
¦ 
\ 

-: ' 

.¦ 
' ¦'

— iiw liPll IMIliffllIli™
ii || im___r_i___ftll_B_ll__n-t^^ DuUsS^P

^tnagpíSS ' *SSi__i_Pl?>' 
' •'•" " • •'

."•'',?,' ! :;. '.*-: ¦ - . 
' '*' ''•..¦•••>' '"'¦' ¦» ' 

í. .¦ ¦ i\ ¦ ^ , •* 7r * ¦¦.:¦¦¦ , ** •* '¦¦ * T •-, ¦¦.' ..¦..'/:¦ .-.¦ :'"• x. ¦ * . *- iT ; - ¦ ¦ ¦ - ¦ .V

>, • . lír Wk£,h> ¦¦"¦'.•¦jív.

Anno XXVI Juiz de Fora, 28 de Março 1892
Redacçao e officinas, rua Direita, 33

C liAI.K

ASSIGNATURAS

Annc , .
Semestre

Ctiu koua: Anno.
Semestro . . .

M...1IÍHO AVIILSO. _|

l-SOOO
7S0OO

msoqò
8SIXX)

40 r?_.

PHAROL
¦opriedade da EMPREZA DO PHAROL

O

;

Christo (losai>i>pava(lo
A violência bestial ile que foram

alvo as tluas imagens do Christo no tri-
bunal do Jury do Uio do Janeiro tem
levantado no clero, na imprensa, no

povo as mais velicnicntes demonstra-

ções de indignação o de piedade.
Solemnissimos dcsaggravos vao ser

em breve rcalisados. Subscripções pu-
blicas correm, avolumando-so rápida-
mente, para serem substituídas as ima-

gens destruídas.
Em summa, se por ventura havia

duvida acerca dos sentimentos religio-
sos da população da capital, áquelle
deplorável acontecimento veiu demon-
strar a sua pujança e acendramento.

' Fomos dos primeiros a verberar o
acto de loucura dc que foi theatro o
recinto do tribunal popular.

Deixa-mo, entretanto, quasi frio,essa
imprevista explosão de fé catholica.

Porque? Interrogo-me, sem dc todo
saber dar-me a precisa resposta.

Naturalmente, porquo o fervor dessa
reneção não corresponde á indilferen-

ça com que tem a população fluminense
deixado cabir o culto c enfraquecer a
fé catholica.

Essa verdade é tão sabida, está de
tal modo Urinada na convicção dc
todos, que dispensa procurar demon-
stral-a. Lembrarei somente uma prova
—o grande numero do casamentos
civis rcalisados ali, desacompanhados
do casamento religioso.

Entretanto, é possível que o fervor
catholico do povo fluminense estivesse
apenas adormecido, como um brazoir0

que, ao primeiro pé dc vento, sacode
as cinzas e transforma-se em fogueira
tremenda, cujas labaredas vão propà-
gando rapidamente o incêndio.

Seja como for, a grandeza e a força
da reacção, justíssima que sou dos

primeiros a respeitar e louvar, deixa-
mo frio, não mo commóve. não me

convence.

Leio as columnas dc artigos de todas
as folhas que largamente tem expen-

dido a revolta dos sentimentos religio-

sos do povo, em desailronta do Naza-

reno e não mo sinto tocado por aquella

torrente de piedade.
O que mesensibilisa, o que me ba-

nhaa alma da serenidade inellavcl de

um goso imma.erial é a lembrança dos

deáàggráYÒs quéáòdõce martyrdo Gol-

gotha tém sido feitos no silencio o na

obscuridade santa dos lares.
Vejo-vos, mães e esposas, ajoelha-

das ante o vosso Christo-antigo. qüe
tem presidido a todas as alegrias c a

todas as dores de vossa vida. Vejo-

vos, joelhos em terra, mãos postas,
os olhos rasos de lagrimas, e os lábios

brancos o trêmulos murmurando doce

mente:
—Perdoae-lhes, Senhor! Lembracs"

vosd'Elle, do vosso companheiro de

todos os instantes, do consolador de

todas as vossas maguas, que nun-

ca vos faltou com a sua infinita pio-
dade e em cujos olhos azues, cheios de

ceu, sempre encontrastes a suprema
força,o poderoso alento—a esperança;
—aesperança da recompensa de todos

os infortúnios em um outro mundo,

cheiode paz, limpo de misérias, resplen-
dente do justiça.

Lembraes-vosd'Elle, tão mago, tão

soíTi-dor e bom, e o vfldcs quebrado
ás mãos, pisado aos pés, conspurcado,
insultado, morto mais uma vez !

E então, vós, que d'Ellc não duvidas-

tes nunca, que nas chaga» de seu corpo

ljebestes o balsamo ás de vossas almas,

quo nas lagrimas dos seus olhos encon-

trastes a consolação divina do pranto,

que com elle aprendcslesa soífrer c a

esperar, vós, em vez de pensar na tru-

cidação dos novos algozes, vos lem-

braes que o Marlyr veio ensinar-nos
a perdoar e Lhe pedis, com as mãos
erguidas e a alma em ancias, como so

fosse a vida do esposo ou a de um íllho

que lho pedisseis, o perdão para os cri-

minosos:
.—Perdoae-lhes, Senhor!
K' essa visão suavíssima que rae

commove.
Para que procissões e preces de

desaggravos 
'.' So o Deus dos christaos

pudesse ser aggravado por um ímpio
immundo, desaggravsl-o-iam as lagri-
mas e as mãos suppliccs de nossas
mães ede nossas esposas.

Abençoadas sejam ellas que guardam
e velam carinhosamente o fogo dn Fé,
a que todas as almas se chegam nos
grandes transes da vida.

V. M

COMPANHIA RUSSA
Brevemente chegará a esta cidade a

Companhia Russa que, ha pouco tempo,
trabalhava no Pulyiheama fluminense
com immcnso suecesso, sob a direcçao
do cavalheiro Hermann Filho, e actu-
almcnte trabalha em Petropoils, onde
tém causado verdadeiro assombro os
admiráveis trabalhos do Hermann e de
sua troupe.

A estréa da companhia, em cujo elen-
co figuram verdadeiras notabilidades
artísticas, deve se realizar no dia .'I de
abril próximo, no theatro Novelli.

Christo no jury
Abrindo-se ante-hontem a sessão do

jury, do Rio, com 42 jurados, o jurado
Benjarnin Pedroso Alves do Magalhães
propoz, que se lançasse na acta um
protesto contra o attentado praticado
no tribunal, sendo apoiado pelos ju-
rados.

— O juiz de facto Miguel de Noro-
nha Feilal propoz e requoreu que sua
proposta fosse sujeita á vuia<;;lo, que
so não fizesse sessão, em signal de
pezar pelo ultraje feiio As imagens de
Christo o aos brios dò tribunal; sua pro-
posta loi acceita unanimemente.

Organisa-se cm Lisboa um grupo,
do qual fazem parle alguns brazileiros,
para a construcçao de um bairro com
casas commodas e baratas, afim ile
dar trabalho aos operários que o não
tém.

Consta que o tonentc-eoronol do es-
tado-maior de 1* classe, Ilodòlphp
Gustavo da Paixão, ex-governador de
Goyaz, foi nomeado director das obras
militares deste estado.

CÂMARA MUNICIPAL
Rcune-sc hoje, ás 11 horas, na sala

das sessões da câmara municipal, a
commissao encarregada de formular
os projectos do Estatuto e do Regimen-
to Interno da Municipalidade

A reunião tem por objeeto O exame
do projecto de Regimento, que se acha
quasi concluído.

Foi removido da estação Central, da
Repartição Geral dos Telegraphos.
para a de Uuro Preto, o adjunto Josc
Ignacio de Faria.

Foi nomeado delegado litterario em
Santo Antônio do Muriahé, neste esta-
do, o dr. Martinho Daniel da Rocha
Ferreira.

Por acto de 2:i do corrente, foi con-
cedida ao dr. GaldinoJosé Cardoso de
Abrauches a exoneração, que pediu,-
do emprego de lente da cadeira de mi-
ucralogia e geologia do internato do
Gymnasio Mineiro.

Por acto de 18 do corrente, foi no-
meado o capitão do estado maior de
2* classe, Felippe José Gqrrôa de Mello,
para o logar de capitão fiscal do 2°
corpo militar de policia desto estado.

Anniversario
O pequeno Alexandre, o interessante

íllhinho do nosso distineto collabora-
dor o amigo dr. Valentim Magalhães,
completa hoje cinco anuos de ventu-
rosa c risonha existência.

Felicitando por esse motivo ao nos-
so amigo e á sua exma esposa, deseja-
mos que o pequeno Alexandre cresça
leliz o. sem cuidados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ante-hontem fez a administração

desse estado o resgate de mais 509
apólices do valor nominal dc 1:000$
cada uma,dasque tinham sido cmillidas
em virtu le do contracto celebrado com
o Banco da Lavoura e do Commer-
cio do Brazil, na importância total de
2.000:0008000.

Com esta amortisação eleva-se á
quantia de 1.881:000$ a importância
paga no corrente a mio, importância esta
quoaddicionadaá de 270:0008 «lo valor
da 1" e da 2" quota do amortisação da-
quello empréstimo, relativas aos an-
nos de 1800 e 1S01, já pagas, perfaz a
importância de 1,051:000$, restando
por conseguinte a amortisar daquelle
empréstimo apenas a quantia dè
-IOiOPOS-OO.

Nos cofres do Estado existe, aiuda
asomma de 1.200:0u0S.

Foi aposentado com todos os venci-
mentos o dr. Ignacio José de Mendon-
ça Ucbôa, membro do Supremo Tribu-
n_i Federal.

_ DEPOSIÇÃO DE DEUS
Da Cidade do Rio de 2(1 do corrente

transcrevemos na integra o brilhante
artigo, de que publicámos hontem um
trecho, que nos foi transmittido em te-
legramina do nosso activo correspon-
dente.

Eis o artigo:
« Bom e meigo Jesus, nem tu foste

poupado!
Juntaram mais um passo aos sete

passos da tua angustia divina, li eus-
pirain-te ás faces e laceraram-te as
Carnes o ealc.írnm-to aos pés.

Cantam a grande missa da Arte nos
mufôus do mundo os restos dc inarino-
re dos deuses do paganismo. U olhar
do visitante tem alguma cousa de prece
pantlieista.commiinicaudoao espirito a
impressão dessas formas, encariiação
do ideal de uma epocha. A mulher
mais casta não ousa retirar os olhos
da nudez lasciva de Vcnus. Não cora
ao ver a boca avinhada de um satyro,
collada, sangnesuga de lurturia, nos
peitos rijos das bacchanles.

Mas a ti, meigo Jesus.não te toleram
a imagem ! Condeninani-te como se tu
fosses a encarnáção do uma seita, lú
que és a corporifleação do uma ('-ra e o
factor de uma civilisaçUo: tu que és
tão grande nos versículos da águia do
Pailimos, como na prosa de fogo de
monge de Worms; tão grando nos vôos
geniáes (le S. Thomaz de Aquino, como
nos períodos morosos de Comle.

Derivaram o ódio contra a egreja
dos Santos Padres, sobre li; querem
concluir a lula contra o Papado; que é,
entretanto, a divina confederação das
almas, decretando^ teu banimento das
consciências.

Cegueira da ignorância! Não com-
preliendem o melliodo seguro da fé que
tu inspirasle aos séculos.

Ao povo de F.rácl tu faílavasa lia-
gungem das cousas einpregavas um
systema intuitivo de moral.

Eras então Sabaoth, o deus das gucr-
ras e dasjjleropeslades; não raandavas
os teus anjos á meia luz iriada do cre-
püsculo; fallavas tu mesmo invisível na
labareda sagrada da sarça, ou então
te encarnayas na voz dos teus píophe-
tas e ameaçavas o pai com a perda dos
filhos, o rico com o desbarato das sea-
ras e dos gados, o pobre com o hor-
ror do captiveiro, para que praticas-
sem o leu Doca logo, que é a summa da
moral a mais perfcui. Depois tu im-
matçrialisas o bem estar, desde que
estava feita á cidade, estava organisa-
do o povo, estava elaborada a raça.
limão já não promeltes, como recom-
pensa, o maná no deserto, a agua jor-
rada do rochedo, a louridez das mes-
ses, a sazão polychromica dos fruetos.
Entoas o sursuui corda, dás azas aos
espíritos, perfumas tudo com uma cs-
perança amiga. Abres o teu céo, que
tinha estado fechado até então, pela
mesma razão porque uni lldalgo de lei
não permitte ás suas (Ilhas a frequen-
cia dos salões, antes que o calor da
puberdi.de não lhes tenha amadurecido
o insüncto seleccional da mulher.

Em teu nome se tem feito tudo, ludo
quanto o mundo moderno usufruo. Dos
conventos dos teus monges sahiram,
bando de águias brancas, as lettras, as
sciencias, os princípios políticos, as
noções de civismo e de solidariedade
humana, que caracterisam a idade
média.

Colombo não tinha vergonha de te
implorar de joelhos,elle bastante bravo
para arrostar as fúrias do oceano des-
conhecido. Hoje os traidores de pro-
fissão, os ridículos reformadores do
povo, que reduzem a sciencia social a
emittir papel-moeda depreciado c a
crear armazéns dc carne secca podre,
entendem ipie éuma vergonha invocar
o teu nome.

Inspiraram-so na tua fé o escôpro de
Michel Ângelo e o pincel de Wirtz; cré-
ram em ti Dante, Shakspeare, Gotítho e

| Hugo; inspiraram-se na tua fé os gran-
des músicos, e Gounod, o grande Gou-
nod, repassando uma suavidade mys-
lica. de psalferio de cherubim, quan-
do escrevo a saudação a Maria, tua
mfii. As notas cantam e gemem, são
pombos e são canários, <piando relem-

bram o mysterioso pôr do sol, em que
tu entrasle como um raio de luz em
uma corolla, no ventre da Virgem.

Ainda agora mesmo, neste século de
iudustrialismo inleresseiro, de mercado
de tudo, é a tua fé quem leva os mon-
ges brancos de Lavigerie á África, e
envia as irmãs de caridade á santa re-
voada do bem, que alfagacom a sua
palavra a dòr da prostituta moribunda,
como a alma cândida da criancinha:
que pensa, com o mesmo desvelo, a
chaga cancerosa do negro boçal, o a
.•ame gafada do libertino branco.

Ainda agora mesmo o teu represen-
tanlo, Leão VIU, é considerado o maior
estadista do seu tempo, u mundo in-
teiro venera esse soberano sem reino
e (pie entretanto zomba do poder da
tríplice alliança; (pie domina mais em
França do (pie Sadi Carnoí, que inllue
mais sobre o socialismo do que a voz
de Babel, Liebknecht e lienoil Malon.

A sciencia moderna, até agora, ainda
não fez mais do (pie demonstrar a tua
moral, convertendo cm leis ha tu raes
de sociologia o que era outr'ora o ca-
lhecismo da lua jfò_

E querem banir-te de toda a parte
desle Brazil, que a tua religião creou.

liras lu (pie o soldado invocava no
campo de batalha, és tu quem estás
no espirito do marinheiro em mar de
tempestade; é tua mãi que a mãi aflli-
cia invoca ainda á cabeceira do filho
moribundo, porque ella sabe que se
ella deixar cabir unia lagrima de pie-
dado na boquinha da criança, vão-sc
seceuras mortaesde febre, desfaz-se a
neve da morte.

E cuspiram-te as faces, e lacerái _m-
te as carnes.

Tu bem sabes por (pie. Estamos
como a Judéa no tempo em (pie ella
chamou o fogo do céo sobre os seus
destinos. Domina-nos o publicanismo.
somos governados por doutores mer-
cenarióíi da lei, a tyrv.nniala mais co-
varde lava as mãos como l .latos, em-
quanto se derrama sangue. Barrabás
vale ainda mais (lo que lu. honrado fo-
rasteiro do Monte das oliveiras. Em
vão tu mesmo repeterias o sermão da
Montanha, a corrupção invadiu tudo.
o despudor avassalla as consciências
mais fortes.

Eu bem sei que tu te vieste ainda
uma vez sacrificar por unia parte da
humanidade. Tu serás vingado por nós
outros, (pie cremos em ti. não super-
sticiosamenle, pelo terror da dòr pos-
tbuina, mas porque lu és a força do
nosso espirito, o consolo do nosso co-
ração; porque nós vivçmosda transfu-
são do teu sangue, que 6 o amor.
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Fortaleza de Santa Cruz
O víoé. presitlente da Republica, em

atlenção ao procedimento de 14 presos,
(tí soldados o 7 ex-soldados) que se
achavam íúraprindo sentença naquella
fortaleza, alastando-se dos revoltosos
e collocando-se ao lado dos ofliciaes,
expondo a própria vida em seu favor,
resolveu perdoar-lhes o reslo de tempo
que (alta para o cumprimento das pe-
nas a queípràm cpndemnados.

lincerroii-so ante-hontem na 1* dele-
gacia de policia o Inquérito do Banco
da Praça, subindo os autos á eonclu-
são do dr. 1" delegado, para relatar o
facto criminoso perante o dr. pretorre
speclivo.

Referem de Monteyiüco que vae ser
apresentado ao parlamento unia pro-
posição de lei obrigando a natüralisà-
ção em lodo o território da republica
de Uruguãy.

Nas estações da estrada de ferro
Central do Brasil existiam ante-hontem
25 555 saccas de café, sendo na Cen-
trai 7,032, Marítima 11,252, Serraria
."115. Parahybuna 51, liarão de Cote-
gipe 140, Mathias Barbosa 100, Cedo-
leila 252. Hetiro 577, Mariano Proco-
pio :(]>>, Dias Tavares 1K5, João Gomes
11S. Sabará 77, Santa Fé 64; Penha
Longa 200, Chiador 201, Anta 150, Sa-
pucaia 125, Porio Novo 100, Volta Re-
dònda 207, Barra Mansa 02, Saudade
03, Divisa 177, Suruby 1.120, Rezende
78, llaliaya 14 1, Lavrinhas ..17, Lorena
08, Guaratingiielá 1,103, Taubalé 27,
Norte 3Ó0.

Relação do Estado
17* suss \0 OliDINAItlA EM 15 DO COR-

KENTK
Foram julgados os seguintes feitos :

Recursos crimes
N. 27 da comarca de Philadelpl-iá.
Recorrente, o juizo; recorrido. In-

liocencio Barbosa Chaves—Negaram
provimeíttoao recurso, para confirmar
a decisão (pie mandoupor em liberdade
o paciente, e condemnaram nas custas
a autoridade que illegalmento mandou
conservar em cusiodía o mesmo pu-
ciente.

N. 23 dá comarca de Inhaúma.

Cândido dá Rocha Brandão—Negaram
provimento á appellação, para conflr-
mar a sentença appellada, excepto na
parte em que condemnou o appollanto
no excesso da compensação, parte esta
em que reformaram a sentença.

N. 1(5 da comarca de Carangola.
Appèllantes, Xavier Carneiro &.J3-.

appellado. Francisco Nunes de Oliveira
—Negaram provimento á appellaçSo,
para confirmar a sentença appellada o
condemnaram as parles no pagamento
proporcional das custas, reformada,
iortanlo, nesla parte, a mesma sen-

tença.
Ag gravo de instrumento

N. 7 da comarca do Rio Branco.
Aggravante, olyntho Brandão; ag-

gravado, o juizo—-Converteram ojulga-
mento em diligencia, afim de baixar o
instrumento ao juiz a quo para vir de
conformidade com o art. 1" n. 5 da lei
éstadóal h 17.

18* SESSÃO OlLl.l.NARlA NO DIA 18
Foram julgados os seguinles feitos :

Recurso crime
N. 28—da comarca de Cataguazes.
Recorrente, o juizo; recorrido, Jacob

Cassiano da Gama—Negaram provi-
menio, para confirmar ã decisão recor-
rida e conileiiinaram nas custas a auto-
ridadequü ordenou a prisão do paciente.

N. 10—da comarca do Rio Novo.
Recorrente, o juizo; recorrido, An-

tonio José Soares de Siqueira -Negaram
provimento ao recurso, para confirmar
o despacho recorrido, sendo voto ven-
cido o do sr, desembargador Prestes
Pimentel.

N. 25—da comarca do Paraíso.
Recorrente, o juizo; recorrido, Fran-

cisco José de Vilhena Gramada— Ne-
garam provimento ao recurso, para
confirmar o despacho recorrido.

Appcllaç.òcs ci'imes
N. 07 da comarca do Paraiso. Ap-

pellarite, José Manoel Rabello ; appel-
ladíi, a justiça—Julgaram procedente
a appellação, para mandar o réo a novo
jury.

N. 70dá comarca de Santa Rita do
Cássia. Appellante, o juizo ; appellado,
José Hermenegildo Alves—Proposta,
pelo sr. juiz relator, a preliminar de
tomar conhecimento ou não da appel-
lação. foi ella decidida allirinativa-
mente; passando a questão principal,
mandaram o réo a novo jury.

N. 85 da comarca do Piurohy, Appel-
,, _• i ,,. lanin, Antônio ( ami o de Lei s anne -
Reeocreiitc.-Ojmzo; recorrido, Ma- . . ¦ 

A }. !im „,,„.,„ '„V
laua, provmientri

despacho recorrido.
N. 20 da comarca de Phjladelphia.
Recorrente, o juizo ; recorrido. Mi-

noel Barbosa Ferreira—Negaram pro-
viménlp ao recurso, para confirmar a
decisão recorrida, e nas custas eco-
causa.

AppellaçMcs crimes
N. si da comarca de Araguary.
Appellante, o juizo: appellados, An-

dré Pereira Gonçalves e outros -An-
Quitaram o processo, desde a sustenta-
ção da pronuncia em diante,mandando
baixar os aulos a 1" entrancia, alim dc
serem os réos intimados do despacho
de pronuncia, e seguir o processo os
seus termos.

N. !)0 da comarca de Pouso Alto.
Appellante. o juizo; appellado, Pedro

Baptista daCosia—Negaram provimeu-Não te vingaremos como tu to vin ! má appellação, para confirmar odes-
gaste do cehturiflo que Le lanceou *oIpácho appellado, qüe julgou o crime
coração, tirando a catarata de terror |''aaua

N. 30 da comarca de Piracicaba.
.ppellante, Sabino Carlos da Cunha;

noel Fidcl-S Toixeira-Ncgaran. ,.ro-j '.",1"- " .i"^ca->eg.iram p
,, .'„ a annel acao.nara confirmar a sentençavimento ao recurso, para confirmar o \ "l|' . , • '

appellada. «
da comarca do Abaelé.

appellada, a,justiça—Deram provi men-

([ue cega este povo, mostrando lhe!
quem é que o governa, isto é, (piem é|
que o infama, e como é quo dentro da 

j ^',, appc.laçâo, para ánnullar o julga-
moral do Christo se cria um povo grau-
de e forte.

liste Governo que como o de César
nos esmaga de tributos, que como o de
César nos quer forçar a adorar Ídolos,
como a adultera Clotilde, ha de respon-
dor pela cumplicidade do attentado de
que foste victima.

Elle desappareccrá, porque nós sa-
bemos que quando os ultrajes ao Filho
do Homem ficam impunes, o povo (pie
os pratica é condemnado á dispersão,
como os judeus. Ii nós queremos uma
pátria unida e livre, um povo altivo e

N. S7 da comarca do Abaelé, Ap-
pellante, Felicíssimo Jpfé Gonçalves;
appellada, a justiça—Confirmaram a
sentença appellada e julgaram impro-
cedente a appellação.

N. 03 da comarca do Serro.
Appellante, o juizo; appellada, Anna

Nunes de Oliveira—Annullaram o jul-
gámenio, para mandar o promotor pu-
blico apresentar novo libello, eopro-
cesso seguir os seus termos legaes,
baixando os autos á 1" instância.

Appcllaçtí.es eiveis
N. 85 da comarca de Curo Fino.
Appèllantes, Nanoel Honorio Gomes

Corrêa, sua mulher e outros; appella-
da, d. Maria rnibclina do Espirito San-
io—Negaram provimento á appellação,
para confirmar a sentença appellada
por seus fundamentos, sendo voto ven-
cido, em parte, o do sr. desembargador
Fernandes Torres.

N 112 da comarca de < >ui o Fino.
Appellante, 0 Hanco Predial; appel-

lados, Manoel Ferreira dos Reis e
outros—Proposta a preliminar, de se
julgar ou não todo o processado por
iIlegitimidade do autor, em vista da

, sendo votos vencidos procuração defeituosa junta aos autos
os dos srs. desembargadores Prestes cm publica fórma, foi ella decidida
Pimentel e Resende Costa. negativamente, passando a questão de

menus despresaram os embargos, paraN. SOda comarca de Santa Rita (Sa-
pucahy).

Appellante, o juizo; appellado. Joa-
quim de Paula Pereira Sanl,'Anna—
Negaram provimento á appellação,
para confirmar a sentença appellada;
sendo voto vencido, em parte, o do sr.
desembargador Ferreira Tinoco.

. 11ipcllações eiveis
N. 04 da comarca de Caldas. Appel-

lan los, Eloy Bernardes daSilva c o me-
nor Jorge, representado por seu pro-
curador; appellado, Agostinho José

crente, (pie faça desta terra um altar i Ribeiro—Negaram provimento á ap-
digno da sua cruz, lal como ella brilha Pe,,nS«°. para confirmar a sentença

appellada, sendo voto vencido o do sr.
em nosso cdo, convertido em estrellas desembargador Rezende Costa.
o sangbe que derramaste. N. 49 da comarca de Lavras. Appel-

José do Patrocínio. lante/ l"dpnino Theodoro de Andrade
Mendonça, teslamcnteiro da finada d.

Do Amazonas referem haver o barão ! Kila lle Cassia tle Andrade; appellado,
dc Juruá resignado a vice-presidência Joaquim Valeno de Rezende, zelador
do listado, convocandoseo eleitorado i,la capella deS, Sebastião de Jugaby—
para a eleição directa do substituto c Deram provimento a appellação, para .,-0J .,,,provado o aclo do director da
do presidente, em 20 de abril. j mandar o juiz a quo receber os embar- j eHt.ada de ferro Central, determinando

, gos .vi et inquanlüm para serem diseu- jcomo medida provisória, a circulação
(> congresso do partido republicano tidos e julgados _ afinal, sendo_v°loj ,jos tren.s nocturnos uma vez por Berna-

paraense reune-se brevemente, para

substituir o accordam embargado.
N. 12 da comarca do Rio Novo.
Appèllantes, dr. Tobias Antunes

Franco de Siqueira Tollendal; appella-
do. dr. Feliciano Duarte Penido, liqui-
dante da firma •' Theodoro do Nasci-
mentO & C.—Despresaram os embar-
gos, para subsistir o accordam embar-
gado, que confirmou a sentença
appellada.

ALEXANDRE 0 PEQUENO
O dr. Valentim Magalhães acaba

de escrever corn o titulo supra um
delicioso poemeto, tpie está sendo ira-
presso em nossas ofiiciiuis. devendo
ser brevemente posto á venda,

Paru Vargotri Gratide devo seguir hoje,
n<> Iroin da maahã, o . r. delegado de policia
_u.oinpauliuclo|_le nlgutnas praça», aflm do 'ii-

tender ao cliamndo, por telegramma,
f.>mifossTio do abastecimento u'agua.

Ia

escolher os candidatos ás vagas
steiiles no congresso nacional.

exi-

Ante-bontcni e hontem houve, em S.
Paulo, sérios conflictos entre soldados
do 7* batalhão de infantaria e praças
do 5' corpo de policia, resultando a

vencido o do sr. desembargador Olyn-1 „., |,;i|.;i () Norte, Porto Novo do Cunha
lho, que confirmava a sentença nal"jf, sabará. continuando diariamente a
parle e na 2" julgava nulla, poi» incom-1 ,.ir(.u|ação dos trens S 5 e S 0 entre as
potência da acção. (estações Central e Entre Rios.

N. 7!) da comarca da Parahyba. Ap-, •_—
llante. d. Anna Maria de Jesus Viei- | \os pretores c governos dos estados

ra; appellados, A. Vieira.e herdeiros . 0 Sr. ministro da justiça enviou uma
de Felippe José, da Silva—Negaram pro j (-ír<-nl.ir, transníittiudo.para seu conhe-

. ., vimento á apiiellação para confirmar a; ,.im,,,,in niovtn _l__ IttS dp ->i\ ,\a ,\,>¦,*>,„morte de 8 militares, entre um e outro , ,ina,in umtnio, oiexvo ua iu de <flj ue de/.em-
lado. A população justamente alarma-; sentença appenaua. (,r() (]o anno paí4s;u|0j qUe modifica ai-
da iiedc enérgicas providencias que N. 15 da comarca do Rio Pardo. gumas disposições relativas ao casa-
terminem aquellas scena» de sangue. | Appellante, Luiz Bluru ; appellado, I mento civil no Bélgica.
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llojir, durónie a retttá nu cgroja >!<• São

Francisco do Paulo, «regou o nuilro .Ir.

Castello Ilponoo.
IVo correr ilo «erinao, o orador fez oi-

Iunuo no ííosocato pratleo.l ilra a

Imagem devClirIhto, •'"'"' i"r*"
A .•«rija eslavo repleta <!«• gente. Súbito,

umhi.livi.lui>, .!<• nome .l"ü» l.a.llsl«u,
¦li-ii um aporto IiihuHuoso.

Entftó' dentro .Ia egreja houve <> maior

álvoroto.
Todo» otlraioin-N« conlra o .lesastra-

.1.., moornpi-iio a poneodoH e « ponta-

pf-s, lovoram-iio até á porlo.
Ahi, procurando talvez fugir á 'urlo

dos seus perseguiu. s, Julln I.nillsláii

colilii, rolando pela cHcodarlo otéolor-

gn, levantando-s-i com a calicça que-
liratlii.

K'e«MO ínterim, outro Indivíduo, dc

nome Francisco Corrêa <!<• Araújo <•

Silva, pediu em altas vozes piedade

pura o uggrriliilii.
O povo voltou-He contra elle <• nuti

o nintou devido «"intervenção do olVirial

de marinha Palm Pomplona, que " pren-
deu.

Levado fi presença .1» niibdele|íado do

primeiro distrletn dn Sacramento, este'

depois dc Interroítal-o, verlileondo que

Para Matliiás Barbosa,
sou o sini sra. AiA Kcr-IParaSocogo, o sr. Bernardo Pedro foi 

|reira!
Pai u Gramma, o sr. João da ( t.a Soa-

Para Viçosa, o capitão Nicoláo Tassara.
Para Mar de Hespanha, o sr. José Joaquim

de Sousa.

Obrigados pela expedição portuguej
za,os negros levantaram o circo deQui-
liinane. libertando cerca de duas mil
lessoas.que estavam sitiadas naquella
jovoação.

Na península de Malaca os malaios
revoltaram-se contra os inglezes, que
não puderam contel-os, por haver re-

bentado a revolução, ao mesmo tempo,
em vários pontos distantes.

Tem já havido alguns encontros,çom
randes perdas de ambos os lados.

Resultado das observações raetoorologi-

cas, feitas na delegacia do terras e colonisa-

CÚ(

n

m

i" atirara, mandou

iiróveitnndO' ila

nenhum ilesncato
p (11-11 CHI lll.er.ln.l.

Júlio I.aillslíiii,
confusão, evadlu-so.

•Júlio I.adlsláu >• mineiro, natural
de Maiiaiimi; eWtnvnlebrlo, .'• cotliollco
fervoroso o aelia-se trcsloucndo porque
já lia multo loinpn anda sem traballio,

por na., querer ne.iliuma uiliçina lypo-

(.rapliiea a.lmlttll-.. como compositor.
UM». '-""J

Uma pórochlana .1» Curato dc Santa

Cru/, oiroreeeu uma luiiiffeiii de Clirlslo .1.'

marfim, para ser collocada na Halo das

deliberações .Io Jury.
IIIO, ^i^

Km Pari/., o* anarclilstus, qiiorcnU.
vlngar-so do sentença do jul/. Bulol, ¦>••

ultimo processo Instaurado contra nl-

>;iiiis daquelles energu tos, ll/rram

voar pelos ares. com dynnmltc, um > <•-

brado de sclsandarcs da ruaCllcl»}'.
l»or emquanto, sabe-se que liõuvc «le/-

oito ferimentos.
ltio.ü-J

O templo evangélico brasileiro, situa-
dona rua do General Ciild«ol,b do que e

pastor o dr. Miguel Vieira Ferreira. OCO-
ha dc sernpedrejailo pelo povo.

cAramiahy, -tr

Foi encetada uma serie de conferen-

ciassobre agricultura e industrias nn

visinha cidade de (Queluz, sede do mu-

nicipio mais rico e fértil que atravessa

a estrada, dc ferro ('entrai, depois de

Juiz de Fora.

JUIZ DE FORA, •
Thorm.

Máxima do dia
Mediado dia
Media ao sol

I Mínima da noite
Harometro a 0o . .

\iclia Tensão do vapor.
Humidade relativa.

Evaporação:
A' sombra
Ao sol
Ozone
Chuva
Céo cirro cuinulus.
Vento 11) S moderado (-'

\rmaiido Mas-l-salii sem fechar aporta. Estive fora
I uns dez minutos, durante os quaes uma

irovoada, que estivera ameaçando, se
lembrou de rebentar.

Estive á janella uni ou dois minutos
a olhar para os relâmpagos que eram
extraordinariamente vivos, e então,
lembrando-me que a adega estava
aberta; corri pela escada abaixo, fechei
aporta e rhètti a cliàVe ua altribeira.
Depois subi muito depressa para lan-
char, o que íiz sosinho e mais cedo (pie
do costume, porque tinha de ir para
Londres tratar de um negocio quo mo
havia de demorar toda a noite.

Como a casa da tia Julia ficava a ai-1

guns passos de distancia da estação, ei
eu tinha pouco tempo para apanhar o 

j
comboio tivc.de sahir antes de acabar'
a irovoada, e parti a toda a pressa c!
tendo-me esquecido completamente ue
entregar a chavcdáadega ao mordomo
para 

"elle 
a entregar á sua a ma. Foi

um esquecimento fatal.
A devido tempo cheguei a Londres; c

encontrei me com o amigo com (piem
tinha de tratar o meu negocio; separa-
mo-nos alta noite, deforma qu<\ quan-;

^'Alo cheguei á cas., fui direitoao meu: 
^A^tentidoi-,!'-,! 

quarto de cama. sem acceuder a luz da j'_
ít.u minha sala.. >em querer saber so esta

diz. converter pngflos,mas infelizmente j nha dignidade.
nfio deu com uma ilha de cannibacs).
0 meu nuue era couiiudo mencionado
numa cláusula especial. « A meu so-
brintiò, Jorge Reeves, dizia, deixo-já
que elle avaliou emiilo alto preço uma
vez a posse desse objecto—deixo a cha-
ve da adega »

Charles Warríoton.

.. r..,.....: "•¦ A-, . -.. -^^^is dos" mesmos pr^
lei expressa e a sua ferindo que as retirem, si assim isso

A PÍ3D1DÍ
\s, pessons que i»Ti<» se devem se-

limar nn Gonipunlilt» \c«-^«n"l'
7 ile insiii-nncc CA \ova-Y<»rk).

DE MAK'
etit.

7f>ti,9l 1 vam á minha espera algumas cartas, r oi i
15.71' L
01,

1,3
2.1

18,"

li fraco;

ordado ás noveliorasda manhã, pelo
criado, <pie me trazi.t um telegramma

sse-ine (pie durante a noite li

T Quem tiver certeza de não mor-
,,.[-. nao precisa acautelar-se contra
uma contigencia, que não pode oc
correr. .'2* 

Quem esperar fazer o seguro ae
ci-aça, não se segure.

¦•' Quem fôr bastante descuidado e
imiiUerente para conservar o seguro.
nao só'deve segurar.

¦1* Ouem precisar do dinheiro paia
inrutos e cigarros, bebidas, etc, e

, ela familia, n5o se deve]
¦curar.

õ* Quem preferir gozar de um
inútil a deixar garantido o futuro da

correios o uma .„. w«.(
violação cuistitue crime de responsa- lhes conwei
hilidade previsto em nosso código pe-[
nsl, Km que tempoe paiz nos achamos .

1'uis diante do regimen republicano.
é o empregado publico sujeito á de-
missão por votar em quem lhe parecer 1 j
O pobre oiiipregadOque tanta respon
sabilidado tem nas funeções do seu em-
rego'.' A * a\
Espero, pois, providencias, não so;

da parte do dr. presidente do Esta-
,lo, como lambem do respectivo con-
irresso certo de mi" o povo \argem-|Se i-buiii-.»»- «-»¦« ¦•¦'  , „,<,,, ,i,,
Sènse é.soberqano e iaberá repellir, naria no dia 3 

^corronte, 
aOm do

pelas medidas que estiverem em seu tomarem conlie^ mento do re^ tono,

Leaiice^emolhante adronta, vexatória balanço 
ç 

couUf. dog-Q^Ag 
^

e mesquinha. Ua companhia, á rua Direita 35, ao

ics cuiniui „ .
l^rgò de Santa Ri Ia (rua dos üun-

', vesi n. 173. . ,uno
I üio de Janeiro, 20 dc março de 1802.
—Custodio & Machado Guimarães .

| (\ lirma está devidauiente reconhe-

I cida pelo tebellinó sr.Costa BritoA^

Órgtínisnçfto Agi-Icolti
De coiifoindado com o art. 10 dos

1 estatutos convido os srs. accionistas á
ise reunirem em assembléa gera lordi-

JOAQUIM RlBKlBÓ DA SlI.VA ÜRAOA,

Juiz deFór.i, 21 de março de 1802.

Agradecimento

Maria Cândida de Paula,summamente
agradecida pela genérota eoadjuvação

que recebeu dc

meio dia. .,
Juiz de Fóra, 10de março de.l802.

—Frederico Ferreira Lage, presidente
da companhiii. ,

•;rs. Antônio Barboza,
I Hapiiacl. Simão Carriça, Antônio Costa

e mais pessoas, por oceasião do lalleci-

l mento dè seu marido Franciscode Paula
11X0 Severino. vem por esle meio significar

"' 
o 'seu reconhecimento a todas essas

fnmiiia, não se deve segurar. I nC'ssoas, pedindo-lhes ao mesmo tempo' 
<;* Quem fôr egoísta ao ponto de nilo 'jesiçiilpasdenaoo fazer pessoalmente.

de aos ou-|
e gozar

[lsI-antc a noite uuuam le; .•rn(,iilunuacomul0(1i,1
vindo para mim (litros dois, e esti mieu-, • 

)1>f u0 tombem não
me todos tres. Eram todos «Io mordomo • 

^^i ^ so s0^urc .
' N"lteí 'l' 

ouem tiver consolo na idea dc

qne osr liilios por sua morte hão de pre-para cae traga a çtiave da aoc
.-e-uiulo: Parta immciiit.mente e t

k chave da adega
Iga a cha
I« Não posso enlend
I to sério, venha

ve conisii-o, ¦ ;.e o terceiro . cisart
ir a (iémora; p mui- ¦_'iire

Li caridade publica, não se se-

Quem tiver a convicção de que ha
ao mesmo tempo queA Cliave lld (i:ic»tt ! to sério, venha, •¦ de ir para o céo, ao mesmo tempo qui

„ ., muif-i ifonte na^ar A. rabiscada que eu ia apanhar l/or A.IlliaVertcza de (pica mulher e os li
Não acontece a muiU. 

J 
W fl- demonio da chaVe adivinha i «Jüa ce. wa k.a

W0 
?Z,T,„ nl' S" . Si o 1 c Sano \ va a eu, mas não podia pensar em deso-,P»0;^^,.; ntt0 se segure,

aconteceu a num. i m mpu i.cdecer a tão neremptonas mtimaçoes ,„ M, 'm „-. tivr,,. resocit0 propn.

\ carcstl» tio IcHc

0 sr. Ignacio Gama, quando con-
stiltado pélá intendencia municipal so-
bre a carestia da carne verde, funda-
montou o seu parecer, escrevendo,
entre outras considerações, o seguinte:

«E' um despropósito '. K' um abuso

que convém reprimir e que de muito
temi 0 nos preiudu

A" l»rii<çi"
Carlos Soares do Couto & Comp,

.estabelecidos uo logar denominado
Ponte do Kagado,município de .luiz ue
Fóra communieam á praça e a toüos

quantos possam interessar que, teu-
(Io expirado em 31 dc dezembro do
anno próximo passado o seu contracto
social, desde essa data em diante entrou
a supradita firma em liquidação; e
como julguem nada dever (píer por
conta, quer pordocumento assignado
pedem a qualquer pessoa (pie se julgar
credora haja.lo apresentar sua conta no

prazo de 40 dias a contar desta data.
Ponte do kagado, 3 de fevereiro de

iso-* —Carlos Soares dó Couto &C.
30—20

¦a por incúria dos

pelo qual cu nem i
considerar respoi

.píer me putlia
,custou-me para

móisdõ'20,000 hbras esterlinas, o nina
deliciosa casa de cambio no Hcdior
dshire. . . 

O caso foi o seguinte: Ku tinha uma
lia. chamada Julia Reeves, solteirona
de sessenta annos. possuidora de tli-
nheiro e da casa que acabei de men-
Sonàr Morreu e por isso direi tudo o pensei fo. <f

nue delia òenso be taorlui

icdeccr a tão peremptórias intimaçpesj
le parti logo. A's duas horas apeiava-

me á portada tia Julia- Eslava um pou-
co inquieto, põrqueo chefe da estação
informara-me de queo carrinho viera,
esperar nesse dia lodosos comboios)
qne checavam de Londres, e viera duas:
vezes na noite anterior Ainda assim <

nem suspeitei a verdade, mas o que:

pod.Tcs públicos, que em questão i e
<)'•' OuVm não tiver respeito próprio i!,|iin(.niação publica só tem cxiítido

nem consideração e amizade pela fa-j a recliar os olhos ante i Mas as
' '"especulações 

imagináveis da usura
conlra a nobreza'

milia. não se deve segurar, mas deve

ua«lar o seu dinheiro em dar cabo da
vida o mais breve possivel. porque não
merece viver. \ ertlas.

que nho Hão tinha parado e¦Hão bem conhecido ni. ss A' ia ide

ha. outro ainda melhor e de que 
£A^"u Lia nessa noite, e depois V,

lembro muita vez. «O mal que os no |
mens fazem sobrevive-lhes. »

Este ultimo applica se tambem a

Vci sr «lelcírtwiò <!<¦ policia
lia Julia estava cada vez) x» si. i

baixo assignado, ao passar hojf

mulheres, e deu 
"se 

de certo o caso com
a tia Julia. .

Ea ora. o sobrinho favorito du tia
julia; quando eu era pequeno teve ella
uma séria disputa com outro sobrinho,
meu primo, nuiiio mais velho Io que
eu e nunca lhe tornó.ií a lalar ate ao
dia da sua morte; coiiseguintemcnte

de ser

nue effeciivaménie assim siícceüeru
—Dra. graça*s a Deus (pie chegou ali-.

nal, disse elle: a patroa perdia com .

pletauienle a cabeça se o senhor se
demorasse mais.

—Miis que barulho c este por causa
da chave'.' perguntei eu. Parece me

que estava segura na minha m&o !
—Segura de piais ! tornou o mordo-

mo, desde as tres horas da üirdè,de
hontem que estávamos procurando ar-

! rombar a poria da adega. Deixou sua

0 a.,.,
cm frente ao hotel Renaissance. levo
de pedir licença a cerca do sete indi-
viduos que alli se achavam agrupados
no passei.), impedindo o transito pu-
blico. , . ,,

Por um dos Uos indivíduos loi lt)<
resiiohdida uma grosseria que o abaixo
assien-(lo estranhou com razilo. pois
linha sido delicado e attencioso.

ü> taes indivíduos, porem, nada en-
i tendem do que se chama boa educação,
i repetindo, por isso, a resposta que o

outro linha dado. _ ,
t) sr. delegado de policia precisa üe

chamar á ordem semelhantes indivi
duos, para evitar que sua*3 grosserias
dêem logar a qualquer condido, desiX

« Combatei os especuladores e vereis

que tenho razão 1 »
Que dirá agora osr. Cama, si alguém

o consultar sobre a annunciada alta
do preço do leite ?

Ilodic mihi crus libi.
Um açougueiro.

Auxilio •'< luvoitrn
Os abaixo assignados, tendo feito um

machinismo para despolpar café, mo-
vido á mão, ou por qualquer outro
meio, com grande vantagem, convidam
aos srs. fazendeiros c empreiteiros n
virem á rua de S. Matheus n. 58, onde
reside o autor, afim de verem o relendo
machinismo funecionar.

Pinto & C.

eu linha v grandes esperanças _
herdeiro de minha fia. Meus pais par-
lilhavamessa crença, e o resultado loi tia leciiaaaiauciHiu.

cu passar a maior parte dos meus fe- vi tudo então Ku tinha me esqueci- , 
pessoa menos

i uio ledfordshire: a bem massa- do do costume do minha tia, de se ...et-; (pie elles o en .«na 
jEaJ^'ores 

que - os achava. Quanto cresci. \ ter na adega durante «ma irovoada ej pru, m ;o 'Xgouíscr 
aulea-

constantemente minha tia me convida-1 unha a fechado 1Já era tempo da legendária cidade, ,.......,

acompanhàilassuas irmãs no progresso ^"a ir estar com ella o como os seus 
| 
mente entrara durante a;minba cúria. çado de espancamento.

ANTÔNIO JOSB Martin
e desenvolvimento a (pie tem direito

pelos Invejáveis e reaes dementou qut

possúe. , ,
(Particular)

HOSPEDES E VIAJANTES

, Passos.
i Bibiano Ko-

lldcfpnso

Chogárdm:
Do Rio Novo, o sr. José do
Pu l.iina Duarte, o sr. .los

ífrlgucs Vallo.
Uo S. Ooraldo, o padre Antoni

da Silva. . ,. ,
Uo oliveira, o sr. Jpso Ananias Ferreira uo

Paiva.
Do Mutliias Barbosa, ns srs. Oscar Gam-

boa, i; siinlaiiiilia e o coinmendadpr Gocyasio
Antônio Monteiro da Silva o sua familia.

Do Sarandy, o sr. Alberto Duma du Alva-
renga.

Do Serraria, o sr. Antônio Carlos Harbosa
do Andrade.

Do Cologipri, os srs. capitão José Fernan-
des de Miranda o dr. José Joaquim Monteiro
do Castro e .losé Antônio Maia.

Do S. .loão d'1'l-Rey, os srs. Custodio da
Silveira Tristão, Ottoni da Fonseca Tristão
e dr. Josué do Queiroz e suas familias.

Do Pomba, o sr. Juvenal Coolliq de Olivoi-
ra Ponna;

Seguiram:
Para o Rio de Janeiro, os srs. João Cordel-

ro do Couto Junior o Marechal Andrade
Wuto. , . ,, . _¦•¦:'.

ParaCnrandahy, os srs. José Mana I eiu-
do, dr. João Nogueira Penido Filho o dr.
Joaquim Antônio Monteiro da Silva.

Para Congonhas, o padre Hermogenes José
do Oliveira Carmo.

Para ltemliea, o sr. Lindolpho A. de Oli-
veira Mattos.

Para Barbacena, o sr. José cândido Ame-
rlcàno, a familia do sr. Francisco Fontainha
o o bacharel João Baptista da Silva Pereira.

Para Ouro Prelo, o commendador Francis.
co Leito Vidigal o dr. Paulino José Franco
do Carvalho.

convites eram ordena eu tinha de ir in
variavelmente quando era chamado

Certamente ella esperava que cu llie
fosse útil, e pouco inc agradecia o meu
inconimodo; mas mais de uma vez me
deu claramente a entender (pie eu esta-
va no seu testamento como o seu único
herdeiro, e eu sahi i que estava, mas
aconteceu um desgraçado incidente j são nem na porta, n ,¦.:

ella mudasse de tenque fez com que ella mudasse i
.ções e dc testamento.

Ha quatro annos, em agosto, eslava
eu em casa delia, como .-einpre fazia
quatro ou cinco vezes por anuo, por
períodos longos ou curtos, quando o
triste, caso Decorreu. Minha ua-—saiba
se—era uma excéntricasinha e eu até
tentei annullar-lhe o testamento alie
n-ando irisania; mas nào o consegui—e
Unha tambem um medo enorme de tro-
voadas. Em uma Irovoada começando,
ella deitava a correr, mettia-se na ade-

ga e aeocorava-se no canto mais es-
curo até a trovonda acabar.

A sua adega era uma regular casa
forte, com uma porta de ferro e uma fe-
chadura de segurança, cuja chave ella
sempre tinha em seu poder, não a lar-

gahdo nunca senão quando desejava—
o que algumas vezes siiccédia—que
lhe engarrafasse algum vinho, porque
ella comprava-o sempre em cascos, e,
tendo eu muito geito pára isso, era
esse um dos vários modos porque me
tornava útil a ella.

Cm dia, durante a ultima visita que
eu fiz á tia Julia, estava eu engarra-
fando vinho, quando uma coisa qual-
quer mo fez sahir. parece, èxàctamehle
quando linha acabado a minha tarefa,e

ausência, e fora encarcerada por num
quando desci a fechar a pprIA. O serra- '

lheiro da aldeia, disse-me o mordomo.
estivera trabalhando tres ou quatro
horas, mas a solida poria do ferro e
a fechadura do segurança tinham-
lhe resistido, c elle foi se embora, ex-
lauslo, sem ter feito a mínima iinpres-

ua fechadura.
emquanto uni segundo criado teve cã boh-
lade (leme dizer : «Oi Krilos da nobre

Novo.

Juiz de Fora, 27 tle março de. 1891,
3—1

Polilicn no Es(iuloelç Mina*

Sabem todos que cu fui candidato
na eleição de vereador pelo districto
da Vargem Orando e que tive 77 votos,

: ;. : :,, i nSo iciído sjdo o eleito, graças as
senhora eram dc dilacerar o coração àlicantinagéns empregadas pelos meus

* ... n/.!in *....»«;^,i. Itoda a santíssima noite
Não perdi tempo em correr pela es-

cada abaixo o em abrira porta, saindo
minha tia para fóra. patlida, suja, CO-
berta de palha c com o cabello desgre-
nhado.

—Minha querida, minha querida'.ia..
principiei eu.

—Monstro ! nno me falles! disse ella:
.fizestó-ode propósito, mas lias de pa-
gar caro a tua partida

—Nunca semelhante idéa...
—Ah! não'.' Não se lhe telegraphou

Ires vezes o, apezar disso, não veiu, só1
quando lhe dei) pa cabeça. Saia já de
minha casa,

contrários .
Naturalmente, o chefe. que. com toda

a ostentação trabalhava conlra mim.
entendendo que eu pertencia ao grupo
\li-inist'i lomoti-se de rancor conlra

iodos aquelles que trabalharam em

prol de minha candidatura e me deram
seus votos, ed-abi adenü.-são do aucn-
te do correio, Manoel da Silveira Oo-
mes Junior e lambem a da agente do
correio cm Espirito Santo por ser es

posa do Manoel José Martins, pessoas
estas (pie abraçaram minha cândida-
tura, mais por amizade do que por prin

;)olilicoí

Preço ilo Iclle
o.s abaixo-assignados, em vista da

extraordinaiia carestia de gêneros e
falta dc empregados, resolveram au-
ementar o preço do leite, que será dò
dia 1 de abril cm diante vendido a 320
rs o litro ou 100.rs. por meio litro.

i-Yédéricó Daibert
Antônio Rodrigues Tosta.
Pedro José Henriques.
Custodio Silveira Tristão.
Alfredo Albino da C. Freitas.
João Delphino dos lieis.
Franklin Albino dfAlmeita Franco
Theophilo Lourençò Pereira.
Carlos líerberich.
José Honorio Machado de Magalhães.
Ignacio Gania.
Antônio José Teixeira.
Cândido Darhosa I.aiíe.
Marcos Antônio de M. Lima.

ui/. de Fora.2ii de março de 1802.(5 2

Infcrnnto «lo ("vniiiaslo Mineiro

De ordem do revm. sr. reitor deste
internato faço publico que, desta data
atd 31 do corrente mez, acham-se aber-
tas as inscripções para os exames ge-
raes de preparatórios, a (pie tem de se

preceder neste Internato, de eonlormi-
dado com o decreto dc Mdenoveniboj
próximo passado e aviso do ministério
da instrucção publica, de 1* do cor-
rente.

O candidato á matricula, rxtraulio a
este estabelecimento, deverá ••iprcscn-
lar um cnrriculum vit;c.assignado pelo
direclor do estabelecimento particular
cm (pie tiver estudado, ou pelos pro-
fessores que o tiverem doutrinado.

De conformidade com o $ 5" art, A'
das inslrucções que baixaram com o
decreto citado, o exame de portuguez
precederá a qualquer outro, o de an-
thinetica e álgebra a- dc geometria e
trigonometria, o de malheuiatica ele-
montar ao de physica e chimica, e o dc

geographia ao de historia.
;¦'¦: Barbacena, lõ de março dc 1802.-—
O secretario, Francisco Alces da
Cosia. U-11

II"

.1

Uttiiti Bcné-lletn IMulo Monteiro
o Antônio Ptaaraó Pinto Monteiro

dfp$ vem por esle meio agradecer a
H todas as pessoas que acompanha-

t£a ram até ao cemitério os restos
morlàos do sua saudosa esposa c ro-

gar-llies, bem como a todos os seus
amigos e parrnlcs. o caridoso obséquio
de assistirem á missa de 7* dia que por
alma da finada será rosada no dia 29 do
corrente, ás S horas da manhã, na
pgreiá de S. Sebastião,' 

Por esse acto de religião e caridade
desde já se confessa agradecido. 'A 2

cipios ,.,,..v..
(ira. foi necessarm a nomeação de um

E correu ao seu quarto. Foram bal-l #0^m^^S^i^S
dadas as minhas tentativas para a v.V. alcançar se o e^e.to g 0 ?f°UWg
e sahi de casa sem conseguir pôr olhos que lei fundou o sr. «g#W
na tia bilia Escrevi-lbo cartas, mas acto? O regulamento respectivo nao o

ií nuu-me devolvida, gU Serem'aber permitüamJSt&"ScÍufS
tas, o nunca mais a vi. O.S dcm.ss.onados ALogO, cpnçluo sei

Morreu a um anuo. e fui ouvir ler o um aclo illcga , «gáfflí^tàloV
seu testamento com débeis esperanças. | Eu, como 

^mlnistra^i JOMQÍglOJj
mas ainda com esperanças. Não se rea-| não concorreria para i &C |ue pu
usaram. Deixou todos os seus bens a desse trazer a minha J^TO^gM
um missionário (pie a tinha completa- Não; porque: cm 1 og, tt^a da te

mente enieiado foi depois, segundo se'de mim alei c, antes gue tudo, a uu

Socicdatlc Bcnolíccnlo Mineira

Cumprindo resolução da directoria,
convido os srs. accionistas desta socie-
dade a reunirem-se em assembléa ge-
ral extraordinária, no diaU de alpil, as
4 horas da tarde, no salão do edillcio, á
rua direita ri; 20, afim de tratar-se da
reforma dos estatutos.

Juiz de Fóra, 2A dc março de 1802,- -

Q secretario, José Fiq-ladode Meu-
doth-a. H 0

cíírc

Francisco Tctsclra <lc Carvalho Junior

João Francisco Alves e d. Eliza
Alves niaitdain celebrar unia mis-
sa, segunda-feira 88 do corrente,

mKa. ita capclla de S. Sebastião, ás 7 e
meia horas da manhã, por alma de seu
fáliecido amigo Francisco Teixeira de
Carvalho Junior. Pedem ás pessoas de
sua amizade o caridoso obséquio de
assistir.

DENTISTA
Com destino a esta cidade, partirá

brevemente da capital federal o ci-
lürgiáo dentista Luiz II. Hraune, for-
rnàdo pela Faculdade de Medicina do

fOttt£TIM "
OBORQES OIINET

DERRADEIRO AMÜR
THADUCÇAO

DB

Visconti Gocbracy

IV

Eiitrotiuito, toado Armando aventurado
uma allusão discrotu a oirorueimciitos de
serviços (pio teria .satisfaça,!) orn prostar,
nprcsoutatido-llio oceasião, n sua páreuta,
osta ogradeeeu-lhc, o, com u maior siinpli-
cidado, oxplícou-llio quo a sua fortuna, apu-
rada por ella, depois da liquidação das pro-
priedados paternas, subia a um milhão o du-
zeutosmil francos, e llio constituiu iiuinren-
dii do cincoopta inil libras. Não Unha olle,
pois, que so preoccupav com a sim sltlipçfto
material.

— Quo posso óuentáò tuzer pela senhora '.'
ilisseru o conde um tanto admirado, pois nâo
via absolutamente pura'que ponto queriaa prima leval-o.

— 1'c'idu diir-nie uma grande satisfação. No
Canadá vivíamos no luxo material, mas fôpa
de tudo o cbnlacto artístico. Ua dc o senhor
acreditar '! não possuo uni único retrato de
meu piii, u nâo sue uni medíocre daguerreo=-
typo tirado íinU.sdi.' suapartida de Ffnpça,
e qüe nYo lembra tal qual o conheci. Quisuita
ii minha müf, mula possuo que n faça revi»
ver puni jnim. Pensoi que, talvez, entre os
pbjüctòslegados por nosso avô á sua mâi,
jiòuvéssè um retrato que minha mãi manda-
ni pliitar nnt.es de enibarair para a America,
e que olln enviara ao pai. Quantaavózés não
me ccintou, com os olhos razosdo lagrimas,
que riem sequer possuía uma palavra que
lhe dissesse ter esse objecto chegado n seu
destino ! Dizia : 

' K' impôs si vel que meu pai
não o haja conservado. Apezar do seu des-
contentamento, elle esllmavii-me.le Sé so eo;i-
sorvou implacável fendo-me presente, unia
vez separada di?lle para sempre, o ííürigor
deve ter abrandado. Esse retraio era nwlo
quanto do mim lho restava, n Não esqueci
essas palavras de minha mãi. Quando tive a
desgraça do nérdel-a,opoguei-moá ésporan-
çado que «Ile poderia ser achado. Efol para
perguntar-liie se e?i«í.e ainda, se é possivel
jazer com nueeu o obtenha, (pie mo aventu-
ceia piMlir-ihe que viesse aqui,.

ií andou bem inspirada, pois essa r.ocor-
daçSOi (So preciosa para a senhora, compre-
hendo-o, existo elTectlvamente, o sei-lhe--iia
fácil oluel-a.

D senhor conhece a pessoa que o pos-
sue 1

iVrleHftijionto. Sou eu.
A moça bateu pajma.s decoiileilte

blante eoloiiu-se-llie .ie^vivo rubor,
subiu como uniu onda purpurea att .
los cabellos, e, lltando em Armaiujo o.f Wl
ios olhos azues.junn supplice expressão ;

quer usuras. A Een(.op ter.í hoje mesmo esse 
| 
b«jMo^o 

acmllp;ulhou.a nl0 0 ettIT0, 0 pcJ"A 
nocinha ergueu-se com Impaciência,:U*W,jj ^rti^liabftànut^^aigínscomo se quiz.-se deitar a con-er paraalcau- r. icou.-lli..- W^SryyÇ

c mais'rapidamente) objecto de seu 
^|d^^^^^^^^£

- -lista em sua casal perguntou,

Custodio & Machado Guimarães dc- Rio de Jadeiro, onde adquiriu gráfide
(du-un u"i <li deve a mesma Ilr- pratica com o seu hab.l e conhecido

na e tn cui imli idual.nente qual- collega Hduardo Mége. Dispõe tam-

cr dos sócios, seja por que titulo bem de um arsenal completo para todas

fei- a não ser os saldos de seus ire- as operações da moderna cirurgia e

guèzes, os quaes estão, como semprej Prothese dentárias.

passar além, que cousa nenhuma o obrigava
a um excesso de pblidez para eom uma pa-

o sem-
que lllè

ii raiz

—Kstá om minha cas
IV nuiilo longe'"

Não. K' a uni quarto de hora daqui,
Ella abriu a bocca paraaccresccnlar.' uSeo

Bonlior (iiiizesse ir já..."', mas não se atrovOU
e licou do pé, inimovel, pensativa, uni lauto
triste. Armando examinava-a com secreto
prazer, pensando qne. eom uma unica pala-
vra, poderia illuininar de novo aquolle sedu-
ctor semblante. Não pôde eonter-se, o affe-
ctuosamenlo-'

-,1'orqui.' não me ordena que vá buscal-o'.'
Ksui morrendo dé desejos de (azeiro,

Os olhos de i.ucia lulgurar.un c a bocca ex-
panillii-se-lbe em radiante sorriso.

—E* verdade, respondeu simplosmcnk'. Oh!
o senhor seria tão bom se fizesse o (pie ara»
ba de dizerl

— Vou já.
I.ucia não resistiu, e cstcndcu-lhe frator-

náliiieut.e a mão; elle apertou-lh'a, achou-a
nervosa o vibrante,e esse primeiro aperto de
infio, que o punha ein eon.ti*cto pom a moça,
causou-ltiesingiilarporiurbaeão. ^."o aceres-
eenlou uma palavra, eiimpnnientou esaliiu.
Meia hora deiiois. I.ucia Amtrimoiit eslava
do posso iln miniatura o sabia do cartório do
sr. 1-iiu'nariIo Peluòr, agradeceiWo-llie catoro
samonte a bondade eom que se puzera a sua
disposição. Declarando elle, com solicitude,

:i, . ¦..,!! a Indicação da sua residência
quando estivesse doBnltlyamentó installada.
iVcor.de, discpeliimunie, n}0 insistiu mais.
npertou-lhe a mão que cila lhe estendia por
despedida, eafastou-se.

A siluavão. porem, uao lhe pareceu clara,
suspeitou olle algumo invgiilarida.ie na exis-
tórieia de I.ucia Aiidrimoni, e concebeu com
isso secreto descontentamento. Consorvpurío
surdamente irritado durante o resto do dia, a
tarib' tornou a partir para Cravant, e não tal-
lOUfi 6118 mulher acerca do conhecimento que
acabava do fazei. Tinha u sensatez de sus-
poluir une seria impossível ostabelccor rela-
éôes entre I.ucia Andrimont o os BOUS, ou
previaindecisaiuente que, em momento ilado.
Ser Ibcrbiu vantajoso ipiea existência d* l.n-
cia não fòssè conhecida «iu Mina? Ver-se-hia

inbnracado para dizei-o. líntreianto, calan-
do-se,obeili!cia a esses dous motivos., foruif*
lado.rcceiava quo a nmericaiiaiinha fosse
umaaveiitureira; por outro lado. (fctiavnossa
aventureira adorável, 0 institictivamouln era
levado a não dizer palavra sobre olla á sua
mulher.

Passaram-se tres semanas sem que elle ti-
véssv noticias da prima. DepniWotcr estado
alguns dias tiistoi)l)0, recuperara, o seu bom
humor, o sí> raras vezes pensa*noa formosa
loura cem quein havia passado uma liora
agradavelmcntu no gabinete do tobelliáo,

iiiiando uma nianliã recebeu um cartão tra-
zondo, na sobrecarta em (pie vinha, esta
menção: i>Ao cuidado do sr.lternardo 1'cllier,
pai-a 0 M. conde de Kuittena.V", e a seguinte
indicação gravada: «I.ucia Andrimont, iiyem-
da Mniilòt, 10, Neiiilly." Km mn momento o
scü capricho dlspertou mais vivo do que nun-
cai c animou-o singular nnciedade dc tornar
a vér I.ucia.

Ficou contrariado com semelhante movi-
monto de seu espirito. Tentou reagir, vencer
esse arrastamento. Raciocinou, e, con* çxtre-
ma clareza, discerniu lodosos inconvenientes
que D coiitiniiaçáo de suas relações com a
bella americana podia apresentar. Se tivesse
de tratar, como ii principio osuspeilara, com
uma aventureira, a sua situação lornar»se-
lúa logo (lil|lcililim. Ou seria arrastado, e sen-
tia que isso mui facilmente aconteceria, a
apalxonar-se por i.ucia, p então oiiu eon»e-

i nuònclãs não poderia lor uma alliança em
taes condições.' OU então romperia prudente-
mente todas as relações, o, nesse caso, para
nue começar'! Mas.se I.uciaAndriinõiit, como

'elle o esperava, era uma moça recommenila-
j vel de maneiras um tauto excêntricas, mas
! perfeitamente definidas, bquo produziria uma
Líppmxhliaçào, senão embaraços sem conta'.
! De virtude duvidosa, elle a considerava como
iiiqui.jtadora: (luaiiío mais perigosa, porem,
nfio seria sp e|)a fosse honesta!

Tudo isso disso comsigo mcsilio, cam'»!!11"'
d.>i|olorragoilocast.dlo de Cpiyant, entre
Uflôresquo rusceiidiam perluuiosas o ara-
rlciado por um sol do rslio. Viu, com mara-
vilnosa precisão,todos os Inconvenlemes, to-
dos os perigos qiu^ mais completo conheci-
mento dessa adorável iiitrusa faria nascer.

••litiu uma violenta pnlpitaçâo de coração,
quo provava quanto jâ elle estará apaixona-
< o Consiilétoii, convsiu que seria loucura

il Ulll OAUUO*»" UU l»"»"" f* - I"
renta desde lauto tempo perdida dc vista. A
si próprio confessou que, se tosse visital-a a
Neulllv, seria unicamente levado por um de-
seio censurável. Teve porá comsigo iniísníq
todas as pruilencias e todas hs SeyerldaiU-S,
mas em -v$o K, depois deter (ão beiiiraciót
cinado, comportou-se como um loucq.

Eram nüatro horas quando o seu carro pa-
rou em fronte á grade de um jardim, ein cujo
fundo, por entre a folhagem uo bonitas arvo-
res, apparocia uni Ijndo palaccto. construído,
ile tijolo o pedra.pfltóüj e,no cabo dPUin ins:
tante, a poria lhe Toi aberta por um jardinoi
ro nue estava ocçupado em nparnros ladrões
do unia roseira, cujos ramos viçosos, las-
tranilo, fotinuvaiii no pavilhão ila entrada

Uma cortina de rosas.' Perguntando o conde
se a sra. I.ucia Andrimont estava em casa o
solho seria possivtl falUu-lho, o Jardlnolro,
mostrando unia gorda senhora idosa, quo
passeia va em torno do um gramado ingiez:

¦ -Alli está a sra. Mstlllson. lia da sra. Lu-
cia; se flzor o favor de se dirigir a cila, será
Informado immediatamente.

Armando encaminhou-se para a sra. Mathi-
sen. que. admirada dc ver um visitante. In-
tcrroinpõra o seu passeio. Com a sombrinha
apoiada ao liombrii, o rosto todo vermelho
sob os crespos cabellos grizailios, vin-ü,' ãft:
pnetimar-se. Qitaiu|o elle chegou a Ires pajjr
sos do distancia, soltou ella uma ejrlamaçâq
c fez um gesto de alegro sorprez»:

—iilil disso com expansão, o senhor dpyo
ser o conde do Fontenay, nâo >* verdade'/

—Sim, muiba senhorii, respondeu Arniati-
do. que não pôiledeixar dc sorrlr-se. s—Ali! como minha sobrinha vai ficar con-
tentei I.ucia! i.ucia!

costima
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Nfíil. Ri ELÉCTRICA
DK

HEIN"!^! IVEOJL^XlNrA.
listo estabelecimento, fundado em 1880. e portanto bem eonheciho, v.m

de passar nor unia grande reforuni, ocontihlina garantir seus trabalhos.COMO si:.IAM:
Tinge se qualquer roupa, o de todas as cores, tanto de liomem como üe

senhoras. , .
Notando-sc que, se a roupa tingida dc preto desbotar na roupa branca, o

dono temo direito de mandal-n refazer sem pagar nada ; isso no prazo dc 10
dias, depois da entrega do trabalho. "'_

Outrosim, lava-se roupa de homem, por processo chiunco, e,gnrantose
perfeição dü 

M

TINTURARIA ELÉCTRICA
44__Rua da Imperatriz—-44

AYIJLTAI)0 sorlimenlo de ba-
cias de ferro balido

fortes, meio fortes e reforçadas, de
M a 40 pòllegadás de diâmetro. Ven-
de-se |ior atacado o a varejo, por pre-
cos convenientes, pela grande quaiiii-
dade que recebemos.

AM.nsn «I* -iiH'1-en
RUA I1ALKKI.D N. dt) (i'oiita i.aroa)

Armazém de ferragens
A. CARDOSO & C.

líffl 1111 PI Itt I «IMS

Já chegou
A pnra aguardente de paraty. Vende-

se a 70u rs. cada garrafa. Rua Direi-
ta __
!! .", Çíiííi do Martins

.A AGENCIA l_T_RIEDIAEU
25 Ruado Commercio 25

AI>I<1SI 
(loM 11II«11

s<-"rm n veiitiit le

Juiiz ao Fora _!;SMUZI__

• i padrões 0 ipialiiladcsrccollidosdi
Faz toda as operaçães de carteira commercial mentcdacasaMosbachcrdeN(sw

*....._.».,......•., ./--.«« rinn vnnHornnc nr>r nrecns dos llll
OO HANCO

núncio- ab_i_«
rreiion, ca *nn,

kÚÍok o _»'/.«««I«iN «i«o deixam
tüe «pr amaiKiciadoN.
n .'S't __oucinç«lo inouiulie-
¦'•;_r. :sv. ílhsssí v eiinilica cnm-
itti-AiSo, de com pra, venda our-
reodamciit1 * «le «itioia e fa_cn-
duci ã^JrfcolRH: «3e eniupram e
«renda, de (iredins «rbiiiicini; «le
c <»i)(t'aetat' criados, crla«l<*_,
copeli'<!,r>, cozinheiros, oineiae-
«Jc |>cdrpll'o, ear|_i>leiri> ele.;
i!e contralilr cnn>re_ll_n»S sol»
':;.;•.oi!>«-¦:! «»« entiçilo d." li(u-
I«9«ji idoneom c<»ni jiai -Iculace*
-ii lianeon, <|imm tetiíuam eo»
Icncto reina o_ovoruo e tenham
«éde nestíi elda.de 011 «o SISio de" 'i neiro

radas dc. casas, construídas de tijolos,
madeiras de boa qualidade, baldramo
de pedra, próprias para familia regular,
com 100 palmos maisoü menos de fren-
te.com 3 alqueires mais ou menos do
fundos em capoeirao pasto, agua po-
lavei. Uma outra no mesmo arraial
construída de novo, madeira de lei,com
50 palmos de frente, 30Q de fundes,
agua dentro, com aecórrime-daçoes para
grande familia; todas dílo bom aluguel.
Preço barato.

TABKLLA
conta corrente de movimento

Em letras por dinheiro a prêmio :
Por tres mezes. 
De quatro a seis me/.es
De sete a nove
De nove a dose. ... ...

Correspondeu to 110 llio «le «Janeiro

ímím sul de iíinàs
Rua Visconde de Inhaúma 50

4
5
0

i:e_J-

)e talheres americanos de todos os
lrões o (|iialidadcs'recobidos directa-

r York
(Jue vendemos por preços dos Importa-
dores. Na casa da America. Armazém
de ferragens.

Una Halfeld n. «10. Porta larga.
A. Cardoso &C.

Aç.ougiies Rio de Janeiro
Vendem-se na rua 15 de Novembro

2 açougues, bem afreguèzados,fazendo
bom negocio. Quem pretender com-
[irai-os dirija-se aos abaixo assignados.

IIAYMÜNDÜ GOMES & SILVA.
s—I

TELHEIROS
Na eslaçSo de Cotegipe, fazenda dá

Herdade, precisa-se de homens que
saibam bem fazer telhas c tijolos. Da-sc
serviço para muito tempo: Precisa-se
com uriícncia

LA CAMPANA
38 RUA HALFELD 38

ArhiiV.om «l<* ccneròtt ilalinncs
«'slrnnic*ilrÒH «* do paiz

Especialidade em vinhos de mesa,
em garrafas e barris.

Vinho velho para doentes.
Dito italiano, virgem e portuguez.
ENTREGA-SE EM DOMICILIO

SECCOS E MOLHADOS
Por atacado e a varejo

Coinmissões de compras c vendas.
A casa recebe directamente da Ku-

ropa
Preços sem competência

/am i ii _ in.(iu
P S,— Carne suina verde e trabalha

da, todos os sabbados e domingos.
30—12

^_^XÍXXHK^ K^
Dr. Alberto Rodrigues Silva S

MKIiICO B KSfKCtAI.ISrA lu
Em moléstias de pelle O

a syphilitieas ffl
Consultas (tas 12 ás 3,horas jfi OT

•IO _<ia— ila Impernlrlz— IO rf*
Pharmacia Santi Cruz ^

^-_KK_J-K=KKK_CKK-_

ENUHME
VARIADISSIMO

SORTIMENTO do artigos dc ferro
batido estanhado, como sejam: cava-
rolas, caldeirões commims e para po-
lenta, conchas, espumadeiras, garfos
para cozinha, lamparinas de balanço,
pratos, chicaras, garfos e colheres
para mesa.

Vende-se por atacado e a varejo
(ASA DA AHIIHICA

\rmazem de ferragens, rua Halfeld
.10—PORTA LARGA

A. CAKDOZO A COMP.

Cura efllcaz em poucos dias com o novo rciiiclio LUGOLINA, approvado

p.da inspectoria ile hygiene. Esto remédio, que tem tido grande acceita<;a_ dos
médicos e doentes, é um liquiilo transparente, sem gordura, sem cheiro, nao
sujando o corpo nem as roupas; nao sendo, portanto, de uso pouco assciado 6
iiicominodo, como acontece com as pomadas e tingueiitos, que devem ser abo-
lidos. Para curar as «fridiras», molha-se um pincel na LUGOLINA pura e

passa-se entro os dedos, 2 ou 3 vezes por (lia; no primeiro já sente-se algum
nrdor. (pie passa logo, nítÒ sc sentindo mais nada nos outros dias, e em pouco
tempo des.tppareeem as coniicliõcs o as escoriações. Para se obter uma cura
radical, e n.ào voltar mjiis; ó preciso usar do remédio durante 15 ou 20 dias.

Únicos depositários: Araújo Freitas &0 .drogiiislas.rua dòsourivesn 1 bs

UNI COS DEPOSITA III OS

Araújo Freitas é Gr-dróguistas
118 Rua dos Ourives 118

RIO DE JANEIRO
Deposito em Juiz de Fóra: Pharmacia de Accacio -Alberto Marques

40 Rua Direita 40

M_Mí- Ml _1P W&

__ GrèffOrio F. d

Lriz Bakbosa G.
ttSCiuPTÒmo 20

RUA 1)0 ESPIRITO SANTO

M I ' '¦*¦'

e Aliranda j.

Pknna &
_í»
i^»ri

I«.

MENDE por 18:000S000 unia fazenda
' com su a 00 alqueires de terras do
que ha de mellior para cereaes. distou-
te um kilomelro mais ou menos da es
laçíio do commendador Filgueirás, es-
trada de ferro Leopoldina, antiga Piau.
e distante desta cidade <Utns léguas
mais ou menos, contendo excellent.es
mattas virgens, com madeiras de qua
lidade para taboas. dorinentes e con
striiceões. capocirões,grande pastaria.
duas casas de vivenda, engenho de
serra.boa aguada, estrada dc rodagem,
a (piai fazenda divide com terras da fa
zenda de propriedade da companhia
Agricria
l/NCARREGA-SE de collocação dc

J immigrntes para o serviço de la
voura ou outro qualquer.

yENDE-SÉ. por 2:800SOOO, um sitio
' distante desta cidade tres quartos

dò légua, com casa um tanto estragada
bom pomar, com 20:000 braças qua,
dradas de terra de boa qualidade para
cereaes, toda dividida e demarcada,
com uma boa pedreira c estrada de
rodagem.

l/eudõ uma fazenda neste municipio,
com meia sesmaria de terras de su-

perior qualidade para cultura, contendo
muita niatia virgem e capocirões, com
[7(1,000 pés de café, sendo Hti.OOO
pés de 0 a 1-1 annos e 30,000 pés de

a 5 annos, dando a media li,500
arrobas, uma derríbada nova para
plantar este anno maior de 70,000 pés
de café, toda a lavoura bem tnitada,
excellente casa dc vivenda de solida,
construcção, bons pastos, moinho,
raunjollò commodos para empregados,
boas casas para colonos, aguada O
que ha de melhor para fazer mover
qualquer machihisrno, boa localidade
pnra bons terreiros, pomar e muitas
outras bemfeitorias, toda a mobília,
carros ir bois. toda a porcadae manti-
mentos A fazenda é de futuro, bom
conservada, próxima de uma estação
da li V. Ç. do 1!.. boas estradas de ro
da gem; preço barato.
I f endé por 14:000$ .00,no dislricto de
\ S Francisco de Paula deste municipio

e distante desta cidade :i a 4 léguas,
mais ou menos, um bom Sitio próprio
nara criar, com ÜÕ alqueires de terras
entre pastos, maltas virgens c cultura,
sendo grande quantidade cm pasto
todo convenientemente tapado e o que
pode haver de mellior. por ser todo o
terreno plano e próprio para plantio dò
videiras, boas estradas, casa solida e
bem construída, moinho, munjollo,
naiol, boa aguada.

AVISO
Alfonso Colucci

Orcílcc òrologlnlo
Rua Hülfoid „

3F* li arim acia
Vende-se uma bem montaria e muito J

áfreguezada, única no logar.
Vende por anno Í2:000S000 de réis.
n motivo de venda á o seu dono

nflo poder continuar a testa da mes-
ma. Tendo comprado uma fazenda
deseja morar na mesma.

Faz vantagens no preço ò não m
faz questão dò ser algum a prazo.
Para mais informações nn Redaeção
d'esla folha que, por especial favor.
presta-sò a todos os esclarecimentos.

;'j estrada de rodagem, podendo dar di
I rendimento diário

8

\(EN 
DE-SE com todos os moveis e se-

uíovenlés, ou sem elles, no subúrbio
! d'esta cidade, uni excellente sitio, com
casa de sobrado construída de tijolos.

¦ forrada., assoalhada, envidraçada, pro-
pria para grande familia, boa agua
potável encenada, 28 alqueires de' ter-
ra, medida geoinetrica.de boa quali-
dade, medida e demarcada, seudo 5 ai-
queires mais ou menos cm pastos, e o
mais cm capoeira e maltas virgens.
contendo madeiras ¦ ira taboas, como
sejam : piútia, múrici, angelim. cange-
rana, canneia, e algumas braiiuas,além
de outras niideiras de qualidades pro-
prias para construcvões de obras; ten-
do mais do 1,000 pés de café novo.
cannnvial,engenho de canna e de serra
movido por grande quantidade dé agua,

\'ende 
na rua do Holanagua por 5:5005,

duas moradas ile casa, construcção
detijolos.com accommodações próprias
para pequena familia, com224 palmos
de frente casas e terreno o 224 dc fun-
dos, agua potável, podendo dardeàlu-
guel mensal no minimo 40§Q00.

\

EW^__ti<2^__-; 3 IÚ>A1&*'-1*-¦**£, \

f i Dr. Virgílio M. de Mello Franco m .
ADVOGADO

£j Acceita causas cm primeira c sc-
',\ gunda instância.

-*. 
OURO 

PIIETO.

"ST
fi, .1 \\PíY^V^vW/f C>^\ KiHS«^_« i ruico agcntc.nella pro-

^^WiP^P^fl^^ 
--aes. de. banco Ulllia inslaIln:,

_f')yffi_^^P%TDU8_B^_ ITALIA-BRASILE || ouro P.w«ro. ii '

¦i^twMf4^(^"^M\ "::!í^ "'"'  ~ a
I -SJS?S5l£ Üle^a¥^^Wr^W\ lali n qualunque parle IH .H T 1 fTT A B_ SSS U JR

"^&_kí_^s^5SS_<s«<_. - cio postale, ai cambio: ClâudiA-NO Lopes 1! vh i
Pedbo i>k Gouvêa _o_ta •} ;,-V

) §f
líIJBSanto '

õOSOOO

ende no arraial de S. Sebastião da
Chácara,deste municipio, qautro mo-

ende por 10:00Q$000 uma boa casa
na antiga rua do Imperador, próxima

á fabrica dc tecelagem Mascarenhas,
dando dc aluguel mensal 1108000, con-
strucção ile tijolos sobre solida base-
de alicerce de pedra, passeio de canta
ria, madeiras de lei. com aceommoda-
çãos para diversas familia._ 

_. Et.— *>« ofc_«ftC!<»<« erutre-
«"je* isír^l» n.^-!'»»- in líeárío
".«Jeítnsr - «••._»_»'*•«_*> cciivrii-
o5««»íl ;qa«r «jejasn «*••« veadai
feitas dlrfli.ctà ou ía-?m'ctw-
Tí»i-Rl_?, «í<* «ffOT '«•• (•<»!_ . CO_l-
so corani-i o'*' •.

Assis. Almeida & C.
K-H_ X n H3G& SCH5- & n.A :<n Ü ffl€ S->4í_K-f -f _£ll _f g

cio iiostale, ai cambio
piii basso delia pmzza

Cambialie vaglia sopra Itália, Parigi, Ásia Minore. Eortogallo sue cittAlli
naosi. , 

'¦¦' ;! "
Compra e vende monete italiane e francese d'oro e argento e Carta

JXJT5S T^73Z I^O-^^_.

Ji Biil I í 1

ELIXIR DIGESTIVO
De papaiíiáo casca d'anta. E' o me-

hor remédio para o estômago. Vende-
se nos depósitos acima

Preparado do pharmaceutico B. de
Brito; autorisado pela inspectoria de
Hygiene. AS 

'A

-_M__tl E
AU BON MARCHE

Acabamos dc receber directamente da Europa um lindo sortmeuto de
zendas pretas, serias, crepe fantazia. cieliiniire e outros tecidos. Rendas
todas as qualidades.

Sortimento completo dc fazendas, armarinho o modas.
Perfumarias Unas dos melhores fabricantes.

:f>_F-J___çío fixo
IS I) llua Diroila 45 I)

15—12

Escriptorio A Rua de
Antônio n. 1

Julxilc I'«lra.

XX3C3C X3CX.SXXX-

n

m¦-«#¦as
__i1i
mtf
í£
|Abriram-se as aulas no dia 19 de janeiro de 1891 Para as mais m

f g informações dirijir—se ã. directora S
Marian Washington Hruce. M

COLLEGIO MINEIRO
DE

JUIZ _37S ír-<3_=t^__.

Ml 1IIIS
_F6.T-i€i IDii-eit-a.o_> 9_>

A
.D.

CURA
Moléstias de pelle e syphilis

Estrado luido decaroba, summa.ja-
picanga e tayuyá iodureto. do pharma-
ceutico llernanliiio de Brito , autori-
sado pela Inspectoria Geral de Hygiene
Publica do Brazil, do melhor depura-
tivo.

Deposito—Pio de Janeiro—Maga-
lhães Lnciiis _ C. Rua da Alfândega
30, e na phariracia tlrlto. cidade do
Pomba.

17

48- In

Collegio Americano

EXTEimATO E INTERNATO
83 E 85-RUA ÜO COMMERCIO — 83 E 85-JUIZDE PURA

Esta instituição litteraria, embora nova, lem já vencido a conílan-

ca e respeito do publico, e pode prometter para o anno vindouro ainda

melhores serviços vantagens aos respeitáveis pães delamíba que se

di-marem confiar os seus filhos ás nossas mãos.
No anno passado recebemos alumnos de quatro estados da Repu-

blica Organizamos classes om todos os estudos regulares; e alem
disto'eni historia antiga, botânica, gymnastica, latim e geometria.

O corpo docente ò do melhor. Os internos recebem o tratamento
de uma bem organizada familia christa. O director e família, os pro-
fessõres residentes,, ò todos òs internos cornem á mesma mesa.' 

O nosso governo é egual e justo. Os preços são razoáveis.
0 anno lectivo começou no dia 27 do janeiro dc 1802.
Para folhetim e mais informações, dirija-se ao

DIRECTOR

BANCO
rn IlílTIIIISL 1 llll

_a> g,»i..»u,i»

SEDE—CIADE DÉ JUIZ DE

OTÁRIA PEREIRA
LESTE RIBEIRO&C —JUIZDEFÓRA

Acaba de receber grande sortimento de livros de littcralura c romances
álbuns para sellos,chromos para felicitações etc.

— ))i.:»« —

Biograpbia de homens celebres—a 300 réis caria volume
lo povo ira nde

PORÁ

34 - RUA DIREITA - 34
Capital . . . .
Fundo dc resvera.

2.ooo:ooo$ooo
85l:613â361

Bibliotlieca
100 réis cada volumi

Bibliotheca Universal—de todos o

còllecção de leitura para Iodos

autores a õOOrs.cada volume.

/. M. Lander,—A. B. A. M.
13

OpcrnçõR* «Io Ixinoo
Desconta letras do thesouroe outros titulos :
Empresta dinheiro sobre caução de qualquer espécie, lança em-

prestimos por etnta de companhias ou emprezas.
RECEBB DINHEIRO

Em conta corrente de movimento, abonando 3 7. a° anno
Em letras por dinheiro a prêmio :

a 3 mezes .'»'¦'.'..". ¦4;.'*/; » *
de 4 a 6 , , , . 5 "/. » »
dc 7 a 9 <!.... , ...... 6 •/. " *
de 10 a 12 o . , 

', 7 
% . B "

Uncarrega-se por conta de terceiros, mediante módica commiss.10
de cobranças c pgamentos, compra e venda de fundos públicos e O"
tros titulos.

Cumprindo ordens pseriptas dirigidas á administração do banco.
Faz cguaes operações em suas agencias

No Rio de Janeiro, rua da Alfândega n. 7. - Em Ouro Preto, rua Tira-
dentes 33 e em S. José de Além. arahyba-Largo da Matriz.

irencia dc music({St, carimbos de borracha etc.

|>lslilbiilr-fí c-Uftp brcvcmenl- gi*. Uh coU. oi;os

ür
• ___

D.Quixotede La Mancha. Viagens dc Oulliver, 0 Inferno deDante,
a Vida das Flores, Gil Braz de Santilhana e muitos outros livros etn riquissi-
más encadernações á phantasia próprios para presentes.

Artigos de desenho e de escriptorio—sortimento variado
Tem em despacho o que ha de chie —artigos para fazer flores, jiape|

para bordar,tiras douradas etc c um variadissimo sortimento de papeis e livros.

Chamamos a attençao rio publico para os fasciculos amostras das ri.
nuissinias obras de assignaiuras, habilitando qualquer cidadão, por pouco dt.

nheiro c sem sentir .possuir excelleriles obras por meio de assignaturas quin:
-,enacs, paga no acto da entrega á razão de 1,2 c .1 fasciculos mensalmente.

Temos á disposição de todos na Livraria Pereira as seguintes: Camillo
Flamaríòn—is Terras do Còo; JoaüS de Arriaga-Ilistona da Revolução de
Setembro : Vndrtí Lauríe-Os Exilados da Terra: Edmundo de Amicis-Mar-
roços c Constantinopla ; Ariosto-Orlando Furioso.

•r'-3
«Ia Livraria
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O PHAROL—Segunda-feira, 28 de Marçode 1892
Companhia Construetora Mineira

Tom cm seus depósitos: cal,cimento,
madeira para engradamentos, barro,
les, tábòadòs Ae cedro sècco e .superior
pinho de Riga e Sueco, ladrühos, mo-
Baicos e sypuões para latrinas, tubos
de barro vidrado para exgottos eenca-
riamentòs e tudo á preços razoáveis

It ua GriitMâo n. 'I

Ee superior qualidade; imitando per
feitamente os de Creme de Ia Creme
acabam dc chegar ao Armazém de
Christòvam de Andrade.

CIRANDE SORTIMENTO de voil de
lã, padõres modernos, ein casa de

ALVES & COMP.

A 2$500 e 3$00O
Ferros superiores para engommar,

n. A. lisos e calçados de aço, só na
casa da America; a rua iiaifeid
n. 40. porta larga, armazém de ferra
gens e ferramentas.

A. Cardoso A. <'.

Semana Santa Paletots
Sedas pretas superiores cm casado' ,
Alves 

'&. 
Comi). j'Jc «»paca lavrada, lazenda superiora

__.:lovc. ein casa de ALVES & C.
O dr. M<>na

Operador, especialista eni moléstias;
das viasourinarins. téncUmànito demo-
rar se nesta cidade, receberá as pes-,
soas, que o iiiii/.ciem consultar, no , , . ,
Hotel àoãe Janeiro, da uma ás Ires P™08 llsos e. Invradíw-Undc por
horas da tarde. 23 .PrcCos caveis.

Alvos (tílomp.
Tem um lindo sortimenlo de mcrlliós

ANIMAES PARA CARRO
Pascboal Crnnolp compra animaes

bons paia cerros e vendo outros já
com algum lempo de serviço.

o mesmo vendo uma excellente pa-
rcllia tio beatas, bem tratadas, altas e
I ( Itítíi>.

l'odo ser procurado á rua S. Joílo
Nepomuceno, na c< cheira alli estabe-
leclda,

f

Dr. OttoE. Inglis
DENTISTA

Sócio do dr. Rambo & Irmão, Rio de
Janeiro, abrirá para pouco tempo seu
escriptorio dentário nesta cidade, no
dia 1* de abril, no Hotel Rio dc Janeiro,
rua Halfeld. (31

DÊ 5, O, 7, 8, 1) e 10 pds de com
primento, por 3 1/2 palmos de larguar

ki.ci iu:l

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

Vendemos por preços sem possibi-
lidade de competidor.

A CASA DA AMERICA
Armazém dc ferragens e ferramentas

KUA HALFELD N. 40—PORTA LARGA
A. Cardoso & Comp.
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TYPOGRAPHIA, ENCADERNAÇÃO. RISCAÇÃO E PAUTAÇÃO

EIJXIR ESTOMAGIIICO
DE

S. CAETANO
Formula de H. HALFELD

CANTAGAU.O 1(10 UE JANBIRO

làiiilirc^ii-sc nas Dysaaienor-
rh^ns, Ilys|in|iNliiN, ÇÒIica**, I.cu-

corrlifu, Enxaqueca o Con-
valoHconvBS,

DEPOSITÁRIOS
Silva, Gomes tt Comp.

Rua de S. Pedro 21
RIO DE JANEIRO
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DOUTOR
AUGUSTO CUNHA

Jvledico
Dá consultas ás terças, quintas e

sabbados em Páràhybüná
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Neítas olliciiias, completamente reformadas, faz-se todo e qualquei
trabalho lypographico, taes como : facturas, cartões com

mereiaes e de visita, circub.ivs, relatórios, livros,

folhetos, participações de casamento, cartas dt
enterro, cartazes, annuncios avulsos para o
commercio, menus, folhinhas, ele. etc.
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Todos os trabalhos concernentes a
arte typographica serão exe-
cutados com a pres
te/.ae a nitidez pos-
si veis

0W- Casa fundada em
1 866

para i'oka : Anno

FOLHA Dl A RI* |
A mais antiga e de maior circula-

ção no estado de Minas Geraes.

Conte n noticiário variado c copióso. desenvolvido

serviço telegraphico, correspondências do Rio dc Janeiro e 
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de Ouro Preto.
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PAltA 1'OKA

12$0l)0 — Semestre .
Í'4S'000 — Semestre.
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RUA DIREITA 3 3 JUIZ DE FORA-MINAS
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CAFÉ BRASILEIRO
42-RUA DA IMPERATRIZ-42

Fabricado especial cafó moido, pre-
miado na exposiçOo de Juiz de Fora.
Antigo fornecedor tios importantes cs-
tabclecimentos — Hotel c Confeitaria
Rio de Janeiro

Fornece qiiHlduer porçffo deste gc-
nero,lendo 1" oli' qualidade.

José da Silva Oliveira.
10-5-02
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EX-HOTEL ONtÜO 1N0DSTWA

(Mtriano Procopio)

Instrucção primaria 0
secundaria.

INTERNATO FXTERNATO
30-13

Societé Française des Munitions
Recebemos desta importante fa-

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

Recommenda-se aos srs. amado-
res da caça venham ver na Casa
d'America Filial.

1'REÇOS SKM COMPETIDOR
40 —RUA HALFELD -40

Cardoso &C*.

BELLAS ARTES
Antigo armazém de tintas e

vernizes
CAETANO ANTUNES FERNANDES

BUCCKSSOR DR KKRNANDBS & IRMÃO
GRANDE DEPOSITO DO VERNIZ.

NOBLIS & HORE
Graude sortimento dc tintas e verni-

zc* para retratos, paisagens, pintura
de casas, carros e navios, etc, etc.

(Irande sortimento de ouro, prata,
bronzès do todas as cores, broxas, pin-
ceis, desde a miniatura até a scenogra-
phia. £4 8
Rua do Hospício n 76—Rio dc Jane iro
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Acaba de receber directamente de Paris um deslumbrante sortimento de:
SEDAS BRANCAS, PRETAS E DE CORES O QUE HA DE CHIC, TECIDOS EM LÁ ESCOSSEZA E LAVRADA

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

T=r. um escolhido sortimerLto de 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
escrúpulo na escolha das mercadorias e já pelos ™w », , ¦„ -vr™^^t«fü IMUiUâMlill lAMàVM
RUA HALFELD34 (CANTO DADOCOMMERCIO)

JXJIZ 3DJ3 I^ORA.
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Esta Gompanhia tem por fim desenvolver a industria nacional, procurando para esse effeito apresentar artigos superiores e relativamente baratos de modo a supprir com vantagem o commercio, tanto desta cida-
de como de fóra, evitando-lhe a necessidade de recorrer ao Rio de Janeiro. Assim, pois, é esta secção dirigida pelo antigo proprietário da officina cujos productos foram devidamente^apreciados na ÉJxjdo si-
oâ.o de OTiaiz de Forade 18SO,j em que o jury, concedendo-lhe umamedalha de ouro, confirmou o juizo do publico intelligente, de que não tinha rival em todo este vasto estado,
como akdanio tem, pois continua a fabricar alguns artigos tão bons como os melhores de producção nacional, e sem contestação séria, superiores aos simillares estrangeiros decorados com vistosas presilhas e etiquetas, mas
que não passam de um calçado de exportação.

Os productos primeiros desta officina são superiores aos de Clark e tão bons como os deMeliés, dePariz.e outros fabricantes conceituados. As qualidades que se fabricam, são: primeira, segunda e terceira, sen-
do os preços rasoaveis ea prompto pagamento.

\ O GERMTE DESTA SECÇÃO—JOÃO ANTUNES ROSA-
¦<".:.+¦: ¦:¦¦
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