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Estados. Seinostre,

::;q;uousque ? :
Estão aiiniihciadas pára hoje ás òxeipiias mandadas celebrar om Nlclheròy pái*a súffrágar a alma de Salda¦ha da Gama.
Esse acto piedoso foi demorado até
hoje,- poícpio 'o fàcobtnismo do outro
lado da bahia proouroa impedil-k) Com
amoaças o protestos do 'opposição
desordoira."
I
OS promotores dossa manifestação
pacifica e religiosa recorreram e pediram garantias as autoridades competontos, o nada poderatri conseguir.
Mão obstante, o ollicio divino foi hoje
colobrado, o ató a hora om quo estamos escrevendo não nos chegou noticia áigíima extraordinária' '
E' provável quo, afinal do contas,
tudo passei sbm alteração da ordem,
e quo a desorientação do um grupo
do exaltados não .consiga impedir a
realização .do um acto, quo nada lem
«<uo ver oom a politica.
. ,
Como ostq :faoto dosa,íla. observações sobre a nossa actual situação
politica, sobro a lamentável ausência
de partidos rogularos, quo discutam
idéas. e-princípios o que so liscalisem,
ttscallsando a publica administração!
Com effeito, paroce quo não passou
ainda o atordoamento goral; doterminado por um período do violências,
de absoluta (alta do liberdade, cio permanente estado do silio, como p quo
sq findou ao iniciar-so o governo
actual.
Pirrge-lia que ainda apavora muitos
animqs e^ojacobinismo quo so jul,
gou com o direito o cflocfivamonto o
teve dp pratloar toda a sorto do porseguiçõos o desatinos.
Dir-se-ha quo deante desso agrupamonto úo gente official, que, como
parlido, não tem uma bandeira deflnida, o vae buscar a sua origem,
não em ideas, mas nos planos cio
sr. -francisca Glycerio do orgánisar
no fira da legislatura passada, uni
partido olçitoral.só um outro agrupamonto se lovanla, protondondo tambem as honras do partido pòlilico,—o
jaçopinismo.
Más, si o parlido, á frento do qual
so jichà p sr. Glycorlo, só se podo
dpflnir com estás palavras :—partido
do governo, o jacobinismo, por sua
parlo" não tem doflniçãò possível,
porque ó à negação de quulquor idéa
*
pu principio, e á desordem o o ódio.
E esp jacobiiiisino, com suas amóáças, com suas perturbações o com a
tolerância nilo lhe ó dispensada pòr
quem devia reprimiUo, difílculta a
manifestação de todas ás opiníõos, dó
6ndo poderia resultar a descriminação de partidos quo merccosSoin tal
qualificação.
Quando terá fim um tal osfado do
cousas 1

ss
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Propriedade de L. F. de Monra Bíito

l.ondcos o Madrid que as duas nações
vão oporar do'commum accordo na
questão, procurando alónr de tudo
frustrar o procodiinonto quo tôpi jiiiito
dò'Siiltão, oiri pWjuizó do seus' Inlo*
resses, certos governos,estrangeiros.
A Hospanba está disposhi a auxiliar com toda a siirt boa vòníado' a polltica ingloia o nisto o sr. Canovas
dol Custillo mostre gratidãp. porque
ha tempos ò governo dòS; M. Britannica. doc!aroii-8o tx favor da Hespanha
junto dos Estados-Unidos. para que
osta nação reprima cóm óriergiá o
procedimotito qnó, apezar dfts medidos que ella diz adoptar continuai) a
tor os partidários dá revolução cúijana
orii Corfos Estados da União'.
O governo hespanhol servo, assim,
aos sons mais caros interesses ó mostra-so nobromonto grato' á liáção qU6
dotal íunclo escudou ,em tempo ps
sous direitos.
Capaci'lò-so', ohtrotanlo, o sr. Canovas do quo o sr. Rosoberry o o sr.Salisbury não costu mani progar prego
som estopa..,
ARMÊNIA
O discurso do _r. Gladstono em
Londres sobro a questão da Armênia
veiu ainda mais agitar os òspiritos
contra a Sublimo Pórla.
A imprensa londrina' unanime commqntou com vivo enthusiasmo-tis1 palavras do vóllio político, tecendo elo»-,
giós á sua eloqüência o ao devotado
amor quo ollo vota áos princiiiios da
justiça o á civilisação do soculo,"¦'¦
Dizem todos os jornaes quo o sr. Salisbury dovo ag'r quanlo antos contra
a Turquia o elevo adoptar provídehcias onorgicas no sentido de salvaguardar os direitos dos cluiqtãos
estabolocidos na Armênia, parlo do
impòrio otlòmánò quo dovo estar
compro sob us vistas dos governos
ouropons.
A agitação contra a Turquia angmenta-ldia a.dia, sendo notável para
todos a má vontade do governo turco
jiara comas oittrás polencSlás dó vollio coiitinonte.
De toda a imprensa ingleza o jornal
mnls violohlo"ó o"T/ic Standart, mio
áctíilseilia AO Sr. Salisbnr.y- procoaor
com lodoorigor paru coin aTurnuia
aló quo esta faça. respeitar os bons o
as vidas dós clírístãos ostabelocidos em
seu território. The Standart diz quo
lord Sulisjjury dovo som tardar concorclar com ás potoncías intóvéssados,
para agir do commum acoórdo oom
ellas nesta questão do interesso geral.
Ém opposição á essas théorlas está
a imprensa rítssa, quo, nosso assumpto, julga-so hobor inspiraçõos pas
rodas officiaes.
O Norót/c. XVromt/a protestou no
sou numoro de ante-houtoni, segun.do nos djz o telegrapho, contra a
commissão armênia estnboleCicla ém
Londres, dizendo ime o pajiel dossa
commissão tom sicjp ató hoje oscilar
as potências ouropcas ii güorra.
O jornal russo aconselha calma no
assumpto, o mostra-so favorável a
quo os governos interessados nolle
estudem óom' prudência as reclamações, intorponhnni-nas o esporom a
palavra da Sublimo Porta.
O Nocogo XVrcnlga é de opinião
quo a Turquia satisfal-as-ha, sorg quo
soja precisa para isso ostentação de
força.
.
Nessa questão, ontondomos quo a
theoria mais acceitavol c a da impronsa russa.
As primeiras impressões nunca dovem dirigir governos.
¦ • r'",:i'- ''.'-tí-y :
M
ITÁLIA
Parece corto quo a Itália vno emprehendor guerra conlra a Abyssir
pia, partindo a primeira expedição
com osso destino em Outubro prdxinio. Assim diz o ll Corriere, do Roma.
A expedição italiana quo marchara
contra o Negus Menelik será, affirma
o ll Corriurc, composta de 20,OQO soldados. Destes, I5.0Q0 serão do indifcenas aguerridos o 5,000 formados do
regimentos do brancos, a tlòr das
Içqpaa do general Jiaratiori.
Essa noticia tom sido multo commontada.

Da

segunda edição de hentem

PAnAHYBÁ DO ..NORTE
Por lelegrainma recebido nosta cajiilal por um reprosóntanto dosto eslado, sabe-so quo um grandeconlliçlp
acaba do dar-so na florescontocidàdo
da Campina Grando.
Foram mortas varias praças dopolicia o consta que acsliam-se feridos
nlguns populares.
Está indigi.tado .nuctor das cipsordons o promotor puhhco cfossa còmarca.

Moateviiléi>,;is 8 f O lioras
i\ ínanba
A legação brazileira nesta cidade
comprou para o snr. Júlio de Castilhos 6«?0 c^'abinas Mauser, systbema
antigo do anno do 1871, á casa alieinã ;_igec|dorf,_ Lesser ppr quatorzo
posos cada uma, quando aqui .oram
ellas oITereeidas por soi3 pesos. A
*ti *
imprensa censura muito, o oncarre;i Câmara dos DçKoi
hojo
presente
gado da logação, Augusto Alencar.
uma mensagem pedindo o
pulados
tal
negoci,o.
Conimenter
íecliaiip.
por
''a^aiiioiita-so muito o facto.nos círculos fedo- credito do do 4:.123ij--l't0 para
findos.
los do oxorcicios
ra>istasJíàíJ ^ ^ ^
* 0*
O depulado di». Serzedollo Corroa
apresentou um requerimonlo hoje á
primara pedindo informações sobre
os brazileiros [presos om Cayenna o
sobre o relatório, cartas o mappas leMARROCOS
vanlados potocororíel PimentaBueno
Os governos inglez o hespanhol de no estado1 Amazonas.
ha muito exerciam influencia d'recta
sobre o governo, do-Marrocos, procedendo sempre do accordo com as referialas potências, em seus . niecoros
A Câmara dos Deputados approyou
. ,,.-»
actos.p su\tãO;Abdul-a2ts..
'porem,
om 2' discussão, o projecto do
hojo,
ao desenvolv menDevido,
to do pai/ ii cohproh'ons«lo mais' exa- lei quo -dispõe sobro as coui|ianhia.s
cta das suas funeções de soberano, d* seguros de .vida estrangeiras qiio
á conselho!» do*politico3 marroquinos
do Brazjl.
o sobro tudo á observações canalisa- fnnccionam no território
das do outras potências, o certo ó que
osultão nós últimos tempos tem sáectidido o protectorado da Inglaterra
Quvimos dizer lioje que a creação
e da Hespanha, mostrando por seus
actos expressamente que paru gover- do orgarii do partido republidano fonar o seu paiz não necessita de au- doderal liceu apenas ha iniciativa.
xilio .extranho
A commissão encarregada de deliEsso procedimento do Abdul-azis
exasperou os dous governos a que berar a respeito, paroce que não cone agora v»'iuol-os
nos referimos
a compra de nin jornal da
apressados em conquistar o terreno corda com
l>erdido e dispostos a Impor o sen do- manhã por 150:000$00ü.
minio, embora para isso soja preciso
o empreso da força armada.
Ò gàbihetõdo sr. Canovas dei CasO osorlvão da 1* delegacia auxiliar
tillo tem coníerenciado a respeito com
obteve
o governo de St. James o diz-so em da policia Luiz de Andrade,
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vida de uma nação. O mais viria no
decorrer do tompò, si liouvossomos
seguido a mesma orientação política,
o systema paaiento do camlnhor.posto
quo do vagar, mas som nunca rolrocoder.
Não dispuiilniuios ontão do todas as
industrias do torro o do aço para
armar o exercito braziloiro ; mas tinhiimos dinheiro o credito oxhuberanto para mandar vir do estrangeiro
o que nos faltava em canhões, espingardaa, revólvors, bayouetas.espadiis
o lanços. Com todos estes o aquelle»
instrumentos o potroohos bellicos os
soldados brazileiros só nos trouxeram
vietortus, de Monte Caseros, Paysandú, Monlovidóo,Vinte e Quatro do
Maio, Itororó, Avali.y, I.04iias-Valentinas, Poribpbuuy, Campo Grande o
tantos outros feilos illuslros alé o
triumpho final do Paraguay.
A preponderância do Brazil n'America do Sul, sou prestigio na Enropa, as glorias justamente adqueridas conlra ós inimigos da Pátria, paz
interna, intogridailo do território, sua
'.jiorigo
o cstnbllihóiira' níirica ein
dado das instituições: tedos ostos
louros o benefícios dovomol-os om
grande parlo ao oxorcilo braziluiro,
bravo o patriota, emquanto se mantevo na bella osphera. do suas funcções conslilucionaes o legilimas,
Honra e gloria aos dofensores daquella Pátria adorada, prospora, respeitada, tronquilla, rica o organisaila,
Honra o gloria á niomorlá do Caxias, Herval, Santa Theroza, lianarica, Triumpho, Mallot^ A. M. do
Mello, S. Gafiriol: a: iodos clds heróipas phalangos do genoraes, olllciaos
o soldados quo deram o precioso sanguo, ou exposeram a vida, pela Micidaclo do Brazil.
Srntí.

Meio século d* labores
Foram nomeados internos éxlranu-, ¦ ,_u__,"!,*:>-oi ... tf: ,.|
morarios do hospital da Brigada Poli-¦¦•-.
. IKJJI ! Ifi) l',il'.-. 1111
ciai de3ta Capilal os alumnos da Ia , •¦¦<¦
XXII
sério da Faculdade do Medicina do Rio
do Jahoiro Samuel Hardmnn CavaiCom.sor amplo o nobro intuito do
canil do Albuquerque e Sérgio de
Campos Barros.
proporcionar ao povo brasiloiro, por
actos lentos mas suecossivos da alta
administracção, os dilforontos gráoí
O sr, dr. Andró Cavalcanti estovo
do instrucção, croando no ensino suliapjo na Secretaria do Intorior ondo
pecior os|>eoiálidades distioclai o proconforonciou com o sr. minislro.
gressivas conformo os gostos o aptidõos da mocidado brazileira, não flForam hoje apresentados ao sr. mi- curarhttlíiosèstoríos e nobres doSejos
do in- do govorno do, pussado regiiaen.
nistro da justiça o nogocips
™
.',''¦'
A 1/í I WÃ .
terior, com quem conversariam ai,F.oz-aç pr.Qpisp orgánisar escolas do
luurinlioiros tanto uo Rio
aprenilizes
Mostro
o
srs.
Echvard
os
tompô
gúiü
seu HlliOi rópresoniantos do divç-rsps do Janeiro^ quanto nas províncias do
esliibolocimontos industriaes ilaAmc- litloral; o ollas produziram optimos
rosullados. O corpodo imporiaos marica do Norto.
rinhoiros, composto do 800, 1000, ou
maior numoro do praças, tinha o resConforenciou hojo com o sr. mipoctivo quartel na Fortaleza do Villonistro cia justiça p nogo.cios do integaignon, para so áifextrarom no maior- na respectiva secretaria O sr. nojo das arnias, nas regras da disoideputado Niió Peçanha, presidente'
plina militar, o fiará serviram no3
da commissão reorganisadora da navios do guerra
quando seus sorviguarda nacional.
ços fossom reclamados. Digam os
compotontes a que ponto chegou osto
7 I Glprja á
Foi croácio na comarca c|o Rio corpo om orgapisação
Grando, -• tio Estado .dií!.;Bahia, um Saldanha !
commando suporior do guarda naEra mister fundar escolas do opocional.
rarios para educar-Orphãos c meninos pobres, no luterespo «Ia nação c
O requerimonlo do diversos adjun- dollos. A companhia de menores ardos do ipiniâlorio publico do districto tilices do arsoual; de marinha da
fedoral, podinclo-lhessoj.a rnconliecida Côrlo preparou um numoro avultado
opi sua plenitude aattribuição dp offi- do carpinteiros, marcineiros, ferreiciàrpm ,cpmo curadores pçrantó, as ros, pintores, pedreiros, o do onlros
prótoriás líoando asslin modillcadb o oflkiosno oxcrc.icicj dós quaos m.lhaclocroto regulamentar n. 131 do 11 res dé rapazes souberam ganhar o
do abril do 1891, que excedeu os limi- pão, IrabiMbando mais jaçalo por cppta
tos traçados ha lõi da brgánisoçãoju- própria, ou sorvinclo como oporarios
diciai-ia respectiva ;'obtov»s o seguinto do Arsoual. — Os artífices militares
despacho depois do largas considera- eram aquelles, conforme nos informa.—
ções feitas pelo sr. ministro dajustiça: rum, quo sabiam da,primeira compaFalla-so quo o major Marliniano
uma nova
carreira
« Carece do procedoncia o podido, nhia para abraçar ',",'¦„
'
José Alves Ferreira sorá nomeado
,
porquo contrária ó a conclusão que lu-iis plpv-ijda,....!
ajudanto do ordens do inspector do*
A oscola do uiachiiilstas navaos dou corpos do infanteria.
resulla do confronto das disposições
ülaãii"
i.-j. I ,
discípulos úteis. ^«>,As ollicinas do
attinontos ti quostão. »
machinas funecionuvam com opera«A»
Wti>:it
<;i;iiai«i*ss
a an««Uat»r
rios nacionaes áo ponto do fazerom cerveja actualmcnle. Únicos agentes
Está nomeado capitão-cirurgião do íoparaçõos nos navips. do guerra, o Hogg e Murly,rua Primeiro de Março
l-t* balalhão de'infanteria da guarda
n. 71.
nacional d'osta capital o sr. Albortino do fabricarem in;ichiiias á vapor para
Rodolpho Vieira.
os navios construidos nos estaleiros
dos arsenaes do uiprinjia.
Muitas munições de guerra, ao
O dr. Rogo Barros, medico da policia procedeu a oxamo do corno de monos para as armas do fogo meNão prociso dizer ao sr. dr. Pmdelicio om Magdalena Panillia, a poros, dos soldados,
edos
ipmíh sou. donde
çavaef
MajsLM*.onu>qual queixou-se do ler sido offendida marinheiros, unlifraiw**!"''«,«W^*^ni"^Jrv*"f,,
venho e o que quoro."
physicamento por Amélia Salgado.
0 dr. Lafayette das Chagas, delo- nacional, contribuindo para os granE1 bastante quo o sr. presidonto da
gado da 7' circumscripção, tomou co- dos dopositos, vindos do estrangeiro,
Republica saiba que sou braziloiro,
lihecimento do facto e abriu inquorito.
quo q Ministério da Maruihá na paz c venho do povo o desejo a Rtípubliea
na guerra occumulava na Armação e como ella dever ser, e náo como a
Foi reformado, oom o soldo por in- noutras dependências da sua Roparteiro o 1* sargento tolegraplnsta do lição.--A Ilha das Cobras com estalei tom oriténdldo os advogados do saque,
corpo de bombeiros desta capital Mado roubo, do assassinato, con?tiluidos
ros, diques, o armazéns, ficou soiulo om seus
noel Pinto Ribeiro.
propagandistas o seus doum vasto npponiKoo do arsenal do
... ..... n-T»
fensoros.
marinha. — O linho e o canhamo
Hontem, tratando da pacificação,
FURTO
d'Europa deram nas officinas de cor- reforl-mo á
patriotada em armas, no
Quoixaram-so nadologacia da9a cir- doaria excollentes cabos alcatroados Rio-Grando do Sul, á serviço do sr.
da
Silva
TaBornardo
cumscripção,
dos navios brazileiros
vares, ombregado è residente na pa- para apparelho
Júlio-de-Oastilhos,e a ameaça permaNão monos reaes forarp os molhociaria n. 96 da rua do Visconde do
de alguns deputados e sonadonente
Itanha, do quo um seu companheiro rtynontos .applicados aos arsenaes cio
res em guerra com a maioria da nacio serviço furtara a quantia do 195$,
guerra do Imporio. O Rio de Janoido uni modo eloqüente se
'oVadlndò-so om' seguida.
O sr. Aristides Silva, delegado da ro tovo em boa liora o corpo de ção, quo
tem manifestado na imprensa o nos
referidacircüttifecrlpçãoabriü rigoroso
mpnor.es artífices destinados ú apr.efiinquorito.
comícios populares.
dizagom do vários ollleios ou trabaHoje, tratarei do um assumpto quo
lhos ,inoph,ajiicos, paraso trapsformar
se
prendendo aquellas referencias,
NOTAS FALSAS
rom qm oporarios do arsenal, ou
bem demonstrarão a situação diftlcil
Só resrossani do S. Paulo osr. para industria livro júri proveito pro- o embaraçosa do sr. dr. Prudente de
dr. Moura Carijó, Ia dologado auxi- prio o das famílias. As otllciiias do
Mornos, em face do qnostõos, quo não
liar, por ostos tros dias..
I tmportantodoligencia assimo.pbriga- arsenal dò giiprra funccionàm,! .seni- portoncondo ao inventario do governo
Ficou ócciipàndo aquelle Cargo o pro para muitos misteres do exercito
da legalidade, foram croácias pela seu
sr. dr. Barros Barreto.
brazileiro. O ferro e aço alli mudam
que, para a presidência da Republica,
de fôrma para bolas de espingardas, lovou como Icmma:—obediência a lei,
.-íi»**"
de pistolas o do revolver, nos mãos rospeito ao direito e execução da
. Jtf-.SASTUE
jusne
operários nacionaes.
tiça.
j Dou pntrada no hospital do MiseriO Laboratório pyrotpchnico do Cameordia, cr nacional Justo Sampaio,
A auditoria do guorra, om processo
com osmagamenlo dos dedos da mão pinho om matéria de ospololos, capregular, por sentença julgou mortos
esquerda, não apresentando docusulas fulminantes o outros artigos —o «capitão Tomas Bixker k o teinbnto algum. ¦
Intcrroçado. declarou,
que fora bellicos, nada deixa a desejar.
NENTK-COR0NEI. SÉRGIO Tf.RTI'L1ANO
victima do uui clesastro. quando em
Não monos do duas escolas do Tiro, Castello-Branco. »
pérvlçct ria sorrériã dal rua do Rõsuma no Campo Grandp, p outra no
picio n. 162v
Não é pois, verdade o quo consta
Rio Pardo (Rio Grande do Sul|, exor- á II. 82 agg. ao n. 41 e á 11. 135 aag.
citam os soldados brazileiros no ma- ao n. 10, do Almanah do MinishTio
O dologado da -l ciroümsciipçãp, fez
das armas do fogo.
da Guerra, do atino de l.S'.)5, or.imniapresentar.na rej)arti;ão central da nojo
Q ministério da guerra levo de sado na Secção ala Repartição dqajujioiicio.alluideser submottidoa exame
tlecorpo clcflCHcto.ojnortugiiozManoel longa datu uma vasta fabrica de
pol- pante general, sendo chefe desta roilarrciso Percira.do -10 artmra ile ial.-irte,
f-olleiro, morador á rua Fonseca Lima vora no município da lislrella para partição o sr. Miari-clial Graduado,
n..5,.que foi hojo ferido, na rua^iou- ampla producção do lal explosivo. ministro do Supremo Tribunal Miliínvard de S. Christovão, por duas^
Milhões o milhões do tonneladas lar, Conrado Jacob Niemeyer o da
jiráças da trigada policial, que¦ • so'
métricas hão servido om todos os secção o coronel João da Silva oTrpvadiram.'
'
inquérito
O rofocido delegado abriu
tempos nos navios do guerra, forla- res ? '.
.
,
,. .,
a respeito.
lezas, o aos exércitos brazileiros em
Então, sr. Presidente .da Republica,
campanha, provindo da importanto o capitão Tobias Beckor o o coronel
O sr. dr:'Eduardo Ramos, roprefabrica fundada á beirado mar, na- Porgio Tortulinno Castello Branco,
sontanto do Estado da Bahia no Conqucllo
ponto da província do Rio de não são >Desertoies>, como consta
gresso nacional, tovo o prazer do Janeiro.
do A Imanalc citado, (oram assassinaver approvado pela commissão de
Ninguém esqueceu a medonha ox- dos como julgou por sentença, em
Instrucção Publica, so bem que com
dos taos paióes em tempos já prooesço regular, a auditoria de
ligeiras alterações, o sou projecto plosão
idos, simples accidente,— nem as pre- guerra ! ?
creando nesta capital uma 1,'nivermeditadas explosões do Boqueirão,da
Diante desse documento ollicial e
sidade.
ilha do Governador, dp regimen do da sentença do tribunal, que julgou
lueto e do sangue, nas quaes tanto assassinados estes dois militares,
O sr. marechal Jardim prelondq vi- dinheiro voou
pelos ares nos quiptae»! com que altivez pôde o sr. Presidencorrento
a
linha
até
o
dia
15
do
sitar
métricos de pólvora nacional arma- te da Republica enfrentar a França,
do Centro.
-Ozenada em grandes subterrâneos !! na reclamação dos brazileiros IruciE' provável que o Sr. lenenie-coro- Era tanta, que muita ainda fleou para dados no Amapá |ior marinheiras
liei Keliciano Mendes de Moraes seja salvas, o para tiros mortíferos...
francezes, que incendiaram uma poFez-se o que. se písde fazer em meio •voação inteira, se o *eu governo pro
)ioinc;ido director dai Obras Militares
século de trabalhos, que pouaxi é na clamou j,i, que na Republica dos Eado-Estado do Paraná.

MASCARAS ABAIXO

Bs__s*^

iadOS Unidos «lo Hià/ii—o incendia) e
o assassinato são direitos do, mais
forte ? I
•*s%
Entretanto, o sr. dr. Prudente do
Moraes, não so commovóu diante das
lagrimas do viuvas dosuiiipurudiu, da
orpbandaile do crianças sem protocção, quo não lho iam supplicar uniu
esmola, um*» solicitar nm dlroito sagrado, que [tor Íoi lhos ora garantido,
»» louseiilm que eiu docuuionio otli
ciai fosso infamada a momoria dos nin
ridos ilaquellás senhoras, os nomes
iVaquollas crtançítfi, com o llio do es"
condor usaansinatos o proporcionar a
impunldailo de assassinos cónbeeidos
o apontados, a quem tem cubanlo alu
honras odisponsado coniuilssões ron¦«,¦..
dosas '.I
A' bem da verdade, pára moralidade
do sou goverVb,;liõnt| ijui Ropubliea
o oonsldoraçabíu «xeícito brazileiro,
sr. Presidonto da Republica, mando
retirar de todas as repartições pubjicas, rasgar o queimar os oxompfaros
cresse'Aimannk, porque mio é ello
lim documento, qu,*) mereça fé, iv a
mentira ciilumniando, infamando a
memória de militares disthictos, qnu
não desertaram mas foram assassinados som processo regular.
A' principio; procurou o governo
vencer essa questão pelo cansaço dos
quo se baliam jior olla, na imprensa.
Não conseguindo, recorreu a metitira oftlcial, por meio do Almanal; do
Ministério da Guerra c o NÃO do corónel Moreira César.
Não sondo mais feliz, foi ao eseaiiilalo, obtendo da Câmara e do Senado a approvação de todos os actos
da legalidade, e seus agentes,deixando
som a menor garantia viuvas o orphãos.
Hoje, porém,a auditoria de mierra,
por nmasonlonça,intimou ao sr. Pro
sidente dá Republica, u Câmara e no
Senado, do quo o capilão Tobias
HecUor o O tenente-coronel Sérgio
Tertuliano Castello Branco tinham
sido julgados assassinados 0 não </<.'Sertores, como constava do nlmanaoU
ilo Ministério da Guerra.
Agora, o sr. Presidonto da Re|iublicá, para ser coherenlo deve promover a general o coronel Moreira
César, nnmoal-o commandiinlo do
districto militar de S. Paulo o solicitar do Congresso um credito |)iira
os foslejos do semelhante promoção
e recepção nesta capilal do tão disthicio militar.
Arranque-se dos pobres inválidos
da pátria, quo j>or habitação lem mu
asylo o arrimo a caridade, que o passado lhes concedeu; mas. daVse ao
coronel Moreira Cosar oque, no jiresento, não Hlô** deve ser recusado,
para felicidade da Republica o gloria
eterna do sr. dr. Prudente de Moraes.

MÓNQLO&Ü
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— As republicas do Praia andaram
em turmos de, se pegar eoninosc-p
por causa dos amigos do peito di>
sr.Julio de Ciisiilhos, nossos represei)tantos diplomáticos allij andamos por
tuuilo tempo de relações cortudlü'
com o nosso velho amigo IMrliujaU
em Santa Catliariiiu inalaram siih«fitos francezes o agora a França lüafou
briwileiras om Amapá ; O inglez rèpimpou-SQ nu Ilha da Trindade, coi»
aros 6 modos de quem eslá ptn sma
casa; o. agora, a ltalio eslsi poudo
sustoúldos nas suas reclamacilys...
!¦" um nunca acaliar I
Creio que (oi por causa do Iodos ev
teu fados que sonhei esla noite —
que o Brazil Unha sabido das iuãii*i
doullimogoverno rodiuldoit carnicif,
o quoos outras nações, tranformailas
em uru-bus, esvoaçavain So6ré ofl"*.
Si o sr. Carlos do dn Carvalho não tomar lento, os urubus nos"
.,-!
.¦-¦:;•• «r»*.*
dovoraiu.
.
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Do-spealiu-se honleni do iir\t.. dr,
Prudonti) do Moraes, presidoiito «Jarf
liepublica, o snr. dr. Jo»é Tliouiaj*,
,lu Ppri-iuncialn, quo, parto, t*>o 4V.'^.
do corroiito par a,a Republica, Oriun-,
lal, onde vai exercer o cai-go do ep-,
viado oxtiaordinario o ministro pie-,
nipotenciaiio ,dp Uiaziljiuito ao, ga-,
verno dessa Republica. ,,..-,•«-».,
A Alfândega do Eslado do Cojirá,
rendeu no me/, próximo passado reli
ÍJSe3i715$350,
1

A Tliesouraria da Estrada do Ferro Ceritral do Braill nrroeaduu ah»í«hontem a iuiportauclu do ll<*:7düijiiii}
reis.

BRIGADA POLICIAL,
Rondiun hoie, as putrulluw da aciado, os olllciaes do regimento de
cavallaria-, alferes Sailoek o Atnlltrta.
UO do infiuileria i,»u,»nli.»s /.ekuin.i e »
Clioiu, alteres Badarò, Santa Fé, G)y*
corio o Ráymunno.
—Dia ao centro policial uo Muyajr, i
alferes Lucas, rondando as patru -,
lhas e postos desse centro, o ':ullorós
~''""í
Amaro.
- •
-. ,, .
—Couimandam us estai-iHis:
1* alferes Maciel e 7* tonéulo RuUno.
:.smm

o sr. Caiulido Albino 0oucdJ\c3.
estabelecido á rua da Candelária"
li- 46, A, queixou-se na del«?g*aei»' d«
i' eircumscri|»ção, de que anõaatf|iea
aberta a |K)rla de seu estamdocimenlo, achando também arrombadil
uniu gaveta, da qual siibviahlruiai a
quantia de ^WiSüOO suspciuuido ser o ,
auetor ,1o roubo, Joaquim Pereira da
Silvo, por tor etiuontriulo «obre o
balcão uma aiartoiia du Jini,t.oirg do.
roforido sujeito.
Iminediatas iirovidencias foram dadas, quo om |1PUCU3 uioiiiantos *9U>*8in
visitava o xadrez da ~" oslacuo |.ollctaI.

•
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Carlos nr. Lacerda.
Achã-so proinplo o foi julgado em
condições do seguir viagem para n
Europa ondo vai solfrer os concertos
pecessarlos o oncou.-açado Aquidaban.
Principiou hojo na Locomoção da
Estrada de Ferro Central do Brazil o
concurso para os lugares de auxiliares do telcgrophistafi.
A mesa examinadora compõe-se
dos snrs. Alfredo de Oliveira Marlz
Maia. Arthur Cândido Machado e
Procopio Marques do Oliveira.

Saldanha da Gama
Para a subscripção, quo abrimos
no escriptório desta folha, alim do
ser erguido utn mausoléo á meuioiia
do almirante Saldanha da Gama, temos já era nosso poder as seguintes
qcantias:
3:4K|fj]500
Já publicada
10*000
A. Luz
ãitOOO
W. Caldas
-'«oo-.i
de
Carvalho
Li
lJlXK)
Itaul Barreto (menor)..
S:443*500

MALANÜfl6e-S"
QUE KÊtftfJtf
.
,.

fAJR indialguut
Hoje, poHHjadru
víduos notüttwost uué.so »í.'liia-im em
Bofl
grando tocata na praia i de Botafoco.
bebereni a
resolveram comerem
fartar procuraudo para esse tlip um^ .
casa dailuellas rèaondezss. *, » '
Encontraram em enillm o que div
sojaviune depoisdeUsreiu-so so enchido. recusaram-se ao pagamento.
0 dono da casa rctorqulo, dizeiulo
que seria forçado a chamar a policia
•"•'. , ,.
om seu auxilio..
Oh! Sanlo Dous, para oue tal disseste; foi uma chuva do bengala'-!***1*
nas costas do pobre homem, que o
puzeram em estado lastimável, o«jv»diram-ee um seguida.
O homem perseguindo-os pode aicançal-os próximo a repartição «ta
policia, onde ertocluou n prisão dos
pandmios, quo já se sumiunhamlivre-:
dos garras da auloriflaoe.
Sim senhor, i*or esta não espHravam I

O ranteiro João Mahoel da Costi.
trabalhador da pedreira d» praia d»
Saudade, na oceasião em que ajironiplava uma tuiua, resultou esta fazer
explosão.inatando-oinslanlaneamente
C atirando o horrorosamente queimado a grande distancia.
O cadáver ,le eòsfat fbf removtalo
paru o cemitério de s. Juão Haptishi.
t'„i submoltida a oxamo de corpo
de delicio palus inediao» ala policia.
Maria da Conceição, quo achando-se
h porta da casa n- SM3 da rua do visconde de Itnúna, fora iraiçoeirami?»te aggredida ç terida na. cabeça com
uma cacetada, por Paulina de tal, qü«
t
se evadin.
O delegado da l*-" circumscripç«K>,
-awtutomou conhecimento du facto e
-"inquérito.
'

O menor Hnul Barreto, de 7 annos
do idado, adqtiirio de seus pais |*?qnonas quantias até prcíiuer a de 1$
o em vez de appfièal-a em doces em[regou-a a seu pai afim donos vir trazer
para auxilio do mausoléu quo jirocurainosleviinlar em lionraao grande
Saldanha da
ahnirante
brazileiro
Gama.
Sabemos que o referido menor ade não
qülrio nm retraio do almiranto
Éstà noie de dia na repartição de
ilescançou om quanto não o butou em
ò'snr. dr. Barros Barreto,.S»,.
policia.
sua
casa.
da
collocou
nasaja
o
quadro
auxiliar.
Esta creança mostra seus bons sen- delegado
limenlos n seus pais doTemonrulharse de jiossuir lal lllho.

e

o ministério acha-se reunido nn
despacho colir:Ctivo no Palácio Ilama raty
Pacificação do 5tii> í.rand*»—Pode-se dizer que foi devido ao
uso da cerveja Guinness, Marca Corneta: Venae-sò nos principaes cafés,
BçstHurants é Confeitarias.
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Aqui a tempos atroz,
Guerreiros, queeraum inferno'
Fallou em paz o governo,
Todo o inundo quer s paz! ~
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E o sr. Martinho do Freitas?
O jockey Louronço Alcoba vao % Io Barbosa Pereiru du Cunha e a . Camlatarln
A discussão que se tom travado
sem rival a
montar ná comida de domingo, no
fase.... estA nacafüa,
O drama D. Sebastião vai hoje a Turf-Club, aegoaD. Stella. Triumpho exm,« snr.' D. Adelaide Monteiro Pe- primeira na Capital da Republica, a pela imprensa tem mostrado A saúnica onde se encontra o maior sorPòr essas e outras quem nunca sor A scena no Becreio, o que eqüivale direira da Cunha,
quasi certo.
ttmento melhor qualidade e priscos ciedade que ha alguém que lom indtrector do correio quer com coro- zer que o Juba, As 5 horas da tarde,
Nossas
mais commodos, é no largo tte Sao teresse om quo oste pro-ecto soja apfelicitações.
não tom mais cadeira'a vender. Tudo
Pelo que so lê na Gaxcta de Noti- nelato
Francisco do Paula n. 1.
quer som elle, quer com a re- prova que o Dias Braga tem dedo
provado, e esso alguém não taxo os
ciaa de ante-bontom, á repartição do volta
Uma coudélaria bastante conhecida
com a paz, é ò
pára escolher poças.
quer
nesta:
otferooeu
contrato
ao
segurados que o Congresso penea
capital
Correio bem se pdóo chamar o in"^tinco,
Foram nomeados liojo, os srs. drs.
Cog-nac dt» Cambara, rna
ockey K.
sendo, ao quo nos
vai proteger. Of sogurados braTataco.
Thootonio
que
do Britto o França Carva- da Prainba n. 176. Fonseca & Xavier.
terno federal».
consta, accelto.
lho para substituírem os srs. drs.
sileiros estão verwlo, com legitimas
Não lia boje espectâculo no Éden,
A confusão chegou A altura de um
Enóas Martins e Werneck na oomTenente Franeldc* Auto- apprehensões, o qne so esta fazendo
missão encarregada de rover o coprincipio e só por isso, o sr. DemoNo dia 11 do corronte sal,irá á luz por ser ensaio do eaudecillo Zizinbà
nio do Soares empresta dinheiro sobre a
Falla-so
digo
era
será
vendido o caque
penal da armada.
pretexto de os garantir, e quando
tbones Lobo merece ,uma estatua, nesta cidade o Rio dc Janeiro, jornal Maxixe. Acha-se lambem em prohypothecas, compra o vendo prédios,
vallo Massttilssa.
dirigido
sr.
dr.
Manuel
Cavaidovo sor ampla o livro, o
discussão
a
pelo
Visconde
residência
rua
Santa
Cruz
a
smormente na actualidado;om que a canti Ferreira de Mello.
paro poça Ós granadóiros.
n. 36, eseriptorio rua do Rosário n. 57, quando so dovo deixar a ead i nm dos
tebre das estatuas estA 86 dosenvolRecebemos o sou prospecto que ó
A sociedade Carnavalesca Tenon- sala dos fundos.
uma excellento promessa dos bons
senhores representantes da nação
TenfVo. multo pátrioticamente»
Inaugura-se hojo, no Frontão Bra- tos de Plutão, realisa liojo. nm estuserviços que vem prestar a causa pu»
artista
Frégoli
O
estos
parte
por
pefaciente baila, om que haverá mosNinguém se entende no meio da blica.
plena liberdade paru julgar pela sua
zilolro,
Club
Athletlco
da
Pelota,
o
osdias paraS, Paulo, ondo estrelara no
quitou, por cordas.
razão, pola sua consciência, ô quo
amálgama postal, mas isso 6 próprio
S. José.
tando para isso prganisada uma festa.
dous dos mais illustree membros do
expedieJüe"'Üíd
d'auma
repartição
tdo
Recebemos o n. 2, anno I àoSiriits
uma das casas do Confesso se lomHa quatro dias, existo na rua do
qaella ordem que tom muitos empredr. Niemoyer, no Engenh . de DotlO netor Mattos orgunisou, com o
revista litteraria e seiontiflea qno se
AVISO
bram de oxorcor sobro o espirito do
gados, multas cartas, muitos jornaes'
tro um burro morto, Som quo até Companhias de Seguros
¦
que trabalhava . no lheatro
pessoal
nesta
Capital.
sous
collegas a pressão a -que nos
publica
muitos sollos e muito expediente.
agot-a. o agento da prefeitura, dessa
Phenis, uma nova companhia, que
Serra & Companhia
'
brevemente se- deve- Ittstnllnr no
localidade, so oncommoda-so
A questão do projecto do lei sobro vamos referindo. \ ~tí ' '
Lã,porque (alta A ordem neocssaApollo, trabalhando temporariamente 1 C 0 3 BECCO DO ROSÁRIO 1 C 0 3
JA é actir.idade !..".
do
segnros
verdade
companhias
ostrangelras
a
O
so
ser,
A
diz
pois,,
que
ria ao bom andamento dos trabalhos,
Recebemos e agradecemos o deli' eni Um dos nossos tlieatros.
Declaramos aos nossos froguozos o
tem dado lugar a incidentes do toda tal respeito, esta loi vai eivada do
nâo devemos por isso nem profanar cado convlto que nos fõl enviado pólo
amigos, para evitar duvidas, que a
conselho administrativo daAssociacão
a ordom. Ha dias ospolhou-soo boato taos vicios, o tão tuiniiltnarift o IrreV èaiãíoaif niemôria do sr.''Demosnossa casa nao tem flliaes nem ogonO dr. Martin Francisco grão-mostro
"chiitfár
Soccorros Mútuos Memória á d. Pe'$,' *hÍBÍh'
aetor
O
ColAs foi contrnetado pela tes o que sò tomamos a responsabi- da maçonaria paulista, loi nomeado do que os directores tle uma das com- gularmeuto votada, quo aio hesitata"o pouco',
thenos
a dro I, afim de assistirmos a inaugudos negócios foitos directa- pelo supremo conselho federado ita- panhias tentavam subornar deputa- remos em appellar
bolos o sr. Martinho do Freitas quo ração do retrato do associado bem- empreza Ismenia dos Santos, devendo lidado
para o digno snr.
mente.
llano, nuo tem sua sedo em Napoíes.
feitor
Sebastião Augusto Ri» estrear
estes
dias.
ovidontonionto
dos,
boato
Republica
espalhado
da
por
W*V8nifaafnieiò' d'aqúollá trapalhada beiro jubilado
Ant.
presidente
honorário
para que
24/1.
seu
in
oltttni.
de Souza e a distribuição do
gi-tio-mestro
Mod. 24/1.
com a intonção malévola tle aguçar não Ibe dó a sua assignatura.
ip»V»./;,.,; ;;;;
prêmio animal d. Podro I.
Hoje é o 12* anniversario da funas susceplibilidado dos dignos reproSe a câmara dos snrs. depurados
Demais, correio' som trapalhada dacçao dessa associação o por isso
Pardceartds quo & sra. Isiudhia arCompleta hoje o sou 13* annivorsa- sontatttes do nação, impodlndo-os do entende
t-lltna as malas para seguir cbm desquo os segurados brasileiras
não ô correio; para haver legalidade haverá sessão solemne.
'de
Eseriptorio de descontos rio a Pollcllnicu Geral desta capital, votar com a
tino ao Rio Grande do Sul, onde preisenção nuo estão snfllcioiitoinoii!" garanti-,
o
calma
improscondivel
6
neccssiproclsa
postal
tondo, fazer uma temporada.
importante estabelecimento dc cari- do animo. Tal ostratagema não dovo dos, exija maiores
DE
dado quo a confusão faça, ogpápe.de
garantias.que ok
Pró Pátria è o titulo de uma carta
dade.
actuaes,
mas
uào
institua
ofleito.
.um odioso
produzir
M. BARREIRO CAVANELAS
prólogo.
manifesto dirigida aos membros.do
A Câmara dos srs. Doputados sabe rogimen do excepçào, que as comO benofleio da actriz Cócilia do FlCada vez mais me convenço qúe eu Centro Republicano Porli.guOz do Rio
147
rua dò ouvidor 147
de Janeiro pelo sr. dr. Cunha e Costa. gueiredo reulisu-so no dia 12, no Edon
quo, mesmo nos paroxismos mais vio- panhias não podem açoitar, que jA
penso dò forma muito diversa da dos
Lávradio,
Vamos lor. Agradecidos, :.y ,
Compram-se
e hypothecam-so protia paixão política, bem raro ti declararam tpio não acceitam, o que
meuf», concidadãos.
-? lentos
-¦
dios, descontam-se títulos da praça o
- Todos estão acostumados á dispontenha formulado contra esle sô vai aproveitar a interossos do ler|so
que
lotras bancarias, trocam-se motaos o
Lemos no Minai Geraes !
bônus e fazem-se outras operações
« Por tolegramma transitilttido de ou aquello funcclonario publico aceu- ccirOs, contrários aos interessou dos
Bar'elogios aos chofes de repartição
'cantro uma corbancarias.
Uberaba sabe-se ter sido morto por
segurados e de suas familias.
«jue cumprem zelosamente com os
um sobrinho, em Catalão, estado do saçoes dessa ordom,
Duas galantes raparigas combina•voração
congrosso.alno
actual
como
Goyaz,
23
a
do
mez
famisoas deveres; não levo a mal que
(Transcripto da Gasotado Noticias
o
passado,
ram suicidar-se, em um dos subúrbios
• .
Índio João AlTonso.
.
.. j . ,»-.V
ninguém cogitou do lor uma sus- do hoje) < da
isto aconteça; mas aquelles dos chedo Porto.
Rouno-so hojo om sossão ordinária gerado
Esso faccinora foZ-so tristemente
Uma deltas; Beatriz Camilla, cum- a Academia Nacional de Medicina. afamado
Espectaculos de hoje:
dessa" Ordom. Soja qual fôr.poistes. que sabom escangalhar uma reuma
sério
do
crimes
nu
poita
por
priu A risca o contracto: disse adeus
zona do triângulomlnoiroe om Goyaz. a sua deliberação fio"..e caso,ella serA
partição também merecem grandes
SXo Pedro — Companhia Frank ao mundo até o dia om quo as tromEra o terror dos municípios dd ParaSeguros sobre a vida
pas torão de soar para chamar a huapplausos, porquo o trabalho de es- Brown.
catü,
Patrocinio, Bagagem, Carmo da recebida o acatada como pròvonionto
Acha-se enfermo o sr. W. R. Mac
manidade ao juizo final,
' '''""'* '--'*:
Banagom,
d.-"
arrhas*
Carmo
do
dado
Paranahyba,
t-*ni
sempro
trangular um expediente otllcial, não
do
do
Nivcn,
construetor
naconhecido
quem
A outra porém, considerando moApollo—Os si/tos de Corneeillc,
S. Pedro do Uborabinha, Araguarv,
A SESSÃO DK UO.NTEM
vios.
o
correlhor,
foi
a
Iiortostldado
casa,
de
onde
teve
inquobrantavel
de
e para qualquer sujeltinho 1
para
Monte Alegre, Prata, Uberaba, AraxA
LYmco—Companhia Frégoli
ausentar-se Cm visto- da attitude lioso Kructal nos quaos andava om con- cçno.
Com n palavra o sr. Thomaz' CaO sr. Domosthenés jurava, do soLucinda— Sal o Pimenta.
til da policia quo a procura activastanlcs
corrorlas.
agora
incidoiito
mente.
Outro
v/tcALNTi,
ouvio-se a voz do sr. par,plonamentfl
—
gnndo em segundo, quo a rovolta do
3a
Assumiu
o
cargo
de
chefe
da
Variedades
Mimi Bilonlra.
Anda por ahi com certeza o dedo secção da alfândega desta capital o
elucidado, é o rolativo ao modo do siPENTE que pedio ao digno repre8 de setembro estava destruindo tudo
Recreio — D. Sebastião.
do Cupido.
..-,.. o
sr. João Z.oforino Rangel S. Paio,'quo
existente nesta capital; ora, desde . Sant'Anna—Os espectros.
procoder das companhias estrangeiras sento interrompesse 0 sou discurso
interiuamente oxercia o cargo do ajuSaldanha da Gama
si o projecto for adoptado tal qual para so proceder A votação de mntodanto do inspector, .
qtte assim era, claro estava que a rè' Para
o logar do interno do hospital
Amanhã doscrovoremosas exéquias estA.
rias encerrados.
parMçíio a seu cargo precisava e detia Brigada Policial desta capital (oi
•Ha ser dèstrüida, desde o
3.
PEDRO
celebradas om Nicthoroy, om homeSabo-so hoje, por documentos pupavimento
Annuncieuo sr. .'kcsidente qm-iia
nomeado o cidadão Azarias Josó Mon- • E'
provável que o engenheiro Rayinferior ate o local ondo so acha a
Assisthnos^hontem A ostróa da com- teiro do Andrade, na vaga deixada mundo do Souza Raposo, que actual- nagem ao glorioso SaldanhadaGama, blk-ados.qno a Neio-YorkLifeoixEqiii- submotter ú votação o projecto n. HB»
pela exoneração a pedido de João Ja-' mente exerce o. logar de chefo do o que não fazemos hojo
coíitadória agarrada ao telhado db panhia eqüestre Frank Brown no São cintho
por falta ab- tabte retiram-so do paiz, na hypothe- tio 1895 (2Ü0, ltRM.do senado(relaltvo)
do Paulo Mendonça.
secção do prolongamento da estrada
soluta
do
espaço
a
horaàdiahiada
edifício.
em so figurada. Dir-so-ha qne ha aqui As companhias da seguros sobro a
Pedro e não podemos deixar de rede ferro de Porto Alegro A Uru* ' '
companhias nacionaes, goridas com vida.
Criminar ao sr. Marlinho do Frei- gistrar aqui as nossas boas impresguayana seja aposentado att) a pro- que chegou o nosso representante.
xima somana.
honestidade,
o
critorio
o
**d? '-:¦•
quo
¦.-»-'.
soes.
grando
• -,,A câmara ollorecia í> especlaculo
ij'í
empregam no paiz todos os sons di- ilas votaçõos dos dias solCmties.
isso nunca!
Constituem novidade os trabalhos
nhoiros ; estamos perfeitamente dc
O Sr. Freitas era o Salta-Martinho hontom exhibidos o mostraram meEstavam •JroitantosToriía de* Mato
, Foi nomeado o .- tononte honorário
do exercito Joaquim José de Moraes
accòrdo ; mas ha grando numero de e trinta ropresoritantos.'
do sr. Demosthones, o que vale a rito real os artistas quo os executaDA-so hojo o encerramento das in- Castanho para oecupar interinamente
'que
seguros foitos nas duas companhias
dizer-se
era e ó ò sub-direotor ram.
A' voz do que so la procoder A volascripções para as próximas corridas o logar de escrivão da colônia militar
de Itapura.
estrangeiras, estas teom ramificações
daquella. repartição.
Uma noute agradabilissima passa- do Derby-Club, a realizarem-so
SESSÃO EM 8 DE AOOSTO DE 1895
71'
ção do projecto, podo a palavra pela
no
O chete misturava alhos com boga- ram os espectadores que enchiam d>a 15 do
Presidência do dr. João Barbalho polòmundo inteiro e offorocom uma ordem o sr. José' Carlos, que requer
corrente. As propostas são
estabilidade a quo só so podo attinglr
lhos?.
(1* secretario)
completamente o grande theatro.
recebidas até As 7 horas da noute.
preferencia para o requerimento do
Foram nomeados os drs. Francisco
Ao moio-dia presente numero legal depois do muitos annos do exercício. sr. Aristides de Queiroz, om que o
0) sub-ohefe conservou a mistura, , Os irmãos Zoes são gymnastas no
Corroa Dutra e Samuel Pertence,oste
encarregado da enfermaria de cirur- de srs. senadoras, abro-se a sessão.
Trata-so do direitos adquiridos por honrado doputado
08 alhos o os bpgalhps.
laveis; a sua Trigonometria voadora
E' lida, posta om discussão, e não
pela Bahia pedia
O Grand Prlx da cidade de Gand, gia o áquelle fiscal do corpo medico havendo
rclamaçõcs, dA-se por appro- compatriotas nossos, e que podom sor
Ainda hontem quando 11 o Diário Offl- ó digna de ser apreciada. MissTaylor 10.000
o projecto o conjnnctamcnto o
quo
francos íoi ganho por Sala- da brigada policial.
vada a acta da sessão anterior.
serA fácil concl- substitutivo fossem As commissões
ciaíe vi que na relação das'patentes do tez verdadeiros milagres deequltação, mones, 6 annos, por Clairvaux e CiO Sr. 1» secretario dA conta do prejudicados, quando
liar Iodes os interesses, modificando respoclivas
ofliciaos honorários enviadas A recebe- merecendo francos applausos do pu- garetto, o pertencente ao sr. Ch.
soguinto
para novo exame 4o maLiénar.
o projecto, do modo a dar aos segu- tona.
dorla, estava a do coronel pertencente blico. Um equilibrista, quo so exbibo,
EXPEDIENTE
rados nacionaes a protecção quo Cl los
fto sr.Domosthonos Lobo b ganha por arrancou .também palmas justíssimas
Aclo continuo declara, pela ordem,
Continua aberta no nosso escriptoSoguio para S. Paulo, d'onde ro
aliás não pediram, sein os Impedir tle
». s..,etn, attençâo aos bons serviços dos assistentes. Os trabalhos, einllm
o sr. Medeiros e Ai.duquerqce, rela"o
rio
a
subscripção
o
mausoléu,
para
fazer contraclós do soguro onde e
prestados durante a ncfànda rçstaü. executados pelos porcos merecem ob- grossa rA talvez dopois do amanha, o
lor da commissão de Constituição,
conhecido sportman dr. Almeida Li- que vai sor erguido A memória do Al
como lhos parecer molhor.— F.
rtuloça, revolta, eu disso com'uma con- servação.
em nome da conunissão, quo ostn
A
sesão
hojo
do
foi
aberta
A
hora
mirante
da
Saldanha
Gama.
viecao capaz do assustar a um morto,
Terminou o espectâculo do hontem ma, proprietário do cavallo Àbaetó
regimental, estando presentes 75 srs.
(Editorial"d'A Noticia du7 do Agosto não acceitava o roquerimonto Artstidoputados.
tine a injustiça que so faz ao sr. Do- uma corrida do poneys,montados por
do 1895.)
des do Queiroz, por não adoptar o
Foi.lida
o approvada a acta da sosmosthenes é do lal ordom como de macacos. A companhia Frank-Brown,
são
do
hontem.
DESASTRE • - #¦.-„ s
(Transcripto do Jornal do Commer- substitutivo Rodrigues Lima. Intertal"'ot-dèm ô a quo se faz ão sr. Mar- a julgar pela ostrôa, vae fazor franco
O sr. presidenta npris haver provi- cio do hojo, 8).
"da
rompido pelo sr. Di.no Bueno, quo
Dcu-so ante-hontem um desastre
A 1 hora
madrugada do hoje, donciado sobre claros existentes em
Unho de Freitas.
suecesso.
lho perguntou om nomo do quo
que podia ter sérias conseqüências. Domingos do tal fazendo frente a uma commissão da casa, entrou na
A repartição do correio esta logoordem do dia'encerrnndo a discussão
membros.tta commissão fallava tf.cx.o
Quando o jookoy Francisco Luiz ga- um animal que.corria em desporada som debato,doprojecton. Ml,ornando
pela rua do Lávradio, resultou cabir
griphica?
sr. Medeiros e Aluuquerque declara
topava
a
Duc/wsse,
do sr. ficando gravemente ferido na cabeça. no exorcito, o quadro extranumornrio
potranca
Questões «lo Hia
lucinda
O remédio ó fácil: acabe-se com
O sr. Fausto dufSantnAnna,inspector o dispondo sobro a sua organisação.
Pedro de Siqueira Queiroz, foi-a mesque em nome da maioria da comumCOMPANHIAS OE SEGUROS
ella porque por pouca" saude' mais
seccional da 7* circumseripcão comA revista Sal. e Pimenta continua a ma de encontro A
são, de cinco de sous membros, cujos
cerca interna do
entro
apmarcha
sua
trlumpbante,
ao
local,
de
pareceu
providenciando
vale nenhuma e a economia a alcanA câmara dos srs, deputados ap- nomes mencionou com assentitnonlo
modo a ser o pobre homem medicado
plausos e enchentes. Pódo-se dizer Derby, ferindo-se levemente. .
hontem om 2* discussão o pro- immcdiato de cada um dos repreçar-se não e das mais diminutas I
immediatamente
Pharmacia
na
provou
Hoque ha muito não surge em nossos
O
jockey Francisco Luiz ficou tam- norio.do Prado,
fazendo-o dopois
O:que ó verdade 6 que o sr. Do- tlieatros uma peça com tanta acceita- bom contundido
jecto do senado relativo a companhias sentantes a quem sua ex. se referia.
na
esquerda.
perna
recolher
ao
hospital
da
Misericórdia.
mbsthones no correio gorai, não foi ção.
do seguros, projecto quo tom por inVA hoje o leitor verificar: o Lucinda
Domingos t nenhuma declaração
Soguio-se pela ordem o sr. Augusto
Os ferimentos, tanto do animal como
CAMBIO
nenhum demônio, mas sim uni coro- logo A noute devo estar como nas do
tuito proteger os segurados que se MONTENEORO, Cm 0011,0 da COU1I11ÍSpodo fazer, visto ter perdido a falia.
são
loves
e
jockey,
receberam
os
doitar
noutes untorioros,choioa
gonte
nel.
não queixavam nem reclamavam pro- são do orçamento, a declarar
' moio-dia
fora.
curativos necessários. ,»
quo. re,
tecção, mas que realmente vem pór
jeitava in limine o subsIitutiTO—RoOs Bancos abriram cambio a 10 1/2
, Foram nomeados para' sorvir; na
46
Não I .6 a hora da justiça, que rencia, desculpou-se da missão cruel canhooira Braconnot, o cirurgião do a 90 d/v e 10 5/16 A vista sobro Lon- om risco o dinheiro com que elles drigues Lima.
3' classo dr. Francisco Muniz Forrão dres o equivalontes sobre os demais entraram para as companhias a bem
Posto a votos o requerimento dó
soou ! ....... •,. .
............
que aocoitara para com elle, única- de Aragao: e ho crusador Tonclero 0 praças da Europa o de Nova-YorU.
.0:jtíll*T,1>>
O morcadoó estável o calmo fazendo- do futuro de suas familias.
prçferoncia do sr. José Carlos, ô reOobjocto recebido .ora ura simples, mente para quo o negocio não se di- fiel de 3a Luiz Gomes Henrique.
so negocio a 10 9/16.
Tomos discutido amplamente o projeítado.
cartão de visita, grande, como era vulgasse.o que teria acontecido infalAo balcão ha as seguintes tátcilas :
o mais do que nds o tem disjecto,
O.sr. presidente declara que vae
então moda, contendo, dous nomes o livelmente si houvesse sido confiado I Desembarcaram; do crusador Àn10 1/?—10 5/16 cutido uma das companhias estran- submotter a votos o art. 1' do
dmMo, o ajudante da machinista Ma- Londres
,,,„.,.
a seguinto palavra : ...
pro-""
a um outro. 908—924
POR
Pereira, e do encoura- Paris
geiras aqui estabelecidas, a. Equitable. jocto, que ó approvado.
Hamburgo...
-.„ Quanto ao cheque, se hão o resti- nuel Antônio
1121—1M1
Remembor I Lembra-te
çado Vinte e Quatro dc Maio, o fo- Portugal....,
A outra companhia, a New-York, a
410
O mesmo sr. presidente -declara
Ia, Jacolíot
tuia logo.era-porque não o quizera guista do 1- classo José Manool Rosa Nova-York...
..ateu!, ;
Carlos Lefevre
47*)
darmos fé ao que diz a sua directoria quo vao submotter a votos o art. I"
Itália
deixar
na
Prefeitura
850
de
A
Dutiikii.
Ernesto
policia,
Segud» Parto
central, procedera como a Equitable, do substitutivo.
merco dp primeiro, que apparecesso.
Lür-J
Remembèrt
caso o projecto seja adoptade, isto é,
horrivelmente
vinha
sahiu
Reclamações dos srs. Augusto 'de
Quando
As exigências do serviço não perMOVIMENTO DO PORTO
retirar-se-ha do paiz; mas, a darmos Freitas, Miouel Pernambuco, Jcsí:
(Cayenna) Ilha da Salvação
pallido;e escondiacm baixo da sobromittiam que o fosse .buscar: naquella
Oh! não, havia necessidade desta
credito ao quo dizem os seus repre- Mariano o outros deputados,
casaca um .objecto quo o lilho não pouENTRADAS
oeeasião, mas si o senhor conselheiro
que en'.\'
Fazem annos hoje: ,, ,;fr,à'v
sentantes nesta capital, ella acatar.-, a tendem estar
./,
de üfèr.-_,(!-.-.....j; .
palavra para mo recordar porquo esta
o
escs., vap. nac. «Sepotiba».
prejudicado o subsliluvoltar de noite, As pi horas
Paraly
quizesse
Livorpool o oscs.,paq. ing. «Oropesa». decisão do congresso o Continuará a livo com a approvaçâo do art. I* do
Ô. que tem, meu pae. ? perguntou' lembrança roo abafa 1 continuou ove- o documento'estarias ás suas ordens.
as exmas sras:
Bordéõs o escs., paq. franc. «Congo.. funecionar no Brazil.
O moço", cuja energia era sustentada lho... E' a única acção infamo do
D.
Julieta
Caldas
de
SA.
,
projecto.
O sonhor de Marsay achou a desBayrisso.vap. norg. «Raylton Dixon».
necessário
salvar
a
D.
vida
I
Era
Esta divergência ontro os directores
Maria
Josepha
do
minha
Araújo.
uma
raiva
surda.
,,
,.
Do
sul, canhoneira nac. .Lamego..
Não obstante, o sr. presidente faz
por
culpa Butlicionto: estava mesmo deD. Genoveva de Freitas Lemos.
da companhia o os seus ropresen- votar o substitutivo,
Nada I meu filho, a não sor a con- minha familia. da doshonra... o ou cidido a disfarçar os sentimentos
D. Maria de Araújo Gomes.
quo ó rejeitado.
que
(antes está causando vivas preocD. Elvira Guimarães.
vicção de que essos homens são capa- enfraqueci ! Hoje vingam-se o in meu lhe inspirAra o
Soguio-so
a
votação
dos demais arSanta
Marlha,patocho
do
Frohollandoz
«Briprocedimento
cupações o.s segurados, que não sa- tigos do
zesdetudo... Não te oecupe de mais filho! Mas eu o defenderei!Ello é in- lor até
tannia..
o os srs.:
so pudesse 'apossar do
projecto quo todos foram opque
bom a a sorte quo os aguarda,
cousa'alguma :, vòu procurar a quan- noconte ; e antes do mais nada é pro- cheque,
Prudencio de Figueiredo o Souza.
provados.
que compromettia a honra
nem com quem devem e podem eonciso que Trincart mo dò immediata- de sou
Joaquim
Fonseca
da
Aguiar.
tia necessária para lhes pagar.
O projecto obteve os votos da quasi
.filho, resorvando-se o direito
sobrinho.
Carlos
do
Lemos
Paes
tar para liquidação do suns apólices. unanimidade
Eu não devia ao duque de Dam- mente o milhão, de que caroço, Não de aceusar então o chefe de
da Câmara: poucos rcHildibrando da Silva Sobrado.
seguMas, não é disto que pretendemos
Julio de Avellar Pereira.
pmart senão um milhão, meu pae. foi porcausad'ollaquo fidtoi aos meus rança perante o prefeito de
presentantes so destacaram em votae
policia,
oecupar-nos hoje; o quo nos leva a
Tenho ainda quinhentos mil francos deveres : não foi a ello que salvei oeção contraria.
pedir a sua exoneração.
tratar ainda do assumpto c a inforque destinava a uma outra cousa, e casionando a condeiunação de dous
Consultada a Câmara sobre se o
Frolor quo também tinha os sous i Faz annos hojo' a
A
CASA.
DA
exm.'
PORTA
snr.' D.
I.AH- mação, que nos deram, tle qua a voq te ainda não gastei. Vou mandar empregados Innocentes ? Pois bom : projectes, não indicou essa hora avan- Hortencia do Sousa Pinto,' intelligen- GA acaba de reèeber
devia passar A 3" disciissío,,
projecto
um tação do hontem foi devida em
- que hoje elle mo auxilie a. salvar meu
to filha do advogado Dr. Antônio de
lios A sua casa.
parte decidio pela atlirmativa.
cada da noite, senão com o fim do po- Sousa Pinto.
sortimento
de
grande
eaA declaração que llzeram os srs. AuBem, meu filho :' assim serA - mais filho,' ou sinão I...
Digna o «aorrectamente procedeu a
dor discutir livremente com o sr. do
clilmbos que està vendeuE o velho, sacudindo a cabeça,
fácil, arranjar i o resto. Tenho agora
do por preços muito ra- gusto Montonegro e Medeiros Albu- Câmara dos srs. Deputados.
Marsay, visto quo então jA todo o pesameaçador.apanhou o cartão,, que lhe
de que as commissões doque
algumas voltas a dar porém sò.
soai, com poucas excepções deveria
E' hoje dia do anniversario do cati- soaveis mesmo eom ciam- querque
(Editorial do Jornal do Brasil de
fazem parte dariam a sua demissão hojo
cabira das mãos, o guardou-o precioE quer que lhe deixe o coupé?
Praça
tS
péssimo.
de
8.)
¦
tor abandonado a prefeitura.
vo secretario do commando do corpo bio
"tio
so o projecto não fosse approvado.
ve in bro n. IS.
O velho fez um gesto de assonli- samente na carteira.
O conselheiro foi exacto: As onzeho- de estado-maior do 1' classo tenente'
Entendemos do nosso dever proNo mesmo dia o sr. do Marsay anmento.
ras em ponto batia discretamente A coronel Pedro de Alcântara César
•
O bacharel Aselepindes testar soleranemonte contra este modo The Equitable Ltfe
Á que hora o tornarei a vôr, meu tes das quatro lioras da tarde, intre porta do gabinoto de Froler
AssuJosó Jambeiro, lento do portuguoz e do
que dava Burlamaqui.
rance Sooia-ly or the Uniforçar o voto da câmara em uma
gava ao Banco do Euzebio do Milatim
do
pai?
Collegio
Abilio,
o
corredor
da
Iecciona om
secretaria d oprepara
ted States
collegios o casas particulares.
Vol:a Amanhã de manhã: creio que randa, um milhão e queinbontos mil foito. Por essa fôrma
questão que, justamente por não ser
levitava passar
Dirigir
convites,
om
carta
fechada
recebendo
um
recibo
trancos,
não
apaixona
o
era
Cheio
commttnicar
de alogria acha-se hojo o lar
a
trarei então, para te.
politica,
A Câmara dos Srs. Deputados acaper foi- pela ante-camara onde se achava uma
que pordo snr. Au-msfo do Albuquerque por a Gascta da Tarde.
tanlo ella deixa-se facilmente levar ba de approvarem se-.-unda discussão
boa noticia de quo estás livre das lamento em , ordom: o ao mesmo
parte da brigada do segurança. Froler completar hoje dous annos a sua gaGrande Hotel Paris—Rua por considerações estranhas A ma- o
tempo uma carta para Frolor, autorigaTiaKdixaisaagente.™
projecto relativ ¦ is companhias
oflereceu-lho immcdiamente uma ca- lante fllhinlia Maria Corina.
da Uruguayana n.51—EstabelecimenQ velho, conselheiro fez-so condu- santlo o chefe de.segurança a resti- deira ao seu lado... Examinava nessa
estrangeiras de
to mais próprio neste gênero o fre- toria.
o Ue Tida.
Respeitamos muito as convicções
rir A cosa:, tinha pressa de saber tuir ao sr. Marsay, pai, conselheiro oeeasião um magnífico
quentado pola melhor roda da nossa
¦ no terreno da
Collocada a qr.<
maltez
punhal
sociedado.
Festejou
hontom
mais
um
anniverdesses dons dignos representantes dá confiança As
qual era o conteúdo «lo pequeno pa- do Tribunal da Relação, o cheque, que mostrou ao recém-chegado.
cou.i.i.ssõos
que sobre
sario natalicio o snr. capitão Amerinação, que são justamente dos que elle haviam einíilido
coto, que lhe enlrogAra o secretario qno lhe fora confiado a titulo do deSou grando amador de armas.disse co do Albuquerque, ex-delegado
Chapelaria Americana —
esse
parecer,
de
da embaixada como legado de um posito.
Chapeos inglezes e francezes de todas trabalham o so esforçam por bem acto era do esperar, mesmo com saao sr. de Marsay, e possuo uma bopolicia da 17' circumseripcão urbana as qualidades, casa de
desempenhar
o
mandato
O velho dirigiu-se sem demora A nita collocção : faltava-me
moribundo.
primeira orque recebe- orifício da opinião manifestada
este, o pu- onde preslou bons serviços. E' um
pelas
ci- dem-, importação directa. Carvalho ram de seus eleitores; mas o meio
Logo que, o abriu deixou-o cabir Prefeitura de policia: /pediu que por nlial om fôrma de chanima,
Portugal o Comp. Bua do Ouvidor
próprias coinu.issões, sobre a necescom ra- dadão conceituado na
de se serviram para arrebanhar votos sidade de ser
parochiá'
133, em (rente ao Cailtau.
sua causa não importunassem seu nhura envenenado
das mão-i cotn um gemido surdo.
o projecto emendado.
com curaro ; e
,
arraneando-os A condossendoucia tle
Ah! dlssò elle, ó a vingança... De- genro, e seguiu direilo no gabim te hojo ir.osmo me llzeram
Defonsores unnediatos dos seguraGRANDE HOTEL DOS KSpresente
pois, desdizendo-se, o mais l aixo do chefe de segurança. Trolor pi6ve. deste.
Festejam ho|0 mais um anniversa- tados — Una dr. Joaquim Silva n. G2 seus collegas. perdoem-nos a fran- dos brazileiros -. o tem dístinguido esda linguagem, não é digna de ta Sociedade
(antiga
nido o recebeu com obsequiosa de.e»
alada t
(Continua.)
rio de seu feliz consórcio o Dr. Pau- Lapa. de Santa Therezai — bonds da queza
cou i sua confiança nós
A seus méritos.
próprios segurado.» que nella somos
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Taynyá

de S. r<foào
Barra

da

No Brazil, Ropublicas, vio Praia Pnr-

íoTmenr^onVe^H^!'
te&^YS/iiíâV.0'

'üia a d-<* vai obtendo

ifnÍTn8'1'0""0 ° ttoor dei uralivo
(l° TAYÜYn. do
ni,VPi?."nr*,C;s?;,u,ltico
° olc' BaPlista»de S.João
da Barr'','
''-,fjs «"lobrcs recoitam oslo
rii^lnc ° niedicamonto.pof
proconsidoral-o
i,!*iã
nwns.rjonsavol
'"poL,
a
cura
das
mopara
iQS^asTdà'
'¦as da
l'''rjumatismo.pelle, syphilis, feridas,

olo.
O colobre dr. Langaar om sou
lissimo o importante Dicionário uli.
de
medicina,
loco os maioros
elogios ao popular,
TA YUY. considorando-o
apiimo rcinouio
opllmo
remédio para curtir as molesias da pel o, syphilis,
iuflamaçõos
flgiulp o baço, amcnorrhea mal do
do
b. Lázaro, etc., olo. otc.
Dopositarios Araii)o Freitas O Comp.
Rua dos Ourivos, n. 114
*
Uma criança vigorosa

ELIXIR DE NECTANDRA AMARA

Prodigioso o agradável medicamonto para curar-se do todas as molostias qur tonhão origem no estornago o intestinos. Tom realisado curas
repentinas o admiráveis om casos do
onjôo do mar, eólicas, dvsontoria,
anomia om crianças o adultos o outros imcommodos relativos ao apparolho gastro-íntestinal. Vendo-se em
Iodas as pharmacias o drogarias. Doposito : na rua do S. Pedro 72, sobrado.

PILUJ AS DE NECTANDRA
AMARA

E' ADMIRÁVEL

AMUNCIOS

Eü NAO ERA ASSIM

OURO

PRATA

£0 ERA ASSIM

PEÇA-SE

Licor depurativo dc Taynyá
O tenente-coronel Jose P. da Silva
Vianna attosta que empregou em [aossoa do sua fanua com admiráveis resuitados o Licor dc Taqttgú, de Oliveira , Filho e Baptista'.

»•

o catalogo geral lUutndo, oonteo*
do todas m modu novas para a
WTAÇXO OI TUiatOi a ramesaa é feita grafia o fraaoe a -piem
nol'o pedir am earta devidamenle
frantpieada dlrtjld» a

MM.JULEtJALUZ0T*el>
p»\mm

•io «tg-Mlmenta enviada* franc*
teoMoe, «EDAS^ Lata), PANNOS
ti* UNHO • da ALGODÃO, CHITA8, ate.! ato.
o eátaio-fo Indlea aa eondleOes para
a remessa franco ata â dMtlnaçlo no
. sem eomo todaa as Informa•
gOea reiattvaa ia expedições.
ssta pnbucaçto existe em Portngaes,
rranoes. Italiano, H»ep»-Ulol, aUlumio
Tintura dc Nectandra
Amara
Para o enjôo do mar o do todas as
moléstias do esloihagoe do ventre é o
mais poderoso medicamento. Tom do
se tornar o com|ianhoiro infallivel do
toda a pessoa previdente, para combator de prompto qualquer symptoma,
mórbido que tenha relação com o ostomago ou intestinos. Vende-se om todas as pharmacias o drogarias. Donoito, rua do S. Pedro 11. 72, sobrado

DYSPEPSIA
Allesto rtiio, soffrÔndó lia annos de
çlyspopsia llalulonta, flz ullimamenle
uso da r\'ectandrA Anuíra, remodio
paulisla do Antoro Loivas, o ticlto-nio
perfoitamente liom. O mesmo resultado lenho obtido cm diversos casos
de dyspopciã ein iniiilia clinica. II
que altésfo sol» a fòdb —tíltíli gr;to. Uio.
Dr. Antônio
1 de outubro tlb 1^'J1
Alces do üaiilio.

REVOLTA

Quadrilha» dedicada aoaclual corpo
tio marinheiros nacionaes. Vende-se
na rua do Gonçalves Dinsn. 35. Preço
1$500.

Premiadas nas Exposições Scientikicas eo Rio de Janeiro e na
Exposição de Chicago
ROU DE SUMMA SALSADO—Depunitivo sem competidor nas allecções s.vplillltlcas, i-tioiimatlsiuo, darlliros. omplgons, otc.
EI.IXIR EIJPKPTICO — Formula do
Dr. llKNinoiai'Ahreu. vantajosamente
einprcgndonns moléstias doesloiiiago,
d,yspei»skis, otc.
VINHO TÔNICO E RECONSTITUINTH—Rccoiiuiiotidlldo nas anemias,
lympbatisraò, ohloroso, olc.
XAROPE DK JURUav-Peilornl do
rcconliecida eltluaciaein todas as molostlos do peito, tosses, bronchites,
rouquidões, ele.
PÍLULAS ANTI-SEZONICAS-As
mais conhecidas para as febres intormiltentos, febres blliosas, rosfriainenlos, üozõus, olc.
ELIXIR DE KOI.A, quina o glycerina, formula do Dr Alfredo Baroollos o grando rogenerador do forças,
reconstitiiinto por oxcollenciti, tônico
sem rival.
POS RIFR1GERANTES - Para a
cura radical das gonorrhóas, blonorrhagias, esqiienlanientos, llores brancas, corritncnlos. otc.
SAUONETE DE EUCA1.YPTUS Anti-sopUco oxcolloato, Indispensável
ao toilotlq, precioso preservativo do
molostias contagiosas.
TÓPICO ANTIVEN .REO- Para a
cura radical dos cancros venúreos,
golpes o escoriaçõos das partes genitaes, etc.
POM ADA ANTI-HERPlhTCASem igual para a cura das sarnas, cm
plgons, darthros, comiehões, otc.

M\S IA FICANDO ASSIM

tf""^
Mi p

Secropia Palmata

,: aviso;;

ESTÔMAGO E INTESTINOS

Para evitar as imitações doclaro
qtio o Ceeropia Palmata está ongarrafado cm vidros chatos e acontlicionados om uma caixa de papelão o
ova a marca Acima.

Todas as enfermidades tloostomago
ou dos intestinos; como sejam: tl.yspepsias, IndigeslÕos, enjôo do mar,
eólicas, cholorinns, câmaras de sangue,
diarrliéa, anemia o outras, curam-se
prompla o radicalmento com a Nectandra Amara, remodio paulista.
Vendo-so em Iodas as pharmacias e
drogarias. Deposito tio fabricante, rua
do S. Podro n. 72, 1* andar.

NO MAIS
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As mais antigas e conceituadas da Republica Brazileira

SEXTA-FEIRA

9 DO CORRENTE

* SERIE da 36* LOTERIA—PRÊMIO

MAIOR

60:0009000
IIVTKGItAES

POR

laSSOU

200:0008000
INTEGRAES POR 16§0C0
EXTRACÇÃO^DA.'!' SERIE DÀ 32' LOTERIA

SEXTA-FEIRA 16 DO CORRENTE
Os pedidos dc bilhetes das importante
'lerinsila
Ilahia acompanhados das respectivas imporiancias devem ser dirigidos aos agentes geraes

CaViiòES & coni\

2A;

, BECCO DAS CANCELLAS

2 A

Caixa do correio n. 946 - Endereço teiegrphico PEKIN
Accoitam-so agonies em diversas localidades desde quo dôom as neces.
sanas garantias; para o quo
uo.sodovem dirigir a Jose Gabriel do Az
Vzovedo.

28

RUA DO

ROSÁRIO

Caixa do correio 1.101

28

Endereço friíògraphico—GABRIEL,

A TTENQAO!
UNGUENTO SANTO BRAZILIENSE

WÊm

f

ANTI-ULCEROSO
Preparado pelo pharniaccntico

JOSÉ C0NSTANCI0 DE JESUS
APPROVADO PELO

Instituto Sanitário Federal

Este unguento, muito conhecido na Europa, nos Estados o em muitos
dos nossos hospitaos, ó vantajosamente omprogado destlo 1852 e cura em
pouco tempo todas as espécies de feridas, chaoas ou ulceras recentes e
antigas, abeessos, erysipolas, cscrophulas, empigens, leiecnsos, bubões, boübas, cancros vonoreos, frioiras, dartros, espinhas arruinadas, cscaldaduras
etc , etc.
Aos enfermos desongar.atos, que não tenham obtido resultado com o
SolTria horrivoltneiilo dos pulmões emprogo do todas as poinadas o outras medicações, garanto-so a cura com o
mas graças ao milagroso xarope pei- nso do UNGUENTO SANTO U1UZ1L1ENSE ANTI-ULCEROSO, como o
TORAL DK ALCATRÃO E JATAHV propa- mais eflicaz ató hoje conhecido.
rado pelo pharmacoutico Honorio do
láSOO
\Jn\w «luzia.... ItSiiOOO
Uuiaflatn
Prado
DEPOSITO GER.VL

Consegui ficar assim IU

PHARMACIA E DROGARIAS. JOAQUIM
108

MÈÊmã
complolamcnto curado o bonito
Esse xaropo cura.

TOSSES
URONG1IITES

ASTHMA
ROUQUIDÃO
Preço do vulro
1$r>00
Unico deposito nesta capilal

J. M. PACHECO & C.
59 Rua dos Aiulradas SS
VENDAS A VAREJO
Honorio ».1o Prado — Làvrádié 115

-

ÚNICOS PODEROSOS?!

X.jfía.*ElGI-af\
RtTA
RIO DE »IA.\i:tlin

loa

Mármores, Ladrilhos, Mosaicos e Azulejos

ARTOHIO ALVES BARBOSA S G.
37

RUA DA AJUDA
EM

FRENTE

A

RUA

DE

SANTO

Variado sortimento di
**3^E3n**n
ladrilhos mosaicos, vitrifl i"if*^».v--j*ffifc
H/11
M
Ln
tJtttmAAwl''
cados, bydralicos o azulçjos dos melhores fabii
cantes da Europa.
Tem pessoal habititadt
para assentar os mesmos.
zfl ¦M j«írR*^*à 1*1
PREÇOS SEM
ln gZSagS^ E*Z^ [j-i
ÒbTíPETÉNCIÀ
*Xj***am¦¦¦ ¦ ta— ¦uli

37IIRUÀ

DA

*M****—****a*i

37

ANTÔNIO

Granilo. ofticina de marmores, onde se executa
qualquer trabalho como
sejam : túmulos, pedras
para sepulturas, banhei ras,
escadas, ele.
Sortimento completo do
Qgnros, vasos o tudo o
mais ooncbrnonto a esta
arte.
Recebem onco mmentia
para fora. g^fí
TEU5PHONU926!

m

AJ ÍJDA

37

v

DEUS NO CEO!
,
A CALIFÓRNIA NA TERRA!!
114 RUA DA ASSEMBLÉA 114
Sr. INVENCÍVEL IIIIAZIL' DÍm, di-ii, qttem 0 n-\<y
viva? Exma. sra. il. ll.ll.V la,\ TRINDADE ! Btl respondo, viva v. os,! Viva oii! Vtva a Imprensa braxlloira !
Viva o poderoso povo liniziloiro' que nSoconscnto tina
ns GARRAS A.MBICIOSAS IKl.INAS DO BIKKESTIIECKK lhes leve uni poiiueiio titotho do sua poitorosti o
Indõpondento palrifl ! l.tiitlin I Viva ile uma ve/ para
sonipro A CAI.Il-Otl.NiA, poderosa casa do íauotidiis o
modas na
9a 'm?*^!

Ih

114

RUA

DA

ASSEMBLÉA

114

FAZENDAS QUASI DE GRAÇA !!

|

'"» PO|>ti!ar casa do
molas o armarinho, ilonomlitnda AVCALU]
h.)UNIA, coiiiimiíi hojofaxondas,
o única, liquidação que resolveu huor1
«Io todas tis (ii7.oiitlas qnou Importante
coitipoem seu enorme sortimoiito, pura nuidaí de.
varojo para atacado, o nesto caso iodas ns fii-onilas serão vendidas
oo correr
das ottorlius dos srs. fregUQios; garanlimlo-so não sahir Iregnoi sem fatentlti.

PREÇOS

MUITO

ABAIXO

DO CUSTO!!

PARA LIQUIDAÇÃO

Lagrimas do, Sinha. grande novidado
estou radicalmento curado. Esto oxdo tecido pura lã, leve, fantasia,
collonto modicumonto (multo aconsccom largura üo 1 m.lj para vestidos
lhado pelos srs. médicos) ó otllcaciso blusas modernas, vinte oroes a
simo contra inlluonza, bronouitcs,rouescolher motro
1*.»00
quidão, tosses, escarros de sangue,
Diagonal
prelo onfoslado a
catarrlio, asthma o coqiiolucho.ft-a-A..»,
48
l*í!iK)
Vidro 2$, unico doposilo na drogaCaslmirota preta onfestada a ipoo
fiado Pimenta, PlzarroS Alfredo, rua
preta enfestada a. .
i$i:oo
do Gonoral Câmara n. 141, próximo ALFREDO DE CARVALHO 4 C. Tricotino
Voile do còr, fantasia, eiif»'sda rua dos Andradas, o á venda em
PIIARMACEUTICOS E DltOOUlSTAS
tado
,.,,,
1*000
Iodas as boas pharmacias o drogarias.
8 — Rua Primeiro de »\larço — 8
Voilines do côr 10 metros!..
6*000
'iknoo
Cretono deciir clara. 10 metros
RIO DE JANEIRO
Fabrica : Rua do Riachuelo 36
Crotonedc côr escura,

Printemps

\s As critnças bebem facilmente o
oleo de Berthé e chegam ató a pedilO porque «1 não é repugnante. »
Pxonstoi BosctuiDáT.
' O oleo de Berthé é um reconstittiinte de primeira ordem, de nat«reza a fortificar: as constituições
fracas, os peitos delicados. Com o
seu uso constante desenvolve-se a
corpulencia. E' um dos meios mais
certos.'para fazer desapparecer a
magro"». Merece oecupar o primeiro logar no tratamento das bronchi tes pbronicas, das. constipações
antigas, dos, pzagres e enijurgitamentos das glândulas.
O oleo de Berthé é o oleo de
bacalháo natural, preparado com figados frescos, directamente importados aos cuidados da casa L. Frcre,
A..Champit*ny et C», succrM, de Paris,
á rua Jacob, 19.
Sò se vende em vidros junto aos
quaes se acha uma instrucçào.

~

Especialidades Pharmaceuticas

AS DUAS AMÉRICAS

Priorsssoa Thoossíao.

-

A ESQUADRA DA

Estas pilulas. limadas melhores formulas da
Nectandra Amara, pura
combator todns as niolostlns do apparolho gastro-inlostinal, como sejam as
COLICAS VIOLENTAS, ENJÔO UO ^ar ch0.
LERINAS- CÂMARAS DE ^ó™, D^SPEpsias, DiARRHii,*,-j 0 omrftlj indicadas
nos resne^uVOS prospeclos,, são ncon(llr..Onn"lns com todas f»s
procauções
sclontltlcas para so consorvarem o
Om caixas tortos próprias para serem
romoltidas pelo correio.
As possoas quo não tivoromeorrospondontos nqtti o queiram ter estas
insistisse em usar medicatnontos
utllissitnas pilulas podem so dirigir di- so
mal preparados.
rectainonto ao proprietário, quo inGraças ao peitoral do
cumbe-so do roínottol-as registradas
para qualquor parto do Brazil o do
estrangeiro, medianto a quantia du
2$:iüO para uma caixa, 12*CU0 para 6 e
20*800 para 12 caixas.
(COMPOSTO)
Direeção — Joaquim llnono do Miranda— Rua do S. Podro n* 71, 1<
andar — Rio dn innoiro.
ALEXANDRE BANGEL

oom
a sucu1onfÍ.1aà:''amPmoaU,nonlllda
m.inK«°> <*onoi ?na d^ •,íilrmha Ta
Superior
quo so
vendr ¦* •¦"^Alimento
.louas as casas, do comosiiyu,js o om
«le Credito
Com- vSiBanco
no deposito
a
Rua do General Câmara 293
mereial
Terra & Santos,
*M ' t ¦ ' •¦'
. ( a .
SucctiRssAL Kua' do Sacramento, io
Perdeu-se á cantclla N. 59^,
Um distineto medico
'r' .n,oaYO('Wi'a Bahia, cm carta
i™2
u il°? P'"irmacouticos 011voira, Filho o Baptista,
Vm lázaro parrây tico cura 3Sie„d,Sf
diz...
«O
vosso Licor do Tai/tit/á
j
do pelo fay-iiyn de S. João mais emanado dos ceos do quêparece
obra
cia terra..^ainclanão oncontroi medi«Ia..; Barra.
camento
¦
Uo
clllcae
- finl
combalor
as
., . Vi ,.,. ç .<
ífirvit,, : t ... . .-.
,(
moléstias tia pcPo para
0 syphilis; tenho 9 m %t'>' \*írW 9
visto
l»
de
Wo,
curas vordadeiramonle protlinovembro de 1894-Illms.
„
Srs;
Oliveira., Filho o Baptista. S.João KiOTias—ó em summa
Quasi de graça
da Barra—üo a «rrátidão ó um dovor. !;ado uma maravilha. o vosso proiaai)cço-vosíaer,missao:parapor meio de>.
S. Paulo.outubro do 1893—Dr. Boala patpjnloar-vos o meu reconheci- contara.
monti-jcom relação a vossa pqúorosa
Dopositarios, Araújo, Freitas o
descoberta-o
"àolírondo Taguijà. ••f"»*"»» Comp.,-rua i'rta Curlves n. lll.
ha mais de. nm anno do
ternos de diagonal preto a
45*000
syphilis torciaria e - atacantio-mo a
croises ou fracks do sarjão
«arganta e sahindo
foridas
,
No traindo de tlierapoulica do prosuperior
(78)
por
a
oscolhor
'inclusive
50*000
todo-o oorjao
rosto, tosta o fessor Trotissoau lò-so quo no Irala- ternos de casimira do côr
orelhas, çpnsultoi intvis do áoze
monto das sciaticas 11110 não provóih » ' superior, a escolher, alta
med cos de-ltà Capital, âesonganando-mo do um accidònto ou tle uma inolostia
novidado, do 45$
55$00lalguns e dizondo, outros sor incurável constitucional,
consegue-so
in- ternos de sarjão proto o
o meu mal.
variavoltnento ailiviar muito quasi
o doonto
azul o quo ha do rico, a
o a o as mais das vezes eu ral-o por meio das
^ai0 o
escolhor
55*000
™ÍÍTaaMe
paraMynft.
íws pernltóíli<«"n(itl8mo
o braços não so Pérolas d'esscncia de lerebinthina
jaouetões
e paletots do sarfe« esperar. .
do dr. Clertan.
jão o casimira do côr, a
escolhor, do 20$
Tomei \udo
35$000
existe de medicalças do casimira de côr,
carnemos paraquaato
syphilis o depurativos
de sar.gue sem ancontrar allivio.
pura lã, e sarjão proto e
azul, a oscolhor do 12$ a.
EVr busca do saudo segui para Po20*000
coletes pretos o do côr, a...
cos do Caldas, Caxambü o outras
8*000
loricas capas hespanholas a.. lOOioOO
c*.ildades'sem resultado algum.
CAUTELAS—Compram-soe
sobretudos,francezes
o
naEm
pagamestado regressei a esta
•Capitalpéssimo
e hospedei-mo em casa dos so bom a dinhoiro, do toda as cafas cionaes, forrados de soda,
o que ha do chie, de 25$ a
meus bons amigos Ribeiro, Coelho e de penhores e do Monto do Soccorro •
na rua Sote do Setembro n. J35, guarda-pó
de linho a 10$ o.
ferreira.
sobrado, casa do Moraes.
palettós de alpaca lona a
Por acaso, lendo os annuncios d'Ò
calças do brim branco o de
Pait, vi o modesto, annuncio do Tacores a escolher, a 5$, 7$ e
9$000
í/Mjya^dirigindo-mo d casa dos vossos
Assim como grando quantidade de
depositários os Srs. Araújo, Froitas &
camisas, coroulas, meias, gravatas,
C, 4 rua dos Ourives, comprei um
lenços, punhos, colarinhos e uma
¦vidro,
sem esperança do encontrar
bem montada ALFAIATARIA, onde
52 RUA DE S. LUIZ GONZAGA 52
«esse poderoso medicamento molhora,
fazemos com o maior capricho o
porém, çopaeçeí afazer uso
deste e no
promptidão qualquer roupa por mefim de oinço dias iá mo "sentia outro-, Grande Armazém de Co- djda,
expecial enxovaes para casa•as meus amigos ficaram admirados
mestives e Molhados
mento, collegios e roupa para luto
de tao espantoso resultado.
em 12 horas, por preços realmente
baratissimos. Sempra o bom oxamiO Tauuyá é tão poderoso que com
Preços sem competência
o segundo vidro ando
nar e ver a realidade! '
perfeitamonto,
nao sentindo mais rheumatismo, as
secca nova gorda kilo*660 e
Isto só na Estrella
manchas do rosto e testa estão desap- 00Carno
carno do porco 1200, toucinho
de
dia
dia,
do Bra/.il
americano
para
já
1500
dito
parecendo
podendo
do
lumeiro
1600
trabalhar, devendo esta semana so- dito de minas 1600, Bacalhau 810 baguir para interior, levando commigo nha Alves 2$600 Porto
Alegro 2*400 alfaiataria que tem afoito o maior suaque,ie a
abaixo de Dous devo manteiga do magny 2$40Ô.
Brotbl cesso 1
a V.da— o quem
Tayuyá.
2*000 Amotoly 2',000 A. Facciolia
1200
ditas nacional itajahy 2*700 13aSenhores, a vossa descoberta é um
beneficio para a. humanidade soffro- tatas de Lisboa 360, dltasdo Petropo- Praça da Constituição 64
«ora que como eu, encontra a salva- is 240 Biscoutos Paustino diversas
«mio no milagroso licor depurativo do marcas 1$000, Azeito doce garrafa Não se enganara —antigo largo do
1$000, Korozeno240, Vellasdo Clechy Rocio.
Tauuyá.
Aceitai os agradecimentos deste
l$500,nacionacs760 e440, matte
pacoto
kilo 900, feijão proto novo litro 200, arroz
OQm muita estima, tem a honra que,
de
"grato?"89 d° VV' SS< amit**-' {*Uent0 ingloz ou agulha 200. Iguape 240—300
farinhas fina 180—200—240—280 dita
«brito, viajante do Suruhy 320 Vinho Virgem superior
Martins, de-japital.
arraia 500 dito Figueira 600 dito
a^ÍÈZ
«"o commercio desta
'orto.do barril 000Andsonl*500RLcão
A^ujo
froitas
&
Cl$700Villnro Allom3$000adrinno3$000
nPneP?£t?fio?
Rua
dos OuriY^a n. 114.
Aguardenlo e Angará 400 coRnac
Vencedor 5000 Vcrmittho Francez 2*800
dilo Italiano 2*500 genebra FockH. R<K*quillon-IJinousin e o ink.2*200 goiabadadoCampos 740 dita
de Pernambuco 2*200 Karello milho
Tayuyá
litro 120 sacca 3$000 Sabonetes caixa
com 27 paus 1*400 Figos paças
Esta abençoada planta, baso do licor Ameixas
1*600.
Uepuratwp e anti-rheumatico detat/u- 52 RUA docaixa
S. LUIZ GONZAGA 52.
BRILHANTES
va, de Oliveira Filho etc. Baptista de
Bastos,
Pereira & C.
3. João da Barra," ó assim mencionaGompra-se ouro a l:f>800 a
da no Formulário dos Medicamentos
1
VAUOI
ae H. BocquillonLimousin
ií0'?.8'
6- edicçao:
gramma
TRlA IfOSPSRMA
rIAJMÍA™'
FECELOtIA
to ART, planta voluvel
3
Travessa
da Barreira 3
da família das uecurbitacoas,
otc.
Contem am alcalóide, a trianosperSILVA JARDIM)
(RUA
mina, « uma resina, a tayuynnal
Proprietários therapentlcas:— Os
«rtncipios da raiz são titilisados com
vantagens nos casos do hgdropisio,
paralysia qffccçõcs cutâneas incura
«eiseaccidentes terciarios da syphilis.
Ja se vè, pois, que a razão das ma•tUf iiê âÊÊSUUÊ M
ravilhosas curas
operadas pelo Licor
depurativos de TA YUYn doOliveira,
rilho etc. Baptista, do S. João da
Barra, não havendo mais motivo para
que os illustres clinicos vacillem om
receital-o nos casos acima.
A sagração seientiflea veio em abono do miraculoso preparado. DepoC*i«gqei ? ficar quasi assim i
sítarios Araújo Freitas e Comp.
NOVIDADES
Rua.dos Ourives íl4.
« O oleo de ligado de bacalháo
^oe Berthé é o unico cujos proces•os de preparação foram approv»»
dos pela Academia de Medicina dê
Pariz, 6 duplamente mais rico em
princípios actlvos do que os óleos
oo bacalháo preparados por outros
modos, a B o oleo escuro qui data
ter empregado em. medienm com
exclusão ao, dois outros.»

**'
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.au
iiUi»rdlir«5l!i1)S*'ffrlTaTss a cõnvrcçãõ""da"
grave ollensa que semelhante projecto trará para os respectivos intorcsses.
E quando deixarmos esta posto de
sacrifloios, ondo' só o ciímprimonto
do dover nos tem mantido Intransigentes, levaremos a consciência limpa
do quem tem a linha recta por norma
exclusivo do conducta o ponsa que,
nas situações mais graves, salva-so
tudo quando se consorva illoso o cio
coro do próprio nome.
A Directoriã Local:
Barão de Sampaio Vianna,
Dlrector-prosldento.
Dr. 1. M. Leitão da Cunha,
Dlrector-consultor. .
Db. A. A. de Azevedo Sanais,
Director-motMcq*
Carlos Pereira i.f.*x,
Secretario-f-ererato.
Rio, 7 de Agosto do 1895.
(Transcripto da Jornal do Commércio do bojo.)

¦:

10 motros
Cassas da índia, superior 10
metros

3$G00
7*000

Ditos desenhos gothlcos. s$ o
Ditos avollmlos. 12$, í>$ t>
Dilos frahcojtOs, 15$ io$
Ditos de lã oncarnodo-*, 12$ e
iteiiKtiiituvs eiifoatadoS, 2$o..

Ditos limito ritos, 30$
Dilos riqutiMimòs 80$
Cobertores bOspatlllOOS 30$ e
Coborloros paira viagem
Voiles otuosladOj fantasia»..i
Voilos tecKlo de cre|>e, lisos.
Voiles amoricanos, 1$, $700 e
Voilos do lit oítampadoí, 2$ o
\'oilos pura lã, enfoslados,
l$800o
Damascos do lã, ontoslado.
Armuroa do lã adamaooadoa
Ondlnoa do lã lã enfoslados.-.
Crepelines da lã enfostadoa
Crepes ilo lã onfestíldos
Sovllhanas, lã de seda
BangalinO lã o seda onfctst-ida
Casemireta de Ia, jKuIrozlnho.
Nobrezas pretas, saias (aluas.
Marqnozlnbas tlu lã preta 4$o
Mèrlnó prelo oníostãdo, largo
Voilos pretos, 2$, 1(800
Crepelines pretas enfestádrul.
Lãs lavradas 5$, 4$. 3$
Otlottitui lavradas, 7$, 6* o...
Morinó proto, [rancei 3$ o...
Dito prelo MacãU 5$, 4$
Lovantines prolas 1$. $300 o..
Crópo ingloz, muito largo....
Lovantines do aliviar Inios...
Damassôs de lã prelos .'»$,!$ »a
Rondas pretas 1$500,1200 $800
Chitas largasãCavalgnao 360o
Hrins largos A dito $900
Casitüiretas para roupas
Claitii om crelonno largo $600O
Riscados suissos, largos $700 o
Ditos italianos, largos
DapUstos Unas oufestadas....
Primaveras para vestidos....
Cassas da indlli, novidade,...
Lovanlinesfruncezas.novidado
l.ovanlinos pretas o Hrancas.
Siirahchamaloladas, novidado
Cliitão (rancez, 1$ e..........
.-Jiliiielas liiuitaçuo a sodaf...
Sotinelas fantasia novidado..
Tocidos abortosrondados 2$o
Toile d'Alsaco $800
Flanelas largas l$200
Rendas modernas $800, $6000
Peças do niorim som gotunia.
Pecas de algodão som gomma
Poças do niorim Uangii 20m .
Poças do inoritiicrotonneSOni,
Peçusde morim cambraia20,m
Poças do morim norcalo 2ütn,
Peças de niorim trances 20m,
Peças do morim esguião 20m,
Peças do morim rolorla SOm,
Poças do morim trançado
Peças de algodão forlo, (1$ 5$, e
Croloiuie largura de lençol...
Dilos melhores »iuo o linho
com a largura do lençol do
cama do uma o duas |>o**80as
a 1$, 3$5O0. 3$, 2$500,2$ e..
Colchas grandes, ("»$
Lonçóos já feilos a 4$, 3$ e...

%:.

Sotinelas á Põtnpádour, novidatlo
i$uoo
Setinottis do còr lisa
$800
Motins trancados inferiores
$;llX)
Grande loto do brite para
calças
$1.10,
Brim casimiras lajtSüü
aiioo
ii aoo
Grande lolo molim trancado sMOU
3, mi
Grando loto llanolas largas... $(ilXl
2 lOOW
Ditas otn poça. metro 1$
*.S(Kl
tliSOO
Ditas aveltuladas Itjt-fuu
1*'AX)
4$000
Ditas Francozas Miiioriores 2$ l$tilK)
2$!lrtt
Camisas, largura 1.30
.'l$000
4*000
Camisas, pura lã f»$, 5*
3ÍM50
fciOÕO
Voile enfestado, pura Ia
liiBO
3i tQOO
Cretono cnfoslado 2*
liíáeo
I HiM)
Voilo enfestado, fantasia
$980
31KXR)
Voilo doméstico, cor clara... SITO
llTOO
Tecidos enfestados lavrados 2*150
11600
Escovas inglezas. fortes
$700
iieot)
Riscado largo o forlo
$530
!;300
Riscado trançado, forte
"jG-IO
üMW
Chatnalotos enfestados
1*850
lilSOO
Ombreos lã, enfestados
$050
:;3C0
Peças esguião 20 metros
lOÍOOo
11600
1'eças morim bretanha'20 mo!i700
motros
8*500
.1,700
POçaa do ponlo russo
$360
!i600
Capas pretas a 40$, 20$ e.... lOsOUl)
Ditas do caxemira do cor a... 15Í000
Ditas modelos frneozas a 30 20$ülH)
$700
Celerincs com romeira, 15$
lu$ooo
iooo
Casacos do casomira 30$ e.. 20$IK)0
Ditos de casemira superior.. 25$000
Ditos muito ricos, 50$, 45$ o. 40*000
1*5110
Vostitlinhosdo casomira, 10$o 5$0<.i0
Ditos muito ricos, 20$
15$UO0
$600
Dolinasdecasoinira,50$, 40$o 3o$»»O0
$'.100
Costumes para meninos 10$,
$21X1
o..v
8$000
3*M XI
Flanelas.do cor-muito largos $'.h)0
Ditas avolludadas, l$500
l$ooo
8*500
Ditas tocidos do casemiras 2$
tJífOUO
1*500
to$tmo
Ditas ostamiiadas 2$, 1$200 o
U*00ü
$900
Dilas tecido Iricolinc
2$">00
11SOOO
Ditas enfestadas 4$
3$000
12*000
Casemiras onfesiadas, 4$500o 3*000
Jorso.ys bordados. 5$,
4*tKH)
8*000
Casiniinhos bordados, 5$ e... 4 $500
4*i>«l
Polucias do soda do cor
6*(»IX»
lapíoi
Casemiras amoricas, 6$
5*000
Cliamaloles do lãs enfoslados 2$500
Casemira xadrezinho amazonas
5$000
Dilas paulistanas
l$">00
Cobertores do lã com barra 2$000
tCuiividam-so os srs. elicfcsdo familia, donos «le lioleis c os srs. fazi-nüt-irns «|iie vicraeni a» Il.i«» «lo .lanriri»
fii/.«*r seus sortimeutos, a visitarem A. IAJ.1I (MtM.V, iV
rua da aVsscuibléa n. 11-4,
Para ne**;oeio se Ia/, aüatluicnto relativo o importaneia da eonipra.
.\esta
casa uào se fa-* mo «Ie
falsos te mentirosos uiuiiuivios. Ibi-sc um pr<*iiii«» n «aueiii
provar • contrario. As melhores testcmiintaas, nhm os numerosos fre*-;iic-ses, desde a fimdavâo «í'a< CAtíFOllSlaV.
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NOVA FABRICA DE MOVEIS A VAPOR
Os proprietários desta importante fabrica partieipam aos seus amigos e freguezes e áò respeitável pu-Mico
que brevemente vão abrir ura deposito de moveis
a esta fabrica, á

o

ROA DA CONSTITUIÇÃO

.A
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r.' - Í

Aãm

S

MANOEL MONTEIRO BENTJN & ifeÉdi

f.

> Hotel duPérigorti

m MiV.rfc, 14 1!
I
fMt,'4 J*C:àa\íf.
fi' fu :u, |uk (cí: ti-« >r'ItH*'.* I"fiít t.ít*.

FABRICA

DESASTRE
Hontem estando o ar. ba*\"to e baroneza de Caiapó e
sua filha admirando uma
exposição de sedas que es iavam em amostra na casa da
rua dos Andradas ns. 27 e
29, distrahidamevte o sr.
barão se encostando a uni
enorme lote de üanèllas
qne estava marcado 900 e
l'§2ÒÒ cada metz'o , esto
hia cahindo de encontro a
outro, grande lote de cobertoíSSj se ;ião fosse a iigeiresa dc um caixeivo ove
poude couta* o referido lote
no sau lógav, eviinv.do assim um desastre, ficariam
os illustres freguuzésBèpultidos debaixj do tintos cohnrtores c üanelias ! Feliz¦nevio não pasnçu de, um
susto.

GABRIEL KRATZ
33 RUA

DE S. JOSÉ 3i
1'ARA 110.11 L.N.S

Botinas ilo bezerro, a ponto... 7$too
Ditas 'In couro da Rússia,
a
•
8$000
I "jnlo
DitiLs do bezerro, francui,
'.,'§
104WO
ponloadas,
Utt.-is tio bloò Milliet
11S'mxi
1'AKA SEMIOllAS
itiiiv,»'t»iiiiis. |M'liiin, aponto.. 12$|,C0
Botas do sonhora, a pontos,
coin olastico
6.*tO«.»o
Ditas do ilita, ponloadas, rom
chapa
d$.(*io
Borzoiriiins para inotiinas, a
6S300
poníò
;
Dilos tio cabra, amarellos, á
7$otH)
pomo
,?.
Ctiinojlas caíra do gató.cosidas
o com salto a...".
4$.m»o
Calçados parai^ihincas^^r^ae.
i^a)
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PRIMEIRA CORRIDA EXTRAORDINÁRIA
A REALISAR-SE
EM 15 DE AGOSTO DE

1895

R^-%. -' ll r/i^i^-R^- . Y#W

"'pareô— SEIS DE MARCO — 1,700 motros — Animaoi naeionaes qno
1*
não lonhauí ganho esto anno os parcos l.crby-Cltib o Progresso
Prêmios: 1:000$, 200$ e 100$000—Entrada 25$Ü00.
2» pareô—EXCELSIOU—1.200 metros—Animaes eislrini. ciros de 2 annos e
naeionaes do 3 -Prêmios :|]li_00$, 2,0$ o 100$, Entrada 30$00t.
S"pareo—TREZE
DE JULHO—1.700 melros—Animaes do qualquer paiz quo
'•'
. ,
.não tenham ganho os pareôs llio do Janeiro e Dr. .rontin—
ü :;
. Prcmíos : 1:000$, 200$ o 100$. Entrada 30$000
4' barco—PROGRESSO —1.700 motros—Animaes naeionaes do meio sanguo
—Prêmios: 1:000$, 200$ e 100$000. Entrado 25$000.
5" ',-,
parco—DR. FRONTIN— 3.000melros—Animaes dn qualquer pai/. Prêmios:
1:200$ 2'-l0$ o 12l)$000. Entrada 35$ÜÜO pára luiiuuios estrangeiros
. e 20$ para naeionaes.
6° püreo— DOUS DE AGOSTO—1.000 metros—Animaes de qualquer paiz
tenham ganho no D"orby-.Promios : 1:000$, 200$ e
qiie não-Entrada
¦ 100$000
30$ |,araos animaesestrongoiros e 20$ para os
•naeionaes1,1-
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SERA' BOM VISITAR ESTE
grande, antig-o e acreditado
ESTABELECIMENTO
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FRANZISKANER

3..ÀJ

garrafnsi cnit-_bars*i.sji_c }. einj, caixas
GEORGE MASCHKC &j COMP.
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Extracção
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'

da 449a

loteria, plano R, do

Estado de Santa llffl
PRÊMIO

*,.;,¦„,,, ^INTEGRAES POR l$òOO r..

'

•-

da 1.50a loteria, plano íí. da
'

&

JL

i

-1.

"l

22

0-3_.í£_S**

__íaÍXX__L£t:__*0.-3

*'?*•:- ,* ffW^-íí" ÍÍ8i.'f!*» Hfaf(ir

'ESTADO
IM-aRio

da

451a

joteria,

plano B, do

DE SANTA CATHARINA
l•!-;.*-MUi MAIOR

PREÁIIO MAIOR

29 e 29 A

R.a

Noia

.¦-'.AGA^;!;.!.-

(lo

Ouvidor

Theatro RecreioTramatiR
(l)MI*AMIIA

DltAMATlCA

EM 1'REZA DIAS DRAGA
Kunda.la em 20 de Novembro do 18S'.

StrCCESKO

TIIKATU.I.

magostoso o surli' ronrósonlação
'drama, do
histórico, dó . rande
preildõr.le
espectnculo. om 5 actos o fi .pia,Iro.*;.
orminnl .los afamados OscriptorM
l.uiz Guaiiieri o Anlonio Scalvini

.fi

O RERRO

M i

-%_»¦_»_ura. a ira,i_ w

i-*• nni* toS. *-irio
*oí ,v »i3-*rirr.r,!ai
medi. ot .««» ^;«* tC7r?*.i ia_*.-.>^rtU.*-.
J.-.•-.-. A AWl>, 3C.U <|t- _-»LI

n.fii-i ri. rialitaèaJ _aiiy«_.a io| c.r
eitural i_i.-i.ip o ripar -^^,^¦.>^.::tr.I^ is*
_o_«llt_t-.,.-o. C-.,i-.i ... allli.v le.»
Uait-iii o FfíTO Uiawit- .»¦* - *U r»ío
fneirfíi*ero**!eníes - /.'ai*- i..*. . *i./*«y.. H'V.v.i_, ís.-.rb. i.ratii.

ri:: !„' i42,i.St-Laziio,roris
._."..-.;;.¦"¦.¦

:

: t_^^

J.

m DE PORTUGAL
Tohui parle toda a companhia
i' pfí-'.»sSíl- oiis*.>:> de oóros
Si-.-.'.artós o vesíuaiios novos
Mise-c... ícone do artista Dias Braga

Oi-illioies à venda na bilhetoria.
X's .. 1/3 horas.
A s,-*.-.ir-.A peça fantástica O OA _TEl.Li, DO DIABO.
Aljia:,;.à-^KL'staaili--liea dos arlh. íis
, Rosina Belleu-randi e Domingos Braga

DfAtÜÀS

51 RUA GEHEH_L CAMABK

...

DD

] Theatro S. Podro de Alcântara I
I EMl'l.l'"./.A-l ERNDNDES.PINTO A- C \
J_A.DK COMPANIll \ EQÜESTRE I.I1UG1DA
|'í;lo CELEBRE

FRAM ER

OAPIÍÍ

_-_

.'V.

. agagUF

TH£A¥R0 iUClrigA

.

bilhetes

Tabeliã dos dias das o.xlracçõos no
mez do agosto ilo 1893 :
I.0TEKU3
DIAS
DOME*

12
13
11
15
18
17
10
£0
?l
22
l!3
21
ÜU
£7
£3
£9
SO
31

DIAS
M-nl.
!*lnu- -*15*DA SEMANA

Segunda-feira.
Terç.i-foira ....
Quarta-feira...
Qúitita-folra...
Sexlttíolra....
Sabbado
Segunda-feira,
Terça-feira ....
Quarta-feíru...
(iulntn.elr.....
Soxta-fuírn
Sabbado
Siip-undii-foira.
Ter.a._it- ....
Quarta-felm...
Quinta-feira...
Soxta-feirn
Sul.bado

D*
10*
11"
1»*
13*
lí*
l.'
10'
IT'
IS"
ll.
íü"
81*
aaS-S*.
24*
25'
26*

!¦
•
,
.
,
»
»
»
.
»
»'
.
»
•
•
•

SABÃO RUSSO
Maravilhosa essência

por

JAYME PARADERA
A.PPROVADAPP.I.A EXM. JUNTAbB
MYGIENE Pl!I.MC. DA COUTE
Itmumoros certificados de medicou
distinetos e do iiessoas de todo o ,cnterio allestam ô prcconisfiin Ò . AIIAO RUSSO pata curar'
Queimaduras
, Espinhas...
Nevralglas Dores rlieumaticas
Contusões Dores tln cuil.cça
Óarlhros Korliiienlós
Emplgcns aaraas
Paiipos Cbngaa
Caspas
Rugas
,
"è
mordednras
Erupções citlnnoás
de insectos venonòsds. (*tc„ f,lo,
A «nina o a »n-Inçr AÒoX ut Toilette reunindo em st Jòdíis aâ ",pjrOpriedndes dns inuiS afamadM.
Vendo-se em Iodas as iirogaçl1..
pbhi-inaciá» o lüj.13 de Deríammuaj

m ui 'ii i\

. caiar 1. , . ..*io¦¦•» é <!o M.ut- le Ste:orrc,eo _;1í .
«'U-jbjíal^fc^fhfBl.jío cia i» 3..JI?;: rm'krfjci Is^ii
•ip-V-',.''

•"«" ]it'- sr ouro
p"^a
Ç b'.!t..*-c.J.-

«..RH-»'

• -A-í* \8 - >;•¦•-» <(Õ5 5l_. 1-6

POHAf
A VDR>LAURÍÊR3
''Sl/fi'
9
8 .r\ . \R,..

í>**^^«>«>*. * . . _ . . í ?*??? »*

I Tn.ATRQ I_DSa-LAYRABI0

km»'"*-'1* ni«i_s.»W M»" . .*--" <:¦ 9:_ RUA DO I.AVRADIO Wi '
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RUA THOMAZ COELHO
. (Antiga dos Inválidos, próximo á rua do Rezende)
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FABRICA DE FLORES ARTIFICIAIS
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(Pi carbeico Ce dr resa ou parda muito us.... itii r .,_';¦;.•

o aí-cdo aj3_-aE=.1â!<r?x-»xc:jp. t^í» r»
Uma caixa com 10 novelos do linha marca Ancora para crochot, do n. 10
Eoc.Dtrlo-s. «a ttst H .¦¦~'.os . l'Mfrn t*éjM «. N;C ft""*!^'! ' ' "1 "St "Cl1 "' '"l",J'' """°1
a 40 por 3$, uma dita dc n. 50 por 3$í00, uma dila n. GO por 3$700, uma dila
liu ,ln í.miiiI^.:^, !«»-.
ri. 70 por 4$000, uma dila n. 8u por 4$700; uma duzia de carreteis a200 iarcls
atrttuÜit* -<< ttnurtl »<: K_l>--lr'l" i-Jllt.i
A.f.t'_ !.- I.-... <f••-<-.•.__ : A-.--.-> r.» CU/.ISA »«*._
tio linha Clark por 1$8C0, uma dita de carreteis a 500 jards da mesma linha
^}i_Si*&l'^ii^i&i>^'&
por 3$800, uma dila do carreteis d £00 jards de linha Atlas Glacó por 1$500,
uma caixa cem 40 novelos do linha para alinhavar por 900 réis; unia peçn
com SO motros do extratord branco ou prelo para forrar barbatanas por
i
4&$
lík^UO; cadarço do linha a 100 riMs a peça, dito trançado, peça com 10 metros
áirJ o i!40 róis; 12 dúzias do botões para camisa por L'00 t _is, 0 ditas do boiões
para vestidos por 200 róis, 2 dilas do botões cie tanlas» por 300 róis, botões
do madroperola a 200, SOO, 4Uí>, 500 o 000 róis a duzia; um maço com 16
grampos «La porlóo» por GO róis; ajíiilhas lon. as a 100 róis o papel, dilas
Águia a 80 róis; uma carta com 10 pentes dc ulllnclos por 100 reis; escovas
para dentes a 500 e G00 róis;jionles para caspa a -SOO róisjcor.vloiisis.extraclo,
a 1$ o vidro; elixir dontitricio a 800 róis o vidro; sabonoles a 200 o 300 róis;
lenços do algodão a 1$50L o 3$ a duzia.
tila chamaloto n. 5 metro 400 róis, n. 9, G00 réis n. 12, 700 réis, fila
faillo n. 1 poça coin 5 motros 500 róis, fronhas do crivo grandes a 1$5Ü0 o par
dilas pequenas a 1$, collotes do lã Uuchesse para senhora a 12$ quando
v dom 20$, uma peça com 20 motros do moriin superior quo vale 12$ por
8$3Ü0, uma dila do morini- sem proparoquu valo 15$ por 9$j00, uma dita de
f—rrralgodão onlostaclo para lenções por ll)$50Ò, uma dita com 10 molros dc
algodão trançado, alvejado, ònfestado quo valo 20$ por 13$500; suporior oroao respelO proprietário deste importante ostabeleoinlenlo declara
tono para lençóes (largura cama do casal) a 2$ o motro; tlanolla do pura lã de
retorma
còr a 1$100, dita branca a 1$500, dita do algodão do côr a 800 réis; sotinota
Tavel publico desla capital, quo acaba do tiuer uma
condições,
dtomolhores
nas
-nnnzuk
acha
o
se
superior do cores lisas a'900 róis;
nó seu estabelecimento que
fino a 900; linho creme pai'a vestidos
a «DO; crolone do primoira qualidado o de padrõs lindos a G00 o 700 réis o eondo de um pessoal habilitadíssimo sob a direcção do Ume. valle. fcnwençominenoa
motro; baptisto onCeslada do suporior qualidado aGOOróis; riscado italiano de
ro - _-se do apromptar com perfeição e brovidado qualnuer
do grinaldas para casamentos, guarnição para bmle o jaitii.qualidado a 600 réis; morino prelo enfestado o quo ha do bom a
primeira
salões,
otc.neiras
í$400; metim trançado superior com 80 centímetros do largura a 440 róis;
para
uma-, peçft com 9 metros cio escossiii rala, branca ou prola por 2$ 100;
emflni tudo no Linhares é baraio porque ttdopta o systema dó
Roufiucts, palmas, iesíücs «. cyi.rw----. pura iftri*J.._,
assim como coroas para enterros e ynacltts '¦;. f*, Vendor ganhando pouco para/fonder o lucrar muito
a capital c>op»«> Itr.tá O |iiii.«*i«»>
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REâLrfeTH-lIDACE orfoSABÍO VELOUTINeJ
nnnfOf tfo SABÃO
.- PARIS '?*• 89, íoulevara Aos ItelleiyL 29 •*¦ PARia
••AC_to-«tm ewueaW casas e* esiuuiuinsãBa __se._ < <t< .*

S_ .lortla privilegiado — Cada liilhole
tem 3 números — Joga sei ooui
100 nu meros do i a 100

Inleiros
10$ü0O
Meios
0$üOO
Décimos
iil».

AGE..TES

U.\!COf.

BM FRENTE A

...ME12A
...M_12A
...MEia.1.
...M-.'__A
...MKISA
...MEISA

Velado do Rio de Jünciro
Endereço loleiarraphico s TONSIÍCA—
Nicthorov

Preços dos

ANT1CACAS,. DEOCULOS HERMIDA PAZOS

Babão ,..'....,
Extracto
Agua a» Toucador
LoçSo V»goUl ....
Òléo
W da ârrór.

SORTEIO HAPIDO

g

A iisj.i. popular alfaiataria
da Capital
Começou a so;ru„cla liquidação de_lo nnno;
{•nindos saldos como sejíim roupas brancas,
ioi,|.as Unas para homense meninos, preços
reduzidos.
Vejam os fraques que so oslão vomlcndo
por ao$, Í5$, HiJjii 35A. e <Q$ eollotos diver.Os leçulos cm lu por •!$, 5$, 6^; u 7$, lemos
de easoiaira sarjas diasonal e outrosestõfus
pòr 55è, 60$, Gi$ o 7Ü$, sobro medidas das
mesmas tazondas custam os mesmos preços;
loriios do fraque das ditas fazentias por
85$", 00$ o 100$, dit03 * do sobro cazaca por
1Í0$, 1_0$, 140$ e 150$, de fazendas garantidas, calças do easemira ingleza por 1£$.
14$ o 1S$, em fim

Hors Concours

SANTOS r

Prêmio maior..

ái-ws

_

¦zmr

r*

r*

(MARCA
MARCA

,.' á_ dírcçtoriíi! ^^^va-se o j_ire__o de :4lí«t*áp a O-dcm
d^s Wrcos-íI-A inscrífiçH» cm.eri'ar-sc-lm- çu-iilu-feira,
*- horas «iu ..uite.
8 do correntei ás
mii
M. LAURIANO 2- secretario.
Expoaigão Universal do Faria de 1880

. X-Ul0P1!, ;' . ,'0Ul,U' M |/
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NOVA t.OTBRI.- NACIONAU
f_&! _ __
"*
í_5 .'
Antônio Ignacio da Fonseca & C.
>1 BEBIDA MAIS SAUD.-lVJSL PÁÉiA
23 RUA DA PRINCBZA 23
CLIMAS QUENTES
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USA

ALFREDO

«S^gP?-?'

,

JANEIRO

o agente financeiro,

^KW<__^__a_-*

ISl ;y

-.-;--_

—r4—^
h
j;» ¦;• .;'•.
Recojneça a: r-ii:a;\ op^viijõüs ôm 4 do corre,n_e mez de julho.
Está aberto cpagaàieãfa àe jijrdçrda.divida portugueza interna e externa ftnidada e aüiortizavei, de 3 7., 4 7., o 4 1\2 7., nos termos
*-;«
¦'
da iegusiaçáo vig-ente.
nio dc ilaiic.ro, '.l dé j-.ill»«» dc 180B.

!:¦• ':

_!•: .

M
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O MAIOR SUCGESS:)

rilKATKAI. DO RIO DE JANEIRO!
O maior exilo tlieatral de Lisboa!
ein sou grando acto aéreo da liigono-!
voadora,
ürande
súecosso
° ¦*•*•? compueto TImümpuoJ
mot-in
o. ol-ist-.is fantasistas \.j\ |í.\i.^aA JBJ_ T.íl. ... Af.
BKJ.S.AC _". AO..I.A
i>!-.Vl..rA!-i
únicos om seu genoro. Todos os <ie-; A rcprusunlnçãn da esjíôelaculòsãmais artistas apresentarão os seusJ engrgçadissitiia 6 querida revista
melhores aclos efpiesiriM 0 sryinnas- ; fantástica, de costuines'poriugiiezes.
ticos para dar mais i.-ilho a esta cò- em ;t actos o 12 quadros original do
; Souza liasto_, musica,
lu penda funcçao.
nada e parlo original, do parlo.coordeFreitas Cazul
Sexta-feira- primeiia gnindo timeS _
.'_ _T„
Çl
ção da moda.
ili r li r n
Domínios o di.is sanetitli-ado;. dit.is {j
esplen li.Ias funíções A 1 1/2 hora da
tarde e ás a 1 2 d.i noite.
toma parte toda a companhia
'
-„_,
Sçenarios, guarda-roupa o adereços
...
.
NOrA—Na> se suspende funcçao closluinbpanlèa.
, , .,. .
.
.,•.„..,,
d
uiáo
i
... noites—A
-.-•¦i
po;-.aTusa
„ -,,.
_,
, lempo.
Iodas as
notabilissima
PiO.oí e horas do costume, revista—i. AI. E 1 .MEN TA.
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Ensaio do vaudevillo

lll» MAXIXE
í-üi ensaios
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