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cuini m SAI AS
Fazem hoJeeanoe ai Kxomas.Sras.:

D Therese Frelro.
I)! Flrroln» oe Oliveira Coutinho.
_:!;VrSlÇRfUA.Ivçs,».rr|o.
D. Maria Thoreia Maj.-e.ll.
D. Mliaa do (armo o Souza.
I). MaHILuimirtg-.r, ' 

„ ... ...
D. Margarida Machado bohiml.lt.

K oa Srs.!
Major Bernardino José dos Santoa

Moreira.1
Manuel ttodrlgaee de Souza.
Tenente Segleinundo Augusto de

Cap&?jSTPirml°i»p M",rflu;\"r, ....
.Sajor l-odr) 1'errslra- do Oliveira
,-ir Amorim. ¦„,_,,

José Ylotèrlno de Sôuzs,

Foiperdosdaaol.aohirelJoaqui.il
SlroOBB laliro a «Ws, juiz de dl*

M||o deAracaty, Ceará, ijggta"tres 
annosde .ue^nslo imposta pola

respectiva aaeambUa provincial.
• 

FOI no-sadc^atlrstarlo ,1a gêta,i„ P-maiabuco o bacharel, Ajrtliur oe
•IO* 'da Lacerda, e exone*
?a,,'a,:eW.'.o».ac»,arelKdVar,lode•Barros Falclo d. L.cerda.

jííra aquelle corpo
'Foi nomeado iilz de dire to Uju

rv-asB*. de Ia entrancls. Mf'*™»'

'„ 
?^ sé da-Eocba Leal. Icando

t etTeltO ¦* dawsto v» • m»*!" 3 c.rtrbno MrWde Santa

oiphaoa «li
bae'

tiara egoaí cargb'nô
_n_e de Camialo. na masma^ro-
viueia. _ ' _ '

•'-Com-relaçto 4 noticia que hontem

dêmos 
'sobro òs operários do Ar»e-

_»í de Marinha,. íAbino» 1ue Jâ
foram deapedidoe 82 e que o lorlp

mai a 88, perfazendo MBim o numero

«tf».' 
'"...:r 

.':•:-
Economias...

j. , ..... - a> _ •

Fundoo-ao urna sociedade na.Ee*

âromotAcademico

TILIUAIIAS
IIUI^ICA

(Agtncia Havas)
IliisiKi.i as, U do Setembro.

O rei da llnlglca promulgou a lei
do reforma eiuolar, votada ultima-
manto pelo patlairiouto, e que dou
motivo a grando oppoalçlo.

A maioria da naçfto mostra»»»
muito descontent». Esperavam mui-
tos que' •iinilliaot'1 ruíoriua nfto
¦eria sancclonada pula oords.

KOYPTO
{Agencia Havei)
LaMiiiNs, 23,de Betembroi

O goveruo recobon (•«mimunicaçlo
do Cairo, dizuido «jue Kartotiiii. que
estiva bloqueada potos madhlitas,
já. oónsegulo" lazer levantar o blo»
'uuio.

O CHOLRRA KM NÁPOLES
[Agencia Havas)
rUtot-TM, 2.1 de Sewmbro,

Klevarain«o hontitn a 101 os casosmorK'8 do cboleiíisos, n'e«ta cidade.

EMANCIPAÇÃO DK ESCRAVOS
{Jomel do Comrnercio)

PoBTO-Ai.KOfiK, 83 «l« ««tembro.
•As villa* dj P.iBso-Futido o No-

nohsy j4 oftqtém e.-eravo». e prepa*
rim «nítido festa para libertação doa
..scr«vo'S do toda a'comarca no dia
2d do Setembro.

«a»—
Foi nomeado adalido HJt'Í*^« | 

,Uíjm 
membro e um candidato.

2a classe, om França, o Sr. ur. nur-'
mano Cardoio da Silva Uamo«.

Foram approvados com cláusulas
os plaaos apresentados paio* cunces-
sionarloa des obrae para o melhora-
mento do porto o-conatrucclo da «1
faoUega da cidadã da Fortaleza,
Ceara. .:-t • _

ê. M. o Imperador marooa o dia
8 do mel pfoaimo para a inaugura
çfto do trafego-da eatrada do torro
UoCoroovado at4*a Paiueiras.

• mm varri
Tendo os Sra. Wérnebk' d'Aguitar

encarregado dos negócios do Orati
no Chile, « Dr. Pires Clareia, cônsul
geral, solicitado a eXhlblrto tio nosso
café ns RxiWHlç4a Nacional d eaae
pais, a directoria da mesma P.xpoal-
çlo resolveu ceder um legar para
esse flm. tendo o Centro Ia Lavoura
e Coinuiercio enviado .101 amostra»
da nossa preciosa rubiacua.

Ksta continua propaganda é do
mais vital interonaa para a nossa
lavoura, o ura dos maioria serviço»
que a iniciativa, particular poJt
prestar ao paiz. , A

Oxalá continuo Inquebrantavol Uo
patriótico esforço, o nfto esuioroajaia
em animal o os nossos governos,
qua tfto proveitoso auxilio tom en-
oontrado na boa vontade do Centro
da Lavoura ¦¦ Cumraercio.

coi> "¦tu •¦•i -
a pé, eonlornje

d"\tt!dÍ"ior-nar ainda mai.
ônh.cÃ^^olr^ri°oejtv?r:

?« nados oue apreciam taes aiver
«mntos 5*n «erridea insuguraes
S5eí re.liaar.ae era prin.eip.oe de
mSKo\ xd campo inter,or da.Ka-
C°í- 

aua directoria 4 çorapoita doa
ftr. -Antônio Joaé de Siqueira, pre-

nuceno da Silva, procurador.

Conflrmoa-sa a notieii, que ba
dins dêmos. «Ia domeaçlo do Br. ea-
pitlo-tentinte IrroêoJosé da-Uocha

Eara 
capitio Intorino do porto

laranbJo.
do

Corao noticiftraos ha dias. foi trana-
ferido de oapitlo do porto do Ma-
ranhio i>ara o de Alagôaa a capitfto-
tenente Maneei Auguato de Castro
Menezes. _'

Dr. J«Hi» Mrsinilào.-iíKDico
-Consultas das 8 4a 10, rua àmjo-
luotarios da Pátria n. 58 A. Tele*
phono n. 1,506. r

J4 se acha restabelecido doa sfcus
incortmodns de eaude o 'Sr. MiiSd
lheiro Dr. Saturnino Woirolloi.

SAftAjpS Kl.tMlNENSIíS
Uma ciius*. que d»va que fazer »o

publico, anteliniiteiB, no Pedro II,
ora o ti (ul j «Ia pSCÍ.\f.iiír«H' Legitime' mas como.
eomq é ppsiivejl que a amante powa
•or legitiiaa '

U a pergunta corria do bocca em
bocca A puiMra de alguma que res-
pi ti li «tf laUsfactorlaminte.

Ao camarote du CurservatorioDra-
matico era uuin iuconveníuuoia ir.
proporá quoaÍÍO,q«ie talvez ufto foiai
resolvi Ia com a tanld»» õóm que ss
represintava a 'à'"ça, pbli 'iup lá
havit apenas ttm ineinli o d'aquolla .
tftn u'.il i|aantij ruapeitivel insti» '
tuiuftu

, l m i
Ora, ilu fita uma pisiçlo <|ua pro

cisa ser definida.
S»r catidiJato a membro do Ton»

¦•traatorio Ilrumitico é uma das po-
siçles a que aspira uiaila gente, •
que dimcíliuimU consegui.

Talvez ««'ja f»cil coniiuistal-a, mas
tambim talvez »m muito ilifflcil.

Haverá condiçíVs a preencher ?
Quaes sfto ellas f
Mas. reataad'», direi que n«n, Jul-

trando o pnblíro qie a q«e«Uo pu
ilesa» ser raaoliiila |>;>r um único
membro d'aqu"lla tfto útil quanto
raSpeltaVal instituiçftn, lluntou se a
a-sisti- 4 representação, e quando
diMOfu o pauiiti ne tiliimo acto re-

i tirou ia murmurando:
— Paradoxo '

H:
A aala do theatro eatava quisi

Cheia

DOIS!!!
Km dois heroes oonhaoldoa,'¦ luinit.iH, iimlMi. «leiilorii,
da «emana que d^corrs
«e '«'siimetoda a hlatOrla.
O príuioiro foi aquelle
ianota, nedio tenente
lleller dr tal. o nsaaniuo
d'um terra nova innocente,
comjjaofcelrò Ineataravil
do Sr. Merlln, j«>alliairo.
Pois tenoute, aquella mori«
Taleu»ti< um nomi guerreiro.
Já t"e chamam, na policia
— o tenenti mata-cHei.

K' da semana o outro herde
o Tslnntlm MagalbftfS.
Mordendo a caneta ej»|UÍvu,
aotn sabsr maiaque notar,
atinai fala po laços
oomeeaiido a paiaeiar
pela «ala de trabalho,
ratvoio. me«mi) dérítfs
ante a grande nasmMelra
'Pijata inundo de chitnérai.
Pouco n pnuco se acalmandn
de raivoso flíuil triite
como Uni eansWo s»m «gtia.
na gaiola o sem alpiste.

Maa o fxesUo Dem Acaso...
Ah '. seu Valentim, que plane
D.ar»noa Flautim por divino
quandu sou autor é o mano.
K um mano bjm .leslititnano
piiís por 

'tii já se re|Mt«

¦tlaâV "^r* _^*^^ 8HP "_P^ Jm\. '%bh$\

1 i^ Vy V _rV 1
_<3;>4  Avulso 40_rgÍM

«Biiavu, OU iMWI
Kipsrei até hontem que oHr. Pe-

dr<» Auicrioo de Kii»uuiredo, sece-
deudo ao convite qun tir, maiidasio
ao «soriptorlo da Folha \ov.t huscar
a gravura <.n Manhã, atira <lo colio-
oal-a ao lado >t» photographia tio sou
quadro, oxponta um uma casa «Ia run
do Ouvidor.

O Hr. Pedro Aincrico. porém, por
inulivts que provavelmente ufto ma-
nlf-tstará, e. quo me autorisam a ayn>

• OUK VAI PKLO NISNIIO
O deòano «lua raonarchaa europeus

é o imperador Uuilberme «ia Alln-
manha. Têin perto do 88 annos. Se»
guem-ia a elle :
O rei da Hollaada..
O rei da Uinnii.ari......
A rainha Victoria
O rei de NVurtomborg....
o rol dn Saxe
O rei da Suocia o No
ruega

O rei Ia llelgica

tn annos
UA »
d* >
ftl >
r/j >

thetiaal os no provérbio popular <iun ;»•»_«_
diz «jue a culpa condemna, nfto saits-, J* 

• aSnla
fez o convite alludido, «le f.irma que . «I <!¦. k . ...i....

66
4Q
46
¦tr,

obriga o publico a fazer o necessário j O solta•¦»••¦•¦  «
confrontem ter II «luas reproduc- 

J^ft $££ [ %cOee a par uma da outra. Ifri_i5i n.«t«i.n sa
«• irlcenvenientiasu^a ,.., férmajgâS-ÍSfeviV..::' U ,de julgar, ree,onh»Ç0, mau oulra nfto a,,..,. »t) ,

poi.r. ser Sdoptidl, salve ae o Oral da 
^^^^f^' 6 0

Sr. Pedjo Am. -rico puz.r 4 min ha; < rg^MJ. 
JJ J £dlapüslçad ama photographia d»

Noite, porque, n'eise caao, farei eu a Corria no mundo diplomático que
entro o Vaticano e a republica deexpoajçlo

±f!frVí;.n,.ttío hM-oúiSo." Costa Uicaeitavam interrompidas a.
«a tm mostrado IM I.™JOTo publico, que

tanioeurioao r muito vactllantisobre
a origlnalidaile do <|iisdro do pro-
tisaor de i'*_ietica «li Academia de
fl Um Artes, ha de ter paciência t
faaer a compa-íçTo c-m os bTavura«
em pontos diverso».

Qué diaabo! o Yatícano. deide que
nfto tem mau que perder: t"iti-ep tnr-
nado um brigador I

Durante o in«z dá Junho ultimo
nerder.im-s» nos divenos mares do

. , ; , * I globo 88 navios do vala e 15 vaporee.
ríerá um pouco Cr traiiaino. mas o o

culpado é o pintor da Batalha de\ Tam wí_„t|d* coustaut.Miionte
Avthy. ! a importa-in ile viulioi nos Estado.

Unido». Foi Je 6 milhões do galOel. Ünidòa'."l^l -
0 Bri Pedro Américo apresentou , em lOTV, lMrtl) a \^\ \ pir.OU a 0 mi

n» aotual exposi;ao de Hellaa» Artes ; ltj0n(| em \fM. , a g milhOia om 18^1.
difamo» quadroa, todos elles fwitos

otiD um fliatim tio lontro e duro \ em Flonnça e alli expostosá opinião j q T)r a»,,,,). t,,\ igraciado pelo go-
íi&it é flautim. * cactte.
R como se uftoj»a»ta»»e
ohama as armas a legiãi.
cm géltos de quiiill resp(.n>!e
com »"te pedras na mfto...
Dou-me d" rijo. Conf-isso
das mo linto i)tia«t morto
i si teu sanguf. FÍ/biíS
pdde dar me algum conforto'.

VfH.lNO.

i da critica. | urno frauezeom o habito da Ligifto
Nio ma portenc" fazer a analyna • j() j|our«, am recompensa dos seus

.'eaoei trabaHios, mieslo fata 'lu« . trtbalhos sobre o cholera a outras
eaia oniiüaJa a um coilega que, sob : mft|eBtj,s «pideraicaa
a spi|raiihe O Selio, tem publieado ^.-

¦ ii atlt folha aa suas opiniões sobre a
exps.içfto.

a.» me eotnpete. pjrtanto. analviar1 o qaidro, cuja originalidade uej»i, C
apontar oa. pontos d; contacto que

parecem existir entre elle e ai

mOGArUA' 'HAK"I
ANíVUO^ Ç.,v"i - ¦ ~-,v.~k'-' li '

I Jt MAI^CO I

atuico* .
Tt. il»a tn Bi«il"M S- «"aJro <• *• ' »a^ ko"'
Dr. Salta, K lltelltl» W. ali» <a-«i«aa«.

lOVOrtltMIS
$,\4, r.« MiTtina. B.iitrt" M.
Juinalin J, Talttlrt Sattrie»*.
I ,.M. I'i virifu Ottatlafl". Snipltl.

Um conde italian t api«tnu com
dom francezes que percorria em trinta
dias cincoenta mil k;kmetros de ra
tiiinho de ferro em território francez.

No dia 11 do nw. Qndo buvia
'28 dias que viajava, sem parar, na

diversas gravurai que tenho sm me. tjnn_ ,i„ p,nZ a Marselha; e.tava
poder. ! «xtrernamentefatigadoe tremia como

O quadro <iue inunoa se assimilua j ffi t0t^„ uin homem de oitenta annos.' k Noite 6 A Luf Kcctric», cuja tira ; p_. pUKH,v„] ^nP 0 original i.risto-
vara e.«tft exposta na ru.do Ouvidor. jcrntlt tell|1& g,„h.i a aposta, mas

1 o ara" m<u apoio já t«nho a opimlo i ,emp.« uueriamoi saber o estado da' do Sr. Fthx Keiroira. ineonte»tavel

41.

Ba alli.

Sua Magestadü o lmpeiador pre-
tonde visitar hoje o¦ hospital da Ml*
serieordta e a Academia de_ ãteül-
oins. alra da percorrer os ditTerentea
lahoiat. rios e assiatir a inauguraçãoConetano» nao Vai antrur para o

coSa *e machinista. da armada o it mtto um outro^

S.etíuísU'.xú.h;ümerárlb 
S.mu.1 —

Stavadar, qua »o Ãa lfto_to|j

«rrxcaailadodesa.freoiiçamdo
ftqaolladiaaWisáwdaVeejwl..,« Àj&e, poréés. qua o Sr^eonse; «o ar. >

lheiro do LÍmare nio -üMMnft da>rei.

um acto comretrte, quevalpreju
dicar .oa pratícaotes;quo cuTB|.rqm .

iwpecMHM^', .-Í-. o ¦¦•-»;•:•:,_,.
O aetondo .»roaohtni»t*, .^teyoder

itéde »vf fjem^áo Ar qualquer outra

direitos adquirido».

.. , t in. i, | i ' t ' ' »¦ »¦ %*»•—•» »--• ii, gr 
-- r - ..

Uecididamento a companhia vai _raajo nt|u>^«a J««tut. tta J«». radro a. e«
angariando svinpathiai. porque de solicitíDOB
noite para noite aa satui recitae slo J.tt aioai. a» i»t'ii newie«.
imaio freqüenta tas. nmrivnus ,ir sir.oao*.

O que. porém, nio me aoaberam «jj^^^ c_t.ia as.
explicar 4 * difldreuça que aa ob*erva »""'¦¦ * 'rtnv
entre as toilettts das senhoraa cas
doa cavalhoiroa freqüentadores d'a-
quelles espectaculos.

O sexo forte; robusto, apresenta-se
na aua maíoTia «t» casaca. '

Maa multa ctíáaca msarao; d» todoa
os cortes, de todaa ai formas o... Ia
osorever-- i.» cOrf« diversa".

As ssnhoras, uoroui, comprshea-
dando talvez melhor «|U0 «s especta-
culos da companhia do ''tufe comidi*
iyox o anouocio). «mbora raalisados
no Imperial theatro, nio erigem

V'a»ct

raoiasüoa
Jaaa, 1. tU«ut. la«iei. ittttuii.

AlFiUTIS
k 0tU|lo Oi C , Ourlttt 71.

i_n«l l-illli I>E Vt.lUOS DO ILTO D00BO
»«.icl. « ¦Itpaiii» larat Pilia.iro it Birj» '»

Li» •AVAOl-^^niA-UlNT"1!*^1'"lllí, J

mente opiniftode ouvir-a» em bellas-1
artei.spozar de nfto concordar com j
oqaadiase sobre a fachada do ediücio |
da Academia.

O folhotintsta do Braçtl diz que,
entrs os doi» quadro» de que «cima
fallei, ha pontos de contacto; é ver-
«hde que acereseenta quo eaaes pon-
tos atolonginquoi, mas essacircum-
staneia nfto destroe o facto principal,
e único digno de ser discutido —a
eiiúlliaeça.

Qae seja longínqua ou nfto, 6 casi
«ecandano.

iT intuitivo que o Sr. Podro Ame-
rico nfto iria calcar 0 seu quadro so-
bre outro ; nfto iria eopitir traço.
a triço, acoessorio' por accessono,
atada mesm» sendo um quadro de

jude

¦!.•

Kffectua-se hojü a rtperlenelIfTifll-
liai de itinaiiiivâ lancha a vapor pira
9 aetviçu d«i iuepcctoria «le Terras e

Colonlsaçlfi oon*truida no estaleiro
do ^r. Dr, Car'"* ^'"reaux, na Ponta

Acha-se n*^!*" corte o Sr. Jiló
Rodtigues dti Souza, agente con-id
Ur do Portuiral. em BartHcen

eraje a?! (íOrte, apresentam-BO cora
chapéos QoaeamaVotes.
luParfeitaméate de accordo, porque
ísbo nos livra de oertas etiquetas,

tf: ' 1*1
Aorstirarae dizia um espectador

Os t*l*l*r4phOB qaa t»itH»or miMlo
levir os" tioíso* psni sraento», nas
aza» da edectricidade, á»"alttir*B'ae
Nova Vriburgo (bonito l) parece
quo andam falboj de animo ou que-
bradoa de forças. Temos aqui dois
•pepotinhos com a rubri-a «Tele-
èranho»» qne comiirovim ter saUuin
fftqul nu dia 18 um telegrammu

Falleceu a 14 de Agosto, em Pariz,
Camille Karey, redactor da France,
depois de üirardin, e autor de uma
historia da guerra de 1810.

Ves deu a »ua famosa eollicçlo de
antigüidade» o conde de Saburofl,
ex-embaixador da Rússia ora Berlim.

O palácio Hermitage comprou a
colleeçlo de terra-ootta p^r 38^00 li-
bras sstorlinas. O Museu de Berlim
comprou 49 vasos e sessenta escul
pturaa sor li mil libras, e o Museu
üritanniio magníficos bronzes e ou-
tro« "bjectos por 40,»0 libras es
terünne.

?
Montreal tem sessenta egrejas ca^

Uupresenta-se hoje t > • - m
(i Príncipe Toporio — SaaVAntfe.
Nas Bons VilIagaois-tAátoU.
Companhia Eqüestre - Polytheama.

1(4

A actriz Judie, antss de chegar a
Lisboa para dar uma serio do espee|a-
culos, segundo escriptura que eàni»
gnoti, principia a provocar enthu*
siasrao.

A notloia do aeu contrato foi aaaim
dada por um jornal: ,.< Anna Judio, a grande actriz fran*
cez», a artista quo dapole da Sarah
lirrnli.ir.it tem maior nomo om Fran-
ça, istá definitivamente coutratada
par cinco ospectaouloa. em Liaboa.

Judie é uma notabllídade artística,
muito superior a Céllno Chsumont,
com qunm hojo um Jornal pretenda
coraparala.

Jadic nfto tem rival; no eeu ge-
nero nfto ha artlata qua ae lhe eom-
pare.Ninguém, senlo olla,i.iterpretou a
Nimche, La Femmc .1 Papa, ê\4am'-
leite Nitouche, Lili, Les t^aríoii-
rttVrj; é ell». que, pelo ooatrarlo,
tem substituído outras artistas ani
diversas peças, oom grando vanta*
gem.K' caso para darmos parabena a
nd» raesaios, par termo. aa*ora ocea*
fifta ds apreciar a grande aríista pra-
dtleota do publico parlziense.

Publicaremos em brevo. uma hio-
graphla da elegante é formoea ar*
Beta. '. . „ -• ¦ MEis os espectaouloe que ella dera
em Lisboa. ,

.-—Lili, comedia em 4 aotoa, de
Meilhic e Halevv.

«—Lu Femmt è Papa, comedia*
opereta em 8 actos.

3,a- ManVrellt Nitouche, comedi»
operota em 3 actos.

4.«— Ninicht, vaudeville emBacao».
5.»—Ln Charbounicrs, opereta

,i ii 1 acto ; La PrincesU, comedia
.b 1 acto ; uraa outra opereta o
8 cançonetas cômicas.

Paz pBrte da companhia o eugra-
cado actor Oupuis, que em Pariz
gosa d» grande fama e occupa um
dos primeiroB logaree «orno actor
cômico. *

*
Uma americana, eaaada com um

emprezario chamado Benton, dirige
actualmente trinta theatroe, aapa-
lhados peloa territorioe do Tesaa,
Arkansas e Noto México.

Trinta!
Nio 4 maito para uma americana.

a urnãsetiliora. que por 
'signa! era qne apenas 8 horas ^r°j»d»eh"R

urn pòúcrj mais gorda Ho quVMrrr. »a Ia do trttra ^MUjA%sg« dm

'.ar de Portugal, era

n ,ei».t *«moi
_„-_, ._I»H r,>Lf!**jt"'lH-«

o Sr marvehal de campo Manuel
MtaWdSrftaveoa (bl deaigaado
fflílpXloW•« 10-b.tathlo de
r;iaáteriaí--"»
íim Kiua ii >-J __.
t"_t_ra'éioSt*,V4 ^^_]S£íí_?S

S obtlféllieWo- Antônio U\t Ver-
«.rídTda1. '*« hiVdlrector d;itoç
§e"lt4dofhiViur^Nacl^

'dá'Pari '',
dWI

Coust» que tenuo o raiuÍBieri" da
Agricultura nmneStio uma couimis-
alo paru rever o legulamento daB ea-
(«dasjle ferro Jo>tado ^eja d»r4
coata d'í»»a, Í»'èuinb»nol»» por satpa
dita.- .-i-i' ti'e, •__¦• ¦ 

_ 
'¦•

Foi aposoiitado com o brdonado

Soe< 
intiriro, -visto c" tar maia üe

> anno» d« Bftrvií.' effectivo, o
dese«ibargadortia Reiuçfto d« Belém
PíltppaiPauliBW-dii Seuz* UchOa.""

•¦ ! .ti.iiypistiwoiiwtsnteav»'"1!
• r-.!*«*¦ WWot.Hrj.l4j *l **• «44t«sta« '

üebaude
— Parece incrível que o Herrmann

nio no» tfuha prestigiado com esta
companhia. '
ar íojfía *

Prestigiado acaba do sor o Recreio
Dramático. . . .

. B!a'tr«9 raezis que annuncia com A BBierabléa geral da Sooteuaat
os rasis eatrandoso» reclamos O que 5enqQCerito dos Empregados da Ga

\9, foi promptn • Trliiriosainente en-
tregue ao sou deatinarario.

8d o telegranima n&o tem andado
com presas, e espera o trem do dia
seguinte... custava-lhe a-paseBagem
maia cara.

do

i |

ÍÜiItVnVW. 
''AWtfletfa 'dd V*

^^sçr.iijtttrar^.^^.vAV»0^,*
st;

»m «naeij irpf.fT

di.;l i'
' * i s*

Não se'pòdt diier, dei hchegaray.
iE quando menos se espera, sem o

auxilio <lo Herrmann, passou-se ft mi-
guiut» acena, que o publico n&o vio
Siqueteve apanafl mela dúzia
espectadores:

- Um ;».
Doia ! . .

u-'TM4l '
PSbbb !

«^.«Passou!

teta de Noticias «legeu a sua nora
directoria ; quo assim ficou aoneti-
tuida: ,,,„t„

Presidente. C/naco Homem do
Amaral Mello ; secretários, «eorir
ífi*Carloa M.rtias. WiWUagem •
José Díib dos Santo» Brandlo ; tha-
soursiro,,,Antônio Luiz Gorais doa
Bandos ; procurador, tenente Manuel
de Faria Lemos.. • «. • «v»0l

Conselho flseal.-Antônio José de

iartiita alletufto, cuja reptodacçfto ,i10ijCM „ t ga& cáthedral é a maior
de certo nio esperaria que viesse ter
ao Brazil.

JA nao •< pouco que aproveite a
idéa e a fdrma de apresentai-a.

Que a compoiiçlo oa Hoile nio é
original; que o Sr. Pedro Américo
inspiroB*se antei de pintala é uma
couia provada o que ninguém po-
dera destruir.

Poderfto objsctar qus o quadro é
aüegorico e que as allegjrias geral-
miato se parecem; mas. pergunta-
ni asiimtlha-se tambem a mane ra

i dè'p!ntal*aa I Pelo facto de ssr uma
alligoria esti 0 pintor livre e autori
ante para encaral-a e aproveital-a

I sob um ponto de vist* perfeitamente
idêntico iquelle j4 aproveitado em
époea muito, anterior ? í . ,

Mas,ont4o que valor teria a prion-
dad» da coucopçfto ? .

0 Sr. Pedro Américo, para pintar
A tioite, »ervio-»o exuetamente do
que aa b*via servido C Berllini para
pinUr <JiI Manhã, collocando a figura.
principal na rae»ma poBiçfto, com a
mesma inclinação, o aproveitando

egreja da America. Quinze mil pee-
aoas pddem estar 4 vontade dentro
àn aea recinto.

*
A Inglaterra, que interrompeu as

suas relaçOes diplomáticas com o
México depois da exeeuçlo do impe-
rador Maximiliano, acaoa de reata-
belucel-a?, a exemplo da França,
que tambem as tinha cortado.

*
O general de Oallifet, notável ofll-

ciai de cavallaria franceza, recebeu
ha dias ura ferimento d» que se estl
tratando em Pariz'.

O caso piBsoa-sa naB seguintes
circuraitatictas:

!'
No theatro doa looreios, em Lia*

boa, já principiwain oa enaaioa da
operete tiadame rArchidue, em qne
deve estrear a aclri. Popa.

*
O Príncipe HeaJ,.d'aQuella cidade,

inaugura oa ^u» ,'spectaeuloa com a
reprise da mágica erf Prmcera dos
cabellos de ouro, Ae Bduardo Garrido,
que eetá alterando, para o moamo
tWtro, a magioa a Pera de Satanaj,
que, ha deaolto annoa, fòi repreBen-
tada no theatro daa Yariedadee.

O principal papel aer4 novament"
reproaentado pelo aotor Peraira, qno.

(segundo um Jornal do logar, adüui-
rio ceieünaaUc uo 4oooaipenn0 Tto
rei Caramba 27.

*
O theatro do Ambigu, de Pariz,

vai dar de novo o Drama no Fundo
do Mar, que aqui J4 foi repreaeatado
no S. Pedro d'Alcantara.

Ab vistas b&o aa aeguintee : 1* qua-
dro — uma aala a bordo do Wash-
hington ; 8a quadro — um belicha a
bordo de um paquete tranaatlantico;

,8o quadro — um parque inglez, com
pavilhões doa lados-, 4a quadro —o

Õsteneral üuba ae apeado na oa- convez do Great Eastern--•-«¦- i ¦  «¦¦ i ;>"« ^ «iata Beguinta comprehende

oa principaes acceaaorios, do fdrma
qus na Noitt aó ha' do Sr. Pedro Anio

1? •* nova empreza do 8. Lujz ^-% i)oroingoB da Coita e Silva a
annünotn a sua estréaeom Oque nao «,Dt(),,Ío-Me<!arie de Souza Costa.,,v
te ptièWter'

nhv
eérteOvíarO»»»^»1»'" "•"! tanl,,*- iÀv\-^' «*•.• • ¦»•"•••'•» í_tii i -T-t- «301 * ¦¦'álí ÍU Vifv *'**•*¦ *v_, li ia _ m Al »_3_0

Lopeetodlgaee.*
«1.1 nt>«ll«'ll *"- Vi '."'.>¦• ie'4 I, t'»t'i *>,!;

f»ufKTl,l"l"«l"-a *'íj^y"'' 
'" *lf rlit' ' j| .y..r»i ' 0 •

waAsálllial^AtfMlUcliib^Slí-Irtirtiti»»^--- ¦,-.....• BmsubaWui,»}'°"'KV(.r.Moiia)« , ,.-, ¦ n > .,,.^,.v .. ,,,T;—as-
_iV_tllH».Wlj'rt*,r«¥¦l V^*",*'', 1, »l la.ik.rl. POI otrr.,. ,..!. 8 U**M> . j, , R0[UBnAu* 1
^^•j4»+e»|aV!f»'ta>g'> 'il' membro 00 JII»' 

",fnmlt,h p.r aaraala. raom H8B *0"'" ", ,,,

fe^Kínü^ '
j^'dii0Wv-JÍ8Wraiíc:';'^JT^Kil^niJ ;| ¦Jrt.1»anibB,!'W^'W'^"iHniiuBlió.!Bftttlt-.ptnBio-.l.*itu;» 3' Buppienw,,«aminitn Nniuio bibww wf«'»«"" ™""«7"._;
Swti e um ^^HTX^S- t ! ^"ÍJSàWaTmt- noutííi 

' 
«iraa W_ Cv dido da. Silva-Caatro t aabdaW poM33 .votoaj a reeleila.a eommisBao

«Dmkd.slo WcHl'.1 - ' .."^T., . ''anadaGl-ria |./. imu m ! 
, u f ,„, ;„ c.inp0 Orandt, ,ltttariormente nomeada.

ÍWr^t«»í_fi_4#Ü-^-^r * .., .1 'M no.traplolietJlaa-fill.n» <>«e» »]{;,,^-,*1,0 JoBé 8«èrino Gieateirah tlèq tbuil -o-—"' O ,¦AÚÚ^U^^^'^^^"ralado Peixe, co.tde.nuandogrande' -íoplmle, José, ioaaüim ,de M.pe^» aa^8'da'Servantia'«rimíJoia'
ar_Slo Zi' «guerra Joaquim I.-Lfrúm* de ^m «d» AkiM A,„edo. __ do* OfflClOOV ^^^'^_2£SSir.»«afl«ar»,«*»f ¦ . ,., !.;iaWW.!?;!";. .\"*-Aa tr^uthfliís allL i "v ,¦¦"¦-'—, ¦» ¦¦ >¦-;-¦« "• ¦ to .aMntea.-avíi»icTl«ne'e1execuC6w
José Pinto. !^:': .. |r*áiV,A)ÍMÍ«yilp Wi P-iW^W' *Mli í UÁ ^MA^i(0 Driblioó'de Santa Si^^TWlrt^oPianltl-J vWs-

Bm ambos os theatroa natural-
manta Tfto repreBentar a peça ao
menino tempo, o ahi,teremos «Oa o*
confronto».

Nio ¦*. mios, nfto.- • •> . <•.,: i*
Um conselho... de.giaça ir-baçam

%, primar* representaçlo no msarao
'd,",::;' K°°;

Foi nomeado director. do,AfWatdo
Mendicidade da cOrte o actual in-
speotor Dr. Honrique da Ponte Bi-
beiro.

•""' ,.' h.t
subdelegado da

do,Governador, o
aoiaoo Pareira Bit»

...., r.inte, PedroBarboaa
ta Sjlva ; 8a srüpplento, MaauaLAst'

Farara exonerados a bem do ser-
viço publico i o major Luiz Antunes
-uzano, 'do cargo de Ia aapplaota do
.ubdelcgado da íregueza do Campo
Orando, o -Ipaé ^vu Ferreira, dp de
d'.»uppleo|te do anbdelsgadp ,da W>-
iiuazia di Ubiiidü.Governador. y" 

Exoneraio.? a .pslU.: Ltcnardo
fa Moraes e Souza, do Bubdqlegaií.o
ia írrauezia ,do Campo Grande, e
Uatójíno d«\.,CoBta Borgaa,8a Bup-
plente... i-i ,<__..: • "

. Mob a preeidencia do Sr. Antônio
.iezende, Bervindo de aecretaric* oj
Sr». Jofto Malheiros e Paula Barboaa,
raunlo-so o 3* anno medico, afim ue
, legor o oraiàor para a seBilo funebra
tra memória ,a Américo Bernardes,!
¦elido eloilo Olyntho de Magalhles

rico a exeeuçlo, isto 6 o trabalho de
pintar, quo de. certo nilo 6 impee-
C»V»L:.|>,' , _

Para;nwlbor fazer-me eomprohen-
der eou foiçada a examinar ra.inu-
'ciosamente o qua Iro do professor ,de
eethetiea o fazer cómpsraçOee entre
alia a a gravura do Berllini.

V o quo farei amanhl.
H. S.

foi dissolvida » ooaunissio da
Carla Archivo a Geral do Império,
seado diapea»ado todo o seu pessoBl,
liiao nio haver verba.

Nio ha verba!...

Foi decretada a àutoriBaçio neces-
aaria para que o Sr. Dr. A^M»
Rocba Bastos e Ichrerioo Narbal
Pamplona possam desapropriar o
terretiOido qulnUldo prédio n. 34 da
rua do» Evariato da yeiga, afim de
ser levado,a effeito o prolongamento
da rua, Luiz de Vasconeelloa até a
base do morro de Santo Antônio.

foi' mandado addir a um dos oor-
noa eatacionadaa era Matàt» Groaaoo
alterea do 6a batalhlo da infantaria
Antônio Manuel Martine Filho.

taçfto do caminho de ferro de Limo
ges, quando vio sobre a linha umi
mulher e uma creança. que iam ser
infallivelmento eamagadaa por uma
locomotiva que andava percorrenda
a via férrea. Kapido como o pensa-
mento, Ballifet correu era direccfto
ás duae creaturas e afastou-as vio-
lenlameoto ».ara fóra da linha. Nio
pôde, porém, praticar esta acto dn
coragem, aem ficar expoato ao pe-
rige. O general nfto perdou o san-
gue frio, agarrou-se ao tamplo e
deixou-se arraatar. Recebeu com
isto um ohoque violento, que lhe
ia produzindo ama ruptura nos mus
culos do liòmbro.

*
Fez-ae recentemente em França

uma estatística official das raulhe-
rea qiie paesuem a ordem da Legião
de Honra. Slo 1* ao todo, a a metade
eftQÍrmaatd» oo.nfrariaa religioaea.

Uma daB.eigaa é a mulher de um
mitíra de proviucia, que ganhou,.,a
cruz defendendo a m»ine contra am
ataquo armado, duran,t». a guerra
frauco-pruseiana. Um .nom.e. muito
conhecidonó mundo da .rte, igura
uT lista-o da Rosa Bonheur.
A-.uuioa. eatíangelra é.Ladj,. Pie-

recebeu a condecorado

vinte e quatro tranaformaçOea, sendo,
estas rs principaes • a tempestade,
o mundo submarino, o palácio do
coral, bb trevas, aa vagaa da phoo-
phoro, a herva dos polvoe, aa gran*
deB profundidades, o inftmto, oa daa- .
troços do¦ Wejflf«i_loa, oe eeeaphan-
droB. , 

'.'.

O 18a quadro rapreaenta a aala do
juiz na Irlanda e o 18» e ultimo a v
casa daa machinas no interior do
êreat-Eastern. ,' ..

Em oceaaiio dada todaa aa maeni*
nas entrara em movimento."

Dizem oa jornaea fraacezea quo >
esta vibta, pintada pelo eeleore ece» q
nographa RobecchLeett daa^n|>la
a produzir Igrande effeTto. "*---

Será empregada, a .lua electrica
para se tirar maior eJUitó do algu*
maa viataa.

Buicídou-ee em Flonmca o condo
Lourenço de Montemerlia, quo obte-
tre em Londres, no theatro Her Mar
jeaty'B, um corto, axito cantando a
opera Soaiim*"'»." l'i'ifl'.Í J»

Figurava entio aoa cartaiea eom
o nou.e de Lorenzo. _

fertencia a uma família da antiga

loa tocata**» lítóLjlíj;
e^^ é*í. i*2£i*úei% dal-it ele

Otrieano^w^yg»0^,-,, _

^..„.„ _„ .JOfcCOi
írrrtídaiilárridrírf-Perelra Ferrst, eMo

HO.dapositei.." mo. ¦¦.> ." • m:t'^,j««f0i,.|Jfa*ér4itií.,so
t"ífb"trepl«h•,»^*<,«')*,*0 n"!j,?rL «li-to «a- Cfrlade,
ixitá^iWM ^rMVkWirwlb !n«iroa.e,3»'pbrco»'.:

itnJidmq ti'< ¦ur»,";''' __!_._8__. aéwpegtWI-i *'"' __{___) |»^iT^5W4Íwa.ípreeidon4aai«amr«í
Bét4 inaugurado oün^n^^ ,A. .«^a..?,......V^;^;K^^i,qfM^at^amil£rma'

tabelacimea»" <\°, ***;L'{ V _m« . *. m 8  WW a 300 Salei.s w •
Ti o..iiáadai cmlH;dlreotora* Mma.- _»MiraR..-i...4»l.»  ,MW-_ffi'f?a™>, .-.wlofr

ih.mtem, psra cot» ._.
848 reiea, 63 oar» ,|,>-tab«HI«» de notiee escrivati do

julvel e crime, e das sxeetiqa^^VMi1
. ftoaicnForaioBO|^raBariw«o,ialIi*

tuel LeapoWo da Laaaa, BOiaaadoa340 a

So 
.0»r,u o.oi

mmtoa

raoleatiaque1- _-
A miséria o.layoü, ao ealaldio.

tfae*\tWmfBÍ&
iarlfado do Arsenal do Guerra da
Pernambuco, viatp ter oidq Boraotid
1« eMrivtodeprjpr
OapíW dá meaiil,.
meado, para eqaelle
Slèo^ooSaB^ir—

vt«x\m ««-no i»atO»du parav aa *>!.-•

\iã,pjm. T^:Ce.ar.Diogo,
ao vido a worawil«i-'f.' i -rDoaaíougueiroa

mfÁ«aiifleõ.-

Wrra-de Pernambuco.
'Jstír ' At <•¦«•$*&

¦ ' m

>Bmi>8anla.'Cr*}z i foram .rejeitadaa
SifeaeaV'*¦¦''""'• •ü"-'. ¦ M."3 ."J'--j::

.•L.. ,_ i>_,n.mhnro. <" •">« tirae. •*••-' --|'*»>%'.mi i.1

i.i»  "_•» *T LünioiDal e da«rpasa»a>èéBnoram.
, abatido 4 da preferencie gX Ko aranoVdTSl» * baoha*

"-rtualroa.e-ba•Mh»»»,;(( -,.„;.„,,,.„ +$&¦$ ,-.r«i».-.i
",.. «'_..".'LJi~.'~un.mAmm\i ProM«ou-ae poí^if-ial-iiesee»ü-

oíip

l»Otrem ohegou
t«fder'i-'i*","!'J'"''

Ó" Híis v.;i< .<(6>niq (ft'í

i iPronogoivee po>
Ijença ooncedida<aot4^U»oaro»el
Via, guardou nacionatdo Rio Grande
,io SuL XjaadidoJoiô Perein, para'tratoí»»«iltt'í»*»w,8«»^MIÍI "í"''
j .o.i-v^éM**

i:;4,,4l".VÍ,lJ>Ít)'St

Itf^horto -da noite, «? Po»tóWÍ8a
de Rio ds Janeiro, a sua lie8* dt)
curao de pathologi'
infi»elí

listo*ds)
..)di;ti,wo|

1}

gott, .quo, receDeu a oopuecofaçlo Q_aiguia, eapllreaix|M.mamaB»oorna
de Thi»rsuem Wt, qomp.prova de taol(Stia aU9í0 deixou HB TOB.,.;
reconhecimento paloa aerviçoa por
ella prestados 4,França duraite a
guerra do I87O. .

Am. - . l
N'uma daa ultimas seasOas do eon»

sreBsq raiuiido em Vereaillel^uando
o antlgp^aücel Gerville-Reache,
hòje,addicto,4 polüioa do Sr. Farrj,
leií t,^M"#. ffi*-da, row)^ ,tconetj ucional, aa tatag
rm>p8ea. emaM«H»nv.»e\ *<»¥ d. W*

t^Cpobiirte, vendtàQ» e oaltoli,**¦ ATguem 4hegou.RJpW|qa-'¦ mip°Erd"in.-ia-Fermeture, diz

irtkclpikí a apàtto;' como
üi^idítófli o dpiwrtttoáie, ^J»o?«»
«a demOMlaem em apparaet^ multa»
daí tHBlltfWlK s»la coma Por nio haver
ca^èTà Irritar o grito dedivaraoi mento, foi dlepei
5 ^taoa, a dar pateada, h*"j9*H "'--

oftrtr ilehoSe, a cantarolar,.mit em'dlfcy bOrrOa ptjr Jull
lt . A_Qy» ' :•'•>'< »ít'ríBW

o\yM... a Cadela Telha'

-¦'*;

¦Oi.'
"¦,>*¦''

i Obtiverani j^rmnta de^corpoe ea*
tre ai 00' 'alfsreá db Ia *•«*•»*•
íntat»leMa"FOrthnato de Beonn DUa'
e o do 8» da msima 'arma' Francisco1
yvlerdo^letièa^Araajo.;« ;^v,
-fohraa'dòàeouldot 'M»«m;. <*»-

aenea ao capitio do Ia batalhlo dK
iafentaria, addido ao lt da maema
ama^ManueLFelioiano Pereira doáI
gmtoaí - *.>mxií «i '•>* b «íikííp-ni

! A eapoaiçlo de Bellaa Ártee foi
hontam vialtadaip-'».» neaeoas.rAbiL

'' 
DriSo^effectwh»^

loelCWrtodlo-Jrfoo
Daoõõal "

Central daj*.
tonta Laia Frol

Ut

1%
1 ¦'.ãõ-V*! '¦

noa e wburbaaoi
nheita Abdon

i 'i .,

' 
, 

¦

¦.., 
.. '¦ -.¦ :»

1

..«•.i

sStmáS^trwS^'' ' ¦"'' '-'!ixm
IogwJÍVcif- -'1
»mfêÈÊt ¦' ** '¦' 'mmÈ.

Foram diasmasadéaia «jgWtffift'

Viu /u tíhf ... 1 - i'j{iii,%9i>s^*s^'
fírJk
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FÜWJCA-M TODOS OS DIA»

.%wiljcaMluri«r.
O9ST0 PUOVINOIAK

friin««tre üfOOO
gtisMir. Ufa»)
Um anno. 19|000

Irluioetr.
Semestre,
Uai anno,

s *í

. i4
000
000
¦00:*

Oliveira. Carneiro & C.
raornuiTAiuuB

«ali* po cosam» n. o, iilki*honi r, *•¦
¦ucrlptorlo e «Ul. lan»

M Boa Nova do Oi*vido» -H
BU> da Jaueiro

coniiromunsk» .-m» inndncioi i
Mcuam

»ian - Mr, k. L-aiM. il Ma. raa Ila Aua
Uaaaai - Mr. V. CaVi.u, I", QUètrl li, «tu».
nar ««.ata.

Porque, eo nio fôaso »r.',',iii,-ja te*
ria oomprebeodldo qus um paiz nio
ouvi tratar de faz ir de golpe ao aua»
reformas sociaes, quando a sua sltitti*
çlo flnancelra nio lho pernltto rosli-
tlr a alialm pequenos, a por dobrada
rezlo, a reformas radlcaos.

A FOLHA KQ VA- Quinta-fòira 25 (to Setembro de 1884
•^

A BAIXA DAS APÓLICES
Muita gente ficou Improssloutidit

com a baixa qun iodou nus apólice»
em dias passados, o julgou que cru
ella occaslonada, quor pela prebabi-
lidado da emiasfto dos bilhete» do
Thesouro, do I conto do réii, ven-
cendo juros, • aceita» cm pagamento
nas repartições iNcaoa; .juor pori|iu
ao julgava quo o governo estava ua»
vésperas de ftaer uma oinlsalo dr
títulos ds. divida interna..

N». iua ultima revista do marcado,
0./orn.i/dou*noaaox|>licHçSodofncK,
motivado unlcamcnta pila apresen-
taçlo do 735 apólices, represontan.il
apenas a quantia du 800 contou.

Expritno-so o colloga do modo sr»
g tintei

Ae apólices geraos do d °;„ baixam u
constante e consideravelmente n'eatn
quinzena em conseqüência daaflaen
oia bo mnreado de numerosos v.-i.
dedores de pequenas partidas, pnVenienle» da liquidação do Monte-1'i
Geral. O mercado abrio no dia 0 .1
corrente ao preço 1:0018 e baixou at
1:025$ no dia 18; em seguida me
lhorou ura pouco, fechando com ven
dedores a 1:03.$ e compradores h
1:032$. O numero do titulus vendi.li-s
foi de 736, na maior parto em paitidas insignificante».

Nao so sabo como será isto upr,
oiado nos mercados eidrang-diros qu
tím interosses ligados ao Brnzii
Quanto a nós, julgamos que parecei.-:
estranho bastar a otTerto dc tRo pe
quono numero dc titulo?, paru occ-i
sionar uma baixa de porto du 4 ',
sobro um fundo dlistado, quo att
hoje gosou do maior credito.

Sfio conhecidos no estrangeiro o-
recursos dn nossa praça, e 6 sabiib
que, n'este momento, nâo ha graud
uareatia du dinheiro; pois as Una?
do desconto variam entre 0 c 0 •/„

Só, por conseguinte, poderá sei
attribuida tio grande baixa, raoti-
vada por t&o futil causa, a uma falta
de confiança resultante nfio sómontt
dos projectos do governo no tocant.
no elemento servil, -.orno da noss.
psatima situação financeira.

Deve íbho provocar a sériaB reflu
x«3es o Sr. conselheiro Dantas, por-
qu-j prova quo os títulos daíftvtdi
iaterua Botariam muito depreci.los.
BJUAo luiuvorjao _,.i..pro o '...(,,o.;ui"i
Obriga ..... « nmprngar, n'elios oam-uf
oipitaeB.

Fcar.i, pois, impossibilitado d-* rc-
corrar a um ewprjBlimo interno para
attender ás necessidades do Thesouro,
visto sor claríssimo quo uma emisstlo
do 30 ou 40.000 títulos provocaria
n&o uma baixa, mas sim uma * de-
gringolada. »

Ií' mais que duvidoso poder a^ora
ser tratado um emuru-itimo na pn.çs
de Londres, em condições eguacs ar
de JánéiTO do anro passado. Suppô-
mos até qso us lainiueiros londriuob
não se resolvena.u u tratar d'elle a
preço acima de 80 polo typo de 41/2 <*/.;
mesmo porque Bsbem que, no caso
do nilo podermos pagar, ha uma ilha
de Santa Cathtirina peln qual o go-
vernoiinglezdaria de bom (rosto mui-
tos milho»» eaterlino*. Mas é prova-
vol que o Sr. conselheiro Danta.s líío
preveja e.itus diíllcuirlades, e nío se
importa com cousas do tao pouco
peso.

COMO SB ESBANJA 0 DINHEIRO
Nio vai longo o dia om qun o

¦Sr. ministro «Ia Justiça, oompadecido
do miserável estado om quu se acham
oa nu«nero»o» loucos detidos no usylo
de mondlciJadr, dirigio um oflicio
ao seu collega. do Império, aflm dn
quo obtivesse da administração da
•Ss.iu Caaa a admiaslo de alguns
¦IVasi*» infollzu» no hospício do
Pedro II; o a oato respeito, um col*
lega da imprensa observou quo tudo
se reiumia n'umu quostlo do dl-
nheiro, i»( > í*: pagar o govorno ao
hospício a qiiiiiiiiu oxiglda pois re-
cepcao do. doentes.

O dr. barlo do Cotcglpo observou
ont&oqu. n.ui momo acompanhadas
l.t dinheiro podiam a» nclatnaçfles

do ministro da Justiça ser atUndlda**,
por nfto haver mais logar no lios-
picio, o por n&o terem os escasso»
rendimentos do patrimônio p.riiut*
tido quu se dé o preoiso adesuta*
muiito ú» ob.i.s destinadas ao uu*
gmento do o.liUcio.

Nilo queremos entrar n'e»ta qu.s*
t&o, ma» unicamente vôr i*o n&o toria
sido po»aivel applicHr algum do di-
nheiro gasto com a verba—Soccorroa
publico», ao iiifllioniiiiento da sorte
doa mendigo» doidos, construindo
um edifício a elles reservado no ter-
reno qus faz part. da irca destinada
ao asylo de mendicidado.

Sabemos que é sempre com o «a-
tribilhe « nio lia verba * qu. »e re»-
ponde a tu.lasits rcclnmuçdes. Entre
tinto, parece-nos fácil provar que,
ie nfio ba verba, nfto quer dizer i»»u
que n&o haja dinheiro; pois, aUm
,1o» 200 coutos postos I disposiç&o
lo isinisterio do Império para os

soecorros públicos no exorcicio de-
corrido, o Sr. conselheiro Maciel refe-
rendou em Abril pa»ssdo um decreti,
abrindo um credito suppl.mcntar de
18.1 contos — fracçSes desprezadas —
á mencionada verba.

Tiremos om tempo occaaifto de
notar quanto era [Ilegal esto decreto,
pois a lei do Setembro do 1850. qm
areou a verba •• Soccorro» publicou—
explicando claramente quu era des-
tinadaparaoecorrer áa despe/as pro-
venientes do epidemias, fome, seccai
ou inundações o ás de soecorros »
fi issoas indigenteB, n&o se dera ne*
ubum dos casos por cila previsto.

Observámos mais quo essa impor-
tanta somraa serviria para fazer
trente ás despeza» ocessionadas pela
•reação das commissõcs vaccinico-
-.unitárias, e outros caprichos do on-
tão ministro do Império; maB ígao
¦i.viimoB o escandaloso esbanjament ¦
(iie noa foi depois revelado, e ao qual

é indispensável que o Sr. conselheiro
liruucu di Sá quanto autos ponl"-
i',aiaJoiro.

O Sr; conselheiro Maciel nomeou
uu anno passado uma coinraissüo
encarregada de estudar c dar parecei
sobre os trabalhos du Dr. Domingo»
Freire, relativos á inntulaç&o do
micróbio attenuado da febre ama-
reli», marcando uma gratiflcaçio do
4003000 menaao» para cada um do»
aeu» membros. Pouco depois, creou
•s celebre» commissOes sanitárias,
imaginadas para proporcionar a ft-
lhotes uma gratiflcaçio mensal de
UOOjjjOOO á custa de pouco trabalho ;
1, como na commiss&o que tinha do
tratar da febre amarella havia pes-
soas bem apadrinhadas, outraram
também nas commissoes sanitárias,
fazao Io nssim ju» a uma sangria de
700/JOOO por mez nos cofre» da rua
¦ Io .Sacramento.

Nfio é isso, entretanto, o maia es-
candaloso. Com effeito, embora haja
mezes que a quest&o da inoculaçfio
no que diz respeito á febre amarella,
«e ttclia ventilada, consta-nos que

continua a sor paga a gratificação
ao. inudioos i*iiiii.nin*i iiindo», wl.su*
lutainente como so a palavra arco.
uoiala» ndo existisse uo programma
ministerial.

.«.' notório quo o governo s. moitra
.•iiiiiiBttvidii pila .orle .los infelliee
loucos a1.iiid.iN no a-vlo de luoudlol*
dndo, idraonto desde qua foram dl*
viilgadu» pula impruiisa oa bárbaros
tratamentos a quo elles slo submet*
tidos. Sn assim nio fosse, bem podia
o Sr. ministro do Império Ji tor
economisado algans contos de réis
nas gratificações tio generosamente
concodidas, o alliviado os aotTrluieii-
to»d'o«»us iofelltos. Mas os mondlgos
n&o sfto eleitores, o nio podem pre*
Minir scrvlçti algu*n aos goveriniiitns.

*
1'rovavi'luiunto nunca saberemos o

custo i-xiicto das munolonadu com-
missão»; pois, entro nó», é o próprio
governo quem flpcalian as despem
do governo, ü quo, ontrotanto, dosdi*
já podemos notar ó quo ns oomini**
«Oes multaria*, comprohondendo a
sun inutilidade, já uno cumprem com
as obrigações quo lhes foram impo»-
Ias , i* quo alguns ds seus membros
pnsiam sciiiBiins sem compareetr
nas estações quo lhes foram doai-
gnadas.

Já n&o a&o turmas de troa com-
iiiusarios que fazem as visitas saiu-
tarias; o a commisslo do S. Chrli-
tov&o, nau suas peregrinações
realisailiis d. 1 a 13 do corrente na
freguezia do Kepito-Santo, julgoa-N*
Hufllcientumonto representada por
um do» sous membro», o pelo fiscal
e guardiia-llscaes da freguezia.

Julgamos que teve to ia a rai!»
para pensar d'o»te modo; o vamo»
ató acreditar que teriam bnstado o
funecionario municipal o seus gnsr-
d»., para mandarem canalisar agun
par. latrinas, caiar paredes e ínuti-
lisar con estivei» deteriorado».

Assim se economisariam o» lücon
to. monsae. ganhos pel.s commi»
.te», e nada teríamos pordido no que
diz ro-peito a sslubridade publica.

Parece incrível que, desdo 01 pri-
rneiros rolatorioB npresr.ntado. pela»
taes cominisbOes, o ministro do lui
perio n&o tenha percebido que. para
fuzer o quo ellas fazcm—alóui dai-
consultas o vacciniiçòe» que, como
sabemos, elo om numero insignifl-
cante—n&o sc precisava do homem
de beca o capcllo ; algunu guardas
üscaos bastariam, desdo que tives-
sem boa vista e bom olfacto, o prinoi-
palmente firme vontade de cumprii
cem os seus devores, e nSo tolerar
abusos.

TuI voz um dia cheguemos a este
progresso, de n&o gastarmos dinheiro
i-.íi v..*tade favorecerprotegidoe, mas
sim para conseguir sírios melhora-
mentos.

Em t-ido caso, será preciso cumi-
uhnr n.uito para rualisar este uísi-
deratum.

Nrrjjlii Puniu.. o melhor ro-
manco de Qoorge Ohnot.-Vendo-se
n'i'sta t-/pograptila o nas livraria, dos
Hr». Ui-in ttitirt, (larn ler, Faro Ia Lino,
(luimarles et 1'erdinando, Dorallm
José Alvos, A. Aa «Ia Silva Lobo,
Lm». Dupont, J. (I. de Ataveito,
Moreira Mamiiilno Al C. Matheus
Costa St Oi, Josó Neves Pinto a. C.
a A. Uulmarst*. Óc ü. Im volume
d»:«l* p.irüias 2J00.I, (*

NI. a <%t rua dn Hospício, quasi
em fronte à da Candelária, é a caaa
espacial de roupa tina por medida.
Nio comprem sem que vejam pri-
meiro bb fazendas o os preços d'a-
qtlflllo novo estabelecimento.

O «Irurirlàii dentista Josó Oo*
nos de 1'arn» participa au. seus
Binigos o clientes que é encontrado
todos oe dia. úteis em seu consulto-
rio o residonola, para todos os trnba*
lhos concerneate» á bus profissão ;
rua Sete de Setembro n. 03. ('

EXPEDIENTE
IL. lt —Nfto exlst. postura algum,

da Câmara Municipal qu. prohiba
que so tire o pó ao» tapete», bateu-
(So-os á janella ou sacada.

Carecemos dn um código do pos*
turas provendo Hvst.inaticamentu a
todas .. necessidade» municipais,
Ap»nas existem como posturss neto»
ist.laáoa f.zondo fuço nu occasifto á»
urgência» do momento, sem ter um
mira o complexo sobro o qual n lei
regulamentar dn» nossas municipnli*
.Ia,les dá jurisdicçãó á» onmarae mu-
nloipaeia

B. P. D. PBPRO 11
tínp esso, 5 h. m.
Míxiob, 60 40', a h. 32' m, o S o 7 t.
Especial, Santa Cruz, 5 h. o 40' (o,

7c20'e5e2t.

TftBNS DOB 8UBUBBI03

» e 13,5 o 58, 7 e 35, 8 e 60,10 m.;
i,2 r. 10, 3o 30, 4 o30, Se 10, 6 e
30, 7 o JI, 8 o 30,10 n.

DAHCA PARa MAUX

Dlás úteis, 4 h. da t.
Feriados, 7 h. m.

< i:\TUO DA LAVOURA K
CUMItlIlllClo - Om Sra. com*
missa rio* «lo café nu» cou-
vliluiloa a rciinir-Ke na casa
d» Centro, a rua municipal
n. f I, lioje, SI» dn corrente,
nn meto-dt-i, pnra Iralur-se
de nsHiiinpto importante.

Itio dc Janeiro, 83 de Sa-
temliro de 1881.— Honorio
Aa Ribeiro, I'.secretario.
i-JI-yei-o de Arte» e oriiclon.
—No curso publico de chimica'mi*
neral,hoje,2õ do corrente, áB'^7 horas
da tarde,. tratar*s»-ha do estudo do
cobre c seus comptstos. Applicaçóes
industriaes.
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KH 1IKSPAN II A

A cidade de Novelda, ondo a oiii*
demiti grassa com maior intensidade,
esta rodeada por um cordlo isníta-
rio, ape/ar da dificuldade quo o fie*
ree.*. para isto o grande numoro de
caias disaeminadaa pelo campo.

A província de Alicantoestft tam*
bem isolada, »> estabolocou-so um
lazareto om Almansa, nfto obstante
ae noticias fsvoravois que ho tèm
dado d'itqu«*lm uapital, a respeito do
estado sanitário.

A real ordem publienda pela Ga
eeta de Madrid diz quo q facto
desgraçadamonto sensível que. em
quanto bb medidas sanitárias ndo
piadas polo governo hespanhol, para
preservar o paiz da epidomia queinvadio alguns ponto» da («rança,
obtinham o inainr eiito na extensa
fronteira do» Pvreneus, a terrível
calainidado appareceu em alKUinas
povoaçõo» da provincia de Alicante.

«•ocultar a verdade—diz o minis-
tro Homero Robledo—seria originar
illusOes ; manifostal-a francamente
ó destruir a catma do sustos infun-
dados e excitar bh ntitoridsdeH o os
povos a que, fugindo das exagera-
çOes geradas peio pânico, se apres-
tom para a dofeza, cumprindo estes
e vigiando aqtiellas a fiel exccuçilo
daa seedidas hyírlnnicas e preserva-tivas que a Bcientiia aconselha.»

A Gactta publicara diariamente
toda» as noticias quo se receberem em
Madrid, vinds.s dos pontos atacados.

No dia 3 nfio havia nenhum doente
de moléstia suspeita, disse-o o po-vernsdor civil da localidade aquella
ministro.

k» tres pessoas, que pertenciam ã
familia contaminada de cholora pelo*frabcòzes chegados de Arge'
ae salvaram, estfto ja boas e
para o campo.

A casa onde se doram os casos
iCha-Sj fechada, o fechada perr_.no-
cera, porqu» »« nuupaita quu haja
(1'entro d%lla bsg*s"f*»n| procedontis
de pontos atacado».

A. municipalidade coDupraviB acbsh
e queimai a-hia, no caao d'enta sy
achar isolada. Fizera/n-g», porém,toda» as beneficie'çíies neciesarias.
para quo o resto A,i\ cidade n&o seja
contaminada.

Em Novelda, desdo as 7 horas da
raanhft do d\a 3 ató ás 7 hora» da
noite, foram, atacados de cholera tres
homens:, sendo um do 50, outro de IUe outro dn 8 Bnnos e duas miillin-
ros, uma do 70 annoR e outra de 8.Durante ..quollo póriodo nllo houve
nenhum óbito.

A cidade do Cartagena resolvou
negar a antrada no seu recinto a
tod.» bs pessoas proofldeòtes de lo-
gares onde tenha havido casos de
cholera. Este systerna de defeza jálivrou do contagio a oldsdo; durante
bb epodimias anteriores.

Teedo sido dsolarada do serviço
permanente a estaçlo tolegraphica
de Novolda, podiram para ir pr.stBralli aerviço cinco telsgraphistas. O
governo nomeou o primeiro que so
ofTereceu.

Houve pânico em Madrid, porqueum soldado do batalhfto ds Porto
Rico foi atacado de eólica de caracter
bilioso. O doente nio offoreoia ne-
nhuns sjmptomas SBiustadores. ,

o que
foram

Correu lambem a noticia tle que
atavam «iiirrendoaoolIaaamiillKiia»»
dois aoldadoa do regimento do (ia-
rell.no. Foi boato falso,

Km Madrid tomam•¦• todas as
disposIçOds t|ti. a hvgliin. aconselha
sm vista dn rooelar-so qae o cholera
invada a capital do Hespanha. O
ministro do r*lno, Homero Kohlerio,
oonvooou o oentro liboral-oonserva*
dor, e eihortou todos os seus corre-
llginnsrlos políticos a constituírem
coBimiasoe. sanitária, noa dllTeren-
tos bairro», aproveitando ae psra Isso
. organisação qus o partido entis.ir*
vadortem em Madrid. Aconselhou
tambom qun se scuita.se a ooope*
raçfto dos indivíduo, do todos oe
partido», que qulzeseein associar-ae
para aquelle flm humanitário.

Usinou grande .nthuslaaino ua
reunlfto.

r.w i'»»ni.'a
No dl. íl entrarsm, segundo refere

um telegramma do cônsul hespa*
nlml, msls dois cholnricn» parn o
hospital do K.int-l'el«griii, om Dor-
dóon, oade aindaestava um om trata*
mento. Constava nuo na cidade
havia nlgiiii. casos ds cliolorinii ou
do cbolora esporádico.

No sul do França a epidemia ia
diminuindo do Intensidade.

NA ITÁLIA,
O cholera ataea iatensamnnto em

muitos pontua da penin.ula itálica.
For exemplo, uo di.tricto 10 1'eii-

ditio, na província de Nápoles, liou-
ve, de 2 para 3 do corrente, 20
caio* s tt óbito».

•uando chegava a Roggio, na Ca-
labría, um comboio procedente de
Nápoles, oh habitante» impediram
que os p»...geiros so apeasaom, o foi
n.ceirsrio quo o comboio seguisse
para adoanW, som communicar com
a localidade.

Em Nápoles e na Spezzis, ondo o
cholera ataca mais violentamente, ó
extraordinária a imraundicie, segun-
do dizem jornaes estrangeiro».

FOLHETIM
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S. PAULO
Os jornaes da capital publicam o

tolegrsmma expedido pelo 8r. mi-
nistro do Império so Dr. Dominic*
dc I.ucca Trazziori, cm quo agradece
a. saudações quo o mesmo doutor
dirigio ao govorno om nome dos ita-
lisno» reanido» sob nua presidência
o faz voto» para qne sejam bem sue*
cedidos om seus intuitos.

*
Os republicanos de Guaratinguetó

apresentam o Dr. Rangel Pestana
para sou candidato a assembl-a
geral.

Em Cabrauva oxi»tnm matricula-
doa 607 escravos. D'cstes contam -se
60 dn 60 annoa para cisns. dando
assim ura resultado do pouco mais
de 8 -/a.

#
Um menor dn 0 anno», tendo-se

internado em um serrado do S. 8i-
mfio, para oxtraliir leito do manga-
beira, perdeu-as dos companheiros c
esteve durante 15 a 20 dins, alimon-
tando-se com cinzas que achou em
um raucho. ató que um caçador n
livrou das torturas da fome.

No dia 2?, chegou á capital, d-i
passagem par. Goyaz, o Dr. Acoioll
do Brito, presidente ultimamente
nomeado para esta provincia.

O Diário de Campinas eomplotou
a 21 o seu 0' anno Ue existência.

*
Consta qao a 15 de Outubro dar-

so ha b inauguraçfto do trafego re-
guiar da linha férrea ontre Rio Clara
e S. Crrlos do Pinhal, que actual
mento funecioua provisoriamente

¦','•

.lofto Delüno Baptista Martins, mo-
rador no termo de J.indiahv, libertou
um sou escravo maior do 00 annos,
africano, recebendo a quantia de
100»), com a condiçfto de nunca mais
o liberto pisar no sou sitio o aem no
bairro doa Passarinhos, onde resido,
sob pena da ser expulso d'nlli.

O liberto tem mulher e filhos em
poder do ex-aenhor.

:j:

Fundou-se no Ribeirlo Preto um
Club da Lavoura e Commercio, porinisiativa do Dr. Rodrigo Pereira
Barreto e Luiz Antônio da Cunha.

!j!
Falleceram om Guaratingueti ob

Srs. Antônio flomos Guimarães e Ti-
oente Bento.

#
f|Estl marcada para 4 dolOutubro a
inauguração do ongenho jjcontral d.
Lorens, principalmente devido ao
esforço da família Moreira Lima, e
que muito deve contribuir para a re-
genoraçío agrícola d'aquolle mu-
nicipio.

roftT...j.i-
A «amara municipal de Lisboa

dlspensoa os serviçoa doa bombeiros
voluntários.

Katn acto da câmara ale foi bem
recebido pelo publico, posto fosso
«lie um obediência a um novo roga-
lamento omanado do governo oivll.

Hftii tantos o» BorvífQH preetedo»
durante 17 annos, tantas as provas
do valor dadas por aquella associa*
çlo, quo se eanera nio ser posto em
eiaeuçto o tal regulamento novo.

*
Torna a raorudescer em Lisboa o

Uiiiur do cholera, que aotualmonte
fiz algumas vlctimas no visinho reino
do Hespanha.

O govorno concedeu á câmara de
Halvatorra de Magos o auxilio de
cinco contoe furtes, para a con*
.trucçlo dn uma eatrada ao Cartaxo.

#
JI an acha restabelecida a oxpor*

taçlo do milho da Ilha de S. Miguel,
interrompida em connequoncla da
oarestia de iiiantimentos quo alli se
msnifostou.

*
O gcnersl Corona, ministro do

México om Lisboa, oflnroceu um
jantar ao mlalstarlo.

Ao desscito goneral Corona arln*
dou a el-rei, d rainha e á prosperi*
dado dn Portugal, respondendo-lhe
o Sr. Fontos, bebendo ao presidente
do M«*xii:o o I felicidade d'osta re-
publica.

*
Em companhia dc sua familia,

psrtlo para a Figueira da Foz o par*
lamentar Josó Dias Ferreira, para
onde também snruio, do Porto, o
conselheiro Msthias do Carvalho.

Negou-se ao coronol ííarcie. da
guarnfçlo de Macio, a licença que
solicitara ao ministério da marinha
para ir servir no estrangeira.

Dizem que o govorno chinez lho
havia feito um convite, acompanhado
de valiosas vantsgeü» para passar ao
seu sorviço.

Queria, o chiml...
*

Foi nomeado contador da junta
do credito publico o Dr. Agostinho
Fevereiro, antigo deputado ; e apo-
sentado o secretario geral da Cabo
Verde, Eduardo Balscmlo.*.

Falleceram : om Gouveia, D. Maria
do Abreu Castollo Branco, irmft dos
fallecidos condes de Algodres e tis
do condo do Caria; em Braga, An-
tonio Joaquim Ferreira, proprietário;
no Porto, a mie dabaronrza de Nova
Cintra; nm Lisboa, AntônioSnvermo
de Avellar, antigo armador o abas-
tado capitalista.

*
A rainha mandara distribuir avul-

tada esmola pelos lavradores pobre»
de Almeida, cujas Bearss foram total-
mento destruídas ha tempos por uma
forte trovoads.

*
No sitio do Penedo, em Monsanto,

foi encontrado dentro de ura moinho
deshabitado o cadáver do uma ma-
Iher. em estado do putrefacçlo. Tin lis
a cabeça aberta do lado a lado, umn
grande faoada no ventre e outra nu
peito esquerdo.

Dias antes apparecera alli um lm-
mem e uma rapariga que pediram
agasalho & dona do moinho e com-
binaram ató alugar-lhV. Nio se sabe
ainda se o cadáver é o da rapariga,
so o da dona do moinho.

*
Falleceram : no Porto, Antônio da

Silva, negociante de madeiras em
Paranhase Domingos de Araújo Pe-
reira, proprietário; em Braga, Fe
lippo Joaquim de Souza Araújo e
Menezes ; em Caravellas, aa sus
quinta da Alagâa, Joronvmo José
Moreira, nogocianta de Lisboa; e
era Loanda, o major do engenholroa
Jofto Antônio Ferreira Maia, director
da. obra. paklicas do Angola e presidente da câmara muncipal.

*
A guarniçlo portugueza dcstsesda

em Mansaogire (Zambezin) foi toda
barbaramente assassinada pelos cy-
pães de Chipitura. Aquelle destaca-
mento compunha-se do capitlo Ti-
otorino T.ixeira de Almeida Queiroz,do tenente Antônio da Silva Casado.
de dois B.rgontos,ambos de appellidu
Fernandes, o de 21 soldados.

Foram assaaainados peloo mesmos
cypsea alguns negociantes e suas
família», entre os quaes se contsm
os chamados Titulo, Freitas e Valle.

Oe rovoltosos seguiram depois em
direcçfto á aldeia de Mopôa, para a
ataoar. Nio se sabia ainda am Mo-
çambique o qua se passara n'aquella
aldeia ; mss devemos suppor queelles chogsre.m effectivamente a sffe-
ctuar o ataque, porque um tolo*
gramma de data posterior, recebido
em Lisbos, dizia qae Mopla fôr»
r.occupad. pela força portuguei»,sem resistência.
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O Correio expede raalaa hojo :
Polo paquete Rio Jaguáfio, par»

Santo» e mala portos dt.lul até
Moatevialo; receoehdo*se lüptesBoa
«te I» 1 horas da manhl, eartae par*
o Interior do Império até lei 1/1,
idem idem eom porte duplo e para
a Interior do Importo até ia 8.

allemlo

ing.

KNTRADAS
Trlesto por8antjs-Tap.

Htlstein. ,., _
Londres pela Bahia — Tap.

Glenbtrric. _
Cabo-Frlo—Vap. nao. Barros Ftr-

reira. _ ,
Bordéo» e oscaitt—.Faq. franco-

8. Joio da Barra-Hiate nac. San-
ta Rita. u. .

Entrou a corveta americana Nipsic.

•AI11DAS
Lisboa e Porto-Brig. port.Afcndff •
Buonoe-Ayrea — Lagre liai. Zto

Antônio, ¦
8. Joio da Barra—Pat. nac. tam-

poner. _,
8. Joio da Barra-Hiato nae.

Themit.
Maeahé-Hiate nac. Patuttt ie

Macahé.

Ji:,V_l.\li MA YRET
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(Continuação)
Nellie parou do golpe. A Srn. Da-

brouuse fez-lhe signal dn apprnxi-
mar-se.

Tenho quo dizer-lhe, Nelli» 1Deixo-me confosaar-iho pri-
moiro, minha senliora, disse Nellie.
corauuo ntó A raiz JOh cubellos, e
volv.endo lim olhar cheio do confuslo
ao sou vestidq emprestado. Fit, mal
sm deixar-mo rrr.-ini.ir. Resisti um
pauoo a principio, mns oito toi ba»-
t.iute. Conheço que nllo estmi mais
no meu logar, e, entretanto, tinha
jurado a mim mesmo que jamai» sa*
hitiu d'íslle. Nfto sei realmente oomo
isso aconteceu, mas todo o mau de-j.
sojo é retroceder. Oh 1 minha Be-,Ç _tamantenhora*,' eur lh'o supplieo, njude-mo.

O» olhos cheios do lagrimas da
moça eram tfto supplicuntes, tio sin-
cjros, que o enfado ds Bra. Debrousse
dissipou-se um pouco.AJ4idál-a-hei, Neilio, o bu.„ _ j-
nos dilllcíl do que.peusH. dervio de
joguete.a esse bando do uoiosos; di-
vertiiiim-se cou. o neu sotaque, com
os seus modos fraucus do Além' Man-
cha,. oom a sim «^iciusiUndu talvez;
mas isso já du^-j, \ loug.ii* Ainu o
é bastante: |"'"W.* \íoutrn euuau.

situuç5es; . creio que é corajosa.
Iteflicta um pouco o comprohendera
que as atlençSes do quo tem sido
alvo nüo podem ser attençOes serias.

A Sra. Debrousse dava ás suas
palavras de sentido geral um cunho
todo particular, que Nellie compre*
hendeu. Corou ainda mais. As atten-
ções do que fallava a Sra. Debrousse
oram principulmc.ito ns do aeu irmfto
Máximo.

O joven condo gostava de fazer
conversar a Inglezinha; havia em
tudo quanto olla dizia uma tal fran-
qiie7.it, um arrojo ingênuo de moça
innoconte e sincera que cada vez
mais o uttraliU a esse prazer. Gos
tava de ver u mocidade d'ossa pobre
menina ignorante. 1a felicidade ps-
tentenr-se, apezar dos esforços queella fazia para contel-a : era tfto ver-
dadeiru quo nada sabia occultsr:
nem mesmo o attrnctivo ainda incon-
sjieute com que por inetineto seus
olhOB procuravam encontrar-se cora
os do moço : comprazia-se em sentir
tremer-lhe a rafto quando a conser-
vava por mais tempo entre aa suas,
ao dar-lhe as boas noites... E tudo
isso Nellie o comprehendeu imme-

Ficou confusa, o coraçlo intimes-
cido, os lábios trêmulos. Afinal disse
sem atrever-se a erguer os olhos :I' preoiso que eu me vá em-
bora T Varei tudo quanto me ordenar.

A Srn. Debrousse réflectío um
i'i8tanteSCompadeoÍB-se do desgosto
qu» «atava causando a Nellie; porisso foi com muita suavidade que lhe
respondeu :

NSo, nSo 6 preciso que se vil
Qenoveva estima-a muito e eu o.tou
satisfeita com os cuidados que voei

Digo-lhe isto uMpoueo rudemente. / lhe prodigaJisa .'Farei comprohender5M-,.»-- "ii,,^^--f a verdadeira cora- nua rninfín flllm .,'r»«f_J Ja fxíiA „r

um pouoo .nferina, Nfto a deixe ad
nem menino á noite.

Nellie inclinou-He e, sem dizer pa-
lavra, tomou o caminho do casa. Mss
a sua alegria juvenil parecia tel-a
abandonado de repente; cora a ea-
beca pendida, o passo arrastado, nio
era n,iu* a mocinha expansiva gor-
geiando como um pnssnro, que cinco
minuto* antos eorria na verd.jante
álea. O enthusiasmo pela Inglezinha
cessou' com tanta rapidez como nas-
cora. Sabina ja tinha outras idtna
no cérebro. '

Kntre o. moços que n rodeavam
distinguio um' o procurou excitar o
ciúme de Máximo, o qunl, com
grnndo despeito neti, encarava ae
couçaa philosopliicnmento. Atirou-
lhe algumas indirectas a propósitoda « maçftzinha » ; mas o' olhar fria-
mente-admirado que ello oppõz-aos
eeus gracejos desanimou-o de contí-
nuar. ,-¦« ''

Nellie desanparecera completa-
mente docirouio folgazlo. Qenoveva
conservou-ae recolhida no quartoalguns dias,e,qunndo se sohou reita*
bolecid»,ninguem se admirou de quea sua mestra se dedicasse inteira*
mente a ella. .„, \

Nfto se pensava mala n'essa crea-
tnra.-:- .* : - , ,:¦;..,.

Durante algum tempo as historias
de fadas que Nellie contava i. aaa
pequenadiscipula tiveram deBonlace»
sombrios e trágicos. Mais que nunoá

aunudo 
ella fallava em meninas per-idas na imraen.idade das maltas

era em si mesmo quo pensava, pobreente sem affoições, perdida n'uma
terra estranha onde passava des-
ape.cebida.

Depois, jp-«w,tinba muita resigna-
çfte o nfio menos orgulho, consolou-

riOVNCIADOIII
Antehontem, á 1 hora da madru-

gada, tiritavam do frio e forno 17 co-
lonos, entro homens, mulheres a
creanças recem-naicidai, som abrigo,
na ponte Ferry, om Nictheroy.

Segundo informações que colhe-
mos vieram fugido», parte da colônia
de Caravellas o outros da uma fa-
zenda de Campo..

Fazi. lastima ver o e.tado d'esse.
infelizes, principalmente dos recém*
nafcidos e outros menores, que es-
tarfto com ea mios o pés cheios do
bichos.

Ii'para lamentar qae se contratem
colono» para nio bb fazerem res*
peitar seus contratos, dando occaallo
a scenas d'esta ordem.

Foi nomeado o bacharel Antônio
Ribeiro Velho de Avellar para juiz
municipal e orphloa do termo da
villa do Sapucaia.

Pedio exoneraçlo do cargo de juiz
municipal e orphloa da villa da Sa-
pucaia o bacharel Martinho Alvares
da Silva Campos Sobrinho.

Foi nomeado Júlio Quede» da OU*
veira para agente do correio da esta-
çfto rti) Itabapoana, sendo concedida
a Manuel da Cruz Sodro exoneração
do cargo.

Consta que obteve seis mesea do
licença o mestra dos diques da ilha
das Cobras, . Francisco Lopsa de
Quimarles.

ÜM CONSELHO OI QRAÇA
•IQuando quizerern lavar algum ves-
tido de voífe ou de cachemire côr da
roaa, deverlo, queitado íazel-o oom
Mtisfactorio êxito, aegulr u ioatruo*
çOes aeguintea: * - "" *

Preparar uma água deaaMo eapit-
mosa • fri», imrairgir n'eü. o voatido
esfregando .uavemejta ondo eativar
enxovalhado,- o nl»V^ espremendo,
torcendo-o oa apertando-o nu mloo,
maa aim levantando^) o por melo d*
uma presslo egual esgotar-lhe a água
que contiver, lmourgil-o depois aa
uma segunda agoa pura o fria, o em
uma terceira, aa a segunda demona»
trar ainda a presença de aablo.
fS Deverá ser enxuto em um quartoonde a lai nio penetre aenlo muito
discretamente.

i*V%Tdo0'tnntr*\\£*i* M° J?rec,'sSi ^ todo o se pouco a pouco. O quo a salvava
TÉ ;r 

ae tnat0 *s eeujempo; prosentomente eJJa está era o amor do estudo. Tinha uma

grande ambiçfto e a Sra. Debrousse: dominsr a situsçfto, mais o sangue
animaya-a quanto podia. Queria, lhe coloria a cutis transparente, i
completar a sua edacaçlo imperfeita
e fuzer os seus exames em Pariz.

A Sra. Debrousse prometteu quelhe faria dar liçOes durante o inver-
no.e desdo logo indicou-lho os livros
que dòvia ler e estudar. IVessn raodo
à noite quando o som das valsas c
da» risadas alegres chagava até ella
abria á pressa os seus livros e'téh-
tava esquecer.

Agora a solidlo da sala de estudo
ou da velha torro no parque rara-
mente era perturbada. Algumas
vezeB quando os seus convidados
tinham partido pnra uma excursfto
fatigante, a Sra. Debrousse trazia
um bordado o passava uma ho.a ao
lado de sua filha. Ern quasi tfto ma
tornai para oom Nellie como paracora Qenoveva. Sensibilisada pelaresignaçfto da Inglezinha .procuravaagradecer-lho indirectamente a co-
ragem de que dera prova.Essas horas eram doces para an*bas; comprabendiam-se bom, esti*
mavam-se o consolavam-se talvez
mutuamente.

Nellie tinha- também de tempos a
tempos um outro visitante, o Sr.
Debrousse. Este brincava ruidosa-
mente com sua filha, a qual estima'
va por épocas; gracejava oom a mes-
trs, que procurava ser polida e res-

fleitos, 
para com elle, ainda que isso

he custasse bestante.
Tudo no gr. Debrousse'lhe repu-

gnsva : a voz grosèa, as coroe ver-
melhas, os elogios exagerados e
certas familiaridadss que pareciamodioias ámooa. O quo mais lhe
desagradava, porém, era o modo por
que Debrousse lhe fallava d. Máximo;
a cada insiiuwçío, acompanhada de
piscar do olbls, Nellie sentia-se co-
rar, o quanto^nais se esforçava por

Entfto o grosseirlo enooleriiava-ae,
jurava que tinha ciúmes d'e»se pe-ralta... e cada vez.mais a pobreNellie lamentava o ter deixado o hu-
mildeoantinhoquehabitsvaoutr'ora,
esquecida ou deapresada, maB livre.

Máximo, esse nunen vinha á torre.
Algumas vezes encontravam-Be,

trocavam algumas palavras e Nellie
fugia a toda a pressa. Lieonjeava-ae
de que nada deixara perceber da saa
omoçfto que a sua voz bb oonservars
calma, seu olhar frio e severo.

Entretanto assim nio era. Máximo
sabia o qua s» passava no intimo
d'asse coraçlozinho como se, oom voz
antrecórtads, a moça lhe houvesse
revelado oe aeue segredos.

IV
Uma noite Nellie, com a cabeça

ardente pelo excesso de estudo, vol-
vou um i olhar para Qenoveva ador-
mecida e aahio mansamente, como
era aeu costume, a buasar, fora d.
caaa um pouco de frescura.

A essa hora o jardim estava de-
Berto: quando por acaso avistava
paaaeiantes noclarnos ocoultava-ae
ná sombra densa das copadas arvo-
rea. Nessa noite um luar esplendido
illuminava o gramado fronteiro á
caaa.

A moça sentou-se n'um banco on-
costada a uma grande tilia de galhosfrondosos e baixos.

A dança tinha cessado; appare-
ciam algumas luzos no prim.iro an-
dar; poucas pessoas ostavam nosalfto, cujas porta» euvidraçadaa aeconservavam abertas; a moça sentia-
se um pouco entorpecida; as brisas
porfumadasaeariciavam-llie a fronte;
um bem estar delicioso acalmava-lhe
a febre do lis pouoo. NSo era ro.

roantica, mas pensava vagamente
qun o. infelizes e os abandonados slo,
tanto oomo os outros, filho. d'e.sa
meiga natureza qua faz brotar flore»
nas ruinaa; que, talvez maia quo os
venturosos da terra, ouvem aa vozes
da noit. e as comprehendem.

Enternecia-se, apiedava-se de si
mesmo o de todos os entes destinados
a nunca conhecorem essa felicidade— o amor — que vlo sempre para a
frente prootiraudo fazer o menor ru-
mor possível para nio despertarem a
attençfto, cumprindo o aeu dever,
qualquer que elle seja, sem outra
esperança no futuro sento a de nio
morrer á fome.

Ah l Desgraçadoa d'elles se ousam
olhar A direita ou á esquerda, se
avistam a felicidade, so clamam ao
oôo exigindo uma parte do que lhe
ó recusado..a.

üma tristeza lmmenaa e mal deli-nida apoderou-se d'.lla. Suas lagri-
mas correram sem que procurasseenxugal-ss, depois vieram soluços
convulsivos qua a sacudiam eque
nio podia conter. Fera muito cora*
joaa; mas os seus vinte annoa revol-
tavam-so de repente contra a sen-
tença inexorável que lhe prohiWaaté a esperança I— Nio chore assim, disse uma vez—a de Máximo—, nio chore I....... ,

Ella ergueu-as soltando um leve
grito o nio pôde fallar: mas suas
mftos unidas pareciam pedir miseri-
cordia.

Máximo estava muito commovido.
Tinha visto chorar mulheres qua »a-
bem fazer d. suas lagrimas um atira-
ctivo de mais ou uma arma terrível,
ibsb esse desespero verdadeiro e in-
genuo transtornou-o profundam.nteForçou docemente a moça a senta*
ss de novo, o ella estava tio abat:
quo codeu.

De eepsço a »«p»ço um soluço
mais forte e»cap.v.-se-lhe do peito,'ma. nto ohorava' mais. 8ómente nio
ousava pronunoi.r uma palavra. X
Máximo, quo aliás nio era timli o,
nio achava nada que dizer.
QNellie teria querido ficar assim *or
muito tempo, no silencio da noito.
longe do clarfto pallido da lua tua
estendia telas de luz na faoh.de, dacaaa e no taboleiro de raiva.

Nio sabia mai» por quo tinha buo-rado tanto; ora tio feliz 1 Um con*
t.ntamento immenso, uma calma
dulcissima, invadia todo o seu aer ;nio tinha medo*, ae ae eslava] erasomente porque receiava quebrar odoce encanto. |
O- Soffre 1 dizia-lha Maiijno. K euaua a julgava indifferente e fria.fivitava*me oom tanto õuidado I...Foi-me preclao vir até aqjui; abaf.n-
do o rumor doa paaaital qual él Pobre moça I- Nio me lamanu. JTenho nacea-aidade de toda a mínhi coragem o aaua oompaixlo mo Jornaria fraea.
„M7^or,gem? *» ,u»-' «o»*»
quemr nr. H *|
_ TT. Conira mim.iMtma I respondeu
Nellie apésbroviailencio. '

Máximo tomiíl.lhe a mio e tinha-aapartada na ai(a i levou-a lentamenteaoa labioa. (
O entorpnilmento de Nellie de.ap*

BWüi ÍW**.- D-prendaa»iato b dissU oom voi slUeada:' ¦*¦
A' T^T* .*> Kervin,«toft-mn^eu lt)>
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«oticiíTíjmracuEs
Rio, ii de Setembro de iMi.

mkhcjuio UONKTARIO
Continua Urine e sem silencio o

mercado de cambio, mantendo os
'bancos aa seguintes taiae:

l.oadrss, *>it/v Itl til.
Pari», to d v «Ore.
Hamburgo DD d/v MO e WI rs.
Itália I d/v W e 4M re.
Portugal, a d/v sno a «M •/•¦
Raaliearam-ia Inslgnllosntes ops*

raçBaa oobre Londres a im* d. bsn*
earlo a 20.1. p»P*l particular e
aobre França a 4T7 ri, nor franco
lambem particular.

COTAÇOüS OPFIClAHd
Cambioa t

Londrea, (W d/v20 d. p. particular.
I»arli, WO d/v 4TC ra. por franco.

Apolicaei
Ooraeel.OOèf 6'/  l.«ir.S*t>

» 6*7  1.047S00)

Moedas metalllcasi
Soberanos para 10 de Ou-

?ubro v/v  '»f0i0
AaçOee:

llanco do Drstll
ilanoo do llrazll
llanco do Commercio...
Comp. S, Christovfto....
Comp. N. de Navegação.
Covnp. Carrli Urbanos..
Comp. Telephonlcs
Comp. J. Botânico
Comp. Hei. Confiança...
Deb. t Ml. V. Leopol-

dina .•••;"•
Deb. R. F. ürlo-Pará...
Let. Hyp. B. de Hrazil.*

srjiigoíM
2mw)
2*>t«tX)0•niiiona
340$«"H)
atfcsooo
lfiS'»)1»
135fÕM

64g000

4-tSWn
8flgoo0
*>S'it>.

O» eeberanoe fecharam c^ m.
dedorea a íaflSO • c°m coir ..pendores
aíaioao.

O movimento boje 'ã% lolaa loi
regular.

roAFÉ

Aa vend-,, de oaH ho|e foram
de lA.llH saecu.

TBLBOBAiBU BMBOIOO SBI.A ASSO-

CUflo COWMBHCIAL DO B10 DB

JANB.BO MBA NOVA-TOSIC, "M Si DB

•MTBMBBO BB 18t4
lEiatencia de manhl. 353,000.
Tiradas no dia 21. iU.OOO
?andas psra oo Estsdos-Unulos,

Ditas para a huropa, 4,000.
Betado do mercado, estável.
Cambio sobre Londres, partlcu*

lsr.20.
frete por vspor, »} Z. e o •/.*
Proçoa:l'íeiuUr,4|8Wporl0kl.

aos, despezas e ír«U por vapor,
.06/ Ma. por libra, 3" boa, 3pS50 por
M kilos, ídeepeaaa e frela por vapor,

1/16 c. per libra.
IDBU PARA O IUVBB

Existência de manhl. no Rio de
janeiro, 250 000

Idem, om Santos, 200,000.
Kntradas no Uio de Janeiro.24,000.
Ditaa em San toe, "7,000.

Ratado do mercado, no Rio de Jn-
neiro. eatavel. ,

Idem idem. om Santos, "j"»-
Preços : 1* ordinária Rio. 4S*!00 po*

10 kilo», despe*»» o fretes poMfa'fl0r

um niB mu do secretario dn governo
sobre a cntsi,in'» de 2 escola» em «'or-
di-intH ds (Jllltngallo, Bina petlçlo de
M. Noth.nsiiii pi*.Iitt.lt» alteração na
10'elaueuls psra a compra «In estrada
de ferro dl Cantagalto: outra ele-
vando a categoria tia escola da rus
Msm «Io Há i outra psra nho se.em
providas pulo presidente da provi..-
ois as t*a<tsirss quo vagarem ns Ms-
cola Normal, em quanto nlo se flwr
a reforma.

O Hr. Ilwtnut apresenta um rs-
queriraento pedindo InforiflaÇOlI ao
governo sol.rs s gente armada qne
nos «lias 5, íl s 1 do BtUmbro foram
psra a freguezia da Lage.

O Kr. Almeida Pereira justlf.cn «
fez oons.dersçOii» pedindo informa-
çOes ao governo sobre o estabeleci-
monto do luz electrics em Campo*,
qusndo o Dr. Portella foi prasldwlo
da Csmars lluaiclpal mio contratou
a illuminaçlo por aquella luz.

O Sr. Portella pede s caaa lhe con
ceda 10 minutos aobre o requeri-
mento que t«>m por fito a pessoa «I»
orador.

Tem orgulho em ser indastrlsl,
porque vive tle seu trabalho e nin
ílts sobras dos ontros.

Cree-se a In áurea, porque quer
flifiiriir ao lsdo do pse tio autnr dfl
rtqtterimouto e «Io toda família do
8. Kzc, que 6 composta d«- imlus
triaos.

Tenha psra squi a caltimni» JA
bstitla 14 fora ; n qusr csmagala.

Tem vivido ft vista ds todo o mu
nlcipio, e tern a certeza de que alli
nlo ha uma pessoa que possa netrn-
a honradez o a probidade «to orador.
Kste Juiz»-, nem todos pod*rlBD\ pro-vocar.

Pe^.o a seus amigos que votem o*.ea\ierimento, e,uo ó apoiado.
Procde-se * elelclodeum membro"¦•.ra a ommiislo de obras publica»,

seudo eleito o Sr. Pedro (tordillio,
por 11 votos.

Continuando a discussão sobre en-
genhos centrse» om Itaguagr, o
Sr. Breves Filhe pede para retirar n
sua emenda.

0 Sr. Portella julga o projecto um
dos mau importantes, porque serii

|o começo n'essa psrte da prova d a
trinsfonaaçlo que em Campos se
opera de trabalho escravo em livre.

K aproveita a eecaeilo para uma
declaraflo afim de corroborar suss
opiniOee, anteriormente emittida».
sobro n crise qne abala o pais, Klle,
republicano, tem concorrido aompre
para tranquillidade e ordam da so-
ciedade e psra encaminhar a ardu»
queetlo por um leito sasve s sem
tropeços, spezsr do nue pnsssm pen-
ssr. Em Cstnpes a usina ou engenho
central encaminha a aoluçAo da crise
do tralislho para uma tranulormaçns
profieua*

O Sr. Paes Leme di«cute a orjra-
nisaçRo de corpo policial, opinando
contra o rcgimen militar, e prefe-
rindo a organisaçlo dos paizes ame-
ricanos, onde esse aorviço 4 simples
e perfoitemente bem feito. Ckama ti
attençfto ds eomraiseao de força pu-
blica para o serviço feito pelos ag.«n-
tes de policia t cavallo, obrigados ».
percorrer os diversos pontos de c%ds
municipio.

Apresenta entro r.titros modelos de
organização policial o da cidade tle
8. Luiz, cidade cora uma populaçãosuperior a 500.000 almas, e que entre-
tanto 6 guarida n0r 42U policiaes,«pt1»laudi«"i,jo « Idéa da creaçlo de
ame. if-ur.la raral.

Acredita qne eeri ella a cellul».

longo. E', porlaut», ausndpllvot de
ser dirigido.

Levemos agora o bsreo para um
rio cuia corrente d i\r h metros por
segundo. j|uerendo os barquefroí
irsnspiirtar-e para um ponto situado
a moiitant". que lhes sucoe<lerl f O
barco tem a velocidade de 2 metros.
a corrente, que sclns em sentido
contrario, s velocidade de cinco, de
sorte que o bsreo reousrft com a va-
looidado de 3 (5-2).

(Jaer isto dizer que o barco nlo
pó le dirlf ir-eol Nlo. Quer dizer nue
a corrente 4 rápida de msis para elle.

Com o navio aéreo acontece o mes-
mo, mns sem que o plienomeno se
«leiitincis sos nossos seiitl«los, como
nos aconteceria no rio, cojs água ve-
riamos correr.

A aeronave «los Sr». Renard e
Krebi subio n'amn st.uosphers per.
feitamnnte trnnquilln.

O btllO esteve cheio muitos sins
ft o.pera declrotitiistaiicias favoráveis
pnra a experiência.

O anreoststo tle Reusril a Ivrelis
piíile ter a velnci«lsde de H metro» ;
4, pois, caps». tle nnvegnr na stmos*
pl.era, quando esta nfio se mova com
velocidade maior.

Dupuy «l« l.òttio olitlnha apenas a
Vrtiocidade de 2,5 metros. »

A EXPBftlftO li.RFaELY
Ila »rei snnos que o» KstadOI*Onl«

«li», de commum iCCÔrdÒ com ou-
tra» pajtencias. se s««nciHrsts a uoia
empreza qttt tinha por odjeeto e»tu-
dnr, durante uti perioilo «le dote
raoz's, os phenomenoe metnorologi-
ros o principalmente a marcha dos
ventos e das correntes magnéticas
na regilo circumpolar.

A expediçlo smericsna devia di-
rigir-se ft baltia «le Lady Franklin,
onde a Disc very, um dos navios
quo foz parte da exploração .te
slr Oaorge Mares, em 18,a-lín^.
tinha invernado em condições «le
perfeita segursnçs.

Cm observatório meteorológico
pertnsuente devia s«r estabelecido,
no cssn de bom êxito d'esta tenta-
tiva, no Fort Congress, a 9 graus do
polo. Kste ponto apresentava tantas
mala vantagens quanto o ctp.tlti
Stepl.enson tinha assijjnslailo nos
arredores, 4 pouca distancia «la anco-
ragem. ema importante bacia hu-
llieira. Além d'isso os bois (ovibos
mesdiatus) q'ie habitam na liahia,
offereeiam recursos sluindantes para
a alimentaçlo.

Emborn a partida da expn liello in ¦
ternacioiial srt foús lixada para O
aaez do Agosto de 1882. o governo
americano resolvtu adenntar-se ao.*
oatroe.

O tenent" Oreelv, ao serviço dos
Kata.lns unidos, e vmt.* otrc» outros
u(U ' 1», oRlciaes iuiiriores S solda-
los tiartirsa. «le Nova York no prin

55 frs.; good svemgo hsuto», o , fr,.
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que mais tnr«ie so «lesenvolveni, narn
constituir a guarda municipal, o
tdeal almeja Io pelos bons cidadão**.

Espera, pois, que estas considerv
*0es bs;;Q;!íMn'lidaspelacoiaiiH».*ft'>
le força publica.

Ordem do tlia:
1* parte (até 1 hora da tarde)
l« dtsOUSaftO do prejecto D. 3,40?,

aobre a estrada do ferro «le Cant»
gallo. i ,

II" |,|kCuVsÍd do I" n.íi.'Ol. lO'H»t..< |.
meato d"«gua ft cidade de Jiiotheroy.

O resto »la matéria dada o mais:
1» discussito dos projectOB ns.:
8322—-Pretençlo do] capitfto José

Alexandre Ferreira.
3332—Regulamento do com.tono

de Vassouras. „ ,,,
, 841,1-l.toeuçn a D. Luiza Cândida

de Oliveira Lopes.
3t30—Iientando do imposto do po-

licia oaengenhoe.
5434—Regulamento para oe cerni-

torloe de Cabo Frio.
2940-Limitee entre Macahée Mova

Fribnrso.
2i do de n. 2593-Matrlx |do Uio

Claro. ....
2816-Matrlz de Macahé. /
Ultima discussão do, projecto

n. 301(1—Sobre categoria doe profeB-
sores. „ „

3' discueslo do projecto n. U03—
Engenhos centra» s o estrada de ferro
deltaguahy.

2* parta (da 1 hora em deante)

Julho de 1811, a bordo d
Protèus, e no dia 11 de Agosto do
mesmo anno desembarcaram, depois
«le umrt feliz travessis. em Discovsrv
Cove. Iam acompanha los de dois
grnelandeZSB de Proven, qu» deviam
servtr-llioi de guiaa e pftr-lhes ft dis-
poaiçlo caea de tiro.

Na volta do Protèus a Nova-York
soubo-se que a expediçlo tinha ia-
atallado o chalet que levara comsigo.
e qus, depois de qiiatro dias de per-
maoenciaalli, «iuiiS feito provisfto de
juatorze ooie, 0 que assegurava s
cai» um dos homens ama raçflo de
carne fresca, ao menos dursnt« treH
mezes, sem contar com as conservas.
A onorme quantidade de aves, de
i»hocss e de o ttros animaes que po-
\o»m esta reifiio, tlevia. além d'isso.
pfilos so abrigo do quslquer privação.
Tinham cate, assucar o feijfto psra
lois snnoe, esnto e quarentt tone-' * l*i dc carv&o u vistuarios d» palie
íue ilevism preservil-o» do todos os
frios.

NVata-i condiçíi"» nirguem poilia
etnit"r iluvi.la* nem slltpentar re-
ceios acerca do destino da expsdiçlo

Estava do

trinta dias de tluctuatjfto sobro um
tiloeo de gelo, pu Isrsm llnslmniite |S*
tsbsleoir um tcimpfmentO no ponto
onde foram rtoolktdoii DtMiali ti*
nl.ain morrido de fdJBI o tle frio. e
um ttnlia-se aiogailo.

Segando O NlW- Yorh Times, toila
s alimentaçlo lhes faltou tlesde o mez
de Fevereiro, dn maniira que os
'lesgraes.los tinliani dítjldldo a co-
mer carne humana, devorando os
cadáveres tios companheiros qo** ti*
nlism morrido! Um ssrgento foi fu-
sllalopor querer apoderar-se d Uml
raçfto a os foinpnnkeirn» devora*
raiii-o uniiieillatamoiite depois da
execuçfto I

Ao checar so cabo Sablne, o com-
uniu littto encontrou dois homens
qusal iiianituados, am dus quaes em
delírio. Ii»te ultimorx ilsmnva: «Náu
mo fuzilem como ao pobre Henry,
nfto mn devorem ' » listas palavras
chamaram iminedíatiineiiti! a atten-
çlo do comuiandantn Sclilcy, quo
abrlo logo um inquérito.

O eo n ms n ti ante adqitirio entto a
oonvioçfto de que os faetos b irrivei*
as«ignalados polo homem o.a delírio
ersui iiite.ra.iiniite ««xsetos. Eta se*
guiila fex •xliuniaroeinortoe, ventl- Ç"'
oande que os ossos tinham sido es-
brugidos e roldosí

Retult • timbetn a smpeita de que
os iloissete homens que faltavam
nlo aiiecuiiitiiram ft fome, mas foram
suecessivameoto assss.inados e le-
vortdoi p«los seus companheiros!

Q sargento lenry era de origem
allenil.- Ter ne-liia 

"cm 
«tTeito »po-

dera I» «le uma raçfto e lido fuzilado
por e(ae facto no dia 8 de Junho, O j
seu corpo f«». encontrulo seta nelle » 

|
sem utnn parte da carn". faltando
lambem o coriçlo. Wma das costsl-;
Ias citava atravessada por uma bsls, I
de que foi slndaoncontrado um frsg-1
mento. Muito» «los cadsieres exhu*
aiaéos firam trazidos para Nova-
Torlí e transportados para o cerni- j
terlo 4e BreoMin.

As opinlOei «lividem-se acerca da
atithenticiil*de «Ias informações dada»
pelo New-York Times.

Muitos jornaes pretendem qus esta
dsscripçfto 4 apocryphae unicamente
feita para produzir lensiolo.

Comtulo, outras vcrsõit* conllr-
inam em maitos pontos ss informs-1
çt*!"* scitna reproduzida*.

O tenente Ureely ainda nfto deu.
até hoje. explicaçfto ilgiuna a tal;
respeito. Tudo o nuo se ssbe, é que j
elle tenciona putiliear a relaçlo da
sua viagem, e <|tie um grande editor ,
do Londres fez contrato com elle |
pars tal flm.

0 desastre da expediçfto •reely
seguio de perto o da Jtannetts, B11
uras nova pagina commovsdora d'esto
longo msrtyrologio. qus fdrma a his-
torta da oxplorsçlo ao polo do norte.
Embora o prosleraa da passagem do
polo norte seja d'alguma man»ira
puramsnte theorico, e nlo pareça
oflsrecer sen&o uma vaga utilidade,
sob o ponto de vista do desenvolvi-
mento coramereial, haverá sempre
almas heroiess, como as de Franklin,
de Nares. de Markban, de M. Clin-
tocb. «ie Parry. de Kay e de Greely,
que se seduzam por estee perigoe e
por esta conquista do impossível.

nlielro; da mesma forma procedia
com os tsverneiroe «|ue tudo lh«'
davsin, porqttl o temiam, sabendo
ds quanto ers capaz!

LÒngO Vli mie artigo, em Sllbse*
'tueiitti nublloaçlo exporemos outras
gentilezas do atrabllario ui»pector.

atrgot.

üloiiacnliiir ••«"anui ile
MirnoMlii

Palleoeu ne domlogo o lapultou.ia
sepunda.feira o líxemo •« Revino,
conego monsenhor Berapblm "on*
çslvr* Passos de Miranda, vigsrlo
ea»trenss o capelllo-mrtr do essr-
cito.

Kra um sacerdote virtuoeo e rico
«le invejáveis qualldules.

TeBdp, como capellfto, assistido ft
guerra do listado Oriental o tod» a
do Psrsgusv. a slnds ficando em
Aistimpçao com ss tropas brazileira*
que d« pois da guerra ficaram oceu-
pando aquella capital, prestuii o»
mais rileVintei serviços, pelo que
nfto si'i angariou a estima e respeito
do exercito, eomo merece l »lo go-
verno verdadeiras provns de dlstlDC*

elido elevsdo so silo enrgo qu»
OCOUpavá e agracia.Iti com a» ordens
da H"«\-te Christo. «Io Cruzeiro e
de Aviz. a ns inedallins «le todss as
cunpanhas.

Pelo zelo e serviços prestndoa ae
corpo eoolesiaatloo «Io exercito é irre*
paravãl sua perdi.

O seu ssliimetito foi Immensa-
mente concorrido, sehando-s» pro-
sente» muitos sscerdotes e pessoss
gradas.

O» corpos da guarniçV) da corte
preslars-ii-lhe ss honras devidas ft
sua jerarchia.

Lux wttrna luceat ei.

DECLARAÇÕES
Ciiinpnnliln i:ii*vniliir, l>rr«

Currll ilí* 1'nuU Mnllnn
Mo convidado» os Srs. aeolonlstss

a residirem, no llanco Kural o lly-
poilsecario, até o dia 18 do mez fu-
turo, a primeira entra«ia ft razlo

RIO il Janeiro, IH «U^Hetembro
de 1814.- L. P. Magalhães Lastro,
engnheiro gerente. v

BANCO DO BRAZIL
De ordem «Io líxemo. Hr. presi-

dente fsço publico que do dia I «ie
Outubro próximo futuro, inc.ustve,
»t* o em que tiver l"gnr a sssemhlfa
gersl los Srs. accionistss, llca.fto
su «pensas as transferencUs deacçlea
d'e»te Banco. / • X

RIO de Janeiro. 22 de Setembro de
\V*i.~-Lutr Martins do Amaral, se-
cretario Io Hanco. >'

âVISOS marítimos
a*-********» ** " ' '»¦

mBÊBHÊÊM

Sociedade Portnuneza dc Bcueflccncia
Por iii*llinT«vft" '*" ,,,re"

.* lor In. con <**oiin«»" Xrti. •ni*in*
i.rus «li» eonielho ili*iihrniu-
VO ii ri*inilrrm-«c rm *****<>>
no ediflolo d'enl« niM*lnlniir.
nu lll* «K •»» «••rrriil.*, u* •»
lioritN il» tierdr, nllm ilr |rn-
tiir-Nr mibre* OHmimpl«; «[»
l.*ri*iili*« no «rt. II e H » *•*¦
.1» nrl. 4» «"V^VilTaSi*.

Itio dr .l»n»lro, 10 de M>
innliro de* •»>? l.-Coiuli* «Ir*
N* H.lVador de MiiUn*liihi.".
Iirraldrnli*.. V

SQCIÉTÉ GENEKALE

MPORTS HARjTIlES A VAPIÍR
0 PAQÜKTB

BEARN
sabtrft no dia 2 de Outubro

ao mcio-dii
DIRliCTAMliNTIÍ PAUA

MARSELHA
Gênova e Nápoles

tooando na

BAHIA
lti*i*i*lii* fiirgH pnrn Iodou oia

portou il» Hi-illlrrrnnuo
r il*« Ailrliillf» lali*

TBIESTB

:>4

OS CONHIONATABtOB
kAHI \ AI.\IH A C.

RUA DA ALFÂNDEGA 34

Morpln'*n!
CONTRA I-ACTOM NlO UA AROfMKNTOS

Dois casos! ("urna feitts com o
Xarope Santo e Ungaento Santo.

Publica lórma:
O padre Jofto Uodrigues de Melle.

presbytero secnlar do habito de
Sa Pedro. etc.

Attesto. por me ser pedido, que o
Sr. Dr. J016 Martins Teixeira tem
feito muito boas curas em pessos*
do meu conhecimento.

Outrosim que o mencionsdo dou*
tor seatis le curar um amigo meu, o

í .-r. Francisco Antônio de Amorím,' 
que estava mtrphetico, tendo sido

i ante. medicado por hab»is médicos.
! Sujeitan lo-se ao tratamento especisl
I do Ur. Teixeira, auha-se rei tabele-
i cido, com todas as »uas forçss e sem
|a menor leafto. Attesto mais que a
1 Sra. Maria Claudia da Conceiç.fto,que

ae achava no mesmo estado, estft
inteiramente eii;oquotudo atllrmo
<t fé de sacerdote.

Padre Jo.Vj K'»DRia!'BS de Mbi.uo.

tRstâ a tlrma reconhecida pe'

Sociedade Portujiueza de Beneflcencla
Os benefícios que esta locíldade

quotidianamente dispensa *«T»'»"
ile seus associadosque pro=ur/ran0rfí"
auxílio constituem por si so a prova
mais evidente da necessidade que
têm todos os portuguezes e suas ia-
milias, residentes nesta corte, de 1B
¦orever-ae no numero dt* seus sócios,

para cujo flm os convida o sindico
1oh4 Leite Teütelra de Carvalho; rua
de S. José n. 48. I

A PEDIDOS

Sr. tsbellillo Custodio Vieira
e n'esta côrts.»

o
Prates

O atlrntmlo ilí» Catunilty

Qualquer que seja a autoridade,
quando exorbits, eabind > da linha
te condueta que lhe é tnçada pela
lei, merece a censura d'aeuell»s que
caminham sempre ao ladodojuato
e honesto . despertando nos qu" a
»ccu-am a iadulgancis. quando se
mostra nfto rsfractaria a recoabecer
qu» errou; mas se a autoridade,
depois de ter commettido utn acto
arbitrário, para o qual nlo ha pala
vra* Ruttkientemente expressivas a
qita!i(lcal-o, fe apresenta arrogante

rejubil»r-se do que haecomo Que a ,
Testo combinado qae : feito, toda execração publica é poaca

todos os annos no verlo, durante os I porque ella se ha tornado digna de
tres que dovia durar a expediçfto, aoj quo a Vergaste a reprovaç&o dos
enviaria a Nova-York um navio para t homona de bom.a
trazer noticias. ü'este caso acha-se o inspector

Infelizmente todas estas precau-1 Frederico Cunha, esse »nte gangre-
ções nfte puderam Impedir o destino jntdo pelas maiores torpezas, nlo
tatal d'e»ta empreza. Kra 1882, oisó como autoridade, como mesmo
Septuno enviado ft procura da expe-l q» qualidade de homem particular. Ha, porventura, alguém sue ignore

RBCBBBDORIA
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K MIECÇU DOS BiLÒES

Noloa em MubKtltalçtto
THBSOüRa' 1

àJÚ Ull DBMMBBO DB l»4,aBU
DB8CONTO . „ .,.

ÍWÍ, quinta estampa.
101, quinta estampa.

lOf, verdee.
lf, terceira estampa.

BÀTÍCO-DOWTAttlI*.
.'2001. verdes, primeira'ei segunds

Setembro de 18B4* .,.,*'

*, ASSWILÚ FRMMUL-
' 

BBBSlé Bll 24 DB 8BTBUBRO

A's 111/3 da manhl, aohande-»e

( prísenteeW ir.* ^l»*í%,«
b, Se se i leltara da acta e do expe*

diente, qna slo npprova(|OB.
I 8lo lidos varioa pareeeres ds com*
1 misaoei, petiçOea para. concessão de

Heencae elo pedldss ao %o'««»Jn;
farmaeoès deeraembrando a comsree
£íi»h?para8. Joio do Pr nc pe ,

<%S!tVÍ aAw" o engenho central em
%Se4t,.ndadr8sntaHo.»;ou

So sobre reparos da sajaja de Man*

^raljbat 
>™ %P°!rM rt*

' Continuam os Jornaes franceses a
ront-sgrar longos artigos ás expe-
rieniuas sereüetatiaas de Renard e
Kreba. , l.

Urilleau trata de explicar no Fi-

Ínro 
o quo é u.n bailo susceptível

e dirigir-se, porquanto ha poucns
psssoss (até no instituto de França),
que tenham idéas bem claras sobre o
aesumpto.

Aproveitemos alguns períodos do
seu artigo: •

« li' dirigivel o bailo que n'uma
atmosphera perfeitamente socegada
póde sproara certo ponto, e eeguir
sempre esta diretíclo.

Todo o sereoetato de forma alon»
gada, munido de propulsor e leme
(é o que ns eeoola de lleudon se
chama aeronave) preenche áquellas
oondiçBes, e 6, portanto, ^susceptível
do dirigir-ee. •

Oe Srs. Giflerd, Dupny de Leme,
Tisesndier e recentemente Bebavoux
conetruiram iieronuvej, ieto é, aereoer
tatoe diriglvois.

A'b pessoas que sorrirem soler
isto observaremoe que tlm écerca da
navegação aérea idéas totalmente
falaas.

Para que a navegação aérea eeja
possível, nao.haata que disponhamos
de ttmaeraofiato capaz de d rlgir-ee;
é mieter ainda outra condiçlo, que
ua perceberá facilmente, tomando
por conto de comparação anavegaçlo

V

qaem é esse nojento réptil, qae en-

11» M*
iponhamos que eetá n'um rio,
*gua ee acha em perfeito socego,
reo.
dois homens a bordo, um este
aso outro rema, dando ao
jvelooidade dé dois metros por
V O barco póde tomar uma

recçlo a chega a um ponto
da margom, passado um

.o tempo mais ou menos

tiçao Qreelv teve do parar a maia de
trinta léguas :íe distancia ao mldi
miselo. Alguns barcos somente che- tendeu poder encontrsr no Sr. Tor
gerais a alcançar terra. quato Macedo uma individualidade

Kstabelecersra se aseim eeconde- que se deixaria impunemente in
rijoe de provisões no cabo Sabine elimitar e ser atacado na sus pro-
na ilha Littleton. No anno lindo uma jpriedads e, o que maia é, na sua
oova expediçfto de aoecorros partio. dignidade de homem i
* bordo do cProtéus oáo Yantic. Foi Ratamos convictosqao nlo; mas
ainda mais infeliz do quo a do Ne- como é possivel haver alguém que
ptuno. nfto lhe conheça a chronioa, eivada

O 'Protèus deu nos bancos do gelo de mil misérias, vamos, embora ra-
e rteorrfefto Sm pedaços. uidaraeute, esboçar parte da biogra-

O Yantic teve de voltar a Nova- phia da repellento entidade que, para
York, depoi» de ter estado a ponto de vergonha d'este paiz, éjinspector de
styTJerder.1'' Iquarteirlo.•^Dois annos se passaram sem que. Frederico Cunha foi casado com
s'e recebesse a menor noticia do' te- ( uma infeliz senhora que lhe trouxe
nsnt» Oreely e dos seus compa- ¦ em dote vinte e tantos contos, e que
uheiros. ' teve em breve de sujeitar-se a fazer

Ha mezea aa autoridadee do WbhIi- ' 
por si própria todo o serviço de sua

ington reeolveram tentar um novo e lessa, ella que na casa de seus pães
supremo eeforço. Dois balisiros, o vivera sempre acoberta do tal, por-
Bear e o Thetit, foram comprados. que, no homem qué escolheu para
por conta do governo austríaco. Ao , marido e que auppnnha seria um
mesmo tempo o govorno inglez, re-! hábil zelador de saa fortuna, eacon-
conhecido ao concurso prestado pelos'trou um jogador omorito. devasso e
listados Unidos ns procurs da expe- crapuloso, o qual dentro em poucos
diçlo Pranklin, oferecia á America | mezes havia despendido a importan-
o Altrt, navio a bordo do qual air cia do seu dote. Ralada de desgos-
Oeorge Nares tiaha visitado o polo. to», essa senhora foi definhando até

A pequena esquadra americana, nue, fallecendo, deixou-o em con-
commandada pelo capitlo Schley, diçles de lançar-se sobre nova
partio no começo do verlo. Noa vlctims, que nlo só lhe saciasse,

com o quo lhe trouxesse em dinheiro,
a ambição como os vicios. Náo 4
uma fábula o que aqui avançamos ;

3uem 
o quizer encontrar é na casa

o jogo, onde é conviva habitual.
Jà uma vez, para nlo ssr surprs-

hendido pela policia, qua invadira
um dVasses antros de perdiçlo, teve
elle de andar por cima da telhados
«Ia rua da Conceiçlo, indo dsupoia
apparecer na rua, ao lado da autori*
dade, iastigando-a contra squelles
oom quem aa pouco sa banqueteava
na mesa do vicio, a aos quaes talvez
houveese prejudicado em alguma
ilcha, porquanto, anando bo acha
sem dinheiro, é Mtilissimo presti-
mano.

ral é o homem particular. Agora
a autoridade.

Dnrante muitos snnoa exercon
elle, «a freguezia doKngenho-Velho,
•gual cargo ao que ora exerce. Fal-
lem os archivos d'esaa Arei
dizendo quabtas vezes foi accusad.ó
por actos arbitrários e dignos de
.éria reprimenda.

Nos dias em que se achava.sem
recursos, ia pela audrugada restar-
«o na estrada e dos capine!^-0B que

ProfraNor modrlo
Foram dados i sepultura hontem

os restos mortaes do nosso amigo e
irmlo Antônio Pedro de Almeida,
professor da escola primaria da egreja
evangélica fluminense. Pela falta de
tfto distineto professor na sua pro-
tlsslo. o qu» temos a fazer é constan-
temente polir ao Altíssimo qui nos
deparo outro similhante para rdacar
os nossos lilhos. tanto no espiritual
como no material; digo isto com
sentimento d'sltus.

Um pae de família.m 
Allpiitiulo nn Cntumtiy

Pergunta-se á Srs. viuva Pereira
se ainda nfto achou ba»e ou funda-
mento para darão publico a sua estn-
penda resposta (como prometteii). do
ju* se passou nc estabelecimento do
honra Io tn«i»eeinnt« o **r. To-quato,
de 14 para 15 do corrente, na rua da
Floresta; pois é possível que ests
mulher ainda nfto tenha algum fun-
lamento para trazer á publicidade, o
melhor eerá que metta a viola no
«cce e nfto venha mais com suas
cartas, peis jft pelo seu silencio, já
pels declaração quo fez o Sr. Tnr-
quato, é bastante para que nfto tenha
mei« quem dé merecimento a artigos
de tfto boucb iroportancU. horçttVé
vergonha e o publico
de tude.

Fallencia de l Coruja & C.
.»Ficando prorogado por mais 80dJM

o prazo par- apresent .çfto dos títulos
d^nassafallidadeA.C-rujaíw-C
a administração con'. Ia• «Otjdot^
a virem apresentar seus UtttlOS árua
da ConatUttlçIO n. 34, sob pena de
nlo serem attendidos ««o rateio.

Uio de Janeiro, 10 de Setembro de
\m.-(-andido José de Mendonça,
tdministrador. »"

Tlib do engenho velho
O Sá)* sarau-concerto em 37 de Se-

tembro Os convites estlo esgotados.
_ Ur. A. P. Pinheiro. \-

Cl» DE BOTAFOGO
Communico aos Srs. sócios e con-

vidsdos que o saréo concerto terá
logar sabbado, 37 do corrente.

A sessão para posse da nova dire-
ctoria será aberta as 7 horas era
ponto. - Salgado Junior, secre-
tario. v

COMPiIalIlUAGlOIUL
PB

NAVEGAÇÃO A VAPOR
Linha do Sul

O PAQUKTK

RlOJWRi
sahirá no dia 25 do corrente,

ás 10 horas da manhl,
para

SiUSTTOS
fiirnnnKim.

Antuniiin,
Santa Cutlinrlna,

Uitftirianilf-.
Portn-AI«arrr,

MONTEVIDÉO E BOENOS-AYRES
Sobre fretes, passagens e mais in-

formações, do escriptorio da com-
panhia (*
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este inteirado

Responda,

meados tio mez ultimo os telegram-
mas de Mova-York diziam que ella
nlo tinha podido penetrar no mar do
,'eloe, e qua tinha encontrado no
cabo Sabine algune sobreviventes ds
expediçlo Qreelv, extenúadoa pelos
sotírimentoa e mortos de foma ¦

Oa vinte e quatro exploradores,
«ete somente tinham escapado 4
morte; eram o tenente Oreely, um
Itemem da ambulância, um soldado

quatro ssrgentos, dos quass um,
chamado EUis, morreu pouco depois.

Oe sobreviventee ua expediçlo
(Ireelv foram trazidos para a pátria.
Acabam elles de chegsr i Amsrics,
publiesndo o 5\>h>- York Ti mes por
tisa occasllo uma deacripçlo hor-
rival dos soffrimentos por que pás-¦aram ssses desgraçados.

Até o mei de Setembro do anno
assado puderam resistir. Todoa as-

íavam até essa tempo vivoe e de boa
i aude. Tinham avançado até ao pa-
rallelo 83 de latitude sobre o meri-
iiano 44 de longitude (Greeuwich).
Mas, s começar do Ora de Setembro,
>s sus» desgraças tinham principia-
Io, e a sua historia nftoé.deBde entlo,
•enfto uma longa serio de soflri-
oentus o dc cataBtropheB.

No dia 21 do Outubro, depois do

Companhia Vllln Iznbel
Sr. oonduotor F. 8. F., consta-rae

que o senhor gabou-se que, tinha
muita honra em dever, também deve
ter brio em pegar, dinheiro é sangue;
os 450S foram 850S para embolsarseu
ex-soeio da fabrica e 100$ foram para
pagarseusalugueis.onde morava aua
familia quando o senhor foi penho*
vado, na rua do Senador. Eusebio-,
além d'iato aflança da caaa do pasto,
na importância 138g020, como provo
tudo ieto vai de encontro aoa meus
costume*, pWém o senhor assim en*
tende.

(Continuawi).
O açougueiro.

 -aa- ¦

Lieor Tlhataa
A efücacia e virtudes d'este medi*

camento, para debellar as moléstias
que viciam o sangue slo incontesta-
veis; é aaiim que temos conheci*
mento da importante cura operada
pelo Licor Tibainaxá» Granado & C.

O Sr. Luiz Pinto da Rocha, resi-
dente no Patrociuio (província de
Minas), soifrendo ha longo tempo de
i(roda*, dores rheumaticas, o de uma
ferida cancerosa, a.ue tomava-lhe
toda a parte superior do pé, acha-se,
devido 4 acçlo benéfica d este Licor,
completamente restabeleoido de ai-
militantes flagellos que o martyrisa-
vam dia e noite.

Oxsla que as victimas du moles-
tiss svpmliticas procurem tomar o
sublime exemplo do Sr, Rocha, qua,
depois de completo desanimo, ainda
recorreu ao uso d'este Licor, aua o
restituio 4 sociedade cheio de vida e
apto para o desempenho daa auaa oe*
cupaçOes quotidianas. (•

BANCO DO BRAZIL
Ds conformidade com o art. 15 da

|*i n 3 1Õ0 «le 4 de Novembro de
1882 e estatutos do Banco convoco
n* Srs. sceionistss possuidores de
20 ou ms»" seçiV.s, inscriptas pele
menos seis mozes antes.parasere.ini-
rem era assembiéa geral no dia 9
de Outubro ao meio dia no edilcio
do Banco, afim de lhea ser presente
o relatório das operações do anno
bancário Ündo a 30 do Junho, deli-
berarem sobre o parecer da commis-
sfto'fiscal e procederem ft eleiçfto <io
novo conselho tlscal para o corrente
enno e de um membro para o con-
"selho ditector em substituiçfto do
que tem de retirar-se por haver ter-
minado o eu mandado.

Os Srs. accionistas que tiverem
de representsr ausentes deverlo de-
positar no Banco oito dias antes da
reunilo os documentos que compro-
vem a saa qualidade.

Rio de Janeiro. 18 de Setembro de
18rt4.—J Machado Coelho de Castro,
presidente do Banco. (•

Norflienlscucr Lloyâ de Bremen
O PAQUBTK ALLKaataO

BUTIIIORÍ
Bahirá no dia õde Outubro

para a
Bahia,

Lisboa,
Antuérpia,

llaniltiiraro

BREMEN
Para carfi trata-se com o corretor

W. Pahl; psra oasssgens e maia in-
formaçOes com os

OERM STOLTZ ST É
eOBÜADAAIFAIDmeO

MIMSDECARVÂO DE PEDRA
ARROIO DOS RATOS

Em virtude de resolnçlo tomada
pela directoria, convido os Srs. accio-
nulas a reunirem-se em seeembléa

geral 
extraordinária, no dia 11 de

mtubro próximo futnro, pelo meio-
dia, no eacriptorio da compsnnta, ft
rua da Alfândega n. 4, eobrado, para
autorisar o cumprimento do preceito
do art. 4* doa eetatutos.

Rio de Janeiro, 11 de Setembro
de 1884.—O preeidente da directoria,
Lu i> A. Ferreira d'A Imeida. (•

Venemel Ordem Terceira.fle Nossa
Senhora io Monte do Carmo

O irmlo meetre de noviços, abaixo
assignado, oonvida a todas as pes-
eoaa que, estando no caso, queiram
pertencer a esta veneravel ordem, a
virem dar as suas filiações na secre-
taria da ordem, todos oa dias úteis,
das 10 horas da manhl as 2 de tarda,
e noa domingos e dias sanetileadoa,
na nossa egreja, du 8 is «da manhl.

Rio de Janeiro, 9 de Janeirojj de
1884.—O Irmlo meatre, Bernardino
Ferreira Lobo. (•

Ao publico esa geral
MUITA ATTBNQlO

O remédio maia evidente e garan-
tido paia uumr radicalmente oe
raeuraatiemoH chronicòs e agudos,
as dores sciaticaa e toda a qualidade
de ncvralgias e dores de dentea é a

d'esaa fref uezis, I Petrolectrina.Com fricções d'este poderoso re-
médio os entravados readquirem oe
movimentos, e os atui* tos por qual-
quer dôr aguda alcançam immediato
allivio.

Para melhores informações, nas
passavam, a pretexto de rr^^ag p0r I principaes drogarias, pharmaciaa e
mfracçfto de posturas, ey^yquia di-1 deposito geral dn r,«-">> -'"

CiPllISIiS

HWBÜRG-SIJOA-ERIKiHISClE
DafflpfscDifffalirts-GeSüllscliaff

Os vapores d'esBa linha
sahem nos dias 5, 13,20 e 21 do cada

mez, para a

BAHIA
LISBOA e HAMBURGO

PASSlBa-NS :

Para a Bahia, 3- classe  30*1000
Para Lisboa, t* dita  70|°?J
Para Açores, 3* dita  tl.W

Vinho de mesa incluído

Tem excellontes accommodaç8e8
para passageiros de 1* classe.

Para carga, trata-se oom o Sr.
W. II. MAC-W1VEN

Para passagens s maí" informa-
çOes, com os consignatarios l*

EDWARD JOHNSTON & C.
I! RUA DR 8. PEDRO 12

MNUICIOS
^¦..¦¦wimi.i.s'! i.'W* *»¦ ¦¦¦**. _.

AQUA 
de flor de larangelra tripla

muito superior vendo-se em gar
rafas de litro a 102OQ ; na run
8. José 20, drogaria.

....

COFaTRA INCÊNDIOS

B4iBlRG01AMDEBl)R«llU
-CÜARUí 30,00(K-

de

Faz todas •«'dpè^eõès de Beguro
terrantre, promioB moaveis, em casados agentes. ¦

•!,(

t}

:

dPPERT«" C.
a, ¦•

«i

AGVAV 
da chácara do Vln-

Icm**- Assigoa-ae na agencia, a
ma da Quitanda ta 51. V

AíiUA 
ÜE JANU8, legitime, -/en-

de-se em caiTas de* 50 garrataa
a MJOOO, dúzia OgOOO e uma gartnft»
600 rs.; na rua de 8. José 26. ...

C" 
OLLAMNaOS, piitoe •Ètt.nJ^
de celluloide, oa maft nperlálBMp

dos, redinhas para nwMMia 300 ra.
o oleo para maclnna »2W"'lfX
aniiariulio do Lowo* ¦?* »»•• du*
'v-*TiveB. ,•

«U \*J\.. ... v....... .
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COBTUUblloA 
fruiico.*, ruourncha-

gudu de Pari/., p, i iin iiii »un arte,
torta a tnz o* vsstldo» aob o» ul-
tlmn» figurinos, a pteços multo
razoável». Prova o alinhava deadu
9jOU#i rua Boto do Setembro n. 41,
jF andar. ('

| ÜQÜET, Davnl ,V C. um luruni O
oloSsnu iistabuleciiusnt i du impeispiti*
«todoa pata a run do Ouvidor ti. 81,
ondo continueui n servir bem s a
f reçoa hratos o» mu» lrugue.es. (

MANCHAS 
No HO.-.TO. espinhas,

piiiii'1». sirdaa, erupigOUB, «lar-
tlilu», chapa ii imia» u« onfermidade»
iiutiiiie.» d.ikippareuuiu ein puucos
din o sem recolhimento, cum o a»
blo de glveerinn phenlonde du Bl«

Í;or, 
deixando n pellu Muradiiviluiuntu,

re»ca e lisa, e dando lhe mineis!
ImIIiwi; viiidd-t.0 ii 1 !,'...i... ii iiutin i'
um IJu 0; na rim ri» 8° P "• '-IS.

m$b
LFJYE fia m»k

lí«i!iivie-«u ilihriainv,ute, iuii'10 fre»
c. ; rtccbeui-i i ..su^iiaiurnM, pnra
inundar a domicilio-, Vindo sn uos
oopos.

RUA «VO OUVIDO V . I

DOCE FINO DA EUHIA
(I iriiiis elllcav. reràrdlO jini '«»».'

reinteiit i, bronchite» <• [ís.fo - fi o
excellente e nfhtiiinlii ilu«'«> HlHi lie
liutmiiiis, iln Uniu •, quo curs
estas moléstias radicaiin. i.t*. cn'.. o
uau de aeu latas, no máximo, Vim-
do-so a ultima partida olíégads, nn»
ruas do Ouvidor n, 4(1 o Carmo n. 0
c no lnrgo da *!. Francisco do Pnula
B. 18.

1-7
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Este importante armazém do modas tem sempre
uma lincU. exposição de tecidos ricos oa ultima moda, chapéos francezes das melhores casas

du Panz, vestidos para senhoras e meninas, lmgerie de toda a espécie, leques
e muitos outros an-igos de fantasia do mais apurado gosto.

GRANDE E BEM MONTADA OFFICINA DE COSTURAS

jisí- rERHEitU mu hi imt

IMItH.I'»*. 1*011

Mmo. APF /—. T vnvv-ro
O í- I , J.V, . i Wt .13 JUaioD iI-i^E

IX-lo\Er:,V-SU iTIlA DA

CASA nSTOTT=?,Tn r).A.3^E JDW PABIS

/Ul U AO I II DO i
n mi mm

ESEECIAI
em pacoten di 50 jrrímma», prepa-
radoa nu Imperial Knbn a de Joaó
Vrsnoiaco Corroa *.- C , run Sele de
Soterabro ns. 16 a *7i> C; á venus nas
principaes cUirutariiiá da côrt.:. Exi
gir nossa mnrci registrada, (.

VEADO
HOLESriÃS -bhUÍ.ClilQS: iOAiítíANT .

jí^iCRLPAsf^yliJoúáiN
I i«tí,r»u.i|, Riai(Uiii«al.oi- rlinufall),1IftaiaL

• 
BOLSAS

(Indispensáveis)
paia senhoras, de 1JJ200 até 7pK)
cada uma (

18 a Im de Gonçalyes Dias 18 $
.Tu u te

|i|ü|íi de contbjíÍi i mm pi nm fts i rio . ,
b sins u^nus Nini i-\«'ifl«'iiirs iiii pura ilw» nanlooMlíni iln «'st«iiii.ii*<o «• Intestino*,

ilus viiio, iirin irtiis, Ajj df-mln, na cliloros.*, ;tui'iiiiii, tuliiTotiliiso í aa«-i |ii«-i • Co-, «>u>.
i Bi 1'inlo) até GlUloira ; «ictradii de IVrru do Un>
ura »a ^ftus, nniffiaos io nollu, lit.uras, otc, pro-VIÜÇÂOs!

— BStráds de ferru D. Puto II «.ramal di
\Iiiihh u Ki-i) até Contendas; d'«JU

i<iini'tl,e

te,ii,W'l5'fe-k 
\x\

Paru. jUreolsientos, dirij«m-^e no f-r. ' usIiii-Iiki jGíiirf/ipMI.Cüklero

ÁGUAS VIRTUOSAS DO LAMBAHY
MINAS

i 'r-*1'* sssmfâtsw&nmMBBbWB .».*.>— .. >ES9HBESSBSS3BSaJB **¦*émmtmWmm •*¦' *'*- SI¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M

110 l
Ri:

'pnsito Hn
llfUUCli

luino

iiííiy IÍS 11 um
d-- Novn,-Ei|purgj?, niiii-.,. t ei-c h jesuperiórfe ; ven o em s- a ]$ ml,i uu

Drogas [:tVáã
índuatrian, eapecialid"!
freira» ; André de Olivci
droniiiiliis d« 8,H. &.).,.
ruv v^uto de j">etei*}h)
fdio.-oulbaDii 118,

. ;j.!-,v .

a, arles »
•• eftrau-
r&.6t;Gvi,
jIinpiTií i-.|.'« Tilc-

I'

FOSSES
bronchite-, astlima, cuturrlni». è Ctcí
fluxo» curum-an cmii o «nfi^o e ucrií.
ditado xnrope poitbral tlè ángibo còin)
posto, approvado pela Rxíjmi'; Jitntá
do Hygioue, o uuicu mediuamentp
recommendndo Rolos maisjdistinotos
cünicos da c6rtn e ilup. proviiicii'8
oomo o melhor èspòciflòu |i>.ru «om-
bater todua ua rhqloBtiilíi d / pejio,
agudas ou clironica».

GONORnilÉiVS
blennorrhagias e flores brancas

5d

I .
II

fl"T?iinadePelietierüHifatOiJeHU
Çh(ú)füüp (Um ii (kicliclH

ARMET DE LISLE & 0\ Succossoros

Dendo a dcsííobpt^n tio Sulfato da Quinina por l"i*.i.L»:riEit, este produeto tom
mntitido a sum rf.puliwjw) do bondada «; pureza, a a su;i marca ó prererida oxa tudos
«is inèriítí^iií» ilo niiiiT-lo, ppeziii: da poropolonuia a do fnlíiílcaçao. OsSuvs. Aumkt du
hiscE;sirocessorosde i'çUeiicr,ronlisandatun novo-proirrçsso Itilroduzèrrl o Sulfato"dfi.Qiii.ülfa do-Palletier om [icquciias ca|isul;is rt-iloti kií*, delgadas, trauspa-

[rijíijfi', uúiil" p.v.*luVç|S| dç cüiisi.'i-vai;,"tu indrliaiila, que nàu eiulurccciii cduVu a.s'iiluíaá e crâsíia&l qjio ü üspecilico certo das lohros porniciosas, térciarias o
.fe 'jt.rü,str«bs,'(!iji',clôres de cabeça, enxaquec^a «• nevralejias, gota, rheu-
maíismQò, iw afíeciõst*. do fígado e do lj.i^o. >'a dósr «J„ uma pu duas por!ia, o »iilt';uu de (.lniuiu.i cuu^ríliif' Ü mais piiilrriV-ni do- luniios; excita u appelilo!
I.ivori Êl''aJdi{ffiStàOj «•1111111,110 as írjúhivpírãçues exagerada;", ix-iiiiiina as torças, e «lá uo
«•..''•pi. ;.'eiici-jua neces.-iria para resistir ás lebres e eiilerinidadcí inleci iosas.•101), -Uü, ãOO «: 1,01)0 eapsulas, o ipie perinille ao

as |ire:!cri|ições médicas. Cada cápsula
ii iioz oeim^iaiíiiiias e leva o iioini1 iJ<ilcti,-r impresso em prelo |ni'«]

Deposto, exclusivo, em PABIS, KIGAUD «Sc "PUSART, 8, filia Vivienue, S
i1Ní:ontuam-si.; km todas .y- i;iiMi.M,\eiAS.

Oriza-TonicaE
AGUA VfiGliT.vt. COM OS 1'Elli-UMliS Án.\l.\'0 

~À

QUALIDADE SUPERIOR
Para limpar os CABELLOS t conservar a Saádr di CABEÇA

lista loçio i o «Mr.icto djs sul.vtaiiciai detcrsivai i for-
tificatitcs da gcr.ia Jo ovo. Pelo seu uso, conserva-se o I
açclò c a s.iüuc do couro cabcllodo; imptde-st.o CaMh Jt
cahir. Os seus pcrfiiines sào suaves c deixam, depois de se |
ter servido delia, um cheiro agradável.

FEUiFtmES PIVBRJBOS

Mtuuel Arthur Fiirmlr* -
lusssabors I), JosspTiÍD» Css-
tnKnlsrFtrndrSfJosA Fnrmlra
llrsu-n ("Un»nt«<), JuhA Auguito

 ds Àxsviido Msrquas a sus *<•-
nhors D. Rulslls K.irr-lni MsrquaH
Inus-ntss), Diirnstrlo tyrlseo Tourl.
nha Filb<* a sus Maufiors D. Kli».
1'orroirs Totirlnlm (sitsantos), em ex-
tromo iisnliursilus pnrs oom ss pos-•os* nu- s« dif*asrsin Mompsahsr i
nltiros siorsds os rostos asortsns do
NiMi pressilo inulo. Hlliu e sitihsdo
ioefi l'rrr«)lr» Hriit» Fillto, ds novu
lliOii regam o oh-0'pin) il|,sss|stlroin
A mi*,.», liuji'.mu., s fsln tSda cur-
r«nt«, 4s ft l/2Iii'r*i,,ntfgrejt, «;,i
S. FrsncUcodo I'nii1s: pato quo ss
1'oufi'oisili •liiiiinsiiifluU sgrsdtcidii-.

COMUI-NDADOR
ÍUOS1.JOJI|IIIÍ.I)AS!IV1I f» «•niHiHhn iHr»-."!'»r

il» Hiiiifo iUiMUMo-ri-liil
ilo lllo il*alam*.ro «>oii-
viiin iioh miiltroN e im-
ri'1114'S llO NAU M»lll|»ra*

pruoliMiilo tinllrca «*. nIbIuii
o i'iiiiiiM.aa«l4iJor iiioiua/
•lllllllllilll llll Slli». ÍIMONUI'1 II-
itniiHMili' fiillcrlilo no ilio VO
ilo uorroutoi a u«.«i|o.ilrri>i ó
mUsii il«- Hi-linio din» i|iir
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NEW MOWN HAY
jOCKCV-OiiiB
M0SS-R0SI
VCTIVCRTtaMNDES

OHIZ»í« PAMPAS
JASMINJEapagne
TREVOL
C8S. BOUOUET

YLAMO VUNO
rOlNfrtWCOUPE
VIOLETTEIdDOIS |
OP0P0NAX

IOTROPB D1L.AIVO

, LECR AND, rertnmlsta. romecedor lt diversas cones istraig°Jrai.
i PARIS — 207, rua Suint-Honorè, 207 — PARIS

j. uRPOSITO NAS PR1SOIPABÍ SRnrUMASIAa l C\SÁS DE CAllRl.ÚniBIROS
iiLirohiian dai 'AUincoipOa ^yr^*:

Vcinl >-sg oin 1'rasV'iis do 10, iiU,
pUuiii.vtctiuliyo .saTiüraioi: Iodasí, ,] plLuaiiiiceuliço saliüniici' li

j Côifiiím ilôi.i^.fftgranjiiias
STI

TIBOlTKIi
GRANDES COKRIDAS A FE'

A ndiiiinÍ8tr*,l,Q e o.oorpo
loosoto do K.c-il» MihUr ,l«
Corta uinilitiii cid*br»r h..' .
na V li.ifiiH dn iDiuhl, hn oa-
poliu dn íui-HiB» K*i',i|». uma

misnn pur nlmii du f«,H*çldo ti'ti*nt"-
l»'sB»r*IRIcArdo JofciVQ-irtlioir Jrir.iltii;
« pirnontiiiicto da rdiirilto «rutiviiUm
osffjsrimtus, ilmlgAs é cotíipsohairoa
do illuHtro flntilu.

li

.. > i DOMÍNIO U DE KETEMBRO DE lÜSi
A'.*. II l'í HOIAS l».\ i1\.MIi

PRAIA FORMOSA. Iflffil
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ACHA-SE A VENDA
N-ESTE ESCRIPTORIO ' .

E OS SEO-ITIlsrTES LIVRARIAS

iWGTIINBROU
Hygionicà, iufalíívql e prose /ativa, a tmlca (\\ié cura,1 sem

nada jivutar-llio, os corri eutos antigos ou reçeiótés
Kiicoiitr.-i-Mj nqs iiriiici|mos 1'liain ,-ias doUiiivcrsn, 

"em 
Paris, ein casa

de J. l-Kiuit;, Pharmatíoutlvíoi Una 1 i uelien, iü^, Sucotísair dó M. linuu.

ANTÔNIO BWBEITOS

tvliirlii 

Ca«taaa n>
Mmi/.it UnrbellON e aoas
«iitendliM. Joõo iIim
Saul.is K^pvÍk, rriui-
ciai-o Auliiillo dc ülii-

KiilliArN. aloN«- l.lhn itr Al-
tMi-lilti, SI a n il oi oloai|iiliii
iMinrl». IMaaiia*! VtirnaailrN
ili* Oarvalkuv « h*I*h, Cur*¦rnltin t\ O. iiialto affra4r«>i*ai
a imliMon iiarpnifNi* nsulgbN
i|in» 'MPèiHtsnnlnirani on ros«
lomiibrtans ileNtra nollalUilo
«o pri»«brf« oitniMOã p'»c,
Ollli!,'»«l«ao «••Olll.lla.lra'. UlIliffO
o niiHo, ai.í^nlotVsiflra ile
«.oura RàrlirMoa, r«»«? «•»»«»
llif.s ro|cum m rnrtdo«»o oo^f-
qiilo ilf riNsloolIrpni ú ml*aA
•Ir srtlnt" «Ha, qiM> oor aliaa
ilo 1111'siiiu UiimiI» Im ila» s*r
reznila um nialria »!•* Niinta
HitH, iiuinnli». Nf>xa*fclra,
às «11% liora». "' V
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THERESOPOLIS
III) TI

...... /
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õ proprietário _d'.)Ht« antigo o '
ticipn aoa Meus i froiôuniMis o Hmiiros - "HOTEL PAI V

ira Rcrf-ntado estnbelocirannto paruo acabi ii .ornar a ai «.'dirçcçao di
Theresd} < >, ondo Bíipahi continuai

lhe «uniu .íioavam ansnuo ostsbélocid<iioavani qnsmi

ca-
üaí
m

ruin-Bo radicalmente ein poucai.m o xaropo o pílulas «lij
tico forruginoao, atiprovadoa poli
Kxcma. Junta dc HygióiivV, uuicoj
remedioH que, pela huii ooqipoaiçftJ
innocente * r«cüuui;ci'ln utlluituiu ,
podem UMir-mi mimo iri«|liçit ricoio.

ÉST<*51A.fòi>
O vinho dijroiitivo itu Dr. Ferrai

do Macedo nl.re o pjipetits, facilita n
.JilfeHl.iio c fortnlcii'. Bstpui.ttirõ. '.¦.«•.'•
nUuui ramuúio .ttut'--jbtujii ugirae?
reaultiidofc po tr.it.n •¦-.'--. .li .'¦()
çõi*H «.Btnmãi.liii.i..».

'../. MiiàiA;-,
darthros, sarnos. bouh.is.
Úo rosto, cqspá ii coinichiw
rmiiiiil!i "i.i.- "•,; ,i..iicii torneio uo ii
lh('<' e os sàbojietój antiherp.'lH s dt
Dr. Píiuíu Jiiiit ..,.(, ju i l. ia iíí||,;oi|
lico» "an>ni;idn.- isoiitr •, i." cqq!.jíi'-j;i-(
du Oüllo

Oarnier — rua do Ouvidor 7il
Faro ií Lino — run «10 Ouvidor H. ot'..
I/Hraiiicrt — ru;. du Ouvi 'or 611.
Glmmar;>K & Fer .inundo — rua do Ouvidor 1)5.
Sernpliitii \otfi Alveii — rua do S. Jo^é 07.
A. A. da Silvirl.obo — rua sete de Sotumbro 81.

Luiz Dupont — ru» da Unij»iii.yiinH 21.
J. Q. dn Azevii *t» — rua da Urujuavana 33.
Moreira Miixinnno & C. —'rua dn QuÍIhihIb 111.
Mutheus Costu At C. — rua da-Quituuda 120,
Jóki Niives Pinta 4: C. — rua da Quitanda 145.
A. Guiuiur&es 4: C. — rua do Ooneral C.inara 22.
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antí«ro"I10TKL PAIVA, na Varzoa i
i a merecer r confiança o amizade qu me tiiup

ao Alto. iiii
0 predio, oecupado pelo novo "I nti-l (.uillii-riiM-, tem a vantajren

ou iiihÍb bem eountruid 11 da' localidade, e do'r«.unir ris» «ua»
dopetidenciiis tudo quauto pódotoín ir confortável a inoThas',' o Rprsdavnnutll a reaidencia cm Thereaopolm i is ctiovalescentes e touristes da côrtie Petropolis, como tn-ja: jardim, pjn lar, banho» do chuva e do Cielioeifiv
appsrolhto (jyuin-isticos, carro, aninolia do mohtHria, billiaf, etc, etc. '

Pára informações, por especial f /or. com QBiSrSiW Dr.,I,opo4lè AÍbu-iiuoríjue Diniz, run do Hoeario *14, !ir. Matta.Maia, rua de S. Pedro ^4 scommendador Domingos Moitinho, rua Primeiro de Março 18 e no escri-
ptorio d'ostn folha, eom o Sr. Rruhr.i.

fr
Em casa de todos os PèrfuinistaseCabelleireiros

da França e do Extrangeiro
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ToilciS Cfttiir lll.)(Jl.l!iI(.i'!lt,

coutriun 11 vou m n» plVin m
(fi-uliliii, ruii .-. J. liviinVni-

» .1:
iím

W;S.Cf}

élli l-iiüOWt i-.», ¦,.(!, ,!
rui «Iln Oüiívja n
Ouvidor 11. Ik), iU a
tir. N-Jthií.iiot,.
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I11H11I urin ..l e |ii'.'itn
Hiriidoi nn• 'in rua .lii

btichitíãn do"(i
»¦¦ J:-Jl)-A-\nn
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V| ' * nm
approvado pela Hüsutna' .liinta-i, Hy.
giene 6oqiieni'«in r.eaolwifii «unitivo
tem iludo nn iihhum ti-mo; r. pe-tldãè expenuueius do inouioo.s e
di i ublco dl.-pensnm m ioreB elo-
«•''os. (.
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. fflr.especial
l'RKI'AHÀÜ() OOM Bl.SMWTUO

1,'or«C/imFA Y, Perfumista'
PARIS? 9, -Ri^^é la Páíx, 9, ÍARISJ
tT1*1 a-^. -Z/J

à«ia 1 vimos
«ií brtJOUX

IIun ilii "»inrricoriliiia 
|0

Vinho »ir«;cm e Lisboa, 400, 410 e
180 mM.

Vinil. BprdetUX, 4()0«500ríia.
Vinho lirmiooe Li»b«.t«, esnsõlsl.

tVOO réU.
Vinho» flum. cogn i'c e (liain*
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TIRO
Shotwm vtrp.jfugQ .eme-

rleáno, A D.'.j«l
$000 sd

rua Sete de Setembro n. 14, d
JcOad.

6$000 a duzis, na
bro n. ]i, drogaria

da André «Io Oliveira ,"
I. .iic.iÇ'.. í.

líapi PELA ACADEMIA l'Ô0M 
QUILHERMIíJA SANTOS

1 «fj,..-,--..,,. ,,o,

PREÇO
— o —

11 1 ; II I' '

É .mi. W «r.ollnn-

mimaKmaíqssuft fÉKÜS'
.mmmmmmm ferro

• m o.:.-.',dsGRIHAOLT'ft Cft, Pharmaooúticos era Paris, 8, Rú* VltHetÜé'""' "*' l:llí"!":
AufflitMiHinfkanotf! jea ofíicial dt írau»(m-ipííovad»pelí Junta «íM^'Ôjft)nâit -',' ír-, oli«'vl).,Fnzqm 25 annos quo p Roíró, olomoiUo-prinolpal do-sihijjiio, a frúii* Real tônico «iitwir.r *nsife»aBíTOaiiaw.^.sy:

, o oôrliniijrdaciiilioruBráfliivüI.

}',v-*'vBlÍ!.'l'l » 'ippclitis.. êsliniii .ruiu o oriuníf'ílé (JTJÍÍCa. e FERRO do
Ri l'i ivili',i:i* 

'-''SMPnlliJss-o abijitifliis
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1 oriiiinisino e r
provi>iiicntos. do« rapofereoimento dosannuemciiusiiliillidi. os jisspa e o.Síiniiiio, o XAROPE

Cfitfi

Vi!ofAttpPE),ó,pr(íp,,ral(ro'. "m 
vlrt

-àaTdr^^-rt ^ >& i>j < i-f - iraã 'Hgaua raf ii'7 BHÉ•íM^- -¦' ....
Ai í. ¦: .. .

_NAS 
PltlNClPAES PU/ IIMACIAS.K

paru US possôus
imOOAHUS.-'

BMERBZA 00 AHTISTa hklLer

HOJE
liiiWÊí ífíéllfio de p|

\ 18a reiirr.HiViilni-íio
Il IJ ¦ i| BU 1MJ 1 ,(,¦ - - i..' a fi.
da notarei o^arn-cómita- v'fn>3 ác 6*s

e 4 quadres* trailticjRo livre
MchAItTírÜíi'A'-,íiVl5í)Ò,

!miís.icas'do sfam^W-MiieliifiVO."
''"™''''\!;yii}ti>itWT{

O PRÍNCIPEw,
-Toma parle tia íppaiiiiir
(. è...j . ! ,' linii-i i slij if F

SlMMIIiriOK,
" Vcstuíirins, , '

itflervyoN
titdonovoiriqui-KiiiM, tl uu ,iKor-• i.l«.ó|.«jira-n04

| Vi- 8 1/2 hois». 
' 

,A'n 8 1/2 hi.w..

ajaaBaaajaHaajajjaMhBjjjBBBiaaMBjBjaajBBBBjajaB" tÁs^~

0 XAROPE 8BDÍT1T0 PEITORAL
na • ¦ ob .

VEIGA •
approvado pela Kxcma. Junta do
lljgicne.é o mai» efflcaz psra a cura
completa das tomes, defluxos, bron-
cintai, etc, aasiao-tom demonstrado
as experiências de larf os annos. (¦
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EMPREZAVkrHERRMAI^N

1 MirANiiA-.rrAlMU
- Wt ALTA CUtlllMA

ÇQiula-fcira 25 ie gQtemíiro
if ri ht *" r *i\ a i'f/*»'*' ' »»• ' *¦ * v ' vUiJ

rniide comedia em 4 aotoalio thiutr.) (ivmiiMnio de Pa'rii.,nbr
,;„, VlIrTOíUK.N SAKDOÜ- ,5

>., .l« Achdi:mia'Priincoza
»"s'<""l74VrHi.,

ViiSibaiIo, a-J.-araüdtffuníillrj
xlr.iot.tiir.iriu. liubíii'p-frigrtoÇ/if

Lâ FUiWBWMT

is

"rümiMiuB

circo dos.ibhXus CARLO j

Çniula-feira 25 ie Setembro de 1884
Inf ereHafaata m ex-

traurilluarlo tokpeetiseulu ;- SurprshsnílBntw-trabalhoB
... ...Píli" celebre

J |i\''l«foi.ri| ii.i 111 oiii;NEL^ipNFAtólLY
faiH.v.TiXl? JT'i l o. il*i ;¦,-*; i .

, O novo artists
.1. .F>E-Ll.'X -ftJir-TT.-i* -ir

* «-"il.ilomlmío ' ' ' '
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