.".'.' ....'. 2.W5:10J}»i
Em igual período do 1896.  2.81!::6üfH7

OI.  . 48:6781341
Do I a  211:71330-23
Emlgu.l psriodo do 1896  220:1790271

ukí\ uk niiira.ii no tirano no m ¦
Dia».... 17:2710533
Da I a  240:0-23}iil7
Em igual p-riodo -Ia 1396  11l:929t693

nucsesuoaiA do iitauo os mxva
nia9 28:3540."O7
Pe I e  228:254:095
t'iu i^ual período de 1893...... 73:601)0290

lMcrrndo do oiifô
As vendas declaradas do quinta-feira foram

do U.C07 saccas.
Ilonti-ra o mercado aluiu fro< in; para os tule.

quo.ippar.ci-r.inii Vci.d.i reguiaíara preços em
denroclaçáü,

Durar! i o dia n.Tii so notou procura e i ut-
tinia bora não constavam nogoetós de Impor-
tnncla, O -isiu-clo do mercado era visirelmeiile
pclor ilo quo o qne temos asslgnalado nestes
Dlllmos dias; as violentas baixas operadu nos
mercados europeus a imerlcádos t(m collp-

cado os iutercssadns em posição tal do ladeei-
sJn quo se pd.te qusliBcar de verdadeiro pânico-

Os preços, a quo aiquns exportadores mani-
featavain" possibilidade do negócios eram cal.
culadus na baio media de II» pelo typo a. 7-
mas i ultima hora Ja essas iduas eram medi.
Bcadas para menos, o que nos Uiduz a concluir
quo a dosorienUrlo 6 geral.

A depreciação, além das causas quo temos
apontado, d lambem oceaalonsda a influcn-
ciada pelos grandes sfDdlcatos baixlstn, que
njo podl.m eoconlrar mellior etomeolo eoadju-
vanto para os Itns qua cilas tím om vista do

Sue 
os onormes stocka dos mercados consumi-

ores e o permanência do cnlradas regalares
nos mercados prodnctores.

A pbraso dtbacle Ao csH, empregada b»
tempos por alguns oafrzislas, tem na actuali-
dado inteira appllcação, diante do quo se passa
no mercado.

As entradas conhecidas i tardo sommavam
5.57U saccas.

Concluímos esta noticia com a seguinte ta-
bella demonstrativa da depreciação:

Em 8 de abril
Anno Preço do typo Taxa cambial
1695 2215Ò0 9 5/8
189G 2O0S9O 9 ô.
(8»7 11*309 et"

mn-iuuvi ttnkm
E. de P. Central

Di. 
Uo I a 
tini num periodn do [$)i

Dia 8....Í
Du 1 a 8...;.:
tira'Igual período do 1896

liana dentro
Dia 
Da 1 a 
Bffl Igual póriodo do 1393

Kilos
2.814.171

82J.363

513.355
366.419

1.275.902
452.176

Ritos
309.133

100.772

88.382

Total am kllos...
. liceu..

683.283
9.805

75.924 saecas
27.467

llesdii o principio do rosz...
Em igual periodo do 1896...
Termo médio do 1897: 9.49-:
Termo indilln do 1896 3.433 >
Desde o l* de jullso 2.937.755 .

nesuuo dos raimmu::-- no dia 8
llcsllni»:

Estados (JuidO! I7.3G0 saccas
Europa 3.773 •

Total 2U39 •
Detdo o principio do mez.... 72.015 •
Em igual periodo do 1896... 10.600
tretóa o Ir d? Jultw 2,724.717 *

usviuiür*
GiiitBiicla M dia 
Embarques ¦» dia 

Entradas Idem

295.301 iii-.-.u
21.139 ¦

271.162
9.S95

'Eilitcncla no dia!  283937 •
iinunQUit. no dia 9

Saecat
Arbnckle Brolbers, New York 2,811
llard, Band & C, Idem 910
Faria, Cunha A d, idem 387
W. F. Mc. Laugblln & U., Idem 816
illch. Ilienior & ('.., Idem 166
J. W. Doano & G„ Idem 10)
Karl Vaiais lc C, idem 500
Wlllo Si-liniiliusky & O.i Idem 4.813
P. S. Nicolson & C, idem 80
Karl Valais&C, Hamburgo 550
R. Joliniton* (!., Idem 832
St. StrolTregcn te fi , Idora 125
Unslav Triulcs & C, idem 977
Cunba Freire 4 Primos, idem 520
Ornstcin & C, idem 192
Os mesmos, Forto Alrgre J0
J. 1'onfy, llainl.iin-i). 259
lllcti. Kipiiii-r i a.-, idem 810
(JustiT Trioks. & c, portos do sul >6t

Mello, Lacerda & fi., portos do norto..,
ü. Guedes & Lorcna & C, Hamburgo.

220

15.308Total
ESTRADA DI 1'BHttO CltKTIU(.' Stoclc do cafó oiisteuto em diversas estações

om 9 do corrento... V. 32.535 siccal,

fvleroado <le uonoro.
«irraAn.s por oABOTAaan

Aguardente, 746 pipas, 25 tonoii o 1 barril.
Álcool, 156 pipas o 121) toneis. Algodão, 83.000
kllr>a.

Caroços do algodão, 83.000 kllos o t.GOl
saccos. Charutos, 25.060.

Fazendas, 270 fardos.
Oloo do mamuna, 40 caixas.
Ovos, 10 caixas,
Palmitos, 25 dúzias.
Sola, 89 volumes.

Asiucar
Do Pernambuco.......

Caft
Por llayd, di 8. Joio da Barra...,
Por Garcia, do Ubatuba
Por Torlo Alegre, ds S. Calbarina,

saccos
3.533
kilos

14.(00
6.819

240

Tot.1 21.180

•Uiíilã

' JUjXL»t'rttiçAo• 'o.nar.nKU
MaDáos, no vapor nacional Alagou— Mello,

Lai-erda 4 G.: SoO kllos do xarquo 5000003.
Victoria, no vapor n.clon.l Normanaut—

Silva Momrcha £ Fonseca; 11.800 leito, do
xaniuo 7:2000; Bois, Toiga & C, 1.50O litros
do feijão, WKhjaOO. . , _ .

Paranaguá, no vapor nacional ttaipavn—H.
Mattos 4 Cf, 1.300 kilos do bacalbaa 1:2030009.

iMuriiuntiii» atiurtLaiuo
8iioA«n»o"ia. nKiPvciuaw

Santos —Vap. iog. Easírni Prince, do 1.JÍ7
tons., consigs. (Juaylo Davidsoa * C.J em
lastro.

Uamburgo-Tap. aliem. Cintra, At 1.671 tons.,
consigs. B. JotinstoD 4 C.j manif. vários go-
ncros.

E.1TBAD1S NO DIA 9
Itabipoana — 2 ds.. pat. Amaronat, 155 tona.,

in. Manoel Pires Vieira; equlp. 8: c. madoir.
a Souza Alves 4 C.

S. João da Barra-24 hs., paq. Haiji, cama. A,
S.fford ; pasaags. Miguel Calogeru. }

Italabv-12 ds., oai). Felix, 142 tons., ra. J. F.
llanson-, equlp, 8.: c. vários geacros a Queiroz
MoMlra 4 G.; passag. o aliem. Oito Kainer.

Hamburgo e eses.—22 ds., (3 1/2 At., da
Balda i, paq. ãllm. Uaparica, coram. H.
ÍJaldmaun; passags. Francisco Teixeira da
Sá e sua família, Dr. Manoel Porpliirio de
Oliveira o I menino, Loureuço da Costa Sa-
lazar, Celso Caldas, Dr. Marins Peroiit do
Arauja; osallms. Hèrr Strnvre, Or. Sicgca,
31 em 3' classe s 28 em transito.

Rongoon o escs—52 ds,, (12 tis., da lllia
Grande i, vap. ing. 11'o/in-síon, 1.6J8 toas.,
coinm. J. J. Snondon ; cquip- 21: c. arroz a
Norton Stegaw 4 C.

Harreocscs 18 ds., (1 dia da Victoria»,
.paq. franc. Ville de S. Nicolas, comm. 8.
Jores, passags. Margarida do Slollion o sua
família, Sabino Pinto o sua familia-, os ports.
Alberto Santos Barreto. Albiuo Bodrlgues,
22 cm 3' classe o 2 om transito.

Jampa (Florida) — Vap. ing. Whilley, 1-352
tons., comm. Tb. Onnston; cquip. 23: c.
lastro d'agua.

Peruai:ib'ico-Pi.q. Ilabira, coram. II. Cliaso.
I'csca-l.nnilia SuntMnna, m. M. R. Carralbo;

cquip. 12: c. sal.
Dalua-Paq. llapoan, comoi. H. Hiles.
Eatancii-Vap. Norte, C0J tons., coma. J. i.

M.lmberg ; cquip. 13: cm lastro.
S.Mallieus o esc Vap. lYormumiia, 203 tons.,

comm. P. A. Becker; oquip. 93: c vanos
generol. ' ..'.

... .é.cíii'

Bahia o Pernambuco—Vap. Caminha, 632 toai,
comm. I. I. do Maltoa; cquip. 30: c. n-
rios goocros; passags. Bliza Paruirsen» a
ei (ilha; o 4 cm 3' classe.

Notiola» imlrlHioa,.
THI.KUIIAMMAS

VnxA Nota, 8.' .
O paquete llacotomy soguin para o note.

FtflniANOPOi.13, 9.
O paqueto Occnno entrou liojo do maoul a

sogue ao meio-dia para o llio Urando.
PAnANAOUA'. 9.

O paquele Industrial entrou hontem a Ura»
o seguo ao meio-dia para Itajabr.

IlAUlA, 9
O paqueto llnpcua cln-gou.

Pouto Alague, 9.
O paquete UáptruM seguiu par» o uto,

tApllIllt* -iil'*. 1 . I ••
Livcrpool o escalas, llalbein.
Itio da Prata, 7Yoj|<m h-ince.
Ltverpool c escalas, Euciii.
Uroiucn o oscalas, llabsbttrg.

>i Bordeos o escalas, Chile.
11 Hio da Prata, Slainpan.
12 Ltverpool e escalas, Clmuetr.
12 Montevidco o escalas, Irit.
12 Portos do nortó, Maranhão.

Bordeos o escalas, lleduc.
Ltverpool u escalas, l.íguria. ¦
Havre o escalas, Ville de Rosário.
Blo da Prata, Orcana.
Rio de Pruta, Portugal.
Gênova e oscalas, llatie.
New York o escalas, Grccian fYfrt»
Oeuova o escrias, Xtacriíd.
SoiiUiampton e escalas, Ifíiffáittena.
Purtus du norte, 1'ernninMiíO.
Hamburgo e escalas, Asuncion.
Nov Ynr< o escalas, Sárdinlan Printr
Santos, i-.7As.
Iialtim ire c escalas, Asti.

~ 21 Ltverpool o oscalas, Cj/rcn».
22 Havio o oscilas, Canoon.

Nora Zelândia. Gotliic.
Rio da Prata, Orissa.
Havre o escalas. Paranaguá.
Rio da Prata, Ebro.

.. Nova York e.escalas, ICíiraVmcíUf.
28 Livcrpool o escalas, Bellena.
30 toutíiampton o escalas, llinho. ,

w\-aMi > «»n
10 Portos do sul, Itaipeva (1 tis.)
10 Portos do norlo, Alagoas ilO bsj
10 Aracaju, o escalas, Pampa (1 hs.» -
10 Hamburgo o escalas, Cintra (2 hs.)
11 Ausra, 1'araly o Santo*, AxiçntU) Un

(6hs. m.| " • -
S. MaUicns c escalas, llapemirim p h»J
Bor dos o escalas, ilatapan.
Santos. 5. Paulo, 110 lis.i
S .'não da Barra, íí«y«.
Pornambuco, Irene. ¦
S. Fidolis o escalas, S. João ia Birra.
Uenova o Nápoles, Rosário.
Gênova o Nápoles, S. Gotlarda.
Rio da 1'r.ta; Chili.
Liverpool s escalas, Orcana.
Portos do Paciflro, f.ijnria.

10
19
10
10
II

13
14
14
14
14
14
II
16
18
19
10
20
20
21

«
27
28
28
28

1

Ubatuba o oscalas, Careta f ha. B»
Victoria o escolas, Itwppj 6 Ia»
Bonléos o oscalas. Portugal.
Nova Orlcans ('«tífornia.
Rio da Trata, Italie.

15 Trieslo o Fiume, Szenl Kslvan.
15 llromen c escalas, Warlhurg (10 Ia»
15 Gênova o Niputes, ünnilla.
18 Ucuova o Nipoles, iínran/iõ».
19 Riu da Prata, Hagdnlena.
21 Rio da Prata, Alneritá.
21 Soutliamptnn s canalal, K/la.
23 Uenova c Nápoles, lléarn.
27 Qenora e Nápoles, KiUorlo.
21 Livcrpool e eac.las, Oriua.
20 Southimptoa e eacalss I"
9». m«i Pratl, "' " VrM

\
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PítiDc Sleam Naiigaiion Comparij

enlilae para o Kuropa
ORISSA  27 decorrente
BKBIA ...¦¦¦.. « <•<> ni»10-

0 PAQUBTE IKGLKZ

©MCI IA
capilão KITE

etnerado do Rio da Prata no dia 14 do
corrente, sairá para

Ueboa

I-,a SPíilIioe
e Liverpool

depois da indispensável demora.
Rio recebe passageiros de 2* classe.

0 PAQllEÊluNGEEZ

LIGMIA
capitão COOPER

«perado da Europa no dia 14 do corrente,
sairá para

Montevideo
Pnntu Arenas o

Valparalso»
depois da indispensável demora.

passageiros para

/

Kstc paquete recebe
o Rio da Prata.

Vinho do mesa fornecido grátis aos
passageiros de todas as classes.

Bilhetes de paRsagcm
de Ida e volta para o Rio
dn Prata, valido» p o r
troa mezes hnproro-
Caveis, ao preço de
* 18—O—O em 1" classe o
8—O—O em Sí« classe.

Os paquetes desta linha são illuminados
a luz eledrica.

Taracargatrata-se como corretor F.D.
MACHADO, rua do tè. Sátiro n. 4,
1* andar.
'¦ Tara passagens, cncommcndas o outras
informações com

OS AGENTES
WILSON, SONS &

i Finado S.
C,
Pfiilrn

LIMITED
!

LEILÕES
ZBZOÕTE

IIMtÉfe™

ESTAÇÃO DO MEVER

T

fitíllfi

>^3^

(Armazém, rua da Asscmblòa n 38)
Devidamente nutox-iza-

do poralvar:,'; do Exm.
Si». I>i-. juisc da 4?

pretovin, o a requeri-
mento do invcmttvriniité

do finado iíei'-
Bardo >ViiS<)32io de

A.iiioi-ijii

EM

HOJ,
Sabbado 10 do corrente

A'S 5 HORAS DA TARDE

EM FRENTE AO MESMO
O mngruifico prédio, con-
Strucção de tijolo, pa-
redes dobradas, com
tros portas do frente
em lojas, com as accom-
nodnpões seguintes :

Armazém, sala dejan-
tar, alcova, sala do vit-i-
tas, dois quartos, cozi-
nlia, despensa com ja-
nelas e portas em todos
os oommodos, medindo
de frente, S metros e
CO centímetros e ter-
íeno ao lado oom 84
metros de frente por
16 metros e SO oen-
timetros de fundos, cid-
i; 1 v a d o com arvores
fruotiferus e horta, sen-
do o terreno propalo ie
podendo render 100>por
mez.

Nota—O terreno é todo
cercado e tem um poço,Bçua encanada e as dl-
Visões do prédio «no de
tijolos. Elca perto da es-
taoão e ao lado direito.

Siernal SO % no neto da
arrcinatação.

LEILÃO
DB

JÓIAS
Brincos

PulBeiras
Aneia

Correntes
Relógios

Despertadores
eto. etc.

Ul1H1II
Armazém rua Urtiguajana n. 113

Devidamente autorizado por.
mudança de negooio

'VEl1srIDBK,A.,

t

1M11MM1EGÀ174
A'o 12 HORAS

Todos cs artigos de ouro
prata, ooraes e uma

esplendida
Armação de jacarandá pro-

pria par?, cuvivesaria
Balcões, mostvadores for-

rados de pelúcia
• .uma boa vitrine.

SUPERIOR E BOM
LEILAü

HE
ricas e superiores

3G1AB
magrnlfieos adereços

do ouro oom brilhantes,
anneis com ditos,

pulseiras, ades-eços,
relógios : de ouro para

homem e wenhora,
broches, chateluines,

bengalas* roupas, olin-
péos do sol, i ura

.homens o senhoras
Mug-nitico harmonium, e

outros muitos
objeetos, que estarão

patentes no acto
do leilão, os quaes serão

discriminados
em catalogo,

pertencentes a enu-
telas -vencidas e não res-
g-at.adas da acreditada

casa de penhores de

ILDEFONSO CAMPELLO
SITA A.

A Iurq-bo uma salinha e quarío mo-
iHiIlhidQ^frento, iHdei»eiidBnte; nia ai
Lapa n.56, sobrado.
ALUGA-SE o «'andar
ÍKlo prédio ii rua da As-
sembléa n. «31, próprio
para peqnena familia ou
empregados do commer-
elo; trata-se na mesma,
com A. Costa, Irmão A
Cruz.

AIVUGAM-S33 
a 1GO&

duas casas para pe-
quena familia, muito do-
contes e novas-; na rua
TJruenoy n. XV AcB, "Di-
Juoa.

A iodou na senhoras — Moldei
Acortndos, tamanho natural de saias)
Blusas, laqueltes d .podeis. matlnées,'»eí-
gnotrSj Rafe de chambre. Vestidos á prlii-ceza inteiros, vestidinhos de criança;
ele., etc, desde ií, 11500 e 2f. Ven-
de-se também todos os figurinos nárlsi-
enses. A maior c única casa neste gêneroè a casa A. F. Keynaud, 124 rua da
Alfândega, Rio e II. Jèannot, 38 rua
S. Bento, B. 1'anlo.

S£3Ç!

TodoH 
oa figurinos, I mais de 100

todos os moíti«s ] a escolher,
encontram-se na casa A. F. Beynaud.-
124 rua da Alfândega, Rio.

3 a
(RUA SILVA JARDIM)

f, ÜIIUIS
BEVIDAMEiXTfi AUTORIZADO

FAZ VENDA
EM

Proelnn-uo 
de uma senhora de meia

idade, n de bom comportamento, para
serviços leves; dá-se casa, comida e ai-
mim ordenado;.na rua Gruncwatd n. 10,
lliachuelo.

(irocisn-Bc 
de um criadinho de 13

annos, para serviços leves de casa de
familia;
loja.

na rua do Sacramento n. 14,-

Í,ro<;iM»-H» 
de um offlcial por mez;

na.travessa, do Ouvidor n Sor0.

Precisn-ae 
de uma copeira e que

passe roupa a ferro; rua Malvino
Reis n. 51.

Procian-ae 
falar com o Sr. Oscar

Marfado de Oliveira, para o seu inter-
esse; na rua do Resende n. 147.
¦ rociaa.ao de uma búa cozinheira
I para o.trivial dc uma pequena familia,

que seja seria; na rua do Rezende n. 9,
namesmacasa precisa-se de uma copeira.

I)roci*>n-ao 
de um jardineiro casado,

sendo a mulher perita lavadeira e
cngommadeira; paga-se bem o da-so
casa c comida, na rua do Cosme Velho n. 6.

)rednn-so do um copeiro bom; na
rua do Cosme Velho n. C.

Procioa-ao 
de uma criada para todo

o serviço de casa de um casal; na rua
Gonçalves n. 43, Catumby.

ÍirociHii-Ho 
de unia ama soeca cari-

nliosa o com pratica; na rua do lie-
zende n. 153.

LEILÃO

ma&niüoo emprego
de capital

20 RIJA CARDOSO 20

sabbado 10 do corrente
A'S II HORAS DA MANHÃ

IV. XS.—O catalogfo sorá
distribuído aos Srs. liei-
tantos no acto do leilão.
MggCTggngg^gj

ANNUNCiO!

DlttlECTOSJEüiJIDOS
Um rolo de papeis.
Uin bonet de criança.
Uni véo.
Vma cartcirínlia.
Uma cautela de casa de penhor.
Um tiiuln de 5noções da Empreza do
Metaes c Machlnas, encontrado cm São
Diogo.

A 1u;;ji->:o unia ama do leilo do cor
prelo; na rua Dr. Joaquim Silva n. 85.
Iu,A

rua d

;si-H« uma casa com Ires jnnc-
do frente c meia assobradada; na
João Caetano n. 110.

Anl»Ka-Bc uma casa na rua Holafogo
estação da Piedade.

Aluga-so 
o clialet ú rua Tavares

u. íi(i A, no Encantado; a chave eslá
no n. 25 dn mesma rua e trata-se na Ira-
vossa Adolia li. 14, na Villa liuv Barbosa.

)roci8n-8n de uma empregada para
¦ o serviço de um casal; na travessa

de S. Diogo n. 12.
prociNn-ao do uma criada para cozi-
I nhar para um casal sem lllhos; na rua

dos Coqueiros n. 59, Catumby.

Prcclaa-so 
do uma pequena para

cuidar '
Invalido? n

de uma criancinha; na rua dos
52, 2» andar.

Procima-HO 
de uma criada para co-

zinhar e mais serviços; na rua Eslacio
de Sá n. 42.

S')rociaa-Mn 
de uma lavadeira;

praia do Caju n. 311.

Lo Petlt líclio de Ia Modo
na pontissima das pontissimas; a pedidode muitas famílias mandámos vir todos,
os números desto anno, chegaram poisos ns. I, 2,3, 4, 5, 6, 7. 8,9, 10,11 o 12
todos bonilos com moldes de salas, blu-
sas,jaquettes, paletots a Ia mode,vestidos
de crianças, etc. cada numero 800 rs.
os 12 primeiros números If, saliem a
500 rs. cada um, mais ou menos. Assi-
gnaturas: semestre 12£; anno 22i;lís-
fados 15/ c 28/000.

La 
Modo IVationnlo do Paris,

elegantíssimo figurino n. 10 com inol-
de saias á Quille, o n. 12 com molde de
blusa artística e cana, rendas; oada um
ií, pelo correio 1/300.

Dirigir-se a F. Reynaud, rua da Al-
fandega 124, Ilio de Janeiro c 11. Jcannot.
38 rua de S. Bento, S. Faulo.

Dontlstn 
Dr. Moreira—Dentes arti-

flclaes. Coroas de ouro. Eilracção sem
dor. Rua Uruguayana n. 41.

SyplwilR 
e pelle. gonorrhéa aguda e

rlironica, cura rápida e sem recaída.
Medicações novas. Dr. Veiga. Uruguayana
n. 41.

VfacliSaas de costura—Orando offici-
ITlna para concertos, trabalho garanti-do c muilo mais bem feito c mais barato
do que em outra qualquer parte. Também
compram-se com qualquer uso c vendem-
se afiançadas na rua General Pedra n. 72,
antiga S. Diogo.

IPL)n
m senhor viuvo com Ires Olhas me-

_ nores, morador em Juiz de Fora. pre-cisa uma senhora viuva, pórluguoza, sem
familia para sua companhia. Queira dei-
xar carta á rua dos Ourives n. 81, 2»
andar, a Júlio César.

Valsa «espanhola

Compôs?.-

enõ do ap-

plaitdldo

pianista

ERNESTO BULHÕES
PREÇO l&íOO

Vcnde-sn «m casa do

VIEIRA MACHADO & í

51 IDOS 11151
PROFESSORA

Uma diplomada, tendo algnmas horas
disponíveis, lecciona portuguezrfrancez,
piano e alguns trabalhos de agulha ; in-
forma-se no largo da Carioca n. 22, loja
de fazendas.

Preoisam-sc de bons
teeelões on tecelãcs, na
fabrica da Companhia
Uraaiil Industrial, em
Macacos. Paga-se a dos-
pesca ao viagem ; para
mais informações no es-
oriptorio, A rua Pri-
moíro de Março n. OS.

mENDASDf CAFl
A Companhia Cercs Drazileira cm li-

quidação, vende no Estado de Minas Ge-
raes, as fazendas de Cafó abaixo indi-
cadas:

Santa Fé, no município de Mar de
Hespanha, servida pela Estrada de Ferro
Central, que a atravessa, estação de
Santa Fé.

Alliança, no município de Juiz de Fora,
servida pela Estrada de Ferro Juiz de
Fora c Piau, que a atravessa, estações
de S. Vicente e Ferreira Lago.

Santa Cruz, no município do 8. João
Nepoinuceno, servida pela Estrada de
Ferro Lcopnídina, estação de Bicas.

Passo da Pátria, no município de Juiz
de Fora, servida pela Estrada de Ferro.
Central, estação do Retiro.

CryStaes. no município deJuizdeFora.
servida polas Estradas de Ferro Cenlral
cleopoldina, eslações do Retiro c Bicas.

Todas estas fazendas estão perfeita-mente montadas e tratadas cem plonanroducção, nromellendo exccllcnte co
Ilícita de café na próxima safra.

Os administradores das referidas fa-
zendas facilitarão o exame c darão todas
as Informações aos pretendentes quedesejarem percorrcl-as, os quacs no caso
de quererem comnral-as apresentarão
até o dia 2G de abril próximo vindouro
no escriplorio da companhia i rua Pri-
meiro de Março n. Cl, suas propostasem caria fechada para serem abertas á
1 hora da tarde do citado dia perante os
mesmos pretendentes ou seus repre-
sentantes.

/~i uio dos negociantes de fumos e be-
VIbidas.—Vende-se a 500 réis nas ruas:
Alfândega n. 157, Uruguayana n. 10 e
Ouvidor n. 74

o 4 pessoa que achou no dia
corrente uma trouxa do roupa

)odo-
8 do . ... ,...

suja, o favor do a entregar na ladeira (ío
Barroso n. 35, que será gralillcada.

recisa-sc do uma hoa ama secca:
na praia do Caju n. 39.

Í)reclsa-se 
do dons bons offlclaes

torneiros, cin madeira ; na rua do
Núncio n. 37.

BEOISA-SE <le uma
òòzinneira; trata-se

na rua da Misericórdia
n. 11 A, coin o Sx*. Mur-
ti ns.

líECISA-SE do uma
ítioçii, «lo i3B annos

pnra Cuv.^.x' eompaiiliín, a
uma (sr^tiiioz';! viuva o nl=
íí"iii serviço leve, cla-so
pequeno síilurio e trata-
monto <le filha ; na la-
(loira <l:t Càloi*ia n. 1©,
.sobrado.

1 / catd»in-nu piiaKla-vcstldos; gn ir-
V (la-cnsacas com poria de cs;iel!io,
puarda-prala, mesas elásticas, lavaíonon,
camus, commodas, dormitórios cir.olü-
liis: nu niaile á. Pedro n. 230, oíficina

I IijCT.Gr A-.-SEl a cosa. si (a
ixa run X>s'. Joaquim
Meyei- A rJl a 3 minu-
tos <1í3, estaoãòdo Mcyor,
jíoks-.io cxeelleutes eoni-
modos para, iTatnilia de
t.r:ii.su:-;on.to, esta local-S-
sada uo centro tio gfran.-
do tòi"réníò inui*ado e
com muitas arvores íVn-
ótíforns o teui p;ivr. o
abundância d'a{fúa en-
canudo, o looal d o me-
llior dos sutnwbios; ti*ã-
tu-se ;í, rua Grciieral Oa-
mnva n. í>.

Alti;;.-iiii-Mn 
em casa de familia ai-

lemão dois bons commodos o muito
saudáveis; na rua de ítapirú n. CO, com
lionds do 100 réis.

Aluga-Mo 
uma empregada para ama

secca ou arruma leira de quarto ; á
rua Dr. Joaquim Silva n. 85.

«ouma ama de leite ; no lar-
__g0 Visconde do Rio Pranco, rua Vi-
Dietan, l, Pedregullio.
Aiufc.-i-i-go Visco

AluRa-8ç 
parle de

lalrina,
um solão, com

aglia c entrada indcpenJcnle
por50£; ria rua Ilapirú n. G9, sobrado.

Alngn-ao 
o prédio pintado ã rua

Goyaz n. 150, junlo á estação de To-
dos os Santos, com 5 quartos," gaz o cua-
cara ; a chave está no n 134.

Aluga-no 
o sobrado

rua Floriano Peixoto n.
do prédio da

127, tendo 5
quartos, 2 salas, cozinha, bom quintal,
tanque e bom banheiro, a pessoa de tra-
tamento.

a lucn-no ou vende-se um chalct,¦* acabado do novo.na estação do Cuncr-
tino, com grande terreno, rende 50|,
vende-se por 4:500J, paraver e tratar
na rua Amalia n. 10, com o Sr. Paulino,
ou na rua Boulcvard Vinte Oilo de Se-
tembron. 109, Villa Isabel.

"Ijt<mh3o-sh uma mesa olaslica o uma
í cama de villliatieo-e uma meia mobi-

lia do canna do re ii"; tudo por preçomuilo baralissimo; na rua Jlachado
Qticllio n- 132, armazém.

osíi2c:5i-se tecidos de arame a lj? o
. melro. para gallinheiro; na rua Sele

de Sclcmliro n. 59;
Vf
t e;itI<--no um cavalló garanhão; para' ver e tratar n qiiálqucr hora, na rua

Mnlvinn lieis ri. 83.
TToiuie.Tsio um clialut novo, com tr-.s
V quãrto3, duas salas, cozinha c üiha

caixa dfagua com fartura, terreno de II
metros por 37; na rua Santo Ãiilonio
n. 4, E.staçttoole Guportino, o trata-se na
mesma casa.

{Hsurinpa 
ologahto»—A Estação

de Paris em portiigucz com molde 
"de

1'alclot Uroil a Ia modo c explicações em
porlugnr-z, IJ500. Pelo Correio IJ800. La
Saison 1^500, Lo Salon com moldo do
Peignoir Waleau N. 12, l£500. Le Coquei
com Blusa Chimcnc K. 12, 2:j. Le Gutdedes Couluriircs N. G, com Saia Nicolo 3,5.
La Mode illuslreé K. 10, 11, 12'. a 10500,
ele, ele.

A. F. Reynaud 124. rua da Alfândega,
Ilio e II. Jcannot 38, S. Dento cm S, Paulo.

(loniprnm-so 
moveis o. utensílios de

^Casn do familia, por mais insiguilican-
les que sejam; na rua Frei Caneca n. 43.
UIK U (1 Tfi ra i P n(!ü!)!'- BellencoWt,
BilsnU I UlílliUé o melhor rocon-
siiiniulc e roslaurãdpr da saude, dyspó-
psias e convalescenças; na rua da As-
sembléa n. 59, pharmacia federal, uma
garrafa 50000.

SALSA ECÂRQBAvSrnS
cura sypliilis, rlioiimntismn c moléstias
da pelle, om pouco lotiuio. Una da Assem-
bléa n. 5'j, pharmacia federal.

ELsXiRDEJURUBErn? oura
J.-i "nsmo-

le.siias do fígado o Laço cm pouco (empo.
Una da Assèmbléa n. 59, Pharmacia Fo-
deral.
HOUff. Kl i LVi "jllusí i lisla, de
volla da Europa, com curativos o np|)a-
relhos modernos; (rala daa nioloslias das
Fcnhoras, esleriíidadc e fccundaeüo ar-
lilleial, sypliilis c niolpslla.1)- vcndi'na3,
cstrfiilariieiitos.ilaiirelhr.aíein dor; Iiydró-
eclies, Inipolencia c gonoirrliéas. 

'Con-
sullas c operações das 12 ás 3 horas,
rua Seio de Sclcmliro n. S3.

Yendo-so 
ou aluga-se uma boa casa,

com muito terreno, Indo arborisado,
log.ír muilo saudável; na rua Baroncza
Uruguayana n. ã; lem um liumem tino
mostra; trála-sõ na rua da Quitanda n. 23,
pharmacia.

yondo-ap uma cama a Maria Anlo-
I niola para casados, quasi nova e ha-

raia;na rua Eieone de Almeida n. II, Ca-
lunihv.

Venuo-aci 
um piano de lioisselot. cm

bom eslado e com bonitas vozes', em
casa de faniilia; na rua Primeiro de Marco
n. 47, 2o andar.

\7ondo-so 
uma machina de pé Sin.Tor

por 30í, uma dita de mão por Í8$,
uma dita para alfaiate nova por 55Í, uma
liara calcado por 550; na rua de General
Pedra n. 72, antiga S. Diogo.

Vontlo-Ho 
um chalct com 5 commo-

dos, logar magnideo, vista esplendida
cm uma dos melhores subúrbios, tem
terreno preprio de 10X00 metros, preço3:8000; trata-se no varejo de Charutos da
estação da Piedade, com o Sr. Martins.

Vcndo-Bo 
um rico piano Pleyel 4

bis, quasi novo, por preço rasoavcl de
particular; na rua da Alfândega n. 274.

Alugn-ao 
um exccllcnte prédio em

Botafogo para familia -de tratamento
ou pensão ; as chaves estão na rua das
Laranjeira? n. 9, onde se trata.

lugn-Bo um grande sobrado; na
i rua do Lavradio n, 14.

Aluga-ae 
nm esplendido (e arejailo

commodo: na rua Conselheiro Bento
Lisboa n. 2 A'.

AluRom-aè 
duas casas novas; na

rua Thcodoro .da Silva ns.'2 A e 2!B,
em Villa Isabel;. as chaves estão porfavor na venda da esquina : trala-sc na
ma Sete de Setembro n. 223.

Alugani-ae 
dois meninos, um de

12 a 13 annos, para casa de pasto,
com pratica desse ramo negocio e outro
de 10 a 11 annos sem ella, são fieis; rua
do Livramento n. 21, loja.

Aluffn-ao. 
em um bom prédio, uin

bom quarto arejado a uma senhora
de tratamento; na rua D.Fcliciana n. 51 C.

para consultório, ou a um
u, parto do sobrado da rua Vis-

conde do Rio Branco, esquina da do
Hnncio, n. 2; trata-sfc no armazém

Aluga-aecasal,

» lnça-ae um bom e arejado com-
íVmodo em casa.de família a uma pro-íessora.costurelra, ou a casal sem filhos;
na rua Visconde' de Paranaguá n. 1 A,
Lapa.

Aluga-ne 
a casa n. 49 da rua de

S. Chrislovão, eslá pintada e forrada
de novo, tem muitos commodos para fa-
milia, quintal c muila água; a chave
está no n. 55 e Irata-se na rua do llad-
dock Lobo ii. 213.

Al6i,'j;a-No 
por 1200, uma casa com

d.»; saiss, três quartos, cozinha,
despensa, pia, tanque, caixa d'agua. la-
trina, coradouro, gallinheiro fechado' a
chave ele; na rua Eugenia n. 10, Engenho
de Dentro.

A1i::;.-i-ho 
um chalct na rua de Sanln

Christina n. 37; trala-se
Sanlo Amaro
mesma.

cV na rua
chave eslá

. Sii.-r-3-?"€¦> um boa casa com muito
rS commodos cercada de janelas e no

centro do grande terreno; as chaves
eslão por favor na rua dos Voluntários da
Pátria n. 30.

Aluga-ao 
uma

Rezende n. 131
o uma cozinheira; na rua do

Aiughm-HO, 
cm caso dn familia, a ca-

sal sem filhos, uma sala c quarto por
750; na rua Senador Bernardo do Yascon-.usv. III. » un uu
celíos n. 212.

Aiugain-so 
ou vendem-se duas pe-

quenas casas com bom terreno, cliu-
veiro c latrina; no Engenho Novo, paravir e tratar oa rua Barão do Bem Re-

, Alro a. K.

Trnspassa-ao 
um armarinho novo

de duas porlas, em boa rua, para nc-
gocio, com armarçãn e balcão, tudo novo,
as fazendas existentes multo em conta, a
casa so presta para moradia de duas fa-
milias por dar frcnle para duas ruas; na-rua S.Pedro n. 203.

BELLE/UDOíiOSTO^ío
Dr. Bclibncotírt-e a móllíor/propari^u
para dar llndoaveludaíloi ía« oanuiic
a pelle, lirando manchas; sardai, csji-
nlias, ca:-pa.i e desfazendo ai rmjij; la'u-
henisorvo paràconserváropi ii ar*is
noroslo; ruá daAsseuibléalir.t5J-«l ;i-
drti 30000.

MESTRE D0URAD0R
Um hábil dourador do carlões nholo-

graphicos e de outros gêneros, oilcrccc
seus serviços nessa especialidade e tra-
balhos concernentes, podendo encarre-
gar-se da administração de um cstabcle-
cimento desse ramo; caria a M. K.,
agencia filial d'0 Paiz — S. Taulo.

OS PROPRIETÁRIOS
DA GRANDE

ALFAIATARIA DO POVO
Parlicipam ao respeitável publico que,

por molivo de obras, resolveram fazer
grande redução nos preços das roupas
caprichosamente inanufaciuradas nas of-
Boinas dosla casa.

Proviriimos aos alfaiates particulares,
que vendemos por preços baratissimos as
fazendas a metro. Besta casa encontrarão
um grande sortlmonlo de casemiras do
cores, sarjas pretas e azúes, clioviots
prelos o de coros, dlagonaos, diagohaes
do fantasias lecidos modernos, c dó Iodas
as cores. Ilccommondamos ao respeitável
publico c aos alfaiates particulares a
conveniência que lia em visitar o nosso
espaçoso estabelecimento ao

LARGO DA CARIOCA
CANTO DA RUA DE URUGUAYANA

N. B. temos neslo cslábcleolmcnto
grande sortimento de roupas pretas.

A' PRAÇA
t

Os abaixo assiyiiados,
sócios componentes tia.
lii-jui! <]|u<i grirn/va, sol) a
i-iizão social do Costa &
Moraew, clcclai-ain lia»
vel-a dissolvido antif^a-
velmeuíe, ve! ifnado-wo o
sõgctiiido ò ficando todo o
«letivo e]);iíjsiv(» danics-
jiisi Ít3-i:i:: sot> arcsponSti»
l>i'lidudc d> pvitsieiro.

ITazoiidado 3íoiítt: Ale-
,«rjfo, ,*~:5 de iBin.L-ço de
1 f;nr-G A. 15 R. X E T, A.
I>.V SIBVA COSTA. —
FIO rArC'I ANO C.I>Iil MO.
líASSS JDNIOB. .

XAROPE e PASTA
d-SeivadoPinlieiro Marítimo

ie LACIASSB, Ph" «m Bordeaus
Ipjrondos (di lau i» Higieu do Hio-dt-Ji[iirt,

Popular ha 30 annos,
é o único preparado
com a verdadeira Sei-
va de Pinheiro, ex-
trahidn pelo vapor
d'agua, logo depois de

I cortada a arvore. Cura
ios defluxoa rebel-
des, a tosse, as

.grippes, oatarrhos,
brónchites, moléstias da
garganta e rouquidões.
Sm PAUIS, 8, Hua VlvitnBSt

9 nai principiei rharmacUi.

Cs&ÜJ

MECC1D.1do Dr ilollonooiirt cura

rliôas; na rua daissemblóaii. iJ-1 f.\:3
3Í000

IMPOTÊNCIA fflSStffc^
lalivo; na rua da Assèmbléa, ti. 5'J. Plnr-
macia Pedorai, preço luJOOO.

ç> tratadas por um
ò novo processo sem

dor, agudas ou elironicas, pelo Dr. Del-
Icneourl, especialísla de Paris: rua Sete
de Selembro n. 83, das li ás 3, horas.

VINHO DE K0L.4- c glycero-
phospbalo

de cal, empregado nas dyspepsias, neu-
raslbenias, iinpolcncias e moléstias do
apparelbo gastro-intestinal; llua da As-
sembléa 59—1'liarmacia federal, 1 gar-
rafa 5Í000.
rEilOIIALDE'HMDACAI!ü^,í[iB^f;
losse, broncbiles. moleslias do peito- nirua da Assèmbléa n. 50. 1 vidro 33001).

CAROBINA

'|'rns|ia»8:i.(io o arrendamento do
J prédio n. 146 da rua do Ouvidor;

informações na rua General Câmara n. 28,
sobrado.

Traxpaasa-ae 
um hotel bem afre-

guezado; na rua João Vicente,-junto'á
estação de Madurcira.

Dentista—ODr.ArgcmiroPinto,acci(atrabalhos em casas particulares. Pre-
ços módicos; chamados irua^arquez dèAhrantcs n. 34.

RheumntlRmo 
c oryslpola.

Qual o melhor remodio para estasduas lerriveis enfermidades? E' sem du-
vida alguma o Lenimento anti-rheumalico
e anli-erysipelaloso, de Vieira. Todos de-
vem ler sempre á mão um vidro desie
prodigioso medicamento, pois, além dos
casos indicados, cura instantaneamente
qualquer dor ou inflammação, por maior
(juo seja a sua pravidade. Vciidc-sc uni-
camcnle á rua Gonçalves Dias n.71,pbar-
macia Gama.

Hotol 
Looomotoru- Gonçalves

& Pacheco—Com cxcellentes commò-
dos muito arejados para os Srs. viajantes;
rua do Hospício n. 2G3 e rua Larga deS. Joaquim n. 144, Wo de Janeiro.

Dfi-so 
casa-, comida o ordenado a umasenhora que queira morar com outrac ajudal-a em .odosos serviços domes-ticos da casa; toa ruaTaüla Itairios n. 10

no flm da rua .Santa.Alexandrina, IlioComprido  .....

Andi-ea 
Bell'Isola, professor de pianoe canto, afina e concerta piano. Dáconhecimento ao respeitável publico flu-

minense que dá lições por preços sem
competência e com mctliodos fáceis erápidos. Certo de que lerá numerosa
clientela, tem certeza de que esla ficarasatisfeita, cm vista do seu syslema de
leccloriar. llecados á rua do Lavradio
n. 12.

asorn do piano com muila
paciência lecciona por módico preço;na rua Conde de Boniffni n. 92.
ortiisi dc dança—uao-se n.
giieis de casas; na rua Luiz tíc Camõei
35, 1" andar.

CiiHanicntoe—Trala-sc 
dos papeis;na rua da Aí sembléa n. 59, 1 1 andar.

c lieis de casas; rua da Assèmbléa n. 5'J,
1* andar.

Cnanmcntoã—Tratam-socoin 
Ioda a

pontualidade o mais barato na antiga
c bem conhecida agencia porliigueza da
rua dc Santo Antouio n. 23, trata-se com
o Sr. Ilodrigues.

(inamnnntoii—0 
solicitador Tavares

jprepara e legalisa os papeis precisos;
escriptorio U residência, rua do ^uuc^o
a.*

do l!r. Bitlcncourl 6 o
melhor depurativo doFangue e onra a sypliilis, rheumatismos.

ulceras, cancros, moléstias do pelle eIodas as doenças que dcrivanbda impu-
:rcza do sangue'; rua da Assèmbléa
n. 59, Fbaruiacia Federal, Uma gar-rafa, 52.

rCnUtnAiirÒt aomèadens.
42.045, 42.G40, 497, 28.855, 58.130, 27.6B7-
257.084, 240.854, 240.855, 140.176 48.9GI
45.408, 208.7SÜ, 145.170, juros tíc 5 «/,
(antigas de G '[„), do valor de 1:000,5 cada
uma; podem ser entregues na rua doCarmo n. 65 ao advogado João Galvão daCosta 1'ranca.

UTERO- Moléstias do utero: corri-"mcnlos, calarrho, licmorra-
gias, irregularidades, ulceras, feridas,
tumores e cancros; tratamento pelo Dr.
Bettcncourt, especialista dc Paris. Con-
snllase curativos das 12 rs 3, na ruaSete de Sctcmbo n. 83.

Ow ís5>íiixo-íjssJf.vn«í-o.y
eoitiiniuneain a esta pt-jj,
ça o aos seus aiuifrosi do
interior que, rt eojiínr <le
ííl (\\- março iludo, üeoii
som eíVeito o proctiraçuò
rjae Iiaviiim passado ao
.soa associado ítír. Joa-
<Itii:n Pedro Co Conto
Perelrii, não podendo
desta data em diante o
mesmo sonliòr tratar de
negocio alfjum relativo
A nossa íirma.

Rio do Janeiro, 1> de
abril do 18í)7 — LUIZ
PINTO & C.

rOMADA SECAM DE S. LÁZARO
Esla pomada é a unica que cura com-

plclaiiiente n'uni eurlo espaço dc tempo
as chagas c feridas antigas ainda as mais
rebeldes e rcfraclarias a qualquer outro
medicamento; com uma ou mais applica-
ções diárias allivia os nadccimciitos do
enfermo o cura as suas feridas. Dc grandeefflcacia na crisipela, rliciimatismo lie-
morrlioldas.

A longa experiência nos tem mostrado
a veracidade da nossa afilrmaeão e nos
dá o direito do afiançar o que" dizemos.

A pomada sonatlva de S. Lázaro por nós
assim denominada em homenagem c re-
cordação daquello Santo,que durahto uma
vida Inteira se dedicou o empregou riaoura e Iratnmonto das feridas, o quo riu-
morosos enfermos curou, nos leva a dc-
dlcar-llio a nossa pomada dando-lhe o seu
nome.

Além das maravilhas que produz na
cura rápida e quasi Instantânea das cha-
,'ras c feridas amigas, ó lambem do grandeefllcacla no tratamento de todas as allee-
ções da pelle, o gcralinciilo naqiicllas,
nuc se apresentam em diversas parlesdo corpo produzindo feridas com ardor
e comlchão, faz dosannarecer as mancliis
da pelle, cura as aflecções cutâneas c-
chagas antigas o rebeldes.

Deposito geral: drogaria Pacheco; rua
dos Auilradás n. 59.

SITA ãtêmu
CABELLOSPAKA TIRGIB OS

Esla a.euo, de aroma agradável c de
eiTWtos siirprchondenles,. usa-se como
qualquer oulra dc.loucador, sem o me-
nor -receio de manchar ou prejudicar a
curou nvcliulndo da cutis: da aocabello,
lanlo dn barba como da cabeça, uma
bclla còr de caslanlio escuro ou* prelo;além disso é tônica por excellciicia, tem
uma acção immcliala sobro a raiz do
cabello, extirpa a cuspa, nngnidntii o
nforriiosca admirávelmonle o cabello.llxa-
Ilio a cór o o dispõe para o seu crês-
cimcnlo.

O.scu uso é diário ale que ao cabello
seja reslllnida-a sua còr pilmilivn, o quese consegue no Um de alguns dias.

T0NÍC0 JAPOK
Os estudos e incessantes invcstigaçdesj

feitos por diversas summidades scientill-
cas, taes como o barão' dc Alibert. Giron
de Huzasceingiies, Diichcsnc-Duparc na
clinica'externa c nos liospltacs dc França,
sobre os parasitas que alacame deslroem
os cabellos, scicntillcain-nos dos bri-
llianles resultados obtidos pelo emprego
das substancias resino-balsamicas no tra-
tamento das doenças do couro cabclludo,
e explicam-nos o empirismo das eras
passadas, Gubler e Baein, investigando e
estudando os parasitas que destroem os
cabellos, corroboram esta crença e.pro'-1
valm que as substancias r«fno-">aí««míc(M
destroem as vegetações microscópicas dos
bolbose raizes capilares.

DEPOSITO GERAL
DROGARIA PACHECO

59 RUA DOS ANDRADAS 59

A. CAHEN & C.
' tOllIS IEIB -- Successor

4, RUA LEOPOLDINA, 4
Faz leilão, em 20 de abril dc 1897, de

todos os penhores com o prazo do 10
mezes vencidos, os quaes podem ser re-
formados ou resgatados até o dia do
leilão.

FAZENDA A' VENDA
Vende-se unia boa fazenda no Estado

do Uio, cm serra acima, a quatro horas e
meia da Capital Federal, com abundan-
tes caíezaes, iavoura bem tratada e no
limpo, machinas dc bcnellciar café e co-
Ilícita pendente já madura, tudo conforme
inventario que se encontra por especial
favor na casa dos Srs. Ccrqucira Souza
& C, á rua dc S. Bento n. 10.

E. Samuel Iluffmann k G,
IBBECC0 DO ROSÁRIO I.B
Tendo de fazer no dia 22 do corrente

leilão dos penhores vencidos, rogam aos
mutuários virem rcformal-os ou resga-
tal-os, somente alé a véspera. 0 prazo 6de, seis mezes.

AU PETIT PARIS—MUB: LATORRB & C-
Grande offlcina do costuras, collete

especial proviicgiado, chapéos e touca-
dos para Sras. llccohem mensalmente
novos modelos dc faris, preços sem
compenlcncia, travessa de S. Francisco
de 1'aula n. 20.

n
Danço Cenlral dc Enipslimos c Penhores

I73I.UA SETE DE SETEMBRO 173
Avisa-se aos Srs. mutuários qne as

cauções vencidas até 31 do marco podemser reformadas ou resgatadas até a ves-
pera do dia do leilão, 

"que 
se cffccluará

cm |/( de abril.
Ilio de Janeiro, 28 de março de 1807 —

Sglcio Família, thesoureiro.

5$500
Grandes cobertores felpüdos -de ra-

magens lindas a 5|500 cada um ; na
CASA DA COTIA

Bi DE illi N, 116

Presentes para feslas
Ilicos binóculos modernos com cabos,

próprios para moças, de
Sladrcpcrola

Alluminium
Esmalte

Marroquina, eto.
CASA BORLlJDO

51 RUA DO OUVIDOR 51

Vendem-se cm lotes de II metros por50. 00 c 70 dc fundos, logar multo sa-
lubre e alto, por preços commodos; tra-
ta-se com o Sr. JostfTliomaz Vieira, na
rua Cavalcanti n. 19, na mesma estação.

COLLEGIO
COSTA PEREIRA

para meninas

Peitoral Calhari-
nense contra tos

. . . „ ses c todas as mo
. . IL Ul lestias das viagrespiratórias. Silva, Gomes & C. — Dc-

nosilarios, árua S. Pedro n. 24. Em São
Paulo — Baruel & C, largo da Sé.

mu
iflUbi 1
Büil8 

Um par-licular,
dispondo
dc ele-
vado ca-

pitai, deseja empregal-o cm hypothocas
de prédios bem localisados; jurose condições favoráveis, brevidade e rc-serva nas transacções ; rua liaria José
n. 4, Iladdock Lobo, das 9 is 11 damanhã c das 3 ás 7 da tarde.

Mais dc 50 mil
pessoas altostam
1 efflcacia desie

.grande peitoral.Silva, Gomes & C. — Depositários, á rua
S. Pedro n. 24. Em São Paulo — llaruel
& C.. Largo da Sé.

«¦II
O' It< iily,

cirurgião den-
tisla, especia-
lisla cm den-
taduras pelos
processos mais

modernos,scm cslrahir as raizes. Lxlrabc
e chumba dentes som a menor dor,
assim como faz lodo c qualquer trabalho
dc sua profissão, garantindo por muilos
annos,por preços ao alcance de lodos.Ilua
Souza Franco n. 29, anliga do Theatro

¦lis c denles a pivot
scmcxlrabir rai-
zes c sendo im-
possível dislin-

guir-sc dos denles naluraes, obliiracões
sólidas e perfeitas c absolutamente sem
dor, nelo cirurgião dentista Costa Torto.
Consultório, rua da Uruguayana n. 05,
próximo da rua do Ouvidor.

TERRENO NO MEYER
Vende-se um terreno de esquina

¦ lado, na eslacio do Mever; trata-se
jru Oojaz n, 52, com o Sr. Daniel., ¦

BOTAFOGO
bo1> a diroecão do

MI1A Z. DA COSTA PEREIRA
dijtlomada pela inslrocráo publica desla capilal

EDUCAÇÃO HOnAI. B nSLIOIOSA,
msTRcncÃo raiMAitiA no l« e*2» aiiÁo,.

CURSO DU IIUMANIIlAniiS

CURSOS ESPECIAES
Musica . falhara
Piano Desenho-
Canto Dansa
Violino Calllgraphia

Gymnastica

Este estabelecimento que oecupa pre-dios de primeira ordem, com vastas
accommodaçõcs e sob as mais rigorosas
condições do hygiene, reabrirá as suas
aulas no dia II de janeiro próximo. Dis-
pondo dos melhores elcmcnios para pre-hencher os Uns que lhe são impostos c
pelos resultados aniiualmenle oblidosnos
exames flnaes a que tão sujeilas as
alumnas, com assistência dc pessoas dn
reconhecida competência, a dirccloracs-
pera a conlinuaçao da confiança com quelem sido dislingiiido o seu collegio cujo
corpo docenle envida todos os esforços
no inluito do secundar-lhe os anholòs
que sob uma mesma harmoniosa disci-
plina, de accôrdo com os seus lalcnlns
e indole, as alumnas tenham a educarão
c illunlraçâo que devem ser o apanágio
da mulher no meio social,para bem des-
empenhar os seus mulliplos c santos
(Ins.

As alumnas encontrarão neste estabe-
lecimenlo todo o conforto c os mesmos
desvelados carinhos qne lhe são prodi-
galisados no seio da familia, tendo Iam-
bem direito aos banhos dc mar nos fim.
dos da chácara, sob cujas frondosas ar-
vores respirarão os ares balsamicos do
mar.

Prospcclos e informações na secretaria
do collegio.

Estão abertas as matrículas.
A. SECIIKTÁRIA,

O. GoBta Pereira,

DEPOSITO GEB.AL

J. M. PACHECO & 0.
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em frcnle á praça General Osório

Relógios Americanos
Relógios para

parede ciando
lioras e meias
horas, c o in
corda pnra 8
dias

Despertadores
legítimos
americanos a
8$ c . . . . .

ÍSSOOO

10*000

As vendas por atacado
tém. desconto vantajoso.
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ÜEiVMQUE LEMOS & C.

Estas pílulas são formuladas com amesma dosagem da Nectandra, para irem
pelo Correio, para qualquer parle domundo supprir a falta e produzir osmesmos efleitos do Vinlw, do Elixir eda Tinfi/ra de Nectandra Amara re-modiopaulisla. Itemetlendo-se 25300 nara1 caixa, 12ÍG00 para G c 20$00 para 12ao proprietário e indlcando-se-lhc o logare tstado. elle immedialamenlc remette,registradas pelo Correio, as caixas pedi-dar. Direcção para os pedidos: JoaquimBucno dc Miranda —llua dc S. Pedron. 72 1» andar, Rio de Janeiro. N. B. Este
prodigioso medicamenlo cura todas asmoléstias do estômago o dos intestinos
por mais antigas.que sejam.

GBUDE USJI fKíUEIDDM
I' E UNICA NO BRAZIL

H Roa da Conceição II
.. TELEP1I. 104, DAS 8 ÁS S
Assfgnalurá animal para micmneaj?.

filsr empregados a 20J ou50i)03.
Assignatura animal para quem nesos-

filar empregos a 10J ou 2OÍ0U0.
Assignatura annual para serviço postalaproveitável a Ioda pessoa om transito

ou sem residência lixa nesta capital oufora & CíOOO.
Aiinunciodo quem precisa emprego o:icinpregodo a 200 réis ou i}l<fi, viga-rendo cm 10 dias.
Tralam-se papeis para casamentoi,

garantem-se alugueis de casas o roce-Lem-se anniincios do casa3 para aiugor
e de negócios cm Irausacções.

Considerando: convema toloj 11 ai-
signaliiras desta casa.

m ESIOLH
A D IS INFELIZES

Oinfoliz A. M, do Araújo, aleijado do
pés o niãos_ pelo rhcumnlisnío; andando
unicamente de rastros, -e sua dosdltosa
mulher no mesmo estado o quasi cega,
solírendo ns maiores revezes da infe-
licidade, supplieain, em nome de Deus,
das pessoas qne ornam a-, inaisbolla o
saiila vii Indo tio chri.-.liiiiisiao— a cari-
dade, Ioda e ípúliiiici;' esmola, a qual,vindo livral-os da' fume, sor.i do Deus
abençoada'.

Esla humanitária re'laccão prosia-sc á
receber leda o qiialqiiorrcaiiiola;

FABRICA DE CALCADOS
Gabriel Kralz, rua de S. José n. 33.

PAU/. HOJlENSMlõrzosuins Ca-
rloca—-  iíi.3000

Botinas á::pontos, bezerro  7ÍS00O
Dilos bezerro ÍVancez, ponteados,I0;> o II.5, Carnol  UfOOO
Dilos de bica Millió o Carnol. lijo 10^001)
PAIIA SEKU0I1AS — Borzcguiiis,

pelica, aponlos  12Í00O
Bolas com elaslico, pontos  7^000
Dilas com dito, ponteadas com
chapa  IOíOOO

Borzeguins para meninas, a pon-tos  7.S000
Chinelas cara de galo, a pontos. 4JS500
Bolinas elásticas para meninos. 8^000

Sapatos brancos para uioniiias, ns. 2G
e 32, preços S^jOO: sapatos abotinados
para senhora, a pontes, a 7í e amarelos
a 8*000.

BESTA ROUBADA
Da estação do Santíssimo roubaram, no

dia 2 do corrente, uma besta dc sellá,
arreiada, cor de pinhão escuro, com
signal no quarto, ainda nova e pequena.Gratillca-se a quem loval-a ou der in-
formações certas na estação do Santíssimo,
a Antônio do S. Barbosa ou na capltalíá
rua Senador Euzcbio n. 52.

MUS ELÁSTICAS
DE

GRAMMATICA
porlugupza do Dr. Abilio a 1J200;livraria Savin, rua da Quitanda n. 3.

A VAU
CALDEIRAS

dc 8 llS até
vallos

ÍOO ca-

LIDGERWOOD IfiFS., GO.
LIMITED

8 liui Visconde de Inhaúma 8
«10 DE JAMEIÍ1Q

GONZAGA
ÓLEO DE RSCINO PURO

As cápsulas elásticas dc Gonzaga são
cscrupulosamenle fabricadas com pro-duetos de primeira qualidade, lem a van-
tagem sobre as outras não só porque
permitte .10 doente tomar o oleo preciso
para um purgante sem custo de engulir
como também pela sua barateza. ',

DEPOSITO GERAI
DROGARIA PACHECO

89 Rua dos Andradas OS

LOTERIA
HOJB

M 3 HORAS DA TARDE
MOiOOO^por  oiiW
lCG:666/por ' . gSooaio:666*i,por ....:;::, ^Soüeicna rem leque..  8/000

GRANDE EXPOSIÇÃO
<** numeroB do pnlpltea ice"inicao ""í10"''0'"'ém volta d<i

. . "j enho a grata nolieiaC fano-me de vos dizer,
D c que a sorteie quinhnh»o«w «enanmnho vai ter.

tJ ara poder conquintal-a
ttendei-,me/ oh 1 camaradas;

39 aro deixei dc vender
is sortes tio desejadas.

< enham, pois, a nossa casa¦O Venancinho garante
O) e cá vierdeB ufanos,

O ar-vos bem boa .vasa,
camiuhardes p'ra diante

33 indo, p'ros gozos'toundanoím
VEHANCIQ XAVIER DA FONSECA :

CB3STTÜO

JlQQIfMATIInwglUIlH I U
Acham-se em distribuição as seguintes

publicações:
Irmãsinha dos Pobres, tomo 8»; 0 Be-

gimento 145. tomo 1»; Toutinegra do
Moinho, 1» a 14; Diccionario d'Architectu-
ra; Obras de C. C. Branco, edição popu-lar: Balzac, Physiologia do Casamento.

Archivos de Medicina—llecebem-se as-
signaturas para esta nova revista men-
sal.
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CASA

_Aluga-sc a casa da rua S. Christo-
vao n. 51, para familia de tratamento;trata-se na praça Tiradentes n. 30, phar-macia.

TTPOGRAPDIA BE OBRAS
Traspassa-se uma grande lypograpiiiade obras, a vapor, situada no centro dacidade, com capacidade para publicaçãode jornal dc grande formalo. Também

aceila-se sócio com o capilal de 1G a25:0000. 0 estabelecimento eslá cm con-diçoes prosperas e promettedoras, não odesabonando a causa do negocio que se
propõe. Condições vantajosas ; caria aY. A., na rua Conselheiro" Kebias n. 57,S. Paulo.

VACCAS
.Vende-se vaceas do

vilelias; praia formosa
raea com crias, o
n. 22.

VENDE-SE
O pi-eclio 11.114 A do toou-
levarei Vinte? Oito dc «ti-
tembi-o, cm Villa Isabel,
ooeupado por ostabole-
cimento i»h.-ii-iii:»c;<>tii ioo
oom px^oporçòns j^m-a so
fcoviiai" cl« iji-iujòira or«
dom, para o quo feira es-
pooialmonto ooiisti-uxdo,
assim aomo a armação

ceellcutc, o vasilliamo,
drogaa e o.-;. utc»jusilios do
pliarmaoia alií «xi.,í«u«
tos.

Também so vende o
teri'eno junto <;os« 13»,a!0
do íVoute o GO do fun»
d <>,'¦!.

OCratá-se úa liiesnín rua
n. líír;.

COSTURAS
91, dá-se coa-Na rua da Alfaiule

tura em quantidade.

A? PRAÇA
Amaval & Ribeiro, par»

ticípam a seus amigos o
f"i'è'jsuezoS quo, tendo-se
retirado da sociedade o
soeio Aiitouio Pereira
liiljoiro, pagró o uatis»
feito do seus Iiavercs,
dissolveram amig-avel»
mente a sua Éiriiia com-
morcial, lieuudo o aotivo
e passivo da iiiosuia a
cargo da nova firma eos-
sionuria, Amaral S) C„
da qual «5 responsável o
sócio da extineta firma
Alfredo Augusto do
Amaral, que espera mo-
recer tx continuação da
honrosa confiança dis-
pensada A firma ante-
eessora.

Minas—S. Sebastião da
Estrolla, O de abril dexa&v.

ICT.
Muito teria que discr-te se quizesseidentiflear-te com o soffrimenlo de quetenho sido alvo; depois que te vi a ul-

tima vez e que prtscnti que tinhas cbo-
rado, tenho soffridti horritelmente por-
que a consciência me aceura que sou o
único culpado doa teus infortúnios, c
aceredita... qne se- i nuntia conscien-
cia fosse accesslvel ao rsmor&e, eu poria
termo a tantas desgraças que me perse-
guem, e não mais te veria pensatíva e
lacrimosa, porque com'as 'tuas i.igrimas
feres ao ooraçâb que le*dora tanlir/cjue
não pode conter-se tfnuífe dá oceasião de
pronunciar-se; penso qne nada adiantas
com os teus sofi'iuientoi< «tais nada quemartyrizsr a quem te «ma.

TOURO
Vende-se um bonitotouro; trala-se na

praia Formosa n. 22.

Conquista dos Talismans..,,,,,, f40i)
Fandanguassú... ^203
MaiJoanna....'- fl03
Festa no céo $20J
Çapadocio ,1503Jogo dos bichos í20)
A volla do mundo em80 dias..., Í3M
Quadrosvivos ifOQ*,
almanticü d'0 BADALO l;033

KPVIDAQES InUSICAES PARI

PIANO E CANTO
ilIssaCampa! ,
OGondolelrodo Amor
Laranjas da Sabina
Conquisla dos Talismans
Cavallcria lluslicana
Los dos 1'araguas
OTio Celestino
Abacaxi

JiO!)¦51') 1
ÍHJ
JÍO)
ílii
¦U'1)
Ãi Ji
iidl
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MODISTA
Dma senhora franceza, conlieccdora do

trabalho de chapéos e coroas, aceita obras
em sua casa, assim como nas casas espe-
cialistas, taes sejam ar> mas condições.
Jnnuncfe-se.

CASA NÂ PIEDADE
Vende-se com armfczfcm • para ^ralidjnegocio e rer.Hcncia para' familia, em

magnífico ponto, na ruaf D.'Pedro n. 177;
trata-se com o Sr. Vicente na mesma
ruan. 213."

Fazendas de café
Com mais de 5 mil alqueires cm ffiat-

tas, maior parte divididas e livres de
geadas, na melhor zona do Eslado, pro-xima de um ramal da Paulista, com cerca
de 200 mil pés de cafés novos c muitas
bemfeilorias importantes; —propriedade
de futuro colossal I Preço o condições
mais que rasoaveis.

Diversas fazendas, com cafezaes, fabrl-
cados c novos, com fruetos pendentes
para I a 16 mil pés, por preços razoáveis;
algumas em condições excopcionaes.

Informações A Agencia Filai d'Õ Paix—
S. Paulo, L. Pintcado.

MGVEIS
Compra-se moveis o utensílios de

casa de familia, por mais insignificantes
que sejam ; na rua Frei Caneca n. 43.

FAZENDA
ejvt.

3. JOSÉ DOS CAMPOS
Permuta-so uma importante fazenda

com C00 alqueires de terras cm malta
virgem, capoeirões de machado, m.igni-
fleos pastos cerca de 150.000 pés de café
bem tratados, casas de morada c para
colonos, macliinismos, cxçelionlo npiada,
por propriedades no valor dc 30O.0Q0J,
nesta capilal.

0 negocio é dc inleira vantagem, pois,
a fazenda produz dc 4 a 5.000 arrobas
de café, além de muita aguardente,
tendo também os machinisinos neces-
sarlos para esse flm; para mais intor-
macões, á rua Gonçalves Dias n. 71, W-
Baseia.

- '

*' ILEGÍVEL
- -' mm$m
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ü ÍM ASSIM
Q PA1Z-SABBADO IQ rfe ABRIL DE 1897

l«I[AÉIiI;ffll

mmmÊÊÊÊÊ

Soffrla horrivelmenle dos píilmfles mas,
graças ao milagroso xnmpo polto-ral «lo nlcntrfio o Jiitnhy, pre-
Farado pelo pharmaceutico Ilonorio dorado ¦.'•.¦

loilcrejo lelegrápliico LOTERIAS -Caixa do correio n. 4!

DO OUVIDOR N. 20 e 28 A
SOBEADO

, FAB?ICA L WÊÊÊ WÈti litóiBL^^L TECIDOS DE ARAME »1|W MllUML

APITAL
KEAX.lIZÁDO .
A REALIZAR, i «

.Rs
Cauçüodo apolloes da dl-rida pwhlioa do m-owrleda«loda Companhia uo Thosouro federal o nosEstados

O.OSOIOOOSOOO
180:000,4000

6.SOO:OOOSOOO

3454:0009000
«nflifc»'

CONSEGUI FIC1I1 ASSIM

completamente curado o bonito.
Esse xarope cura:

Tosses,
Brounlilt.es,

Astiima,
Coqueluche,'

Rouquidão o
Escarros do nuagno

Um vidro  1^500
DEPOSITO SÁ C.II'ir.11, FEDEUAl

PACHECO & c.
S9 Riia (los Afloradas 59

a directoria da Companhia recebido aviso
extravio de uma importante remessa de

bilhetes da loteria de 500:©!)fl$>00© qnc devia ser ex-
trahida HOJE, resolveu .transferir a extracção dessa
lotcri.a para o DIA 8'DE- MAIO PRÓXIMO, obrigando-
se ao pagamento em dobro do preço dos bilhetes, sefizer nova transferencia.

.CURATIVA

o» da c

~"^CA-FEIRA- 
13' 00 CO,,..^.,,^¦FEIBÃ

LOTERIA' DA CAPITAL
EBOHOMiafl, SEM RiVft,

te)ínflainniB.çüô3Iflorlaíliiís%
2 Queimaduras, Almorreiniaã. «
m Hcino?fZiagia, Lombaío, Cataif&t 3
J Rlieumatismo, failx, 2
afclíôOargaBta, Olhos, (toldos, 5i Carljüncnlo, Hemlglí, »

Koros Brancas, Dlarrnea, Tosst\
KVMPHR5YS' MED. CO., NEW YOÍfci

AOSKCII» 7CIU'.: DCOOillU UUUHUUrn»,
IttMftJiiti 114 ntraaoa atom^

* rar.:« cm totUs m KürsanJ^g
DKP081TO PKIIMANIS.NTÍ

MAGALHÃES, LU0IU8 ft O
13 RVA DAULFAHDESS 8S

Am ob J\seui9

J-1CV

M P^

ALMOÇO-E JANTAR
r'orncco-se ím famílias um suas resi-dcncias pelo preço do lúiy mênááes, porpessoa, com u miiximo asselii; na nracarc,l*rfr"'"1 v•'',•¦,,' « * r*-»'É ... 1»reira Tiaillia n. 5,

isseid ;Cattõtc.

BUENOS AIRES¦ TralinHiadorcs da Kílrada de Ferro, soapresentam dois mil scnün pedreírus,eavouqiu-iros, carpinteiros cilo terras omais ci m famílias agriculturas; a caia 6eencarrega do mânilàl-os pira qualquerIjúnlo da Itepiihlica dos-folmlos Unidos
,üo lirazil, ineilianlc unia coniniissão. Di-
rijir.se por caria ou possoalmento calletí de Miiyo" n. :t)i; soliratlõ,' BuenosAires. ....

ff.Bi— Todos os -trabalhadores o fa-
jiii[ias sao ••ilalianos—Oi 

coutos,: Sal-Vtfll g 6. . .. ,j

ÕJíiSO DE I WCijir"
RUA DO OUVIDOn N. 124, SOBRADO

letíéioná-sò íheorira o [ir-ilicamcntc •
portuguez, francez, inglez, íriibtnetlca,
álgebra, gcomclihi, desenho, calligra-
pina, o KsciiiirrunAçXo MKiiCAsrriL ; emaulas geraes ou particulares das IIas 4 e das 6 ás lü da noite,

tf» 4\ â)% ÍP á\ /á\ AK
M m fm fl fe m y&» mm mm m fimII %W mm ara i|||ll

li|50 'fc^#.-

,i^S,taiCas,a ÍS"1 smV™ Bfinüé (|iianli-nade de tecidos de arame para cercas,
^l^kt^l^1^0^

gjij SETE DE SETEMBRO 50
!»iTOS -DÉ DOR

Attoslo qutí .sòiTria fre-
queiitomònto de eólicaseom cuhúbriis hoi-rivois
<3 u o jn ó arraúeavam
Sfiitos do doiv. TJ«ei
quantas tinturas, pilu-ias e mais rem'ó'dios cuo
TOe XTÇoonim«5Ti«Jãvam ~õ~.
«pezar do tiiílo sofíViáscinpro, litíudo, ()uo asPiluln, n AntidyMpopti-
cas doDr. Heiiisielmnnu
°™'» ellioasBOs p a r aourar eólicas, delibe-rei-mo usnl-as o oomtanta, felioidatlo quo moourei riulicnliiicnte.

-Assim, pois,não tonlioo menor inconveniente
«>n passar este attes-ratlo poi.a quo soja li«lo
por todos, pjois tenlio aoorteãjidè prestar i-ele-VBntesscrviçow uõw queso tt'rcm-rGf DI X..J I WJ& »x jnTO.LKDO, limei
publico.
«iÇ^'<lu flíIISCO e u s t a,
gfOOO*. Os »,K ou to n,fsulva Goaic» & O.

DE IISCBIPÇSB
FARÁ A.

ujuuuiiJA UUllíHUil
A REALIZAR-SE

EM

21 DE ABRIL DE 1897
Parco-mppopROMO NACIONAL-l.SOOti-os - Aniinaes nacionaes domais, que não tenliam eranho

Snm.o/Z?"101' 
° 1=000#, e nacionaes de

ÍOOS o ^AP,,V10,^nu,grue' l^omios : 1:000»,íijij3> o cos. Entrada «OSooo.Pareo-DR. EORXUNATO DüARTE.-l.roo me-

me-
4 annos o
na on pitai

 ^w.»,..,»,..., mioionaes io» do menina rl«puro sanarão carregarão snenos « íXs)
SíÔoo.S 1:~°°a' 1S°^ e GO»' Entrada

loiiuno

Poreo-BABlo DE MESQUITA-1.700 metros-Animaos ostrnnffeiros do 3 aiinds'TPrri-mios:.^OOJS, iüO§oO0$.Kntradã36»000
Paveo..SUBüBBAKO.. «.ÍOO metros -- Animaes

r=@. Entrada pnra estrangeiros 45aOOOo uaoionues 30*000. <*:.j*>«_»«j«j
Pnreo-TBEZR DE JULHO-1.750 motros-Ani-mãos estrauseiros quo não tenham aouUÕ

Entrada 30§000. 
*—00^' 1~°* ° **<»•

CONTINENTAL -Paro o -- 1.300
mães estrangeiros ató 4 annos

SOO§, 80*. o 40S. En-

metros — Ani-
quo não

a SOS. 3Preinlos
trada ^l§ooo.

coi^Jííto1^1? 
CIleci;l'"»-««-'>a terça-foira 13 do

Eorfaits meia hora depois da inscripçao.

CAUTELAS

POB
—E32Eg?3H3-

(d JiJllicIra nclianu,,,, i„'i ,-v.ioiii-f.e li venda nus necneiaa ceraes o.cwiv. m.rrisn
l^i,í„('lel('pr0r,l"CO "•«»»*•!* faixa rio Co,rtio u.817-1 AJii "°
l*cuin, aa ouaos so encorregani de i|iiacru»er pedido.»;Aceilani-se ogenlea no inlerior o nos lisiados, daudo-sò

Ü*t' 11 agentes só rccefiom blllieles das Iriterias da

SC, nu Nova c!o Ouvidor n c. 21 .S (.., leeio ílfts Caiicellas n. 2 A. liiideroço Iplo-
I k-
idiico

vaulaJDs.n cniiiinls.i.liv -a niriüçTom'.
?í!tíct.ríJ e »»araríã.

Compraui-so <le casas«lo {leiilioi-es
do Soccorro.
so ouro, pra.ttés; tem pli

o <io Monte
Compram-

«o brilhani
cas eii«;iir-uadns ria po-.tu, rua, Síoto«lo Setembro ri. l'.-lt; ü.

íífiiiíliilTisI
Sul do Minas

.; 
joga-oe a Ioda c; qualquer pessoa nuefií; l.a dn residência exncln do ciila VoAlfredo Josó da llosa, natural de s v

n!'.!! LJ'(:l;rc'r' llÍMa.s'0 obséquio de infor-1)1:11 ao a,,íll'tn ««Blffliad.o: Islo pnra i c.ftoçio dó sràíido fnlcrcáso do m ¦nrio-
nado•cida.iào-Unlalacs.lisia.lixloS Paulo28 dp niiir,;ode WJ7 - Antonir "-''• ¦- '¦
dç Araújo, io Sebastião

Xlora oxito vuriiicado por 1

EpMepsitvliyxterla
IJlmrea

Jtôyviero-ISpitepíiia
Moléstias tio Ves-ebi-oe do Espinhaço
DUibete asswastraão

 _._.„ .."piviui, u Ui.icj.lt

Os representantes dns cerveins Ilabylonia fíiâii e Frínxiskaríer llrãii, nintuito de desenvolver maior consumode suas cervejas em cliopns e procurandonao sicl/recarrepar os Srs. negociantes
com o novo imposto do silio, tem resol-vido reduzir seu preço para 8M) réis, a
principiar do dia 10 ilo currcnle, Itió deJaneiro u deabrihicl.sw-Tioco Maschke
4 0.—l'jiuie:o de iMjúia Umnes da Silva.

SITUAÇÃO DE CAFÉ
¦ Vcndc-sc uma no Estado do Bio comIodas as JCOinniOclarOcs, sendo bom oresultado para café, canna e fumo ; parainfurm.ni.iiLb com o Sr. Pedro Cardoso daRoclia, á rua dèUrugn.iyona n. 21 C.

^^W^^^g*^'^fífy!.^ ^^* ^ gtt 'm

" 
Hj ESPINHOSA-^ I
mm DR' EDUARDO FRANÇA f| %^

¦ talalilÜl! Ornais precioso renialtio . flll. ^^

II 

dn actualitlado '¦ Kjí "*
Cura moléstias do figaclo; baço, U ] ¦ rins, intestinos, dy.pcpsias, CL.LSTgAS

azia, Halos, digestões dilliceis, etc. I '. ^rT~°™~™T~—"""

Vcndc-sc cm todas as ] ^Eaa^flH^íS
pharmacias e drogarias. | CLITÜÍ

DEPOSITÁRIOS iÚ FP^S^S
ftl<r\UJU 1'KJiilAb c& Ca. .; }'{ -T-«¦-——»~~~»~~

j k 114 kua dos ouRÍvijs J14 vi| ZlsE ! ^r!._.

/l 1 n 1 I^à d liÍRflITfiT:I/TI:;fl .^hbb" 
"*"°"" "

| llilMMISi-âiillIllIi I
d WUIVI fi iir^ptii Hslflffe I

iii lllííl ílífk
NACIONAL

m\

-A- EBALIZAK-SH

NO DIA 25 Bli MÀÍÒ DE 1897
l.OOf» moti-os - Animaes nacionaes do a annos.Sx-pmtoai: SiOOOft 500§ o aeso» ,-o 4» salvaa entrada. Inocripção 1003.

lia tS,!!^, 
ó«?íeji.rar.se-na no dia Sií3 do abrilaawoaria da sooiodi.de, ii» * lioras da tarde'U orfaita om Xf do maio.

O 2» SliCIIETAmo,
RAUL SAMPAIO VIANNA

H il Mi
Andr«5 Gonçalves

do Oliveira, ülho o
onnliadosj agrrade-
condo pennoradis-
Simòs aos amigos dosou linado filho, irmão o

^t1^*110 CAÍ4LOS MT-CHELET DE OU.VIl,IRA, que lho prodí-tralisaram oom a malaaccGaíuuuu declioaoãoos mais desvelados cai.dados durante a sua on-rermldudo, o om geral, atodas as pessoas que oacompanharam d ultima
morada, vem rograr-lhes
o caridoso obséquio doassistirem a missa do7" dia qsio por alma domesmo finado será colo-
brada hoje, sabbado IOdo corrente, ás 8 lrSShoras, nu igreja da Te.neravol Ordem Terceira
do Nossa Senhora doMonto do Carmo, peloquo antecipam a suaoterna'írratidão.

OCTAVIO POliTILIIO BESTES

tO 

Dr. Cândido de Paiva Coelho, suamulher o lllho mandam renar hoje,sabbado IO do corrente, ás 9 horas,na igreja de S. Francisco de Paula,uma missa por alma do Octavioi»ortiiho Bentos, seu parente eamigo,

ESTAÇÃO DE ENTRE RIOS
S, V. C. DO BflAZiu

RITA CAROLINA DUARTE
4 

O visconde do Knlre Ilios, Joio Pe-dro Guimarães o sua familia e Sclair
a Dervil Duarte convidam as pessoas¦a H? BUa amisade o as da fatie-CidaD. Ititn Ciirolina Dunrtoaassistirem a missa que será celebradaboje, sabbado IO do corrente, ás IIbinas, na igreja de Nossa Senhora da(jOiiçciçao, desta localidade, antecinandodesde ja seus agradecimentos por esteaclo do verdadeira religião e caridade.

O. P.

ABILIO AUGUSTO MENDES
D. Augusta de Medeiros Mendes csua familia, D. 1'aulina de Medeirosllocba o sua familia, Cliristianò deAlmeida e sua esposa, Iirncslo Per-reira da Silva, Pedro do Almeida Fcijó csua esposa convidam os demais parentesc amigos do finado Abílio Augustortüeiidca para a missa de 7» dia, que,por alma do mesmo finado, mandamcelebrar terça-feira 13 do corrente, naigreja de Nossa Senhora do Parto, as 9lioras. '

EsamssmE&as^asmBwmsm»

1'olos systenmiiB ninin modor
nos o gnrnntMos ou

trnlinllitia

i
— 633 i$Jiraoii do oKporiBneláa noa Jicupltiioa' ,1o Pari, Mpki.a guha. i.n ' m

it,€om>nF.sõfin, Vertigem ÉMi €>'ir,es nervi/Hua
M-fisumpiecas, TqnteirHs
.... ÇOilffftstõvK ct'5v.'6r«es.

Insomnia.

cm POdr-SAINT-ESPRIT (FRflflÇA)
yaíiws-SK km •fúoAs as pamíHeSs ra/viiaAdiTÍlTSfe^

A MELHOR ÁGUA PURGANTE NATURAL
Engarrafada nos «i-mnolaos do Budapest, Hungria,

f Nao conhecemos NENHUMA Água Purgante Natural mais forte ouEaii favoravelmente constituida,"
Comtjhrln Real, M.D., Pri/tuir <U Chimica e D/reclir

,...''" fHsututi CliiMiko UuHgan di Eitai»(MiHUltm dl Aericnllura), Budapest.

PREÇOS
CAtlTÕÜS

Visiia
Imperial—Álbum
Promenade
Doudoir—Paris
Salão
Exposição, 24X30.,..
Toble, 30X40.;
Grande Tablc, 40X50.

CORREHTES
:i rclr, õr. 12 r

 5J m
 5/ IOÍ 15/
 IW 15í 25|
 I5Í 25Í 401
 m 35j 50/ :w m 7M

40Ü 7tyi 1201
üüü ÍOO; IGOi

«j-. iCtcâ-ok**í-«í^«WJ^

CONSTANTE NA STJA COMPOSIÇÃO." " POSSÜE VANTAGENSCHAMANDO A ATTENÇAO DOS THEEAPEUTISTAS A ESTAAGTJA PURGANTE E RECOMMENDANDO-A AOS MÉDICOS"
Dn. o. roÚOHÈT,. rtftsur dt PtnnmcoUzia na faculdade de Medicina de Paris.

Únicos Exportadores;
THE AFOUINARIS C0„ Ltd., 4 Stratford Placo, Oxford Street, Londres, Wi

Ampliações ao j^elatino>
• Viroinui-o

30X40 30/000^10X50  .501000
Tamanho natural 70/000

32 RUA DOS OURIVES 32
Esquina da rua Sete de Setembro

opes & Vargas

Cordial s-obcranoindlsnensnvclcinlodasas famílias.Seu sabor o perfeito.
Rtattt'S0n"i?Íáí,I'?rlot',,,a l0llos os l>roductos
ó l"lro^e(kol^|3.tIl,alid'atlOS ° PrC1,alai-50 "l,ü
nn^^i^^!^^^^^?B^a^

edimbras ile%!)l& ??a iHdivestCes, náuseas, vomitos.diarrhüs',

ENGENHO DE DENTRO
Vende-se uma casa nova na (ravessaCordeno, por 3:0(10/; informa-so namesma ou a rua Treze de ilaio n. 15.venda. '

fStüiUíino, ditas, desmaios. &uúr.nn?stttaoites nerpsos, dores dentárias Sra)oÍMe&meai, enjôo ;o,Wós os Iheòminodos da! cábeM( us nervos e do ostómago. E'riniravilboso em tenVoo
^) ou estorva as suas conscquortclas.

o rebrifugò?"'00' hygic'"ico' "PerHIvo, vulnorarlo
Nada cio mala preoloao o coonomlco quo oatocordial bonoilço do qual um-aA Irasco oiu cadalainllia ha do bastar pnra impedir multau Índia-panlçoes o estorvar gravou molostlaa,
Hio de JtinoÈro : André »a OWVÜIB4,EnMTotilis«SnôASr-

^ss^^&miéí^^gm^sBii

do Samgue
9&

BE
DS

IMPOBTAÇÀO E.EXPOETAÇÃO
VENDAS PARA NEGOCIO

RIBEIRfiO PRETO
ESTADO DE S. PAULO

0 abaixo assimilado, lendo vendido afazenda denominada Dom iicliro, de suaexclusiva propriedade, situada no muni-«pio de llibeirâo freto, Estado do Sãol aulo, o pago a Iodos os seus colonos,empregados, empreiteiros e fornecedo-
res a mesma fazenda, julga nada dever ánenhuma pessoa residente ncsla praça eseu município; no eiiMnlo so alguém se
julgar com direita a fazer reclamarão,
que a faça no prazo de :)0 dias a contarda dala desta, ao seu procurador o Sr.Amador liueno, travessa do Commercio
n. 10, S. 1'anlo. Pindu-esso prazo a nada
se altondurà—Ilibelrao rretó, 2 de abrilIÍC iWI—J. P. da Moita Junior.

Cura
com cllicocia

dsrlliros,
empigens,

comicliões,
feridas

dè
máo

caracler,
Xrielras,

sarnu,
manchas

da
pelle, 

'
íuor fclido

dos pés

¦o do
sovaco,

assadura,
etc;

segundo o
irospecto

queacompanha
cada Irasco,

6 do
grande

niilidadenas
gonõrrlióas

agudas
o

chronicas.

Cintas largas, caiia
I.cvantines Unas, caixa
Cassas Unas, caixa
Scliiicfas lisas, caixa '.
voile nioderno, caixa
Merinó do cores, caixa
Merinó prelo, caixa
Casimira para vestido, caixa..Tecido prelo, caixa
Morim nacional, caixa
Morim Republica, caixa
Morim francez, caixa
Morim cretonne, caixa
Cretonne para lençóes caixa..tnxovaes completos 
Rnxovaes completos 
Enxovaes completos a.tnxovaes completos  .'Enxovaes completos '.Knxovaes completas a.-...."Enxovaes completas .'.'.'.Enxovaes completas 
Enxovaes completos 
Enxovaes do seda ricos a...."!Enxovaes de seda ricos 
Enxovaes de seda ricos a......
J'.nxovacs de seda ricos 

.Enxovaes de seda ricos 

200=1000
SOO/OliÜ
400/000
20115000
.'100/000
400X000
500=5000
000/000

. SOO/000
100/000
SOO/000
300/000
400,3000
200/000
40/000
00/000

¦ 80/000
lfO/000
120/000
140/000
100/000
I80/000
200/000,
22O/;.0O
240/000
260JÕÕ8!
2«O,5O00
.100/000

Córles de vesliilos; 
Córles do zepliyr,  ..,Córles do sõlinela .;,',
Cortes de cassas da índia 
Corlcs de cretonnes forles, a....
ÇprlCS (ip lãs moderiins 
IcCliços brancos, de linho 
Lassas linns, meiro
Merinó prelo, flno, meiro
Çasiinlra ónfesladn; meiroSunili dn cores, meiro 2/ IVçr.s de morim (Io grosso, a...Poças do morim frimcrz -.Cortas de armiir de lã 
Corles de armur de lã Córles de damãsso rie côrc<..Cprjes de damassé dê cores a..
j»or,e3 t.e damassé de róres ,i...Cones de Iccltlo rciida.lo aCorlcs do tecido rondado a.. 

'.'.
(.orles do tecido rop/naib a .Cortes de mecísó lavrado a...'.'.'.oi es do uioiiiid lavrado i.nres ¦ ü tecido prelo .Mines de crcloiines de cnr,'S a.Coless Oo cretonnes de eôrcs a.Cores do cretones-dc córe3 a...Córles de cretonnes de cOrcsa..

144 Rüa SETE DE SETEMBRO !44" 
, • " A' J- »EÍ SA COUTO «fc O.

2/000
3/000
4/001
5/000
3/000
4/000
4/000
1/000
1/500
2/000
3/00
5/000
10/000
8/000'
10/000
4/000
í*. »n.-ui

8/000
4/000
0/000
8/000
G/000
8/000
4/000
2/000
4/ÕÕ0
C/0G0
8/000

K ™ '">I)*S AS nOASPIURMAOMS 5
r.X.TBm-ru-r 

| fci., Vaianco {0rimi Fra„c>)- S

— DO -—

riPlT.il' ni7iit7inft

Doutorem Scienoias. Approvado pela Juntade Hygiene do Rio-de-Janeiro
anemia, as cores pallidas, ás doros d'estoma°>o amqnstruação difficil, as floros brancas, curto-serapidamente com o ferro solúvel o com os phos-phatos, que se achfio reunidos no Pliosphalo de

/erra do Ler-as, nvaifcô recommondado também as creanças
pallidas, aòlicadas, sem appetito, o as meninas quo, aosónvolvem difficilmento.

Deposito em todas aa Pharmaciaa
se

£>â££iClFIC08
DO OSLEBmDr. Humphrsys de Nova TorlL

ia«oIaa prinolpoos o mais garouUaS ao!anlaiiJw
So. CUBA

J. Fobrts, Oon jcatito, InBnramiiçBoj
8. Oollcii, olioroo Iuaonncl»ilMOrtancaí^
}. i;miTh(indoOrIonçjiiioAclulivw....vr
J. Ilysoniorln, Ddroa,1oBarrlgn, toUcabUloslí»• Onlorlnn, Cnlera-Mürbo, Vomltoci....r^^
2- TOBSO "" .--.—.. 'runiiii, ugnaunttQoq. Koiiquiiiao, nronoül)»;:8. I)or dn J>ciHcBOcloCnra,oNorralgla...!T::B. Ilpr do (iiibncn. Rnchanuocn, Vorifirom..."

JP- lIlHPtipHiu, Ii"llgP3i,io, PfluJiiiilo vont»".!:Ui OUDlirfíffliln (111 I í #nrl>ii Pannaan ah

0 DR. EDUARDO FRANÇA
AUTOR DA LUGOLINA
A pedido de seus anligos clientos, di

consulta grátis aos pobres na pliarmaclaLavradio-; na rua Lavradio n. 110, das!)us 11 da manhã.

ItüÂl

2eD:Ot)O|ôO0

SEDE: CAPITAL F.ERÜERAL:-BECCO Dfl ROSÁRIO li. f
CAIXA DO CORREIO ENDEREÇO 455 TELEGRKPHICO—ARACA'

2« LOTERIA DO PLANO N. 7

SEGUNDA-FEIRA 12 DÒ COERENTE
• A'S3iioras

Votaclem-so próprias
líai«a ecreaa o onerada-
«los. ooni uni '>iof ro e ?20
«lo altura ; pnra tratar
nesto esoriptorio.

GUARDA-LIVROS OU VIAJANTE
Um, com 15 annos de pratica, aceitatralüilhos avulsos on cffcctivo. Cartas árua da Assémbléa n. 38, com esclareci-mentos, para ser pinciírado.

Casa especial de artigos inslezcs para

580 CALLE CAMILO 580
437 CALLE PIEDAD 437

BUENOS AIRES
0s proprietários desla casa rosam ao3ors. viajantes que visitam Iliicnos-Aircsverifiquem o variado o exeellentc sor-iimcnto de artigos quo nella se encontra,sendo a mais nnportanto do Hio da 1'rata

12 Pi ET iietJB

DEPÓSITOS

Ilua Selc.ilc Selem&ra jj. 41 é Itiãcbaelo a. 3o

DECLARAÇÃO
J^oão «lo Ciuino Tcijcoi-

ímx (leclura <juo por ooa>
voni<Mioln.N«";7:V«Vi>ií-i-elaeH
pa SHurii d.' a^HÍj>Vnár«BO
João. Xéix«jXi:a..€Ít) Vais-
oonctíUoH -,Klu dô Ja-
neiro, 7«l« mjh-üdo l&&¥
tldLft^-0 TEIXEIRA.

PEOTHBSB DENTARIA" 'DE

.. 
"atti^ç.-io

Ko inluilo de bem corre nemler ii e.vlreuii cpiiHahcn o cilraordin iria com que leni sido liourailo cito nntlgó o iicroáitntlo«aliiiiclc o n-íc. nn •
poupando a sacrifício de çspefJo alguma; vimo.-, com a maior snlisivV,) cm, i -nlcar aos nossos niiniçiosos cliinles o amigos o ao respeitável publicofietíSWpilai, que acaliamos de rccchrr da f.iiropa ludo «jnnnto o eiigeihü iVnnano iorri.produzido de mais perfeito e ulil em insIruBieiilos e apparellio?, desiinadSoji-nquecer e ampliar o nosso já licm-monlado ale!:er de mecânica, lierralUIlldo-noscom taes elementos, realizar com a máxima pieèlciià cperféjcãp alisólülii Iodosos .trabalhos concernentes á prcilhese denlaria, onjio se acham coinpivlieinliilos os«loiitoM nrtincliicin, quecniisliluirfw do hoje. cm diante illim ..niioelall-unilcei «In iiomh:i cnau.

.Convidamos, pois, todas as. pessoas quo neetwsilarnai trabaihni desse gêneroa visitarem o,._nosso gabinete wUes de .qiwliiin;.- ro.solnçib,-. pMiítãiiUorllos a próxame, fornecendo Iclcliisá-—<¦....-.
garanliá da' perfUiçta dis

, jdtv tarde

loteria
SB ^3 ÍSB^rSâ SE»'

niiria frnqutn-

lW«f«?, 
'Za.^A?, o«>Mip5e-so Ao VINTE MIL 1,motos a ag, (IivkIiiIom om quartos dó -yfSO réis

^»=íílã 
ex1,'.,,»7«os «cn-io loKar nosta Capital, novasto suliiodo prédio do'•¦ —<le Paula

sano n.
ii,

1.
», eom entrada pelo do Beceo do 15o-

TAJTcnif»
10SICI5

cedei;r graluitamcrite ao ciame.foriiecenI ara maior certeza o garanli.i da' nnr
as explicii;c3cs necessárias;

.„-.., . .¦ ¦• 3 «Icniadiirascoiifecíi-iii.iJjs osi
SSSií""^mas, no acto .do psgamonto, o elí.mle c-ceberá um • laldo- imnrcisi) opor oos.aísignado, nndo.so. ^aranliri-o bom fimecionaincnto e- thiraíâo: do Ira-
i„, ?,l)0,r "[n.,ccrl0-numero.'dtfáillinsj e mediante o q.ml será-proiiipta-ncnta aí-tendida qualquer ceclainaçãoj.no poívenlura nos *ejA feita,-de.ir. íi^s" prazo

I mL GONÇALVES MÁS IV

SV
j

s eitraçções serão
ma de umas e espheras, o
aceito oelo publico.

Moléstias das Creanças
XAROPE de RâBÂO IODADO

do ORIHIAULT e C
ífpnuilo pili Jubü dt Ojaiaia di Rio-de Jusiri.

Mais activo que o xarope
anliscorbutico, excita o ap-
petite, resolve o eagorgi-
tamento das glândulas,combate a pallidez, torna
firmes as carnei, cura os
máos humores e as crostas
de leite das creanças, e asdiversas erupções dapelle.
Esta combinação vegetaljesseucialniGiitedepurativa, émelhor tolerada que os iodu-retos de potássio e de ferro.
Sm PARIS, a. Rua Vivienna.

15&000
Knorme sorlimentp de ricas capas

57 LARGO M ¦ CAPIM S7
. . AUPBBDO Se O.

„ T Kiün::;.';-.r.7.."r.":.r.'..~r™''''Dom>"13. T.onoovrhcn, Piores Bmncns, negninóKüâ
}!. <)roap, Ycusoiiouca, Dllllculilniloai)líoaDtra?
;;• í,,,orl"'»> EriiiuBeu, Hrjulnula '....„7.is. ituojiiiiiitlBiiia, OOrcjafhoiirantleos.IS. MfizcOM, Mulcltn, 1'ubrolnlc.Tmlltcnto "u. JlviiiorrliuliluN, Alinoriulimi», iutcruaaoá
«o r. ,0íí<-'rÇ,u|..'l"nJ!l™ouBnnKronHia .718. Wnlitlialnila, 011103 fracos ou lnflaiumadosv39. Onlni'ro, iiuuclo ou chronlco, Doniixo.....™

tw. 

íJoniieliiche,Tofiaecimoamãdlca
Abihu, Hesplríçao(linfouttosa,;8uppiirnçiio doa «Ido», Suriloi! ,"'..Z

., E'Ç,;?/,,,IV> 'ncliacíoa o Ulcora» £ZW. Ilfllillliliuln Boviif, ou nliyHlo» ....;."."
g. llyuroposin, Auiiniulndlm Uuldoa ...,!.
J5. Knloo do Mur, Náusea. VoiuIIcm ).'Z41. [UoIceti.iHnuriun.riuu, CulculoaouPeio»niUlüXlm,..
S- JjppoloDnín, Dulilliiin.cle ncrvòáiLéó!». ÇIiiikiiIiiIiiih nn Ilncoo, M Aput»;.;—;80. Incontluonoin. ao yurlfiit, Ouruuu-saa!*
S1.31 íotlIraçnortoiorojio.Prufitó'.'.
m !£?!P.?"'i"i''?.Coração, Vulpllaçaas,!*

6 vítô ' c"Uui'0' aotlacoròl, Bailo
W. pipulherloVMálOT»üjSocÍo*àar^V.'.'.'85. CongOHtflo» Oüvonicas, USrcIoCoboço.

olo..

«SiSK,l¥.dí nr- SutnDhrojri, 144 pnglnns sotx*es Lntitriiildiicless o uiocío do curai os,MdáirrMâ»,podoso no sou boticário ou -¦••»-¦
HIJMPHREYS' MEDICINE CO,

Cor. 'VSilIJani & Joim Bts., HEWYOBit
dkposito rBnuAiveHTB

MAGALHÃES LÚCIOS & C
36 nüA DA ALFÂNDEGA 36

1110 llli J,VNIilll0

Precisa-se do. uma boa casa, com naslantes commoüos, bom sotao, o une
Ç-jlfja jjmpa, om rua que passo bond de
irai ^.«Sli0 slueuc.1. ná0 «ceda doMl a 30UÍWU; quem tiver deixe cartanesto eseriptorio a T. T. para ser nro-curado. -

DEOLARACIÓN
Declaro por oi pvo.souto quo lio Biifrido

Cuatro iino.s Ao loucoiv
rca (iloi-cs Mancas) y
quo tomando una euan-
lídiul do remédios, sola.
monto consegui curar»
mo oon ltv« Pildoras do
Hioz>ro cíol 3D.r. Relnzol»
mn nn — A.JSG1SXL.A. »•.
MENDEZ, (Firma loira-
Usada). ¦

pelo CÕFIANDRUM Ull
cnmico

Admirem, ricos álbuns para 12 retra-
tos, capa de pcllucia de todas as cores,

57 LARGO DO CAPIRI 57
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SfiS-cW." 
"* A* ° »nt>?CNonr1uiu(13cec.o do Bo-

fedidos. 
' °S UUU<ÍS om»™í«*«í ão quuo«qucr

toomÍSÍSA' Picmios Khrantido sob a ro-spon&ariiliiludo.do Governo do Estado.
~ Apeltain-so !!Kent«!S nolntorior o nos Estadoiadnudo-so vantajosa oommi^o

cm
nocl

n.í„rÍ!üfira sorl.e 8ranUo <»»• loteria cxtr»Uidb..em 8.'do;corrente foi vendida

À ÓIIIEGTORU
¦ >, 

;

uo
PHAIUIACElIltü

D. A. TORRACA
Soberano especifico nas moleslias ner-vosas, coração o apparelbo digestivo,como seja: na liystcria, susto, palpita-çoes do coração, abatimento.impotcncia,

ncurastlieiiia, indigestões, náuseas, vo-milos, eólicas intestinaes, dvspcpsia etc.
VENDE-SE KA

35 A Ilua Visconde dí Ilauna 3ii A
PHARMACIA CONFIANÇA

• nnrosiTARios

MALLET, BICALSO & C.
S8 E 49 fina de S. Pedro SI E 49

Wíilltoa .cios HMplIacs
DE ['AI112

conflrmlrlo
a pocieroia

elBridi
doa

PIITODAIS
*Mafô

PflJía' o Xarop»

OELANQRENIER
PARIZ

63, Rua VIHcnne

.tí ae ttíto á venda *mtoaatat 1'uam.Mm.cíi»

Dotntuu
i Toisa. ÇrlpjKi

Infliicrm
Hrcmcliiuu

Ooqucliicho
Irri (acuei

do
Pcllooda
Garfastt.

Nunca vislo igual sorlimento de ricoscoletes de todos os tam.inlios, para se-nhoras, valem 12*000. Mil coletes a cs-*colncr.
57 LARGO DO CAPIM 57

ALFREDO «Se O.

Nova chapelaria!
Ao Eclm da Sloda — a mais baraleirá eondo se encontra um grande c variad»sorlimento de ch.ipéos chies para scnlo-ras e meninas; vizitem o n. 28 da ruauruguayana. M. Pereira de Souza.

ÁGUA DE COLÔNIA
Tara usar no banho e lavar o roslo,

refrescar a culis o para uso np lenço. 6
de aroma suavo c delicado; servindo.
também para usar na cabeça como tônico,
afim do evitar a quéds do cabello * narua da Assémbléa n. 59.
Federal, garrafa 5JW00. pharmacia

3feOO
Grande i

. íquenri i...'•í, «, IV e atfOOO.

Orando quantidade de cobertores com
PÇqujnri defeito o outros superiores a

57 Largo do Capim 57
•AXIFJRBDO * c*** ijHI

SANTO ANPOJN) CHIADOS
(Minas)

Vende-se um silio, meia légua (lislint*
da eslação do Ghiador, dividindo com o
arraial de Sanlo Antônio, com 10 alquei-
res mais ou menos do terras superiores,
10 mil pés de café de nm a Ires annos,
uma casa do morada cm booi cs-tado, com CO por 30 palmos com alicerces
de pedra lavrado o paredes de tijolos'outra com quatro quartos, cozinha, des-
pensa, cochoira, galinheiro etc. ;um ca-
gcnUo movido a vapor para proparo decafé, engenho de canna c moinho par»tuba, tudo movido a vapor, alambiqüe etacho para assucar etc.

Para informações eni casa dos Sr*.
&ves.rte&l)Pmp'COm 

oSr D,í»

F. PIRES &C.
-15 RUI DO SACR8SEHT0 li

TSntfoíÇ proceder * vemli em lolll*.np dia 20 do corrente, de tottoi oi iitvnhores vencidos, convidam os Sr*, düv

ç» ILEGÍVEL
luarios a virem resgatar ou reformar eg
fui cwteOí, ile tqmu Oélav
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T2'J&ZT>OttOttl<r^01DTlJLttAJTT2s£tt^rrO íâOBl^E OS PEHÇOS MARCADOS DÃ _STO.3S.__. REAL LIQ/IJXZDAÇJLÕ
"VINTE cTEIiSXApor conto ja soffrcram os

¦vestuários paru meninos, o agora soilVcm mais
IO; por isso chamiimos a attcnção dos nossos
freeuoaies o Ao i>ut»lieo em gjoral para esta impor-
tanto occasifio Uo comprar roupas para homens
e rapazes por preços abaixo do CUSTO REAL!

Alem dos preços Imratissimos, tomos por ca-
prioho cortar as uostms i-oiijstss na. moda, o são
confeccionaria s ODi» todo oerosto e capricho.

ADMIREMOS PREÇOS!!

ROUPAS PARA HOMENS
Mwo-furlniK. (.empara) do eheviot pura lã,
afiuuçixlos •

Ditos do Wiifn j.rota iVíEiKiOi-;:.
Ditos do (iiisimivn tio oor superior . .
Sol>i'Olit<loí» <;<>!>» .jiolorJiio ,
ÍJPernos de miii;j:i j)i'<'ta ou uasttl • . a .
Ditos, ideai, i<.«'iii rroweosMí
Ditos ch<;vioí, pin-a. lãi boiiilíros altos .
Ditos casimira tle oor superior. . • .
.Ditos ldem, idom
Ditos de casimira de cor a. .... ,
Ditos de sarja toolpía a. ...... .
Paletós de sarja lrnuocza ......
Ditos do casimira, tio de seda, a • » •
Ditos ldem ídem diversos, graude saldo

n> Ic9«p«. /~_0(|l o*«««*»«-«i«*»
Paletós do sarja belga ........
Guarda-põ do linho a»*». ».»...

OOSOÓO
OOÍfiOOO
g>o$ox>t>snfiooo
OOSOOO

«usooo
eosooo
45ÍOOOcojiooo
80J00O
4.S$000

üooosaíooo
íojooo

Ditos do sotineta a .... 
Paletós do alpaea suporiox*. com fori'o

e hombros altos, a.........
Ditos idem ldem do segunda a .... .
Ditos idom sem forro a . 
Ditos idem do côr, pura lã. ......
Ditos idem brim pardo dc primeira, a .
Ditos idcui isarjatlos a ., i. ......
Ditos idem dc côr a.....
Calças do sarja preta ou azul a . . ., • .
Ditas idom com fita Sadit Oarnot a . .
Ditas do casimira superior a 15$, 18$,

Ditas de. sarja l>ol<ça a 
Ditas do diagonal Carioca* ......
Ditas do casimira Paulista 
Ditas do chcviot X£io Orando 
Ditas idom do pura lã 
Ditas do brim sárfado 
Dltas,eiieniiiiiioiidas retardadaSjaSr^a

ROUPAS PARA RAPAZES
Mac-farland (capas) a 30£ 
Ternos de sarja superior a ..... .
Ditos do casimira decores dc 35} a .
Ditos de diagonal «Carioca» 
Em calças para rapazes, temos grande

sortimento, tanto em casimlrus, sar-
jas o di_goua.es oomo esntorins par-

SÍ-J&OOO

GÍ5ÍOOO
18&000
íajooo
14JOOOio£ooo
14,^000'rêooo
soáaoo
sío>ooo
r?ojooo
!:'4ooo
ÍO&OOO
ÍOÍOOO
10S000
StííOOO
ÍOJOOO
.JOSiOOO

35JÍOOO
4GJOOO
45§000
30*000

dos o do cores, que vendemos por
todo o preço.

Costumes do brim branco a. . '¦'» • « '. 18J&000
Camisas de meia finas.  SÍjSOO• VESTUÁRIOS PARA MENINOS
Mac-farland (capa) a SO$ 8.5*000
yest.iinriogde cügluiira a SOj e .... í-.^íiOOO
Ditos idem idom, 30*000
Ditos idem do diagonal,coros .a- . .. 'lfííiOOO
Ditos idom feltro,azul a marinheira a .. .1^2$000
Ditos do chcviot e casimira, ootifeeoio-

nados om Yicunn, para meninos do4
a V annos a Wííí»; é verdadeira 5>e-
cliinelia pois só do direitos y,u.;.zii
mais.

Ditos de brim pardo a 10*5, ia,1) e. . . 1 i&OOO
Ditos idom, de cor a &$ , G$000
Ditos idem, idem a 10{i, líg l-iSOOi»
Ditos idom de fustão bràuá.ò IJÍOUO
Ditos idem do fustão felpudo, propi-ios

para o inverno,a KJSOOO
Ditos do palha do seda ISSOOO
Capotinhos ou capinhas do lã a, • . «J$000
Meias de lã (compridas) a. . , . . • "SOOO

6 ecroulas dc crelonc trançado .• v . .
G ditas idem liso
O ditas idem do chcviot de cor ... .

ditas do crcíonc fraucez por . . . .
G ditas idem idem < .

dúzia de meias pretas superiores . . .
1 dúzia dc meias cruas superiores . a »
1 dúzia de meias de cores superiores a .
1 dti/.ia dc- DlC-iâa du iã pura, supuriores.
t dúzia de meias de fio do escossia . . .
G camisas dc flauclla pura lã. ... .
G ditas dc meia, finas . . . . . - .
G ditas idem alvejadas . . . «3 . . ,
Camisas a pclotari a ...;.. .
Gollarinlios dc celluloide 

1 diizia dc collarinhos de puro linho a. .
I dúzia idom idem
1 dúzia idem idem meio linho ....

18/000
15Í000
2OJ00O
20/000
25/000
15*5000
15/000
12*000

ÍOÍOüO
461000
18/000
15/000

ROUPAS BRANCAS PARA HOMENS
G camisas francezas superior qualidade e com pregas..
6 ditas com peitos lisos
6 ditas com collarinhos c punhos
6 ditas, sendo ns. 42, 43 e 44, por

ROUPAS BRANCAS PARA MENINOS
Camisas dc gonuna a . . .
Cqrdulas do eretone trançado a
Punhos do linho a . .' . .
Collarinhos 

/200
18/000
14/000
12/000

5/000
2/500
1/200
/500

ROUPAS SOB MEDIDA A 801000
para estradas do ferro ou correio», um terno de
sarja, diagonal ou panno preto e azul ou flunela
americana, com os competentes botões indieati-
vos ; GÍ5JÍOOO um terno de diagonal CARIOOA,
sarja belga, casimira paulista ou chcviot KIO
GRANDE, tudo no rigor da moda; e por tal preço
só na alfaiataria AMERICA DO SÜLj única que
tem trcs portas nesta rua.

45/000
20/000
40/000
2G/000

AVISO — Ninguém compre sem primeiro vêr os preços eo enorme sortimento desta grande alfaiataria, pois a oceasião é de aproveitar o bom e bemfoito e o bem forrado por pouco dinheiro, na Alfaiataria America do Sul, rua da Carioca n. óO. Endereço teiogi-apiiioo — a_fAIa._uj_..-¦

A laTJGrOIalN A não é unguento e nem pomada
de banha rançosa. E' um remédio liquido, sem
gordura, som cheiro, não suja as roupas nem o
corpo, podendo ser applicada com um pincel,
ponna de gallinlia ou estopa fina. Depois do appli-
cada, o doente pôde vestir-se sem precisar uso do
fios, sem exhalar do si nenhum cheiro e som ter
incoiumodo algum. l\

A litTGtOIjINA 6 descoberta do Dr. Eduardo
ITranea, om 3SSG, sendo o primeiro a com-
bater o aimehronioo uso da banha, da gordura o
do mao cheiro das "pomadus" o dos "unguen-
tos,,-

SOU DE BANHANEM liu

A TuTJGOUTNA. oura: moles.ias da pelle, fe-
ridas, cerulas, frioiras, comi., iões, hrotoejus,
suor fétido dos pés e do so vaco, manchas da pelle,
espinhas, caspa, queda dos cabellos, queimada-
ras, empigens, assiiduvas das coxas, isaraas, ti«
nlia, boubas, golpes, etCa

Xcnde-sc em todas as pharmacias e drogarias
DEPOSITÁRIOS

ARAÚJO FREITAS & C.
EBO Q-XTISTAS

114 EUA BOS OURIVES 114

:\

Prego 'I ''.8 2_600

Projcefo _e inseripção
PARA A

.__!
írism M.

A REALIZAR-SE
EM 18 DE ABRIL DE 1897

5* exposição de rjoldros nacionaes d^ 2 aimos
Pureo—8YIÍ5S.I..A—l.GõO metros—Animacs nacionaes dc qualquer idade, que

não tenham ganho na capital prêmio superior a 1:000^. e éguas na-
cionans do 3 annos—Prêmios: 8C0Í, 80,5 c 40,5—Entrada IGJOOO.

Porco—RBY-ItOY—1.750 metros—Animacs que não iranjiarnni em 1890 na
capital prendo superior a 1:2003—Prêmios: 1:200,5, 120^3 e 00^000—En-
Irada 3üí para estrangeiros e 24$ para nacionaes.

._»aroo—MAISIT-SH.VKSTBIK—I.70U metros — Animacs de 3 annos —
Prêmios: 1:2003, 120^ e CO/—Entrada 30,5 para estrangeiros c 24,5 para
nacionaes.

Porco—;»or»l3AS—1 .'800 mclros—Animacs nacionaes—Prêmios: 1:500$, 150$
c 75/5—KnIrada 3UI000.

Parco- CUAVASlAiü-I.SOO metros—Animacs dc qualquer paiz—Prêmios.
1:50(13, 150$ e 75,5—Knirada 45$ para estrangeiros e 30$ para nacionaes¦ /Parco-ViVAií-1.700 mc-lros—Animacs som victona no Jockoy-Club—Pre-
mios: 1:000$, 100$ c 50$—Entrada 30$ para estrangeiros e 20$ para
nacionaes.

A inscripção será encerrada no sabbado, IO
do corrente mez, íis _• horas da tarde.

0 DIRECTOR DE CORRIDAS,

g DOENÇAS SECRETAS _l
APSULÀ^^OIM

de COPAIVATO de Soda.
Estas Cápsulas curam sem excepção

os Fluxos agudos ou chronicos.
Nem cheiro nem arrotos.

Exigir o SELLO OPPICIAL do GOVERNO
FRANCEZ e a Assignatura ( /^«^

CAFI
ISSiP-EJCIA.r. 13 PTJRO

Hi^^
VAREJO: Kílo  l£000
ATACADO: »  l£<tOO

141 RUA SETE DE SETEMBRO 141
(POETA LA.E.C3-A)

IiARASí JEIMA & €.

THEATRO "V-__._=LI__]r)A.ID__3S~

.vi-\k.:,<i-....-í-. :',:. :fi. . i. .•.tf-i.i--i.ij-x»:::.:. .1. ;1<%:.X'í.'*<v.Wjí ¦..-«^-s-íMysijtífíisawitMas_ata___gB__BB__g__K

| Athi-s« no Brm\,tm Iodas as Pliarm.inan, Dro;.-irl.ij,E(pecltriis e armazens dc chá. • Pon Atacado : 16, Rue du Paro-Royal, !?jí_2i?£I £5 aja'' ~ ______--___-_-!£_S_a-_á-----É---_E-_^

ESTADO DE MINAS (BARHACENA)
Extracçao - HOJE 10 DE ABRIL — Extracçíto

ü w Mm I I ^b\ li- I I §f B
H JB ü H m. M fâ-Wm M'-:W II m n ü

Integrrae/3 jior <l$>, fraeç&o do SOO rs. Apenas IO.OOO bilhoíos

DIA 12 DO CORRENTE

Divididos cm inteiros, meios, quartos e fracçues de líOOO. Jogam aponua IO.OOO Iitltiotca
Venda franca em todis as casas e kiosqu-.s

Toda a correspondência do interior deve ser dirigida a MES»E8 *_ C—Caixa do Correio n. -SST, e do norte
dc Minas a Francisco Costa, em liarbaccna. Rodrigues de Carvalho & C, agentes geraes nesta capital

V . B0

HliüADOSOCIlI^W
\\, IKnlro asscmliliia b|v*s-«—C Suic do Sdciniiroj ~'

G PáBilSG DAS CI.IM.pS
Acaba do rccehor um imponente sor-

tiinento do confecções para meninos o
meninas du todas ns idades, veslidinlios,
costumes, sobretudos o capas dc casimira,

que lia de mais cliic.
JNiiji m.Miínon (jo Jl <i üOannba
Sobretudos com capa a 2.\5. 30^0 35^000
Ditos a mac-larlands dó 55j! a... 00X000
Costumes do casimira de 25J! alâ 45^000
Dllos do meia ã inarinlicira, 103 ÍÜOOO
Vestuários dc brim branco a l'2^ lí}1000
Dilos de brim do côr a Oi, 8-5 c. I0;0(10
Dllos dc Jerscy a 153, 203 31)3000
Caixa cem seis camisas dc liulio SÕiilDO
Caixa de dilas de morim 30/000
Cliajiéos, gorros c Ijuncsdc C^ e. 8£000
ra:-:i montnns <lo D a lo nnaos
Cipinlias de casimira a 153, IS3c. i^VG
Ilil.sa 20,3, 25 , .10? 35/000
Veslidinlios de lã, 123, 15? e.... 203000
Ditos a S3, 10.3, 15', 20? 2á£000
I) tos brancos, bordados, dc 10? a. 2531100
Dilas flnissi mos desde 153 503000
Dilos dc vuil dc lã crôiiio. 303 o. 35|OQ0
Coletes Jrancczes a o? 83, o .... 10,3000
Camisas e calças bordadas de.'1,3c. 33000
Coitos e chapéus do ronda, 0,3 e. ISSOOO

9'.itxovae« para !mi>tl_iu_l(>3
Éiixovacs cóniplelós a 153, 203 25JÓ0O
Diiií (liiissinios do 30?ató 0)3000
VÒHliilinbos brancos bordados a. I2300J
Dllos lliiisslinós a:103, lã?,20|o 25)000
l'0UCaS ile ronda a 0,5, 8.i 103000
Ditas de soda a, 15.3,20,3, 251000
Capinhas de fustão, bordadas, a. I2#000

nas cnmpridas, Duas, 11 4')?, c. 59».)ü
Dilas bordadas a se a frouxa a. 6ÕJ0ÕÕ

Aos cliciüs «Io i.imilia
Ilcmelte-se pelo Correio para todos os

Estados qualquer peça do obra; todas
as roupas se acham com as idades mar-
cadas.

COUTO & C.

DENTISTA
NOVO GABINETE DENTÁRIO

<I— Itua dos Aiidradaa — C
ron cima no leão de ouro

Curam-se e cxtraliem-se dentes, collo-
cam-sc deniaduras a capricho, pivots e
corôasde ouro, chumba-se a ouro,platina,
ecsmalles superiores; concertam-se den-
taduras com perfeição, em sete lioras;
Iodos os trabalhos são garantidos c por
preços ao alcance de todos.

Attende-se a chamados para fora e poregeripto.
jjWCTBgjggogg m&mnvat 9^_Q_ I ÍIí BEMBBáttDi _-H-l-i__Wn_itQKW_gB

Emiu-.i-za- 1SJIE.MA DOS SANTOS
Grande companhia do dramas, conifldlas, vaudovlllfis, opcrotna, moclcne «> rovlatnnün «mal lazcm (Tttrlo o» dialliictoa o popiilarltráimos uri ;«tnn í.lt/tWlíÀO o1'iil'A iltíJiiz Waeslrp ensaiador e regente da orcliestra A. CAITía.M

11 T\III U
GRANDE FESTIVAL GRANDE FESTIVAL

OFFERECIDO PELA ElVlPREZA
Km homeiiisgGa-i ü arclil-graeiosn actviz FlíFA -lííJfB

pelo inimitável desempenho que dá aos seus brilhantes papeis
DA IDOLATRADA, DA TRIUMPHANTE. DA VICTORIOSA

Revista ílo Souza JBaistommf rp

m
nn ffP

rM7M:MM£iJ^^r'M^M3S^<SLm J3&.m?*GU2)'£^-ML4(&%>

SOCIEDADE EltlPilEZARIA ¦¦ GRANDE COMPANHIA DE OPEREfA E COfflECIA
de que fazem parle os 1" artislas AMÉLIA L0PICC0I.0, MATTOS, PEIXOTO e o I» tenor EUGÊNIO OYAXGCftEN—Direccão scenica

de AUOLPUO FAI1IA—Maestro regente e ensaiador ASSIS PACHECO

SSF* (SoikIo necessário pi*ocotler-so íi inonla^ciu Aos importanitissimos ma-
cliinisinos dá. deslumbrante inníjloti—O BICO DO l^Al^^lGí-AIO, quo
snbH-íi d, gecua &ÍA1ÍÍ3ADO, XV DO OOKUIjJNXjE, vão ter logar

HOJE É3 jê_,_I^A._I_T_E_CA
0S DOIS ÚLTIMOS ESPECTACÜL0S DA COMPANHIA, ANTES DA EXHIBIÇÃO DA REFERIDA MÁGICA

Duas ultimas representações da sublimo opera-comica cm 3 actos, de AUIHUN, iraducção de AKTHTJB, jv?;e-
vedo e .a.zb:r.edo COTJTIlSriiO-_-_=o=--

^yíi füh E?3 ÍÊ-SísÈ lía__a -2^ J__^ _»_iâ ^üí^ \ ÉÊr __3 ^_J \iÊ?
Exlniordiuario suecoFiso (Iob notáveis artistas : Amélia I-^opiccolo,

Peixoto, Ismouin BXatfcoos, Engonlo, Gíibviela Móntimi e Rangel Júnior
TOMAM PAPTE TODA A COMPANHIA E 0 BRILHANTE CORPO DE COROS

MOafE Serão exTribicias grandes novidades IS<fl>J'IE
Pela primeira vez a grande apotlicose

aos bravos

Scena de grande elToíto arlislico des-
tacando-sc ao fundo os rctralos das duas

floriosas 
victimas dc Canudos; explen-

ido trabalho do distinclo aluinno da
escola de Iiellas Artes Sr. Miguel Seis-
eiolo.

Fasinosa novidade

Ultimo invento dc Edison

AKISUTflÉIÍlAHIO!!!
& maior maravilha da clcclricidadc!

Grande novidade de vis-
tas movimentadas, em

0

—SEÜS532S5-— •
tanianlio n«jtixr.„líl 2?Uo-
togriiijliia vivoiíto I
Anrescntado pelo liauei professor Viclor

di Maio, ipic, dc pãssageni por esta ca-
pilai conlraloii com n empreza deste

ii:ii'_ de anresciilaçGes da
eiífjão de Eniso.N

¦im Um¦H!íi

Esla £ri'.-!.li;- mar.-nillia será exliiliida
no (lin (i.) y actb >io Tiaxa: tiaíc
scena gup representa

'cio di! (li: islal no Porlo

ilicalro nina
verdaodlra in-

0 Ai fOCBAPHO!

Opa!
0 querido e pop;;Ul'Í5.-.imo r.clor Ilran-

dão. em lionrn a sua Loa ciillcga I'EPA
HU1Z, preparou para esta noite uma serie
de novidades nos importantes papeis de
Ocputndii o o H ticCaCÍ,

liaria Falcão, Maria Maza. Estepliania
Louro, Maria Maia, Maria dei Carnicn, M.
Orilio, Pinto, Mesqulla, César de Lima,

Portugal Veiga, Louro, João Ayres, Biar,
c ilossi, em honra a sua elegante e ex-
(rcraosa collega Popa Ituiz disputarão
entre si a victoria desta noite 110 des-
empunho dos seus papeis.

Graudo hnllo nnnoiltnno,
nela? grniis dansarinas Hermiuia e Maria
rorzáni.

Grande corpo de coros, composto dc
•in lignras. ' *

An entrar em scena a arclii-graciosa
actriz PEPA RUIZ, no primoroso papel dc
primavera, subirão ao ar 5 girandelas dc
foguetes.

No inlervallo do 2" para o 3" acto, far-
sc-ha a ascençâo do enorme balão dc-
nominado

TIM TIIH POR TIM TIM

O theatro aclia-se vistosamenlc enfeitado ; grando [Iluminação a niorno. Itcsplandesecntes focos dc luz clcctrica
do hábil clcctricistá HAIlíiOZA

__, Í_" oxc°i,'e—te bando, do musica do lioroico oovpo de bombolras, gra*tnOBamcnte eetlidn pelp sen digno eoinmimdautc, tocara durante om iittcr-
valos as melhoreis peçasdo «seu grande repertório,

GRANDE FESTIVAL GRANDE FESTIVAL
Homenagem ;n nrelii.grneiOMa _otri_ J?cpa Z&uiz

A^SliChorns
'A»J»'S li» horas \. , |
ti^^^T^^a^^^^^ã^0-1' ^^««^taçao d_ i»ada drama-

-__¦'. _ •''~: *'fnii_ilií-'-_i

c /_ duas ullimas reprcstulafôcs fflOjJE e AMAUíBa.-

laon 1 ém 

HOTfiS fl SUBSTITUIR-SE
Reedição do mappa demon:

stralivo de cédulas bancarias e do
governo em substituição no Ban-
eo da Republica, com os prazos
prorogados por decreto do go-
verno.

A' venda no escriptorio desta
folha a 1|000 cada mappa.

imsggesm__sa_gBay--.'-'"i''i.;-*« ¦¦¦ na i»»aa^.i^ifii.« m_.»»,i-L- ¦.< 1111,11111111 hin mi» m

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO '¦
ÇiaiPBE-ki FERNANDES, PINTO «fe O.

Dirccçâo scenica do Io actor Macliado — Maestro regente, Simões Júnior

IFh i íf I f''3 Sabbado 10 de abril de 1897 mm
O MAIOR SUCCESSO DE 1897

Uelirio, ent-liusinsmo, opinião unanimo da ím-
prensa ! Dosenujonho do primeira ox-dein T

Triuniplio completo da companliia I 36'
reprcscutavivo da grande o especta»

euloisa poça d-o costumes nacionaes.
cni 3 actos o lii quadros, cseri»

pia expressamente para esta
companhia por Artlinr A.zc-

vedo, musica de !Ni«
colino Milnno,As-

si.-a Faciieco e
JIjuIss j>Xoreix-a

pÍ||É| l|li!i|f|l
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

A. çjcntil actriz Anrora Eodrisues contintla
tomar i>arto naw representações da CAVIXiVX

X^IÍIjDJC.IíAXj, por otosequio ai emureza

©FII¥IA©
Lô-sc n'/l Noticia de G do corrente:

A. CAPITAI. FEDERAL

Itcappareceu no sabbado no tlieatro Recreio Dramático a burlela escrinla pelo
nosso colfega Aiiliur Azevedo, .1 Capital Federal, cujas represeiitações tinham sido
Interrompidas cm pleno súccesso por motivos que são do domínio publico.

A poça nada perdeu com a substituição dos papeis j pulo menus foi ussa a opi-*
uião dos espectadores que, durante toda a rcpicsuuiação, não deixaram de rir nem
de applaudir.

Os artistas Pcpila Anglada c Leonardo desempenharam com talento as scenas
mais difticeis dos papeis de Lola o Kuzebio, c os demais artistas, que figuram
agora pela primeira vez ii'.l Capital Federal, Flavio, llocha e Anua Lcopoldina
saiiam-se pcrfcilimientu c concorreram para o bom exilo desla nova edição da
peça. 0.; dois .Machados (sem allusão a certa marca do cerveja), Lulas, 

"Clelia,
Adelaide Lacerda e Lopes continuam a ser muito applaudiilos.

i'areco que desta vez vamos ter Capital Federal por muito tempo.

Em ensaios—O CONSELHEIRO, satyra aos
costumes poütieos, original do Dr. "Valentim Ma-
galliãcs.

Amanhã — Grx-audiosa MATINÉE.

TUEATRO Í111ÍIPAL M NlTIIÊftOY

Grande companhia dramática c de ope-
retas sob a direccão dos adores

C. PESTANA c 0. SÈPULVEDA-llcgcnto
da orcliestra F. Bicouto

¦i_irM3:___._c_9__i___®.__»jmj_C-L_> i^sí>^.«^ai_jB>r^r^_.3ai_

A 1* rcprescnlacão da monumental,
cspiriluosa e bem monlada Hevista dos
acontecimentos do Estado no Ilio de Ja-
Mino, do Fla-vio lUarclano

Capital

CI.KDE FESTIVAL DE REABERTDDA
HOJE sabbado 10 da abril

ás 7 1/2 horas da noite
ENTRADA FI6AIWCA.

A's pcssoàJ que julgar conveniente,
reserva a direcç.ào o direito de vedar-lhe.;

a esffada.

Parco—Impronqu
750 MCTI10S —5 VOLTAS

Uma medalha dc ouro ao Io c dc prata ao 2"

PROO-RAMMA
Pareô—Velo-ciub

900 METnOS — 6 VOLTAS
Uma medalha de ouro aol°c de praia ao 2»

Ttitián 19 annos .7
1'eíísberlo 21 8
Xicobar 18 0/i Taníega 20 lu
1'niz 19 II
ialcar 20 12

Levino.
Syrios
Divo 
Civry
Miiiisinlio....
Planeta

21 annos
IS 4
23 »
19 D
20 d
21 »

dc collossal c extraordinário
suecesso, cm 1 prólogo, 3 actos, 8 qua-dros c 2 apollicoscs.

Ornada com 40 números dc deliciosa
musica original do distineto maestro
uespanhol F. DUCHESNE.

No 3* acto deslumbrante efleito de
luz clccrica, completa novidade e como
ainda não fui visto cm tlieatro algum do
Drázil.

Os scenarios de um clTeito extraordi-
nario, foram todos pintados por distinetos
amadores uluos do Nitlicroy.

Tarco—Club dos f «mlano»
1.350 JIETB0S—9 VOLTAS

i7/na medalha de ouro ao l* e de prata ao 2"
13 Phariscu  19 annos
14 Zug  18 »
15 Amorim  25 ¦>
10 Figaro  20 «
17 Edison  24 »
18 Syrios  18 »

Pareô—IS do Dezembro
2.250 METROS—15 VOLTAS

Uma medalha deowvai l°c de praia ao 2»
19 Lyrio 20 annos
20 Oavroche 20 ¦>
21 Titan 20 »
22 Colombo... 22 '»
23 Uuguenolie 18 »
24 Luiz 19 ¦»

Parco—VoIocJfouio Nacional
4.500 MCTIIOS—30 VOLTAS

Uma medalha de ouro ao 1» e de pfsta ao 2«
(Resistência)

18 aonos

Parco—Uippodronio Nacional
1.800 JJETnOS—12 VOLTAS

Uma medalha de ouro do 1« e de prata ao 2»

?r>
!(>
27
23
29

Nelson..
Pclops..
Kean....
Zig-Zag.
Trjslan..

18
20
17
28

30
37
38
39
10
41

Ciei
Sadiavcz...
PaysSüdú...
Iioanda
Garibaldi...
Edison

20 annos

WM FESTIVAL DE MktmU
sabbado 10 de abril HO.TI?

ás 7 1/2 horas da noite
EKTIti.DA FKASICA

A excedente banda dc musica de cs-
vallaria da brigada policial abrilhantará

esta lesta.

Parco— I.orb y-CIub
1.500 METROS — 10 VOLTAS

Uma medalha de ouro ao 1° e de praia ao 2»

19 48
21 49
18 50
19 51
24 52

Parco—Jockoy-Club
1.350 METROS—9V0LTA6

Parco—(CS do Janeiro
2.250 METROS—15 VOLTAS

«V/na medalha de ouro ao 1" e tle prata ao 2» Uma medalha de ouro ao 1» e de prata ao 2o
30 Madrilcno  lOannos 42 Madrilcno 10 annos
31 Ualia  22 43 Ilalia 22 i>
32 Ilitào  24 44 Ritão 24 a
33 Luiz  19 45 Luiz 19 „
34 ilrooklim  20 46 Drooklim............ 20 s
35 Cavruclic. ., 21 47 Oavroche.

2i(J-Zag- 17 annos
Tristan 28 »
Pclops 18 x
Kean 20 »
Nelson 18 »

Pareô—TurF-Club
1.050 METROS—7 VOLTAS

Uma medalha de ouro ao 1° e deprala ao 2°
53 Lyrio  20annos
54 Oavroche  20 »
ti Titan.  20 •
80 Alva»..  20 d '
57 Hugucnolte  13 »"¦
58 luis.  19 a.20 *

^0^1105^3 
organisad,. pelo conhecido I Avitui—A 'dircetão rcserra-se o direito de alterar a ordem «os jiarias. Os Srs. amadores inscriptos no S*. 2' e 3"__eoa uererw «oi—f-so no _______a—stio LEVIIERO, é toda corapesta de às 7 horas da noite, ebem asaiin observar 4 risca a Uisposicão 3* doicgutaxSínS». -c-

__*^**"Mtt *» ^-^ ^i ao VELODROWO 158 Rua Lavradio ARANHA CORRIDAS Rua Lavradio 168 40 VELO-Büi».

_^g_»B_ã,^:; ^__.
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