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Cartas fluminenses
25 PK MARÇO.

Ha uma comedia intitulada Quasi
que so pegam. Os meus collegas Olavo
Bilac e Raul Pompeia representaram nn
esla semana ao vivo. Desaflaram-sc
para um ducllo á espada, no atelier
Bernardelli, o acharam-so a postos no
momento marcado para o combate;
mas as testemunhas intervieram com
tanto geito, que os dous adversários
n..o cruzaram os seus ferros. Antes
assim.

0 único Yestigio que resta d'esse
ducllo gorado é o inquérito aberto a
requerimento do promotor publico, dr.
Viveiros de Castro, o Ignotas àoPaiz,
que, em se tratando do assumptò,
está sempre a cavallo no Código Cri-
minai.

Ignoro os motivos que levaram os
dous contendores «ao terreno, » como
se diz em França. Tanto .Raul Pom-
peiii como Olavo Bilac sito dotados de
uma amabilidnde extrema, quer es-
crevendo, quer conversando. Nao sei
como duas creaturas tão meigas, tao
amoraveis, foram reciprocamente le-
vadas a um duello, do que poderia re-
sultar a morte de um ou de ambos.

Se me nilo engano, a dissençao
partio da politica, porque—quem o di-
ria'.'—Olavo anda a fazer politica nas
columnas do Combate, o Raul anda a
fazer politica no rodapé do Jornal do
Commercio. Nem um nem outro nas-
ceu para isso. Olavo o" um bello poeta,
o Raul um prosador primoroso. Tudo
quanto elles escrevam pro ou contra
o governo do sr. Floriano Peixoto c"
litteralura cphemera, de que não ílca
sulco no espirito dos leitores, no pas-
so que os livros que um e outro pos-
eam produzir serão outros tantos be-
nellcios prostados ao paiz. Os autores
do Atheneu c da Via láctea não devem
gastar a sua actividãde e o seu ta-
lento discutindo bahozeiras de polili-
cagem.

0 menos que lhes podo acontecer
ti isso que julgo ter-lhes suecedido:
um vocábulo infeliz, e eis ahi dous ra-

pazes illustrcs arreganhando os dentes
um para o outro, e em risco do
lazer esfriar o cérebro de onde sahi-
ram as Canções sem metro ou n Ten-
tação de Xcnocrates.

• •
Dermoval da Fonseca fez annos ante-

hontem, o alguns amigos c collegas da
imprensa festejaram o seu anniversario
com um almoço no hotel do Globo.

A festa, a que não assisti por moti-
vos independentes dc minha vontade,
teve um caracter intimo e cordial.
Dermeval 6 um dos nossos jornalistas
mais estimados.

A sua vida é um exemplo edificante

para os moços quo ambicionam ser
alguma coisa nesta árdua e perigosis-
sima profissão do rabiscar papel para
entretenimento do publico. Elle comeu
o pão que o diabo amassou, o foi á
custa dos maiores sacrifícios o das
mais dolorosas privações que conse-
guio a brilhante posição que hoje oc-
cupa, quer como jornalista, quer como
medico. Faço abstracçao da politica,
porque neste paiz as posições políticas
sao conquistadas por esforços que não
me enthusiasmam. Dermeval da Fon-
soca foi o primeiro presidente do Se-
nado do Rio de Janeiro, mas o seu
bello talento o a espantosa actividãde
do seu espirito entraram ahi como Pi-
latos no Credo. _

A população desla capital está iu-
dignada contra um sacrilégio infame,
de que os leitores do Pharol natural-
mente já tiveram noticia pelo tele-
grapho.

Um grupo de desalmados e covardes
invadio hoje, ás 11 horas da manhan,
a sala onde funeciona o tribunal do
Jury, arrancou a imagem de Christo do
logar em que se achava, atirou-a ao
chão, pisou-a aos pés, esmigalhou-a,
destruio tambem a cadeira destinada
ao respectivo presidente.

Este facto prende-se, está bom visto,
á campanha aberta pelo pastor evan-

gelico Miguel Vieira Ferreira contra a,
conservação da imagem do crucificado
naquelle tribunal. Dizem mesmo que
esse pastor (um homem de extraordi-
nario talento, mas completamente per-
dido pelo fanatismo religioso) tinha
estado na sala do Jury alguns momen-
tos antes dc praticarem o inqualillca-
vel attentado, que tanto escândalo tem
produzido.

A policia, não obstante ter a suare-
partição central a dous passos do Jury,
só conseguio prender um dos dous
criminosos, homem maior de cincoenta
annos.

Receio muito que esta infâmia acar-
reto os mais deploráveis incidentes. 0
niàrlyr do Golgotha, o filho de Deus
tem muita gente por si. Insultal-oé in-
sultar [iovos inteiros. Elle perdoa ; os
homens, não...

Aivnii-R Azevedo.

MANIFESTAÇÃO
0 nosso collega 0 Monitor Sul Mi-

neiro, depois dc lamentar que não ti-
vesse sido nomeado juiz substituto da
comarca da Campanha o nosso conter-
raneo dr. João Luiz Alves, quo alli
exerceu os cargos de promotor publico
ede juiz municipal, refere nos seguiu-
tes termos a manifestação dc apreço da

qual foi alvo aquelle distineto cidadão.
« Os promotores desta prova de es-

ümn tiveram como orgam de seus sen-
timentos o illustre. sr. dr. Gabriel de
Rezende, (pie á frente de numerosa
multidão, que era precedida por uma
hniida de musica.patenteou dignamen-
te os sentimentos de pesar da popula-
çfto da Campanha por se ver privada
de um juiz intelligente,eiiergico..juslo e
honesto como o dr. João Luiz.

Seguiram-se com a palavra o honrado
dr. Felisberto Horta, ü dr. Ângelo da
Veiga, por parle da redaeção desta
(olha è o distineto capitão César de
Souza, abundando todos nas mesmas
idéas que motivavam esta manifestação
de apreço.

0 sr. dr. João Luiz respondeu com-
movido.cm brilhante discurso.ao mero-
cido preito de estima que se lhe pre-
stava.e convidou a todos os assistentes
a entrarem cm sua casa, onde sua esti-
mavel familia se via cercada de distin-
ctas senhoras campaiilienses

Todos os manifestantes foram deli-
cadamente obsequiados, trocando-se
entliusiasticas saudações c tomando a
palavra por vezes os srs. Felisberto,
Leonel Filho, Gabriel de Rezende,
João Luiz e Julio Rueno.

O povo cainpanlieiise patenteou
mais uma vez, com dignidade e bri-
llianti-mo, que sabe cumprir seus de-
veres, e o dr. João Luiz, recebendo
como devia tão lisonjeira prova de
apreço c promettendo aqui ficar para
devotar-se ao engrandecimento desta
terra,conquistou uni novo titulo á esti-
ma e reconhecimento daCarapanha.que
muito deve esperar do merecimento e
dedicação deste distineto c esperan-
coso cidadão. »

O dr. Miguel Vieira Ferreira, tendo
incorrido em multa por faltar, como
jurado, ás sessões do jury. requereu á
intendencia municipal do Riorelevação
da mesma, alleganilo o seu nfto com-
parecimento á presença da imagem de
Christo, naquelle tribunal.

A sua petição foi indeferida.
» 

O ministério esteve ante-hontem reu-
nido, para despacho, no palácio 

"'do

governo, sob a presidência do maré-
chal Floriano Peixoto, vice-presidente
da Republica.

O vice presidente do Estado de S.
Paulo abriu um credito de 200 contos
á verba soecorros públicos, para atten-
der as despezas com a varíola em diver-
sos pontos do Estado.

 
O sr. ministro da justiça ordenou,por

aviso de ante-hontem, ao dr. chefe de
policia do Rio que, com toda a íirgen-
cia, mandasse abrir inquérito, afim de
serem rigorosamente punidos os cul-
pados do attentado contra a imagem
de Christo, no tribunal do jury.

Tcrminou-so a apuração da eleição
do congresso de Pernambuco, obtendo
o sr. Martins Junior, representante
mais votado, cerca de 10 mil votos
0 governador do listado será eleito a
7 de abril, dia cm que será aberto o
congresso.

Noticiam do Roma ter sido conde-
ninado a 2 annos e 8 mezes de prisão o
deputado Amilcare Cipriani, principal
instigador das desordens produzidas
na Itália no dia Tde maio do anno pas-
sado.

Liberdade de imprensa
Muito nos surpreliendeii o decreto do

governador do listado do Rio Grande
do Sul impondo aos jornaes a obrigação
de só publicar artigos assignados.

Conlra essa despotica imposição bal-
dadamente protestaram quasi todos os
jornaes. O governador manteve-a; do
que resultou a suspensão voluntária de
muitos por se considerarem coados; e
serem multados pela policia _ Federa-
çilo, O Jornal c a Reforma.qwe lhe não
obedeceram.

Comquanlo esses factos se passem
em remoto estado, como envolvem prin-
cipios geraes c violação flagrante da
constituição federal, delles julgamos
dever nos oecupar.

Procura lirmar-se o original decreto
nu abolição doanonymato da imprensa,
expressa no artigo 12, 12' $ da consti-
tuição federal.

Grosseiro sophisma.
Fsse artigo estabelece a plena liber-

dade de imprensai apenas limitada
pelas leis penaes (pie regem a matéria.
Abolindo o anonymalo, não fez mais
do que estabelecer, como condição es
sencial e imprescindível, a responsabi-
lidade autoral: isto é: determinou que
cada jornal e, portanto, os seus rc-
spectivos artigos, deve ter um autor.

Artigos não assignados nào são ano-
nymos na accepçao jurídica, uma vez
que seus autores são ou podem ser
conhecidos.

Anonymos ficavam elles sendo em
tempos não mui remotos ainda.quando,
chamado o editor ou redactor da 1'olha
a juizo para exliibir os respectivos au-
tographos, se verificava que estavam
responsabilisados por indivíduos que
não podiam ser os seus autores, pela
notoriedade de fazerem commercio de
assumir a autoria de publicações
alheias.

A intenção do legislador federal foi
acabar com o testa de fer; vi, essa crea-

ção torpe, essencial e exclusivamente
indígena.

A antiga responsabilidade jornalis-
lica era um sopbysma brutal e inde-
cente dn verdadeira responsabilidade
legal; sophysina que creou o anony-
mato, que a Constituição quiz extin-

guir.
NSo podem ser considerados anony-

mos artigos cujos originaes estão ou

podem ser assignados, publicados em
rolhas que preenchem as exigências
legaes.

Sc as publicações são ediloriaes, re-
sponsavel é o editor, o impressor. os
redactores ; se são ineditoriaés, como
nào ha mais o testa de ferro para guar-
dar com as suas as costas daquelles e
do autor, o os redactores e propriela-
rios da folho não estão, naturalmente,
dispostos a imitar o liollandez do dicto
popular, chamadus a juizo os auíogra-
pbos, serão conhecidos os autores.

Apenas por excepção se dará o caso
contrario.

Só uma interpretação litlcral, inten-
oiònalmente restrictiva, poderá tradu-
zir a abolição do anonymalo da im
prensa pela imposição da assignntura
dos autores de Iodos os artigos.

Fora — e é. no Rio Grande do Sul —
uma innovação ridícula e injusliüca-
vel. por qualquer modo que a conside-
remos.

Ella envolve perfeito attentado á li-
herdade de imprensa; e tanto assim
que muitos jornaes riograndonses já
suspenderam apublicação por sentirem-
se coactos c toda a imprensa do listado.
com excepção apenas de duas folhas,
resolveu reagir, protestando em massa.

Pratica funesta, anti-democrática,
anti-social, esperamos vela em breve
abolida, por honra da Republica Drasi-
loira.

V. M.

Pelo ministério ila agricultura foram jreinettidos ao engenheiro chefe do
prolongamento da estrada de ferro Cen-
trai do Brazil todos os papeis concer-
iienies á reclamação de Francisco An-
tonio da Silva contra o despacho
daquelle ministério, dc 1!) de novembro
próximo passado, que indeferiu o setr
pedido de pagamento de 2,000:0028,
pela empreitada das obras da mesma
estrada entre Itabira o Sabará. afim dc
(pie, examinados os ditos papeis, infor-
me, ern termos precisos, quaes as re-
clamações que porventura possam ser
consideradas altendiveis, e, neste
caso, qual a importância total de taes
reclamações.

EmS. João d'El-Rey, trata-se de es-
tabelecer uma fabrica de refinação de'
assucar.

Foi declarada sem effeito a remoção
do juiz de direito João Rodrigues da
Costa, dá comarca dé Mar de Hespa-
nha para a de 1'ot.engy, no Rio < Jrande
do Norte, visto não ter sido a remoção
feita a pedido, nem nos termos da lei.
llcandp, portanto, o mesmo juiz em
disponibilidade.

"A MENTIROSA"
Com este titulo representou-se ha

pouco em um dos theatros de Paris
unia peça escripla por Alphonse Dau-
det e León Hénnique.

Publicaremos em dia próximo a no-
vella, de Alphonse Daudet, de que foi
extrahida a peça:

A iraducção foi expressamente feita
para 0 Pharol pelo seu novo e assíduo
collaborador, dr. Valentim Magalhães

Óbito
Falleceu ante-hontem,na capital rias

Alagoas, odr. Ambrosio Cavalcante de
Gusrrífto Lyra, deputado ao congresso
daquelle estado.

ii finado exerceu por algum tempo o
cargo de juiz municipal do termo de
Sapucaia, inudnndi.se depois para esta
cidade; onde abriu escriptorio dc ndvo-
cacia.

Depois de residir aqui por mais de
um anuo. retirou-se para o seu esta-
do natal, onde acaba de fallecer.

Sabemos que a câmara municipal
do Rio Novo trata dc proceder aos

Fórum
No processo crime instaurado por

queixa de Antônio da Cunha Macedo,
tomou-se o juramento ao queixoso e
passou-se mandado para intimação das
testemunhas.

estudos para o
aquella cidade,

abastecimento ri agua

n rir. Eduardo da Silva Kelly, em
çqmmissoo na Parahyba do Sul, com-i
inuiiicoii ante-hontem por telegramma
á directoria da assistência publica do
Estado do Rio, que alli encontrara 22
doentes de febre amarella em esta-
do de convalescença, tendo já desiu-
fectado94 casas.

Com as providencias tomadas, o dr.
Kelly espera quo a epidemia cesse, tan-
{í> jrwri . 'juo, ha t*!^\in u diuo,
caso novo sc tem apresentado

il.itm

Foram declarados em
: de, nos lermos do art. ti''¦ ções transitórias » da
¦ até que sejam a

disponibilida-
das n Disposi-
Constituição,

roveitados os seus
serviços ou aposentados com o ordena
do a que tiverem direito, os bacharéis
Severo Mendes dos Santos Ribeiro,
Antônio Torqüato Fortes Junqueira e
Francisco José Monteiro, juizes de di
reito das comarcas do Uonijardim.
Baependy e Serro, visto não terem
sido aproveitados na organisaçao ju-
diciária deste estado.

Foi nomeado inspectòr geral das ter-
ras e colonisaçuo o dr. Lycurgò José
de Mello, em substituição ao tenente-
coronel Francisco Accioli de Barros e
Vasconcellos, que, por decreto de an-
le-hontcni. foi aposentado com todos
os vencimentos.

Com o ordenado correspondente ao
tempo de serviço, foi, por decreto dc
ante-liontem. aposentado o juiz de
direito (Festo Estado, João Luiz da
França Miranda.

Foram concedidos 00 dias de licença
ao 3' ollleial da administração dos cor-
reios deste Kstãdo, Antônio Ribeiro
Toledo.

A folha ollleial
o parecer do di

ublicou ante-hontein
Antônio Rodrigues

Torres Netto, sobre os bens dotaes
dás princesas, parecer contrario á ro-
versão á nação.

Pelo ministério do interior declarou
se ao inspectòr da Thesouraria dc Fa-
zenda deste estado (|ue- fica approvado
o credito de 250., que abriu afim dc
ocenrrer ao pagamento da ajuda de
cur-to que competia ao deputado dr.

Nas diversas estações da estrada dc
ferro Centrai existiam ante-bontein
25.2~;i saccas dc café assim distribui-
das:

Central, 4.059; Marítima. 11.204;
Vassouras, 104: Entro Rios. 70; Ser-
raria, 965; Parahylnina, 51: Espirito
Santo 07; liarão de Cotegipe, 130; Ma
thias Barbosa, 250: Cedofeita, 149;
Retiro, 72.S; Juiz de Fóra, 703: Maria-
no Procopio, 180: João Gomes, li):
Santa Fé. (VI: Penha Longa, 200; Cbaí-
dor, 127; Sapucaia, 1*; Bcnjainin
Constant. 83; Porto Novo, 457; Var-
nem Alegre, «10; Volta Redonda. 207!
Barra Mansa, 12*; Saudade. 334; Pom-
bal. 16; Taubaté, 252. Queluz. 90; Ca-
capava, 119; duro Preto. <>0: Cacho-
cica, _00; Lorena. 108; lóiaratingiiet.á.
013; Pindamoiihangaba, 218: Roseira.
2 135.

D dr. juiz substituto mandou, por
despacho nos autos crimes contra Vi-
ctor Ludovico da Costa, que fossemos
autos reinettidos ao juiz de paz do
districto de S. Pedro de Alcântara para
alli se proceder á formação da culpa,
visto estar grassando a varíola náquei-
le dislricto.

Nos autos de insinuação para doa-
cão, em que é doadora d. Maria da
Conceição Monteiro e donatárias d.
[gnez e d. Maria, foram inquiridas ires
testemunhas, subindo os autos á con-
cltisão do dr. juiz de direito.

Na acção eivei entre partes Avelino
Augusto GuimarAes,autor, c d. Marian-
na Neissitis de Brito, ré, foi tomado
o depoimento do autor aos artigos da
contestação da ré

Subiram á conclusão do dr. juiz de
direito os autos do suuimario de culpa
contra Francisco Felisberto.

Foi distribuiria ao 1" oflicio a acção
de medição da fazenda de «Salvnterra.»
requerida por Augusto Benjaniin de
Miranda Góes, passando-se mandado
para a citação dos interessados.

SECUNDO OKFICIO crrisi.

Execução—PÒncianó Pereira Junior
o ttoii.íoo o oiittv-is. exequeutes; Fran-
cisco Antônio de Faria e sua mulher,
executados—Mandou o juiz de direito
ouvir o procurador dos credores sobre
as contas do segundo depositário.

Açeão summaria— Isidio Martins
Bouças _ C-, autores; Francisco Uono
rio do Cerqueira Leite, réo—Ordenou
o juiz de direito que fossem os autos
conclusos ao dr. juiz substituto, poi
se trutar dc cobrança de uma quan-
tia. que é da alçada do juiz subiu
luto.

Summariiis de culpa - A justiça
autora: Antônio de Souza, réo—Foram
os autos conclusos ao dr. juiz substi-
luto.

Ajustiç-, autora; Joaquim («onça
ves Coelho,, reo—-Com intonuaçào do
escrivão subiram os autos conclusos
ao dr. juiz substituto.

A justiça, autora; Emilio Eugênio
do Miranda, réo—Recebido o libello
pelo dr. juiz substituto, ordenou elle
(pio se dessem as providencias legaes,
allm deque o réo seja julgado na pri-
meira sesíão do jurj.

A justiça, autora: Manoel José Ro-
drigues, réo — OÍFcrecide a denuncia
pelo dr. promotor, (oram os autos con-
clusos ao dr. juiz substituto.

riUMI-lvO OPFldO DE ÓKPUAMS
Inventario—Porcina da Costa, iu-

veiitariada ; Antônio Porcino, inventa-
rianle — Foram os autos conclusos ao
dr. juiz de direito para julgar a reinis
são de bons.

Raul Alves, inventariado ; d. Amélia
de Resende Alves, invéntariante- Ur-
denou o juiz (pie a invéntariante nome-
asse louvados para procederem .á uva-
liaçãodos bens do espolio.

ii Adelaide Gabriella Monteiro de
Barros, inventariada. Geraldo Augusto
ile Miranda Monteiro dc Barros, inven-
tariante—Mandou o juiz intimar o in-
vent-riante para encerrar o inventario.

Vicente Antônio da Silva e Oliveira,
inventariado ; d. Ignez de Carvalho,
invéntariante—Foram julgadas boas ns
contas apresentadas pela invéntariante

_____________________¦___¦¦«*?
DECLARAÇÃO POLÍTICA

O dr. Victorino Monteiro, deputado
federal.publicou no jornal 0 Rio Gran-
de a seguinte declaração, de alguma
importância:

« Alguns membro» do directorio do
partido republicano federal, em ma-
infesto publicado a 14 do corrente mez,
irocurando explicar OH_-ontex:i mentos
pie impuzeramumadi_eren_ifl«?-_ par-
lidaria uo seio do partido, envolvem
meu nome de modo tal que se poderá
inlerir-me haver manifestado adepto
ao parlamentarismo na reuiiüo de 1.°
de março.

Com a franqueza de qu__t J-in por
labito assumir inteira responsabilidade

de seus actos, impugnei &0_Tg__-)eulo
0 parlamentarismo, cuja propaganda
me parecia maisque __pr_dei_- e até
mesmo impa«______a diUicU quadra.
que atravessamos.

Manifestei me pelo progranuiut pu-
blicad-pelo Rio iiraiide, embora di-
vergisse de algumas idéas ahi GftUSl-
gnadas. taes como u liberdade pro-
fissionttl e i-.itiinvus oreaiiicnJiwias.

Fazendo justiça á Jcaldadti do<s iilus-
tres wiiiiatarios do inauilesto publica -
do pela Reforma, laço e«aa -ecJar.açào
unicamente para «vií_f futuras -_plo-
raçi'>es-

Cohereute com 0___l passado., ooiv
tinuarei sempre lirme uo meu jkj&Io,
de oude não _.«useguirào afustar-iiio
li$0-jaii_s pi-massas cainbiçóus que
não tenho.

Gora a pubüca.ão desuslinhasuuiito
obrigará ao amigo, criado. I icLorino
Monteiro. »

Circo Lusitano
Hoje, se o -tempo perin-iuir, terá lo-

•j;av mais um esplendido espectaculo
da troupe habiünente dirigida pelo sj'.
Henrique Lustre.

Pela primeira vez será exbibida nesta
cidade a apparatosa pauiomtuia deuo-
minada—Guribaidi em AspnomotUL

Com certeza será mais uma ver. a
policia obrigada a prohibir a venda de
bilhetes.

HOSPEDES £ VIAJANTES
OllcííK-im :
Do Kio ile Janeiro, os srs. Dorjiard. o

Coelho, Julio Kúllííeii e dr. Alfredo Ferreira
Lage.

1).. Retiro, o sr. Krnneiseo EugentO áv Re-
relido e kiim &iniliii.

Uei'aiilu_ima. o dr. HeulinUn _. d.' Lima
e dc João d' A vil» .

Do sitio, os srs. Francisco L .te Ribeiro
do Oliveirci c dr. Grognilo dc "Miranda.

[)o Tres llliris, o Barão de Santa .Insta.
De Bariirnvic.i. o sr. Flavio Dias do Car-

valho. d. Muria Augusta 1'inui, dr. Kmtiois-
co Pinto de Moura c sua familia.

D., üQjjt&efi, os srs. Lindolpho Augusto de
oliveira Mattos, Krnest AriKHid B Çliaclos
ll.-laehanal.

Seguiram:
Bara ouro P__o, o major Redro d<- Mace-

do Vai'ella da Eoasecí o sua fMOÜia,
Para Palmyra, o sr. Josó Augusto Durães

•Castanh.'íras.
Para Barbaeena, os srs. Theophilo Per-

reira Henriques o Horinonegildo Lopes.
Paru S. .lofto d'Bl-Kèy, os srs. Ovidio GtlOr-

ca, capitão Rraneisco linha, fiietiio Luiz d*'
Magalhães o ,\r. Rodolpho Maciel, Oalileu
Penido o a familia dó dr. Anroiiio Nogueira
Penido.

Para Tiradentes, osr. Anlonio de Pariria
Falrio.

Para Paula Lima, o sr. Joaquim Àlclxo
Rodrigues Braga.

Para o Pomba, os srs. Antônio Pedro dos
Santos c Bento Cavalcante Carvalho de (|li-
veira.

Circo Peruano
Km beneficio da menina Kítinha.

rèâljsa-se hoje mais um espectaculo
nele circo.

A beneficiada, 'pie se tem recotn-
meiidado pelos seus cxcellentes traba-
llios nos espectaculos anteriores, é
digna de toda a animação por parte do
publico.

Km Campos realisou-se, no dia 24
do corrente, uma sessão fúnebre em
homenagem á memória do dr. Sizenan-
do Na-búeo:

Foram proferidos discursos pelos
drs. Nilo Peçanha, Jeronymo Moita e
Heredia de Sá, seguindo-se-!bes com a

< i príncipe de Hismark continua doeu-
te,tendo tido mesmo algumas syncopes.

_ câmara dos deputados da [falia
approvou o pedido de credito de 250J0OD
ilorins para a representação daquelle
paiz na exposição de Chicago.

REVOLTA DE SANTA CRUZ

Resultado das observações metoorologi-
cas, feitas ua delegacia de terras e colonUa-
ção: .

JUIZ UE 1'iilíA, 20 I1B MARÇO
Tlieru. rent.

Máxima do dia 25,9
Media do dia 20,4
Media ao sol 37,15
Mínima da noite 1-."

Biiroinel.ro a 0" 705,08
Media Tensão do vapor 15,05

Humidado relativa "2,1
Evaporação:

A' sombra '>•>
Ao sol 2.0
Oisofte '¦''"
Chuva 1.TJO
CiSo clrro iiiiiinliiK.
Vento (1)K S K fraco (2) S,

Na conferência ministerial realisada
aiite-hontein, foi lido o relatório da
eoiumissão militar nomeada para julgar
a sediçüo dc Santa Cruz, ficando resol-
vido (jue os implicados nesse alternado
fossem mandado» a conselho de invés-
tigaç-0 e depois aconselho de guerra.

SS_SS;S_i_S;':!".::'¦ \ ¦- : ¦>¦¦¦ ¦
iras penas esuibelecidas em lei.

BILHETES P08TAES
C. .lacKcnfor—Sua carta c inleres-

sante, mas, por ser exUinsa, não vai
publicada.

Quanto á estranheza que lhe causou

Feliciano Augusto de Oliveira Penna, l palavra os srs. co-unondadoi' Carlos de^
relativa á sessilo extraordinária do f Lacerda, B. Barroso, S. Viveiros
Congresso Nacional. | outros.

Consta-nos que
nesta cidade unia fabrica de vidros.

oiiharazi-O. Confinar, segundo o Au-
)IgU.", significa circumscreeer, que, por¦—¦— .sua vez, significa—limitar podendo-trálá-se de fundàrtsê; por isso, dizer sem erro :—eonfí

imr sua actividãde ás lettras.

m
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0 PHAROL—Domingo, 27 de Março de 1892
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iil

queixas por parte do alguns que dizem
estarem atrazo com a thesouraria, por
nüo serem procurados em tempo con-
veniente.

t ira, sendo o procurador um so como
todos sabem, e lendo alem disso de dar
andamento a muitos outros serviços
estranhos á cobrança; lornase por
demais pesado o encargo de procurar
a todos estes sócios, em todas as occa-
sir.es que julgamcon veniente, e que
liem sempre as determinam com a ne-
cessaria precisüo.

Por isso, ho sentido de evitar pre-
juízos e queixas, faço publico para co-
ibécimento de todos, que o sr. |
rador estará á disposição daquelles q

irocii
que

da c

'•1K'i estabelecidos no logar denominado
Itii/.erein satisfazer seus débitos nesta ponUj tio Kágado.inuniclpio de
iécrétáriai á mado Barão de Santa Ile-
lena, canto da de Antônio luas, aos
domingos e dias santificados, das 2 as
."> lioras da tarde.

Secretaria da Sociedade Beneficente
dèJíiiz de Fora.em \"i

U secretario,
de março de 1892,
Josi; Macario.

Pi-ciM» «lo leite

os abaixo assignados. em vista da

wiraordinaiía careslia d

KIO, 80

Continua vivíssima « Imprensa» p«

pular pulo attentaüi. cotnmeltldo l><">-

tem nn cdllleló «lojury.
Oh Jarnaes da tarde vibram a nota In-

dignada jf. eehoada »» imprensa .1'.

m&nhfti
tVa «<:idade d» RI >s* u" PBtro"

cliiío esorev  I.flllssliuo artigo

subordinado ao titulo «A depoalçau '¦«

Dous» onde vem .. seguinte Ireohoj
«Asilin.lii moderna alfi agoraainda

„5o rei mala d» <l> n...nstrar a

t„» moral, converlendo em leis ..a..-

r„,.s ,1c sociologia o«|ue era «...tr ora o

oittIx^'Ih.»<> 'Ia tua fé.
R «lucrem banlr-le dc toda pari »-i

t,. Brazil, nuo a tui relIglSo ere Eras

tuijuüi. soldado Invocava no campo «Ia!

I,:,tall.a;.-sl ..•¦«. cila» no espirito .1»

marinheiro cm marde tempestade ; 6 I"»

,„;.«• qíie a ...."..• affllcta Invoca ainda a

cabeceira .1» Min ilbundo, l.oríiue
òjliaaabe que ae ella deixar cahir >"»«

lag a de piedade na boquinha da «t.~

nnça.v&ò-se aSBeceuras mprtaes d» Ie- empregados, 
resolveram ali-

„,.,:,,,..sf,./.-s«. a neve da morte. E cuspi-

rám-tc as íaces -¦ laceraram-te as car-

Sobre oa acontecimentos de bolo '-

,„..s nccreseenlár ., gov«r s.á dis-

posto a dar publica demonatraçao «leque

„ft ..-Iúu«  semclhanle iniqüidade.

E' assim «,...- o sr. Serxedello Corre»

vaercmclterao bispo oarcatos das l.»»-

Kr„s.sl.«-si..l.a.las,alim 
dr etTecluar-se

n cercii.onla «I» desaggravo.
Por seu turno, «. povo cotlso-sc paro

adquirir outras Imagens «• ..IT.rcf.-1-as

a., jury, por Intermédio do governo.
|.„r iniciativa dos srs. Baldome... ( ar-

nueja, Ernesto Senna e Castro Vlaana.

abriu-se uma subscrlpeü. •• K» a.il.ií;.-

„ I-SIIOSSÍOO, Isto em pequenos !<>-¦

O jury reuniu-se hoje sob a preslden-
ela d» dr. Gonçalves dc Carvalho, ds

jurado* manlf.sta.am horror pelo ai-

tentado sacrllego .• resolveram, por una-

i.iiiil.lail.-. suspender a si-ssa» ate re-

Ktal.elecercm-sc as imagens.
Paia ente oü-elto otfereceu-sc gratul-

tomente «. jurado IMeardo llonorat..!

Pereira de Carvalho.
Parece, porem, que a I.ICa <1«. resta-

belecimento das Imagens acha opposl-

çao por parti- da Intendencia municipal,

ónde a Idéa s.r.i proposta pelo li.lcn-

dente Antônio lellüo, redactor d ¦<»

Tempo».
0 pastor da egreja p: eabyterlana cs-

crcvoii uma carta á redacção d'«0 Pai/.».

...anirestando a sua Indignava" e dl/ I"

que, sr i.iiiilt|iirr dr HCUS udopl»»* l>«>U-
vesse oominctthío semelhante sarrilr-

glu, seria expulso <!«> grêmio. Ò contra-
rio pensa o dr. Miguel Vieira Forrolra,

que escreveu á «Cidade do Kio.. uma

carta, vindo em auxilio d» crooulo He-

lcoili.ro, dizendo sor «i criminoso um ar-
lisía muilo pol.ro, ll«....r... .!<• >""' cdc

coração, .ino.so r»i elle quo'» destruiu
os ídolos..o j.... r... njuesmo <i«"- Au'i"|(;d(: ii. 330, vem prevenir a quem nuer
l.iadcs, discípulo dr Sócrates, li "»• I «juc Seja que nAo'»«" tfa.nsaoça.O^afgU-
,.u.. ; ma da dita letra, visto que a directoria

\ casa deste pastor evangélico In-j üaqnelle ba II CO já CStá sciente do 0C-

Orírtinlsaeài.Aurleoln ] existente em poder e cartório do

"«ria: "O dia 31 do-corrente,:j^ffi£,R8lg£
tomarem
I

Precisa-se
UK DOIS EMPREGADOS para relinar

assucar. assim como de uma criada que
saiba lavar, engommare cozinhar. 1 ara

nesta redacção.a"tlin"(.e|diu'*'.e braço, por âOSOÔtí. uma d-ial

ste±otíârrto-tepíáíss^^iK,to çi"s
t'Suiao 

"Sloí'n.:' 
escíiptorio I UnU ,„ sa por OS nm con^» pojr :«: 

]
da..companhia; á rua Direita^ ípfe^^gffi^^
"U:i10- i' vm ifidn marco de 1S92 :gadapor2.*; uma pa nella de ferro porjuiz 

f'}»™> 
'íl 

,''; ; ..^esilome 5S: uma lenda de ferreiro por tt; dous-/• eedeeu-o Feiieou hig. . 1'^^° L.,,,,,, v(,,hos par;l |,ois, p0r 70S--Sc-
mpanlna. l,n0Ventes-.«wli bois de carro, a 60$."j-HOOS—Bemfeitorias—uma casa de so-

brado, cobeita de telhas, forrada, as-
Carlos Soares do i.;ouio «x L.0,"lOUo01iada e envidraçatla, por 4.0008,auiiiiin «., ^ -, ¦ l liailio ium.«-;i 11V..11.V, >•  .

jiiuma dita cobeita de telhas, assoalliada, cidade.como para fora
nhncxa ao sobrado, por 500S; um cor-l.''1 '' ¦,,
rer de casas, para empre^ados.coberia

ADVOCACIA g|
l.ovlndo Ferreiro l«»l»«'M^•^in

13=8

V Priic»
Soares do Como & Comp

por

ui/.
Fóra coniiiitinicam á praça e a iodos
quantos possam interessar que. t-cnoiU, t. n,;i^, i,',r 25Ô§; um paio
do expirado em 31 de dezembro ao j.orjOfi; tiin engenho para card, cober-
armo próximo passado o seu conlractp.l ^....; 

- fen,aá e seus pertences, por
social, desde essa data em.diante entrou L.ooòs uma ceva

idita firma em liquidação-

neneros e
au-

.... , reçó do leite, que será do
dia 1 de abril em diante vendido a á-U
rs olifooti ICOrs. por meio litro,

Frederico D.aibert
Antônio Rodrigues Tosta.
Pedro -losé lleiiri«|ties.
Custodio Silveira Tristão.
Alfredo Albino da C Freitas.
João Delphino dos Heis.
Franklin Albino dOVlmeita tranco
Tlieophilo Lourenço Pereira.
Carlos Berberich. ,
.losé llonorioMacbíidode Magalbüeí
lgnacio Gania.
Antônio José Teixeira
Cândido Darbosa Lage.
Marcos Antônio dcM. Lima.

Juiz de Fora, 26 de março de !S!«.

para porcos, por
r,r.t OÕOS; uma tulliapara café, pOT/ÇOOS;

como julguem nada dever «niei P9\ í um moinliO por 2003; uma cober-
conta, quer pordocumento assignauo | ,ara gUairdar carros, por 1ÒO$000;
pedem a qualquer pessoa que se juijiar.^ lerreir0 (le pedra, por...-
credora bajade apresentar sua coma notn) lodos (jí. inuros (1;l ,ilZ(.niia
ora/.o de 40 dias a contar desta data. ¦
• .. . i. ,.-x ...„.i„ •(,!,. f..,-í«i',.ir«i ilíi

i supra'

GRANDE
Oíluina de Tanoeiros
Os abaixo assignados participam ao

j publico (festa cidade e circtiinv./inban-
U que abriram uma officina de ta-

; noeiros.e incumbem-se de qualquer tra-
jbalho concernente a esta prolissão,

pnra esta cidade.como para tora,
j.ein como vasilbame e túneis de qual-
quer dimençao por preço barato.

SANTOS & IIOGIIA

Rua do Commercio n. 1
,liiIzrtelV»rn,2a«lc mhfcocle !«»«

20-3

®
3

KSCRIPTOItlO KM OURO IMUÍTO

2 lliin tio Paraná 2

Ponte dó Ivâgado, -i de fevereiro de
içjfio —CarlosSoares do.Couto&C.

:10—28

lnlcriu.lt. do Cjililinsio Mineiro
De ordem do revm. sr. reitor deste

internato faço publico (pie, desta data
Lie 31 do corrente mez,aebam-áo nbçr-

ias as iiiscripções para os exames ge
! raes de preparatórios, a que tom de se
uroceder neste Internato, do confórmi

Md-

porOOOauiiO • Cafesaes—quatorze mil
pés de café, etn logar denoinidado Li-
moeiro a duzentos e quarenta reis o pé,
3:300SOO0; dez mil ditos de dit s uni-
dos ao mesmo Limoeiro, a 120 0 pe.
í:20OSOO0; vinte mil dilos no Hacuao,
a 220 rs o pé. 4:400s000; oito inil di-
ios unidos ao mesmo, a 80 rs o pé.
640^000; vinte mil ditos no Arcaq, a
100 reo pé, 2:000SÓ00; vinte mil ditos
no Feijflo-Gru a lso rs o pé. :.5.ilOi)SO,X):
doze mil dilos. no pomar, a 200 rs,

5

t/i
CUa

Companhia Gonstructora Mineira
Tem em seus depósitos: cal,cimento,

madeira para eiigradaineiitos, barro,
,es laboadosde cedrosecco e su|.enor
pinho de Iligà e Sueco, ladrill.os, mo-
saicosc svpbõespara latrinfls. tnbos
dc barro vidrado para exgottos eenca-
nainentos e tudo «i preços razoáveis

It na («raUtlâo n. 'i .

Hotel e Restaurant do Commercio
DE -

ÀTTANASIO ANTÔNIO
Serviço «á qualquer bom. Jantares

para lista ; macarrões e ravioli.
Densões por módicos preços, liecc-

|,em-se encommendas para serviços de
casamentos, baptisados. etc.

Serviço irreprebensivel.
Vinhos e licores, especialmente ita-

lianos, de primeira qualidade.
1 .icores especiaes da companbia Oin-

mica Industrial desta cidade.
Jogo de bolas e batibos de chuva.
Hua tio Cointnerclo, <13 e I.»

Tclepbone n.- 85 '
JUIZ DE FORA

;iadé"com o decreto de 1 ldenovemboj 2;4OO$OO0; vinte mil ditos por cima da
|nroximo passado è aviso dp ministério estrada, a 100 rs o pé, 3:200S00O—

da instrucção publica, de 1'do cor- Fructos—frucf-s pendentes, que cal-
rente culamos em 000 arrobas, a 55000 por

t) candidato á maírictila. estranho a | arroba, .'i:OW$000 —Terras— cento e
Uste estabelecimento, deverá dpreserjtlquarenta hectares dc terras occtipa-
' 
iar um cm-riculwn (r/te',assig:iado pelo i das com cafés a 50$ por lieeiare.T.OOOS,
director do estabelecimento particular cíncoentn e dous hectares dc terras de

'em 
que tiver estuJado, ou pelos prp- cultura,a 30$ ;por hectare, l:õGQ$; cm-

éotnta ditos de ditos em pasto novo, a

P^

s. li. dc Jul/ dc Kora

IERAL EXTRAORDINÁRIA EMSEMBLKA
27 UK MARÇO DE

pre
1S02
ente,Ue ordem do si .

aos srs. sócios a reunirem-se em as
i sembléa geral extraordinária, domingo
i 27 do corrente, ás 0 1 ;2 lioras da larde.

essores «pie o ii tem doutrinado. (
De conformidade com o s •>* !"'L •'"

das instrucções que baixaram com o
decreto citado, o exame de portuguez

lera a ritialouer outro, o de. artconvido i precedera a qualquer outro, o uc
thmctica e álgebra a. dc geometria e
irigonometria, o de mathemalica ele-

| mentar ao de physiea e chimica, c o de

na secretaria desta sociedade. O ex-
pediente constada eleição do vice pre-
sidente do conselho administrativo

Pede-sc o comparecimento de todos
c avisa-se que a comtnissão de beneíl-
cencía está composta dos srs. Jose
Macario.rua Halfeld n. õ, João Antônio
de Souza, rua do Commercio 2\), e
Gabriel Silvino de Oliveira Júnior, rua
do General Deodoro 57.

Secretariada S. I
em

M\

'COgraphia ao de historia.
Barbacena, 15 de março

o secretario. Francisco
Cosia.

de ISf)2.—;
A loes da

14—10

Pi.i.iihn- «Ic

7 de março de 1S92,
(i 1" secret.ario, Josk \iuo.

o a
l.clri. pcrtlltla

baixo assiíírt.ado, tendo •fdidí

i uma leu-o. do Banco de Credito Real de
Minas Geraes, no valor de 3:1058100

1 e de u. 330, vem prevenir a quem

llàitco tle ( rc.lili
Minas

3.* CHAMADA
Convido os srs. aeeic.nistas deste

Banco a realisarein a ¦!.* entrada de
IO0.', sobre o capital, ou 20$000 por
acção, até 31 do corrente mez, nesta
cidade ou no Kio de Janeiro, á rua
Visconde de Inliaúmo 50, Banco Sul
de Minas.

E' indispensável a apr
cautelas respectivas.

O presidente,
Dr. Ernesto dk Andrade Biupi.

Jniz de Fóra, 0 de marçode 1892,

translROiite «i.iitlnúa (jaranliila pela

policia.
frios riinin.ri.taii.i», que se ouvem, |

poile-so concluir «|iic, sr nfto f..ssr estn
rlrillii.sl.n.iia, <> !>«"<> já teria assalta-
ílu a rasa lio ilr. Higuel Ferreira.

ItIO, 2«S
O mercado de cambio fechou hoje á

,axa Uc ti 3,4. ^ „,.

A ulfánilega detttu capital rendeu lióje
aiiir.ttiMtíHa. rio, a a

As eotações il» café, i.».- 10 Ullos.
Coram ns HeguInteH:

Primeira ordinária, 148030 a H82 IO:
NCgiuida bôa, 1O8I0O a lOSÍMIOi se-

Kiiii.la ordinária IISSKI a 10$U80.

«M ll<> PRETO, ««
Falleceu hoje nesta capital a esposa

do sr. Abilio Murce, encarregado do
calçamento da cidade.

[Particular).

da«
çorridt

prados
3 3

211 mari;
Mí.VN'

o ile
[SCP

1892.
FONSECA.

SãOOppr hectare, 1:875$; trinta e oito
hcctiires em pasto velho, a 25$ por
hectare. 950g; cuja fazenda sita na fre-
guezia de S. José do Rio Preto se
confronta por seus diflerentes lados;
com o capitão Emercriciario Fabiano
Alves. Mauoel Severino de Paulo, e. d.
Thereza de Jesus. Eassim serão os ditos;
bens arrematados a quem mais der ej
maior lanço oirerecer no dia e lior.a,
íic.iina indicados. Ii para que cliéguejá
noticia de lodos, mando ao porteiro do
juizo que aílixe o presente no logar
do costume, c que passe a respectiva1 certidão. Dado e passado nesta cidade
de juiz de Fóra. cm 18 de março de
1892. Ku Herculano Gonçalves da Sil-
va. escrevente juramentado (pie o es-
crevi. E eu. João Chrysostomo Piroen-
tel Barbosa, escrivão o subscrevi. Fe-
liciano Au^u.-to de Oliveira Penna.

. i Estavam quatro eslampilhas de duzeii-
séntacílo das; los reis c;i(t;i „ina devidamente iiuitih-

Z (das.
V 443—800. Pagou oitocentos reis

do sello estadual, Juizde Fóra, 1«S de
iiiureo. <lo 1SÇP2 }li»-la Alcei

— £
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lÉSlil
Sociedade Benellccrile Mineira

Cumprindo resolução da directoria,
convido os srs. accionistas desta socie-
dade a reunirem-se em assembléa ge-
ral extraordinária, no dia9 de abril, ás c
4 lioras de tarde, no snlào do edilicio. á
rua direita n. 20, afim de tratar-se da
reforma dos estatutos.

Juiz de Fóra, 23 dc março de 1802.—
0 secretario, José Furtado «/«' Men-
doriça. ''f 4

A" praça
os abaixo assignados fazem sciente

á praça, e a todos os seus amidos e fre
líiiezes, que por mutuo accôrdo deixou

!de lazer parte da (Irmã de Gallas, J
i Fiúza. Bernardo «\: (Orvalho o sócio
João Fiúza da Bocha, sabindo pagoejjinrln

: satisfeito dos seus haveres na referida '

í sociedade.
Declaram mais que constituírem uma

; nova sociedade sob a razão de Gallas.
Bernardo & Carvalho, que como sue-
ccssorès da extineta llrma tomam a
si toda a responsabilidade do activo
e passivo da mesma: aproveitam aoc-
casião para pedir a todos os amigos
e freguezes a continuação de suas or-
úem

.luizde Fóra, 18. de marçc de 1892.
Gallas,Bernardo'& Carvalho. 8 ti

ili[OS
Rcnetlleln Pinlo Monleiro

Antônio Pbaraó Pinto Monteiro
vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que acompanha-
ram até ao cemitério os restos

mortaes de sua saudosa esposa e ro
gar-lbes, bem como a todos os seus
amigos e parentes, o caridoso obséquio
de assistirem á missa de 7" dia que [.or

I alma da finada será resada no dia 29 do
corrente, «ás s horas da manha, na

I egreja de S. Sebastião.
Por esse acto de. religião e caridade

desde já se confessa agradecido.

E s p 2 =•

íSÍÍ.;.5

CA N

CD'd
CÕ

g CO ü&

f? c=z— T7 C5

o c^- <X) °

i ¦=> í \1 1

i ? h a"?¦ 
<í -5

•? =^- CO
¦S LÜ

u

TELHE1ROS
N» estaçio de Colepipe, Fazenda da

Herdade, precisa-se de homens (pie
saibam-tiem fazer telhas e tijolos. Da-se
serviço para muilo tempo. Precisa-se
com urgência

LA CAMPANA
38 RUÂ HALFELD 38

Armazém \\v gêneros Itiillnnó»
estrangeiros e do paiz

Especialidade em vinhos de mesa,
em garrafas e barris.

Vinho velho para doentes.
Dito italiano, virgem e portuguez.

KNTBIiOA-SK EM DOMICILIO
SECCOS E MOLHADOS

Por atacado e a varejo
Commissf.es de compras e vendas.
A casa recebe directamente da Eu--

ropa
Preços sem competência

/AM.III A H MUI
P S. — Carne suina verde e trabalha-

da. todos os sabbádos e domingos.¦M—11

AVISO

A PEDIDO
S. II. tltí «I. «Ic 1 ora

RESOLUÇÃO PO CÕNSEUTO ADMINISTRA-
TIVO EM SESSÃO DE 17 1)0 CORRENTE

Em vista do avttltado numero de so
cios desta sociedade, em parte tem sido
irregular o serviço dá cobrança das
mensalidades, o que tem dado logar a

(a IV-

Custodio «v Machado Guimarães de-
ciaram que nada devem á mesma (Ir-
ma e lambem individualmente qual-
quer dos sócios, seja por que titulo
lor, a não ser os saldos de seus fre-
guezes, os quaes estão, como sempre
estiveram, «ás ordens dos mesmos, pre-
ferindo (pie os retirem, si assim isso i
lhes convier. Idei

'VIlll mi'
.13

l'ranrisro Tolxíilrn «Ir Carvalho .lunliir

João Francisco Alves e d. Eliza
Alves mandam celebrar unia mis-
sa, segunda-feira 28 do corrente.
lia capella de S. Sebaslião, ás 7 e

meia horas da manhã, por alma de seu
lallecido àmigó Francisco Teixeira de

tal de 20 dias de praça virem, que por! Carvalho Júnior. Pedem àspessoas de
este juiz... lindo que seja o dito pruò, «oa amizade o caridoso obséquio de
tém de ser arrematados a quem mais I assistir. _

O dr. Feliciano Augusto de Oliveira
Penna, juiz de direito da comarca
de Juiz dé Fóra, no Estado de Minas
Geraes. na forma da lei etc.
Faço saber ?os que o presente edi-

A

e maior lance
Largo de Santa Bita (rua dos Ou ri-

ves) n. 171'..
Bio de jàheirò,20 de março de 1802;

— Custodio &. Machado Guimarães.
(A (Irmã está devidamente reconhe-

cida pelo tebellião sr.Costa Brito).

offerecer, no dia 11
ao meio dia,

bens (pie
de abril próximo futuro
no Fórum desta cidade, os
foram penhorados a Jusé de Assis Al-
ves e sua mulher d. Fausta Bernardina
de Assis em execução que lhes mo
o Banco do Brasil, cujos bens são
constantes da respectiva avaliação

ENTREGADOR
Precisa-se de um entregador de"e 

i jornaes. Informações nesta typogra-
8 

phia.

^ra^w^^Wí!^^m

Alfonso Colucci
Òrcflec orologiaio

Rua Hnlfol.l u

Unico agente,nella pro-
vincia di Minas Ge-

raes, dei banco

ITALIA-BRASILE
COM

«SVr/ti inRio di Janeiro

|Faz sciente che emette
cheques e vaglia pos-
tali in qualunque parte
d*luilia ove esista ufll-
cio postale, ai cambio
piu basso delia piazza.

Cambia» c vaglia sopra Itália, Parigi, Ásia Minore, Portogallo Büe.fjUà

PaComprti 
e voado monete italiane e francese d'oro e argento e Oarta

«jtljjz h>e: foí
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DERRADEIRO AMuR
TBADUCÇAO

DE

Visconti Cocuraoy

IV

Nenliniii (láquollos junto a quomvlvjatinlia
motivo para fallar na flllia robeldo. Crescèrn
elle, pois, o toroarà-sohomem ijem so.preòc-
cujparcoin o que ora feito do LÒtíronça.

li uis quo briisoaniontd u curta do seu ta-
liollião o forçava a remontar ao passado.

Uma pavouia : nüo podia sor senão a filha.
do sua tia; Vinda das colônias Inglczas :
n ausência do noticias om quo cila doi.xdra
afivmilia explicava so pelo afastamento. An-
drimont : era assim, pois,quo so chamava o
industrial poramorde quem a formosa liai.ou-
ronca desobedecera no pai, rcnogilrn a sua
casta, o so flzora simples burguoza.

Armando reviuu scona toda cmqtio, na sua
dolorosa colora, o avò amaldiçoara quasi a
culpada. 0 tempo tinlia caminhado «.« as idéas
haviam mudado desde aquelle primeiro (lo
anuo, o a intolerância do volho lcgitimisU

não 
da nobreza casar-se com um byrguez eracou-
sa «jiie SO fazia agora todos 08 dias, coinlan-
to que o bürguez fosso multo rico equea des-

, r.ondcnte de nobres não tivesse dote. Kra,, |cm
i sumiria, o cásò de Koiircnçh de ront-Cmli

quando ellaioncontrára o monstro. Armando
sal.ia o quis pensar da furliinuiu.: o marqiiez
havia deixado aos seus desr "<b Òtcs. MllltOS
quartos no bruzão, mas multo póu.có dlulici

I? unia mocinha, dotad

dosceildento nítidas, quasi vivas. Os olhos tinham-uuv
olhar animado, a bocea sorria-se, o na testa
estreita o lisa cabiam em frisados anneís os
cabellos castanhos. Porècer-se-lila com sua
mftcessá p^renta que chegava dc longínquos
pjizes. e seria uma 1'oiil-Croix ou unia An-
ihimonl?

Koi arraiwadoilo suas reflexões pelo l.iiido
dns eã.'S, qüo sallavaín im palco, trazidos p.-
los guardas. Mòttou òirt nina gaveta a carta

r.,. t: iiimi mocini a, uoiaun uo ticlleza unira- do sr. nernardo 1'ellier, levantou-se, e, ilefe
mente, não oncpntrtlva todos os dias um condo aprossadamonte, foiréunir-so nos am)
Kontrnay Cravaut, moço e millionario, para gos.
reparar-lhe as injustiças da sorte. A oxlsl.en- |
cia, em intimidado eom o avô, não devia ser
alegre. Armando linha razr.es para se lem-
brarde que, nos dias detesta de família, não
in á casado avô sem soltar lamentosos sus-
piros. (lerinieiln Lourcnçn tinlia, pois, mui-
tas desculpas. Via-seolln votada ao ccliba-
Io, e pudera ininginar-lhe n» tristezas, liabi
a umiLresolução Inspiriida'pulo homem quo
soubera fazer-se amar por ella não havia
mais qne um passo . K quem não a teria au-
xlllado a transpol-o '?

Formos», sim, fl tia l.onrença o era, 0 a mi-
niaiura, causa intliivctii da scena que lhe im-
prosslontirn a imaginação em criança, alli so
achava para afflrmal-o. Tinha-.a olln uneon-
(rado, uma voz om que estava arranjando
uns papeis ua gaveta de um movei, depois
da morte «Je seu pae. Kra uma obra prima da
Sra. dò Mireljel. (.'«iu.servava-se tal como elle
a havia descoberto entre duas poginasdq ai-
blim, im wilot.T. do nvii, seni niobliira, pomo
um objectò quo se não ousa destruir, mas
que so despreza. Ariiiandocollocara-aein um
armário, entro preciosas recordações que
]he„vinhain de sua mão. li eis que nosso mo-
monto as feições da moça, reproduzidas ua
delgada lamina de marfim, lho nppareciain

(in tre tanto préoccupaya-fl aquelle negocio.
Resolvera não ir a Paris, antes dÓCOIliecodo
mez seguinte, afim de náo deixar a condessa
fazendo sozinho as honras da ca":,'i nos convi-
dados. Ao cabo de uma semana, possuiu-se

| de impaciência e escreveu an seu tabelllão,
communicando-lha que nn sogunda-felrapró-

I xima, á uma hora, estaria no seu cartório
I Encontrou então a tranqüillidade. Facto sin-
! guiar! não fallára á rondessa na cominnuiea-'ção do sr. Bernardo Pelli.-r. No primeiro dia

foi em conseqüência da impossibilidade em
que estava de poder dar ;i sua mulher escla
recimontos certos relativamente a esse en-
xerto secretamente creíeido na sua arvore
genealogiea. Não quiz expôr-so a perguntas
a que não poderia responder. «Como! tem uma
prima o não me dizia nada.' Klla eliama-se
Andrimònt, a t< essa a primeira noticia que o
senhor tem a respeito uol|a'ÍQ))eg) (5/,Que faz?
Donde vem? Para onde vai? Que poderemos
nós esperar, nu que deveremos temer? fina
moça solteira, o que vem de tão longe, ga-
rantirla o Benjiór o sua moralidade, o vai
abriivllu; os braloosí» Preferiu não divulgar a
cousa. S«.'iupre seria tempo dp fallar nisso, e
quando tivesse visto a sra. Kucia Audrimont,
quando houvesse conversado com ella, quan-

do estivesse na posse de sérias informações
a seu respeito, poderia então fazer revela-
ções.

Na segunda-feira tomou o trem ua manha,
chegou a Paris para almoçar, c, depois de ter
dado uma ou duas voltas, entrou pontual-
mente á hora mareada no cartório do sr. Her-
pardo Pelllcr. Recebido pelo primeiro escre-
ven te, que lhe disseque o pairar, estava eom
uma pessoa no gabinete, respondeu:

—Talvez seja justamente a pessoa eom
quem devo encontrar-me. Faça o favor de
mandar-lhe o meu «artfto. .

—Vou cu mesmo leval-o...

de intima satisfação. Dir-sehia que, V(
Armando pela primeira vez, pensava:

A porta acolchoada, que protegia OS clien-
tes contra toda a indiscrição, aral.ava ape-
nas de fechar-se. quando se tornou a abrir, 0
o tabelllão appareceu, com a cara risonba.
Ivitenduu a mão ao seu clionte, com amistosa
familiariilade duaiuígo ramar.ula de collegio,
e, lançando nm olhar por cima dò pince-nez:

—A sra. I.ucia Andrimònt está ahi, disso.
(i conde Armando, um tanto admirado, pe-

netrou no vasto gabinete, forrado do v.iludo
verde o mobilado de pereira esculpida, e
avistou uma moça na penumbra, de costas
para a janella, sentada em uma poltrona. O
que a principio o impressionou f«ii o brilho
douradodoscabullos da moça, que um raio de
s«>l do outomno acariciava, ea pequenez da
oivlha. transparente 0 rosada na claridade.
Compriineiitou-a sem dizer palavra, olhando-
a curiosamente. A moça ergueu-so. Viu qu
ella era d<« talhe mediou .
tanto voltada, pò«je «'ontempud-a q llcou un-
pressionado com soa helleza.'^ão devia ler
mais de vinto annos de idaiie. K BO eintnnto Q
seu semblante tiubaiim ar serio que lhe dava
as apparencias da maduroza. Ao suitdal-a o
con.Ie, cila inclinou a cabeça, o a sua physlo-
noinia illumlnoii-se como que de um reflexo

dado considerável, e.dosgostosa do paiz onde
nascera, mas onde acabava de solfrer tão se-
rios dissabores e tão cruois pezares, reco-
Ihia-se á França com a intenção de fixar-se
ahi para sempre.

Ao tempo cm nue I.ucia fazia essa narra-
tiva, com sobriedade do expressões 0 clareza
de vistas que denotava nm espirito ao mes-
mo tempo resoluto e cultivadissimo, o condo
obsorvava-a e pouco a pouco fóra seduzido
pelo encanto que emanava ila mocinha. Ila-
via sensibilissimo contraste entre a gentileza
da pessoa, a meigulce «lo seu semblante e a
llrmeza da sua palavra. Tudo quanto w\ sua
belleza havia provoeador era corrigido pelo
seu desembaraço viril. A sua lingiiagciu lo-
mava ás vezes, quando se animava, i|ini)
fórma autoritária o quasi despotica, rever
laudo a mulher que, durante longos rqozos,
tivora quo discutir interesses diversos com
gente astuta o mal intencionada. Fechando
os olhos o ouvindo so-lho a voz grave o a
palavra decisiva, ter-se-hia podido Imaginar
que se estava tratando com um rapaz u nfto
eom uma mocinha.

o sentimento qu«.'ella inspirou o conde foi,
desdeo primeiro momento, uma franeasym-

pathia. Kra ella tão isenta de facolrieo que
elle não persou um instante, s«! quer, em
diriíir-lhe ihadrlgftcs, a otTereeeii-Iho ti sua
amizade como o teria feito para com um
honvm. Não li .via meia hora que se achavam

jjuntos. e já entre elles estnbeh>cera-se a
[confiança, como se se coiihccess.-lll doido
| muito-i annos. 0 sr. Bernardo Pellior, lutu-
rossadlssimo naquella entrevista que elle
preparara entre a moça o 0donde, deixara-os

o aueivuuru iiyin.w............  i conversar, esquecendo os clientes que o
ninte dous annos prôclirára liquidar os neifo R(!uaru'avnm uooartoriO o tudo sacrificiindq
rios de seu pae: mas, illudula pelos ral.ulas, i.j giw salisrav.-l0 q0 moiiitinto.
explorada por causa dc sua inexperiência, U-
vera qué ceder por baixo preço uma próprio CPMpiU^

lido
.Ah!

assim'' Fo'lg» eom isso, é tal como ou o
tinha desejado... Nãofez, ponhn, ouviro som
do sua voz, mesmo quando o tal.ellião, apre-
sentando-lhe o conde, disse:

Minha senhora, o sr. conde de 1-onleuay.
seu primo, eom quem a senhora desejou on-
roiitrar-se,

Klla inclinou do novo a cabeça, cm signa'
de agradecimento, e fez gracioso gesto com
delicada mãozinha cultivada de pelle da Sue-
cia. (iconde.aiiiabilissiino, sentou-se derron:
te delia, junto ti secretaria do tabelllão, e a
mola-voz assegurou-lhe que sentia-se feliz
por se pôr á sua disposição para o quer que
rósse qiie lhe pudesse ser útil ou agradável
A moça conservou-se nm momento calada:
depois, mm órgão cheio e sonoro, que ura
SOtnquezlnl|o estraugoiro não ofelava, agra-
deceu-lhe a solicitude e. promptidão com quo
acudia ao SOU desejo, o começou a explicar-
lhe a sua situação.

Acabava de chegar ilo Canadá, onde seu
pai 0 sua mãe tinham vivido durante vinte o
cinco annos nos arredores de Quebec, em um
esiabelciuiento agrícola por muito tempo
florescente, Seu pae, de origem liollanucza,
morrera por ocasião de uma violenta epide-
mia qne dizimara a população, havia ires an-
nos. Sua mãe, exbatiata pelos cuidados que [
dia e noite prodigalisára ao marido, minada j

pela magna da perda que soflrèra, suecum- j
como estava um | blra Um anuo depois, a a moça ficara sozinha .

1 com um i velha parenta pelo lado paterno, |
OUüVora recolhida e arranciula (Ia penúria, 0
nue sé lhe atTeiçoára apaixoiiailamente. Du
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O PHAROL—Domínio, 27 de Março de 1892

C mmm m\

Companhia eqüestre e gymnastica, sob a
direcção do artista J. R. Savalla

Domingo, 27 demarco, Domingo
ULTIMA FUNCÇÃO DE DESPEDIDA 1 ! I

Beneficio tllu Hyiiinnllilcn o soinpi*»' iipplainllila"
|ovcn nitlsla- ItITIMIA SÀVAIJ,A

A beneficiada dedica esta pomposa funeçao ao illustrado commercio de
Juiz de Fora, a quem pede protecção

Successo garantido! Noite dc alegria!
ÚNICA FUNCÇÃO HILARIANTE!

Todos os artistas da companhia esíorçar-se-hão para a exhihição do esco-

AVILTADO 3sortimeuto de ba-
ias de ferro batido

fortes, meio fortes e reforçadas, de
II a -10 pollcgadas de diâmetro. Ven-
de-se por atacado e a varejo, por pre-
ços convenientes, pela grande quanli-
dade que recebemos.

A* (usa (TAiiiÒrlcn
UUA HALFELD N. 40 (PORTA mkoa)

Armazém de ferragens
A.CARDOSO & C.

Já chegou
A pura aguardente de paraty. Vende-

se a 700 rs. cada garrafa. Una Direi-
Ua 23. 

¦

:i :i Casa do Martins.
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¦x JjjDE TAYÜYA'
DE

Oliveira, Filho & Baptista
|p|)rovado pola ln|eeloria de Hygiene publica do Rio de

%1M HfiRISüRiÒ
Janeiro

MEDICAMENTO PREPARADO E PRESCRIPTO NA CIDADE DE S. JOÃO DA BARRA

SüiOduzisa
De talheres americanos de todos os

• !"";-'<"¦ ¦ ¦"-•'¦" i-i .¦ii,.,ni..i-M •¦ festa' padrões e qualidadesYecobidos directa-
O sr. AUGUSTO DUARTE, palhaço da opmpanl?ia^abrilhantaro Y(H.,.

Que vendemos por preços dos Importa.-
dores. Na casa da America. Armazém
de ferragens.

Rua Halfeld n. ll). Porta larga.
A. Cardoso &C.

Ibido programma desta noite
O sr. AUGUSTO DIJAR'1 _ ,

com o seu iriexgoltavel repertório de suas composições cômicas

A»o Circo X^emano
ver a grande lesta artística

ADEUS DE DESPEllDA ao bondoso publico ela cidade dc Juiz de Fora

Circo Peruano, á rua Barbosa Lima, esquinada do Commercio. Hencíicio
da joven Ritinha ! Alertai! Casa da'beneficiada, a rua da Imperatriz n. o

Aos bilhetes!

FEBIDIS
Açougues Rio de Janeiro

Vendem-se na rua 15 de Novembro
"2 açougues, bein afreçmezados,fazendo
bom negocio. Quem pretendei com-
pral-os dirija-se aos abaixo assiguados.

RAYMUNDO COMES & SILVA.

§| O rego rio F. dè 
'Miranda*»

--'»:< e

i:s( ItlITOlUO 20 8>SWj
Luiz Barbosa ('¦• Penna

Antigas e recentes, escoriações venereas, boubas, assaduras de entre 
g^M_-F^_^PP>M

coxas,frioiras. suor felido, dos pés e do .sovaco,brotoejas,einpigens,c.otniclioes. |.,.
cohòrrliéas as mais aiVligas c rebeldes, são curadas radicalmente e em

poucos cbas com a LUGOLINA ou l.o<;ào çlyco boro-lpiliuln, approvaüa

pela inspeciona dc bygiene; novo remédio que tem tido muita acceitaçao,

porque dispensa o uso de pomádas, ungucnlos e cerot.os, c porque o seu

uso ó muito commodo, nílo sujando ás roupas e mio engordurando as parles
alfectadas. 0 appárécimento cia LUGOLINA fez nina revolução completa no
curativo das moléstias citadas, porque atei agora só so tem usado para a | ?
sua cura dc pomadas, etc. A LUGOLINA d um liquido irai.sparenlca.narellado, çg UUA DO ESPIRITO &ANT0 2 ggj
sem máo cheiro nem gordura, e applica-se ou com lios ou com um pincel, j ^.^-ipi^ií^MW^ía
o folheio que acômpanliaVeada vidro devo ser lido pelas pessoas que^ soffrem i. -..,,  --<-.•¦

porque nelle vêm conselhos muito úteis e que mio podem ser publicados
nos jornaes. ¦¦¦_

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS
*- n 'i I /a ,1.,,,,.,..;.,<.k,i Vende-se uma bem montada o muitoÀrauio Freitas et L-droguislas «1^^^ ün»»nP ^

__ . a 
A C* Vende por anno l*-':0t H i,SO')0 de reis

118 Rua dos Ourives 118

Para cura radical das aflecçOes sypbiliticas, lierpeticas, bobáticás, escrofulosas, rheumatismo, morplióa e to-
das as moléstias provenientes da Impureza do sangue.

O TAYUYA' miraculosa plantada Hora brazileira, lem sido estudado e empregado por eminentes médicos
brazileiros e estrangeiros^ sobresaindo o celebre dr Langgaard que em seu importantíssimo diccionario de medicina

popular, pagina 553, diz: .
.- Todas as partes deste vedai, e especialmente a raiz, sao iiiiiiuühs. |)ui*gtillva«, icsolulivns <• anti-

sviihiliii.as. è usadas tudo povo uns febres iiinllgnns, «aslilca.s «¦ imiriilas. .u> cnvcncniuncnlo produ-
íèlilonclns pIciuliiH «l»* cbl)rii8,Í»J«b'opIslnaeoiii|)anlui<l« «l«* loipoi*. «.lisli-mçois <I;i* vi&cei-as nbcloml-
mus, nn,II,-,,!;,coiool.  Ilfriulo, gola, aiiiiiiiiiili.il. 1111 1. me aiuol.a. epllepsln „,„| de S. l.a/aro
(iiiorplu-a > i' pHiiripalinoiili* mi svphllls. 0 mesmo dr Langgaard diz que um preto uiorplielico, pertencente
ao exm sr senador Vergueiro) curou-se com o TAYUYA' : que o Tayuyá exerce sua acção de preferencia sobre o
systema lympbàlicò* diz mais que: Testemunhou um outro caso de morpbea, que durante o uso do Tayuyá, em dose
alterante 

' 
os tumores mais antigos siíppurarain e cicatrisarãm, e os novos resolveram, ('remos, pois, que. se elle nào

cura esta terrível enfermidade, ao menos á torna estacionaria, » Vid. diccionario de medicina popular do dr. Lang-

Os drs CaminboAj LÍ.hggaard, diurnoviz.Moiite Godinho, Dorvault, Ubecine, Slam, Martim Krucbe de Pavie,
Dujardin Heaumetz. Sém^nza, Rrucbede Pavie Geselmi, Caetano Longbi, Ambrosoli e Gamberine de Bolonha tecem
os maiores elogios ao TiiyiiyAi

Caininhoá. nome vantajosamente conhecido no mundo scieiitillco, professor de botânica na escola de medicina
dó Rio ció .laneiro, em seu tratado dc botânica medica, diz ,..-,,.

<. O Iiimimi poMHiic varias pioprioilndos: o- iinjcllcps que elliilçain no liileilor lem clelle usado
i-onlia nsfeuies si-nn-s. nioidediuii <l a. Iiydioplslas, syplil Is, ele.^ele.

Na Itália os drs. Semcnsa, Kruche de Pavie, (jeselmu Caetano Longbi, Ambrosoli e Gamberine de Bolonha
citaram vários casos dó cura das svemiis só com o TAYUYA .

I2* li. slx*xtx a c i a.

RIO DE JANEIRO
Deposito cm Juiz de Eom: Pkrmacia de Accacio & Alberto Marques

40 Rua Direita 40

ÚLTIMA SEMANA! ULTIMA SEMANA!
GRANDE

CÍRO

O motivo de venda A o seu dono
nfio poder continuar a testa da mes-
má; Tendo comprado uma fazenda
deseja morar na mesma.

Faz vantagens no preço e nào se
faz questiio de ser algum a prazo.
Para mais informações "il liedacçilo
d'osta folha que, por especial favor,
presta-se a iodos os esclarecimentos.

0 UCOK DEPURATIVO DE TAYUYA"
DÉ01iveii-a.,3Fr,iltLO & Baptista

lem sido empregado cornos mais brilhantes resultados nas moléstias do utero, nos cancros, escrofulas,*lumores, ul-
ceras cbronicas ou recentes, moléstias venereas, páralysias, rheumatismo;cbronico ou

gottoso, moléstias da pelle e, finalmente, em todas as moléstias provenientes do vicio ou impureza do sangue.

DEPOSITO CKEIR'^!.,
MíMSM WWÊMãM zk Eo DROGUISTAS

LUSITANO
Direcção do exiraio artista portuguez

ENRIQUE J. LUSTRE
Espectacule maravilhoso! Trabalhos os mais nn-

|)orlaiilostlacnni|)anliia
HOJE! _=3IOJ"E5I

Muita Attenção!
Será levada a grande pantomima intitulada:

Garibaldi em Aspro-monti

k Dr. Virgílio M. de Mello Franco ^
AlIVttl. VIM»

vj Acceita causas em primeira e se-
]M guiida instância.
V, 
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tf SOLICITikDOBSF B
Ci.AuniAtio Lopes
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118 Rua dos Ourives 118
Rio de Janeiro

DEPOSITO EM JUIZ DE FORA: PIURMACIA DIS ACCACIO & ALBERTO MARQUES

4o RUA DIREI1A 4o

mm kl. iil1 I .1

n PÈDBÒ DM GOUVEA IlOItTA
¦1

H Escriptorio à Rua de Santo QAnlonio n. H

Julz«le Fora. SO -J

ou
seja a victoria do general Garibaldi contra os Âustriacos l

MONTAIU COM LUXO DESCONHECIDO NO BRASIL

Tomam parte nesta pantomima 50pessoas. Cantineiros, ramilias pobres,
forças, generaes etc. cU.;. —

MOJEl! HOJE!

LARGO DA ESTAÇÃO

CURA
Moléstias de pelle e syphilis

Extractò luido decaroba, suinma.ja-
picanga c tayuyá iodureio. do phanna-
çeulico Bernardino do Brito . autori-
sado pela Inspéclòria Geral de Hygiene
Publica do Brazil. éo melhor depura-
tivo.

Deposito—Rio de Janeiro—Maga-
l/iães Lucius & C, Rua da Alfândega
nii, e na phariracia Brito, cidade do
Pomba. *'s ¦-

AU BON MARCHE
Acabamos de receber directamente da Europa um lindo sorlmeiilo de fa-

ücndas pretas, sedas, crepc faniazia, caebimire c outros tecidos. Rendas de
todas as qualidades. .

Sortimeuto completo de fazendas, armarinho e modas.
Perfumarias finas dos melhores fabricantes.

JPIFIleÇO FIXO
1.31) liua Direita ia I)

AlãlfANÚEGA DO ItlO DE JANEIRO
Importação Exportação

C, BlAÍICttABÍ
. ic (iCSpachar mercadorias em geral,machinismos.gêneros, na

DlíahdcSK: suas remessas a declino com brevidade, bem como deembarqt.es

de exportação, mediante comimssAo módica. _

Hua da Quitanda th

RIO DE JANEIRO

ELIXIR DIGESTIVO
De papainae casca d anta. E' orne-

lhor remédio para o estômago, \ende-
se nos depósitos acima

Preparado do pharmaceutico B. deBrito, autorisado pela inspectoria dcHygiene. ._x 2

ENOIÍAIIÍ
VAR1ADISSIMO

SORTIMENTÒ de .artigos de ferro
balido eslanhado, como sejam: caça-
rolas, caldeirões communs e para po-
lenta, conchas, espumadeiras, garfos
paia cozinha, lamparinas de balanço,
pratos, cliicaras, garfos e colheres
para mesa.

Vende-se por atacado e a varejo
CASA I» A VlllltK A

Armazém dc ferragens, roa liai feld
IO.—PORTA I. [RGA

A. CARDOZO & Ct)MI'.

B Dr- Alberto Rodrigues Silva S
ij. MKniCO K ESPlíOAUSTA bS
WS Em moléstias de pelle _^J*^£ r s)"philiticas £*«

Consultas das 12 i'is 3,horas ).'i gj§
rr 14) ltn:i— <l:i ¦ 111 j,,-e:> 11-w Kl 5*•W, Piiarinncia Suntn Crtiií *j£

COMPANHIA

INDUSTRIA II1 \ 1111III 1 1 11 1||l : IU 1 ilí 1
m mm Bi m ^JUSEfüfím BI

Provisoriamente
—W mm áiiiiM teia

.a©¦ 
MaC.paaUatemp.rü_a..^

que „, p«am 
%%£ff^^ sSo 5„periorcs aos b clark , tSo bffls ctm0 cs j, «clii, ,le Pariz!e outros f.brionl cs oonceituadoa. is qualidade W se fabricam, sio: primeira, sog?nJa e terceira, sen-

d, „ presesrasoaveis oa prompto pagamento. . 
^^ ^ SECÇÃ0__J0ÃO ANTUNES ROSA-
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O PHAROL—Domingo, 27 de Março de 1892
Administrador de Fazenda

OíTerece-se um moço solteiro, muito
habilitado. Para informações dirigir-
so ao escriptorio do Pharol. 8 .'!

GRANDE SÜRTIMliNTO de voil de
lil, padõrès modernos, em casa do

ALVES «St COMP.

Ce superior qualidade, imitando per-
foi tamente os de premo de la Creme
acabam de chegar ao Armazém de
Christòvam de Andrade.

IF*ia.n.o
Precisa-se de um para alugar á rua

Direita 124. 3—3

Dr. OttoE. Inglis
DENTISTA

Sócio do dr. Ramho & Irmão, Rio de
Janeiro, abrirá para pouco tempo seu
escriptorio dentário nesta ('idade, no
dia lf dc âbrií- rio Hotel Rio dc Janeiro,
rua Halfeld. (lll

DE 5, 0, 7, 8, I) e 10 pés de com
primento, por 3 1/2 palmos de largúar

RECEBI.U

A Casa da America
Grande sortimento de chapas grossas
galvànisadaa para telhados, assim
como os pregos especiaes para pre-
gal-as.

Vendemos por preços sem possibi-
lidade de competidor.

A CASA DA AMERICA
Armazém de ferragens e ferramentas

RUA HALFELD N. 40—PORTA LARGA
A. Cardoso & Comp.

A 2$50O e 3$00O
Ferros superiores para engÓmmaí;

n, d. lisos e calcados de a<;o, só na
CASA DA AMERICA, á rua tlalCcld
n. 40, porta larga, armazém do ferra
gens e feiramenlas.

A. Cardoso A C.

Paletots
de nlpaca lavrada, fazenda superiora
lovc, em casa de ALVES & C.

Semana Santa
Sedas pretas superiores em casa do
Alves & Comp.

Õ dr. Monat
OpcnulT, espf cialisti) em moléstias

das vias ourinarias. loncii iinndo demo-
riirse nesta cidade, receberá as nes-i „. ,. ,. ,1,11 blt„ , ¦ ' „, ,.„„„!,.,,.' „J Tem um indo sortimento do mer uossoas, (pie o i|ui/i icin consultar, no i
/

Alves tCGomp.
,::,. ,.„ ,..,/ xí, ,-,.i. ¦ui.-,.-. itf --miliiblosorlii.ynl.-do.
olèl Rio dc Janeiro, de un a ás ires; P««» 1,sos ft lavradoS-Vendo P<" leoi.la
mas da tarde. 22 ; preços razoáveis. |

ANIMAES PARA CARRO

Pascboal Grnnalo compra animaes
bons pata mitos o vendo outros já
com algum Fero p o de serviço.

0 mesmo vende uma excellente pn-
lilha de heatas, hem tratadas, altas o

1'otlu ser prcicurado a rua S. Joilo
upoinuceno, na c.i chèíiã ulli estabe-

Ü1

Ií,

ELIXIR ESTOMACIHCO

S. CAETANO
Formula de H. HALFELD

CÀNTÁQALLO HIO DB JÀNBIRO

t\ in prr Kti--ir ii us Dysmouor*
rlif-iis, l>yM|>c|>*ia«, CoIIenH, I.on-

«•iirrliía, Kn\:ique<*u u Con-
vuli-NrunçHM,

^DEPOSITÁRIOSSilva, Gomas & Comp.
Rua de S. Pedro 24

RIO DE JANEIRO
it»—a—na

*
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DOUTOR
AUGUSTO CUNHA

Medico
Dá consultas ás terças, quintas e

sabbados em Parahybuna
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TVfl PHAROL '

(Tp TYPOGRAPHIA, ENCADERNAÇÃO. RISCAÇÃO E PAUTAÇÃO ^ „ YÍlj |
/">¥ vJK&f-ZZs*. t-r *Ü IV'

aífcP

í Neítas ofllcinas, completamente reformadas, laz-so todo e qualquer

Si

TYPOGRAPHIA, ENCADERNAÇÃO. RISCAÇÃO E PAUTAÇÃO ^ ^

trabalho lypogràphicò, taes como : facturns, cartões cora- _,y* * 
í^Ç^S\^

mereiaes o do visita, cir
folhetos, partiçipaçSès de cas

enterro, cartazes, annuncios avulsos para o

commercio, menus, fulhinhas, etc. etc. ^

Todos os trabalhos concernentes u3^7

<^X\^X
V^

vuUícs, rehitonos, livros, ^cy V^V^ *<p^'-
asaiheiito, carígs de çP v ^ ^O r^f^^^

Casa fundada em
1 866arte lypogrâpbica serão exe- ^' 

' 
4vA\V

cutados com a pres- ^ 
^^ ^^ --— «)S" a^* v\|ív^' t^ A mais aníl'ea e de"""'"'rirc"1"'

^ is VV -V* c/Io «o fs^^/o rfe Minas Geraes.
te/.ae a nitidez pos-
siviás

s£**r Contem noticiário variado o copioso, desenvolvido
serviço telegraphico, correspondências do Rio de Janeiro c

de Ouro Preto.

fi

fe

Wz$0< para a cidade :Anno. . . 18$000 - Semestre.
.^>,'t»" PARA FORA Anno.

—:'«•¦{•< w-T.«

JdgOOO ¦— Semestre.
7$000
8g000
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CAFÉ BRASILEIRO
42-RUA DA IMPEBATRIZ-42

Fabricado especial café moido, pre-
niiudo nu exposiçilo de Juiz do Tora.
Antigo fornecedor dos importantes cs-
tiiheloeimontos — HoUil b Confeitaria
Rio de Janeiro.

1'oriiceo(piniquei' pofçfto deste }je-
nero,tendo 1* e 2' rpialidade.

José da Silva Oliveira.
10- -1)2

I? RUA DIREITA 3 3 JUIZ DE FORA-MINAS
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OAYA.\v/AV»«Vf/«.\VAWrt\v/iv

GOLLFGIO ANDRÊS 1
NO /^

EX HOTEL DNIaO 1NDDSTBU

(Uífliino 1'rocoplo)

Instrucção primaria e
secundaria.

INTERNATO EXTBRNaTO
30-112 S?

Societé Française des Munitions
Rocebemos desta importante fa-

brica, directamente, o que ha de
primoroso em cartuchos, carregados
e caprichosamente acondiciortados
em caixas de 50, com chumbo do
diversos, números marcados na bocea
os cartuchos, para espingardas de
fogo central e Lafaucheux. Bem co-
mo os preferidos cartuchos duble
para carabinas Flaubert.

Recommcnda-se aos srs. amado-
res da caça venham ver na Casa
d' A merica Filial.

PREÇOS ÍEM COMPETIDOn
40 — RUA HALFELD —40

Cardoso *C».

BELLAS ARTES
Antigo armazém de tintas c

vernizes
CAETANO ANTUNES FERNANDES

SITCK.NSOll líà KKBNAMIKS .S: IRMÃO
G RAS DE DEPOSITO DO VERNIZ

NOBLIS & HORE
Graude sortimento de tintas e verni-

zes para retratos, paisagens, pintura
dc casas, carros e navios, etc, ele.

Grande sortimento de ouro, prata,
bronze» de todas aa cores, hroxas, pln-
ceis, desde a miniatura ató a scenoyra-
phia. £4 

~

Ruadollosplcion 7 G-Rio de Janeiro.

7T ATTENÇÃO I
.¦¦¦ J Wl- ^ Â ^ w i m M_ JH. M -M ^L^ BL ,M mmm
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Acaba de receber directamente de Paris um deslumbrante sortimento de:
SEDAS BRANCAS, PRETAS E DECORES O QUE HA DE CHIC, TECIDOS EM LÁ ESCOSSEZA E LAVRADA

Setinetas estampadas! cassas decores, levantiies, voilsde lã estampadas, zephires e tecidos brancos e creme para vestidos;
Enorme sortimento de roupas de casimira, flanella, alpaca, diagonal e brim para meninos ;
Ternos de flanella pera homens, o que ha de chie e bem feito. Esplendido sortimento de perfumaria dos melhores fabricantes 1

E iam escolhido sortimento cie casimiras e diagonaes

Chamamos attenção das exmas. familias e do publico em geral para o nosso estabelecimento, certos de que saberemos corresponder devidamente ao conceito de que gozamos, já pelo
"rupuloaes*dasmmateiaseiâifiii iifjiiiimMiiti sâiâWi
RUA HALFELD34 (CANTO DA DO COMMERCIO)

«jtjiz ide; i^ora
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HALFELD
RuaDireita-15-Juizde Fora

Tendo este casa uma filial em Hamburgo c directamente relações comuierciaes com as principaes cidades da Europa c listados Unidos,
ega-se dc mandar vir toda qualidade de machinas para a lavoura, serrarias, olarias, pedreiras e qualquer outra industria e fabrica.

Machinas para typographia
ElST0^3DEST^3SrJA.Cí^03 PAUTAÇÃO, TINTAS ETC.

Papel, molduras, alambiques, apparelhos para chimica,mstrumentos de cirurgia
Pianos, mobílias, todos os accessorios para canalisagão d'agua e exgottos, cimentos, ferragens para todos os fins

Louças, crystaes, vidros, apparelhos para banhos
CEVAD> LUPULO, BREU. APPARELHOS PARA FABRICAS OE CERVEJA E QUALQUER OUTRO ARTIGO QUE FOR PEDI&O

CHAMA-SE A ATTENÇÃO PARA 0 GUANDU NUMERO DE CATÁLOGOS
Todas as encommendas são feitas medamte módica commissao

./; •


