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RECIFE, 29 de Maio
Entrou do norte o vapor nacional

espirito Santo.
Na provijpa do Amazonas nada

occorreu desinteressante.
Abriram-se communicações telegra-

phicas entre Pará e Maranhão no dia
16 do còrreate.' No dia 17 passou o Si\ Maleher a
administração da provincia do Maranhão
ao novo pçêsidente. S. Ex. suspendeu
e mandos/ responsabilizar a maioria dos
vereadoVes da câmara municipal de
S. Luiz. Foi destruido o quilombo do
Limoeiro, sendo presos 78 escravos.

Na provincia do Piauhy continua a
secca.

O estado do Ceará é ainda precário.
Cessaram completamente as chuvas no
interior da província, e a mortalidade
na capital attingiu nos últimos 24 dias
ao assombroso algarismo de 4,3M.

No Rio-Gr. kde do Norte e na Para-
hyba reina gi ande miséria, apezar das
chuvas.

O Espirito-Santm trouxe a
bordo 1,137 retirantes.

seu

ÁXBr 13 3ST OI A.-H AlVAlS
LONDRES, ST cLo Maio
A. irtixssia admitte que as

ola.xisu.las cio tr-actado d.© paz
<i© Santo Bstevamsejam dis-
o tt ti d as no congresso, «l^J0
deve regularizar à cjju.estão
cio Oriente. «Consentindo na
inverdade da discussão, acce-
d© fazer algumas concessões
nas primitivas pretenooes.

í>A.I^IS, 37 de Maio
Foi Ixoje confirmada a no-

ticia. que dera o «Journal des
Débats.» relativa á reunião
do congresso europeu em
Berlini.

f»Aí«.IS. 38 de jVlaio
A attitude oellioosa da In-

glaterra nxodifl.oou.-se consl-
deravelmente, e deixa en-
trever um desenlace inteí-
ramente pacifico das quês-
toes a resolver. Considera-se
por toda a parte a situação
como completamente ©luoi-
dada; os negócios commer-
ciaes continuam a fazer-se
com nxals coxxflanoa, e xxos
fundos públicos hôiive nma
alça sensivel.

VIJBrsTIVA»., 37 de IVIalo
A. Allemanlia acaba do con-

vidar as grandes potências a
se reunirem om Berlim, no
«dia lide Juulio prox.inxo.afim
cie inaugurar o congresso,
que Cem por fim regularizar
•a questão da abertura dos es-
treitos. assim como a appli-
caoão das reformas admiuls-
íráetivas na Turquia.

bÀvecia.", as^Õt» j-vxalo
As exéquias pelo -papa'

jpio IX, realizaram-se non-
tem, na catnedral d'esta ei-
dade. O concurso foi immen-
so e o templo estava ornado
com nxagnifioéncia.

Por tal firma foi instruído o processo, que os
réus julgaram mais conveniente chegar a um
accôrdo, antes de se proferir sentença final.

O litigio chegou a uma c onclusão satisfacto-
ria para todos; e será longo tempo recordado
entro nis como uma prova da sabedoria e im-
parcialidade com que a justiça é administrada
nos Estados Unidos.

Naquella grande republica se accumulam for-
tunas a tal ponto colossaes, que deitam em
triste e mesquinha comparação aquellas que
aqui se apontam como termo supremo de todas
as ambições humanas.

Entretanto, 03 grandes capitalistas americanos
não alimentam a menor pretenção, a menor es-
perança de exercerem qualquer influencia sobre
os juizes do seu paiz.

O extrangeiro desconhecido e distante apre-
sentou-se á barra dos seus tribunaes, armado
unicamente com o seu direito e pediu justiça.
Os Cresos',tractaram de defender o seu acto como
puderam; mas quando viram a prova aceumu-
lada, não ousaram esperar a sentença e capi-
tularam. Tanta certeza tinham elles de que a
decisão lhes não pedia aer favorável!

Submetteram-se e pagaram. Acceitaram até o
stygma da sua deslealdade.

A integridade dos juizes chega a este grande
resultado : que ninguém pôde tornar uma nação
solidaria dos crimes de alguns de seus cidadãos.

Em todos os paizes ha gente sem princípios
nem consciência, sem brio, sem probidade, que
commette o grave erro de preferir a opulencia ao
earacter.

O que, porém, nem em todos os paizes se com-
prehende é a conveniência, a necessidade abso-
luta de flagellar energicamente esses desmandos,
tanto no interesse da ordem publica, como para
evitar que as qualificações deshonrosas se esten-
dam dos indivíduos ás naçêes que os toleram e
protegem.

O bello nome americano, que entre nôs sym-
bolizava força e progresso, resôa felizmente
também como representando a imparcialidade, o
direito e a justiça.

Hontem, vimos entrar em nosso porto o esplen-
dido navio, que vem inaugurar a épocha das re-
lações mais estreitas entre os dous povos. Trou-
xe-nos mais um jornal escripto na nossa lingua e
destinado a informar-nos de todas as oceurren-
cias commerciaes, industriaes, políticas e outras
da grande União Americana.

Os laços entre os dous povos estreitam-se ; a
unidade estabelece-se...

Go a-heaã !

0 CRUZEIRO
Rio, 30 áe Maio.

Ao alto conceito de que goea, ao profundo res-

peito que impõe a magistratura dos Estados
Unidos, deve a Companhia Brasileira de Nave-

gação o feliz êxito da sua reclamação contra os
seus ex-directores.

Esse resultado a habilita agora a pagar inte-

graimente e com juros, o empréstimo que tomara
de seus accionistas, e a assenta em uma base de

prosperidade que lhe assegura um brilhante
futuro.

2íão podemos ser indifferentes á boa fortuna
de uma companhia, que nos tem prestado tão
bons serviços, e que em seus «lomeço» teve de
lueta?- com tão formidáveis obstáculos ; mas sug-

gere o Cacto consideras&tis muito mais impor-
feantes, porque attingem um interesse social, e
a£-isas nos prendem mai3 particularmente a

atteiição.
.O indivíduo que nesta corte fora complice e

jnstr.úi^al.o de uma fraude notória, depois de

preso, foi •pe»*.? em liberdade, e conseguiu eva-
'-r-se, sem deixa? aos ofendidos meio algum de

a"~ —•Uírem pessoalmeatf a indemnizal-os do
o comp. ,^0<
prejuízo caus- -M^ggo da justiça do paiz ces.-

Foi quando a pr«.. -^ ^u^ ^yfi <je recorrer
sou para a companhia, qm. -»*.ilaatf9 f?m que
á dos Estados Unidos, cheia de Co-
o seu direito ali seria reconhecido.

Era importante a somma reclamada; os réus
«ram opulentos; os auetores extrangeiros e resi-
dentes em um paiz distante. Não faltou então
quem visse na reclamação da companhia antes
um d'aquelles aetos que se practicam por descargo
de consciência, e para prova de solicita gerencia,
do qua um meio razoável, uma esperança fun-
dada de obter um resultado .palpável.

O processo protrahiu-se, procedeu-se a longos
interrogatórios. Sé aqui, nesta corte, longos me-
zes foram necessários para inquirir numeresas
testemunhas, para apurar muitos factos e cir-
cumstancias, que a justiça americana julgava
necessários ao estabelecimento da verdade.

Revista «a» America do Norte
O restabelecimento de- communieações regu

lares entre o império e a grande republica norte-
americana, por muito tempo interrompidas, vai
permittir-nos desde hoje publicar uma revista
mensal, em que daremds conta, nâo ãó das prin-
cipaes noticias que dizem respeito á situação po-
litica dos Estados Unidos, como também dos
acontecimentos mais importantes oceorridos du-
rante aquelle período nos outros estados da Ame-
rica do Norte. »

A chegada do vapor City of Rio ãe Janeiro
que hontem entrou no nosso porto procedente
de Nova York. d'onde nos trouxe folhas cujas
datas alcançam a 4 do corrente, veiu facultar-
nos a possibilidade de dar maior amplitude a
este trabalho e de o regularizar, formando unií»
chronica especial o que até hoje nao permittia
a demorada e irregular remessa de jornaes feita
por via da Europa, cujas folhas tínhamos de
consultar para sabermos uma ou outra noticia
d'aquelles paizes.

E' difficil de explicar a causa que por tanto
tempo impediu que os dous maiores estados da
America, que por motivos de interesse, altamente
político e commercial devem manter asvmais
apertadas relações e aproveitar tjodos os mè^ho-

I ramentos do progresso moderno,para estreitareihr -<—— —¦<-»« s%-arif. «s iazovcm
»»"\,__o.. ._... -uo eiri»j_-..o ±.._- a ambos cabe,

de zelarem os interesses americanos, restabele-
cerem as communicações por meio de uma linha
de vapores entre os principaes portos dos respe-
ctivos paizes, e deixando assim de attender a
uma das principaes, se não á mais importante
das medidas que podem favorecer o commum
desenvolvimento do seu commercio e das suas
industrias.

Prescindindo de entrar em apreciações que esta
revista não comporta, para provarmos o alcance
dos resultados que aos dous paizes devem provir
do serviço hontem inaugurado pelo primeiro
vapor da nova linha americana, limitamo-nos a
iniciar este nosso trabalho, como signal evi-
dente de uma das vantagens que nos proporciona—a de recebermos noticias directas e regulares
dos Estados Unidos e dos outros paizes da Ame
rica do Norte cuja vida tanto nos deve inte-
ressar..

Na União Americana achava-se em exercicio
o congresso, que desde o anno passado tem
continuado os seus trabalhos, com pequenas
interrupções, discutindo e votando varias me-
didas de importância e de algumas das quaes
já tivemos noticias por via dos jornaes europeus.

Eram particularmente as questões financeiras,
as que mais tinham oecupado a attenção dos
legisladores americanos.

A lei para o restabelecimento dos pagamentos
em espécie, encontrara grande opposição no paiz;
o governo, porém, com a approvaçào do congresso
punha em practica varias medidas preliminares
para facilitar a execução da referida lei e fazer
desapparecer os obstáculos que lho oppunham
os seus adversários.

A discussão de dous d'estes projectos, o que
dispõe a emissão da prata e o que promulga
a lei ordenando a cunhagem da nova moeda de
412 1/2 grãos para o dollard, dera causa, segundo
nos diz o Novo Mundo, a difficultar a venda das
apólices de juro pequeno.

Tendo3e, pbrém, restabelecido mais confiança
e a nova moeda pão causando os males que eram
esperados, o thesouro aproveitara o favorável
estado do mercado e contráctãra còm a associa-
ção de banqueiros chamada Syndicato a venda
de 1Q0.Ü0P;000,$ em apólices de 41/2 p/o ao anuo,
r«5Sgatáv«3i,s em qu.nze ann.0-3. O Syndicato deve***«¦ estatt apólices ató Janeiro de 1879. O bom
venuv.- "->•" tido nesta primeiro mez, diz a
êxito que «,..— * —»« em Julho toda a somma
mesma folha, faz crer «4— - J-> «o ãyadicato
esteja vendida. O preço da yen«» - -
éde 1011/3 com o juro accumulado* doi» de Abril.
A commissão paga pelo thesouro para lucro e
despezas de impressão á de 1/2 0/0. O ministro da
fazenda vai applicar esses cincoenta milhões ao
pagamento em metal das notas do thesouro.
Dispõe agora dé 90 milhões e com essa somma
terá 140 milhões, que é perto da metade da
massa de papel quo se tem de resgatar.

Outro projecto importante fora o que manda
annullar a lei sobre a bancarrota nacional dis-
pondo que as questies sobre negócios de insol-
vencia sejam resolvidos pelas leis dos diversos
estados.

O deputado Wood como relator da commissão
de fazenda apresentara na câmara o projecto
de reforma da tarifa, no sentido de liberdade
de commercio moderada. O projecto suscitara
grande opposição de vários ramos de manu-
factura e era crença geral que não poderá passar
na áctual sessão. Mr. Wood em um brilhante dis-
curso demonstrara que a proposta reforma trará
um augmento de pelo menos 20,000 contos na
renda annual, além de facilitar muito o systema
de impostos aduaneiros, agora tão complicado.

Discutia também o congresso o estabeleciy
mento do imposto sobre a renda, proposto por
vários deputados, e que apresentava, probabi-
lidade de ser approvado.

A discussão da nova tarifa das alfândegas,
não tinha apresentado incidente notável.

A commissão mostrava-se cheia de confiança
na adopção d'aquella medida antes de terminar
a sessão aetual. Todavia, um jornal de Nova-
York faz observar que não ha exemplo algum na
historia dos Estados-Unidos, de que uma lei, com
o fim de alterar inteiramente a tarifa das alfan-
degas, tenha sido votada pela câmara dos repre-
sentaates e pelo senado na mesma sessão.

Outra questão que não interessa menos ao
commercio, é a das tarifas das vias férreas. Sob
o aetual regimen americano, cada companhia fixa
a sua tarifa como melhor lhe apraz,*ou segundo,
mais ou menos, teme da concurrencia das linhas
vizinhas.

O certo é, que aquellas rivalidades, levaram as
emprezas a abaixar gradualmente os seus preços-
nas grandes linhas de communicação, a pouto de
ser realmente excessiva até a barateza do3 fretes
das mercadorias entre os pontos extremos das
linhas. Indemnizam-se d'isto, porém, as compa-
nhias americanas á custa dos remetterites, cujas
mercadorias não chegam de um ponto extremo
ao outro da linha, ou que sahem dos pontos in-
termediarios ! E' que, como neste caso, não ha
concurrencia a temer, aproveitam-se, por isso, as
emprezas para exigir preços exorbitantes l

llesultava, por exemplo, que um fazendeiro do
Illinois tanto pagava por mandar o seu trigo para
20 ou 30 milhas de distancia, como um do Chi-
cago, enviando o mesmo cereal para Nova York
ou Baltimore!

Por tal motivo, ha alguns annos a associação
dos lavradores fizera esforços para que se reme-
diasse tamanho abuso. Comtudo, poderá apenas
obter das companhias de vias férreas, vantagens
passageiras.

Afinal, o congresso resolvera-se a intervir, em
virtude do direito que a constituição lhe conferiu
de regular o commercio entre os diversos estados
da republica. Para isso a commissão do commer-
cio jà preparava um projecto de lei, dispondo que
todas as emprezas de caminhos de ferro fiquem
obrigadas a estabelecer uma tarifa de preços se-
gundo as distancias, ficaado-lhes a liberdade de
nxar o seu preço máximo.

Se esta reforma obtivesse o assentimento do
congresso, como se suppunha, tornar-se-hia indu-
bitavelmente mui aproveitável aos interesses
commerciaes e agrícolas da republica.

O congresso tinha egualmente entre mãos um
projecto de lei que, se nao ó relativo ao com-
mercio, nem á agricultura, levantava sem em-
bargo, questões de muito interesse. Mr. Blaine
apresentara no senado um bill. sobre a proprie-
dadelitteraria, tractando especialmente das peças
theatraes.

c E' bem sabido, diz uma folha, que acontece,
muitas vezes, um emprezario ou director de
theatros americanos, que compra, por exemplo,
em França.a algum auetor de fama, como Dumas
Filho, ou Sardou, o direito de traducção de uma

Eeça 
qualquer, vôr a mesinissima peça levada

scena em outro theatro rival, na oceasião em
«lue, á força de saòrificios para assegurar o
seu direito" se representa a peça que comprou 1
E isto, sem que a lei faculte recurso algum
para pôr cobro aquelle roubo. Com effeito, quem
compra o tal direito fica com a mesma vantagem
d'aquelle que, sem despeza alguma, lança mão
outro especulador qualquer I

« Mnis de 20 peças teem tido o mesmo resultado
invariavel,apezar de todos os meios que o auetor
extrangeiro empregue para transferir effectiva-
mente & propriedade da sua obra ao indivíduo
que d'ella fez acqu»sição ! »

Foi, para se acabar com este contrabando lit-
terario, que Mr. Blaine propuzera que a elle se
applicasse a lei que vigora tão somente para a
propriedade litteraria americana, a qual conse-
quentemente, sé aproveitava aos escriptores
nacionaes,

<« Será, porém, votado o bill, perguntam vários
jornaes? Não, é impossível; uma vez dado o
¦ariuieiro passo, talvez que os Espado" Unido*--
se resolvam, emfim, a fazer tractados cem os
governos extrangeiros, que garantam a proprie-
dai* dos auetores e o seu trabalho, o que aliás
se acha de justiça garantido por todos os paizes
civilizados, com excepção do Brasil,

A administração do aetual presidente dos Es-
tados Unidos embora tenha merecido as sympa-
thias da maioria do paiz por actos de justiça e
de conciliação entre os partidos, encontrava no
emtanto grande opposição não só por parte dos
seus adversários políticos, como mesmo por parte
de muitos membros do partido conservador que
se julgavam prejudicados com as medidas eco-
nomicas realizadas pelos ministros do presidente
Hayes.

Muito pretendia ainda o presidente reformar
na administração do paiz epor isso augmentava
o partido dos seus adversários dentro e fora do
congresso.

Entre as questões que elles agitavam para fazer
guerra ao presidente da republica, figurava a da
annullação da sua eleição que como se sabe vingou
apenas por um voto.

Baseando-se na irregularidade dò processo elei-
toral nos estados do sul, promoviam os inimigos
do presidente varias propostas com o fim de modi-
ficar as leis constitucionaes relativas á eleição
do primeiro magistrado da confederação.

Mesmo no congresso já a questão fora venti-
lada e assim também nas assembléas de alguns
estados, mas tudo parecia indicar que a maioria
do paiz era adversa a similhante pretenção, pois
não tinha vingado nenhum dos meios até agora
empregados.

Os adversários do Sr. Hayes nao se cansam
um instante de tentar o impossível. Vogavam
á carga, na chimerica esperança de apoar o pre-sidente das suas funeções.

O Sr. Montgomery Blair, antigo director geraldos correios, sob a presidência de Lincoln, pro-curava um meio para desapossar do cargo o Dre-
sidente da republica, por meios judiciaes e coa-
seguira que a legislatura de Xíarylarid ádoptasse
uma resolução que determinava ao «procurador»
geral 'da republica, que apresentasse ao supremo
tribunal da republica uma queixa official.

A queixa fundava-se om que o.voto eleitoral
d'aquèlle estado para a presidenpia da naçtlo
fora indevidamente neutralizado, pela decisão
em virtude da qual os conteatad js votos da Fio-
rida e da Luzhvm foram contados em favor dos
candidatos republicanos Hayes e Wheeler.

Assim, se o supremo tribunal admittisse esta=g"»*T*A « *™§íí-"!£ ò "iryland a discutir o
fundamento da mesma, todas as divergências
acerca da presiiencia ficariam de no^O, em;
questão.

As disposições, porém, do supremo tribunal
faziam prever, que se declarará incompetente e
que, por conseguinte, a pretenção de Mr. Blaine
não passaria de estratagema frustrado.

03 democratas do congresso tinham acolhido
friamente a intervenção de Blaine. Havia mesmo
boas razoes para se acreditar que o inimigo do
presidente so obrava em seu próprio nome e que.
portanto era elle também q único que contava

com um resultado practico. Até a opinião do
sul lhe era contraria, como se deprenende de
um discurso de Mr. Wade Hampton, governadorda Carolina.

Com effeito, o Sr. Hampton, que é um antigo
.general do partido do sul, fizera o elogio de
Mr. Hayes ; reconheceu-se que desde que este
subira ao supremo cargo da presidência dos Es-
tados Unidos, sempre tinha procurado, corajosa-
mente, elevar-se acima dos partidos. O Sr. Hamp-
ton acerescentava que emquanto elle seguisse o
mesmo caminho, sustental-o-hia obsjf, todas as
suas forças. f

E', pois, evidente que em toda a rif*publica não
se encontravam partidários da idéa que quizes
som renovar as inquietaçõos e agitação que pre-senciou o paiz, durante os primeiros mezes
de 1877.

Em summa, os homens mais influentes dos
dous partidos, dentro e fora do congresso, oppu-
nham-se, com razão, a que se disputasse ao chefe
do governo da União o seu titulo de presidenta,
de que elle aliás procurava tornar-se merecedor.

Estas tentativas contra o direito de posse do

§ 
residente da republica, declaradas por membros
e ambos os partidos, dera causa a uma mani-

festa divergência, que promettia dar em seu
resultado a formação de um terceiro partido,
intitulado o—nacional. *-f

Pintando esta situação diz a Correspondência
dos Estados Unidos, folha publicada em Nova
York para ser remettida pelos paquetes da nova
linha :

a Os nacionalistas sahem dos dous grandes
partidos e é diulcil prever qual poderá ser sua
influencia, ainda que é quasi provável que só
terá importância local ou temporal. Dizer que a
presente situação política é anômala seria dizer
uma verdade. O grande partido republicano
experimenta, sem duvida, um sentimento de des-
gosto pela condueta do presidente Hayes.

<« A apparente destruição total d*este partidono sul, e á neutralização dos activos obreiros do
partido no norte com a ordem do serviço civil,
tem dado para este partido resultados que não
podem contemplar-se com prazer. Pois outra
parte dos partidários da reforma do serviço civil,
não acham que se ha feito muito neste sentido.

<« Porém, é provável, que quando passe o tempo
as dilTiculclades que hão rodeado o presidente,
se apresentarão «som mais clareza egsua acção
será julgada mais favoravelmente. »

Encarada pelo seu lado político era esta a si
tuação da grande republica norte-americana.

Das outras noticias mencionaremos hoje ape-
nas as que teem maior interesse. .

O governo de Washington sabendo que um
navio aportara ás suas costas com marinheiros
russos pára tripolarem um vapor destinado ao
corso no caso de guerra com a Inglaterra, tomara
varias medidas para impedir que para tal fim se
armassem navios nos Estados Unidos recebendo
armamento e tripolação dentro dos seus portos.No mez de Abril fora inaugurado em Nova
York um vasto hotel fundado pelo rico capitalista
Stewart e terminado por sua viuva. Custou este
edificio 31/2 milhões de dollars e é destinado ex-
clusivamentu ás mulheres que trabalham para
viver honestamente.

Medeante o pagamento semanal de sete dollars
serão hospedadas naquelle luxuoso palaeio as
operárias e suas familias com todas as commo-
didades que só um prospero futuro lhes podia
proporcionar.

O hotel das mulheres, como lhes chamam os
jornaes americanos, deve accommodar 800 pes-
soas.

O governo americano reconhecera o presidento
Diaz como chefe do governo do México. •

Fallecera em Nova York, na edade de 6S annos,
o conhecido capitalista H. K. Corning, que por
muitos annos vivera no Brasil, e por cujo pro-
gresso muito se interessou.

« Ha 27 annos diz o Novo Mundo, sentindo-se
muito doente retirou-se, sendo suecedido por seu
filho, o Sr. E. L. Corning, que também já se
retirou dos negócios, vivendo hoje na Suissa.
O fallecido Mr. Corning nunca deixou de ter o
mais vivo interesse no Brasil, e no seu progresso.
Elle foi um constante leitor d'este jornal desde a
sua fundação, que a elle c devida indirectamente.
Mr. Corning era por extremo caridoso e não ha
estabelecimento de Nova York para allivio da
miséria e das trevas espiiituaes, que não haja
sido patrocinado por elle.

« Nelle perdemos um dos nossos mais aiTtí-
ctuosos amigos.»

A imprensa americana festejou a inauguração
da nova linha de vapores entre a republica e o
Brasil, por oceasião de dar c*nla da próxima
partida ao City of-Rio-ãc JttneW^

A legislatura de alguns estados votara uma
subvenção para serem mandados á exposição de
Paris vários operários dos mais proficientes.

Dos outros estados da America Septentrioual
poucas são as noticias de interesse que encon-
trámo3 nos jornaes hontem recebidos pelo City
of Rio de Janeiro

Na republica do México o flagello da guerra
civil parecia destinado a reduzir aquelle paiz ás
mais precárias das situações.

Os partidários do ex-presidente Lerdo de Tejada
preparavam-se para uma nova lueta com o fim
de destituírem o presidente Diaz. o qual por seu
lado tinha já em campo grandes forças para com-
bater os revolucionários.

No território dos Estados Unidos preparavam -se
todos os elementos para aquella guerra fratricida
e d'ali tinham já partido vários bandos sob o com-
mando do generat Escobedo, que depois dc mi li-
tarmente organizados em Santo Antônio, haviam
penetrado no México. '

Vários combates se tinham já travado entre as
tropas de Diaz e as forças de Tejada cabendo a
victoria aos defensores da guerra legal

No estado de Texas preparavam-se, porém novos
contingentes para os revolucionários, e estes re-
forços bem armados e municiados não seriam tão
facilmente vencidos pelas tropas de Diaz.

O governo dos Estados Unidos apezar de soffr.=r
as conseqüências d'estas continuadas lueta* -
centro de" suas fronteiras não tom»"- a-'al0enérgicas para reprimir o» •*—„ -.** medidas
volucionarios e <£;- Q -ímK?ení08 fos^i?"Grande « -*»va os habitantes do Rio

- v.e outros pontos limitrophes expostosa sanha de vencedores e vencidos.
O ex-presidente Lerdo achava-se em NovaYork, onde levantava fundos para continuar a

guerra, aguardando que as victorias dos seus
partidários lhe annunuiassem o momento desua partida para o México.

Noticias do Cuba, recebidas em Nova York,diziam que a guerra continuava per parte dealguns chefes cubanos, apezar do tractado fir-mado pela junta revolucionaria com o generalMartinez Campos.
• Na republica do Hayti a paz achava-se inteira-mente restabelecida, sob o governo provisório do

presidente Cesario Guilherme, os insurgentes donoroeste que se haviam sublevado em favor deGonzales, tinha feito adhesao a Guilherme. As
câmaras legislativas foram abertas por uma men-
sagem do presidente provisório, coávidando todosos cidadãos a se prepararem para a próxima elei-
ção presidencial. Os*tres candidatos que se apre-sentavam eram os tres generaes, Luparon. Gon-
zales e Guilherme.

O governo pagara á França a somma de
4.461,000 francos por conta da sua divida e pro-mettera fazer no futuro pagamentos trimensaes
do resto, até final embolso.

Na republica de Vene-juela o goveruo decretara
a reabertura dos. portos deMaracaibo e de Coro.

Nos Estados Unidos da Columbia fera empos-
sado no logar dé presidente o general Trujillo,
escolhido para aquelle cargo por unanime accla-
mação do povo d aquelle estado.

Revista do Rio da Prata
Alcançam a 24 e a 25 do corrente, as folhas de

Buenos-Ayres e Montevidéu de que foi portadoro paquete francez Senegal, entrado hontem
d'aquellas procedências.Concorrem o governo geral e o governo provin-ciai de Buenos-Ayres no programma de econo-
mias que apresentaram ao congresso e ás cama-
ras da provincia. No congresso o Dr. Varella
deputado ultimamente eleito, accentuara as suas
reformas no plano o mais democrático, fazendo
conyergir as suppressões no funecionalismo.

O Dr. Tejedor mostra-se menos radical, e de
par com as reducções que propoz na sua men-
sagem do 1» do corrente, procura crear novas
fontes de rendas, ou em linguagem vulgar, au-
gmentar os impostos.

O déficit no orçamento provincial de Buenos
Ayres é chronico e data de 10 annos. Calcula-se
em 6.000:000$ as difierenças entre a receita e a
despeza que todos os annos teem sido preenchidascom empréstimos.

O excesso da despeza e, portanto, o déficit era
attribuido a despezas improduetivas e á manu-
tençâo de uma avultada guarda policial, pequenoexercito que a vaidade de Buenos- Ayres não dis-
pensa e que recorda o tempo da autonomia d'essa
provincia.

O ministro da fazenda da provincia Balbin, porordem do governador, iniciou uma medida quecom razão mereceu os applausos da imprensa.
Em officio de 23 consultou elle ao presidente do
centro commercial sobre a distribuição e per-cepçãe dos impostos projectados de modo anão
onerar inutilmente aos contribuintes nem des-
falcar o thesouro dos recursos que precisa.Os novos impostos pesarão especialmente
sobre as bebidas alcoólicas e o tabaco.

A missão do ministro tornava-se difficil com a
concurrencia que lhe fazia o thesouro geral,obrigado a appellar também para a praça de
Buenos-Ayres, a única da republica que lhe pôdefornecer capitães.

O deputado H. Varella a que nos referimos
propoz em uma das sessões da câmara a que
pertence, a emissão de um empréstimo nacional
ou, antes, empréstimo interno, na importância
de 50.000 000$. Era uma avultada quantia e não
se suppunha que a praça pudesse supportal-o,
caso o projecto fosse approvado.

A questão chilena, ou melhor, a questão de
dominio da Patagônia, que o Chili e a Republica
Argentina dizem possuir, complicava também a
situação financeira. O presidente Avellaneda
communicara ao congresso que o Chili rejeitara
o tractado ultimamente assignado em Buenos-
Ayres pelo Dr. Barros Arana, e que consignava
o arbitramento para a questão de dominio. Os
órgãos pessimistas da imprensa presentiam um
conflicto próximo, uma declaração de guerra na
resolução do governo transandino, mas não se
julgava provável tão grave resultado de uma
negociação que dura ha vinte annos, com alter-
nativas quasi similhantes.

Se o Chili não rejeitasse o tractado, o congresso
argentino que em tal questão vota pelos conceitos
do Dr. Frias», o reprovaria. O voto do congresso
noa tractados internacionaes tem sido um granderecurso para a diplomacia argentina ; exemplo, o
tractado de limites c*m o Brasil e os famosos pro-tocollos de Buenos Ayres na guerra do Paraguny.

A Republica Argentina irá protelando a questãoá espera de uma oceasião similhante a que lhe
deu o Chaco, e a Villa Occidental, dominio que
antes do tractado da triplico alliança nao passava
de uma conspiração.

O Chaco pode,entretanto,tornar a ser assumpto
de questão internacional, senão tão perigosacomo no tempo dos dous Lopez, ao menos Das-
tante enfadonha para a diplomacia do Dr. Avel-
laneda. 1

O governo da Bolívia expediu um memo-
randum a todas as nações americanas, demons-
trando os titulos que tem ao dominio do Chaco.

Os argentinos que actualmente oecupam o
Chaco como cousa própria, escarnecerão sem
duvida das pretensões dos bolivianos, mas o
protesto ficará também para oceasião opportuna.

Na política interna, ou politiua dos partidos,a questão corrientina continuava a ser a mais
interessante.

O Dr. Derqui governador de Corrientes estava
em Buenos-Ayres a pleitear a saneção da sua
eleição e a retirada da intervenção nacional.

Dizem algumas folhas que o governador tivera
uma conferência com alguns membros do con-
gresso em que lhes expuzera o procedimento
parcial dos interventores Drs. Plaza e coronel
Árias que desarmaram os soldados governistas e
deram toda a força e prestigio aos chefes
revolucionários.

Como temos noticiado, era mais do que pro-vavel a acceitação dos pedidos do Dr. Derqui,
composto como estava o congresso de seus
co-religionarios políticos.Nesse negocio aliás, estava envolto o principioda autonomia das províncias argentinas, auto-
nomia que os presidentes tem procurado destruir
em proveito da centralização e de Buenos-Ayres.

«t O Dr. Derqui, diz uma folha d'aquella ei-
dade, pediu a retirada da intervenção depois de
ter provado com documentos, que o coronel Árias
comportou-se com elle como o Dr. E. Costa com-
portou-se ha nove annos com o Sr- Oronò.

«« O coronel Árias, e o Dr. Costa, obedeceram
ás instrucções quo o mandavam destruir bran-
damente o poder estabelecido.

«t O Dr. Derqui. pedindo a retirada das forças
nacionaes e dos interventores sem imparcialidade
(foi a mensagem que o disse) obrou como bom
cidadão e magistrado corajoso.

<c Provavelmente será elle derribado peloaremingtons emprestados ou comprados pela juntarevolucionaria de Buenos-Ayres, mas eauir*
dignamente, como teria cahido o Dr. Av***- .**
em 1874 se o mesmo Árias Sõ «"*— I -aneaa
La Verde como o coronel Or; -mportasse em

« O Dr. Derqu»««-- ; ^aceres em Ifran.
levará i***- -«rribado pelo coronel Reguera,
..— - ..acta nas dobras do seu manto, a auto-
..umia da provincia de Corrientes. Derribado pelo
poder executivo nacional, não passaria elle de
um prefeito destituído

«• Eis a differença e os autonomistas a com-
prehenderão. »

Os nacionalistas hão de empregar outros argu-
mentos para provar a necessidade da destituição
do Dr. Derqui, mas como já dissemos, não era
provável que o congresso os attendesse.

Ag<" ra são o Paraguay e parte da provincia de
Corrientes, as victimas de inundações.

Em Assumpçao, ha mais de 150 casas cheias
de agua. No norte suecede outro tanto.

Perto de Humaytá ha povoaçoes ribeirii.has
cobertas totalmente pelo rio.

A forte cheia do Paraná já principiou a inun-
dar muitas casas da costa corrientina.

O Passo da Pátria foi completamente inun-
dado, fugindo todos os moradores, uns em botes
o outros por terra para S. Cosme, SanfAnna e
outros para a capital.

A ilha do Cerrito está toda coberta de agua.

. Revista do interior
VAPOR NACIONAL «< PEnNAMHUCO 1>

Temos datas do Amazonas até 28 do mez pas-
sado.

O presidente da provincia continuava a em-
pregar toda a sua solicitude em favor dos reti-
rantes, para os quaes estabeleceu uma colônia
perto da capital, que elles querem tome o nome
de Maracajú em attenção aos serviços que S.Ex.
lhes ba prestado.Reassumiram os respectivos exercícios, o in-
spector da alfândega Raymundo Torquato de

Oliveira Gomes e o administrador das capatazias
Romualdo de Oliveira Seixas.¦— Pela presidência foi demittido Gustavo An-
tonio R. da Silva do cargo de agente provincial
de Coary, e mandado responsabilizar por faltas
commettidas nesse exercicio.

Havia regressado de Santo Antônio do Rio Ma-
deira, para onde tinha ido, em conseqüência
dos distúrbios entre operários da estrada Ma-
deira e Mamoré, o Sr. Thomas Collins. Os revol-
tosos já se tinham compenetrado de sua impru-
dencia e predominavam a paz e o trabalho.

Falleceu em Teffe Manuel Corrêa da Rocha.

Trabalhava regularmente a assembléa legisla-
tiva provincial da Pará.

Sobre o naufrágio do brigue Laura, eis o
que encontrámos na Provincia:

« O vapor Souza Franco que sahirá em soe-
corro do brigue Laura, não o encontrou. Algu-
mas pipas de aguardente deram á cosi a e ficaram
sob a responsabilidade das auetoridades do logar.
Em Salinas existiam 8 retirantes náufragos. »

Cartas do interior dizem que chove abun-
dan temente.

Segundo dizem de Itaituba, os prejudicados
pelas correrias dos indios, de que já demos noti-
cia, foram os commerciantes Apollinario José
Gomes. Guilhermino.Franco, José Maria Oiríèa,
que falleceu, e João Corrêa, os quaes perderam
todas as mercadorias que tinham nas fei torias
apossando-se d'ellas os selvagens, os qua«*s, se-
gundo também nos informam, presume-se não
serem indios em sua totalidade. mas sim -ies^r-
tores e criminosos por falarem bem o portujmez

Sobre este acontecimento o Baixo Amazonas
escreveu o seguinte:

« Pelo Manaus, de volta do Itaituba a 25,
communica-nos pessoa de inteiro credito, terem
os indios da tribu anambés assaltado algumas
barracas de seringueiros do alto Tapajós, além
do aldeiamento do Bacabal, sendo estas barracas
ou feitorias as de Guilhermino Franco, José Ma-
ria Corrêa e Siqueira & Rocha,situadas em diffe-
rentes logares.

« Os anambés vieram em suas excursões do
rio Xingu, e são os mesmos que em Outubro
atacaram os quilombolas do Curuá, fazendo mui-
tas mortes.

«t Conjectura-se que internando-se pelas mattas
atravessaram o Cupary, na altura do sitio do
Sr. Paulo J. Lopes Christo, e foram estacionar
na Ponte Grande, acima das cachoeiras do J^na-
xim, no Alto Tapajós, onde prepararam grandesubás, que mediam de 60 a 70 palmos de com pri-mento e 6 a 8 de boca, em as quaes fizeram a
passagem para a margem opposta em numero quecalcularam de mil pessoas.« Trazida a noticia ao aldeiamento do Bacabal,
de terem sido atacadas e roubadas aquellas bar-
raças, os índios Hldeiados da tribu mundueurü
sahiram-lhe ao encontro e feriram o combate
aquém do Mambóahy. ficando derrotados os
anambés, que deixaram no campo da batalha
grande numero de mortos e 14 prisioneiros, queforam recolhidos ao aldeiamento do Bacabal.

a Derrotados os anambés seguiram estes paraas terras dos maués, onde intèrnaram-se. tendo
no dia 22 atrevessado o rio Arichy e seguido em
direcção á cachoeira do Arapiuns, que deságua
na bacia da Villa Franca, cerca de íO milhas
acima.»

Falleceram na capital : o Dr. José Oalan-
drini de Azevedo, juiz de direito de Cametá. e
nas cachoeiras do Tapajés o negociante de Itai-
tuba, José Maria Corrêa.

a» «

A assembléa provincial do Maranhão elegeu a
sua mesa que ficou constituída dos Srs.: Dr. Maia,
presidente; Dr. Azevedo, vice-presidente; Ângelo
da Costa, Io secretario; e José Frazão 2o dito.Havia noticia na capital de terem cahido
abundantes chuvas no interior da provin-ia.—. No dia 9, deixou a inspectoria da alfândega,
o Sr. Antônio lgnacio de Mesquita Neves, que foi
removido para chefe de secçâo da alfândega de
Pernambuco, e entrou em exercicio o novo inspe-
ctor. o Sr. José Carlos Pereira de Castro.No dia 29 de Abril os escravos da fazenda
Palmares, no termo de Andnjuba, assassinaram
o feitor de nome Manuel. Os assassinos foram
recolhidos á prisão.

As folhas de S. Luiz registraram os seguintes
fallecimentos:

Na capital, o do commereiante Antônio Joaquim
Pereira da Silva e do solicitador Antônio Gon-
çalves de Abreu.

Em Caxias, o do professor do lyceu Silvino
Augusto Diniz. *

Era bem precário o estado da provincia do
Piauhy, em conseqüência da falta de gênerosalimentícios. Até a sahida do correio não havia
noticia de chuvas.

Segundo o Semanário, a commissão ancarrt>:
fada 

de soecorrer os emigrantes, resnlv-ea não
ar esmola alguma sem que os infelizes m«*aü*

um requerimento em fôrma,.
E' realmente irrisória similhante "*"„,.„- -_

Um requerimento em fôrma exiv -esouiçao.
pilha de 200 rs. e suppondo - 'ao£ '„ "m\ «5tam"
retirantes encontrei»» Vw^m?0qui5 todos °*
lhes rixVam tn-atuib»- -*%°gados caridosos que
«ÍL» fiSÍ-S* ^ •*nente oa requerimentos em
B«/"^n(i0 também o papel, ficam ainda
55™ S! infelizes obrigados á despeza de 200 rspara obterem por esmola, umachicara de farinha !
notícia queríyao3 crer 1ue nSo é exacta similhante

No Ceará tinham cessado as chuvas, e conti-nnaya péssimo o estado sanitário em toda a pro-vincia. «
**v*. quinzena de 1 a 15 do corrente falleceram

em Fortaleza 2,4SS pessoas.Lè-se na Constituição :
<« Depois de já se achar da passagem paga parao Rio de Janeiro e com a bagagem a bordo, rece-

beu o Sr. coronel Frias Villar unia representação
do commercio d'esta praça, solicitando ein nome
da provincia a permanência do distineto official
á frente do 15» batalhão de infantaria, como uma
garantia à tranquillidade publica.« Como era natural, depois de tão relevante
prova de apreço e confiança, o Sr. Frias Villar
resolveu ficar no seu posto de honra. »

Morrera uo dia 27 de Abril, em Quixeramc-
bim, o negociante Antônio Nogueira de Amorim,
e na capital Manuel Leandro oe Moraes.

Era péssima a situação da provincia do Rio
Grande do Norte, apezar de ter sempre chovido
mais ou menos abundantemente, tanto na capital
como nos municípios vizinhos a ella, havendo no-
ticias de que chegaram as chuvas a diversos
logares do alto e baixo sertão.

Falleceu o capitão Joaquim Soares Raposo
da Câmara. *

Na Parahyba nada oceorrera de notável. Os
effeitos da secca f&ziam se ainda sentir com
grande intensidade.

Tinham fallecido: a 5 d'este mez, • padreLuiz pavalcanti de Albuquerque Burity; a 9, o
antigo lente de latim do lyceu, Adriano Ferreira
Neves, e no mesmo dia,* José Antônio Bastos,
contando 110 annos de edade.

Era casada em segundas nupeias.

No dia lt do corrente chegou ao Recife o
Dr. Adolpho de Barros, que teve uma pomposarecepção por parte dos seus co-religionarios po-liticos.

S. Ex. assumiu a presidência da provincia no
dia seguinte ao da sua chegada.Falleceu Caetano Pinto de Veras, um dos
homens mais conhecidos do Recife. Era major
reformado da guarda nacional e official da impe-

FOLHETIM DO CRUZEIRO

CONTOS B PONTOS

Era ao escurecer. Começava o império do gaz.
Já em muitos edifícios e em poucas ruas scihtila-
vam as estrellas holmanicas.

Holman ó o Apollo das noites fluminenses.
Se tivéssemos de voltar aos tempos da gentili-
dade é, portanto, de promover a deuses alguns
felizes mortaés, eu nao. queria outrem para guiar
oigneo carro. . , .

Entrava o movimento especial do cahir da
tarde.

As carro«-as, essas trovoadas rodantes, que es-
magam pés e atordoam" cabe^-as, iam ré<*olheado
aos depósitos. Os carroceiros «capitulavam os'fretes «10 «lia. Os animaes saboreavam a yanta-
cem de puxar carroças vazias, antegostando q
prazer de as não puxar nem vazias nem earre-

Fbrmigavam os tuburys procurando freguez,
ou ««srrendo com os retardatarios do., jantar, a
4juem a demorada viagem do bond podia deixar
meta. sopa e talvez sem. assado.

A rua do Ouvidoç esvasiava-se dos pasmadores
diurnos, de bengalipn» ha mão e lenço de seda
no peito, «ara dar logar aos passeadores crepus-
£ulares, de palito na bo<**' e tabaqueiro na mão.

Iiluminavam-ae umas após outras as vidrafjas
dasexrómçao à*vÍ^m^^lmj[ioãimw»,^
»ariW.;nno3,--<i*« •rmadiiia-ju»; oíAi», aos cobres
Ac aobre pafer-familias; e a eada pum de Iam-
-I^.-r«iiaiS^r.eeendia, dava um pulo o velhote
aue pis***™ e apressava o passo ou atravessava

/2^i« se ato Iado/opposto havia menos luz.
/ Parecia terlUdo ãti i-acen-iid e deitava as fügl-

^airsi» déjaolii&'f*4t komora. ' -' .. ¦
*Sliia^^^wte*ír«n»dafiiutflôrto
au-^raneosa mo«i«iade, qae á perna procurava o«

, Tém Sob de trea, dê^ímtmj^é&. «ap?to-

^^éx^S^é&mmy virtndeg, dentava»;»
tolarxoto oacríadoedo hoteLemfraneez de ts**«u,
uns, em yr^fenisvttMnmm^qpfOMtWmt^^n*^

gargalhadas dos gabinetes, os brados da criada-
gem encommendando os acipipes.

Eu tinha jantado ás tres horas, segundo a
velha usança do nosso commercio grave e, pois,
quando o rapazio elegante punha o enfastiado
nariz no hors d'osuvre e a preguiçosa colher no
consome, já Q meu 'estômago estava a sonhar
com a ceia. ' .

Fóramos esperal-a, o estômago e eu, em uma
das muitas charutarias do ponto dos bonds de
Botafogo. '

Eu não negocio em calçado, mas gosto de ver
botinas.

m .¦.• -:. -
JaBJBJg*-*."-. '-.'¦¦¦" '

Quem de ordinário estaciona nas charutarias.
fuma, se não por vicio, por decência ao menos.
E* o aluguel da estação.

Não sou-homem de excepções: ia nó terceiro
eharuto, legitimo havana do Sacco do Alferes;
quando senti umas cócegas no pescoço. Metti. o
pollegar e o inde? n° legar do pruido e trouxe na
pitada um gríllo.

Um grillo como qualquer outro, mas coxo que
são os de melhor estridor.

Eu sempre gostei de grillos, quando era pe-
queno, a não desgosto ainda hoje. Quem não es-
tima o grillo da lareira, mesmo que estejam au-
sentes a lareira e o grillo T

Por isso não matei o pobre inseçto, nem o
lancei de mim. Metti-o em uma caixinha, que por
ali pilhei e guardei-o no bolça.

Pouco dopois sahi da charutaria,—já se não
viam botinas,—e dirigi-me a casa de um amigo,
.onda áa vejves jogo p v*/*-** «*u-¦*» vpltarete pelo mais
alto preço porque se pôde jogar risto é: o prazer
da companhia. E' ganho certo. Findo o terceiro
rabber, íui-me para caaa, planejrf-do ten«*óas de
escrever o folhetim, m tivesse msm( uptq e não ti-
vesse somno." ' . | 

" -
.- Mas.entrando no meu quarto, efymeeaa a cama
a seduzir-me com tão macias prd nessas do tra-
veaseiro • tão alvos conchegos dás lent-*5es, que
nio houve resistir -lhes è deitei»mev

Deitou-se Commige nnt livro; ASo sei qual;
apertara-lhe Morpheu com uma das mãos os fe-
chos, emquanto com a outra me eeii-aya os olhos
o entrei naquelle meio viver, meio taonhar que é
delicioso, porque dura pouco, ou qui-* dura pouco
fMtjierdfiu^òBa. .V:. Vm dmueotUxm*ào ruido ueaie rtooreso *«-
mm opén fw)» n$^,ns*»ftAm\ ¦

Estava roubado. Era um soido áspero, estri-
duló, desagradável, que enchia todo o quarto, e
me affugentára o somno e a esperança do pro-
ximo repouso, se é que eu nao sonhava naquelle
próprio momento.

Ergui-me 40 leito ; creio que me ergui ; lancei
mão a vela que ainda ardia e ejs-me a procurar'
o encommodo companheiro de aposento.

Busco, rebusco, viro, reviro, ,espreito, esqua-
drinho e nada encontro. Nisto puz meia hora, e
já cangado ia desistir do intento, quando dou com
ura moleque, retinto como azeviche, sentado
D/uma cadeira.

Que diabo 4 isto 1 exclamo eu.
Não é diabo, não senhor.

O que és tu então, e o que queres ?
Eu sou o grillo.O grillo!Sim, senhor; è quero conversar oom yoee-

mecê.
Tornei a deitar-me.

Bem, concordei eu; podes falar. Quasi me
arrependo de não te haver atirado* ao chão da
charutaria. Pregaste-me um susto... qúe me ha
de encommodar toda a noite.' — Peior p soffri eu na noite passada. Escapei
do fogo e da agua.

Entre Scyllá e Garibdis. Lá se vê, que estás
algo rouco.

E' assim a minha voz. '»
Detestável-

Se eu viesse com a suspirada companhia do
Sr. Ferrari, haviam de applaudir-me. Veja o que
são posições.Ao caso, ao-caso; tenho mais que fazer do
que estar ouvindo criticas aos cantores ausentes;
bastarão òs grillos da epocha. -

Lá estarei, se Deus me der vida e saude-
O deus dos grillos.. ¦' .
Que é o mef*mó dos folhetinistag.

-=- D'onde rena tú, eons esses ares de suffl-
ciência? ¦

. — Já lh'o disse: do fogo, como a salamándra;
da agua, como o puraqué. E estou electrico.
Venho de um incêndio.

Conta-melá isso. .* •
» *

'-¦ 
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a these ; pois como sabe, é de costume inscrever
no frontespicio, abaixo do nome a naturalidade,
afim de que, no porvir, não andem sete cidades á
porfia pela honra de serem berço do doutorando,
ou sete províncias talvez; que nisto somos supe-
riores áo cego Homero.

Quando principiei a ter uso de razão, o que aos
grillos acontece um pouco mais cedo do que aos
elephantes, estava eu em peder de um menino de
collegio, não sei em que terra; mas longe
daqui. Tenho amenas recordações d'este meu
proprietário. Dava-me alface e uma hervasinha,
cujo nome ignoro e que em vão tenho procurado
nestas paragens.

Tinha-me n'uma gaiola de alfinetes e taboinhas
de caixa de charutos, feita com esmero, e de
muitos compartimentos: salas, alçovasl escadas;
primeiro, segundo, terceiro' andar e torre, com
uni relógio de armarinho posto no centro, para
marcar as • horas ao feliz habitante do palacete.

Levava-me a passeio ás vezes; mostrava-me
com orgulho aos seus companheiros de folguedo;
e todos me olhavam eom amor, com desejo. Ha-
veria tal que desse as merendas de um anno para
possuir-me.

Eu era a pérola dos/griilos, 0 elle Q mais inve-
jadò rapaz qae cercanias; nâo que fosse rico, ou
bonito» ou intelligente; mas porque tinha a ia-
comparável dita de reter-me em seus ferros-.

D'isto não sabia eu ao tempo: que era inno-
cente e não tinha viajado, mas bem que o sou-
bera, não havia tempo a reflexões. Apenas o
mestre fai lou senti um abalo que me deixou sem
sentidos creio que por. muitas horas.

Soube depois que um formidável cachação do
Sr. José Antônio sobre o vulto do filho dera comi
elle e commigo em terra, pois que a minha en-
<.antadora gaiola lhe pendia da mão, quando o
intrigante do professor produziu todo aquelle
transtorno. A demonstração do poder paterno foi
acompanhada d'esta apostrophe:

— Malandro 1 o que sabe sé, á andar aos
grillos. .

' a Não tive mais noticias d'esta gente.Com a queda, quebrou-se a gaiola, e quando tor-1
neiamim, crendo-me ainda morto; apalpei-me
como é de rigor na circumstancia e dei por falta de I
uma perna.Entrei a reflectir na fragilidade das pernas de
grillo, consolando-me a desnecessidade de pro.cqrar muleta; quando—xás! sinto-me s-arrado
por avantajada manopla. Apouco»* 8SO|eatavaa minha arruinada, pris»- coníertal-a e en-

lá fui como pude, corre aqui, esconde acolá, até
dar com a cozinha. Não havia lar; supnrio esta
falta um fogão de tijolo com suas fendas e numa
deli as me oceultei.

Não era vida de rosas a que eu levava: mas
para um grillo quilombola ia passando men*-'.
mal; e consegui restabelecer-me. '

Com a saude e o tempo veiu o e-»aUCcimento

E8S3S& aT *\ fo12l3SS£3S
nrecisâS dXlrMS lon8e: e de precisão em
Sia^Í i0 L S^tat,va em tentativa, cheguei a-
««!§£«,,! \e2escom ° meu estridor, durante asnoites quentes., o rac-rac {dos camondongos, que
«nicT8a£a*?,2Ia »on?ton» «ueeu conhlço, âe-pois. da tá-tá do relógio americano.Passaram annos.

cerrar-me de novo **»¦

«Hçq, em seus alfinetes.
Um dia. disse-lhe Q professor de primeirasletras:

. —* NSõ voltes cá; eu hei de ir faliar com teu
pai.

Efoi.
Olhe, sanhor José Antônio, dou-lhe uma

novidade: sen filho escusa de estudar mais.Louvado seja Deus; é que então já elle sabe
que farte. .- —Nio sabe nada; mas e tapado eomo uma
porto.-7- Cruzes!

E vadio como um conego.
O mestre eschola tinha ogeriza aos conegos,

desde que Jho haviam tirado o lugar de organista
da collegiada, para o darem a um afilhado do
chantre. Afilhado, digo eu, que o professor «lava-
lhe mais carnal parentesco. '

E, entoe pareiithesis: vejo com prazer que os
conegos d'aqui não, teem afilhados; te*è»u ***-
hrinííoa... Üoamsça um. ali.^1 IUm Vêí**
to» W»t«T»)i ' -!"1» *"

Concertal-a e en-
--* obra"de um quarto de hora,

para o» nièus novos tyrannos.
Eram dois os malvados, e assim discorriam :

Esta é a gaiola do Chico do Zé Antônio.E mais o grillo. 
*

Não, que o d'elie não era coxo.
Cante, que mancou com o trambulhão.
Pois melhor, que mais canta.

Oh, bárbaros I Eram capazes de mutilar-me,
para cantar a seu gosto, como faziam outr'ora aos
ti pies de egreja os piedosos sacerdotes.

E da conversa dos dois. fiquei sciente do queoceurrera ao meu saudoso e malaventurado dono.
Transportaram-me d'ali, e dias depois senti

que me traziam à novos climas.
Paramos n'esta terra, onde o meu algoz se'arrumou como caixeiro de,uma venda. Os seus

novos cuidados não lhe davam tempo *"
tratar e achei-me tão magro que, a<» *'' -*- rt\e

tuna 
mezes, pude esgueir»"" ^ano, de ai-

a prisão: ..-me pelas grades
Sra neto ma'** *

achai-»**' .-rugada. Quando aclaron o «lia,
Ji»*-* . uonreum **aco de espelho. Nao ma _rs-

..tateei ;< de negro tornara-me amarello, pa>r-
aua I «ia»*M**to: estava leterico. , a™ 

I. ¦lissiiliiiMii 111 «cantos da town», mas

« Pois, senhor; hontem de noute, estava eu
debaixo do balcão, refazendo-me de forças numas
folhitas de alface, que haviam servido a embru-
lhar manteiga de Petropolis, quando percebi queandava gente na venda.Que horas são? perguntei a mim mesmo.
Isto é cedo.

Aceenderam uma vela.Serão ladrões ? cogitei eu. Não; é o patrão.Era o patrão, um dos patrões, o ex-eaixeiro; o
homem a cujas mãos eu devia a minha expa-
triação.

Não tive tempo de acolher-me ao meu asylo ;

rial ordem da Rosa, titulo este que lhe foi con-
ferido por serviços prestados ao Estado na guerracontra o Paraguay, onde esteve na qualidade quelhe dava sua patente acima referida.

« ac

O presidente da provincia de Alagoas resolveu
fundar uma colônia nas terras do c-xtineto aldea-
mento do collegio do Porto Real, afim de estabe-
lecer os immigrant.os.Fallecera ru .:ila d'Assembléa o capitão
Sebastião Corrêa da Motta.

O finado era conservador e naquella localidade
exercer -livér-íis vezes cargos de eleição populare de nonu.... to do governo.

O presidente da provin**ia de Sergipe tinha de-
volvido á assembléa diversos actos legislativos,
entre elles a lei do orçamento provincial.As noticias que recebemos da Bahia são
de poiir.r» interf*s=e.

BOLETIPS
A. nova Unha de -vapores ameri-

cana. © brasileira — Foi uma verdadeira
fr-sta a chegada do City of Rio de Janeiro, o pri-meiro vapor da nova linha americana e brasileira
que vem restabelecer a communicação regular e
directa emre o nosso paiz e os Estados Unidos.

A's 7 1/2 horas da manhan fez o vapor a suapntra-la, passando sob as baterias da fortaleza
de Santa Cruz, e a essa mesma hora, como porencanto, coalhou-se a nossa babia de pequenosbot>s _e de vaiios bvnds marítimos, ostentando
bainieiras e flamuias nacionaes e americanas,
conduzindo muitas pessoas desejosas de saúda-
rem o novo vapor, como symbolo e penhor demais esireita amizade e de mais amplas relações
mercantis entre os dous maiores paizes do con-
tinente americano.

O City of Rio de Janeiro já ê mais ou menosconhecido pela descripçao qu* d'elle publi<*ámos.E* um esplendido vapor de 3,500 toneladas, com
accommodações para 100 passageiros de 1» classee -100 de proa.E' de excellente marcha, pois que nesta sua
primeira viagem chegou a attingir o percurso de295 milhas em 24 horas, apezar de lhe serem,nesta estação, contrários os ventos.

Tendo sahido de Nova York no dia 4 de Maio, ásG horas da tarde, castou na sua viagem completa,
incluindo as escalas, 24 dias. tendo tocado em
S. Thomaz, em Barbudas, Pará. Recife e Bahia.D'es?e ultimo porto ao nosso effectuou o paquetea sua viagem em GO horas.

Logo que fundeou o vapor, subiram a seu bordoos Srs. Hilliard, nigno ministro americano nestacapital; F. Cordeiro, vice-cônsul dos EstadosUnidos e aqui vantajosamente conhecido halongos annos; E. P. Wilson, agente da novaempreza; vários representant-s da imprensa ecidadãos americanos aqui estabelecidos.
Todos os cavalheiros que se apresentaram

foram amavelmente recebidos pelo Sr. Tisdel,superintendente da linha que inaugurou o ser-viço d'<?s>a importante naveea<-ão. e pelo «som-mandante do paquete o Sr. Weir, antigo com-mandant-i do Merrimak, bem reputado por sua
proficiência e amabilidade.

Como specimen de nrchitectura naval o City ofRio de Janeiro pôde ser apresentado como mo-delo para os paquetes consagrados ao serviço em
que elle se vai empregar.

Além das commodidades <* das condições hv-
gienira> qne oflVrece aos passageiros, é recom-mendavel pela sua solidez, pela perfeição dassuas machinas. pilas precauções e apparelhosde que dispõe para o caso eventual de qualquersinistro, pois que «iispõe de sete botes metálicos
(salva-vidas; com capacidade para conterem mui-tas pessoas.

A ornamentação interior do paquete é de gostasevero. Não se encontra a profusão de dourados -
que suo communs nos outros vapores da susclasse: mas em conipensa<-ão torna-se notável acombinação artística das variadas madeiras oueentram na composição dos aposentos do naviotaes como o páu setim, o mogno americano'er.': hie e raiz de nogueira preta.Os camarotes ücam todos acima da linha da-» na
beU-hès'*nellas que Pemittem a fácilaeraçãados
?3AÍéind'isto,.estes são feitos pelo svstema dascamas dos scecpen cars das estradas de ferrnamencanas. isto é, com dobradiças para seremdobradosnosent.de das paredes docamarot» oque alarga o espaço d'este e facilita a commodi-dade dos passageiros.Segundo nos consti, desde «ioi° fica o Citu nr-Rio_ de Janeiro á disposição tis nfssoas auíqueiram visitar este beU- navio -julve^ iniu-
m^rclafparro^ 

** ^nde i-P-íancia §£:
das nêsS-i™ ¦^ aOÜS,Paizes- e+ Para.° Progresso

H«V ^ -atuas relações mternscionaes.hojo *;uesmo jj.^ 0 gr Tisdel solicitar de Sua
T7..s£«3stade o Imperador a honra da sua visita e
para o dia determinado por Sua Magestade serão
também convidados os membros do ministério,
os representantes da imprensa e vários represen-
tantas do commercio.

O City of Rio de Janeiro deve regressar paraos Estados Unidos a 5 do próximo meze *26 deve-
aqui chegar o City of Pará, segundo paquetedo mesmo typo e pertencente- á mesma linha.

No congresso americano não fora ainda resol-
vida a concessão da subvenção pretendida pelalinha do Sr. Roach e por outra-que pensa esta-belecer a su ¦ séie em Nova-Orleans. Diz, porém,o Novo Mundo que parece provável que o cora^
gresso conceda lõO OOü dollars anmiaes de sub-venção para cada uma d'ellas.

Aproveitando a primeira viagem do Citif cfRio ãe Janeiro, a importante empreza do FrankLestie's, publicação illustrada que tem vasta cir-culação nos Estados-Unidos, publicou, em um.supplemento ao numero do mez de Maio, umacarta topographica da costa marítima das duasAméricas, indicando a rota dos vapores da novalinha.
Vè-se d'essa carta que os vapores fazem desdeNüva-iork ate o Rio de Janeiro o percurso deõ,240 milhas marítimas. ~
Se a navegação se estender até Montevidéucomo parece ser a intenção da nova empreza'terão os seus vapores de percorrer mais 1 000milhas. '^^
No referido mappa vem indicados todos 03pontos da e>cala dos paquetes.Pela nossa parte associanio-nos ao júbilo e aointeresse mun.festados peia população d'esta ca-

pitai a chegada do primeiro paquete americanofazemos votos para que a nova empreza tenhauma existência longa e prospera.Estamos conveacidos de que a satisfação dagrande necessidade até aqui sentida, pela falta.
^esUinaTC-0l?omuniCíl^° rapina e directa com oslistados Lmdoá, vai abrir mais vasto horizonteaos interessas commerciaes dos dous paizes ecimentando egualmento as nossas relaç«5es intel'lectuaes e moraes, pode c«*n<*orrer para o pro-gresso da nossa edm-açâo dvica e para o Drotrre-,sivo e gradual melhoramento das nossas pronria<-instituições. r ! *"*"

O contado mais intimo com o povo ameri<*anosem arrastar-nos a uma exagerada e ridícula imCtaçao, se nos será salutar desde que, auxiliados
pelo estudo e pela observação, saibamos apr£priar-nos d aquelas qualidades enérgicas e viris-
que constituem o timbre especial ào caracteramericano, repudiando dos seus costumes aquellesqua menos se coadunem com a indole da nossaraça e com o estado relativamente atrazado danossa civuisação.
Z$t geralnã? se Julsa, a na«5° americana se-ião
matiza? ° VÍSta dô Uma esaS««ção syste-

Ou se elogia sem reserva.» e sem excepção a

pi^Sa°nye entS° de Ilraa va3ilha de **">.
•w\*=* rf* e desPel°ll-a s°bre o montão que me
me-U- -guarida. Que cheiro abhorrecido ! Feliz-
^.ie" .e não me tocou o liquido, que pelo odor.azia lembrar acasade pintor onde uma vez entreilevado na gaiola, que parece estava destinada aoluxo de uma pintura artística.

«Jonclu.do o aromatico espargimento...
Ai, que não sei de meio como o contei
Chegou a luz á palha e...
Declarou-se o incêndio casual.
Eu... pernas para que vos quero, em direcçãoá rua, que é onde os grillos correm menos riscode serem queimados.
Mas então, que hulha ! que algazarra! queapitos 1 que gritaria ^
E d'ahi a pouco, soldados, carroças, bombas.um inferno I
E agua para a frente l
De fôrma que eu escapando de morrer assado

quasi morro ensopado. *
**- *

que
monte de caixas e a tnetter-lh»*- ..ros sobre o
deforma qae estive, or»» - palha por baixe,
mág^oTo-s-a tarado ¦ " 

£ f^P^i^A6.?" !?I
pára melhor 1»*'
o diabo *• .uso;

Bem desejava es<*apar-me
mas era difficil a empreza;

'.-"'.,«¦«.-'- •- 
¦¦ 
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a»-*-»-- -o homem andava de volta do montão. ~—.
7 ^.ditando e atulhando palha, como quem que-1 gocio,

ria cousa séria. Cheguei a desconfiar que sabia
da minha presença no logar e se preparava para
me <lar caça.

Vaidade no perigo I A outros grillos visava o
homem; porque do acervo de papeis qne entraram

«yramide eom os livros, tirou elle uma grande" com éxquisitoa «desenhos e lettras istpresaas
Busoripua. exclamando t .' ¦ _ . -

i bra l aua Ia ira tombam a apoliee

mas perigoso para os grillos.»

V

«.Contei-lhe isto para^que o senhor nio tenhatentacaes de me lançar na lareira. Se na sua casaha alguma área, é \t\ que en quero viver: sehouver jardim, me-ior; uma chácara, então erao paraíso. Na/i tive outro mevel. Não qusro
ST8ar ° »'OH»em da venda. Sou grillo, éT ver-oaue, T»^a8 tenho brios, e nunca serei testimunha•^^...ra aqnelle cuja alface roi.

ÍKl.t^^ I ci2eUnVto com 0*^^ ^líffdSgWE
ali ^Scomi1." alu-kr \?^ -acoUÚ í companhias seguraã^íáVa legitima recuSa-Jolque o patrão começou a atirar 1 ^e „„»,„,„ e qUe 0 honrado reclamante ha de ser indemni-

sado dos seus caixões, dos seus livros, dos seua
papeis e da sua palha.

Felizmente que eu não entro no numero *3*as
indemnisaçoes.

Olhe lá está sentença: Taber na é bem bom ne-

«

Quando accordei; lembrei-me do men sonho, efu* diwito ao bolso do paletot, onde deixara a0,í255?.è* 8«f*Uq. O pobre iosecto estava morto.

-•- "Jir., 77''» - üa-l;-'. . AwÉÉÉIm**£z^ . ._,-„„. _j_ ..w-aj«aW?.*-'j.ti'^-' - ¦¦¦ ¦?¦¦¦ -»¦¦'¦¦* --- ¦¦¦--^ ¦  -¦¦ ¦, -¦¦-. ¦- -- Mm



: .

tudo o que pertence aos EJstados Unidos, ou a
tudo se deprime sob a falsa lente do um pessi-
mismo grosseiro.

Como todos os povos, o povo americano tem
grandes qualidades e grandes defeitos :*'thas, se
na apreciação individualisada é fácil descobrir
alguns vicios, ho conjuncto_ou na universalidade
das suas condições—a nação americana ostenta-
se sob o aspecto de uma pujança sorprendenté,
tendo conseguido no espaço de um século ele-
var-se á cathegoria de grande potencia,alcançando
no terreno da civilisação e do progresso con-
quistas e vantagens que outras nações mais
velhas nao puderam conseguir ainda. -..•-.

Sem querer circumscrever nestas poucas linhas
todas as'circumstancias que puderam concorrer
para o seu rápido è assombroso desenvolvimento,
acreditamos ficar na verdade e na justiça indi-
cando como as causas primordiaes d'esso progres-
so : a solicitude que nesse paiz tem merecido a
educação publica, e essa enérgica iniciativa indi-
vidual que encerra o segredo de todos os mara-
vilhosos commetimentos que teem illustrado e
engrandecido essa raça activa, trabalhadora e
perseverante. , ,- Esses dous elementos fecundados ao amparo
de uma liberdade solidamente estabelecida e de
um espirito religioso, tolerante e ardente ao
mesmo tempo, são os que, no nosso entender,
teem concorrido para o engrandecimento d essa
nação poderosa, a quem, na effusao de um sen-
timento sincero, cordialmente saudámos, no
momento de inaugurar-se uma nova éra para
as nossas boas relações.

Nomeação. — Sabemos que foi^ nomeado
capitão do porto de Sergipe oj capitao-tenente
Manuel Soares Pinto.

psionograpio. — A invenção do Phono-
grapho que, após a do Telephono, é talvez a mais
admirável producção do engenho humano e que
por assim dizer é qúasi desconhecida entre nos
pelo menos practicamente, afora uma

• - O QgtyZEgareto -«¦ JEUo de janeiro» 3Q do Maio iüe 1878
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noção mais ou menos desenvolvida que d'elle nos
tem dado a imprensa scientifica da America do
Norte e da Europa; o grande descobrimento de
Thomas^Edison vai rèvelar-se entre nós breve-
mente em um discurso phonographado que pro-
nunciou o presidente da companhia dos novos
Saquetes americanos, o Sr. John Roach, nos
Estados Unidos, no dia 6 de Abril-, por occasiào
de ser lançado ao mar o segundo vapor d esta.
companhia, denominado City of Parti, e dirigido
a Sua Magestade o Imperador.

Hledaiia nixixLa.ziit;ax»ía. — Foi conce-
didn ao imperial marinheiro Maximiano Poly-"frno 

de Lima a medalha de segunda classe, por
havei salvado um aprendiz marinheiro,que cahira
ao mar em Santa Catharina.

„ voto Mando. » — Recebemos hontem dos
Fiados Unidos on. S9 do Novo Mundo, impor-
tante periódico oue se publica em Nova York sob
a direção donoiso distineto compatriota Dr. José
° 

OprSKnmero traz o retrato do fallecido

Pr?/f JriiSirapagina vem nm importante artigo
consagrado ao infausto passamento do senador
NabSco de Araújo, que termina com os seguintes
t0«1Hoie 

nos altos conselhos da nação está vazio
nm lograr, que jamais se preencherá, porque vul-
m ãa Istatura do senador Nabuco teem sue-
rpssão mas não substituição.

« Análbu-sè a luz que allnmiava o.conselho
de estado; a cadeira do senado, a primeira da
extrema esquerda, a que se podia chamar a pedra
S do partido liberal, aquella em que elle
Sa, está coberta de erepe; não mais soara

sua naiavra eloqüente nessas eminências.sua pa.av ,„i q le islador desceu d'ellas e que
nostrazia as taboas da lei, e se foi repousar
depois do árduo labor é que viu o seu povo as

portas da terra promettida. »
Consemo <3.e> investigação.—Vai ser

subraettidò a conselho de investigação o capitão-
tenente Marques Mancebo, por haver feito arribar
o «avio a seu commando a Cabo Frio e ter re-
gressado a esta corte, sem desempenhar a com-
missão de que foi incumbido.

locomotivas. — A bordo da escuna ame-
ric^na Dorah S. Prendall foram embarcadas, em
Phíladelphia, sete locomotivas para a estrada de
ferro de % Paulo e Rio de Janeiro e uma para
a estrada de ferro do Commercio e Porto das

^locomotivas são de bitola estreita e foram
construídas nas acreditadas officinas Baldwin
Locomotive Work.

Port0s e.o norte.— A sahida do paquete
nacional Bahia para os portos do norte, com es-
cala pelo Espirito Santo, está marcada para o
dia 2 de Junho, ás 10 horas.

presidentes «lo pirovin-Cia.— Foram,
ante-hontem á tarde, comprimentar e despe-
dir-se de Sua Magestade o Imperador os Srs.
Brs João José Pedrosa, presidente da provincia
de Matto Grosso, e Luiz Augusto Crespo, presi-
dente da provincia de Goyaz.

>'¦• SS. EExs. seguem para as províncias que vao
administrar nos princípios da semana próxima.

i>ieitr-"aroriE.»Br'aia*.—A bordo do paquete
City ofRio'-de Jarteirq, veia de passagem o Sr.
Hârry' Harewood Leech, correspondente do
New-Tork Herald, encarregado <fe .escrever a
viagem d'esse paquete desde Nova-York ató o
nosso porto. .

Esta descripção será publicada naquelle im-
portanto jornal americano.

O Sr. Leech tinha regressado da Turquia e do
Egypto, onde estava desde o anno passado na
qualidade de correspondente d'àquelle jornal.
quando recebeu ordem de embarcar immediata-
mente no City of Rio de Janeiro, para o fim
acima indicado.

E' um cavalheiro distineto, escriptor de grande
merecimento, sendo auetor de diversas obras
luteranas.

Ministro ciilieuo.— Chegou hontem do
Rio da Prata, a bordo do paquete francez Senegal,
o Sr. D. Diogo de Barros Arana, ministro do
Chile nesta corte e nas republicas platinas.

Novos sello». — Foram hontem postos^ á
venda no correio geral os novos séllos de 20 rgis,
feitos nos Estados Unidos pela American Bank
JSfote Company.

São de côr roixo escura sobre papel branco
e tem no centro o busto do Imperador virado para
a esquerda.

cuegada.—A bordo do vapor inglez Biela
chegou, hontem, o capitão-tenente Salustiano
Caetano dos Santos, ex-commandante da canho-
neira Fernandes Vieira, que faz parte da es-
quadrilha de Matto-Grosso.

offerta.—Ao Sr. mordomo da casa imperial
foi hontem entregue um quadro a óleo e rica-
mente emoldurado, trabalho do pintor americano
Jacobson, representando o paquete americano
City ofRio de Janeiro. Este quadro foi mandado
fazer e é offerecido a Sua*Magestade o Imperador
pela directoria da New-Tork and Rio de Janeiro
Steam Packel Company.

Corpo consular.—A bordo do paquete
americano City ofRio de Janeiro, chegou hontem
dos Estados-Unidos o Sr. Sully José de Souza,
nosso cônsul em Baltimore. .

A Correspondência dos Estados-Umdos, noti-
ciando a partida d'esse cavalheiro, disse o se-
guinte: '_ _

« Os relevantes serviços prestados por S. b. no
consulado de Baltimore, no decurso de quasi
dous annos de exercicio, altamente o recom-
mèndam á consideração e reconhecimento do
governo imperial. »

O Sr. Sully veiu com licença e pensa regressar
no City of Pará.

Wavlo de guerra. — Entrou hontem de
Gold Coast Castle a canhoneira ingleza Avon

Nemrod impèriti.-Ã 6T««ta de Colo-
nha em um dos; seus últimos números, traz um
curioso artigos em que enumera ás proezas do
imperador dá Allemanha na arte da caça. Parece

ue desde o anno de 1819, quando, na edade de

sob o commando do capitão de fragata L. C. Reppel.
Licença. — Concedeu-se licença ao moço

fidalgo Salvador Antônio Muniz Barreto de Ara-
são para casar com a Exma. Sra^ D. Mana Ber-
nardina de Lima e Silva, filha do Sr. visconde de
Tocantins.

cônsul americano.— Chegou hontem, a
bordo do paquete americano City ofRio de Ja-
neiro, o Sr. Guilherme T. Wright, cônsul dos
Estados Uaidos em Santos.

Regresso. — Eegressou hontem de Pernam-
buco, a bordo do paquete americano City of Rio
de Janeiro, o distiacto advogado d'esta corte
Dr. Souza Carvalho.

Musica. — O laço das moças é o titulo de
uma polka composta pelo Sr. J. G. Maria e
editada pela casa de Narciso & C.

Leilões para noje.—Premo, o da rua
da Conciliação n. 8, ás 11 horas, A. Cibrão.

Moveis. — Na rua do General Pelydoro, ás
10 1/2 horas, Roberto Grey.

Prédios.—Os que ficam na rua do Desembar-
gador Izidro entre os ns. 17 e 20, ás 11 horas,
João Bancalari.

Carga extraviada.— Na 4« estação foi
entregue ante-hontem uma espingarda em máu
estado, um sobretudo, varias roupas e um par
de botinas, carga confiada a um carregador que
se extraviou.

3E tem razão.— José Alves Bernardino
deve a esta hora estar fumando deveras no
xadrez da policia. Também a culpa é d'elle.

Quem o mandou furtar um pacote de fumo no
trapiche Silvino ?

Está arraejado.-Se algum dia o Sr. José
Vieira tiver neeessidade de tirar folha corrida,
está um pouco apertado. Na policia é elle conhe-
cido como vagabundo, ebrio e turbulento e ainda
ante-hontem foi preso na praça das Marinhas
depois de offerecer séria resistência.

"Valente como as armas.—Manuel dos
Santos, que é conduetor da carroça de lixo n. S8,
arranjou ante-hontem uma ÁGUA SUJA de más
conseqüências. Encontrando-se na rua Primeiro
de Março com um menor, que lhe dirigiu um gra-
cejo, espancou-o brntalmente até que acudiu a
policia e prendeu-o.

J2 annos, o imperador, qua então era o príncipe
Guilherme da Prússia, começou a caçar, tem um
catalogo de caça, em que se encontra uma circum-
stanciada narrativa da caça que elle com as suas
próprias mãos matou. O catalogo, que é muito
grande, começa com um bisão, espécie animal
quasi extineta, morto em 1839, quando caçava
nos extensos domínios do príncipe do Piezs.

Em seguida vem dois ursos,tre3 lobos,779 javalis
grandes e 629 pequenos, 11 camurças, 230 veados
de cinco ramos, 278 veados communs, 845 vea-
dos russos e 145 corças. Em poucas caçadas sua
majestade matou 2,908 lebres, 33 coelhos, 39 ra-
posas, 11 texugos, 910 faisões e 162 perdizes. O
total da caça que o imperador da Allemanha ma-
tou a tiro desde 1819 até o fim de 1877 è de 6,996 ou
cerca de 7,000, fazendo-se a conta a 120 por anno.
A vida de sua magestade como caçador curioso
é longa, levando-se em conta estes últimos an-
nos, que não se passaram totalmente sem inci-
dentes. O maia notável d'elles foi o que suecedeu
em 16 de Dezembro de 1819, quando o príncipe
Guilherme, no acto de descarregar a sua espin-
garda, quando caçava em companhia do Sr. von
Wulknitz, em Lauken, recebeu um tiro na mão
direita, que foi preciso fazer a amputação da
maior parte do dedo indicador. O sitio -em que
se deu este accidente está assignalàdo com tres
arvores plantadas para memória.

« Oorrespondonola dos Estado*
Unidos ».— Recebemos hontem dos Estados
Uaidos um. novo jornal, escripto .em portuguez
e com o titulo supra. Contém vários artigos inte-
ressantes sobre a política americana e algumas
republicas da America Central, extensa parte
commercial, artigo editorial, etc. etc, e vários
annuncios de objectos appropriados ao nosso
paiz. .:-".

Esta folha está nitidamente impressa, com
bom typo,bom papel, e bem depressa sereconhe-
cera que sua leitura é indispensável a todo o
commercio e a todas as pessoas que conhecem o
grande interesse que- os dous paizes teem em
bem se conhecereih reciprocamente.

Enfermo. — Acha-se gravemente enfermo
o antigo e bem conhecido professor de desenho
Luiz Stallone.

zteti.ran.-tes.—Dos mil e tantos retirantes
embarcados no Ceará a bordo do paquete nacional
Pernambuco, chegaram hontem a esta corte
apenas 97, por ter • restante ficado na provincia
do Espirito Santo.

Em viagem morreram a bordo oito crianças,
sendo cinco de menor edade e tre3 maiores, que
já embarcaram doentes.

Passaiiiento. — Falleceu hontem e se-
pulta-se hoje a Sra. D. Severiana Rodrigues
Martins, mãe dos distinetos médicos d'esta corte,
Drs. Severiano Rodrigues Martins e José Mau-
ricio Nunes Garcia.

ás 10 !
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Escravos. — O paquete nacional Pernam-
buco trouxe, dos portos do norte, 312 escravos
para serem aqui vendidos.
] Jm.vtXtlJ3a.et, practica do Sr. bispo do
Pará. — O Sr. D. Antônio disse em sua
ultima practica na sé do Pará: ....

« Que a secca é um flagello, mandado do ceu,
em conseqüência de nossos peccados e também
um pouco em razão de certos actos do nosso go-
TflTPfl

« Que não poderá ser debellado tamanho mal
senão por um milagre.

« Que, portanto, tudo o que nos restava fazer
era rezar, para que Deus fizesse o tal milagre e
revogasse a sua sentença. »

Partida.—Sahiu hontem para o norte, con-
forme noticiámos, obriguebarca Itamaracá.

Tentativa de suicídio.—Sabemos que
se acha livre de perigo Frederica Amalia Plap,
que conforme hontem noticiámos, tentou suici-
dar-se, ingerindo uma porção de bi-sulfato de
mercúrio. T.

Tendo sido entregue aos cuidados do Sr. Dr. La-
moeiro, • pôde este facultativo combater com
felicidade os effeitos perniciosos d'aquella sub-
stancia.

Termo de "bom viver.—Perante oDr.Fa-
rinha Filho, subdelegado do 1» districto do Sacra-
mento, assignõu termo de bem viver, obrigando-
se, nojprazo de oito dias, a mudar de vida, a
franceza Elysa Duval, por ser turbulenta, dada
á embriaguez e perturbar constantemente a ordem
publica. Foi-lhe comminada a pena de tres mezes
de casa de correcção no caso de infracção do
termo. Serviu o escrivãa Antônio Freire de
Macedo.

Paquete inglez. — Sahiu da Bahia, na
tarde de 27, em direcção ao nosso porto o pa-
quete inglez Elbe da Real Mala.

Exame.- Foi hontem approvado em exame
final extraordinário de álgebra o alumno do in-

terpato do collegio do Pedro II Vicente Josó Go-
mes da Silva. '

CompanUaBrasilelr?. <** Nave»»-
ção á Vapor. — Negociando hontem com o
Banco Commercial a somma de £ 54,000 sobre
Londres, esta companhia recebeu o ultimo paga-
mento da reclamação que levantara em.Nova-
York contra a ex-directoria.

Conforme • annuncia a mesma companhia, do
dia 7 de Junho em deante serão pagos o pnnci-

{ial 
e juros do empréstimo, que ha algum tempo

evantara entre seus accionistas.
Adçao merltorla.-Hontem,pela manhan,

quandj se tractava de fazerjentrar na fortaleza da
Lage varias pipas.com água doce, dous soldados
oecupados nesse serviço foram arrebatados pelas
vagas e atirados para fóra da dita fortaleza, nos
arrectfes que a circumdnm.

Nessa occasiào também ali se achava o sol-
dado do asylo de inválidos da pátria Antônio
Martiniano dos Santos, que ha dous dias foi in-
dultado pelo poder moderador. tl'ílOl>0

Sem se importar com o perigo a que se ex-
punha, Martiniano atiron-se ao mar com a maior
coragem e«viu coroados com o mais feliz resul-
tado os seus esforços, pois arrancou á funa das
vagas os seus dous camaradas.

Para acções d'esta natureza todos os louvores
são poucos.

Acto do loacnra.-Hontem pela manhan
uma moça de nome Ambrosina, residente á rua
Alexandrina, tentou suicidar-se ingerind
poção venenosa.

Sendo chamado o Sr. Dr. Caetano Martins,
este facultativo prostou-lhe promptos soecorros
de sua profissão e a deixou livre de perigo. -

Sabe-se tèr motivado esse acto de loucura uma
questão domestica.

Fallecimento.— Succumbiu hontem, vi-
ctima de um accesso pernicioso, o actor Dias, que
fazia parte da empreza Emilia Adelaide.

Espectaculos para Hoje. — Cassino,
Dalila, drama de O. Feuillet: Phenix, Os sinos
de Corneville. opera de Planquette.

Principia cedo. — O" menor Antônio foi
preso ante-hontem, por ter furtado 15f| a Marco-
lino de tal, residente á rua da Princeza n. \dZ.

Traressura fatal.—Na casa n. 4 da rua
do Cosme Velbo deu-se uma tristíssima oceur-
rencia. Uma menina de 2 annos de edade, de
nome Angelina e filha de D. Joanna Augusta, es-
tando a brincar com uma caixinha de phospho-
ros, aconteceu incendiarem-se estes e commum-
car-se-lhe fogo ás roupas.

A infeliz criança, apezar de promptamente soe-
corrida, ficou grevemente queimada e suecum-
biu ante-hontem.

ProTCcaiora.-A Sra. Clara Senhorinha
de Freitas teve o desgosto de passar a noite dc
ante-hontem no xadrez, por estar provocando
desordem com Antônio Alves Guimarães.

MA lembrança.-Theodoro de Araújo, fo-
guista da canhoneira Ypiranga teve ante-hontem
á noite a phantasia de intitular-se agente secreto
da policia, e por isso foi preso pela dita.

Não era preciso mais.—Pelas 9 horas
da noite de ante-hontem, Francisco dos Santos,
que é conhecido como gatuno, corria, peia rua da
Alfândega, oom uma caixa de vinho às costas e
um rondante, embargando-lhe o .passo, inter-
rogou-o sobre à procedência da carga, e estaria
até hoje á espera da resposta se não se resolvesse
a levar o carregador para o xadrez.

Silencium verbis facunãis.
a?s cravos detidos.—Por diversos motivos

foram ante-hontem detidos pela policia os escra-
vos seguintes: Carlota, de Yicente Paranhos;
José, de Emilia de tal; Victorino, de Carolina
de tal.

Guarda urtoana.— O Sr. Dr. chefe de po-
licia deu hontem mais uma prova do quanto de-
seia que os corpos de policia sejam compostos
de homens moralisados edeboa conducta.fazendo
expulsar os guardas urbanos Joaquim José do
Carvalho Pinto Junior, Eduardo Francisco Qui-
rino de Abreu, Bernardino Francisco do Carmo,
Antônio Alves Maia e Silvino José de Oliveira,
que mal procediam.

PROPOSTAS. — -A-»
pessoas que qLtiizejroija.
contractai- a. edificação
cio prédio qixo a enapr-e-
asa d.o « Oraasoiro » vai fa^-
zorconstrutr narua do
Ouvidor ns. 63 o 65»
para *$\za. redaoçâo,'es-
orír>'.. Vrlo o offióinas,
cj-Liõii*..». ü diriglr-so á
rua clotó Ourives n.'. 51»
pará;s© lixes dar conlie-
ciirioiito do ris o o do
proj ecíado ediXicio, o
das condições do con-

(-
•" <-;-Lo Grey vende hoje em leilão,- - .: >nanhan, á rua do General

•t' ,' •• tafogo), no estabelecimento
muu. importantíssima collecção de

moveis, louças, crystaes, etc, etc, como melhor
explica o catalogo hoje publicado.

Samuel Xrmüos ãs o. fazem sciente que
teem adoptado e devidamente registrado na di-
rectoria da junta commercial d'estacapital, como
marca dietinetiva de suas fazendas de importa-
ção o emblema representando uma escada; pro-
testando_ desde já contra qualquer imitação ou
usurpaçao da mesma marca. (*

Audiências.—As audiências do desembar-
gador juiz de orphãos da 2» vara, durante as
sessões do jury, do mez de Junho proximo-fu-
turo, serão nos mesmos dias designados, ás 91/2
horas da manhan ;' assim também despachará
todos os dias das 8 ás 10 horas.

Tribunal cia. relação.—Amanhan func-
ciona este tribunal das 10 horas em deante.

Junta commorclai. — Amanhan func-
ciona das 10 horas em deante.

Audiências.— Amanhan dão audiências os
juizes: da 1» vara de orphãos e p.usentes ás 10
horas; da 2« vara eivei, ás 11 1/2 horas: com-
merciaes: da 2« vara, ao meia, e da 1» vara a 1
hora da tarde.

OoTjraiTHça de impostos. —Termina
amanhan a cobrança, sem multa, do imposto de
seges, carros, etc, do 2» semestre, e^la renda de
pennas d'agaa do exercicio do 1877—78.

Fallecimento. — Falleaou hontem e se-
pulta-sa hoje ás 10 horas da manhan no cemitério
de S. Francisco do Paula, D. Severiana Kodngues
Martins, sahindo o feretro da rua do Ypiranga
n. 27. Não ha convites por cartas.

Aeradeolmento da «amilia do «*©»«•-'
melro X»r. Victorio da OOBta

E* ainda sob a dolorosa impressão do goipe
fatal que acaba de ferir-nos, privando-uos para
sempre de nosso desditoao pae, que vimos, em
nosso nome, no de nossa mae, de nosea irman,
tia o cunhado, agradecidos do fundo d'alma, te»-
temunhar a todos quantos-nos acompanharam
em tão justo e intenso soffrimento o profundo re-
conhecimento em que teremos tão assignaladas
provas de affecto e consideração.

Na impossibilidade de testemunhar tal senti-
mento a cada uma das muitas pessoas e a cada
uma das muitas associações e corporações que
nos vieram trazer conforto e consolação, já com
sua presença, já com palavras amigáveis e ser-
viços de toda a espécie, lançamos/ por isso, mão
d'cste meio para que a todos esses cavalheiros,
indistinetamente chegue o nosso sincero agrade-
cimento. •

Não temos palavras com que possamos expres-
sar o quanto nos achamos penncrado3 para com
esses amigos, para com essas corporaçêes, para
com os Srs. directores de collegios, para com a
imprensa em geral, para com. todos finalmente.

Em vão nos esforçaríamos para especificar
aqui cada um d*esses amigos, cada uma d'essas
instituições, pois que, certamente, nos faltaria
tanto á memória como o direito' de distinguir
serviços e favores do tanta magnitude.

Tão nobre procedimento para comnosco im-
porta, quando menos, em balsamo, em lenitivo
à nossa pungente d*r; e possam estas palavras
repassadas de angustia e do mais puro senti-
mento de gratidão, patentear ao longe quanto
nos obrigaram tão repetidas e distinetas provas
de apreço, que ficarão para sempre gravadas no
nosso coração.

Èmyodio Adolpho Victorio da C«sta.
Collegio Victorio, 29 de Maio de 1878.

Não éuma aspiração especulativa de partido
Jue' 

dirige no commettimeato. o reÜsctor da'atria; bm «im ums Mpiraçio d» bom pátrio-tisino, que ousa acreditar ser* bem acolhida
embora m, pequenhez do iniciador.

Carlos Bbrxakmxo sb Meca* •
. Redacior da Pátria.

Corte, em 29 de Mato de W78. /

A.* S. Ex. o Sr. »r. estofe do policia
Alguns moradores de Villa Isabel, confiando na

solicitude de V. Ex. abem do publieo, pedem-lhe
encarecidamente que dé suas ordens no sentido
de minorar o perigo a que estão expostos. Neste
logar ha muitos indivíduos amantes da caçada,
distrácção por elles julgada inoffensiva. não se
lembrando das conseqüências funestes que d'ella
podem resultar aos pacíficos moradores d'e»te
bairro. .:¦

Terça-feira, de tarde, foi disparado um tiro de
espingarda em um logar próximo ao pento termi-
nal da linha dos boods, escapando de offender
algumas pessoas de uma família ahi moradora,
indo o chumbo bater na parede da casa; este já
não é o primeiro caso que se dá d'esta natureza,
pois ha tempos também escaparam de ser victi-
mas de um tiro duas senhoras que se achavam á
porta de sua residência. Se- nao tepvgrasas á
Providencia, havido conseqüências desastrosas,
cumpre prêveni-lãs para não tfjmos que lamen-
tar mais tarde a perda de alg na vida, victima
de um prazer que pede ser veiado para bem
longe da poveação. ^í

Estamos, pois, certos no humanitário auxilio
de V. Ex.

WIMWIJUTO ESS

INEDITQRIAES
Tribunal do jury
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AVISOS
XjoíISLo do terrenos e

prédios.—0 agente de leilões João
Bancalari chama a attenção dos Srs. ca-
pitaiistas e proprietários para o leilão
que effeôtua hoje, ás 11 horas em ponto,
de 5 lindos, novos e elegantes prédios e
10 lotes de magníficos"terreno?, narua
do Desembargador Isidro (antiga da
Fabrica das Chitas), muito próximo á
esquina da rua do Marquez de Bomfim.
¦ga n_|M«iHiiiriifiri.riiitaii BHgggsgggasgagg

Em todos os paizes cultos da Europa e mesmo
da America, é o tribunal do povo respeitado e
considerado ; na Inglaterra, Allemanha. Bélgica
e na França os cidadãos tomam como uma honra
o ser designados pela sorte para serem jura-
dos, tomam como honra, porque na verdade o e;
mas porque é? porque naqnelles paizes fadean-
tados todos procuram auxiliar a justiça para sua
prooria garantia. No nosso paiz já houve tempo,
em que também assim procediam; porem, ha
annos a esta parte, qnando ó nosso dever procu-
rarmos imitar os povos adeantados, voltamos aos
costumes colonizes.

Os cidadãos importantes tanto pela sua po-
si ção pecuniária, como pela sua illustraçao, sao
aquelles que mais fogem ao cumprimento de
seus deveres. .

Com relação ao assumpto procuravam» quanao
sorteados, não comparecer ás sessões, usendo
até de meios bem illegaes emuitas vezes corrnm-
pendo aquelles, a quem deviam fazer inellior
cumprir com os seus deveres. Por outro lado as
multas teem até aqui sido lettra morta ; porem,
depois do tanto desprezo pela primeira instituição
do paiz, ei3 que nos pareço chegado o tempo da
regeneração. , ,. ¦,

A sessão que findou hontem, como bem disse o
illustrado conselheiro Paranaguá, presidente do
tribunal, e o digno doutor representante da jus-
tiça publica, procurando levantar o abatimento
d'e=?sa nobre instituição, cumpriu com o seu
dpver punindo os culpados e absolvendo os mno-
centes ; cumpriu com o seu dever; porque, pro-
curando todos concorrer ás sessões, deram uma
prova de respeito á si próprio.

Bem haja aquelles. que recolhendo-se aos seus
labores, dizem aos futuros jurados — Cumprireis
com o vosso dever, acceitando o logar de juiz no
tribunal do povo.

A garantia da sociedade.

Vapor «Pernambnco »
Seriamos injustos, não teríamos corações bra-

sileiros, sa ao chegarmos ao termo de nossa via-
gem, depois de uma tormenta, e tendo por com-
panbeiros mil e tantos emigrantes cearenses,
não tributássemos, ainda que imperfeitamente,
a nossa gratidão a -toda omeialidade, e princi-
paltnente aos lllms. Srs. commandante Aureliano
feaac e immediato Porfirio Primo da Costa.

Acceitem, portanto, todos os Srs. o nosso vivo
reconhecimento pelo acolhimento e fino tracto,
que nos dispensaram, a nossa admiração e sin-
ceros elogios, pela calma e denodo som limites,
ordem e perícia que empregaram durante a tor-
menta que, pelo espaço de 2-1 horas, nos sor-
prendeu ao sahirmos da Bahia: tormenta que
tanto nos amedrontou, e finalmente pela delica-
deza e humanidade com que se houveram com os
nossos infelizes irmãos cearenses, que acossados
pela sècca, vinham em demanda de terra mais
propicia. •

Um aperto de rnao e um 3braço em despedida.
Bordo do vapor Pernambuco, 29 de Maio

de 1878. »
I. L. de Vasconcellos.
Dr. M. Severiano Ribeiro.
Antônio Moreira de Souza.
Basilio Garcia Terra.
Li. H. M. de Azevedo. g
Joaquim da Cunha Meirelles.
Álvaro Pereira Moutinho.
Raymundo Newton.
Raymundo Olympio Gonçalves de Freitas.
Joaquim Augusto de Souza Rangel.
Fábio Saldanha.
Francisco de Magalhães Couto.
Felix Antônio Pinto Serodio.
Laurindo Marques de Souza.
Ludgero Sabino O. Pinho.
Antônio Jeronymo de Oliveira.
Leonidas Benicio de Mello.
Leopoldo Domingos da Silva.
Francisco Dias Guimarães.
Sebastião Gome3 Corrêa de Miranda.
Luiz Gomes Caldeira de Andrade.

4o annlsta
Então, Dr. Miséria, que foi jisso, não foste

para a Bahia acabar o 5» e 6* anno e ver se fazias
esquecer o appellido que aqui adquiriste de Sim-
plicio até ao 4a anno, ora meu amigo, os d'aqui
são sandeus, estúpidos, mas es dè lá já te co-
nhecem, sabem que és digno filho do becco do

Grello.

MGRANDA

l\

KouniJo popular na Pnenix, n.o
âonünso 9 de Junlio

O cidadão Carlos Bernardino de Moura, reda-
ctor da Pátria, conveca a todos es seus concida-
dãos que aspiram para a vida política do seu
paiz uma legitima e conscienciosa representa-
ção nacional, para um comício popular, no do-
mingo, ao meio dia, na fJhenix.

Julgando nesse commettimento practicar um
acto de bom patriotismo e civismo no período
social que se atravessa, seu fim é offerecer á
apreciação do paiz, pensamento que, determi-
nando processo eleitoral por acto de governo res-
ponsavel, permitta ensaio de eleição directa para
a próxima representação, sem necessidade de
reforma constitucional, respeitando absoluta-
mente a rais firmada no direito constitucional
para o voto, e favorecendo notável e volunta-

• riamente o estado econômico do thesouro.

FAZENDAS
Casthos, Beochado & Sampaio.—Rua dn Ro-

sario n. 72 e Hospício n. 33.
Joaquim Bernardino & C.—Rua da Candeia-

ria n. 43.. •,
Beenaiides Lisboa & C.—Rua da Quitanda

a. 143.
Felix Cassão & C.—Rua de S. Pedro n. 3L>
Mjcguei. Bkaga & FotfsscAS.—Rua Primeiip

dc Março n. "€ò A. ^
AlIAHAL & C. SDCCESS0RE3 DE Alli-EAI. B^E-

wahdks & C.—Rua Primeiro de Março n. 2i.
Fonseca Lisboa 4 Menezes.—Rua do Rosa-

rio n. 55.
Mandei, Lopes de Outedia Sc. C.—Rua o

Visconde de Inhaúma ns. 51 e 23.
Assis Deommond, Oliveira & C.—Rua tli-

meiro de Msrço n. Sõ.
Chacshí Druhmond &, C.—Rua do General

Câmara n. 72.
Manuel Gojíss Feanqueira. — Rua da Qui-

tanda n. 83.
Alves, Irmão & C—Rua da AHandega n. 95.
Miranda. Ribeiro & C—Rua do Hospício n. 30

e Quitanda n. 74 F.
Euoenio de Azevedo & C.—Rua Primeiro de

Março n. 79.
J. Braga & Irííãos.—Rua do Rosário n. 59.
Araújo Cabral & C.—Rua do Rosário n. 75.
Germano José de Abreu & C—Rua do Rosa-

rio ns. 85 e 87.
Pinho, Campos & C. — Rua do Visconde de

Inhaúma n. 67 e Theophilo Ottoni n. 78.
Osrratorai d<9 fundos* mercadorias

Henrique Baebe.—Rua da Alfândega n. 2.
Pianos, KL&rmcniusns o mnsicas
Isidoro Bevilacqua.—Rua dos Ourives n. 48.

MÉDICOS
Dr. Lopo Diniz.—Dá consultas sobre syçhilis

escrophulaa e darthros, do meio dia ás 2 heras
á rua da Candelária a. 21, onde tem a melhor col
ecção de modelos com todas as affecções da pelle.

Dr. Henrique Lopes.—Rua do Hospício n. S7.
Das 11 horas á 1.

Dr. Paula Fonseca, oculista. —Moléstias dos
ouvidos e da garganta, C. 4 rua de S. Pedro, das
12 ás 3 horas, Estrada Velha da Tijuca n. 25,
chalet (provisoriamente).

O Dr: Moura Brasil, oculista, rua do Ouvidor
n. 51, das 11 ás 2 horas.—C. gratuitas de 1 ás 2.

¦¦m gzgsSBSSZBggZgCTjSEg3ggEg^S^
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ÜlÉEfffiiO
Rio, 29 de Maio de 1878.

COTAÇÕES OFFICIAES
Cambio.—Londres, a 90 d/v., 23 3/8 d., parti-

cular, hoje ; 23 7/16 d. particular, hoje; 23 1/2 d.
particular, hontem e hoje. Paris, a 90 d/v 413 is.
nor franco, bancário, hoje; 408 rs., particular,
hontem e hoje. Marselha, a 405 rs. por franco,
particular, hoje. Bordéus, a 408 rs. por franco,
P FS?E"-ât'ados-Unidos, norte e sul, £ 220;
Rio Grande do Sul e Canal, á oraemõO/; Santa
Catharina e Pernambuco, £ 3/o; idem, iaem
2-5008 3:6003 e 4:0008 ; Pernambuco directamente
l:S0OS, idem 2:0008; Rio Grande do Norte directa-
mente 1:5008; Ceará 2:2008000.

Apólices.— Geraes de 6 % a 1:0408000.
Acções.-Banco do Bràsil,_2508 e 248$; Com-

panhiaBrazileira de Navegação a Vapor, I0O8OOO.

O presidente, J. J. Fernandes.
O secretario, Alfredo de Barros..

Fóra da''bolsa venderam-se pequenos lotes de
soberanos a 10S440, a dinheiro e 2,000 a 10fi420
pagamento e entregada 3 a 8 de Junho, á vontade
do vendedor.

Negociaram-se algumas partidas de apólices
geraes de 6 »/0 a 1:0408 a dinheiro.

A Companhia Brasileira de Navegação a Vapor
vai do dia 7 de Junho em deante resgatar todos
os bilhetes de reconhecimento do empréstimo
que, ha algum tempo, levantara entre seus accio-
nist&s. *

A importância d'este empréstimo, com os res-
pectivos* juros,, eleva-se a cerca de 900:0008000.

As .vendas
saccas.

de café foram de cerca de 5,750

Fretou-se um navio para carregar mantimentes
Santa Catharina com destino a Pernambuco, á
ordem, por £ 300.

Na hora oScial da bolsa

VENDERAM-SE:

5 apólices geraes de o °/° a
" •
» •

50 " ¦
¦ "., •

66 acções do banco do Brasil..
71 ? . •
100 Comp. Naveg. Brasileira.

1:0408000
l:0i0S000
1:0408000
1:0408000
1:0408000• 2508000

2488000
1508000

O paquete Elbe
28 do corrente.

sahiu da Bahia na manhan de

o « Cruzeiros

Foram apregoadas as seguintes
propostas:

Venda Compra
Metaes

Soberanos
Apólices :

Geraes de 6%
Provinciaes

Acções:
Bancos:

Commercio. .......a......
Industrial
Mercantil dè Sant03..
Rural • • - •

Companhias de navegação
Brasileira («x-emp.J.......

» (cornp-emp.)  
"

Paulista •••
Companhias de estradas de ferro:

Leopoldina • •  1458000
S. Pauloe Rio..'. -••

108430 - 108400

1:0408000

196SÕ00

233S000

1608000
UÕS000
858000

9258000

648000
190S000
1558000
22SS003

1508000

1378000
1605000

A bolsa esteve regularmente animada sobre-
tudo para acções da Companhia BraSdeira de
Navegação a Vapor e soberanos.

Nãò houve alteração alguma na^taxa bancaria
do cambio sobre Londres ;o mercado, entretanto,
couseívou-se muito firme e com tendência para
alta. Effectuaram-se operaçães. regalares sobre
Londres a 231/8 d-papel bancário, 231/4, 23 5/16,
És8«-237/16,231/íe*239/lêd. particular e sobre
Paris V.Antuérpia a 412:tóÍ3, por franco papel
bancário 405f 405,407 e 408 reis, por franco papel
íariicSarTACompanhia Brasileira de Navegação
a Vapor,-sacou contra o London and County
Bank £ 54.000, ultimo pagamento da reclamação
Sra a ex-directoria da mesma^companhia.em
Nov?York, representada pela firma Garnson
& ARéns. Ò tomador foi o Banco Commercial.

Os bancos, á ultima hora, fecharam ás seguintes
taxas :

CommerciaUjBobTe o I^ado^andCountjrBank)
Iiondres...
Paris....'.-
Portugal..

Bnglish:
IiOíidres...
Paris.. •• ••
Hamburgo
Portugal..

New London: (sobre Glyn, Mills,
IiOndrés... • • ...••••'••••
Paris/. ....•••••»••••-••
Hamburgo
Portugal... - •: .'•........

Desde o 1° do mez até

Telegramma* para
ACENCIA HAVAS

LONDRES, 27 de Maio.
Transacç©9s regulares em café.
3 % consolidados inglezes, 97 a 971/8.

% empréstimo brasileiro de 1875—91.
°/o dito argentino, 63 1/2.

PARIS, 27 de Maio.
3 % consolidados francezes, 110 5/3.
5 o/0 titulos da renda franceza, 75 1/8.
LIVERPOOL, 27 de Maio.

"Transacçães regular«3 'em algodão. Vende-
ram-se carca de 15.-000 fardos. Cota-se o algodão
de Pernambuco fair 6 d. 3/8 c.

HAVRE, 27 de Maio.
Algodão de Sorocaba ordinary 72 frs. por

50 kilos.
NOVA-YORK, 27 de Maio.
Transacções regulares em café. f-^- " „ _
Café de Rio fair cargoes floating 16 1/2 a 16 3/4

cents. por libra. ,„.,,,,
Dito de Rio good cargoes floating 17 a 17 1/4

cents. por libra. .
Farinha extra state shipping brand 435 a 455

por cada barrica.
BAHIA, 28 de Maio.
O paquete Elbe, da Royal Mail, sahiu hontem á

tarde para o Rio de Janeiro.
SANTOS, 29 de Maio.
Café, boa procura no mercado dé hoje.
Vendedores firmes. _ -rk , „
Preços do café superior, 5,600 a 5,800, pelos 10

kilos. . . \ -n
Entraram do interior 4,800 saccas. v- Consta de 600 saccas ascendas de hoje.

Rendas - flsoses
Alfândega. Mesa-prov. Reeebed.

Dia 29 .. 174:ãl2S058 3:4738046 38:3458785
S'sdf o lo 3.417:4338843 169:0628463 616:3548969
Idf. em IOT 3:043:7878629 132:4918961 571:2468768

!•••••••*
23 1/8 d

412 rs.
=229 •/•

(sobre Joint Stock Bank)23 1/84
412 rs.
E08 rs.
232 •/.

a 90 d/v.
a 90 d/v.
a 8 d/v.

»•«•»•••
¦ « * • •••*•«

¦D* • *"• •-.

i7. • •• •-
.Yí; Vi.-."

.•¦'¦'U», • • V*
-"¦'.'¦ ".Jw«: •*..•"»

"-V.Im,í'•••'.'*

16.....
TI..Í..

j'.'-'-/;.JBl'«»*v«-

.L So.....'• , 37:.'..

seguintes taxas bancarias

jL« * • •

tjf m m •

4* • • • wfôM%*'&Êk&

. a 90 d/v.
a 90 d/v.
a 90 d/v.
a 3 d/v.

Cnrrie&C.)
23 1/8 d. a 90 d/v.

. 412 rs. a 90 d/v.

. 507 rs. a 90 d/v.

. 229 «/• a 3 d/v.
hoje teem vigorado as

oaüras Paris Hamb. Portugal
23 414 510-509 233—280 •/•
23 414 51Ü3QJ1233-23Ü •/.
23 178 412 508-507 gfâ-gg V*
Ü 1/8 412 503-507 338—229 •/•

0*1/8 231/4 412410 508-5»7:,332-^ •/•

. Heroado de café
MOVIMENTO NO HBZ DB MAIO

Stoek
Dias

no dia l*.... »••••••••

«I s * e c O *

ôm ••••••
*» <•;•»,•
D» »••s s s
D* •••*••
7* •••••*
O* •••••f
«f ¦ •• •• s •

XU* s s• • ••
IXssssss»
XAi* •••••'
XÔm •• • * s S

14•••-•••
X5 • •••••'•
lo» • • • * ¦••
Xc* ;•>•••
lo» •'• * • • •
l«7s • • •'» ••

tifjm ••«•»•

>JXs •• 9 • »•

tiSSum •••••*

tSòm •-#•••

iíAm m • • • • S

«jDs ••••se
26.

t*S&m s s s •

2. de F.
D.P.H

1.699
1.639
1.761
2.720
8.287
2.232
2T.962
1.901
2.502
2.109
8.504
3.253
1.937
1.631
1.^81
8.^6
2.501
1.906
3.188
8.076
1.951
1.892

Entradas

Cabota-
gem

.2.978 .

Saccas.
103.000
Vendas

\% Jfi S ÍÍB 4W-413 ÜtflS &» &
1a/ 4U 809*10 289-333 •/¦

414 509^510 229-238 •/•
23 «* ***& !£*¦£& ^*2g 4UH*rmSÍI^!.# Total..

28 • SZfi41^* àuin^A Xaaeiro..

288-230 •/•
1JT 283-329 •/.

8.363
3.442

r 3.092

ifli^jgooMo

1.057

3.774
677

12

2.909

1^780
710
50

5.105
6

1.283

1Ü98
1.700

169

Recoíi-
cavo

505
301
241
830

,286

5.034
4.562
6.484

41.335

Pelo paquete norte-americano City ofRio de
Janeiro recebemos as seguintos noticias de

No^ra-YorV:
4 de Janeiro.— Lè-se na Correspondência dos

Estados Unidos:
« A colheita dos cereaes foi abundante nos

Estados Unidos em 1877, e os preços obtidos re-
munerativos. Todo o mundo esperava por uma
boa primavera, visto que o prêmio sobre o ouro
desapparecia rapidamente, protüettendo uma
base de valor mais estável. Estas esperanças nao
foram realizadas, senão em parte. Desde um mez
ou dous, que teem havido numerosas quebras
no interior do paiz, principalmente em Chicago
e outros logares do Oeste. Durante o tempo em
que durou a guerra do Oriente, uma inadvertida
especulação sobre cereaes se apoderou destes
centros, e a reacçao não se fez esperar.

A grande cidade dos Estados-Unidos soffreu
nor demais a depreciação extraordinária, que tçm
havido no valor da propriedade immovel e, como
as perdas a que ella arrasta se dividissem por.
todas as classes da sociedade, o resultado foi um
mal que tendia a prolongar o estado de marasmo
comparativo de quatro annos e meio. Estas
poucas palavras explicarão suficientemente o
desengano a que chegou-se, não obstante o es-
tado florescente da numerosa classe de agncul-
tores do paiz. Ao mesmo tempo, a grande indus-
tria dos Estados do norte não se levanta senão
devagar e penivelmente da conf asão, na qual uma
producção excessiva a precipitou no mez de Se-
tembro de 1873, por falta de exportação suffi-
ciente para o exterior.

No emtanto somes felizes em dizer.que o povo
norte-americano começa a se preoecupar seria-
mente dos meios para cònjurar os aconteci-
mentos. ""—- - . ..

Desde um anno que os seus negociantes e
manufactores se convenceram que necessitam
absolutamente, alargar as suas relações com a
Europa, com o resto do Novo Mundo e paizes
distantes do Pacifico. . _

Este pensamento de desenvolver suas relações
com os paizes extrangeiros recebeu um impulso
todo natural, por meio de um inesperado au-

Smento 
da nossa exportação de certos-artigos,

urante o anno de 1876—1877. Este augmento
tem-se dado especialmente sobre os cereaes a
farinha, as ferragens em geral, ao material para
estradas de ferro e fazendas de algodão, etc, etc.

Para não falar senão de um so paiz, a Aus-
tralia nos dirá que a exportação norte-americana
para as suas plagas tem augmentado 50 por cento
apó3 o Centenário.

Depois de 30 de Junho de 1877, data do encer-
ramento do anno fiscal, até 1° de Março de 1878,
oito mezes, o valor geral dos prodüctos indígenas
foi de 8452.148,735 contra 8415^410,392 em 1876-77,
dando assim um excedente de. 836.733,34o ou perto
de 9 por cento para os S mezes.

Cafí.—Desde o momento que ha um ar de
possibilidade de uma grande guerra européa, o
futuro do café escapa â todas as previsses ordi-
narias; ajuntando a isto as exigências geraes
bastante grandes na Europa e a perspectivado
uma abundante colheita no Brasil e o pouco
eflfèito que tem aqui os defleits, que na producção
da ilha de Java e de Ceylão, nos parece de uma
explicação fácil. Recentemente todas as vezes,,
tanto' na Europa como nos Estados,Unidos, o
interesse ó concentrado mais exclusivamente
sobre a qualidade do eafé de boa escolha,
sendo esta qualidade comparativamente rara; e
a actividade que se desenvolveu quasi sueces-
sivamente. durante o mez passado nos portos
americanos e consideravelmente em Nova Tork,
demonstram exuberantemente a urgente necessi-
dade dós consumidores do café de boa sorte.

Ao contrario os cafés de qualidade mfenor.dos
quaes estamos ainda abundantemente suppridos,
teem sido de um peso extremo e a vitalidade do
mercado' em geral se tem resentido, alémde.que
o interior nSo compra actualmente senão para
prometas necessidades, sendo bastante provido
na mez de Março. O pouco movimento em geral
dos negócios tem sido também devido a isso; no
emtanto oslpreços do café brasileiro sao firme-
mente sustentados e o supprimento visível de
339,111 saccas ao fechar do mez de Abriljfoi, para
dizer a verdade,moderado. A Good cargoes fecha
firme a 161/2 centavos ouro. . ;

Eis aqui a estatística de cinco dos principaes
portos ao Atlântico:

a Café
De Macahé
De Paraty
De Cabo Frio .'.
Do Rio de S. João

6.000 kilogr.
3.960 »
6.480 »
5.460 »

Total  21.900

116
965
575
220
637

682
80

1.154
403

480
891
773
723
Sfl5'
978
429

00 7/8 38
227/838

3»
23
28
23

38-231/8 414*tô" 28J/8'

410-414
414ML
414 510-509

íjiv'0

64.209

891
^1.918 1.19S

-14#S
88.271-

S.M0.964
11408

34.420
12.152
8.786
9.273
6.676

12.857

147558
8.883
4.501
1.746
8.870
11880

1.252
1.853
4.084

.2.638
1.412
7.842

18Ü39
6.608

171:414

203.186

Existência em Abril
.Chegadas em Abril..

Vendas
Existência em Maio 1°...

Em viagem e comprados.

Abastecimento visível em
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íláfF-OrETAÇAO
Acbam-ae em descarga

NO ANCORADOiraO DA DESOABQA.

Barca franceza Susanne, ilha de Maio; sal.
Barca portugueza Marianna III, Nova-York;

para a Saúde e para despacho breu.
Barca sueca Japan, Londres; canos de barro

para despacho.
Barca sueca Andriette. Marselha; telhas e tijolos

e para despacho, em transito pela alfândega,
vinhos e para vistoria.

Barca ingleza Peruana, Liverpool (atracada a
Saúde), trilhos e chapas de ferro.

Barca ingleza Derceentwater, Londres ; gêneros
da tabeliã 7 para despacho sobre água, e in-
flammaveis. ,'••;,

Barca italiana Dinis, Marselha; telhas para
despacho.

Brigue allemão Magnet, Hamburgo ; para despa-
cho garrafões e inflammaveis, e para a doca
Pedro II outros genero3, e para o trapiche
da Saúde 200 barricas com cimento.

Barca norte-am6ricana Olive, Thurlow; Nova-
York, pinho e inflammaveis despachados e para
o Lazareto kerosene e para a doca Pedro II
outras mercadorias.

Barca ingleza Union, Liverpool; diversos gene-
ros (atracada á doca Pedro H), e para des-
pacha ferro e barrilha. -

Barca norueguenseMatthanjo, Rosário; S4d far-
dos de aliafa (atracada ao trapiche Lazareto).

Lugar norte americano Senry A. Paull, Buenos
Ayres ; feno, 1,100 fardos despachados (atra-
cado ao trapiche Freitas).

Barca franceza Franciscopolis, Havre; vários
gêneros (atracada a doca da alfândega.)

Patacho norte-americano Alice, Baltimore; fa-
rinha de trigo-para deposito, banha é outros
gêneros doca Pedro n, pinho despachado (atra-
cado ao trapiche Vapor). ,

Patacho austríaco Betíel, Nova-York; milho des-
pachado. _,.,

Lú^ar norte-americano Iennie Sweeney, Phila-
delphia; pinho despachado e vários objectos
para a estrada de ferro D. Pedro II e da Leo-
poldina. ...

Vapor belga Rossè, Londres e escalas; alfândega
e doca Pedro n. .„,„,,

Brigue austríaco Polixene. Rosário; 313 fardos
de alfafa e 830 aaccos com farelo (atracado ao
trapiche do Lazareto.)

Barca ingleza Scotland, Londres; gêneros da
tabeliã n. 7, despacho sobre água.-

Vapor inglez Cotopcusi,' Valparaiso e escalas;
alfândega e trapiches Bastos e Saúde, e des-
pacho. ,, .

Vapor francez Poitou,' Rio da Prata; çlfandega
e trapiches Bastos e da Ordem. "

Vapor inglez Biela, Rio da Prata; alfândega,
trapiches Saúde e Vapor.

Barca ingleza Kirkvoood, Liverpool; arroz des-
pachado (atracado ao trapiche Freitas).

Vapor norte americano City of.Rio de Janeiro,
Nova-York; alfândega, doca Pedro n e trapi-
fi%% a ~ "Vfttior

Vapor allemão Buenos-Ayres, Riò da Prata;
alfândega.

GÊNEROS A GRANEL JA DESPACHADOS

Barca ingleza Midas; Glasgow; canos de ferro
e ferro gusa {Caju, S. Christovão). _

Galera ingleza Dominion, Cardiff; carvão (ilha
das Enxadasj. _ ,,, «

Barca ingleza Sultana, carvão (Mucangué).
Barca franceza Fronfrede, ilha de Maio; sal

(Gamboa).
Barca portugueza Adamastor, Lisboa; sal (qua-

dro da carga). _,
Galera ingleza County of Cromarty, Glasgow;

canos de ferro (ponta do Caju, S. Chnstoyao).
Brigue allemão Gustave, Greenock; carvão (Ont-

cfiòrral- -\\ ,._ _ _r"
Galera ingleza Haveloek, Cardiff; carvão (Mu-

,£af££* BwS^mgieza Ryevale, Glasgow,, canos de ferro
161,63» > (Cajftf §. Christovão) e para a doca Pedro II ou-
87,406 trás mercadorias. .;¦. _ ....;—: Galera ingleza Cosmopolis. Cardiff; carvão (ilha
249,042 ^8 Enxadas). . , %
130,721 Barfitt ingleza Fairway, ilha de Maio; sal (qua-

118,321 em 1» mão. «ar<» ineleza Caribau, Greenock; carvão (Gam-
80,^2 em 2« mão. Ma). „ ,^— Barca alleman Cal W. Bormans, Campana; al-
198,678 fafa. (Botafogo, morro da Viuva). .«
140.4ÇÍ Galera ingleza Fiona, Glasgow;; canos de fenro

"oajü, em S. Ohristovão) e para o trapiche Da-
¦mino, antros gêneros. _ .._ _.

839,111 Ba,,» Wlezà Elisa Campbell, CstrãiS,; carvão,
estrada de ferro D. Pedro II (Gamboa).

Galera ingleza Canuts, Cardiff; carvão (Mu-

BarSf^ingleza Charlotte, Greenock; carvio

BmSftB&i New Republià, PMÍadetohia; ob-
iectos para a estrada de ferro D. Pedro H.e
da Leopoldina (atracado á cabrêa) e para des-
pacho pinho e machinismos. ."•;'.. ,

Barca norueguense Carl Haasted, Antuérpia ;
trilhos e outros objectos para a estradado ferro
D. Pedro II (Gamboa). „.

Galera inglesa County of Invemess, Glasgow;
.^MMtfkm'|04«nB. Ohristovlo^
.9ero»Jngl*n L^MÀUsoltm. Cardiff; «ar^to (Ilha

Hss Wnradss1 . ¦ _'
Bares laglen tVsa FUnoer, Oissnoek; esrvlo

Galem iaglsta Argus, Glaaaowt eaaos da ferro

Barca portugueza Pereira Borges, sal; (quadro
da carga).

NO ANCORADOURO DA ÇRAIA DO PEIXE

Patacho allemão Meta, Tuyú; xarque.
Polaca hespanhola Maristany, Montevidéu; xar-
que. ¦

Patacho nacional Ayrão, Tuyu; xarque.
Escuna alleman Lienen, Gualegnay; xarque.
Patacho nacional Jambolão, Montevidéu; xarqne.
Patacho oriental D. Guilhermina, Montevidéu;
xarque. ¦

Patacho hespanhol Victona, Buenos-Ayres, xar-
que.

Patacho hespanhol Alfredo, Buenos-Ayres; xar-

Santa Maria, Montevidéu; xar-

Antonieta, Buenos-Ayres;

«EKaínsrçi.tios d.e

E. Johnston & C. (Hamburgo)
Berla Cotrim (Marselha)
Tross Irmãos (Nova-York)
WrighJ.<5íQ. (idem)
J. Albèrt (idem) Ã.',..-.r..~
Phújps Irmãosi (idem) •••••••• '• • • •
Nõrthon M. Yàule (C. da B. Esperança)

que.
Bcrca oriental

que.
Polaca hespanhola

xarque.
Brigue argentino Octavio, Buenos-Ayres ; xarque.
Patacho argentino i?a7iia Blanca, üruguay;

xarque, e 6,200 línguas seccas.
Brieue argentino Volante, Frey Bento; xarque.
Patacho nacional Lynce, Montevidéu; xarque.
Patacho hespanhol Jaimito, Montevidéu; xarque.
Brigue norueguense Vaug, Concórdia : xarque.
Brigue nacional Victoria, Montevidéu ; xarque.
Patacho dinamarquez Arved, Paysandú; xar-

Total.

.610
974
650
569
523
400

6.697

Desde oi» do mez
Em egual período de 1S77.

159.961
171.137

Anacleto
da Silva Ribeiro, equip. 5: c. vários gêneros ;
passag. Antônio Gonçalves Marques de Brito.
N. B.—Sahiu mais o brigue-barca Itamaracá.

29.

o»£© aos üss »T e SS j Cabo^Frio—Patacho Subiil,_M9 tons., m
Saccas I

 1.96Í5'

que.
Escuna dinamarqueza Valborg, Buenos-Ayres,

Barca alleman Johanne Maria, Aio; xarquo.
Patacho hespanhol Bortencia, Buenos-Ayres;
xarque. „ ,

Patacho allemão Pfeil. Colou; xarque.
Patacho hespanhol José Maria, Montevidéu,

xarque.
ARQüBAÇÃO

Barca portugueza Pereira Borges. Lisboa.
visita

Barca ingleza John Trahey, Glasgow.

aiaxxifestos.
VAPOR AMERICANO — CITT OF RIO DE JANEIRO —

DE NOVA-YORK

Armamento: 1 caixa a E. P. Wilson & C.—
Banha: 1,000 barris a Arthur Moss & C., 500 a
ordem.— Calçado: 38 caixas a C. Durham. — Cas-
quinha: 1 caixa a W. P. Tesdale.-Cerveja : 5/
caixas a S. Van Geissel, 2õ a F. Schmid ScheitUn
& C— Chá: 52 caixas a Norton Megaw & Youle.
—Charutos : 1 caixa a A. L. Ferreira de Carvalho
& C—Cidra: 25 caixas a E. P. "Wilson.—Drogas:
40 caixas a A. L. Ferreira de Carvalho & C._; ^3
a W. R. Casseis, 20 a A. L. da Silva Campista,
10 a Antônio Soares Dias & G., 4 a Guimarães
Carvalho & C.— Farinha de trigo : G.500 barricas
a Phipps Irmãos & C.,3,100 ãVright&C, 1,560 a
Watson Ritchiefii C., 500 a Samuel G. Pond
& C.—Fazendas da algodão ; 35 volumes a Daeca
Twist & C, 30 a Barth & C. 21 a F. Straçk & C.,
6 a Ch. Durham & C.; 2 a Watson Ritchie & C.,
1 a Wright & C—Ferragens : 104 volumes aO.O.

— • •--¦"•¦"- t~~i.-« 3 a C. Du-

Despachos do exportação -no dia 39
Bordéüs—Vapor francez Senegal, Gomiz & Pra-

dez, 434 saccas café no valor de 14:217SS10.
NovA-Yonx — Vapor americano City of Rio de

Janeiro, Lackeman & C, 1.731 saccas café no
valor de 56:707j?õ60; J. M. Wright & O, 10,191
saccas de dito no valorde 333:8578160.

HAMBcneo—Vapor allemão Buenos-Ayres. La-
ckeman & C, 132 saccas café no valor de
4:S2-1S320 ; Max Krug & C, 15 barricas tapioca
ndvalor de 252). ; Wille Schmilinsky fc C,
330 saccas café no valor de 12:4488800.

Orne da Boa Esperança— Brigue inglez Silver
Clouã, W. Ritchie& C, 100 saccas café no
valorde 3:2763; Wright & C, 200 ditas dito
no valor de 6:5528 ; Ed. Johnston áb O, l,lo0
saccas dito no valor de 37:6748000.

Havre—Barca franceza Lusitano, A. ^enha^K:
C, 494 couros salgados ns valor de 4:59482UJ.

Liverpool—Vapor inglez Biela, J. Levy & Her-
mano, 150 saccas café no valor de 4:91480JO

Rio da Prata—Vapor inglez Elbe, A. Wagner,
92 saccas café no valor de 3:0138920:

RESUMO
Café, 1-4,560 saccas
Couros salgados, 494
Tapióca, 15 barricas

476:9558600
4:5048200

?8000ao

Total. 4S1:8318S00

Exabavccicões despacliada*
»o dia. SO

Nova-York e escalas—Vapor inglez Donati,
S17 tons., consigs. N. Megaw & Youle; nao
fechou o manifesto. .

Soutiiampton e escalas—Vapor inglez Biela, l,4ü
tons., consigs. N. Megaw & Youle; não fechou
o manifesto. _ V ,. .. „ort. „

S. Joun—Galera ingleza Flyng Foan, 1.0S0 tons.,
consig. Companhia do Gaz; segue em lastro.

Hamburgo e escalas—Vapor allemão Buenos-
Ayres, 1.549 tons., consigs., Ed Johnston & O.;
nâo fechou o manifesto. .-..

PERNAunueo—Escuna alleman Emma, ldb tons.,
consigs. Souza Irmão &, Rocha: seg»0 co™ a
mesma carga com que odtroa. ~ _.„,,-....

Santa Catharina —Lugar portuguez Christina,
230 tons., consig. A. Wagner; manifestou vários
ceneros. . > /..« *

PAHANAGUA-Barca alleman Euterpe, 643 tons.,
consigs. WiUe Schmilinsky* & C; segue em
lastro.James, 45 a companhia Villa ísaoei, 0 a, o. uu- "• * • 

Francisco ds Sol—Barca"ingleza Me-

76 volumes a Silva Monteiro & C—Instrumen- i
tos de cirurgia; 6 caixas a Cardoso & C.—Li- .
vros : 3 caixas a D. Ffaglett.—Locomotivas -. 

j
31 volumes a Norton Megaw & Youle.—Machi- 1

festou vários genero3.
Villa Do Prads—Patacho nacional Argos, 19b

tons., consig. o capitão; manifestou vários
gêneros,numes a JNorton megaw « »|^«-«> Ttajaiit—Patacho nacional Paquete de Itajahy,

de costura: 64 caixas_a^-M^nght o a Itajaiit 
ja ^ ^^^ IrmSo; mani.

asolon
PEDBOU

107.977 kilos-10.790 s
l;978 s :

827 »
40.708 s

S54 pipas.48Éwdos.
9,020 saeeos.

' b 
' 

» -¦

^lõbsnris.
¦¦"' 19>>'.isi'-'-*

Ch. Durham. 1 a C. F. Dunnival.—Machinas de
imprimir: 11 volumes a O. C. James.—Machi
nismos:'21 volumes a Wright & C, 3 a \rens ,
Irmãos, 1 á companhia Petropolitana, Ia Castro
& Irmão.—Manteiga: 21 caixas a Wrightít O.
—Objectos de escriptorio : 3 caixas a S.Von Géis-
sei.—Objectos para uso doméstico: 46 volumes
á ordem, 7 a Lidgerwood, 1 a Samuel Irmãos.
—Photographias: 1 caixa a A. C. Nathan & C., 1
a F. M. Brando».—Polvilho: 25 caixas a Wil-
cock & Adams.—Reloioaria: 3 caixas à ordem,
2 a C. Durham- & C—Typos: 65 caixas a ordem.
—Viveres: 5. caixas a Wilcock & Adams.

VAPOR INGLEZ—BIELA—DO RIO DA PRATA

Carneiros vivds: 200 a Vignolo & Ç 
—Farello;

310 .saccos a ordem.— Farinha de trigo : 2.0Ü0
saccos a J. M. Frias y Hijos* 1,600 a M. F. da
Silva Novaes.—Milho: l.OOü saccos a Phipps Ir-
mãos & C, 500 a ordem, 400 a Vignolo & O., o(M)
a B. Fulqui, 800 a Souza & C, 2o0 a F. Figuei-
rsdo&C, 200 a T>. Xavier Silva*Braga, ISO a J.
Moreira & Genro.
VAPOR ALLEMÃO—BOENOS-AVRES—DO MO DA PRATA

Alhos :'6 caixas a Vignolo & C-—Cebolas : 44
caixas aos mesmos.—Farinha de trigo: 650 saccos
aos mesmos.—Milho: 2,503 saccosaFreitas &, Mi-
randa, 1,408 a ordem, 500 a Berla Cotrim & C—
Phosphoro3 : 20 caixas a A.. Martins Sequeira.

Varara retirados da alfândega
traplobet ao dia 99 .

Alfafa, 133 fardos. ¦ - ¦¦. ¦
Batatas, 500 cestos é 42o caixas.
Banha, 750 barris.

. Biscoutos. 30 caixas.
Farello, 285 saccos.
Genebra, 100 caixas.
Manteiga, 10 caixas.
Marra8quino. 20 caixas.
Massas, 63 caixas.
Milho, 750 saccos. .
Peixe em conserva, .196 caixas.
Presuntos, 10 caixas.
Queijos, 15 caixas. • .• .
Vinho, 68 caixas e 1,06» cascos.

KXPORTJAQiO
Vslorsa exportedoi.no dli

LivaarosL - Vapor inglês «sto» W. VoêAJíO.

164 tons., consigs.
festou vários gêneros.

ag&^rlxaesvto do poríe
SAHIDAS NO DIA 29

Rio da Prata pelos portos do sul — Patacho
oriental Emílio, 105 tons., m. Espiro Cerno-
gocevich, equip., 7: em lastro de pedra.

Portos do sol—Paquete Rio de Janeiro, eomm.
1» tenente E. P. Seixas; passags. tenente-co-
ronel Josó Thomaz Gonçalves e sua família,
tenente-coronel João Theodoro Pereira de Mello,
capitães José Corrêa Telles e sua mãe, Norberto
José do Souza, Sebastião Raymundo Evrerton
e sua mulher, João -Evangelista Leal e sua
mulher, tenente Antônio Leite Bastos, alfe-
res José Theodoro Pereira de Mello e sua fa-
milia, alferes Pedro Ludovico de Almeida Ju-
nior e 1 criado, Dr. Francisco Borges ds
Barros e sua familia, Dr. Virgílio Tavares de
Oliveira, Dr. Estanisláu Emilio ds Brito,
e sua familia; Luiz Donkervan derHoff, Joa-
quim José da Silva Guimarães, Raymundo
José de Abreu, D. Maria Mãcdalena Keller,
Josó Maria de Sá e Silva, João José Gualberto,
Job Pereira. Joaquim Garcia, Francisco José
Pedrssa, Joaquim Eduardo da Silva, Affonso
de Camargo Penteado, Hermino de Souza Mar-
tins, José Frederico Septemberg, D. Justina
Dias de Carvalho, Antônio Avelino do Valle,
Procopio Gomes de Oliveira, Matheus Case-
miro Alberto da Costa, Jonathas Brandão, Au-
custo César de Freitas Costa, Guilherme José
Leite, 9 praças do exercito; os portuguezes
Ricardo Ribeiro Dias, José Ferreira Marques
Junior. Anna Rosa dos Prazeres e 1 filha; o
inelez Jonh Carren; o italiano Petri Giovanni
Baptísta; o sueco Otto Wendt e 364 immigrsn-
tes de diversas nacidhalidades..

PORTS-ALEORK—.JttMulMs CaMVOOneSm ISO. J(Wf.
m. Antônio BÍreira.Soares, equip. 8: c. vários,

ENTRADAS NO DIA

Nova-York e escalas -25 ds. (3 ds.' da Bahia),
paquete a vapor norte-americano City of Rio
de Janeiro, 3,500 tons... eomm. W. Wevr; pas-
sa^S. Sully de 5m»*.a, Or. AÜÍonio íJveB ds
Souza Carvalho, Josó Antônio da Motta, José
Victorino de Paiva, Dr. João B. de Carvalho,
Thomé Nicoláu Holm, padre Manuel de_S. Cae-
tano Pinto, padre Antônio da Conceição Amo-
rim, Joaquim da Purificação Araújo, padre João
da Natividade, padre B. V. de C. Pinto, Anto-
nio Joaquim de Andrade, Simplicio Gomes dos
Santos, Mathias Ferreira da Motta, Gustavo
de Caldas Brito, Jssé Esnaby, Luiz Pendanya,
José Ávila da Costa, Antônio Luiz da Cunha
Bahiana e sua familia; os americanos W. T.
Mavo e sua mulher, Piérre Z. Sihellens, W.
T. Wright, W. H. Purdv, Edward A. Hopkins,
Roland Cotton Smith, Joseph R. Partidge,
Henrv H. Leech, David L. Baungardner, Her-
man 

*C. 
Adams, Frank Bovren; os inglezes

Peter Alphonso Perrin, Edwin Wilcock, mais
16 passags. de 8* classe de diversas naciona-
lidades.

Penro^—59 ds. barca portugueza Firmesa, 4x>
tons., m. Joaquim de Carvalho Rozas, equip.
14: c. vários gêneros a, Braga & Barbosa;
passags. 9 portuguezes, de 3» classt.

Tkoon— 75 ds., brig. austríaco Aurora, 333 tons.,
m. Matteo Prosan, equip. 9 : c. carvaoa Wat-
son Ritchie & C.

Gold Coast Castle—26 ds.. canhoneira ingleza
Avon, eomm. o capitão de fragata L. C. Reppel.

Rio da Prata—41/2 ds., de Montevidéu, vapor
inglez Biela, 1,401 tons., eomm. José Carroll,
equip. 47 : c. vários gêneros a Norton Megaw
& Youle, passags. Manuel Zacarias de Brito e
sua mulher, capitão de fragata Salustiano
Caetano dos Santos, Mathias José de Souza
Ribeiro, sua mulher o 1 criada, alferes Fran-
klin de Lima, Elisiario Lopes da Silva e
sua mulher, Jacinths de Souza, Francisco-
Gabriel da Rocha; os italianos Salvador
Suanno, Biagio Broné, Francisco Fino; os
hespanhóes José Conde Villar, Pablo Lavin.;

mais 2 em transito.
— por Santos, 20 hs. do ultimo, vapor auemão,

Buenen-Ayres, 1,565 tons., eomm. L,-touren-
sen, equip. 50: c. vários genero3 a Edward
Johnston &C; passags. Fernando Cândido Al-
vear; o inglez José Rièardo Wngut ei filha;
os allemães Bertíía Rahe. Emil Saner; o aus-
triaco Martin Besch e mais 49 em transito.

—4 ds., paquete francez Senegal, eomm. Grou;
passags. dar-se-ha a relação amanhan.

Portos do Norte—17 ds., (l.d. da Victoria,) pa-
quete Pernambuco, eomm. Aurehauo Isaae ;
passags. Luiz Gomes Caldeira de Andrade,
Leonido Benicio Mello, Sebastião Gomes Cor-
rèa Miranda, Augusto Jacintho de Almeida,
Ignacio Dias da Costa, Ravmundo Pereira de
Moraes. Ernesto Legros, José Achavenu, José
Rodrigues. Leopoldo Domingos da Silva,capitão
Antônio Moreira de Souza e 1 escravo, Ma-
nuel Mendes de Souza, Leopoldo Domingos da
Silva, Francisco Raymundo Paz e 1 criado,
Raymundo Gonçalves de Freitas, 1 filho menor
e 1 criada, Felix Antônio" Pinto Serodio, Fran-
cisco de Magalhães Couto e sua mulher,
Ludgerio Sabino O. Pinto, Álvaro Pereira
Moutinho, Bazilio Garcia Ferro,. Raymujado
Francisco da Silva, Joaquim Thimoteo de
Vasconcellos, Ricardo de Normaudê, Felix
Normando, José Leandro, Joanna Maria da
Conceição, Luiz de Barros Sobrinho, Joaquim
Augusto, Antonioo João de Oliveira, João de
Vasconcellos, Joaquim da Cunha Meirelles,
Laurindo Marques da Silva, Luiz Henri-
que de Moura Azevedo, Raymuudo Newton.
José Franeisco da Rocha, Maria Julianna,
Francisco Moreira Júnior, Antônio José Bar •
bosa, Germano José do Espirito Santo, Joanna
Riheiroda Rocha. Bernardo da Costa Carvalho.
Dr. Luiz Severino Ribeiro e sua mulher, 35
aprendizes de imperiass marinheiros, • 4 ar ti-
fices, 4 soldados e 2 mulheres, 2 praças acom-
panhando 1 escravo, 97 cearenses e 312 escra-
vos a entregar.

Campos — 4 ds., Sumaca Dous Irmãos, 64 tons..
m. José Antônio dos Santos, equip. 8 : carga
assucar e aguardente a-Reis Brandao_& C.;
passags. Antônio de Souza Meirelles Leão e o
portuguez José Ribeiro. ¦

—3 ds.; Sumaca' Diana, 113 tons., m. Caetano
Marques Corrêa, equip. 7: carga vários ge-
neros a José Narciso de Macedo Braga.

—8 «Ds., Hiate Andorinha, 128 tons., m. Lou-
renço Ferrei» dos Santos, equip. 6: carga;
aguardente a Silva Fonseca.

Macahé—3 ds., Lancha Dous Irmãos, 52 tons.,
m. Clemente de Sá, equip. 3: carga vários ge-
neros a pereira Pinto & C.

Oabo-Fris — 1 d., Patacho Vampiro, 109 tons.,
m. Manuel Tavares de Oliveira, (equip. S:
carga vários gêneros a José Joaquim Peixoto ;
passags. Dr. Francisco dé Souza Oliveira e
José Ignacio Pereira Lemos.

Avisos marítimos
m. Antônio
gêneros.—Patacho
Santos,

Bio de S.
m. Antoni
gêneros.

Masah*—H
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o, 221 tons., m. João Baptísta dos
. t: c. vários gêneros.
Hiate Amélia tt Clara, 100 tons.,

José Ribeiro, equip. 6: c vários

Paquete Ottrtmse, 64 tons., ta.
Dias. squip. 5: e. vários gêneros.

646 toas., a». Jes4
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jjtopoaia.
Santos, S. José..
Southamp. (Hav. Lisb., Pon. s
Hamburgo (Lisboa, UalOa). Fal
Uverpool (Lisboa, Bahia), Lalande
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Ds- Mtjhielo, especialista das moléstias da

Selíe, 
syphilis a utero. R. General Gamüra, 181.

onaultorio, Uruguayana 39 A, Pb., das 8 ás S
horas da manhan, é das 7 ás 9 da noite.

Dk. Hilário db Gouvba, oculista.—Consultório
rua dos Ourives n. 145, do meio-dia às 2.

Dr. João Frahoisco dos Reis.—Rua da Ajuda
n. 161, residência.

PARTEIRA
Mme. MabgttebitÍ., successora de Mme. Daure,

rua de Gonçalves Dias n. 37.—Recebe pensioms-
tas. Consultas das 7 ás 8 horas da manhan e das
3 á3 5 da tarde. Chamados a qualquer hora-

ADVOGADOS
Dr. Henrique Corrêa Moreira. — Da3 11 ás 2

horas. Rua dos Ourives n. 51.
Conselheiro Duarte de Azevedo e Dr. João

Monteiro.—Rua da Alfândega n. 28, das 11 noras
da manhan ás 3 da tarde.

F. Octaviano. — Escriptorio á rua da Assem-
bléa n. 78, das 12 ató ks% da tarde, excepto nas
quintas-feiras.

O ADVOGADO TORQUATO COUTO tem

gtorio 
á rua do General Gamara n

osme Velho n. 15.
Dr- Büsch Varella. — Rua da Quitanda, 133.
Saldakha Maüinhoe Ubaldinòdo Amaral.—

Rua do Carmo n. 40. Das 10 horas ás 2.
íabuco de Araújo. — Rua Pri-
11. Das 10 horas ás 3 da tarde.

raa Von Niemetsr.—Rua do

Dr. José Tito
meiro de Março

Olvkpio G:
Hospício n. 82.

O. Mendes de Almeida. — Rua Nova do Ouvi-
dorn. 33, Io andar.

CORRETORES DE

seu escri-
17 e mora no

FUNDOS
Francisco de Paula Palhaues.—Rua do Hos-

picio n. 2, sobrado.
José Antônio jAlves Souto;*—Rua Primeiro de

Março n. 43. /
Joaquim JcJé Fernandes.—Rucs Primeiro de

Março a. 51/
Luiz RaiBTtiEO Gomes. — Praça do Commercio,

escriptorio _&-. 1.
Caelos Hangeon.— Rua Primeiro de Março

n. 30.
O melhok s mais completo sortimento de lus-

tres, pendentes, arandelias, estatuas, columnas,
globos, lanternas, encanamento de chumbo e
ferro, e tudo quanto pertence a gaz; assim como
se encarrega de todo o trabalho d'esíe gênero.—
Na rua d&Aklíandega n. 78.

BANCOS
Bancc*. Alliança do Posto.—Ag6ntes_ Eackheu-

E6r & Meyer. Rua do General Câmara n. 65.
Mercantil de Vianna.—Agente3 nesta praça,

José Joaouim Coelho & Irmão. Rua do Rosário
n. 106.

Bavtoo Industeíal do Porto.—Rua da Alfan-
de-T-a n. 12.—Saques por conta d'este banco sobre
toaíás as cidades e villas de Portugal, ilhas, Hes-
pantia e Itália.—Rangel da Costa & Guimarães.

Banco da Covtlhã.—Agencia, rua Primeiro de
Março n. 8-3 A. Saques sobro t»tas as cidades e
villas de Portugal.—Suguei Br» a & Fohsecas.

Banco Cosutercial de Guimarães.—Braga &
Sobrinho, agentes, travessa Io Commercio n. 7.

ARMARINHOS
FRA TlbCO JOSÉ DE MlEAXDA & C. — Rua Pri-

meiro de Março n. 19-
Costa Peeeira &. O, —Rua do Hospício ns. S4

«86.
Fitas folicsaes e eonosificas.—Rua do Hos-

picio n. 14, esquina da da Candelária.

LOJAS DS PAPEL E LIVROS
• ¦ tonio José Go-íes Brandão.—Rua da Qui-

tanda n. 90.
CALÇ.-iDO

Garheiros & Moreira.—fluade S. Pedro n. 33.
PHARMACIA

Pharmacia Imt-erial. —Augusto Máximo d*
Veiga. — Rua dos Ourives n. 31.

BOMBEIRO
Gaz, água e ssgotos — sem o que não ha civi-

lisação pos3ival.—Araújo-Carvalho & O—Kua do
Núncio ns. 17 e 19.

ROUPAS E ALFAIATES
Val de Vez & Porto continuam

por preços razoáveis,

MOVEIS E COLCHOAftl*

¦Ao obahdk BiDJoaio. —Completo e ' variaò,..
sortimento de todos os artigos concernentes a est 3
ramo de negocio, por preços razoáveis. Tapetes,
espelhos, gravuras e porcellanas.

Encarrega"--*-*** de encommonáas para fora ds
cA.te._-G. Garcia Seabra 4 '"J- rua da Ajuda
n»!^,46e49:

GÊNEROS AMERICANOS E GAZ

Ao Anjo da .America.—-Rua da Alfândega n. 86.
FABRICAS DE CHAPÉUS

Ferreira Chaves & O.—Rua do Visconde de
Inhaúma n. 42.

Gonçalves Braga dt O. — Largo de Santa Rita
n. 24.

Fernandes Braga & O.—Rua de S. Pedro
n. 194.—Premiados em Philadelphia.

A. A. Figueira & O.—Rua da Quitanda n. 51.

COMPANHIAS DE SEGUROS
Transatlântica.—(De Hamburgo)Contra-fogo.

Agentes, Backhõuser & Meyer. Rua do General
Oamara n. 65.

Fidelidade. — Marítimos, terrestres e sobre
vidas. Capital, 8.000:COOgOQü. Rua da Candelária
n. 18.

Integridade.—Marítimos e terrestres. Capital,
8.000:0008000. Rua da Quitanda n. 89.

Confiança.—Marítimos e terrestres. Capital,
4.000:000/.000. Rua Primeiro de Março n. bfa.

Previdente.—Marítimos e terrestres. Capital,
5.000:0003000. Rua do General Câmara n. *d.

Companhia de seguros marítimos—Nova Re-
generação.—Escriptorio n. 7 da Praça do Com-
mercio.

Garantia. — Seguros marítimos e terrestres.
Capital, 3.500:000f000. Rua Primeiro de Mraço:
n. 7Z1, 1» andar.

KOTEIS
Hotel antigo do Silva.— Rua dos Ourives

n. <_i._Custodio de Souza Guimarães.
Grande Hotel do Império.—Largo da Carioca

n. 20. iiiiiiiiiu

•'•- VARIEDADES
Ao grande mágico.—F. ütotlrfe — Rua do'Ou

vidor n. 107. Telephono, campainhas eloçtnças
perfumarias, apparelhos cirúrgicos e eiectricos

NOVO E O MAIS IMi-OítlANTE ESTABELECIMENTO
de roupas finas francezas de _íabricas especiaes,
para homens, meninos e crianças. Aux WXí.OUb
Palotots, rüa do Ouvidor n. 60.

Antigo e especial estabelecimento dí
roupas feitas para meninos e enxovaes completos
para collegios. Rua de S. Jpse n. 46.

GltAHDE SORTIMENTO DB BOt^S.FECTAS.ÍAB*
homens e meninos. — Pereira Rocha & Vieira,
rua de S. Pedro n. 78.

Germano José de Abreu & O—Completo sor-
timento de rounas feitas do. todas as qualidade -*,

por atacado. Rua do Rosário ns. bo o 87.

PERFUMARIAS
Perfumaria Ingleza de W. J. Loüis. unfca

neste gênero om todo o império, fundada om iwx..
—49, rua dos Ourives. *

Perfumaria ingleza. —Casa do Louls. —Rua

dos Ourives n. 27.
GAZ ... .

Gaz-Gloso.—Novo systema de luz para utaml-
nação publica e particular, pnvilegmo-O Itftogo-
verno Ímrerial.-H. Guimarães & Silva.-Praç»
da Constituição n. 24.

CALDHSREIROS
Rangel da Costa & Guimarães.— Rua da, Al-

fandega ns. 12 e 14. - Importadores de «sobre-
chumbo e folha de Flandres, e fabrica de cal,
deireiro.

LIVRARIAS
COLLEGIAL-ACADEMICA.—Dfc NiCOláU AlVÇS. Rua

de Gonçalves Dias n. -13. Por diminutos preços.
PIANOS

Narciso & C—Rua dos Ourives n. 66.

FABRICA DE CERVEJA
«CSo-oaaaaeyeici»

Importação de gêneros concernentes
brico da cerveja.—Manuel Joaquim
chado, rua de S. Pedro ns. S20 e 322.

-J2EEESS

ao ia-
Pinto Ma-

DECUBÃCOES

COMPANHIA FEPVil
deante a companhia

seus amigos, ou ir

que
Este
será
O preço por

uma ou mais barcas conforme exigir

Paquete francez

Avisa-se ao respeitável publico que de hoje em
põe á disposição das pessoas que quizerem acompanhar s
ao botafóra dos paquetes para Europa — «« ™-™ *™

amaenCÍ.erdv0icoecZecará do 1* de Junho do corrente anno em denote,
feito com a ordem e regularidade do costume,

cada passageiro será de 1*#, ida e volta
„.. ...... ja

|1
Este paquete parte no dia Io de Junho conformo aviso da agencia,, ás

3 horas-da tarde, e abarca largará da antiga estação Fluminense, as 2 horas

da tarde.

*s Jüi

vender
um luzidotendo sempre

sortimento de fazendas paTa os que nos quize-
rem honrar com a sua confiança mandando fazer
por medida asroupa3 de que pre.isarem, â rua da
Alfândega n. 120.

ARMAZÉNS DE MANTIMENTOS
Bkaga & Sobeethos.— Travessa do Commer-

cio n. 7.
Carvalho I-íha&O.. Eua Pri aeirodeS£arço,76

COLLEGiCS
Collegio Gehlen.—Rua do Príncipe dos Ca-

jaeiros n. 77.
S. Pedro ds Alcântara.—Praia de Botafogo

n. 172. Director: Dr. Mascarenhas.
Almeida Martins.—Rua do Lavradio n. 17.

Internato e exíarnato.
Lyceu Conde d'Ç . \— Nova Friburgo.—Filial

do CoWcgio Almsidtí -ji^iting. 
^

àtheneu Fluminense (internafco).—-Rua do Rio
Comprido n. 55.—Directores : Monseiiitor Keis è
Dr. Augusto Eei3.

Externato Brasil. — Instrucção primaria,
secundaria e superior.—Cursos nocturnos de
francez, inglez, allemão, italiano, hespanhol,
arithmetica, álgebra e geometria. — Rua da
Constituição n. 10.

Instituto de Humanidades. — Campo de
S. Christovão n. 9. (Internato e externato).—Di-
rectores: Drs. H. Limpo de Abreu, .Telles de
Menezes e Jacintho Cardoso.

GÊNEROS NORTE AMERICANOS
S. Miguel, Rocha & Leal.— Artigos de la-

vsura, viagem e uso doméstico.—Rua da Alfan-
dega ns. 16 e 33.
Óptica, i-tt.stx**tLna.exa*.*os «l<a mnstoa,

oix,i3.3-'sf*.*3, fixiA-â-as, ©x^a-to-ci©» o isnaat-

Ao Guarant.— Rua da Quitanda n. 85.— Dias
da Fonseca Tavares & C.

VISTORIAS A NAVIOS E CARGAS

ii
ALFÂNDEGA 12 .12 RUA DA

Por conta d'este acreditado estabelecimento sacca-se
sobre

ILHAS

do morpbina, gramma; acetato de potassa, kilo;
ácido acoíico, litro; íicido arsenioso, kilo; ácido
azotico, dito; ácido benzoico, dito; ácido chio-
rydrico, dito; ácido citrico, dito; ácido sulphu-
rico, dito; ácido tartarico, dito; ácido valeria-
nico, gramma; aconito, folhas, kilo; água dis-
tillada de alface, litro; água distillada de aniz,
dito: água distillada de canella, dito; água
distillada commum, dito; água distillada de
flores dô larangeira, dito; agna distillada de
melissa, dito; água distillada ds aortelan pi-
menta, dito; água distillada ds louro cerejo,
dito ; aguà distillada de rosas, dito: água distil-
lada de-sabugueiro, dito; agna distillada de
tilia, dito; água distillada de valeriana, dito;
água de camomilla (distillada), litro; água de Ba-
reges natural, garrafa; água de Baréges artificial,
dita; água de Bonnes, dita; água de Carlsbad,
dita; água do Seidlitz, dita; água de Seita na-
tural, botija; água de Seltz artificial, garrafa;
água de Vichy natural, dita; água de Vidago na-
tural, dita; água de Friederichshaller. dita: água
de Racoksy, dita; ácido phenico crystalüzado, kilo;
ácido gallico, dito; ácido salicylico, dito; agarico
branco em pó, dito; ammoniaco liquido, litro;
álcool a 40", dito; alcoolato de canella, dito; ai-
coolato âe limão, dito; alcoolato de cochlearia,
dito: alcoolato de zimbro, dite; alcoolato de alfa-
zema, dito ; açafrão oriental empo, kilo; águia de
Labarraque franceza, garafa: álcool vulnerario,
litro .* spargos, pontas, kilo ; alcatrão de Guyot,
vidro ; alóes soecotrino, kilo; alumen calcinado,
dito; angélica, raiz, dito ; aniz, sementes, dito;
aniz estrellado, kilo; antimonio dyaphoretico
lavado, dito; apiol, gramma; apiol (cápsula), vi-
dro; artemisia, folhas, kilo; arnica, folhas, kilo;
arseniato de quinino, gramma; arseniato de po-
tassa. dito; arseniato de ferro, dito; arseniato
de soda, dito; arseniato de enxofre, dito; assa-
fétida, gomma, kilo; apargos (sueco), dito; atro-
pina, gramma; alecrim, sumidades, kilo ; alfa-
zema (flores), dito; alforbas (sementes), dito;
almiscar verdadeiro, gramma; althéa .em pó,
kilo; arrobe d'amoras, dito'; assuear de leite em
pó, dito; ávenca do Canadá, dito; alcatrão, dito;,
alvaiade, dito; água ingleza legitima, garrafa;
alcoolato de melissa, Utro; althéa em raiz, kilo;
alcoolato de melissa composto, Utro; acetato de
cobre, kilo; balsamo de tolú, dito; balsamo
peruviano, dito; balsamo de copahyba, Viito;
balsamo tranquiUo, kilo; balsamo commendador,
dito; balsamo Fioravante, dito ; balsamo Geno-
veva, dito; balsamo de Mecca, dito; balsamo opo-
deldoc, dito; balsamo opodeldoc de guaco, dito;
bardana em raiz. dito ; belladona, folhas, dito;
benjoim, dito; bicarbonato do soda, dito; bi-
chlorureto de mercúrio, dito; bismutho granu-
lado de Mentél, vidro; bromureto de potássio,
kilo; bromureto de camphora, dito; borato de
soda, dito; breu, dito; bromureto de ferro,
gvamma; cabeças de papoulas, kilo : calomelanos
ín^lezes, dito; calumba em raiz, dito; calumba
em pó, dito; cápsulas de copahyba, csixa; cap-
sulas de ferro e ratanhia, vidro; cápsulas de ma-
tico, dito; carbonato de potassa, kilo; caroba
em pó, dito; canella em pó, dito; canella em
casca, dito; catho, dito; carbonato do-_ cal,
dito ; carbonato de magnesia, dito ; cevada
em grão, dito; caroços de marmella, dito:
carvão vegetal de Bolloc, dito; carvão animal
em pó, dito; cascas de laranjas amargas, dito ;
cascas de páu pereira, dito; cascas de simar-
ruba, dito; cascas de romans, dito; cafeína,
gramma; cainca em raiz, kilo; camomilla gal-
lega, flores, dito; camomilla romana, dito; cas-
toreo em pó, dito; cáustico d'Albespeyres, metro;
cáustico de Vienna, massa, kilo; centeio espi-
gado, dito ; cera amarella, dito; cara branca pu-
rificada, dito; chlorato de potassa, dito; citratq
de ferro puro, dito; citrato de ferro ammoniacal,
dito: cochlearia, folhas, dito: codeina, gramma:
chloroformio inglez, kilo; chlcoroformio francez
dito; chlorureto de calcium, dite; colchico em po
sementes, dito; coUodio medicinal, dito; cravo
da índia, dito; cascas de jequitibá. dito: cactos
mrandi-flora, dito; cremor de tartaro solúvel,
dito * cremor de tartaro insoluvel, dito: carbonato
dolithina,dito;creosoto, dito; centaurea, menor
falhas, dito; cubebas em pó, dito; camphora,
dito • cigarros do stramonio, caixa * chlorureto
do zinco, kilo; chlorureto de cal. dito ; chloru-
reto do ouro, dito; cicuta, folhas, dito: cipó
cuumbo, raiz, dito: collophonia, dita - maçan de
colloquintidas, dito; conserva de rosas, dito;
conserva do canafistula, dito; conserva de tama-
rindo3, dito; Kousso, dito; cyanureto de potássio,
dito; drageas de colchico de Laurent vidro;
digítalis em pó, kilo; digitalis em folha, dito ;
deato-chlorureto de mercúrio, dito ; deuto-iodu-
reto de mercúrio, gramma; doce amarga, kilo;
diastase, dito; emplastro gommado, dito; em-
plastro* de Durand, dito; emplastro de cicuta,
dito; emplastro de cicuta e mercúrio, dito; em-
plastro confortativo, dito; «-mplastro pez de Bor-

HESPANHA
E

sulphato de soda, gramma; ecyüa em boi-
bos, kile; subnitrato de bismutho, dito; sül-
phato de atropina, gramma; sulphato de ma-
«nesia, kilo; sulphato de soda crystallizado,
dito; sulphato* de morphina, gramma; sulphato
de zinco, kilo: sulphato de potassa, dito-su*..
phato de quinium francez, gramma; sulphato ds
quinino inglez, dita; seidlitz powder, caixa; se-
meo contra, kilo; sparadrapo, jarda;.sforaque,
kilo; stramonio, folhas, dito; stryclunina, gram-
ma; sulphato de Cobre, kilo; sulphato de cobre
ammoniacal, dito; sulphuroto do potássio, dito ;
salycilato de soda, gramma: tanino puro, kilo;
tartaro emetico, duo; tridacio. gramma ta-
fetá inglez*» 1 centímetro; tartarato de potassa,
kilo; tintura de jalapa composta, dito; thereben-
tina do Veneza, dito; trevo aquático, dito; uva
urcina, dito; unguenlo de sumos, dito; unguento
napolitano, dito; unguento de populeSo, dito; un-
guento de condessa. dito: valerianato de quinino,
gramma; valerianato de atropina, dito; valeria-
nato de zinco.dito; valerianato*de ferro, dito; vera-
tro branco.kilo; veratrina, gramma; veratro verde,
kilo; vinho de jurubeba, garrafa ; vinho de Chás-
saing, dito; vinho de D*sart, dito; vinho quinino
de Labarraque, dito; xarope de Portal, kilo; xa-
ropc de proto ioduretode ferro deBlancard.vidro;
xarope bromo iodado de Legoux, dito; xarope de
Chable.dito; xarope do ioduretode ferro de Laroso,
dito; xarope dc iodureto de potássio de Larose,
dito; xarope de bromureto de potássio de Henry
Mine, dito; zimbro, bogas, liüro; xarope de
seiva de pinheiro marítimo de L-sgasse, vidro;
daléarina e ferro ie Peckolt, vidro; papel de
philtra grosso, resat; idom fino, dita; bocetas
paira pilulas. groza; rolhps para garrafas, 100;
rolhas para vidros, ditu; algodão em rama, kilo;
gottas japònezas, vidro; areemetro de Baumé,
um; corta raiz de lamina redonda, dito; syphão,
dito; espátula de aço, dito; gral de mármore,
dito; gral de vidro, dito; copos graduados para
500 grammas, dito; copos graduados para 250
f-rammas, dito ; copos graduados para 135 gram-
mas, dito; funil dè 

"vidro--para 500 grammas,
dito; funil de vidro para 250 grammas,'dito;
funil de vidro para 12o grammas, dito; tubo de
granulos de medicina de Burggraeve.^.dito;
seringa de borracha branca para uretra, dito;
seringa de borracha branca para vagina, dita;
seringa de borracha branca para clysteres, dita;
balança granataria de precisão com caixa e pesos,
dita; balança de 1 kilo com os competentes pesos,
dita, bastão de vidro de 20 centimêtrosldè qbmpri-
manto, dito; cápsula de porcellana para 250
grammas de capacidade, uma; cápsula de por-
cellana para 500 grammas de capacidade, dito;
cápsula de vidro, dita; provete graduado dc 3 de-
cilitros, dito; copo para experiências, dito ; papel
(jvra-sol azul, caixa; papel gyra-sol, vermelho,
(fita.

GÊNEROS DE SECCOS E MOLHADOS
Araruta, kilo; letria, dito; assuear refinado de

1« qualidade, dito ; assuear refinado do 2« quali-
dade, dito; assuear mascavo, dito; aguardente de
canna, litro; azeite doce, dito; azeite refinado;
dito; amêndoas descascadas, kilo: arroz, dito;
alhos, cento; banha americana, kilo; >acalhau,
dito ; batatas, dito; cevadinha, dito; café moido,
dito; chá Hvsson, dito; cognac, garrafa; cebolas,
cento; cerveja preta, ingleza, meia garrafa; cor-
veja preta, nacional, dita; carne secca, kilo; fa-
rinha de Magé, litro; frango, 1: filhote de pombo,
1; feijão, litro; galinha, 1; goiabada, kilo; gelea
de mão de vacca, copo; geléa de marmello, dito;
carne de vitclla, kilo ; carne de carneiro, dito;
banha derretida.dito; banha em rama, dito; gelea
de gàllinha, copo; geléa de musgo, dito; genebra,
botija; matte em pó. kilo; inatie em folha, dito ;
macarrão, dito; maisena, dito; marmellada, dito;
manteiga, dito; milho, litro; ovos, 1; sabão
amarello, küo ; dito preto, dito: sagú, dito: sal
commum, litro; dito reíiuado, kilo; tapioca, dito;
tijolo de areiar, 1; toucinho de Minas, kilo ;
vinho do Porto engarrafado, garrafa; dito de pipa,
dita; dita de Bordeaux, dita; vinagre de Li&boa,
litro; vinho branco, dito; velas de composição,
1; ditas de sebo, 1; pão de 1-25 grammas, 1; roscas
de 64 ditas, 1; bolachinhas americanas, kilo ;
ditas doces, dito; Biscoutos, dito; carne de
vacca, dito ; dita de porco, dito.

Hospital de S. João Baptista de Nitheroy, 25
de Maio de 1878.—O escripturario 

*"

Rosa.
Pedro José da

ACTOS RELIGIOSOS

«•

Rangel da Costa & Guimarães
SBs

lilI .IPttflii
Domingo, 2 de Junho, haverá sessão, ás 10

horas da manhan, para eleição da directoria
effectiva, no sobrado á praça da Constituição
n. 6S-,co»=-*a*.*M tütíus os Sr^ ,a-ssoi*ia.i-*S elao
associados a comparecerem a esta reunião. Rio,
29 de Março de 1S78. — O secretario, Martins de
Araújo.

Grande Oriente tJiaí«1o do Brasil

Sessão ordinária do Grande Oriente, em con-
tinuação, no dia *1 de Maio.—Dr. Freire do
Amaral, secretario geral. V

¦¦-¦ oerpo a.© Bomljeíroá

Este corpo recebe propostas ató ás 12 horas
do dia 5Me Junho vindouro para o fornecimente
de diversos artigos, durante o 2° semestre, con-
forme o annuncio pubücado no Diário Offieial
de 30.

Valehtim
Commercio.

Ribeiro dos Santos.—Praça do

mouHADOS
Irmão.—Bus dc Visconde de

Companhia de S. ChristoYão
Faço publico que a companhia recobe como

pagamento de passagem e troca por dinheiro no
seu escriptorio, á rua do Visconde de Itaúna
n. 273, das 10 horas da manhan ás 2 da tarde ate
o dia 30 de Junho, próximo futuro, os coupons
que ató aquella data lhe forem para uma e outia
cousa apresentados; ficando d'aquelle dia em
deante sem valor cs referidos coupons.

Rio, 28 de Maio de 1S78.— Silva Porto, ge-
rente. .*•"

IaocomotoraO omp anMa

Convido os Srs. accionistas a reunirem-se
em assembléa geral extraordinnna no dia 4
de Junho próximo, ás 11 horas, no saiuo do
Banco Rural e Hypothecario, para a eleição do
conselho fiscal, e da commiseão especial, que
deve ser eleita de conformidade com a resolução
da assembléa geral em sua sessão de 3 do cor-
r*Rio' 

de Janeiro, 27 de Maio de 1873.— Barão de
Mesquita, presidente. (*

Magalhães &
Inhaúma n. 6.

Magalhães & Bastos.—Rua do Gànsrai i.»a-
maran. 13.

T.NTAS
De Montetro.—Tinta violeta e preta. En. todas

as livrarias, armarinhos e lojas de ferragens. •

PINTOR DE CASAS
Por empreitada oo a jornal, trabalhos de pin-

cel até caiações; epcarrega-se de concertos de p6-
dreiro e carpinteiro"; concerta telhados, para o
que tem officiaes apropriados.—Ns rua de S. Jo3é
n. 55, sobrado.

CHAPÉU?. 5 fWODAS
José Goursand, importador de chapéus extran-

ceíros e dè artigos de modas par» enfeites.—
24 rua da Quitanda, e da Alfandege n. 25.l SOLICITA DORES

Fernando Tdpper. — Rua do Carmo n. 40,
1> andar, das 8 horas da manh&n as 3 da tarde.

FOGÕES
"W. R. Cassels & C, únicos agentes e impor-

tadores de fogões dos Estado3-Unidos—os mais
aperfeiçoados, fortes e econômicos que se fazem
ho mundo.—N. 13, rua Primeiro de Março.

HODISTA E COSTUREIRA
L. M. da Cruz. —Rua da «Quitanda n. 44,

sobrado.
BROGARIA

André Q. de Oliveira.— Rua Sete de Setem-
bro n. 14. Vônde mais barato que qualquer
outra casa.

DENTISTAS
Coachman & Rambo.— Rna do Ouvidor n. Ii30,

_L«» andar.
FAZENDAS, MODAS E ESPECIALIDADES

An eok marche.—Henrique de Magalhães &
O., rua da Quitanda n. 74 B.

ARMAZÉM DE FERRO
Guimarães, Franco, Soares & C, suecessores

de Oliveira Guimarães & Franco e de Soares dé
Oliveira & O.—Rua de S. Pedro ns. 49 e 51.

AGENTES DE LEILO.ES
João Banoalari.—• Rua de S. Pedro n. 54.
A. O. da Silva Bráoa. — ~Buá da Quitanda

n. 115. -
M P. do Amaral Pimenta.—Rua de S. Pedro

n. 74.
P.40T0GRAPH1A

Da A J. de Faria Bbito.—Retratos por todos
os systemas e preços. Rua da Quitanda n. 27.

LOJAS DE LOUÇA

Ferreira Leitk So 6. — Rua da Candelária
n. 15. '

otxtx mvL9«*rlor • mmm.*Bn**»a both

Brito Carneiro & C—Rua da Candelária n. 4.
" 

FERRAGENS, ARMARINHO E DROGAS
Bocha, Brochado & O. —Bua Primeiro de

Março n. 68.
Gomes de Castro ft C—Bua do Visconde da

Inhaúma h. 12.'
LniA Òíbvalao & Araújo.—Bua da Quitanda

•n: 159.
Be__*o=t õl O.—Bua do Visconde de Inhatima

n. 24. ;
/ *T*.BELLlAES x ^

Besidendai Mtâtfü n. ÍW.
AR4, _iÉNS DE VINHOJ5

(^WiiJTilSr^HEBAL DA AOBlOXWIinim. DAS TINHAS
«no alto Dotrao.—Agencia geral, no império, e
*«ri^%&tofcnô Bfo tó:Jansiro.~BiinI*ini«i«)
de Março n. 60. '_,,_,

Himb, Zbnha& Éfn.TwnA.--Bii« Primeiro de
Março n. 64:.

r d* aáoinado» por
Ulo • m *«r»r«Jo ;.-

Sc, Tbixjura-—Riu» do BoMifo n. 61.

Estrada dô ferro de Cantagallo
De ordem da directoria se faz publico, que re-

eebem-se, até o dia 19 de Junho próximo futuro,
propostas para compra de ferro velho, consis-
tindo principalmente de trilhos, ferramentas inu:
tilizadas, peças de carros, etc. Este material será
entregue ao comprador, em Villa Nova onde se
acha depositado. Não se recebem propostas para
menos de 50 tonelladas e nem se permitte esco-
lher o ferro.

As proüostas deverão ser entregues no escri-
ptorio á rua Municipal n. 162» andar, onde serão
abertas no dia 21 ao meio dia, em presença dos
PrE^criptorió do chefe das officinas da estrada de
ferro da Cantagallo, em 28 de Maio de 1878.—
(Assignado) Felippe Carpenter. l"

Consulado gorai d© Portugal no
Kio d© Janoiro

Por este consulado geral se faz publico, para
conhecimento dos interessados, que tendo o ca-
pitâo da barca portugueza Leal, apresentado um
protesto contra mar e vento, qua se acha devida-
mente ractificado, e requerido vistoria ás esco-
tilhas do mesmo navio, deverá esta ter logar no
dia 31 do corrente, áo meio dia.

Consulado geral de Portugal no Rio de Janeiro
em 2S de Maio de 1S7S.—Lieis Corrêa da Silva,
encarregado do consulado.

ATTENÇÃO
COMPASBIA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO A YAPIU

AMORTIZAÇÃO do empréstimo auctorizado p»r
resolução »a assembléa geral dos accionistas
em 4 db fevereiro de 1874.
A directoria resolveu convidar os Srs. possui-

dores dos titulos do referido empréstimo a virem
receber seu importe com os juros, no escriptorio
da companhia á rua Primeiro de Março n. 56, no
dia 7 de Junho do corrente anno, deixando de
vencer juros d'aquelle dia em deante.

N. B.—Os titulos teem de ser apresentados no
escriptorio da companhia, com dous dias de an-
tecedencia, para serem processados e calcudados
os juros. - . , _,-_» „. ,

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 16/8.—Stanley
Toule, presidente. ,"

COMPANHIA DE SEGUROS CONTRA FOGO

KOPiTH BB1TISH & flEBCAKJIL
ESTABELECIDA EM LGNBRES EM 1809

GAjPITAL
20.000:000^000

FUNDO DE RESERVA

Estrada de ferro de Cantagallo
De ordem da directoria se faz publico, que re-

cebem-se propostas até o dia 19 de Junho pro-
ximo futuro, para a compra de cerca de 200 tonei-
ladas de moinha de carvão.que se acha depositada
em Villa Nova, onde será entregue ao comprador.

As propostas deverão per entregues no escri-
ptorio á rua Municipal n. 16 2» andar, onde serão
abertas no dia 31 ao meio dia, em presença dos
prEscriptoriòdo chefe das officinas, em 28 de Maio
de 1878.—Felippe Carpenter. C

8.000:
AGENTES

SCHMIDT,SYMOIS.MAKGLIKEY
107 RÜADÁQUITABA 107 

"

rtMMÂL E MERCANTILil-UW 114
DO

RIO DE JANEIRO
119' TVUJ*. X»A. QUITA-WIl-A. MO

Recebe dinheiro a prêmio em conta corrente e
em letras a prazo fixo.

Dá cartas de credito e sacca:
Sobre o Union Bank of London.
Sobre o Banco de Portugal na Caixa Filial,

do Porto e agencias pagaveis em Portugal, Lon-
íll" A ci A 

"P 
«1.1*1 fi

Sobre o Banco Luzitano. sua Caixa Filial do
Porto e suas agencias.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1877. —
Manuel Alves da Silva Pinto, secretario da
directoria.

gonha, dito; emplastro de Vigo. dito; enxofre dou-
rado de antimonio, dito; enxofre sublimado e la-
vado. dito; ergotina de Bcnjean, gramma;esca-
monéa em pó, kilo; espermacete, dito; ether sul-
phurico, litro; essência de limão, gramma; essen-
cia do valeriana, dita ; essência de bergamota,
dita ; essência de rosas, dita; essência de cravo,
dita ; essência de canella, dita ; essência de hor-
telan pimenta, dita : essência de hortelan vi.li.ar,
dita : essência detomilho, dita; essência de fio-
res de laranjeira, dita ; elaterio inglez, dita;
encerado inglez. metro; extracto de aleerim,
kilo ; extracto de beiladona, dito ; extracto de
cainca, dito ; extracto de camomilla, dito ; ex-
tracto de cicuta, dilo; extracto de colchico,
dito • extracto de monesia, dito ; extracto de
coloquintidas. dito ; extracto de coloqumtidas
composto, dito ; extracto secco de quina, dito ;
extracto raolle de quina, dito : extracto de
digitalis, dito ; extracto de doce amarga,
dito extracto fluido d*' cundurango, vidro;
extracto de lactucario, kilo; extracto de meimen-
dro, dito; extracto gommoso de ópio, dito; ex-
tracto de salsaparrilba, dito; extracto de caroba,
dito ; extracto de scylla, dito; extracto de poly-
cala, dito;: extracto de.Valeriana, dito; extracto
de ipecacuanha. dito; extracto de tarraxaco, dito;
extracto de alcaçuz, dito; extracto de aconito,
dito • extracto de arnica, dito; extracto de favas
de Calabar. dito; e*xtracto ds calumba, dito; ex-
tracto de elaterio aquoso, gramma; extracto de
fel de boi, kilo; extracto de guaco, dito; extra-ito
de genciana, dito; extracto de jalapa alcoólica,
dito • extracto de noz vomica, dito; extracto de
ratanhia, dito: extracto de. rhuibarbo, dito; ex-
tracto do Saturno, dito; extracto de stramonio,
oito ; fios de linho, curtos, de Lisboa, .dito; ferro
reduzido pelo hydrogeneo de Quevcnne, vidro.;
fios de linho, longos, de Lisboa, kilo; fumaria,
folhas, dito; folhas de hortélàn-vulgar, dito; fo-
lhas de hortelan pimenta,dito;folha;à dn laborandy,
dito: folhas de belladona em po.kilo; Fahnestock,
vidro * flores deborragem, kilo; flores de mnlvs,
dito * flores de althéa, dito; flores de arnica, dito;
flores de papoulas, dito; flores de sabugueiro,
dito: flores do tilia, dito; flères de violas, dito ;
flores de laranjeira, dito;flÒres de.pecegueiro,
dito; fumaria, dito; gengibre em raiz, dito; gly*
cerina ingleza, dito; gomma arábica em pó, dito;
comma arábica em grãos, dito; gomma gutta em
nó, dito; gomma ammonii-.co, dito; granulos de di-
eitalina de Homolla & Quevenne, vidro; gramma
cortada, kilo; guaraná, dito; guaiaco (raspa), dito;
eomma galbano, dito; genciana em raiz, dito;
lommaalcatira em pó, dito; granulos arsemeaes
de Boudin, vidro ; granulos de atropina de Burg-
eraeve,tubo;granulosde' strychinina de Burggrae-
ve dito ; herva cidreira, folhas, kilo ; hydrato de
chioral, gramma; hypophosphito de cal, kilo;
hvno-sulohito de soda, kilo; herva tostão, raiz,
dito ¦ hypo-cblorureto de cal, dito; hysopo-flôres,
dito' iodureto de potássio, dito; iodoformio, dito;
iodo' metallico, dito; iodureto de chumbo, dito;
iodureto de mercúrio, gramma; iodureto de ferro,
dita* iodureto de enxofre, dita; jequenoba
folhas, kilo-, jalapa empo, dito; kermes mme-
ral dito; gomma kino, dito; lactucario, dito;,
limalha de ferro porphyrizado, dito; linhaça em
nó.fresca, dito; linhaça em grão, dito; losna, folha,
dito • lupulo, dito; lycopodio em pó, dito; lobelia
inflato, folhas, dito; lupulina, gramma; magne-
sia calcinada, kilo; magnesia fluida do Murray,
vidro- malva, folhas, kilo: manna commum, dito;
manná em lagrimas, dito; mannita.dito; manteiga
de cacau, dito ; meimendro negro, folhas, dito;

Innocencio Ennes Carrilho, suas irmans,
D. Maria José Marcai e Francisco José Corrêa,
convidam aos seus amigos
pahhárem os restos mortaes
irman e sogra i>. Cario*»
Oax-x-iliio, hoje, ás 4 1/4 horas da tarde, para
o cemitério de S. João Baptista, sahindo o corpo
da casa.n. 8 da rua do Passeio.
.......—MaaE-_________________g_l .MP-**r«*ar*l'rimrillla.lli > 1

Sem marca: Uma lata com dons chapéus usa-
dos, uma malla pequena, de couro, uma cesta
pequena de vime, quatro colchões, travesseiros,
capa, uma eama .de lona, um cabida, um sacco
de roupa usada e nove cadeiras diversas, todas
usadas,. 04

Sem marca e sem numero : Um sacco eom «4
paras de tamancos.

Marca cônsul portuguez, B. deWildieh por
baixo: Tres pacotes com musicas impressas,
pesando 40 kilos. ....

MarcaMPSC: Uma caixa contendo livros
encadernados, impressos, pesando 75 kilos.

Marca II M S Volage, Lient Altheus por baixo:
Uma caixa com roupa usada e diversos objectos.

Sem marca: Uma caixa contendo 12 latas com
leite condensado, pesando nove kilos.

Marca RAM II. sem numero: Uma caixa
cqntendo diversos objectos de uso e um relógio
ds ouro.

Marca Carro Clav: Uma caixa contendo livros
usados.

Marca Emanuel Victoria, Rio Grande do Sul
por baixo : Uma caixa com roupa usada.

Sem marca: Um bahú com roupa usada.
Sem marca: Quatro caixas contendo 100 cha-

rutos nacionaes cada uma.
Sem marca: Tres revólvers de seis tiros cada

um.
Sèm marca e sem numero: 311 volumes com

saccos, pesando cada um de 35 a 45 kilos fven-
ficado o peso no ácto da sabida).

APPREUENSÃO
Sem marca: Uma caixa contendo uma machina

para amollar.
PRAÇA N. 18

Marca J M S, n. 31: Uma caixa vasia.
Marca J R: Dous barris de 5° vasios.
Marca E C: Um dito de 10» vasio.
Marca V D: Uma pipa vasia.
Marca G B «om A B por baixo : quatro barris

de 4» vasios.
Marca AFSfcC:£4 ancoretasvasias.
Marca A,S C : Uma pipa em aduelas, pesando

S0 kilos.
. PRAÇA Ni 19

Marca quadrangulo com C no centro, n. 2,121/5:
Cinco caixas, contendo chitas em cassa, pesando
510 kilos.

Mesma marca, n. 2,126/S: Tres caixas, conten-
do chitas em morim, pesando 5S4 kilos.

Marca B T: Uma caixa, contendo oito botijas
com genebra, capacidade 10 1/2 litros, força real
cinco litros.

praça x. 17
Marca S S & C com L H por baixo: 44 peças de

riscado de algodão muito avariadas. "*. -
Alfândega do Rio de -laneiro, 27 de Maio de

1878.— O inspector, A. P. da Costa Pinto. (.

COM O PRAZO DE CO DIAS
PARA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DE J0SÈ DE ARAUJS

MOTTA>
O conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa,

iniz de direito da segunda vara commercial d'esta
cérte do Rio de Janeiro, etc. Faço saber aos que

presente edital..virem, que na execução que
corre-por este juizo, promovida por Francisco
Jesó da Silva Pimentel contra José de Araújo
Motta, tendo este fallecido, e devendo a mesma
execução correr contra seus herdeiros, pelo exe-
quente me foi feita a seguinte petição: —Illm. e
Exm. Sr. conselheiro Dr. juiz de direito da se-
gueda vara commercial.—Diz Francisco José da
Silva Pimentel, que na acção crdinaria, que por
este juízo corre pelo escrivão Piato, entre partes
ò supplicante e o fallecido José de Araújo Motta,
deixou este por herdeiros saus filhos José de
-\raujo Motta Junior e D. Sabina Sevorina da
Motta Dias e o marido d'esta Manuel Gonçalves
Dias; e, porque pretende o supplicante proseguir
nos termos da referida acção, quer fazer citar os
referidos herdeiros do fallecido Motta para na
primeira audiência d*est*a juizo falirem aos ar-
tigos de habilitação, para com elles correr a
causa; mas, achando-se os referidos herdeiros
ausentes d'esta cèrte, e dizem que de passeio na
Europa em logar incerto e não sabido, sao os ter-
mos de proceder-se á citação edital; por isso o
supplicante requer a V. Ex. que se digne orde-
nar, que se proceda á justificação de ausência dos
supplicados e, que julgada por sentença, se ex-
peçam editaes com o prazo e annuncio pelo
jornal que V. Ex. determinar e marcar, para o
fim de serem os supplicados citados para o fim
requerido, sob pena de se lhes nomeiar curador,
que os represente no processo de habilitação.
E neste sentido o supplicante requer e pede a
V. Ex. seja servido ordenar a que se proceda à

i justificação de ausência dos supplicados no dia
a hora, que o escrivão designar.—E. R. M.—Rie

i de Janeiro. 6 de Maio de 1S78.—Francisco Zosè
• da Silva Pimentel. Estava ihutillza-la uma

wnWMsSeaga».»

NOVA-YOM & RIO DE JMEMO
SIIAI PACKIT CMPAIT

» .. ..'__• ¦  - ••/ ¦ ; -v-

O novo e magnífico paquete norta-amerieano

CITY OF RIO DE JANEIRO
DE 3.500 TONELADAS

«ntrado de Nova-York voltará para o mesmo
porto com escalas por

BAHIA, PERNAMBUCO, PARA' E S. THOMAZ
no dia 5 de Junho próximo, ás 10 horas

da manhan.

Para encommendas
Agencia

e passagens tracta-se na

2 PRAÇA DÁS MARINHAS 2• -
Para carga com "W. c?. r?ooit» ...

3 PRAÇA DO COMMERCIO 3

OS PREÇOS DAS PASSAGENS SERÃO
XA PRIMEIRA CLASSE -

Para Nova-York -. § 175 em Guro.
» a Bahia  80S000 em moeda corrente.
» Pernambuco. IOlíSOOO *>
i> o Pará  *2308g<H) »

... *

Os mais pormecores
tunamente.

serão publicados oppor-

¦£"—**~&Sfe

«fc^AiJlvf*^,

L!flÍIWL,81âil411!fElWll
ÍI» SlilKMl

D0.J.-5 rirg\CLN7JLA.U >í"--;a---a-,aCsOb. roía o» go-
yernos do Brasil e da Bélgica «*hem de
Liverpool (com escalas por Lisboa) ,

noa dlí>s 2, 10,12. S0 s, 22 de- caci_i niez, ü de
Loadreá (ec-m esealas de icluerpia «
Havre)

nos alim õ, 1C c- Só do *__!ã_*_ mez, _>*^rjt y>a portou-io
a*i| smt&ii

tra-ici-do cai.
DâfiAh 5 k

gi. e i>^ssageiro3

Recebei ic.2ib.-7r.. cargra _ ^as^elro^ àni todos
os portos de oscila para Paranaguá, fJanta-Ca-
tharina, i-:io-Gr£r.do do Sal 0 Porto-Aiegre, porbaíds&ção aoj paquetes, brasileiros da mesma
sompanhia sahindê da cèciá nos dia. ü, 17 e 25
do mez, os quaes, na iori-.ã-viasrem, rocebem carga
s passageiros 1103 portos do s.-5l tara Europa.

Os paquetes bsl_-as da eoEinanhiR 3<-.hem d»
sorte no3 dias 3V Tá a Sr* >!-_ __.___. nr.ez, país.
SouíhampíGü &«•*« f
pia, com escala

E tsra outros vapores v.ãc-
companhia para

ÍÍT>ÃíTil

SQ ¦:•< •_-_

ípar^ Londres) e Aniuer-
jor Haliiã e Lisboa.

: cr*. mezes aarmesm*

ui REiit OOl-.

E 0j^

HA\RB..

líSTADOS-UNíOOS.

F»*a mais IsfónsaçScs díríja-se sos agentes?

^ T-.^rf.nte-? nara acom- estampüha de duzentos réis. Emw>]a petição deie§SeprSaamae,' o seguinte despacho : Como 
^á| 

e informe o
rui,a ___,__Ln©a escrivão dia e hora. Rio, o de Maio de i»í****—

Carlos A
amigos e aos
tini
que por

Bento Lisboa.—Replita. - Exm. Sr.—O suppli
! cante por engano requereu habilitação em autos

do acção ordinária, quando deve ser nos autos de
execução, que por este-juizo e cartório do^scriyão

* Pinto move o supplicante conira José de Araújo
I Motta, por isso vem rectilicar o engano dado na
j petição.—E. R. M.—Rio de Janeiro, lõ de Maio

de 1S78.—Francisco José da Silva Pimentel.o
Despacho :—Sim. Rio, 17 de Maioue 1S7S —Bento

„,.. „„„„ Zisôoa.E.tendo o supplicante exequente produzide
, Brondi e sua mulher rogam aos seus j guag te3temullhas £ava justificar o deduzido em
tos do finado constantino i»ía- paticão,- rforam-mo os autos conclusos, e
!-' l.>n-.it.»'«>..i'.i»'»«a-i" ..IV... , 

^^ geguinte . Julgo
de folhas; e, èm face

ã

o caridoso obséquio de assistirem a missa, j nenes proferi a sentença do
. ..or alma d'aquelle finaao mandam celebrar,, se5tença a justificação ^ „..,„» . ... ^... —

no dia 1<» de Junho, as 9horas, uaegre_ade_\ossa . g prova dada, ..stando provada a ausência dos
,ia r".a.T.aia-.ifir5n Outrosim agradecem.a 1 í\?__j„ __.  i_.. a._ —„„¦>„ ^« í-.«oSenhora da Candelária, uutrosim a

S. Ex. monsenhor Felix o gratuito è generoso
offerecimento coro rolação,ao finado,-por acceitar
o encargo de rezar a meatnà miSsa. (-

!«.nj>l»J-^-JI.*i.tJIM

EDITAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

EDITAI. DE PR.\ÇA JT. 20
Pela inspoctorii da alfândega da corte se faz

publico, que no armazém de consumo, no dia
1» de Junho ao meio-dia, S8 hão de arrematar,
livres de direitos, as mercadorias seguintes:

Marca S B & C n. 1. Um fardo com panno azul
próprio para tropa, pesando 17 kilos.

Marc» J P OM n. 1,634. Uma caixa contendo
1*> c_a*-rafas com vinho secco, medindo S litros."Marca 

T G & C ns. 1,008/10. Tres fardos com
xergas ds linho, pesando liquido 37õ kilos.

Marca. F ri «5c O n. 1. Uma caixa contendo
duas espingardas de um cano com baioneias.

Marca A. C. Backer e por baixo commando
dos Estados-Unidos. sem numero. Uma caixa con-
tendo roupa feita de casimira não especificado,
pesando 9 kilos, uma dúzia e nove camisas de
meia de algodão, uma dúzia de pares de meias
de alsodão, curtas, uma dita do ditos ditos de lan,
curtas, um estojo para viagem com preparos para
homem e varias miudezas.

Marca C L J & C por baixo Y, n. 157. Uma
caixa contendo 50 dúzias de camizas da meia de
algodão.

Marca T J C A sern numero. Uma caixa con-
tendo dous telescópios de madeira fina e vistas
para os mesmos, pesando 12 kilos.

.Marca S dentro de um quadrangulo
n. 1. Uma caixa contendo cassas
quatro fios, pesando liquido 62 kilos.

Marca L & J e por baixo J V n. 2,112. Uma
caixa contendo 103 dozias de escovas com cabos
de osso para dentes.

Marca J J S M & O n. 101. Uma caixa con-
tendo perfumarias, pesando liquido í*0 kilos.

Marca dita n. 105. Uma caixa contendo per-
fumarias, pesando liquido*80 kilos'.

fíüníUri. iíiÜiUüvv ee ÍüUÍjS
20 Ríia YÍSCOBuí th ínhalíiiià 20
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PAGUETES B^4SILEÍ"ftOS
-VUV —

l»03s*iros Si*» 3ç©5-_»j_-í_:

Por oríem superior a sahida do

PAQUETE AVAPGR

e S por fora
de mais de

supplicados em logar incerto, mando se faça
a citação por editaes na fôrma e para o fim.
requeridos,: pagas pelo justificante exeqneote
as custas 

"do 
incidente. Rio, 23 de Maio de

1878.—Bento -Lúis de Oliveira Lisboa.—Em
conseqüência d'esta sentença, fez o„* exeqüènte
a seguinte petição*. —llim. e Exm. Sr. cbnse-
lheiro juiz da segunda vara cbmmercial.—Diz
Francisco Jo3é da Silva Pimentel, nos autos de
execução, que promoveu contra o fallecido José
de Araújo Mottu, por este juizo e cartório do es-
crivão Pinto, procedeu o supplicante à justifi-
cação de ausência dos filhos e genro d'esse
fallecido, paVa falarem a artigus de habilitação,
cuja justificação foi por V. Ex. julgada proce-
dente e provada, mandando proceder á citação
edital dos supplicados, sem que entretanto V. Ex.
designasse praso da referida citação; pelo que
vem o supplicante requerer a Y. Ex. se digne
marcar prazo legal para a citação edital dos sup-
plicados, que actualmeoíe residom em Portugal,
conforme consta ao supplicante, cuja viagem se
faz hoje eia 15 ou 20 dias. E para isso o suppli-
cante requer e pede a V. Ex. se digno deferir na
fórroa requerida. E. R. M.—Rio de Janeiro, 25
de Maio de 187S.—Francisco José da Silva Pi-
mentél. Na qual dei o despacho do teor seguinte:
Marco o prazo da tíü dias. Rie. 25 de Maio do
lá7d.—Bento Lisboa. Em virtude do que se passou
o presente edital, pelo qual sao citados os hor-
deiros de José de Araújo Motta, os quaes são
José de Araújo Motta Junior. D. Sabina Severina
da Motta Dias e seu marido Manuel Gonçalves
Dias, para virem a este juizo, depois de findos os
fiO dias, que lhe serão assignndos em audiência,
ftlar aos artigos de habilitação., que lhes serão
propostos pelo exequeute Francisco Josó da Silva
Pimentel, para com os mesmos habilitados her-
deiros do 

"finado 
executado, correr a sobredita

execução seus ulteriores termos, sob pena de
revelia e de ser nomeiado curador que os repre-
sente. Para constar mandei passar o presente e
mais dous de egual teor, que serão publicados e
affixados na férma da lei. DaJo e passado nesta
corte do Rio de Janeiro, aos 25 de Maio de 1878.
—Eu Joaquim Ferreira Pinto^ o subscrevi.—
Bento Luis de Oliveira Lisboa.

ap M, «# >&
está transferida para o dia 2 de

horas da manhan.
Junho, ás 10

Não fará escala pela Victoria.

N. B.—Este vapor vai pintar o fundo no porto
do Maranhão.
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COMPANHIA BRASÍLEÍM
DE

NAVEGAÇÃO A VAPOR
PORTOí BO NORTE

Tendo o governo imperial requisitado o vapor,
que tem de sahir no dia 1 do próximo futuro, paralevar mantimentos em soecorro das províncias
do norte, a companhia mandará um vapor em
viagem extraordinária para os portos da BAHIA,
PERNAMBUCO o CEARÁ.

Para carga no escriptorio da companhia

RUA PRIMEIRO DE MARÇO N. 56
COMPANHIA M KÂYEGÂCÂO PUÍLÍSTA

a* *sz
O paque_<j a vapor America

sahirá no diu 31 do corrsnta, ás 10
horas da ___anhsii. Recaba carga e
encoir.n_*_ndas até o dia 29.

Para passageiros iracte-si- no escriptorio da
companhia; entrada, pelo becco do doto. {.

COMPANHIA DES MESSAGERIÜS MAÍUTIMES

Festejos do SenUor Bom Jes-as elo
Bomflm e tX*> 7Bíos*s» SenHora «lo
Parálao, em S. Oliristovao.

Hoje e no dia 2 de Junho próximo futuro, terão
locar os mesmos, havendo em ambos illumma-
çâo, bazar de lindas prendas, leilão de nquissi-
mas offertas e vistoso fogo de artificio; sendo o
do nrimeiro dia espontaneamente dado pelos
artistas fogueteiros, irmãos e devotos dos mesmos
°r§fo°coreto 

junto á egreja tocará uma banda de
musica marcial, offerecida pelo Exm. Sr. coro-
nel commandante do lo regimento de cavallaria
lieeira e suá"distincta ofificialidade. . .'¦_

A. còmmissão dando assim conto de sua missão,
pede a todas as pessoas que quizerem concorrer
com donativos e prendas para os ditos festejos,
se sirvam mandal-os entregarem süaegreja, sita
á praia de S. Christovão, com enderesso a João
Xavier de Bastos e Dr. Zeferino de Oliveira.

¦'- ¦¦":¦.¦- . .-, ¦ >-7. ,*.'.•>
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SOCIEDADE PORTUGUEZA. DE
BENEFICÊNCIA.

A directoria d'esla sociedade faz
scienté -ki/lAyiEííwgmzes que quizerem
inscrever-se como soqos da mesma,
que a jóia de entrada V de 80^, até
o fim do corrente mez^ioe 1" de Junho
em deante será elevaíf ilfip^; e para
esse fim podem dirigir-se á rua de
S. APedrò n. 191 % acr%. syndico e á
ruâ de TheophiioOttoni n 78,1* andar,
aó Sr. José Augusto Pnto Machado,
thesoureiro.
isBip. deJaneiro, 29a<Ie Haio de 1878.

Província dto Kio de Janeiro
Pela secretaria do governo daj>rovincia se

faz publico estar aberto o concurso para provi-
mento dos oflicios de curador geral dos orphãos
e promotor de capellas e .resíduos do termo de
Macahé, devendo os pretendentes aos ditos offi-
cios apresentar seus requerimentos dentro do
prazo de 60 

"dias, 
contados da data da edital

abaixo transcripto.
Secretaria do governo da província, 33 de

Abril de 1878.—O secretario, Martinhò Alvares
d* Silva.Campos Filho .

-¦ EVITAI.
O Dr. Ernesto Augusto Pereira, juia de direito

da comarca de Macahé, por nomeação de Sua
Magestade o Imperador, quo Deus guarde, etc.,
Faço saber aos queo presente editai virem" que
tendo sido creados, por decreto provincial n. 2,á79
de 19 de Novembro do anno findo, os oflicios de
curador geral de orphãos e promotor de capellas
e resíduos do termo de Macahé, são pelo presen-
te convidados os pretendentes» aos ditos oflicios
a apresentarem^ seus requerimentos no prazo de
60 dias, na conformidade das disposições dos de-
cretos ns. 8fc;7 de 30 de Agosto de 1S71 e 4,668 dé
5 de Janeiro"de 1871. As petições devem ser da-
todas, assignadas pelo pretendente ou sen proçu-
rador, acompanhadas de folha corrida, certidão
de edade ou documento que legalmente a substi-
tua, e de exame de sumeiencia, todos devida-
mente asilados, conforme os referidos decretos.

E para que chegue á noticia de todos, se pu-
blica o presente, que será affixado no logar do
costume e publicado pela imprensa. Cidade ds
Macahé; 11 de Abril ds 1878. Eu Francisco Pe-
reira Gonçalves, escrivão, o escrevi. — Ernesto
Augusto Pereira. ('

_EXoapltal de S. João Baptista.
de Kltlieroy

D* ordem do Sr. Dr. director d*este hospital,
convido a todas as pessoas que quizerem fornj-
cer durante o segundo- semestre do corrente
anno, os objeetos abaixo mencionados, a apre-
sentarem suas propostas -em cartas fechadas no
prazo de 15 dias a contar d'esta data, nesta
secretaria, onde terão todas as informações a
respeito; a saber :

DBOOAS 
8 |fAI*3 OBJECTOS DB PHARMACIA

Àbainthio, folha», kilo; açafrão em •tygnuu,
M<dit0i «cttoto «rdwmbQ neutro, «^to;

• - ¦

macnesia calcinada de Henry, vidro; raiz de mara-
puaina, kilo; manteiga de antimonio, dito; musgo
islandico, dito; mercúrio metallico, dito; mel de
abelhas, purificado, dito; mercúrio doce, dito;
mostarda, em pó, recente, dito; magnesia granu-
lada de Mentél, vidro; morphina, gramma; mosca
de Milão, uma; mvrrha em pó, kilo;murta em
nó. dito; nitrato ácido de mercúrio, gramma; ni-
trato de pota3sa, kilo; nitrato de prata, fundido,
dito* nitrato de prata, crystallizado, gramma;
noz moscada, kilo; noz vomica rasurada. dito ;
noz de galhas, dito ; nitrato de soda, dito; na-
Dhtalinar dito; óleo de amêndoas doces, dito;
óleo de croton tiglium. gramma; óleo de nemo
exnresso, kilo; óleo de figado de bacalhau, escuro,
dito • óleo ds figado de bacalhau, ferruginoso de
Chevrier.vidro; óleo de figado de bacalhau de Hogg,
dito • o-eo de figado de bacalhau, lodoferruginoso
de Ducoux, dito : ópio bruto, kilo; oxalato ce-
rium -dito: óleo essencial de therebentma, dito;
óleo de linhaça, kilo; oxydo de zinco; dito; oxydo
rubro de mercúrio, dito ; pedra hume, dito; pas-
tilhas de ipecacuanha, dito; pastilhas balsamlcas
de tolú, dito; pilulasferruginosas deB>ud, vidro;
pontas de veado calcinadas, küo; pipi raiz, dito;
pós de Jame3, dito; pastilhas de kermes, dito;
pastilhas stibio arsemeaes dé Bouohardat, dito;
pastilhas de chlorato. de potassa de Detban,
vidro -pastilhas de nafé da Arábia, caixa;pepsina
de Boudault n. 1 a 4, vidro; perchlorureto de
ferro liquido, kilo; pershlorureto de ferro solido,
dito; poaiaem raiz, dito; potassa bruta, dito;
pilulas de proto iodureto de ferro de Blancard,
vidro; pilulas de ferro e manganez de Burin du
Buisson, dito; pilulas ferruginosas de Vallet.dito;
páu campeche. kilo ; pérolas de ether eassafe-
tida, vidro; pérolas de ether de Clertan, dito: pi-
lulas de Debaut, caixa; pilulas reguladoras, dita;
parietaria, folhas, kilo; pastilhas aromaticas, dito;
pastilhas de bicarbonatq de potassa, dito;paa.i-
lhas dé Vichy, caixa; pérolas de chloroformio, vi-
dro; poaià em "pó, kilo; pérolas de essência de
therebentina, yidro; permanganato de notwi».
gramma; peroxido de ferro hydratado. dito;
phelandrio aquático, kilo ; phosphato de ftfcl, dito;
phosphato de ferro, dito; phosphato de ferro
solúvel de Leras, vidro; phoBphorQ, Wlo; pez
negro, dito; purgante de L*. «oy de 2* e 8» graus,
litro;". pontas de veado, raspadas, kilo; podo-
philina, gramma; pez branco, kilo; polygala
em raiz, dito; potassa cáustica, dito; propyla-
mina, gramma; proto-chlorureto de mercúrio,
kilo; pyretrQ em if»iz, dito;* quassia amara,
raia, razurada, dito; quina calissaya contusá,
cascas, dito; quina em pé, dito; raia de alcaçuz,
dito; raiz de serpentana da Virgínia, dito; raiz
de salsaparrilha, cartada, dito; raiz de sapona-
ria, dito i raia 

'de valeriana, dito : raiz da China,
dito; raiz de jurubeba, dito; rasuras do sassa-
fraz, dito; resina elomi, dito; rosas paUidas,
dito ; rosas rubras, kilo; rhuibarbo em pó, dito;
rob anti syphilitico de Laffecteur, garrafa; ar-
rada, folhas, kilo; raiz de ratanhia, dito;
sabão medicinal amygdalino, dito; salva, fo-
lhas, dito; santoniqa «m p^, gramma

A.OEÍiS.C!IÃ.
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commandante GROD, da linha directa, sahirá para LISBOA. VIGO E BORDÉUS, tocando

somente em DAKAB, no dia 1 de Junho, ás 3 horas da tarde.

O PAQUETE e-IROISTD1Ü

N. \B. — A companhia não se responsabilisa
pelos estádios das embarcações que conduzirem
carga para bordo, seja qual for o criativo ds
demora.

Seguirá breve o patacho allemão
para carga tracta-

Março n. 113.
Porto Piato
se á rua Primeiro de

LEILÕES
-!-**'-

'ommsndante DELABARBE, dn linha circular, esperado do Bordéus é escalas até o dia 11
de Junho, sahirá para MONTEVIDÉU e BUENOS-AYRES depois da indispensável demora.

Para fretes, passagens e mais
¦"•avid, corretor da companhia, na

informações, ti-acta-se na agenda, o para carga com o Sr. H

3 :.BLu.a cio A^riscon.cl*3 cie
PRIMEIRO ANDAR

Itaí>OA-í&liy 3

MOVEIS
o aaénse. 'ssE^HTPOl-Jtm.

^àüÊÊ^y

BEâL C6MJPÂSH1A

•í^^aj^^^y

DK
paqu-mís a mmm a^^hampton

Ò PAQUETE A VAI»0R ,

esperado do Southampton no dia 90 do' corrente,~aahirapa.rajo**?*'' >

' ' depois da indispensável demora.

LINHA DE PAQüãTES ALLEMAES
ENTRS

Hamburgo e a Americ*» do Su^
o paqjjete

WStT^
commandante L. Lorensen.

sahirá HOJE 30 do corrente, á3 8 horas* da
manhan para

BAHIA* JS. VICENTE
LISBOA e

Yua-ÂYRE3

POH CONTA E ORDEM DÇ

viuva do falindo cavalheiro
T>OjWtI,>.Gto PREDDI

C°asul geral do reino da Itália

5SGUMDA-FEIRA 3 DE JÜMHO
prox.jLna.0

«3 ftüA DE SÂMTA THEREZA 63
(2? ANDAR)

ÁS 10 i/2 HORAS DA MA.ÍHAN

RIU ii
HAMBURGO.

Para fretes, passagens emais informações, j a conducção para bordo ó por conta da com-

, gramma: acyilft I
folhas, dito; sal* <

tracta-se em Santos com os Srs. Holworthy & El*
lis, ou aqui no escriptorio do

SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA

B. W. MAY
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panhia.

Saia fretes, passagens e mais internações com
oa consignatarios —¦u mwõuL-saiii u

auctorizado pela mesma Exma. Sra. vendwá em
leilão, segunda-feira 3 de Junho próximo, à rua
de Santa Thereza n. 63,2* andar, ás 10 l/á hocaa
-da manhan, uma rica collecção de msveis «oi»-
tando de mobília de jacarandà para sala, xieo

Siano 
da Pleyel, um riquíssimo harmonium fluto

o celebre auetor Dubim (inteiramente novo),
espelho dval com moldará dourada, guarda vas-
tidos e guarda casacas, commodás de mogno,
ricas camas para .casados, toilettes, mesas de
cabsceira, sofá a cadeiras auatriacas,
prata •nvridaçado, mesa
cadeiras e sofá de ferro, cadeiras

louca, poroclaaa, crystaés,

«»licará o catalogo, cjue
kmGãã» .<*. ¦-'••¦ í»-f.,a tm
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MOVEIS FAUS LEGITIMO

5 PRÉDIOS
E

dez lotes de magníficos terrenos na rua
do desembargador Isidro, antiga da

FABRICA DAS CHITAS
CEjLVTH-E OS NS. 1*7 E *31>

1010 BAIMARI
competentemente auctorizado pelo

Illm. Sr.

DOIIIINGOS JOSÉ SOARES DA COSTA
que se retira para Europa, por incommodos de

saúde, apresentará em leilão

HOJE
QüINTA-FEIRA 3Q DO CORRENTE

(DIA DESOCCOPADO)

ÁS 11 HORAS EM PONTO

cinco lindos, novos e elegantes prédios de porta e

janellae dez lotes de magníficos terrenos na

Rua do Desembargador Isidro
N. AXTIQA DA

FABRICA DAS CHITAS
muito próximo á esquina da

rtua do Conde de Bomfim
sendo esta a primeira vez que se vendem terre-
Saem hasta publica, neste ameno bairro, cujas
vantosens hvgienicas são assaz conhecidas, o
SnKânte-Istá plenamente convicto, que os
Sra canitalistas e proprietários nao hesitarão em
f-Jrõvtftar a occasião, que ora se lhes offerece. de

poderem empregar seus capitães com^antojoso^
garantido resultado, como o demonstra a se-
guinta descriminação ,,•«„„,. >,- r,m,<»r.B 

Oscinc© prédios acabados da^^'^^*0;
formam todos um cbalet assobradado de porta e
ianâla, de solida e elegante construcção, tem
quintal na frente e nos fundos, banheiros de
StiS esgoto, aguadaTijuca em aloundancia e
estão todos occupados, rendendo 408 e4o§ men-
saes.cada um com contracto por um anno.

Os dez lotes de terrenos vendem-se hvres edes-
embaraçados de qualquer ônus e estão promptos
a.ser edificados. >",''¦;. -_', ¦. , r<v.:tmm

Além da linha de bond3 da Fabrica das Cintas,
que passa na porta, tem a linha da Tijuca que
passa na esquina da rua do Conde de Bomüm,
ã'onde distam estes terrenos apenas alguns
* Tanto os prédios como os terrenos serão ven-
didos em um só lote ou retalbadamente, como o
ordenarem os Srs. pretendentes, a quem o an-
saunciante pede o obséquio de se dirigirem ao
seu armazém, á rua de S. Pedro n. 54, para qual-
quer informaçãe mais minuciosa, ou à rua ae
I>. Bifeiana n. 4 D na Fabrica das Chitas,

.¦ 7y. b.—Os Srs, compradores garan-
tiráo o seu lanço com um signal de 20'/.
no acto da arrematação

IPORTAííTE LEIUO
DO

ESTABELECIMENTO BlANCHAftD
(CASA MOBILIADA)

r
A

42 RUA DO GENERAL P0LYD0R0 42
(BOTAFOGO)

constando de mobílias de sala, de quarto, cadei-
ras, guarda-vestidos com porta de espelho,
guarda-roupas, toilettes, lavatorios, mesas, relo-

fios, 
mesas de cabeceira, espelhos com molduras

ouradas, jardineiras» louça, crystaes, trem de
cozinha, etc, etc.

HOJE
Quinta-feira 30 do corrente

(DIA SAHTIFICAD0)
ÁS 10 1/2 HORAS DA MANHAN

A
42 RUA DO GENERAL P0LYD0R0 42

(BOTAFOGO)
Por conta e erdem do Illm. Sr. Blanchard

que se retira para a Europa

TERÇA-FEIRA 4 DE JUNHO
ÁS II HORAS

SILVA BRAGA
por ordem de diversas casas importadoras ven-

dera em leilão em seu armazém á

115 RUA DA QUITANDA 115
um variado sortimento de fazendas

TAMBEM
porção de fazendas com avaria por conta do.

seguro. ..

AMNUNCI0S
4 LUGA-SE, por módico preço, o 1» sobrado do
A.predio da rua do General Gamara n. 57, pro-

Srio 
para escriptorio commercial ou para resi-

encia de familia; tracta-se do aluguel no arma-
zem da rua Primeiro de Março n. 60.

GIGANTE
LIBERICO

GAFE
{PROSÓDIA INGLEZA

Novo metbbdo para aprender a pronunciar;*¦ alar eom facilidade todas as palavras da

LÍNGUA INGLEZA
**en

ALUGA-SE 
um bom commodo com sala e cozi-

nha, para pouca familia na rua da Uru-
gunyanna n. 18;.tracta-se na rua Sete de Setembro
n. 82, esquina.

á LUGA-SE uma saleta, para escriptorio, na
J\_ rua Primeiro de Março n. 52 A, esquina da
do General Gamara. r

ALUGA-SE 
uma bonita sala e aleova,>ropna

para sociedade ou escriptorio, na rua da
Uruguayanna n. 18: tracta-se na rua Sete de
Setembro n. 82, esquina

mim IlLil
auctorizado pelo mesmo senhor vende em leilão,
HOJE, á hora e logar acima indicados, grande
collecçáo de moveis, louça e crystaes , como
melhor explica o catalogo, publicado hoje.

ANTECIPAÇÃO

VENDE-SE 
ou aluga-se por contracto a grande

casa e chácara da rua de S. Christovão n. 99,
com acommodações para uma numerosa familia.
A chave está na venda próxima, e para tractar na
rua do Rosário n. 106, armazém. (*

PRECISA-SE 
de uma criada branca, que seja

de bom comportamento e saiba cozinhar o
trivial, para casa de familia; na rua da Princeza
dos Cajueiros n. 113, sobrado.

CADA PLANTA EM UM VASO, E SEMENTES DO MESMO
VENDE-SE NA

72 RUÂ PRIMEI
- ""a**/

PRECISA-SE 
de um sócio commanditario, que

disponha de algum capital para dar mais
desenvolvimento a uma fabrica, que ja~da resul-
tado 8«itisfactorio; deixe carta neste escriptorio
com as iniciaes C. A. V.

DO

LUIZ 
Vieira, comprou por ordem do Sr. José

Martins do Monte, em Santos, um bilhete
inteiro garantido da 708» loteria da corte de
n. 2673, cujo bilhete fica em poder do annun-
eiante

O

Jaspcr L. tlarben
professor de inglez, habilitado pelo conselho di-
rector da instrucçào publica da corte, lente da es-
chola industrial, membro das sociedades Auxi-
liadora da Industria Nacional, Hespanhol» do1 Beneficência, etc., e director do

EXTERNATO JASPER
A* venda em todas as livrarias pelo preço de 58.
Recebem-se encommendas à rua do Rosário

| n. 131 (Externato Jasper).

Estão no prelo e logo sahirão á luz as seguiu-
tes obras do mesmo auetor:

GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLEZA
compilada por um systema inteiramente novo.

CLASS-B00K 0F ENGMSH PROSE
selecta dos prosadores inglezes, segundo o pro-
gramma da instrucçào publica.

ENGLISH PARNASSUS
selecta de poesia ingleza, segundo e pregrammada instrucçào publica.

MELHORAMENTO

PRIVILEGIADO

DB

Ittém&lBtlTIQO
EMPREGO DE CAPITAL

LAVAM-SE 
chapéus de palha de Itália, arroz,

ingleza, feltro, crina, do Chile, manilha, etc,
etc.; na rua de S. Pedro p. 78 (2» andar). Ven-
dem-se chapéus e formas. . ('

EM

Pi
ATTENÇÃO

Brevemente a abertura do restaurant Argentino
á rua do Ouvidor n. 141.

GRANDE
E

BEM MONTADO ESTABELECIMENTO
DEXOMINABO

CAFÉ DA BOLSA
37 RUA PRIMEIRO DE MARÇO

i
37

AMARALPIMBNTA
«sompetentemente auctorizado

E

PARA f AGAÍíMT-^DE GRED0RES
,FARÍ ESTfí

L EILÃO
ÂsMsLMSImsmT

SEXTA-FEIRA 31 DO CORRENTE
AO MEIO DIA EM PONTO

TUDO EMI UM SO' LOTE
incluindo o traspasse do prédio com garantia
de um contracto d* sete annos, mais ou menos.

Serão vendLldos em separa-
do os gêneros, e no segtondo
andar, nm fogão, o gaz e ai-
guns transparentes.

OBSERVAÇÕES
Este estabelecimento foi montado com todo o

capricho; aa paredes sao ornadas de finíssimas
gravuras com molduras douradas, e riquíssimos
espelhes ovaes e quadrilongos, tambem com mol-
duras douradas e vidro francez; os lustres e
arandellas para gaz sao de crystal; grande qúan-
tidade de mesas ovaes e quadrilongas com pés de
ferro e tampos de mármore; cadeiras austríacas,
excellente e magnífica armação envidraçada e
-vitrinas, porcellanas, crystaes, serviços de me-
tal fino, bateria de cozinha e

JRIQUISSIMA E IMPORTANTE PEGA
que fôrma um balcão com pedra mármore, com
as seguintes divisões : uma, para conservar as
comidas quentes, tendo por baixo um fogão de
gaz; e outra, formando uma columna de mar-
more com quatro torneiras de metal, sendo duas
para água e as outras para cerveja branca e preta,
com as competentes bombas collocadas porT>aixo

tara fazer subir o liquido as torneiras, peça esta
.e grande valor.

Além de tudo estar em perfeita conservação,
¦visto o estabelecimento ser inaugurado ha pouco
tempo, aceresce que o local não pôde ser melhor
para qualquer principiante fazer a sua indepea-
dencia, porquanto fica em. frente á

SITOS AS RUAS

PRIMEIRO DE MARCO E BRAGANÇA

SILVA BRAG.
venderá em leilão

QUINTA-FEIRA 6 DE JUNHO
(próximo futuro)

ÁS 11 HORAS

os seguintes prédios,
livres deciixaxq^01" ônus

RiJi PRIMEIRO DE MARQO N. 143
granciO prédio com
vasto ar-ttL^ssonx e dous
elegantes sobrados, so-
Udamente construídos
e todo alugado.

RUA DE BRAGANÇA I. 6
prédio solido, com
grande armazém e um
vasto so orado, tam oom
alugado..

RUA DE BRAGANÇA N. 23
prédio com armazém,
cobrado e sotão quasi
ÍÜL,,^- ^do á frente, tam-
PUXu —ado
oem alufe **¦<*<*-

O leilão so-T4* °?f0"
ctuado ás portas f*08
mesmos prédios, come-
çando pelo da rua JPri-
meiro de Março.

Os Srs. pretendentes
podem ox:a minal-os,
que a, isso graciosa-
mente se prestam os
Srs. inquilinos.

^*SB^aljai*5f

¦-" .^K*r**lt3ÍfiMEfl^ffiÉlHB :-;

Eau Laferrière!!!
Poudre Laferrière!!!
Creme Láferrièreü!

IMMEHSO SUCCESSO EM PARIS
Experimentae esta incomparaYel água de toi-

lette, este impalpavel pó de arroz e este admira-
Tel creme Laferrière 1! «6 o tegredo *Xs» mo-
cidade.

DEPOSITO E AGENTES

115 RUA DOS OURIVES 115

VAKal

PUBLICA E PARTICULAR

-^f^J^O
i V" \A\ ã I '\'m\
\V-A_Tl 9» trt/^f
\ * ^,,t.»»*»*»*p*,*****^*T^ *» om sMmotiLj^^ 3

^^*-^«3Í3e!!iiIj^^*^

NOVO SYSTEMA
DB

-«>
í>MA -**V»a* CA? %

ré*

PARA A RUA E PARA CASA
XJjVIOOS POSSUIDORES

H. GUIMARÃES cSc SILVA
O GAZ-GLOBO

veiu satisfazer uma necessidade quo ha muite tempo se fazia sentir. Effectivamente esta nova luz oferece sobre todas as outras, as seguintes
vantagens:

1» Não precisa de "encanamentos nem de obras. Ili 3» Está prompta a todas as horas.
2» Não está sujeita a enganos na marcação dos II! 4> Tem mais brilho e força que o gaz carbônico,

relógios reguladores. ||l 5« O seu' transporte é fácil, seguro e barato.

AVISO CONTRA AS FALSIFICAÇÕES
O combustível empregado nos apparelhos para o GAZ-GLOBO é o óleo de naphía preparado espeoialmente. e para evitar falsificações unicamente

será vendido no deposito r»o gaz-globo

24 PRAGA DA CONSTITUIÇÃO 24

Está quasi prompto o litro Dr
Hueriees de inglez • portuguez.

[<HOS

AO BELLO SEXO
LIGAS MAGICA\|

Até que emlim chegaram as ligas mágicas tão
esperadas! Conforme a promessa que fizemos às
numerosas famílias, que anciosas esperaram pelo
novo sortimento, fazemos hoje este annuucio,
afim de que o bello sexo procure de novo este
artigo, cujo nosso segundo sortimento, cem bas-
tante pezar nosso e das Ermas, familiar, esgo-
tou-se tão depressa.

NO DEPOSITO DE MACHINAS
DB

WHEELER & WILSON

36 RUA NOVA DO OUVIDOR 36
MME. BB3SE

0B 
w i^v kI

Grande sortimento de apparelhos de todas as férmas para o interior de casa; arandellas, liras e lustres de 2, 3, 5 e mais luzes, de àepLru»
feitios e variados preços; columnas e braços de ferro fundido para jardins, ruas • praças ; lanternas e lampeoes para lUuminaçao publica, omeintas,
fazendas, etc, etc.

TRAIAS
Des verdadeiros e puros cabellos, sendo de

quatro palmos de comprido a ií, 8$, 100 até 16S
« "«ar. N. B. •— Troca-se não ficando a gosto da
ÍLí™« "^aadalenas a 15*? e SOS. Cachos, coques e

plnteado. para tTm^^^^St&S-
gio aa Silva. Vende-se pOT atacado e a varejo.

A' LA M0DE PARISiENNÉ

30 RUA DÁ CARIOCA 30
CORRESPONDÊNCIA DOS ESTADOS-UNIDOS

Acaba de chegar pelo vapor City of R™ cie
'¦Zxeiro, o i* numero d'esta interessante publica-

í/í.. -«'dida em portuguez.
ção, re^.^. - -onda nesta typographia.

Acha-se ——¦

H. Ge XJ IIWC A. 1^ A- E S «& SILVA

24 PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO
ESdUIBA DA RUA DO SACBAME5Tt

24

niPHtUL-âjf FABRICA
DE

.lyua^o a, étlttm*

ATTEiN-í/A0
BREVEMENTE ABERTURA

CALÇADO NACIONAL
SYSTEMA DE PARAFUSO

42 RDA DA ASSEMBLÉA 42
O HTJA. DA QUITANDA 9

TAMBEM VENDE-SB Â. VAHEJO

MO LEM!
0FF1CIAES SAPATEIROS

precisa-se na Imperial Fabrica

43 RUA DA ASSEMBLÉA 42

DO

RESTAURAM ARGENTINO
141 RUA DO OUVIDOR 141

FARÁ

DE

l

No dia 90 fica o estabelecimento á exposição,
afim de qus os Srs. pretendentes minuciosamente
possam fazer o seu exame, das 9 horas da ma-
nhan ás 2 da tarde.

Para signal, no aefo da venda, 20 •/.

TIJOLOS SUPERIORES
FABRICA DE SANTA CRUZ

LEILÃO
DE

30,000 íüolos de afrenaria superiores,
da 3rica Santa Cruz

AMANBiiiV
Sexta-feira 3Í do eorre^te

AS Íl HORAS DA MANHAN

no cáes da estância de lenha denominada
Fome Negfa

96 RUA DA SAUDE 96

UM PRÉDIO

8 8

COM

CHAGAM
SITUADO

NO RIO COMPRIDO
RUA DA CONCILIAÇÃO

HOJE
QUÍNTA-FEIRA 30 DO CORRENTE

ÁS 11 HORAS
NO MESMO LOGAR

ESTEPREDIO
tem bons commcdos; collocad*' em pittoreseò
logar, tem água, banheiros, latrinas, etc.

A chácara está toda plantada de arvoredos
fruetiferos, tem eocheira, casa para feitor,, etc.

Oe Srs. pretendentes podem obter mais expli-
cações, no escriptorio do annunciante, rua da
Quitanda n. «19.

A CIBRÃO
FAZ

MM! M
venderá em leilão, AMANHAN sexta-feira, SI do
corrente, ás 11 horaa da manhan, armada Iteude
B. 96, osttiPidnte:^,- è':y ;* |.

I:'-i'>'ií^:ttt)i^ki^yãm.»«..'..!»''iffiMg':. .-;!¦.<¦
• 2.m Uma dita dè  10.W0¦..:V-3.*-í0piríyí^,to>í ;.»a,y..^*&s»UíiD0p ,i-;: •

c tJioloe, que ae aehâm mt **?*í?'M^SSÉ? í0
cies dá refaridAtiataaeU 4e lenha, oeqn^a tm
rão vendido» por mílheiro, a quem anle <Ur, por

;í^oiiÍ»-d*-nMM^^i^**^::; yy
Os tijolos serio entrega»* e

estância, derendo ser rstíndos
salvo acedido eom o dono da •*¦«£.

sS^m^Ottt^psVtm Nl-

LEILÃO

NEW YORK HOTEL
«41 RUA PRIMEIRO DE MARÇO 41
asseio e promptidão no serviço, preços muito

resumidos. (*

0 DR. C. EMÍLIO DE AVELLAR
tem o seu consultório medico na rua de
S. Pedro n. 110, onde da consultas de
1 as S horas da tarde, e recebe chama-
dos por escripto a qualquer hora.

O DR. PAULA COSTA
continua em seu antigo consultório, á
rua da Candelária n. 17, do meio-dia
is 3 horas da tarde.

RESIDÊNCIA

21 RUA DO PASSEIO 81
?v't*. '?*.'?*> '?**• *"?**> **tV'*T-'?* ''"" T

v»; x*; * vt'a'/ *"»** xV >•)»• \4< \i< 'sÍl1 >?** \l* ' >•)<

ODR.D.J. KING
MEDICO ESPECIAUSTA

E OPERADOR
O Dr. D. J. King, medico especialista

das moléstias dos órgãos genito-ourina-
rios, formado na faculdade de Edin-
burgh e approvado em.exame desuni-
ciência pela faculdade de medicinada
Bahia, acha-se nesta capital, e põe a

..disposição do publico os seus serriços
médicos. Encarrega-se, não somente dos
casos de sua especialidade, como de pra-
ctiear qualquer operação de cirurgia, no
que se considera habilitado.

Pôde ser procurada para qualquer ne-
gocio tendente i sua profissão até as 9
heras da manhan e depois das 6 horas
da tarde na casa de sua residência, i rua
do Cattete n. 260, e das 10 horas da
manhan is 3 da tarde no seu consulto-
rio, i rua Primeiro de Março n. 83,
!• andar.

PROFESSOR DE GAGOS
Mr. E. Duceux, único professor especialista

d'esta enfermidade, garante em poucos dias a
completa pronuncia; em seu consultório, i rua
Sete de Setembro n. 69, das 9 da manhan isli
heras da tarde. ('

DE

ALFÀFÁ1 FARELLO
em ^nte do

fLORA"

presença de um* a&
Consulado .argentino

TODOS BE BUENOS AYRES HO BERGANTII
.-/; 

' NÒ .• 
?'- : 

l

TRAPICHE DAMIAO/
AMANHAN - i

SèJLtar^^ra 31 do corrente
ÀS 11 HORAS iv

do seguinte e por conta de quem
¦-'-''.'';¦-JS?P!W-:-:: -:r -: 

'¦&--
- Si isrdoa doimÉtf«||«*ifÍ»:-laT«...46dilweoMim5teOS.MaeM eomfsret

lét&OOj OQtJt) 1tfmtt\%

*•-''•" -" ¦-,*./ ;, 
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• •fMfalevOa

I MASSA PEITORAL

XAROPE .-HAFE
DELAIIGREIUER

• bk Paris
ff Medleoi de* Hip\Ut* áo Farb

eoMtottrtm (BM» ¦••psHtwMs*»
¦obra todos oa aalf põitoraea • »n«
4ttm*u, tUipmm,C«pUliuk*- • CmmtnHia). tnOtimmstçào

tTottw **mm,*Tnitafõ*i tUptil»
-¦ '"smttlo tentrtf:

•U. v^
***.)—H

M M d* garganta, na. "**«MiaM
MMm*ufs*t»ytmmmi.)-\iovm~-_: ¦

DE GÜAC0

•x.

b
O

t*
55
>
as

A economia, que é Ixoj© o reglmeii'de quasftSaa^ as
oasas <1© familia, <lov© £or«çosa.iitx«©ixt© despertar* a attenção
cl© todas aquellas pessoas, que desejam ser* moderadas
nas suas desp-.szas.

Ora, sendo a nossa oasa a que mais vantagens ofTe-
reoe ás familias econômicas, por isso qxxe ó conhecida
oomo a mais barateira d*e»ta corte, ninguém deve com-
prar fazendas sem primeiramente vir ao nosso armazém
examinar o nosso sortimento, e aquilatar os seus preços.

Venham, pois. e verão a.realidade.

por A. 0. di ARAUJO PENKÀ
Approvado pela Junta Central

de Hygiene Publica, autorisado

Selo 
Governo Imperial, premia-

o nas exposições do Brasil de
1875, do Chile* do mesmo anno
e de Philadelphia de 18*76;
prescripto pelos médicos como

Sodcroso 
e heróico remédio

e applicncão tópica contra O
RHEL.MAT1SM0 agudo e chronícõ.
netrralgias, queimaduras, iuchaeSes,
tumores, ele.

Acautele-se o publico eontra
grosseiras e fraudulentas imi-
tações,

O legitimo OPODBLDOC DÉ
G-UACO traz*á marca registrada
do inventor, e vende-se UNI-
CAMENTE no laboratório da

RUA DA QUITANDA. 47

CASINHAS
Alugam-se na rua de S. Christovão n. -38, eon-

tendo cada' uma dous bons quartos, cozinha e
•ala, água em abundância e grande terreno, com
esgoto.

Meias de lan, para senhoras, lá»200 e 18500 o
par.

Ditas de dita. para homem, par 1$ e 13*200.
Ditas para criança, curtas e compridas, 500 e

600 rs. o par.
Echarpes de lan com borlas, para senhora,

2)5000.
Bornous de lan, de lindas cores, para dita, 43.

58 e 6S000,
Cacbe-nez de lan, grandes, 1,5000.
Colchas de lan e algodão, de padrões completa-

mente novos, 6g, 7|, «S, 9j? e 10S00O.
Bicas lanzinhas,denominada«—alziras, fazenda

muito encorpada, 400 rs.
Ditas de padrões novos, denominadas— brasi-

lianas, com mescla de seda, irOO rs.
Ditas ditas, denominadas — nebulosas, /OO e

800 rs. v
Merinés de toda» as cores, mais em moda, en-

festados. 1IJ2Q0 e 15400.
Ditos enfestados, por terem um leve toque,

OO») rs
Lindas lanzinhas de padrões lindos, lisas, lis-,

tradas o do xadrez, 320, 400 e 500 rs.
Lan e seda, encorpada, de padrões escuros.

700 w*
Variedades

Camisas ricamente bordadas, para senhora, 2S.
ãf 500, 38 e SS500.

Ditas lisas para dita, de morim ÔüO, ljc-00.
Madriões ricamente herdados, para dita. 21500

o atiTno ~ '

Colletes modernos, para dita, 48, 58 e 6S0OQ.
Cortes de casimira para calça, Sif, 5á e 7JI0OQ.
Chapéus de sol para senhora, 48000.
Ditos de patente, para homem, 8|000.
Sobretudos de casimira franceza, 16|000.
Palas listradas com franja, pura passeio e para

viagem, 28500, 38 • 38100.

Temos mais. além dos artigos qu© ennumeramos,
Krande sortimento d© morlns © algodões, orotonn.es.
panno adamasoado para toalixas. guardanapos. toalhas d©
linho © d© algodão. lenoóes!deei*etonne © d© linho, a SjJ © 3$.
©roohet enfestado para cortinados, oolohas brancas para
casados © solteiro^, brlns d© linho superiores, para o©-
roulas, lenoóes © toalhas, meias para homens, senhoras
e meninos. lenços d© linho a 28500, 38. 38SOO e -48 a dúzia, ©

ÜM GRANDE SORTIMENTO
d© or»*i--or*if *faaç©nda moderna, «que vendemos o corte d©
»0 covados pos? 3JÜQQO»

110 RUA DA ASSEMBLÉA 110
Frederico Coutinho & C.

Contra o frio
Lindas nanellasfde pura lan. lisas, listradas e

de xadrez. 400, 500, 600, 700 e 800 rs.
Ditas superioras , imitando casimira e ' de

cordão, 800 e 18000.
Soberbos cobertores listrados, de lan pura, de

todos os tamanhos, 38, 38500, 48, 48500,58, 5S500
eOfOOO.

Ditos encarnados magníficos, 38500, 48, 58, 68
e 7*,nn0-

Ditos de casíor fino c de lan. listrados e de
s<4re«. para solteiros, 108,118 e 12S000.*

Ditos encari.idfs superfinos, para casados, 78,
8«e:í??00(J.-

Pitos de castor fino, éom 100 pollegadas de
eomprido por 80 de largo, 16S000.

Camisas de flanella branca, sfq».^
meia manga e manga mteira, 38, 38o00 e ágòOO.

Ditas de flanella de cores, fazenda superior,
com coilarinho e s«m elle, 38 e 38500.

Camisas de meia do lan. o que ha de*melhor
neste genero, 458 a dúzia,

Paletós de flanella branca, para senhora, 3SCO0.
Ditos de casimira, enfeitados, para dita, 58, 08

e 108000.
Ditos de dita superior, enfeitados, para me-

ninas, 88000.
Vestidos de meriné de dous padrões, combi-

naçSo, 258000.
Fichús a chalinhoa de lan, brancos e de cores,

para senhoras e meninas, 18*200,18*500, 28, 2S500,
38 e 38500.

Capas de lan e seda, para senhoras, 08000.
Capotinhos de lan para crianças, com e sem

eapuz, 18500, 2g, 28500, 38, 3S500 e 48000.

MINERAL INEXPL0S1V0
MARQUE DE FABRIQUE

OS DOUS COMETAS
«aVWiO.IDXDK EXTRA.-FINA.

DEPOSITO CENTRAL EM PARIS
ÚNICOS DEPOSITAMOS PARA

A AMERICA DO SUL
L. BLOCK & C.

23 Rua de Theophilo Ottoni 23

OS LÜZÍADAS DE CÂllf
Chegaram alguns exemplares da traducçâo feita

para a língua ingleza por

J. J. AUBERTIH
Não se podem deseiar dous volumes mais pre-

ciosos, quer no que diz respeito ao mérito litte-
rario, quer artístico.

Á VEI«íI>A.
NA.

¦45 Rua Primeiro de Março 45
1° aVNDAn

Preço do3 dous volumes ricamente encader-
nados e dores sur tranche lffiOQQ.

nõTTdãBe
FIVELLAS MODERNAS, NOVO

SYSTEMA
Acha-se á venda, em nossa casa, o segundo

sortimento de fívellas para calças e colletes, fa-
bricadas por um novo systema inteiramente mo-
demo, usadas presentemente pelos elegantes do
mundo parisiense e chegadas ultimamente dos
Estadas Unidos. No deposito de machinas de
costura de Wheeler & Wilson

36 RUA NOVA DO OUVIDOR 36
Mme. Besse

INJEGGÃO
at

A injeccão ANTI-BLENNQEiiHASTCA de Se-
bello & Grakjo, auctoi*izada pela Sxma. Junta
de Hygiene, cura as gouorrhéas recentes ou an-
tigas; vende-s» * rua Primeiro de Março n.64 B,
esquina da de S. Pedro, pharmacia.

Hio !II0 BORDEAUX
a caixa

THEATRO PHENIX DRAMÁTICA
EMPREZA D0 ARTISTA

HOJE
Quinta-feira 30 de Maio de 1878

47* REPRESENTAÇÃO
da esplendida opera cômica em 8 actos e

4 quadros, traducçâo de B. GAaaino, musiea do
maestro Robbbt PuofQUBTTB,

que tem' causado verdadeiro suecesso
em todoa oa theatroa de paris, usboa

• o no db' janbibo

OS SINOS

mm p*i#mi»
Buma preparação superior para conaenrara

belleta é íreecura da tez e daa mioa.
'^ Me. Keason & Robbina em Nova-Tork

k. Ifeet ítua Nora do Oinidor 13
BJO BB ^ÀNBIRO

íÜÜffili
misTmô^omo rlforiaepoehA.

isimtoim <t «rtlaU BéUar.
•"^•Ti" *;/. a.!a«l/4Mi»t^i

^ABBADO lrtl .TOWH0 
'«J''Í0^. ;1

a cASAflmu Pt -rt*560

PRAÇA DE TOUROS

''^HKrWl1
'¦^SBommma&'

•KV-^-iao.M

DOMINGO 2 DE JUNHO

BENEFICIO .
OA

M." JBLIA MCE
BRILHANTE E VARIADISSIMA

CORRIDA DE 7 BRAVOS E VALENTES
TOUROS

? beneficiada tomará parta como eavalleiro,
¦em prejuízo doa touros que lhe couber tourear
ap4

''•'i«*- ^•'•"fc-»*»»** *"--¦* *• *~. .'„;'.-: r i.'„ ,".'.;, ¦'-Íííp •:.. i.-cí*'i8«lffB^^BB«i«MBWBBB *9^BRK9P^^BBI«fc»<*"'Mf**a|

 £•-  ¦¦ - - -¦ i a— - — ¦•--— ¦-¦ *-¦

Haveri nm touro para oa curioso» bandarilha-
>wm, o qual touro- pertencerá ao' curioso qne o
negar a unha de frente, o este logo o poderá levar
para a aoa casa como ana legitima propriedade! 1?

Toda a companhia tomará parto neata eor*
rida, que aer* devidamente annunciada por pro-
|-raliaB|aaãeirta8M.

s^^l^:^******^
*^P ^sts^mi^-i^tfZ

THEATRO CASSINO
COMPANHIA DRAMÁTICA

DIBieiDA PBEaO AUTISTA

FURTADO COELHO.

HOJE
Quinta-feira 30 de Maio de 1878

1« representação nesta epoeha do applaudido
drama em 5 actos e • quadros• por Octavb Fbüillbt

VMMãL
Ò papel de prine^a Falcnqiad J " *>

desemn-nhado pwh Sra.

D. LÜCIÍpA FURTADO COELÈO
a o |kOamioli pelo Sr.

FURlObo COELHO
os demais papis peloo Srs. Torres, Arêas,

Araujo. Phebf, Santos o aa Sras. DD. Marte
. Adelaile. Helena *OavaUer o

Adelaide Pereira.

Preeoi. Jcamarotoa de t* ordeaa aote \tmtradaeaBf, ditte de 1« 16#,oadeirae MSMMdas\M,
ditas de «• % galetrfas aumèm<tes Sf, «atra.
ém lflOO.

ÁS 10 E a ..

mfiQt ii v
Timbom se serve em salas parti-

oslàih».'

Qefwoia,

%

BÊGÂDAN lüEDOG
da casaBurguez, V. Martin «k O, g Qí,

IMPORTADO UNÍO^j^te

>es

QUÀRTIN & CAMPO VERDE
57 Rua do General Gamara 57

CHEGARAM
OS

POS MÁGICOS
A vantagem que offereeem estes pós à, eom a

maior facilidade, tirar as sardas.espinhas e outros
defeitos a que estão sujeitas todas as cutis
delicadas.

O preço de cada caixa e de 500 rs., contendo o
medo de empregal-os.

ARTIGO DEPOSITO DI MACHINAS M GOSTIRA
DE

IT BESSE
E' o único deposito, neste império, das

bem conhecidas machinas de 'Wheeler
& Wilson e as primeiras até hoje
neste genero.

36 rua nova do ouvidor 36

••«*

GRAMDE HOTEL SANTA THEREZA
Logo acima da casa da machioa passa o

bond no portão e a pé vai-se
em 5 minutos

SO* SE RECEBEM FAMÍLIAS
B

CAVALHEIROS M6R0S DI BOA SOCIEDADE
B «OKVALBSeBNTBS .

Kste estabelecimento é o maior e mais bem
montado dos arrabaldes, tem excellente vista,
aposentos montados com toda a decência, bons
banheiros, cosinha aam rival a líquidos de todas
a boas qualidades.

-í PREÇOS ÍUZeAT^*

Lauto almoço. . . S5-O0D
Banquete no jantar. . «1*000

"N»*Vk
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