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OORTE
Entraram de semana a Snas Mages-

tades Impenaes, os Srs.: camarista,
conselheiro Visconde de Carapebus;
veador, conselboiro Francisco Augusto
de Lima e Silva; medico, conselheiro Dr,
Visconde de Souza Fontes.

Fazem annos hoje as Exmas. Sras.:
D. Maria Isabel Ancora da Luz.
D. Maria Carneiro.
D. Maria Isabel Ferreira Panasco.
D. Amélia Moraes de Ulhôa.

E os Illms. Srs.:
Commendador Paulo José de Faria

Brandão. ' .
Venancio Antônio de Oliveira e Silva.
Antônio Maria Cardoso Figueira.
José Gonçalves dos Santos.
Albino Gonçalves de Carvalho.
Frederico, Bino do Sr. Dr. Carlos Per-

digão.
*

Fez annos hontem a Exma. Sra.
D. Isabel Marcondes de Andrade Fi-
gueixa.

Casou-se hontem, na matriz do San-
tissimo Sacramento, o Sr. 1° tenente da
armada Luiz Pereira Arames «om a
Exma. Sra. D. Amélia d'Ávila Ribeiro
Muniz.

Foram testemuohas os Srs. tenente
Martiniano José Alves Ferreira e sua
Enua. senhora e o Sr. tenente José Ha-
phael de Azevedo Vianna.

*
Casou-se na quinta-feira ultima, na

igreja de Nossa Senhora da Conceição
da Gavda, o importante negociante da
cidade de Campos Antônio da Costa
Caldeira com a tíxma. Sra. D. Adelaide
de Abreu e Silva.

Serviram de testemunhas, por parte
da noiva, o estimado capitalista João
José da Costa Oliveira e sua Exma. es-
posa, e por parte do noivo, o importante
negociante desta praça João Teixeira
de Leão.

Agnla de Ouro.—R. Ouvidor 30.
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CAMILLO CASTELLO
IV

AS CRENÇAS DE CAMILLO
ULTIMO DO ULTIMO

Seria bem cândido aquelle que to-
masse á lettra certas bromas do autor
do «Cancioneiro alegre», pouco revê-
rendosas, ás vezes, para com o catholi-
cismo. Elle faz espirito e d'ahi não
passa. Arremeda um papá que carrega
o sobr'olho para um filho muito tra-
vesso, de três annos, de tal sorte, porém,
que por baixo da candura assustadora
transparece a furto um sorriso affecti-
vo. As palavras de um romancista não
podem ter o alcance das de um homem
de sciencia, que faz propaganda de im-
piedade a golpes de malho de theorias
o de factos. - Não louvarei .por fôrma
alguma que Camillo Castello Branco
capitule demais com o meio e a epo-
cha de radicalismo doutrinai era que
vive. Mas sei que a aura popular,
nos dias que correm, só se arenitecta
ácusta de liberdade e de originalidade
de pensar. Nada tão fácil como aca-
rear celebridade por uns lazzis api-
mentados contra os respeitos tradi-
cionaes de um povo que assiste ao
fechar de um mundo e ao raiar de outro
bem diverso. O que revela, portanto,
coragem e convicção ó afflrmar, em
plena actualidade, as verdades que têm
contra si o incommensuravel inconve-
niente de não serem originaes alé ao
absurdo, eu, pelo menes, de não serem
frescas, embora, em compensação, abar-
rotem de bom senso. Uma d'estas ver-
dades antigas é a da existência de D^is,
e Camillo Castello Bran.:o tem-n a ífflr-
mado, mesmo nas suas derradeiras
obras. Ora isto é mais significativo do
que as Ires quartas partes das suas li-
herdades de linguagem.

Alguns similes sobre e que acabo de
asseverar.

Na «Brasileira d« Prazius» ha um
quadro traçado de mão de mestre, que
eu quizera reproduzir por extenso. E' a
noite do assassinato, que um persona-
gem do romance, Melro, vae commetter
victiraando um pobre diabo, por nome
Zeferino. Bello, e até admirável como
realismo de fina estofa.

Depois de carregada a espingarda,
apezar dos embargos gemidos e lagri-
mados da mulher, Melro sahe de casa,
por volta da meia-noite, para realizar a
damnada tenção. Embrenha-se pelo
matto dentro. A noite esiá escura como
o interior do uma mina. Nenhum raio de
luar a esbater a treva na luz, nem uma
só estreita no céo. Tudo dorme no po-
voado, a não ser o môcho e algum cão
de guarda que ululla ao longe, á beira
da estrada rural. O mysterio d'esta
noite sinistra casa-se com o mysterio do
desígnio d'este homem que corta, a
deshoras, a brenha deserta. Melro ca-
minha a passos largos como quem não
teme o «faça alto» da policia nocturna.
Mas... a cada passo embica contra os
estrepes e pedras que alastram o chão
e lhe arranham a epiderme.

« A Providencia, diz Camillo n'este
ponto, tudo fez bem feito. Ao l^ngo do
matagal, por alta noite, elle posta as
patrulhas dos seixos e dos tocos para
fazer tropeçar o assassino e accordar-
lhe na memória, como um remorso, o
crime que vae perpetrar.» (Cito de ca-
beca). Como é espiritualista e como é
bello este pensamento l

Quem escreve como elle escreveu,
outro dis, na «Illustração Luso-Brazi-
leira» de 20 de Abril do corrente anno:
« Eu de mim creio que Deus, autor das
angustias d'alma e corpo, deve ter
creado também algum anodyno que as
mitigue. E se não é a oração, que ha-
de ser?... Mas se ha ahi desamparado

em sentido algum, o movei secreto da
virtude que dá a uma novella de espha-
celos a sua única face luminosa e atira-
hente.

Não é atheu quem, por mais que uma
vez teve o nobre sobrecenho de arrostar
com a enorme impopularidade de de-
fendor a Companhia de Jesus contra as
verirnas obrigadas de uma sciencia his-
torica mais coxa que a perna de Vul-
cano.

Não é atheu quem pensa tanto em
Deus e traceja tantas vezes sobre o pa-
pel o seu Nome incoramunicavel. Amda
quando nem sempre lhe façam alas,
nos livros de Camillo, umas phrases
muito respeitosas, certo é, não obstante,
que esta insistência demonstra nao o
haver por ora banido do cérebro nem
do coração, conforme o fizeram Buchner,
Huxley, Moleschot, que na observação
do grande Cosmos constellado de astros
e de furmosuras, nunca souberam ler
no baixo da sublime pagina a assigna-
tura de Deus.

E eis aqui por que eu sustento, contra
muitos talvez, e sustentaria contra o
próprio Camillo, se preciso fosse, que
elle não pôde ainda nem poderá mais
emigrar totalmente do espiritualismo,
por onde, da crença no Supremo Intan-
givel e na vida d'além túmulo.

Não se arranca aos sessenta annos
ura coração nem se desloca a attitude
de um cérebro que a fé moldou até aos
vinte com seus dedos de pureza e de
castíssima luz, principalmente quando
esse cérebro e esse coração são altivos
de mais, c "mo o de Camillo, para dizer
convictos á matéria estúpida : Tu és
tudo; eu que te julgo e faço de ti o que
me apraz, não passo de uma partícula
de ti mesma.

Quizera apenas o signatário destas
linhas que o espirito do meu amigo ces-
sasse de tergiversar e de vez. E' tempo.
E' bem tempo de tomar o seu partido
definitivo sobre as eousas, as idéas e os
homens, A idade hoje provecta do exímio
escnptor ó uma liquidação, dravém que
o publico recolha as suas ultimas e so-
íemnes reflexões, snbstratum de um
meia.io de século de estudo, de expe-
riencia, de desenganos. Addicionou par-
cella3 a parcellas n'esta larga ¦ e mono-
tona aritbmutica da vida, somme agora
e tire a prova real. No inverno da nossa
existência o frio envolve-nos o coração
como o gelo das regiões polares cinge
de súbito, o vapor surto nus seus mares;
mas uma' assombrosa e, se assim posso
dizer, cerulea diaphaneidade opera se na
inteíligencia, onde se dissiparam, sob a
acção do tempo, as ultimas nuvens das
illusõtis. As palavras de um sábio e de
um velho deviam ser só provérbios.

Eu espero que com Victor Hugo, dis-
cursando como nunca no parlamento
francez, poucos annns antes da sua
morte, Camillo verá «Deus no fundo do
quadro da natureza e da historia», e
vel-o-ha com a claridade translumiuosa
dos videntes, em face de todas as dece-
pções cahidas e de todas as evidencias
transmontando nos paramos do seu
pensamento. Melhor ainda do que Victor
Hugo, elle verá no eterno Christo,
como o vêm Pasteur e Mivart, Ferrari
e César Cantú, « a suprema perso-
nificação do bem moral.» O próprio
Renan, ofraseado pelos clarões do chris-
tianisrao a jorrarem do Evangelho, cahe
no seu «Marco Aurélio » aos pés d'esta
instituição messiânica, para proferir
as notáveis palavras que seguem :
«O christianismo poderá snffror, atrayez
dos ciclos humanos, innumeras modifl-
caço s, porém o fundo permanecerá im-
mutável. E' o systema moral mais per-
feito que nos seja dado conceber.»

Tal é o perQl exe.mpto e verídico
d'isso que eu chamarei, não a vida. mas
a psychologia de Camillo Castello Bran-

galarim dos titulares, vive uma vida r
obscura no seu modesto at nome de
S. Miguel de Soide e não me recordo
que se tivesse nunca elogiado a si
mesmo n'uma única das mil e mil
paginas que tem escripto.

O seu encomio pertence a nós e 6 tal
a altura do gigante das lettras porlu-
cuezas que ou, pretendendo preconizar-
lhe o mérito, apenas consegui serjuito.

TELEGRAMMAS
ELEIÇÕES NO CEARA'

Abacaty, 2 Julho.

Venceu o grupo Iblapaba as eleições
municipaes e juizes de paz.

Victoria, 3 Julho.

Seguio hoje para o Rio o vapor pa-
cional Mathilde.

VAPOR FRANCEZ «PROVENCE»
Cabo Fbio, 3 Julho 6 h. tarde.

Passou por aqui às 5 h. 30 m. o vapor
francez Provence, procedente de Marse-
lha, e que commuuicou á terra nao
haver novidade a seu bordo.

EXPULSÃO D05 ORLÉANS E
BONAPARTES

(Kio Montevidêo)
Paríz, 24 Julho.

Os príncipes Jeronymo e Victor Bo-
naparte partiram hontem à noite, bur-
lando assim os desejos de seus amigos,
que desejavam fazer-lhes manifestações
e que não contavam com esta inespe-
rada partida.

NAUFRÁGIO DO VAPOR «TAGUS»

Bahia 3, às 6 1/2 manhã.

O vapor Tagus, que havia encalhado
na barra falsa, está salvo.

A alfândega mandou para Catxa
Prego uma commissào para recolher e
inventariar os salvados.

Hoje devem reunir-se no Cassino
Fluminense, á 1 hora da fnrde, todos
os núcleos de senhoras que, a convite de
Sua Alteza Imperial, tomam parto na
kirmasse que deve realisar-se no dia
18 a favor do asylo de Santa Izabol.

Na eleição a qne se procedeu ante-
hontem na Santa Casa da Misericórdia
foram nomeados «leitores os irmãos:
Srs. commend.idi r Antt>n;o Gomes Nelto,
Dr. Antônio de Paula Rimos Júnior,
Barão de S. Francisco, Barão de S. Vi-
etnr, Carlos de Almeida Magalhães, Do-
initign8 Joaquim Bernardes, senador
Jüàu Lins Vieira Cansanção de Sinimliú,
commendador José Ferreira Leal, com-
mendartor José Ferreira Alegria e vis-
conde de Carapebús.

Supplentes: Dr. Lopo Diniz Cordeiro,
José de Almeida Sald raha e commen-
dador José Pereira díi Rocha Paranhus.

A eleição do provedor e da Mesa,
que tem de servir no anno compromis-
nai de 1886 a 1887, realiza se hoje, às
9 horas da manhã, na sala do consis
tono da Irmandade, depois da missa do
Espirito Santo.

Sua Magestade o Imperador designou
o dia 9 do corrente, ás 11 horas da
manbã, para so proceder à experiência
do preservador Cavalcanti.

CÂMARA MUNICIPAL
& SESSÃO ANIMADA

nOUS VBHBAOORBS RESIGNAM O CARGO

A' sessão de hontem compareceram
os Srs. Pereira Lopes, O. Brito, Emílio
da Fonseca, Pinto Aleixo, Carlos Clau-
dio, Possollo, Alexandrino do Amaral,
Nunes de Souza, Pinto Guedes, Costa
Ferraz, Rabello, Moura e Piragibe

A discussão provocada por uma pro-
posta do Sr. Possollo para que fosse de-
mittido o Dr. Magalhães Castro Sobrinho,
secretario da Câmara, seguio sempre
animada e entrecortada de apartes, ter-
minando em um charivari de gritos e
protestos.

0 INCIDENTE

O facto que motivou a proposta está
no domínio publico: depois de uma
sessão, o Sr. Dr. Magalhães Castro ag-
gi-edio o Dr. Possollo dentro do water-
closH contíguo á sala do presidente;
d*ahi, o acto do Sr. Pereira Lopes sus-
pendendo immediatamente aquelle func-
cionario e a reunião secreta dos verea-
dores, na qual se tratou do facto.

quenenhum allivio experimentou oran- co. A posteridade já principiou jtm

CANAL DO PANAMÁ
Para acompanhar o engenheiro Bou-

nafous, representante do Sr. í-erdinand
Lesseps, foram escolhidos os engenhei-
ros Ezequiel Correia dos Santos, Victor
Nabnco, Costa Real e Aquino ei Castro.

A lista dos candidatos foi affecta ao
Sr Dr. Parreiras Horta, director da se-
crétaria de A«rieultura, para ,n[orum'ír
deaccordo com o pare:er doclub de
Engenharia, acerca da cap icidade e
aptidão tecbnica dos pretendentes.

.-, «li»"

HOSPEDES E VIAJANTES
Estão tfesta Corte, morando nos lo-

oares indicados, os seguintes Srs.:
* 

Getulio Guarita, sócio ria importante
firma Gàídinò Soares Pinhão, de Ube-
raba; rua Primeiro de Março n. 68.

Manoel Joaquim de Vasconcellos e
Sour.a, importante negociante emS José
da Boa Vista (Paraná); rua Primeiro
deStaonÀntonio Martins £e M-me^'
de Si Sebastião da Pedra Branca : 1.

Capitão Jeronymo José de Souza, na
Varttem Grande de Itajubá. '
í-Jnsé Francisco de Faria, de Itajula ;
ambos importantes fazendeiros; l.
° 

Aníoni'o7'josó Rodrigues, importante
capitalista e negociante em Curitiba,
rua do General Câmara n 31.

José Ribeiro Bernardes, com su.
Exma. familh, sócio da importante firma
BÍrnardes & Filho, de lutiaya; rua
Primeiro de M»rço n 109

Pedro Mendes de Suuza, de S. Do
mineos de ibitipoca. .

José Pedro de Souza e CesarioJnsé
de Lima, da Con-eição d« Ibitipoca;
rua Primeiro de Março n 90

Dr Francisco de Paula Guimarães,
CTn"sua Exma. familia,_do Porto das
Flores- largo d» Guimarães n 21. _

Capitão João Evan?< lista Guimarães
com sua Exma. família, de Santa IsalW
di Rio Preto; largo do Guimarães n 21

Segue amanhã para S. Paulo o br.
Dr. A. Pereira de Queiroz, advogado
n'aquella cidade.

Segue hoje para Minas o Dr. José
Dias Maynard, engenheiro chefe do
prolongamento da estrada de ferro da
Leopoldina.

Chegaram : de Fnburgo os Srs. Ma
noel Ferreira da Rucha Júnior, Manoel
Barboza da Cruz e AfTonso F. da Costa;
do Bomjardim, o Sr. José Fernandes
d0L 

Chegaram hontem da província de
Minas Geraes e acham-se hospedados
na rua da Candelária n. 41, os Srs Theo-
tonio Rodrigues Pereira, Antomo Rndn-
gues de Oliveira e Nicolau Juse ria
Silva, negociantes da Conquista.

do, antes de negar a existência de Deus,
nrocure-o. Vá sósinho. Suba aos espi-
gões das montanhas ou desça aosre-
concavos dos despenhadeiros. Isole-se;
procure-o abi e espere o... Quando se
sentir penetrado d'uma serenidade hu
milde e reportada como a paciência, ahi
está Deus:» quem escreve isto, digo,
não ó atheu.

Não é atheu quem, arrependido de
ter traduzido um livro contra um dos
dogmas da religião em que fora educ ;d >,
mamla recolher das livrarias todos os
exemplares que estavam á venda, e
m'os mostrou empilhados, aos cem,
sobre as estantes do seu escrintorío.

Não é atheu quem nos «Volcõos de
lama», publicados hontem, incarna n'um
padre catholico o papel mais sympa-
thico de todo o entrecho. Não se faz de
uma religião em que se não crd mais

elle e pôde se hoje era dia dizer d'este
homem cora a serenidade dos nomes que
nos offerecem uma perspectiva histórica.
A amisade que lhe tributo nada estraga,
sendo, ao invez, uma segura garantia
de ura mais intimo conhecimento do
homem. Todavia, não deporei a penna
sem observar um facto que projecta
s' bre o objectivo do meu perfil uma irre-
sistivel sympathia.

Este homem que teve a alta honraria
de ser visitado, em sua própria casa,
pelo mais liberal de todos os príncipes
e pelo mais decidido apreciador das
lettras e dos litteratos que se assenta
em um throno, pelo Imperador do Bra-
zil, este homem sobre cuja fronte, assim
Portugal como o Império Americano
de ha muito collocaram o laurel dos
iramortaes, este homem que o governo
do meu paiz acaba de fazer subir ao

SPORT
Até fins de Agosto dave estar prom-

pta a baleeira Guanabarense, mandada
construir nela tripulação da baleeira
Rainha de Portugal, vencedora na regata
inaugural do Club Cajuense.

A nova balaeira, que ó a 8 remos,
mede 40 pés, de comprimento e 4 de
na bocea sua maior largura.

*
JOGKKY-CLUB

Este importante prado realiza hoje as
suas corridas, com um excellente pro-
gramma.

Os nossos palpites são :
No Io pareô, Sybilla ou Aurora.
No 2o pareô, Monitor ou Flotsam.
No 3° pareô, Boreas ou Sylvia II,
No 4o pareô, Phrynêa ou Fanfaron.
No S° pareô, Ivon ou Nicnnfy.
No 6o pareô, JMonifor>ou Piutus,
No 7o pareô, Plutão ou Bolívar,
Nu 8o pareô, Bayecco ou Druid.

*
CLUB OLYMPICO GUANABARENSE

Dissemos ha dias quanto nos tinha
parecido attrahente o programma para
as corridas de hoje neste club : agora
devíamos contar o «suecesso» que teve
o quadro da corrida com obstáculos,
exposto hontem no noso escriptorio. Mas
contado não se acreditaria.

Foi nomeado delegado especial do
inspector geral da instrucçãotpublica
na província das Alagoas o padro Do-
mingos Leopoldino da Costa Espinosa.

Foi nomeado pelo Dr. juiz de direito
da 2" vara do orphãos o escrivão do
jury Sr. Buarque de Gusmão, para ser-
vir nos trabalhos da libertação dos es-
cravos sexagenários.

A SESSÃO

Rompeu o debate o Sr. Pinto Guedes,
apoiando a proposta e provocando sohre
ella uma discussão, que seria evitada
s« o nobre vereador so limitasse á jus-
tifkativa do voto, sem envolver-se em
considerações qu* fatalmente deviam
suscitar contestação.

O Sr. Emili.' r!a Fonseca sente-se
obrigado a filiar á vista da exposição
de facios, feita pelo Sr. Pinto Guedes, e
que o collocam na contingência de di-
zer o que sente...

O Sr. Pinto Guedes: — Nada de dis-
cussão, quero voto...

O Sr. Erailio da Fonseca: — ... Tem
usado da calma necessária, e deseja
que o Sr. presidente o mantenha com a
palavra. Quer saber qu m autorisou a
publicação da portaria da suspensão do
secretario...

O Sr. Pereira Lopes: — Fui eu.
O Sr* Emilioda Fonseca : — Entende

que a pena já foi demasiado rigorosa
para um facto quo considera pura-
mente particular.

O Sr. Moura pergunta se o facto foi
publico ou particular; não nega, ailmitte
que tenha havido aggressão. poróm não
pôde consideral-a como uma offensa
atirada à Câmara ; não é o Sr. Possoln
n primeiro vereador desucatido por um
funecionario municipal...

O Sr. Alexandrino: — Qual foi o ou-
tro ?...

O Sr. O. Brito : — Quer mo parecer
que o Sr. director do Matadouro...

O Sr. Alexandrino :—Nào era empre-
gado da Câmara...

O Sr. Moura :—Por isso foi nomeado
para elevado carpo,

O Sr O. Brito (ao Sr. Possole): — Se
elle correu atraz de V. Ex. diante de
muita gente...

O Sr. Moura:—A questão ó toda pes-
soai; se o facto oceorreu no edifício da
Câmara, a providencia do Sr. presidente
suspendendo o secretario foi bem to
mada, apezar de não estar esta punição
no grão do delicto praticado...

O Sr. Possollo :—Sinto muito não po-
der concordar...

O Sr. Moura:— A Câmara já tem ma-
nifestado o quanto censura e reprova o
acto do secretario, por isso ó que vota
contra a proposta.

O Sr. Possollo admira-se de que a

Câmara, por questões de nonada, tenha
usado do mesmo rigor que agora recusa
tratand>se do desacato a um vereador,
dwrespcílo ao presidente e desprostigio
da Câmara e ao qual pretende dar cara-
cter pessoal. ,-. .•"_•

O Sr. Moura : -Não compete a Ca-
mm impor demissões por desvio de
condueta, mas sim por erro de ütlicio...

O Sr. Rabello falia porque tem de
V"taro não quer deixar que a duvida
paire no espirito dos seus eollegaa; se
o Sr. Possollo afTista a questão do ter-
rno particular para entregal-a ao do-
minio publico, deixa a cada ura de seus
eollegaa o deliberar conforme a sua con-
•sciencia, sem se julgar üffendido em sua
susceptibilidade. -•¦ , . .

O Sr. Possollo:—Nao": apoiado; te-
nho o direito de critica.

O Sr. Rabello: —Sem duvida; vou
votar sem olhar a indivíduos, nao vejo
nem o secretario nem o vereador... •

O Sr. Possollo: —Ora, isto é uma
fârcA 1 * • •

O Sr. Rabello: —Tenho justiiicado o
meu voto. n

O Sr. Gosta Ferraz : —Confessa que
não se queixa das amarguras por que
tem passado; podia excusar-se de to-
mar parte na diseussão, mas apezar da
robustez do seu espirito e do despreze

3ue 
vota ás eousas terrenas, não pôde

esligarse das suas fraquezas; vem
externar a «ua opinião ; acha-se diante
do amigo de trinta annos, ao qual sem-
pre soube corresponder/e da dignidade
da Câmara, e evocaado as recordações
da infância, indeléveis no coração hu-
mano, declara que não tem coragem
para lavrar a desgraça de um pae de
família... O acto do Sr. secretario nao
foi resultado da deliberação de um In-
dividuo no pleno goso do seu entendi-
mento, tanto que no officio dirigido ao
Sr. presidente elle confessa-se muito
arrependido; o Sr. presidente andou
bem e a pena moral foi inrtaensa para
um homem que se prosa.

a votação
Encerrada a discussão, procede-se á

votíção da propssta. .
Votaram a fivor os Srs. Pereira Lo-

pes. Pinto Aleixo, Possollo, Alexandrino,
Nuoes de Souza e Pinto Guodss. To-

Votaram contra os Srs. 0. Brito, E.
da Fonseca, Cláudio, Costa Ferraz, Ra-
bello, Moura e Piragibe. Total 7.

RESIGNADO

EapectneuloM boje:
Recheio Dramático.— Dizendo-íe qu»

vae hrje à sceu.» n'este theatro a exçel-
lente peça de Sardou—Dora, eeta feito
o reclamo.

cargo
O Sr. Possollo, insistindo em que dio

houve de sua parte intenção pessoal,
nunca, pensou que a Câmara fosse con-
fraria de caridade, ninho de interesses
políticos. Dfdara que deixa a sua ca-
deira de cahe.çi erguida, e ox^là que
todos os seus collegas possam fazer
outro tanio.

O Sr. Pinto Guedes, não vendo resa-
rida a offensa atirada á Câmara, resigna
o cargo de vereador.

No meio de vchementes protestos,
um charivari em que nimbem se en-
tcnlia, parque todos gritavam, o Sr.
presidente levantou a sessão à 1/2 hora.

LE MONDE OU L'0N S'AMUSE
H0J&

Corridas de cavallos no Jockey-Club.
Ronds extraordinários da companhia
Villa Izabol.

*
Coi ridas no Club Olympico Guanaba-

rense.
*

Dannte a tarde toca no Parque d'Ac-
cl «mação^a musica do 10* batalhão de
infanteria.

*
Na escola da Gloria, às 11 horas, con-

f rencia pelo Sr. Dr. Feliciano Pinheiro
Bittencourt, sobre o progresso frisseien
tias e da lüteratura na Allemanha.

*
A b:»nda allemã toca de tarde e à

n uto no Passeio Publico.
*

Rçnna-se ao meio dia na escola da
Gloria a directoria e conselho da Asso
ciação Promotora da Instrucção.

Luçjnda.—A serie iuinterrompida de
enchentes que teve a JMha do Mar em
suas representações n'e»te theatro, nao
basíou para satisfazer o publico, para
quem è sympathico aquelle punhado de
bons anüstas,que esforçam-st" por agra-

Pedido» e mais pedidos forainfeitos
á empreza para levar hoje a fV.lna do
Mar, e ella, condescendente seuipre,
não tem mãos % medir. Os bilhetes yao
marem-fòra.

Antes assim... . 
'.,>$

Sant'AnnX.—Não é tio eedo qu» sae
de scena a Violeta eoseu vaneco. O pu-
blieo applaude-a e ella continua a fazer-
lhe facecias com a graça e esplendor
cora que a empresa a adornou.

Repete-se hoje, principiando o espec-
ttculo com o !• e 2" actos do Boecaao.

Phbnix Dramática—Raalisoutse ante-
hontem a 1* representação da peca m*-
ritima O Mil Trovões pela companhia de
que ó director o estimado actor Galvao.

O dramsxujo entrecho prenda ecom-
move o espectador, e que está destinado
a fazer prospera fraireíra n^ste theatro,
approxlma-se muito da Ftlha do Mar,
comquanto não seja casado no mesmo
molde. ,. . .. ..

03 papeis foram bem njatribuidos.
Mendes Braga, a quem coube o de

MU Trovões, foi quem mais so encarnou
no personagem que representava. Luiza
Leonardo justifica de mais ent mais o
que d'ella Jà uma vez dissemos:— esta
talhada para ser uma das nossas me-
lhores ingênuas; Delphica deu ao seu
papel uma discretissima interpretação e
foi por isso merecidamente applaudida :
Beraacchi, que tem um bom jogo de
scena, encontra ainda tropeços em fal-
lar o porluguez correntemente, mas
mesmo assim, não sacrificou e papel
que lhe foi confiado.

Teixeira foi exagerado e apresentou,
como faz em todos os dramas, o typo do
moleque da Honra de um taverneiro; ó
este, porém, um mal de que se corrigira
quando quizer, porque para tanto so-
bra-lhe estudo e amor à arte.

Galvão estava em seu elemento;
o drama dá-lhe grande margem para
fazer-se applaudir, e elle soube tirar do
sou papel grande partido.

O drama agradou mnito, sendo todos
os artistas muito applaudidos e muitas
vezes cfi.amados à scena, onde ecoaram
mil trovões de applausos.

Chega hoje de S. Paulo a grande
actriz Sarah Bernh.vdt.

Dos viajantes as queimas
jà não tem razão de ser',. .
depois que as malas d'oSeixas
se fizeram conhecer;
e tanto n'ellas se falia,
que a gente pensa agora
em dar .um gyro là fora,
para comprar uma mala I...

Os accionistas da Companhia Geral
de Seguro» devem esur nom a pelle a
esloa-ar, de contentes. Quarenta por
cento de dividendo I

Uma directoria que se estreia assim
merece ser collada no cargo, pois diífl-
cilmente se poderá fazer mais do que o
fizeram os Srs. Beginaldo Cunha, Fer-
nando Cardoso, Manuel José de Carva-
iho e Sabino d'Almeida Magalhães,

Companhia Conatrnctora.
— Carros, rodas e wagons para ferro-
vias. R. Conde d'F,u 480. (•

Hoje são as eleições para a nova
directoria do Club dos Tucanos.

FOLHETIM

THEATRO LYRICO

A FAVORITA
Hoje era dia, quando se ridiculirisam

modulações simples como pueris e effe-
minadas; quando os compositores não
se importam com o preceito de Papá
Haydn, de nunca mudar de tom em-

quanto se não tiver dito tudo que ha
a dizer n'aquelle tom ; quando o paladar
musical requer operas condimentadas
com toda a prodigalidade de misc-en
scêne, e servidas com o maximum de
barulho e o minimo de construcção me-
lodica; quando os recursos da orchestra
estão sujeitos ao mais pesado tributo e
os cantores taxados até aos últimos li-
mitos de suas forças; ó pouco provável
que uma opera do calibre da Favorita,
com o seu libretto um tanto duvjdoso, e
o sou acompanhamento a guitarra gran-
de, como Berlioz denominava a orclres-
tração de Donizetti, desperte grande
entímsiasmonos dilettantiaetnaes,sem-
pre na pista de alguma novidade om
combinações instrumentaes, e surpren
dente em esplendor de enscenação;
gente que vae ao theatro não só para
deleitar os ouvidos, como lambem para
espairecer os olhos.

O emprezario, portanto, que quizer
fazer suecesso com peças como as que
tão prolificamente sahiram da penna do
cysne de B'irgamo,ou do cérebro igual
mente fácil do seu contemporâneo Bel-
Uni o siciliano, tem de apresentai-as
antes das composições da classe das
« grandes operas», ou do contrario
ellas não podem deixar de perder o pe-
queno interesse que ainda possuam
para a maioria dos freqüentadores da
opera lyrica da actualidade.

Têmpora mutanlnr—e a simplicidade
melódica dos Puritanos, e o estylo gra-
cioso, se bem que pouco attrahente, da
Favorita, tom de ceder o logar ás com-
posições mais musicalmente scientifi-
cas, embora mais ruidosas, que fazem
as delicias do publico em- geral, e de
dez casos, em novo—pelas enormes
despezas necessárias para leval-as á
scena—a ruina dos emprezarios os mais
emprehendedores.

Deve-se, portanto, julgar pela repre-
ssntação da Favorita ante-hontem, como
seriam recebidas todas as operas de
Donizetti se se apresentassem imme-
diatamente apoz a Aida> de Verdi, não
citando nós o Fausto, porque não tem
logar na categoria das grandes operas;
e quer fosse duvido á casa apenas
oecupada em metade, quer á natureza
pouco interessante da peça, pareceu-
nos produzir ella eííeito pouco profundo
no espirito do publico.

D'este resultado, todavia, não foram
os principaes artistas nida culpados,
pois que todos se empenharam em cum-
prir conscienciosamente a sua tarefa, e
sahiram-se d'ella bem—o que foi com-

provado pebs applausos constantes do
auditório.

Uma das principaes feiçõss do es-
pactacnln foi o desempenho do papel
de Fernando pelo Sr. Figner. Este
artista, à proporção que apparece ao
publico, conquista e augmenta o seu
grupo de amigos e admiradores; e
pela sua interpretação da parte do des-
venturado noviço, deu mais um passo
nas boas graças do publico O modo
como cantou durante toda a noite, cara-
cterisou-se pelas qualidades admiráveis
que reveleu no Fausto—a mesma escola
excellente, a mesnn enuncinção ciar*
e o phrasear soigne; os mesmos effeitos
de clarooscuro, que tanto se notaram
na obra de Gounod. A interpretação do
*Spirto gentil» foi excellente, distinguiu-
do-se pela grande pureza de estylo e
cuidado nos detalhes.

Igualmente agradável foi a maneira
como interpretou o papel de Leonor a
Sra. Medéa Mey, que mostrou severi-
dade de estylo e dignidade de presença.
A conhecidissima romanza do 3o acto,
cantou-a ella brilhantemente, conquis-
tando bem merecidos applausos, ao passo
que no ultimo acto representou com bas-
tante vigor dramático.

O Sr. Zardo, que se incumbio á ulti-
ma hora da parte de Affonso XI, na au-
sencia do Sr. Lhérie, doente, sahio-se
muito bem; e posto que a musica de
Donizetti não seja talvez a de estylo
mais apropriado para fazer sobresahir
as suas qualidades, cintou com grande
esmero e discrição.

A voz do Sr. Roveri adapta-se admi

elle interpretou especialmente bem.
A orchestra—a grande guitarra de

Berlioz — esteve sempre eflicaz sob a
diracção do seu novo regente, com exce-
pção dos instrumentos de metal, espe-
cialmente as trompas, que por vezes dei-
xaram o seu zelo ultrapassar o seu
discernimento.

Os coros, nunca muito sobrecarre-
gados nas operas de Donizetti, porta-
ram-se regularmente.

II i dois problemas operaticos que
de^de muito tentamos resoiver, sempre
som resultado: um é a razão porque as
damas do coro que, estamos perfiiti-
mente convencido.-1, são movidas pela
melhor das intenções, insistem sempre
em se collocar no palco em liuh.is ma-
thematicas, cuja precisão é impossível
negsr, mas quo miis se assemelham ao
angulo da base de um triângulo isuscrles
do que a um grupo de pessoas reunidas
n'um aposento do quatro paredes, to-
mando parto n'um auraheute episódio
da vida commum, para o qual de con-
formidade com as tradições as mais
orllvuloxas dos coristas desde o tempo
da Evrytice i!e Peri, tem a mais estolida
e beatiGca indillVrença.

O outro ó o motivo que leva as damas
da corte que trazem vestido azul a irem
p istar-se juuio ás de eorpinho amarello.
Drfve existir entra estas õuas cores ai-
guma affluidade ocwilia, que alô agora
não pudemos descobrir. Mas do qua não
h* duvida é que um tal grupamento
produz effeiti) irritante, mesmo nos mais
indifferentes à belleza esthetica.

Estamos promptos a reconhecer a

BRIGA DE ACTRIZES
A audiência que se devia ter reali-

zado hontem, na acção intentada por
Mme. Noirmont contra Mme. Sarah Ber-
nhardt, foi transferida para quarta-
feira. ......

Segundo nos consta, ja esta d esqua-
dria a pedra que se ha de pôr n'esle
processo, cuja continuação privaria a
empreza de seguir viagem para o Rio
da Prata, com a brevidade projeetada.

Melhor é assim; afinal Mme. Sarah
Bernhardt é* nossa hospeda, e triste fora
que lhe acontecesse» aqui maiores sen-
Sflborias.

rawlmente á parte de Balibaznr, que I dificuldade do mestre dr coros em dis

tribuir as suas forças segundo as difle
rentes classes de vozes; e estamos tam-
bem promptos a fazer toda e qualquer
concessão p?la falta de elasticidade no
guarda-roupa da empreza, o qual por
nina maravilhosa distribuição da Provi-
deneia, faz todas as damas baixas pare-
ceiem asphyxiadas em saias das mais
compridas, e todas as altas atarracadas
em curtas jaquetinhas.

Todavia, cora boa vontade o psrseve-
rança, póde-se realizar um melhora-
mento notável n'este sentido.

Já agora que estamos ern maré de
queixas, não deixir<.'ini,s passar a ocea-
sião sem lavrar solemne e pavoroso
protesto centra o costume de levar
crianças de tenra idade ao theatro, onde
as alegrias fuguces da harmonia e con-
trapouto oferecem poucos attractivos
em comparação com os prazeres mais
sólidos do berço e da mamadeira.

Somos perfeitamente sensíveis ás bel-
lezas do talento precoco, e á necessi-
dade de animar-lhe o desenvolvimento,
mas muito pacata e humildemente pe-
dimos licença para lembrar que aos
oito mezes da vida, ó um pouco cedo
—parece-nos—para se principiar a edu-
cação musical da humanidade.

A reprosentação da Favorita, com-
quanto não d.:ix,isse impressão índole-
Vc'l no publico que a ella assistio, teve
no entn tanto bons pontos em si, e se
deixou do despertar o enthusiasmo do
auditório, devemos procurar de prefe
rencia a causa d'isso na própria natu-
rt-za da musica, que não era na inter-

pretaçüo.
R. J. KlNSMAS BüSJAMIB.

Quem o bom gosto observa
e não quer ficar lott»do,
compre do café torrado
que traz a marca Minerva.
Lirapinho, bem preparado,
subtil aroma conserva,
não tem mistura e preserva
até.,. de ser-se logrado.

Fazendo o mais alto conceito do £9pf-
rito conciliador do Sr. capitão SlJva
Porto, director-gerente da Companhia
de Carris Urbanos, vamos apresentar-
lhe uma reclamação que nos parece de
toda justiça: unificar em todas as linhas
da sua companhia as disposições re-
lativas ao transporte, pelos passageiros,•*e malinhas de viagem ou pequenos
volumes, accommodaveis debaixo dos
bancos sem incommodo dos pasBageiros
visinhus.

Quem, descendo de Petropolis. toma.
um boud na Prainha, não soffre do
respectivo oonduetor a mais leve obser-
vação quanto á sua bagagem portátil.
Mas outro tanto não acontece em outras
linhas da mesuoa empreza, onde o con-
duetor exige 100 réis pelo transporte
d'aquillo que o seu collega não julgou
ser objecto de renda.

Não ó crivei que esta diferenciação
seja determinada polo Sr. Porto, que
sempre se mostrou zeloso por manter a
diUleil disciplina d'nm trafego enorme
como o dos Carris Urbanos; mas como
o facto se tem dado mais d'uma vez,
para evitar discussões pouco agradáveis
pura os passageiros, convém quo o ponto
tique esclarecido : ou paguem todos, ou
não pague nenhum.

Terça feira ha sessão da Sociedade
de Gnographia do Rio de Janeiro, no
salão do Museu Escolar.

Acha-sô outra vez n'esta Corte o Sr.
Dr. Zewerthal, que ha annos aqui esteve
e sustentou these, fazendo por essa
ooeasláo brilhantes conferências sobre
matéria medica. Vem agora abrir con-
sulloíio.

U9HBMB9V"4M
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a pedidos
Cauninunton tumuUtinrlOH

' Já não é a primeira vez qae o Sr. Dr.
Antão põe-se de joelhos e implora per-
dão de suas eúlpas; por isso não mo
admirei de vel-o hoje nas colúmnas do
Jornal do Çommçrcio pedindo misericor-
dia áquelles a quem tanto offendeu com
à "mTfa 'flómônre "nós '8:000? 

que obri-
gou-me, por meio do araoaças, a assi-
gnar n'um quarto fechado e ainda sob a
pressão moral do uma prisão, que, em-
tora estivesse afiançado, tinham requi-
sitado oontramim. 8.S., homem de bem
como é, no seu aranzel vergonhoso para
si, não allegou que recebeu por meu
intermédio, enganando-me, a quantia de
t:ii/)$, porque?

forque não declara também que foi a
minha' casa, pòz-se de joelhos, pedindo-
me pelo amor de Deus que nao lhe ti-
rasseaoausa?-Porque ainda não declara que tam-
bem poz-se de Joelhos para obter do
mim minha assignatura de favor n'uma'letra de i:000i«, arrancando-m'a ardi-
losamente, pois achara-me gravemente
doente Ti

Todos esses factos foram presencia-
dos por testemunhas que já depuzeram
cumpridamente.

Negue, se é capaz t
Neguetambèm que fez-me assignar

ura documento de deposito em dupli-
cata da quantia de i:200£ e que depois
de assignado S. S. den-me somente 100$
.* ficou coni p resto, sem me querer en-i
tragar, embora usasse de todos os meios
roasorios í II "'''',

Negue, Sr. Dr. Antão t
Negue, porque en sou capaz de ps-

bliear todos esses depoimentos, com os
tiuaes provarei a saciedade quem é o
letrado e quem ó o homem de bem.

Quanto a S. S. allegar que o digno
Mtcerdote padre Luiz Alves dos Santos
deu más informações a meu respeito,
pôde S. S. ficar certo que eu faço mais
justiça ao caracter d'esse digno sacer-
dote, não acreditando, do que S. S.
usasse do nome d'elle, tendo a certeza
de ser completamente desmentido.

Para acabar: eu nao sou boneco, e
muito menos baralho de cartas para
S. S. divertir-se, outro offlcio, e... va
plantar batatas.

Agora fique na certeza que noo es-
crevo estas linhas para si, mas sim para
o publico e meus amigos, a quem devo
considepação e respeito.

Corte, 3 de Julho de 1886.

Aristides Thbuistoclks Jansen Moxlkr•Lima.

a ella
Aos sabbados à tarde ella passa,
gentil, engraçada e buliçosa, _
levando pelo braço a sua irmã,
que se ostenta ao lado mui garboza.

Ella passa, sorri-se para mim,
que, embebído, contemplo-lhe a belleza
e os formosos olhos quo encantam,
o que fez Deus e a natureza.

Leva para o ninho sempre a tardar,
o frusto do trabalho quotidiano,
para de novo principiar a trabalhar.

Kilo n»bca a duvida quo cauaou-m» o tou serriso,
pois levo a pensar em ti todo anno
o no advérbio, qno lerawuo-ha ao paralzo.

Sabbado, 3 de Julho de 1886.
B. C. N. A.

Eleicfio municipal
Agradeço a confiança dos 122 eleito-

res que me honraram com seus votos
para um logar na Gamara Municipal, na
eleição que acata de effeduar-se, e,
tendo de concorrer ao 2o escrutínio,
'reclamo o apoio de todo o eleitorado
e dos meus amigos para minha can
didatura.

Dr. Nabuco de Freitas.
Corte, 4 de Julho de 1886.

Pregaezia da Gloria
Respeitosamente agradeço a espon

taBeidade dos Srs. eleitores que me
honraram com seus wtos para juiz de
paz d'esta freguezia.

IGNACIO FBAHCISCO GOULART.

Gloria, em 3 de Julho de 1886.

A *i. M. o Imperador e ao
Exm. Sr. consèljhcíro mi-
nistro da Jnstiça.

O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DO RIO DB
S. ERÀHClSCO DA PROVÍNCIA DA BAHIA

Não tendo conseguido até a presente
data a minha remoção para melhor co-
marca, declaro ao Exm. Sr. conselheiro
ministro da Justiça que volto para a
minha comarca, e nâo pretendo mais
remoção, devendo S. Ex. não attender
a nenhum pedido a tal respeito, calvo
feito por mira; èra requerimento com a
minha lettra è firma por tabellião re
conhecidas.

JOSli MtKOM. CjVAbOAHTB DB ALSinU)».

Corte, 3 de Julho de 1886.

A Emuhão de Scolt fortifica e desen
volve o systema ósseo e nervoso das
crianças débeis e sachiticas, e não ha
nada que possa se comparar a este re-
médio tão agradável e reconstituinte
para a cura das doenças devidas à má
condição do sangue e debilidade do
corpo.

Escândalo revoltante

Chama-se a attençãõ do Sr. ministro
da Justiça, de. Sr. juiz do coiumêreio e
mais autoridades criroinaes da Corte,
para o pn cedimehto criminoso da Com
panhia União dos lavradores.

Esta companhia fez representar se o
seu capital por meio de acções que
emittio; recebeu (sem dar titulo algum)
dinheiros e gêneros dos fazendeiros; ge-
neros consignados á venda; e nem os
dinheiros, nem o produeto da venda dos
gêneros restituio aos fazendeiros t•No anoo passado o governo nomeou
uma commissão para examinar a escri-
pturação da referida companhia, e dar
rtórecer; mas até hoje, nada 111

O presidente datai companhia está
rico, J. B. da S. M.. e os fazendeiros
despojados e pobres 11!

Não podemos crer que o governo e
seus delegados sejam indifTerentes a
um crime previsto e punido pelo nosso
código criminal; assim como não cremos
que o governo e seus delegados proce-
dam como a commissão nomeada para
o exame da escripturação da referida
eompanhia, cujo parecer nii< deu ató
hoje: não s ibemos p< rque ! 1!

N'esta crença, esperamos quo se f«rá
justice.

Uui prejudicado. (.
Simão Patifa, 20 d-: Junho de 1886.

Chagas Rosa
Lisboa
Dias
Caetano de Almeida.. •
Pedro Paulo
Luiz de Moura
Caetano Lopes
Isidoro de Moraes
Severiano de Magalhães
Jauffret...
Luiz Alves
Martins Rocha....
Samuel Brandão..
JHurta
Monteiro de Barros
P. Paulo da Cunha
Moura Brazil
Vinelli
Francisco Leal....
Benlcio'  2
Agapito de Souza  2
Santos Franco  2
Bilac  2

Duprat, Ferreira Leal, Vicente de
Souza, Feldhagen, Tavano, Samico, Emi-
lio da Fonseca, Hilário do Gouvôa, Ro-
cha Lima, B. Romeu, Paula Fonseca,
Cândido Benicio, Silva Nunes, Maggioli,
Pires Ferreira, Corrêa do Rego, Ma-
cedo Soares, Ribeiro Guimarães, Paula
Costa, A. Lara, Hilário Figueira, Gabizo,
Henrique de Sá e a parte>ra Leonie
Barros, uma cada um.

Rua do Hospício 274 A, canto da do
Regente.

Pbnrmacia Ptfpular
¦ 274 A RUA DO HOSPÍCIO 274 A

No mez de Junho findo aviaram-se
n'esta pharmacia 543 prescripçSes mo-
dicas dos Exms. Srs. doutoros :
Sebastião de Saldanha  238
Torres  102
Aquino Fonseca  26
Marques de Freitas  2b
Nabuco de Freitas  18

.... li!

.... 13

.... 10
8
6
5
5
6
4
4
4
3
3
3
3
3

 3
2
2

Manifestação de apreço
Os amigos e correligionários políticosdo Dr. Adolpbo Manoel Mourão dos San-

tos deliberaram cumprimental-o pelo
brilhante triumpbo duplamente obtido
na eleição a que se procedeu para ve-
readores e juizes de paz e para esse
fim convidam a todos qae quizerem
al!iar-se aos sentimentos que os inspi-
ram a reunir-se hoje 4 do corrente,
ás 6 horas da tarde, no largo de S. Fran-
cisco de Paula, d'onde partirão bonds
expressamente destinados a esse fim.

Rio, 4 de Julho de 1886.

Avenida Zlxlnna
Quem quizer gozar pureza d'ar, boru

clima, longa vida e immenso norama,
venha habitar na Avenida Zizin ha: vide
o annuncio nos aluga-se. (•

ffOO.OOO palctotflf...
E outras tantas calças, e outros tantos

colletes dos mais esplendidos tecidos,
da mais alta novidade, se confecciona-
ram durante o anno findo, terminado em
30 de Maio, a preços resumidissimos,

«inimitáveis e ate invejáveis I...
ACTUALMENTB — 30 RUA DO OUVIDOR

PRÓXIMO A RUA PRIMRIRO DE MARÇO

Hoje é, no Império do Brazil, a única
e mais importante alfaiataria, única es
pecialista em roupas sob medida, com
inexcedivel esmero, pontualidade e pre-
ços sem competidor t Vão vór (

O Sr. João Marcellino Pinto., por mo
tivo de moléstia, desistio do concurso
para o logar de alumno astrônomo do
Imperial Observatório.

AÇORIANA COSMOPOLITA
Perante crescido numero de senhoras

e cavalheiros,reunio-so ante-hontem esta
benemérita associação para a abertura
de benefleencias e entrega de uma caria
de liberdade.

A sessão, presidida pelo Sr. Machado
Júnior, foi aberta ás 8 horas da noite,
sendo o di.-curso offlcial proferido polo
Sr. João Pereira Barbosa.

Em seguida foi apresentada, por uma
commissão de senhoras, a escrava Ama
lia, de D. Ursula Maria de Luna Freire,
á qual o Sr. commendador Artidoro Au-
gusto Xavier Pinheiro, a convite do Sr
presidente da associação, fez solemno
entrega da carta de liberdade, pronun
ciando no acto palavras repassadas oe
nobre eloqüência e humanidade.

Usaram ainda da palavra os Srs. Fer-
reira Nunes, Arthur Duarte, Maximioo
Serzedello. da Gazeta de Noticias, fiai-
domero Fuentes, do Jornal do Com-
mercio, Galdino de Carvalho, do Pniz,
Gaspar áe Souza, do Diário de Noticias,
João P. Barbosa o commendador Arti
doro, mcerrando-se a sessão às 10
horas.

Depois da ceia, profusamente servid?,
seguiu-se animado baile, quo durou ato
á madrugada.

Foi uma festa simples, porém real
cada brilhantemente pela beneficência
e caridade que a benemérita associação
praiíea sempre com desvelado ardor e
extrema dedicação.

Alguns deputados visitaram hontem
a Polyclinica Geral, percorrendo vários
consultórios, entre os quaes os dos
Drs. Moura Brazil e Moncorvo, diri
gindo-se em seguida à Escola de Me
dicina.

Os amigos e correligionários politicos
do Sr. Dr. Adolpho Mourão, vão hoje
cumprimentai-o pelo seu triumpho na
ultima eleição municipal.

O Encyclopedia Club dá hoje uma
reunião que, a julgar pela antecedente,
deve ser esplendida.

Começa bem o Club o oxalá que te
nhamos sempre oçcasião de gozar das
suas reuniões attrahentes, as quaes a
directoria realça ainda mais pelo seu
delicado cavalheirismo.

Consta quo foram demittidos ns ins
pectores do 2o, 6o e 8o quarteirões de
Saoia Rita, Srs. Antônio Rofrerio dos
Reis, Pinheiro e João do Oliveira n
Silva, e que vae ser nomeado para o 2o
o Sr. Maurício Coelho da Rocha.

O Sr. Barão do Ibituruna, inspector
geral do hygiene, acompanhado pelos
Srs. conselheiro Dr. Carlos Frederico,
cirurgião-mór da armada, Dr. Araújo
Góas, membro da inspectoria. Dr. Pedro
Affonso, secretario, e Drs. Turres Co-
trim, Freitas Henriques e Frederico
Xavier, delegados de hygiene, visitou
huntem o Hospital de Marinha da Côrt',
o hospitalbarrata, systema Lefort, alli
construído para os doentes ojicrados, o
quartel do batalhão de fusileiros navaes,
o presidio onde estão recolhidos os sen-
tenciados, a pharmacia o todas as de-
pendências do hospital.

Encontrou tudo em oplimas condições
hygienicas, menos os alojamentos dos
sentenciados e os esgotos e latrinas,
faltando-lhes o principal elemento — a
água.

Os delegados tomaram as necessárias
notas para o relatório sobre os melhora-
mentos a executar-se, relatório que,
pelo Sr. inspector £rraí, será levado ao
conhecimento do governo imperial.

DECLARAÇÕES

c

0 DOS DIOUTICOS
Assemblúa geral ordinária, domingo

4 de Julho, ás 4 horas da tarde.
ORDEM DO DIA

Leitura do relatório da directoria.
Eleição da commissão de contas.

O secretario, J. Machado

BANCO DO BRAZIL
De ordem do Exm. Sr. presidente do

Banco se faz publico que do 1° de Julho
cm diante as taxas para o dinheiro ro-
cebido a prêmio serão :

4 '/o por letras de 2 a 5 raezes
1/2 « » » 6 a 11 »
f/o » *> Í2 »

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1886.
— Luiz Martins do Amaral, secretario
do Banco. (•

Companhia Industrial Fluminense
Do dia 5 do corrente em diante, do

meio dia ás 2 horas, na rua de S. Pedro
n. 60, paga-se o dividendo do semestre
findo.
*" Rio do Janeiro, 1 de Julho de 1880.—
Albino de Freitas Castro, gerente. (•

IMPERIAL

TYPOGRAPDICA FLUMINENSE
Sessão do conselho administrativo

amanhit, domingo, 4 do corrente, ás 10
horas da manha.

Secretaria, cm 3 de Julho de 1886.-—
O Io secretario, A. Carlos de Lima. (•
Veneravel Ordem Terceira

de Nossa Senhora da Con-
ccieão c Boa Morte.
Celebram-se no próximo domingo, i

do corrente, ás 9 1/2 horas da manha,
os Santos Exercícios, como 6 de cos-
turno em todos ob primeiros domingos
de c ida mez.

Secretaria da Ordem, 2 de Julho de
188C— O secretario, Antônio Ferreira
da Silva. (•

A Rio de Janeiro Gas
Company, Limited

previne aos seus consumidores que o
givz consumido no 2» trimestre do 1° de
Abril a 30 de Junbo de 1886 aerá cal-
calado pela cotação oflicial do cambio
de hojo, quo é de 20 3/1 d. por mil réis.

Rio do Janeiro, 1 de Julho de 1886.—
William H. Holman, gerente. (.

GRANDE ORIENTE DO BRAZIL
Scnftão ordinária segunda-

feira 5, An 9 liornn.— .SOSÍ:
oi.tlX, nccretarlo geral. (•

ASSOCIAÇÃO
DE

PROVIDENCIA DOMESTICA
336 RUA DO GENERAL CÂMARA 336

(LOJA)
Achando-se em execução a nova lei

desde o dia 22 de Junbo, conforme foi
annunciado, os Srs. associados encon-
trarão á sua disposição, nesta secretaria,
os exemplares da mesma lei.

Communieo-lhes, outrosim, que esta
Associação saldou todas as suas contas
ató 30 de Junho,pelo que nada deve, quer
aoa seus funecionarios remunerados,
quer aos seus fornecedores; entretanto,
se alguém se julgar sou credor, queira
apresentar a conta na secretaria, que,
sendo reconhecida, lhe será immediata-
mente paga.

Rio, 4 de Julho de 1886.—N- J. da
Silva Gonçalves, 1° secretario.

C. T.
CLUB DOS TUCANOS

ASSEHRLÉA GERAL ORDINÁRIA
HOJE

DOMINGO 4 DO CORRENTE
ÁS 5 HORAS DA TARDE

De ordem da directoria rogo o com-
parecimento de todoa os Srs. sócios-

Ordem do dia : Eleição da nova di-
rectoria.—T. Costa, 1" secretario.

Sr*
ENCYCLOPEDIA CLUB

Hoje, saráo dansante, de iniciativa.
O titulo do ingresso para os Srs.socios

6 o recibo do mez corrente. — O seere-
tario da commissão, A. Coelho.

ASYLO IA INFÂNCIA DCSVAUDA 
"

DA.

No empenho de inaugurar o Asylo da
Infância Desvalida no mais breve tempo,
a administração roga encarecidamente
aoa distinetos cavalheiros, a cuja gene-
rosidade e abnegação confiou listas da
subscripção em favor do mesmo asylo ,
o caridoso obséquio de remetterem &
secretaria da irmandade o produeto de
seus beneméritos esforços.

Confiando nos benuficos c avantajados
resultados quo serão colhidos com a
inauguração de um estabelecimento de
tanta utilidade e merecimento, e bem
conhecendo não ser debalde o appello
que faz aos corações altamente numa-
nitarios dos habitantes desta capital, a
administração antecipa a sua gratidão
aos dedicados bemfeitores, que com seu
obulo, prestam relevantissimo serviço á
caridosa causa da educação o manu-
tençào da infância desvalida. (.

C. DE CARRIS URBANOS
FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO

NA

MATRIZ DE SANTANNA
EnIii companhia terá hoje

carros extraordinários du-
rante o dia, e n noite depois
do fogo.

Rio de Janeiro, 4 de Julho
de 18SO.—NIIiVA POBTO, dl-
rector-gerente.

COMPANHIA DE S. CDR1ST0VA0
FESTA DE SANTANNA

Esta companhia terá boje
carros extraordinários na
linha de Estado de Sã, para
a festa qae se reativara na
matriz de NniifAnnn.

Uio, 4 de Julho de ISSO—
A. FUHll JUKIOH, gerente.
Sociedade de Geographia do

Rio de Janeiro
Presidência do Exm. Sr. conselheiro de

Estado senador Visconde de Para-
naguá.

46a SESSÃO ORDINÁRIA.

»Terça-feira 0 de Julho, ás 7 horas da
noite, no salão do Museu Escolar, na
Imprensa Nacional. — O Io secretario,
Coruja Júnior. (.

MONTE DE S0CC0RR0
GARANTIDO PELO GOVERNO IMPERIAL

Tendo-se de proceder a leilão, no dia
22 do corr- nto, nos penhores com prazovencido, previne-se aos possuidores de
cautelas d'esto estabelecimento, de data
anterior a 1° de Julho de 1885, para res-
gatarem os respectivos penhores ou re-
novarem os contratos até o dia 21 d'este
mez.

Kio de Janeiro, em 3 de Julho de 1886.—O gerente. J. V. do Couto Soares. (.

Companhia Ferro Carril
Villa Isabel

CORRIDAS NO PRADO FLUMINENSE
Esta companhia terá carros extraor-

dmarioB hoje, da rua do Ouvidor o da
CBtação do Mangue e vice-versa, parab l1 rancisco Xavier, logar mais próximodo Prado Fluminense.

Rio de Janeiro, 4 do Julho de 1980.—
Z. C- da Silva, superintendente.

COMPANHIA GERAL DE SEGUROS
123 RUA DA 123

De 5 do corrente em diante se pagaráaos Srs. accionistas o Io divideindo do4H por acção, correspondente a 40 % ao
anno do capital realizado.

Kio, Io do Julho de 1886.—Os dire-
ctoros : Reginaldo Gomes da Cunha-—
Fernando Pinto Cardoso da Gama.—
Manoel José de Carvalho.—Sabino de
Almeida Magalhães. (.

vJ

CONTRA INCÊNDIOS

Garantia 3O,O00:G0O$000
Faz todas as operações de seguro ter-

restre, prêmios razoáveis, em casa dos
agentes. (•

G.JOPPERTftC.
63 Rua do General Câmara 63

Companhia de Seguros Alliança
Paga-se aos Srs. accionistas do dia 6

de Julho em diante o 10° dividendo á
razão de 20 % ao anno do capital reali-
zado.

Ató a mesma data ficam suspensas as
transferencias.

Rio de Janeiro, 30 de Junbo de 1886.
Ob directores : S. S- Castro e Mello.Ilenrimtc da Silva Souza Liberal.—

Manoel Cardoso Pereira. (•

Veneravel Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Monte
do Carmo.

Começando do 1" de Setembro do
corrente anno cm dianto o augmento
das entradas do irmãos de 100S para1405, convido a todas as pessoas quedesejarem aproveitar-se d'aquella en-
trada e estiverem no caso de pertencera esta Veneravel Ordem, a darem suas
filiações, á rua Sete de Setembro n. 23.

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 1886.—
O irmão mestre de Noviços, Antônio
José liamos d^Oliveira. (•

COMPANHIA PETRÜP0L1TANA
Os Srs. accienistas d'esta companhia

são convidados para se reunirem em
assembléa geral, no dia 17 do corrente,
ás 12 horas da manhã, no salão do
Banco Rural Hypothecario, á rua da
Quitanda n. 3 03, para lhes ser apresen-
tado o relatório da directoria o parecerda commissão fiscal, e para fins do
art. 16 dos estatutos. (.

Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1886.—
O presidente, Joaquim de Mattos Vieira.

O TEMPO
Jfaar. títn

Nova Friburgo, hotel Leu-
enroth, 2 do Julho  17 6

Petropolis,estabeleciraento
de Duchas, do Sr. Gourt,
2 de Julho  15 1/2 9

Corcovado, Painoiras.... 18 13

As observações dos dias 1 e 2 de
Julho, feitas no Castcllo, foram as se-
guintes :
Dia Bara B: a 0' T: etni: TV va URel.

10 h. da u. 758,87 21,2 13,40 72,0
4 h. da m. 757.40 19,5 12,3173,6

2 10 h. dam. 758,90 21,4 12,34 65,4
2 4 h. da t. 755,23 24,6 9,73 43,0

Maximum do dia, 25,5: miuimum da
uoite, 17,6.

Evaporação em 24 horas : sol 0,0 j
sombra 4,0.

Ozone 1.
Velocidade média do vento em 24

horas: 2m,33.
Estado do cio

1) limpo, vento nullo.
2) limpo, vento NNW. 2m,40.
3) 0,2 encoberto por cirrus e ne-

voeiro, vento N. 3m,3.
4 ) 0,6 encoberto por cirrus e cirro-

cumulus, vento SSE. lm,4.

Os Srs, gatunos ante-hontem, por oc-
casião das festas na Santa Casa da Mi-
sericordia, subtratiiram do bolso do Sr.
Figueiredo, estabelecido com casa de
barbeiro na ru;i do Gonçalves Dias, a
quantia de I60á em dinheiro e um bi-
Itiete üe loteria.

Branco ficará o roubado se o bilhete
tiver prêmio.

AVISOS MARÍTIMOS I ACTOS RELIGIOSOS

COMPANHIA NACIONAL
DB

NÁVEGAÇÃ£A VAP0B
PORTOS DO SUL,

O PAQUETE

MO MIMO
sahirá amanhã 5, ás 10 horas, para

SANTOS
Paranaguá, Antonina,

S. Francisco, Desterro, Rio
Grande, Pelotas, Porto

Alegre e

MONTEVIDÉO
Pura fretes, passagens e mais infor-

inações, no esciptorio da companhia.

63 Rua da Alfândega 63

Uamkrg-Sudamerikanische
Dampfschillalirts-liesellschaíl

»¦»¦¦
Os vapores d'esta linha sanem

nos dias 6, 13, 20 o 27 de cada mes
para a

IlAflIWIIOArailf,»
Pansagens de 3' claume

Para Lisboa  7O/O00
Para o Porto  80*000
Para oa Açores  lb. st. 7.100

VINHO DE MESA INCLUÍDO

Para carga, trata-se com o Sr. w\
U. Mae-Nlvcn.

Fará passagens e mais informações,
com os consignataríoB

Edward Johuston & 0.
62 RUA DE S. PEDRO 62

M Companhia de Paquetes a vapor
<ie SoathamptoD

O PAQUETE A VAPOR

EL BE
sahirá para

Soulhampton e Antuérpia
com escalas pela nahia, mrneeiò, Per-
nnmbiaco. I.lnbon e Vliro, no dia 9 do
corrente, ás 3 horas da tarde.

Recebc-so encommendas na agencia
para Lisboa.

No intuito de faciUtar ns visitas á ox-
posição colonial, que abrír-so-ba este
anno em Londres, • resolveu ftata com-
panhia dar bilhetos do ida o volta par»Inglaterra, até fins de Julho, válidos poríois moaoB, por lb. 36.15.0.

Qnhldaa para MsrsBta
«lOiKOO HOB ?0«TOS DO FOST»

Neva a 24 do Julho.
Trent a 9 do Aposto.
La Plata a 24 do Agosto.
Mondego a 0 do Setembro

tt. B,—Wa agencia (.onuiu-so eegoru»
«obre as mercadorias embarcadas porestes vaporcB.

Para fretes, passagcuB e mais infor-
mações, trata-se no escriptorio do super
intendente.—B. w. hat,

l Rua do General Câmara 2
eaqalaa 4a <5e Ytasande <• se*

fceraiVy)

CU9IPAGNIE
DES

MESSAGÉnlES MARITIÜIÊS

1 Rua da Alfândega 1
1° andar

(ESQUINA DA EDA PPIMEIRO DB MABÇO)

O PAQUETE

GIRONDE
commandante MINIER, da linha di-
recta, sahirá para IXslion e Bordéos,
tocando somente em Dakar, no dia 6
de Julho, ns 3 horas da tarde.

Recebe passageiros r.m transito paraMarselha, Gênova e Nápoles.

O PAQUETE

commandante BAULE, da linha cir-
cular, esperado de Bordéos e escalas
até o dia 11 do Julho, sahirá para Mon-
Icvldóo e Ituciioft-Ayrt-N, depois da
indispensável demora.

Para fretes o passagean, trutaso na
agoncia,o para cargas, eora o Wr. fcl. Da-
vw, corretor da earananhiu, Kua Ar.
Visconde do Itaboruby n. 5, primeiroandar.

O ogento, Bertollnl.

MERCADO DE CARNE
Para consumo da cidade abateram-se

ante-hontem 299 rezes, 55 carneiros e
36 porcos, sendo rejeitadas no Mata-
douro 7 rezes e 1 porco.

Os preços em S. Diogo foram de 280,
300, 320, e 340 rs. por kilo de carne
de vacca, 500 e 550 rs. por kilo de car-
neiro e 600 rs. por kilo de porco.

O trem chegou ás 8 horas e 30 minutos
da noite.

Meia hora de atrazo I

O conselho superior de saúde pu-
blica reune-se n^ dia 8 e não no dia 6,
como foi noticiado, porquanto n'este
dia o Sr. mioistro do Império tpm de ir
assistir à sessão da Imperial Academia
de Medicina.

IIOJK

Festa de S. Pedro na igreja da mes-
ma invocação, com missa pontificai ás
11 1/2 e sermão ao Evangelho. A' tarde
Te-Dcum o sermão.

Na matriz da Gloria, festa do Santissi-
mo Sacramento com missa solemno ás
11 horas e sormão ao Evangelho. A's 5
da tarde sahirá, a procissão de Corpus-
Christi, percorrendo algumas ruas da
freguezia, e á entrada haverá Te-Deum
e sermão.

i* *
Festa do Sagrado Coração de Jesus,

na igreja dos Capuchinhos do Castello,
com missa solemne e sermão. A' tardo
Te-Deum,

*
Na matriz de SanfAnna, missa rosada

ás 10 horas, em honra ao Divino Espirito
Santo, cânticos religiosos pelos alumnos
da escola de S. Vicente de Paula; á
tarde leilão de prendas e musica, e ás
10 horas fogo de'artificio.

Bonds extraordinários da Companhia
de S. Christovão, linha do Estado de Sá,
e dos Carris Urbanos.

Festa do Santíssimo Sacramento na
matriz do Engenho Volho, com missa
solemno ás 11 horas e sermão. A' tarde
sahirá a procissão, a cuja entrada ha-
verá Te-Deum e benção do Sacramento.

A Ordem Terceira de Nossa Senhora
da Conceição e Boa Morte celebra ás
9 1/2 os exercidos espirituaes do cos-
lume.

INDUSTRIANACIONAL
CERVEJA DE PETROPOLIS
* UKLIIOB DAI CERVEJAS HAOIOIAEi

Imperial Fabrica, em Fetropolli, de F. O. Lin-
daclietd.

Dopoalto, roa Sete Setembro, 64, Oflrte.

CAFÉ MINERVA
O MELHOB OAVE' MOIDO KNOONTRA-SE

¦oa vario) tiEvosiToa ¦ riBUoa
Rua de Gonçalves Dia» 42

ESCADAS DE VOLTA OU
DIREITA8

do qualquer madeira, com ou sem cm-
butidos, trabalho feito á machina, a
capricho.

Esquadrias, portas, lambrequins, etc.
de qualquer qualidade, desenhos mo-
dernos, a machina.

Tudo a preço sem competidor, nas
oíKcinns de J. Desmarais & C.

IO RUA DA SAÚDE 16

OS PRODUCTOS
da fabrica de couros envernizados e
solla para sapateiros, vendem-so no de-
posito, á rua da Alfândega n. 147.

OFFICTNA DE FUNILEIRO .
e bombeiro hydraulico.—Macedo & Fi-
lhos, rua do Gonçalves Dias 65.

MALAS
e artigos jara vingem, rua de Gonçal
ves Dias 60, ponto dos bonds.

AZEITES E GRAXAS PARA
MACHINAS

SabSo de todas as qualidades, d»
Fabrica Vista Alegre.

108 RUA THEOPHILO OTTONI 108

FUMOS
Imperial fabica de picar o desfiar fumos.
Deposito do objectos para fumantes e
fabricas de cigarros. — Josó Francisco
Corroa & C, rua Sete de Setembro, 76.

SOVA FABRICA DB MOVEIS A VAPOR
trabalho solido, elegante, bem acabado
e preços razoáveis. Manoel Monteiro
Bentim & Irmão. —11 e 13, rua ao Se-
nador Pompou 11 e 13.

MACHINAS PARV A LAVOURA E
OUTRAS INDUSTRIAS

As mais aperfeiçoadas são as da an-
tiga e conecitunda fabrica de Antônio
da Rocha Passos.

22 TRAVESSA DE SANTA RITA 2\
Rio de Janeiro

FABRICA DE CALÇADO A VAPOR
Augusto de Carvalho & Irmão, prom-ptiüao, módicos preços e qualidade ga-rantida. Vendas por atacado.—53 o 5b
Rua do V. de Inhaúma 23 e 55.

ÜIOMlUn*.* DOIIRADAH
Para retratos e espelhos de qualquerformato.— Rua do General Câmara 183.

FACADAS
Hontem, ás 5 1/2 horas da tarde, m

travessa de Matto Grosso n. 8, o pardo
Victorino de tal aggredio um seu compa-
nboiro, dando-lhe uma facada no lado
esquerdo do peito.

0 movei da aggressão foi o aluguel
de um comraodo que Victorino oc-
cupava.

O aggressor foi preso e o offendido
medicado na pharmacia da rua da Saúde
n. 89, de onde foi levado á presença
do Sr. Dr. Silva Mattos, 1° delegado.

Hontem, ás 5 1/2 da tarde, Pedro An-
tonio Martins tentou assassinar Balbina
Maria da Conceição e Oliveira, mora-
dora na rua da Constituição n. 64, dan-
dò-lhe uma facada no pescoço.

O offensor foi preso em flagrante e a
offendida, depois de medicada em uma
pharmacia da mesma rua, removida
para a Misericórdia.

!¦¦¦¦¦¦

EXERCITO
Foram concedidos 30 dias ao tenente

honorário João Gonçalves da Silva, no-
meado para o logar de director da colo-
nia militar de S. João de Araguary,
para ir tomar posse do cargo ; e 30 dias
de licença ao 2° cadete do 2" regimento
de artilheria a cavallo Josó Thomaz da
Silva Quintanilha de Saldanha da Gama,
para tratar de sua saúde.

*
Foi declarada sem efleito a portaria

que concede troca de corpos aos alferes
Horacio Caetano dos Santos e Raul Pe-
dro Drummond Cabrita, este do 18° de
infanteria e aquelle do 10°.

*
Foi mandado reconhecer 2o cadete o

soldado do Io de artilheria pé André
Trajano de Oliveira, filho legitimo do
capitão reformado Trajano Antônio Gon-
çaives de Medeiros e Oliveira.

Pelo Io de infanteria será dada a
guarda de honra para a procissão de
Corpus Christi, que tem de sahir hoje
da matriz da Gloria.

O Sr. Dr. Alberto do Carvalho realisa
hoje ao meio-dia uma conferência notheatro Lneinda.

EDITAES

LIBERTOS SEXAGENÁRIOS

O Dr. Guilherme Cordeiro Coelho Clú-
tra, offlcial da Imperial Ordem da Rosa,
cavalleiro da de Christo, condecorado
com a medalha da campanha do Para-
guay, juiz de direito da 2» vara eivei
privativa de orphãos da comarca do Ni-
ctheroy:

Faço saber aos que o presente virem
que em observância do aviso do minis-
terio da Justiça de 2i do corrente mez,
para cumprimento das disposições do
art. 11 §g 3° e 4o do decreto n. 9517 do
14 de Novembro ultimo, expedido paraexecução do art. Io da lei n. 3270 dè
28 de Setembro de Í88B —Que durante
o praso de nova matricula não são os
senhores dos escravos que tiverem com-
pletado 60 annos de idade obrigados a
aprosentar-se em juizoj nem apresentar
n'olle os mesmos escravos — Que antes
de encerrada a nova matricula o arrola-
mento, não são applicaveis á faita d'essà
apresentação as multas comminadaspeio
art. 11 § 3° do decreto n. 9B17 de 14 de
Novorabro citado — Que somente os li-
bertos, actualmente maiores de 6b' annos
devora comparecer acompanhados dos
seus ex-sonbores alim de que os juizesde erphãos, á vista do estado physicodelles possam decidir se estão aptos paraadquirir meios desubsistencia.ou no caso
de gozarem dos favores da lei—Qae são
livres os escravos que houverem com-
pletado 60 annos, e entram logo no gosode sua liberdade nos termos da lei, e
mediante as cláusulas por ella estabele-
cidas quanto a prestação do serviço:
Assim também para conhecimento dos
interessados faz publicar as relações
remettidas pelo collector de rendas
geraes d'oste município, contendo os
nomes dos escravos que em virtude da
lei são declarados livres pelo presenteedital, a saber:

Libania, côr preta, idade 80 annos,
estado solteira, iiliação desconhecida,
profissão jornaleira, matriculada em 18
de Setembro de 1872, sob n. 6,437, per-tencente a Manoel Antônio de Almeida,
residente em Nictheroy.

Justina, côr preta, idade 51 annos,
estado solteira, filiação desconhecida,
profissão jornaleira, matriculada em 18
de Setembro de 1871, sob n. 6,138, per-tencente a Manoel Antônio de Almeida,
residente cm Nictheroy.

Henriquo, eôr preta, idade €0 annos,
estado solteiro, filiação desconbeeida,
profissão lavoura, matriculado em 18 da
Setembro de 1872, sob n, 6,146, perten-cento a D. Maria Cândida d» Silva, resi-
donte em S. Lourenço.

Victorino, côr prata, idade «6 annos,
estado solteiro, filiação desconhecida,
profissão lavoura, matriculado em 18
de Setembro de 1872, sob n. 6,147, per-tencente a D. Maria Cândida da Silva,
residente em S. Lourenço.

Isabel, côr preta, idade 60 annos, es-
tado solteira, filiação desconhecida, pro-fissão cozinheira, matriculada em 18
de Setembro de 1872, sob n. 6,148,
portoncente a D. Maria Cândida da Silva,
residente em S. Lourenço.

Constança, côr preta, idade 85 annos,
estado solteira, filiação desconhecida
profissão cosinheira, matriculada em 20
de Setembro de 187á, sob n. 6,210, per-tencente a D. Francisca Leocadia Santos
Mattoso, residente em Nictheroy.

Joaquina, côr preta, idade 48 annos,
estado solteira, filiação desconhecida,
profissão lavoura, matriculada em 21 da
Setembro de 1872, sob n. 6,231, perten-cente a D. Florisbella Preciosa da Silva,
residente em Nictheroy.

Francisco, côr preta, idade 60 ànnoa,
estado solteiro, filiação desconhecida,
profissão pescador, matriculado em 21
de Setembro de 1872, sob o n. 6,232,
pertencente a Gabriel Ferreira dá Costa
residente em S. Lourenço.

Antônio, côr preta, idade 60 annos,
estado solteiro, filiação desconhecida,
profissão lavoura, matriculado em 21 de
Setembro de 1872, sob 0 n. 0,234, per-toncente a Luiz Antônio Pereira, resi-
dente em Nicheroy.

Francisco, côr preta, idade S8 annos,
estado solteiro, filiação desconhecida,
profissão lavoura, matriculado em 21 do
Setembro de 1872, sob o n. 6,247, per-toncente a José Felippe Herj, residente
em Jurujuba.

Josó, côr preta, idade 47 annos, es-
tado solteiro, filiação desconhecida, pro-fissão lavoura, matriculado em 21 deSetembro de 1872, sob o n. 6,248, per-tencente a José Felippe Herj, residente
em Jurujuba.

Josó, côr preta, idade 60 annos, es-tado solteiro, filiação desconhecida, pro-flisão poscador, matriculado em 2! deSetembro de 1872, sob o n. 6,249, per-tencente a Luiz Francisco, residente emJurujuba.
Norberto, côr preta, idade $5 annos,

estado solteiro, filiação natural, profls-sao lavoura, matriculado em 23 de Se-terabro de 1872, sob o n. 6,266, perteii-cente a Carlos Henrique Bustamante Sáresidente em Nictheroy. '
José, côr preta, idade 80 annos, es-tado solteiro, filiação desconhecida, pro-fissão padeiro, matriculado em 23 deSetembro dei 1872, snb o n. 6,272, per-tencente a Antônio José Teixeira daFonseca, rosidente em Nictheroy.Maria, côr preta, idade 80 annos, es-tado solteira, filiação desconhecida, pro-fissão lavadeira, matriculada em 23 desetembro de 1872, sob o n. 6,287, per-tencente a D. Margarida Maria do Naílfci-mento, residente em S. GonçaJo.
Bernarda, côr preta, idade 68 annos.estado^casada, filiação desconhecida!

profissão lavoura, matriculada em 23 deSetembro de 1872, sob n. 6,289, perten-cente a D. Luiza Maria de Jesus, resi-dente na Jurujuba
Simão, côr preta, idade 50 annos,

estado solteiro, filiação desconhecida
profissão lavoura, matriculado em 23de Setembro de 1872, sob n. 6,301, per-tencente a Ruflno Antônio Nunes, re-sidente em Nictheroy.

Clemente, côr preta, idade 65 annos,estadosolteiro, filiação desconhecida
profissão lavoura, matriculado em 23 desetembro de 1872, sob n. 6,311, perten-cente a D. Felicia Rosa de Frias, resi-dente na Jurujuba.

Maria, côr preta, idade 50 annos.estadosolteira, filiação .desconhecida,
profissão lavoura, matriculada em 23 deSetembro de 1872, sob n. 6;323, perten-cente a José Maria da Costa Bucos, resi-dente em S. Loorenço.

Maria José, côr preta, idade 50 annos,estado solteira, filiação desconhecida
profissão lavoura, matriculada em 28 desetembro de 1872, sob on. 6,340, per-tencente a Carlos Peroirà da SUvà Ma-noel, residente em Cordeiros.

Josó, côr preta, idade 50 annos, es-tado solteiro, filiação desconhecida, pro-fissão lavoura, matriculado em 28 deSetembro de 1872, sob o n. 6,341, per-tencente a D. Cecília Maria Luiza daConceição, residente em Cordeiros.
Manoel, côr preta, idade 55 annos,estado solteiro, filiação desconhecida,

profissão lavoura, matriculado em 28 deSetembro de 1872, sob o n. 6,360, per-tencente a Manoel Garcia da Roza, resi-dente em S. Lourenço.
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REQU1ESCAT IH PWE
coirro-cnXo ou anto-cuÃò

Este caso, a historia conta,
Succedido em Portugal,
Terra faria e original
Em casos de toda a monta.

Certo curAyelhp padre,
De costume multo austero,.
Tinha comsigo um eorboro...
Recordações da comadre...

Em tempos, que já Ia vão,
Na mesma casa eram três;
Foi-se a comadre uma vez,
E flcon o padre e o cao.

Se imagine quanto amor
ftehdKocuraaoíttfeiro,
Fidao seu companheiro]
Lembranças do antigo ardor I

Correm tempos, e o destino
Findon do cão a existência;
E da sorte esta incièmencia
Deixa o padre em desatino.

Par» dor tanta. o. conforto,
Que primeiro elle eniontron,
Foi o pranto que chorou
Sobre o sen cachorro morto:

Que as lagrima» correm iguaes
Por homens, por animaes...

Depois pensando no assumpto
Que triste lhe .ópprime o peito,
Mandou fazer um bem feito
Caixão para o sen defuncto,

E para que o mundo veja,
Testemunhe essa affeiçao,
Fez alie a encommendaçao
Do corpo, dentre da igreja.

E depois de encommendado,
Enterrou-o, no mesmo chão,
Em que se enterra o cbrislao,
Com libera-me cantado 1

Suceedeu esta façanha
Em éra.patriarchal...
Soffria então Portugal
O fero jugo da Hespanha.

Não faltou língua mordaz
Que o caso fosse espalhar,
Até aos ouvidos chegar
Do Bispo e Geral Primaz,

Esto reúne 6 conselho
Junto a. si do alto clero,
E exige: seja severo

, Q castigo ao pobre velho.

.Interrogado, o bom onra,
A denuncia confirmou;
Tudo que fez confessou
Com singeleza e brandura.
« E como não ser assim ?
(Chorando exclama afinal)
Se aquelle pobre animal
Era igual a vós, a mim I»
« Tinha todas as condições
Para ser nm ente humano 1...
Conheceu da vida o engano,
Fez suas disposições.
¦ Vejam pois que intelligencia I
Entre .outros mais legados,
Quatro centos mil cruzados
Deixou para Vossa Eminência».
E em soluços,em ais,pranto e lamento,
Vae tirando do bolso umtestament».
O Primaz se concentrou,
Virando em torno o congresso,
E qual uma estatua de gesso,
O papel nas mãos tomou.
Refleelio... está bem visto;
Naqueile grave momento,
Leva á bocea o testamento,
Como quem beija um regiBto.
Ergue o braço e faz signal
De benção ao velho cura,
Dictando em compostura
Esta sentença final:

.' Un perro que tal hace
Requiescat in pau.

MOBILIDADE
Ah dinheiro 1... eu não discorro
Do assumpto a moralidade;
Poupemos a sociedade...
Descanse em paz o cachorro.

O. O. B.

DIÁRIO DE NOTICIAS.--Doniiiigo 4 de Julho de 1886
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POETA
Na cachimonia—brisas e patranhas,
lutes, aromas, rouxinóes... Porém
n» bolsa—téas só, toas de aranhas;
vive dos versos que não dão vintém- <«

Ninguém como elle doces fallas tem;
ninguém melhor sabe tecer as manhas
da erudição bombástica, e também
em phrazes traduzir bellas, tamanhas,

amores, risos, encantados ninhos,
as pombas amorosas e os arminhos,
a murmura corrente e o pipillo V -

das meigas rolas, mas.,. No fim do mez,
quanta vez desejara, quanta vez.' >
ter no bolso mais sons do que no estylo I

Ssr^ o™**0*de mâo e em geral t0*a8 aB
»™^*f^^ im FILHO, engenheiro-gerente,

AOS SRS, PAES Dl FAMÍLIA-
Recommendamos o antigo estabeleci-

mento especial de roupas para meninos.
Uniformes e enxovaes com-
pletos para os alumnos dos collegios
fienezes Vieira, Anchieta. em Fribnr-
ro, Abilio, Externato Cordeiro, Alberto
Brandão,'S. Luiz doliú. 8. Pedro de
Alcântara, D. Prdro II. NayaK etc, etc

FHEIBE & FBEIBE
41 RUA Dl S. JOSÉ 41

"S 'PlI^trP í l
mWft% 51*1 ; —« fisgai "•! 3 r—-

?.a go« «a "o 8 £

Mm H&B0 tmarz & J* W rt
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rftBA9iASí.Ferío Rabuteau1
Laureado do Inttituto de fVanoa. — Pftml» d* 7A»Mpautfoa

O emprego em medicina de Ferro Rabuteau é baseado na Sciencia.
As Verdadeira* Grageaa de Ferro Rabuteatt aSo r«commenda*u

Esgotamento, Convalescencia, fraqueza ^„fT?iJ?u?M e Satõl de toda
Altsreção dosangue em conseqüência de. fatigas vigilüas e exesssoa oe iou«
a nature». — Tomar 4 à 6 grageas por dia. .¦ jj^MUt»

Mm CoiMlipofõo nsm Dtarrlaa, Auimlacao completa.
Bllxlr de Ferro Rubut.au recommçndado aa peasou que não podem

enculir, as grageas. Um cali* de Hcor aos repastos. íj,-.,.
taroR» deT Ferro Rabuteau especiafmsnte para as crianças,

nu üma explluçU dsta/ftada acompan/ia oada Frtieo.

Exigir • Verdadeiro Ferro Rabuteau de CUN * C» de PâM». «ua
«« encontra em casa dos Droguistas e Phartnaeeuttco*. J

m' SAÚDE PARA TODOS. I

XAROPE trào, preparado
pelo chimico pharmaceutico
Granado. Efflcaz para facilitar
a despectoração e para curar
radicalmente as ftroncftífes ca-
tarrhaes, pulmonares, asthma-
ticax, tosses e outras moléstias
dos owã9B respiratórios. Fras-
co 2*000. ('

{iHiniíliiiift IHIlilijlfiii lViiill

AptegikBRAPÍDONÍKOPKBa a 
BIO DE JANEIRO

4« Bnav d» Alfândega «•

UNCUENTO HOLLQWAYl
O Unguento de Holloway 6 um remédio 

'bf^m^^^íSSSi

também Dara as feridas antigas chagas e ulceras. E famoso para a goia eu
também dum 

jena«awg.enfermidadesdepeüo„Sose«conheceegual
Para os ma/es rfa áa^awfa, bronohltes resfriamentos e tosses

Tumor» nas glândulas e todas as moléstias d. jeito."0o teemse meUmnte e para os

membros conttahidos e juneturas recias, obra como por encanto.

E«« n.edlcin« Òo preparadas simule no 5S5 do FMtaoc H°^AV-

W MBW OXIOBD STEEET (antes 533, Oxford Street), I0HDBES,
E veudemse era todas as pharmadas do universo. „„,. „

CÁPSULAS
RAQUIN

MOLÉSTIAS SECRETAS
Uniui cipislu

si flatenit aapihlba,
«pprnidH

r*U AciiinU <•
mmmmK.Mh^mJüídlelu de Pirii.
7onoDlÕM"r«BD7eitonii|» t»l«r»m-«

MBnre Um • Bit ciuum eraeti{l«.Enprcsidu
idl ou can t injícpío <fe Hoouln cunm em
multo pouco tiapo ai Conorrheii miii ioteniu.

A. üloademla obteve. 100 oura»
¦abra 100 doente», tratados por
Mtaa oapiula».

EXISTEM MUITAS IMITAÇÕES
Pua ítíUIhi, ulo li di«m leetlur nolo

oi Inieo» na Imn loira • intoluro eiteriar
a avaipuatura da Rnqula t • «alio
oíuelal (am nul) da (rovorao trmnoem.
DaTosrros: FUlhUZE-ALBESPEVRES,
18, Faut omtv SainíBí nii, PAHIZ, a em todu

I ai boii phirmicUi d* aitraufiiro, onde ia
KcUm ai Dwmai tipiula» de copihlbito da

«odl. de eoptbttii e cibaba, da eubiia. sleatrlo,
oi teiebistlui <!'.e., a i —«•»•-*.

çomnlaainto'

IR
A primeira ceriréia mineira inttodn-

tida n'esta Côrté e a mau» acreditada em
todo o Império; rolhas marcadas a fogo
Pedi, portanto, sempre, cerveja Kremer,
que nao sereis illudidos. -

GERALMENTE £
ftouelles quo costumam fMernsodai
DUólaa de Ayer conhecem- tao bem >
bus efficacia e os diferente»'» canos on
qne í«ao úteis, qne torna-se desneoes
sario «Jescrevel-os ; cada una verifacarf
a sua efficacia quando dellaa fiavr prova.

Preparadas pelo Dr. J. C. Aycr * c,
de Lowell, Eat. Un.

A^vendà «m todas as bohca» * dro-
gaüaa

DOENÇAS
ESTÔMAGO

PASTILHAS • PÓS

PATERSCN
(Bisrauüi e Magna.-»»)

Rocommendadai contra u »-',0«n,0"8
do Estômago, Aolde», A;.»"»;
Vômitos, Colioas, FalU de A»'¦««•
e Digestões dltlloeU; regulinu « »*
FuncoOoa do Estômago e doa Im •¦•
tinoa.

Exigir tm t rotulo o h//« ottleltl do Oottrso
frinceie e a tlrms J.fAYAt"

Adh. DETHAN, Fh» em '.
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rtJFAGTURÀ BE CARRUAGENS LEVES
RUA DÒ CONDE D'EU N. 144

CARROS

• ül' mi

gradar até «eam a lacrar com

obra »•«« acabada i »••« a aicUdeai

delia é coa-aarairel aou jareat d* nm ca-

pitai liem collooade.

para condncçfio de pasatagelreiai* para íran-
¦porte de bagagenai leve* e de fantasia

para qualquer mister
de construcção extremamente leve

AS CHAVES DA BASTILHA
Asseguram que as chaves da Bastilha,

offerecidas por Lafaf ette a Washington,
existem'ainda em Monte Vermon, no
estado de Vermon, da America do Norte.

A este respeito diz um jornal franeez:
«-Seria desejável que por occaaiio do
centenário da revolução de 1789, uma
delegação se incumbisse de ir buscar
estas chaves para ficarem em França,
onde seriam expostas ao publico ou
guardadas no museu nacional. :- j'

Que a commissão và à America do
Norte, acreditamos, mas que os ameri-
canos lhe dém aa chaves, lá isto é.que
ninguém acredita.

SANTOS A GRANEL
Leão XIII, vae dentro em pouco com-

pletar cincoenta annos de vida eccle-
siastiea e dizem que por esta oceasião
Sua Santidade vaecrear uma porção
de santosi o que afinal vae ser motivo
de gáudio para o orbe catholicò.

Clemente |Hofbauers, redemptórista,
oeeuparã um bom logar de parceria
com Grignon de Montfort e o irmão
Egidio será. collocado no mesmo plano
de Ignez de Benigamin.

Imaginem que grande festa, pela corte
celestial, quando por lá chegar esta

g-ande 
cohorte de pândegos milagrosos!

' por isto que dizem os francezes: plu%
en est de saints.plus on rir.

GRANDE NOVIDADE

V

ESPECIALMENTE CARROS

ESTRADAS RURAES
USO DO LABORIOSO AGEICULTOK

PRIVILEGIADO PELO DEGRETO N. 168 EM II DE OUTUBRO DE 1884

AEREIOS DE TODAS AS QUALIDADES
„_ todos os ramos Industrlaes tem dl-

veria, claíseí dí qualidade de trahall.oi
o írêcoé equivalente a sua clas.e eaba-
«teiníoestóna preço somente, mas sim
na durSçào da obra e qualidade delia.

ímm í: mi A solidez da obra nfie consiste na sua
execução grossa e bruta—mas unicamente
na boa qualidade dos materlaes e eombl-
nação systematlea do seu emprego.

¦ -r."'

Cobdk d'Arcos.

MONTE CHRISTO... DE SAIAS
UMA. 1NM.KÍ KXCKf^TaiCA

E' do Diário de Noticia* da Lisboa a
seguim'8 historia, que parecerá talvez
da carocv^inha, mas de cuja veracidade
não nos j, ermitte duvidar nem a repu-
ttção de eor.I*'ladP ia nosso homonymo,
nera a fama A." luxuosas fantasias dos
nababos' inglezv8-

Chegou baídJaW «o n2s«> T*JÇ «P
lindoyacht inglez, .trazendoaseubordo
uma rica lady, sonora que nao co-
nhece impossíveis, oeM difüculdades que
estorvem os seus deseV». p yacht está
ancorado e/nvfrente da hothfjo Conde
de Óbidos. Mal chegou,, dirigio-se esU
senhora ao Sr. Victor Sasaxetu, proprie-
tarlo do hotel dé Bragança, aí disse-lhe :

Desejo quartos para wim epes-
soas de minha família. Custem o que

Óh i minha senhora, ó impossível.
Tenho tudo à trashordar.' L-,

Bem, então q^ero ir para Cintra,
e ter lá todas as eommoajidadea e.pes-
soa que me mostre tudo de Já. ¦

0 Victor iromediatamenta, pelotele-
grapho, mandou preparar aposentos,
mandou criados, mandou cosinheiro, ei-
cerone, tudo. .'

A senhora foi. Ma) chegara, enviou a
Victor o seguinte telegramma:

« Alugue duas janellis na rua do
Ouro para ver a chegada da princeza. ¦

Victor ahi vae à procura das janelwa.
Uma senhora disse-lhe que só se elle
lhe desse 30 libras as alugava.

Telegraphou n'esse seutido á ingleza.
Resposta: ....

Pague as 30 libras pelas janellas.
e amanhã, ao meio dia, quero que lá
mesmo seja servido o almoço.

Resposta de Victor: e completamente
impossivel.

Bem/Veio a madama.vio o cortejo e re-
tirou-se para Cintra. Chegada lá,mandoi
dk;zer ao cozinheiro que fizesse para o
jautar duas codornizes.' Este disse que
aão podia, por ser o tempo defeso
e não- se vender caça de qualidade ai-

Zangada por essa eontrariedade, re-
darguio que viessem a Lisboa comprar
as codornizes.

Velo um próprio e como nao as en-
contrasse à venda, foi vôr se o Sr. Sas-
aetti as teria no ho''.

Não tinba e isso .-andou eommuniear
à senhora.

Esta, altamente contrariada, ordenou
que outro próprio viesse a Lisboa, e
>o sse buscar as codonizes ao seu yacht,
onaJe tem toda a qualidade de caça viva.
Eé Jacto.

Veio o homem e levou-as.
Estava a senhora a almoçar e,voItan-

do-se para o criado de mesa, diz-lhe^
Eu D.ão quero ao jantar d este pao:

quero do que se come no hotel de Bra-
' — Mas cá uão o ha, minha senhora.

Mandem luscal-o!
Não ha faoje quem lá va... tudo

está para Lisboa.
Procurem 1

Achou-se um caKro que, por quatro
libras, veio ao hotel de Bragança com
om bilhete dizendo: _

Mande-me quatro"joaesinhos!
Deram-se ao criado. lado este a que-

rer entrar para o trem, recebe do co-
cheiro a seguinte advertência: _

O trem foi só para o vir ca por.
Para o levar ha de dar outras quatro li-
bras.

O Sr. Sasseti cedeu logo a isto, por-
que o dinheiro d'esta rica e excêntrica
filha de Albion anda adiante de tudo.

Parte breve para o seu paiz e ja
telegraphou de Cintra,para que lhe man-
dassem dizer qual o vento que estava
fora da barra.

Refere nm jornal de Linares, Hes:
oanilia, que uma mulher d'alli deu a
int uv"á criança do sexo masculino com
17 dedps em ambas as mãos.

Mesmo que não venha a ser gigante,
já tem pòr onde ser conhecido.

FABRICA
DR
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COLCHOARÍADO «IO
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FOLHETIM

ALEXANDRE DUMAS

O CONDE

Um rico dormitório com eeta pecas,
tudo de vinhatico, lindo Rosto, o; maia
moderno, 8008; uma rica mobília ou
meia, á Luiz XV: lindas mobílias
austríacas, tudo solido e lindos gostos ;
camas de todos os gostos, guarda-ves-
tidos, guarda-caBacaa com portas de es-
pelho o vidro frencer \ guarda-pratoB,
«tagère, commodaa, meias ditas, toilet-
tes, lavatorios, camas de ferro para ca-
nados, solteiros e crianças; cadeiras,
estantes, mesas para todos os preços e
feiüos, colchões de todas as qualidades
e nrecos e tudo mais que pertence a
esto ramo de negocio, tudo menos 40 •/.
do que em outra qualquer cara. „

E* só ver para crer, no COKaAiUO,
¦em competidor.

ffl Bi iSSIBll

MONTE-CHRISTO
SEGUIDO TOLHI

«4J(>

SEGUNDA PARTE
XXXV

_ Sr. de Villefort, disse o medico, ha
circumstancias em que eu transponho
todos oslimites da estulta circumspec-
cão humana. Se vpssa filha tivesse com-
mettldo um só crime, e eu a visseime-
ditar outro, dir-vos-hia: « 

^prehen-dei-a, castigae-a, e passe ella o resto de
sua vida em um convento. » 5>e ella Ji-
vesse commetlido só âous crimes, mr-
vos-hia: « Aqui tendeR um veneno que
ella não conhece, e que não tem anil-
doto conhecido, prompto como o pensa-
mento, rápido como o relâmpago e

«SO 1 mortífero como o raio; dae-lhe este
veneno, encommendando sua alma a
Deus, e salvae assim a vossa honra e a
vossa vida, porque ó a vós mesmo que
ella se dirige, e já a vejo approximár:se
da vossa cabeceira com o seu sorriso
de bypocrita e suas doces palavras...
Infeliz de vós, Sr. de Villefort, se vos
não apressardes em puuil-a.» Eu vos
diria tudo se ella tivesse matado so duas
pessoas; mas vio três agonias, contem^
olou três moribundos e ajoelhou ao pé
de três cadáveres I... Ao patibulo I va
!á para o patibulo a envenenadora l Fal-
iaes da vossa honra?... Fazei o que
vos digo e a immortalidade vos espera.

Villefort cahio de joelhos.
Ouvi, meu amigo, disse elle; eu

não tenho a força que vós tendes, ou
antes que não terieis, se em vez de mi-,
nha filha se tratasse de vossa filha Ma-
gdalena.

O medico empallideceu.
Doutor, continuou Villefort, todo o

homem nasceu parasoffrer; soffrerei,
pois, a morte. ¦ ¦ .Tomae sentido, disse d'Avrigny,
essa morte ha de ser lenta;yel-a-heis
approximar-se de vós, depois de ter ata-
cado vosso pae, vossa mulher, e talvez
vosso filho. .....

Villefort apertou o braço do medico e
exclamou: ,,.„.„„„ ¦Soccorrei-me I lastimae-me l...
Não, minha filha não é criminosa...
Leváe-me a um tribunal, e eu clamarei
aue Valentina está innocente.. .Nao ha
crime em minha casa... Ouvis?... nao
quero que exista nella um crime: por-
que, quando o crime entra em alguma
parte, é como a morte; náo entra so...

Que vos impirta que euTmorra assassi-
nado?... Sois meu amigo? sois ho-
mem? tendes coração?... Não, vós
sois um medico... Declaro-vos, pois,
que minha filha não ha de ser por mim
entregue aos algozes... Ahl é uma
idóa que me imp«lle a abrir o peito com
as minhas unhas, como um insensalo I...
E se vos enganassuis, doutorl se outrem
fosse o assassino 1... Se algum dia eu
fosse dizer-vos, pallido como um espe
ctro : « assassino I tu raataste minha
filha.» Oleae, se isto acontecosse, Sr.
d'Avrigny, apazar de ser christão, ma-
tar-me-hia ,

0 medico ficou pensativo por alguns
instantes. .

Está bom, disse d'AvriRny... Mas
se alguma outra pessoa da vossa família
cahir doente, se vós mesmo vos sentir-
des atacado, não me chameis, porque eu
não' tornarei aqui mai«. Quero tomar
parte comvosco neste terrível segredo;
mas não quero que a vergonha e os re-
morsos vão crescendo e fruetincanao na
minha consciência, assim como o.«ri™B
e a desgraça tem crescido e fructificado
em vossa casa.

Então abandonaes-me, doutor t
Sim; não posso acompanhar-vos

mais longe, e parar junto ao cadafalso.
Outra revolução virá que traga o termo
d'esta horrível tragédia... Adeus I...

Doutor 1 eu vos supplico 1
Todos os horrores que pesam so-

bre o meu pensamento me fazem a
vossa casa odiosa e fatal. Adeus, se-
nhor ,

Uma palavra 1 so umi palavra,
doutor I... Vós deixaes-me entregue a
todo o horror que haveis augmentado

dirápela vossa revelação; mas que se
da morte repentina de Barrois ?

Tendes razão, acorapanhae-me.
D'Avrigny foi sahindo adiante de Vil-

lefort.
Os criados, inquietos, estavam espa-

lhados pelos corredores e escadas, espe-
rando o medico. O Sr. d'Avrigny disse
em voz alta a Villefort, de modo que
todos ouvissem:

O pobre Barrois tinha uma vida
muito sedentária; habituado outr'ora a
correr a cavallo ou de carruagem com
seu amo, perdeu a saúde no seu mono-
tono serviço à roda de uma poltrona. O
sangue se lhe tornou pesado, foi atacado
de uma apoplexia fulminante, e qnando
me chamaram era tarde... A propósito,
acerescentou e!le em voz baixa, tende
cuidado em deitar fora aquelle vaso de
xarope de violetas.

O medico retirou-se escoltado pelas
lagrimas e lamentações de toda a fa-
milia da casa.

Na mesma nnite todos os criados de
Villefort, depois de haverem conferen-
ciado entre si, foram dizer à Sra. de
Villefort que se despediam do seu ser-
viço-

Nenhuma instância, nenhum offereci-
mento de lhes augraentar os salários
puderam detelos; a tudo respondiam:
« Queremos ir-nos, porque a morte ha-
bita nesta casa. »

E retiraram-se, apezar do que se
disse, testemunhando vivo pezar d*
deixarem tão bons amos, e, sobretudo,
a menina Valentina, tão boa, tão bem-
fazejae tão meiga.

Villefort olhou então para sua Olha,
que chorava amargamente. Mao, couia

estranha I no meio da commoção qne o
procurador regio sentia, elle olhou tam-
bem para a sua esposa e pareceu-lt»
qne um sorriso fugitivo e lugubre pas-
sava pelos seus lábios semelhante
âquelles meteoros sinistros que se vôo--
correr entre duas nuvens no meio de
um eéo procelloso.

XXXVI

Na meími noite em que o conde dt
Moreerf sahira de casa de Danglars en-
furecido pela negativa do banqueiro,
André Cavalcanti, com o eabello frisado,
bigode aparado, e luvas brancas, dei
xando vér o feitio das unhas, entrav?
no seu phaetonte, pelo pateo de Dan)>
glars.

Passados os primeiros momentos da
sua apresentação na sala, achou meie
de conversar a sós com o banqueiro, e.
depois de um preâmbulo, expèz-lhe o.'
tormentos da sua vida, desde a partia;
de seu pae. depois da qual tinha en-
contrado felicidade no bom acolhi
manto que recebia da família Danglars
felicidade que um homem discreú
sempre deve procurar primeiro do qi*
os caprichos de uma paixão, mas qm
elle Cavalcanti achava também nos olho:
da menina Eugenia.

Danglars, que já esperava esta decla
ração, a ouvio com o maior prazerj m»>
não queria acceder á proposição d<
mancebo sem lhe fazer algumas obser
vações conscieníiosas.

— Sr. Audró, lhe disse Danglars, nã'
julgaes que sois ainda mui joven par-
casar?

(Contínuo).

ICBIIÜCRICOLAS
Ventiladores
Descascados
Brunidores \ <*® café
Despolpadores
Separadores
Heendas para canna.
Cevàdeiras de mandioca.
Prensas para dita.
Borracha e correias inglczas.
Eixos de transmissão, pó-

lias, mancaes etc.
Especialidades em peneiras

de lamina de cobre on
zinco.

Capas para despolpadoresde
café. ¦jrf^

Ferragens para eventos de
pife e outras por deze-
nno, molde ou explica-
çao.

ANTÔNIO DA ROCHA PASSOS
S» e S4

TRAVESSA ÜE SANTA RITA
RIO DE JANEIRO

PEQUENOS
Na fabrica de pregos, do Sacco doj

Alferes n. 2 A, precisa-se de pequeae •
para trabalhar na mesma fabrica,
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GRANDE FABRICA A VAPOR
IDE

ESPECIAL CAFÉ TORRADO E MOIDO
Neste •¦tabelecimento, o mais importante

encontrarão os Srs.
em seu gênero
consumidores

em todo o Império

A MELHOR QUALIDADE DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, PELO MÓDICO PREÇO DE

80ORS.OKILO
POR ATACADO GRANDE ABATIMENTO

RUA DE GONCALYES DIAS 42
Para commodidade dos apreciadores,

negocio desta Corte pertencentes aos
é encontrado a venda o nosso especial café nas impa»"*»11*»» casas de

fc'S|s|

Antônio Alves de Soma Rua Sete de Setembro n. 78.
» Mendes Caldas  » Cotovellon. 10.
» José Duarte Portella Ladeira do Castello n. 2.
» Ferreira de Souza Rua Larga de S. Joaquim n. 205.

A Fabrica,bem como oa depósitos da mesma
¦Só francos ao publieo, a quem convidamos
a visitar para julgar com acerto doa.progres-
sos que a rassma tem feito na industria u.usiu.j». >

¦ consumidore8,pelo *V^m^^^^^^ÂT^ h^Í%^ *

julgar com segurança o que
de mercenária: fieando d'eate modo os Srs. consumiaoreB, pciu »FD."«y,3~"--~ 3ã"il«~nntrft nrocedanoii.

i melhor lhes convenha antes do se munirem dos moveis de outra procenuncia.

40 a 48 Rua do Senador Pompeu 40 a 48

QUINn[——E=

I Vinho Ioio-ii

pelo

CACAO

HO I l
FORMULA E PREPARAÇÃO

DO

PHARMACEUTICO--ROCHA BRAGA
PEIVILBQIADO

Governo Imperial (Decreto de a» de ••^^J* *"&£,?"**"**
pela Exma. JUNTA CENTIMX DE HVGIENiE PIW1ICA

ESTE 
novo producto pharmaceutico

confeccionado coin todo o eserupulo,
mereceu os maiores elogios por parte da
illustrada corporação seieniifica que emit-
tio o seu parecer em relação a Bua tormu-
Ia, prepararão e indicação therapeuhca.

Ob mais eminentes clínicos d esta ca-
pitai o têm preecripto aoa seus doentes
com optimos resultados, levando supe-
rioridade a todos os preparados conge-
neres. O seu gosto agradatalisBimo.grato
ao paladar, em virtude da associação
do cacáo, substancia analeptica, emol-
liente e corroborante, com a qnina e
todos ob seus agentes componentes, cuja
formula n2o fazsmos segredo (mas sim
na dosagem e methodo de preparação),
podendo o medico por essa forma sa-
ber o que receita e o:doente o que toma,
constituindo hoje o melhor tomeo nutri-
atuo. reconstituindo o organismo debi-
litado, quer devido a,moléstias agudas
graves, quer a moléstias chronicas. t

O seu uso na convalescença de moléstias
aravea produz optimoB resultivdoB, In-
vando superioridade -i todos ob produetos
similares na chhroie (côrea palhdns),
na anemia, na leucorrhéa, etc, o o seu

uso constante cura esta affecçâo, como
demonstraremos na amenorrhéa e todas
aa suas conseqüências tem o nosso vinho
dado bons resultados, segundo a opinião
de abalisados clinicos. Na tuberculose, em
qualquer periodo, é elle indicado como
um grande adjuvante favorecendo a
cura. Nas crianças rachiticas o seu em-
prego tem grande indicaçüo pela ener-
gia de seus effeitoB. Como um tônico
sinaleptico phosphatado augmenta a se-
creção láctea das amas tornando o leite
mais abundante, participando d esse be-
neficio a criança. Como tônico é hoje o
único que melhores resultados tem dado.
O seu emprego no oraanismo dtbuitad».
na época aa puberdaae. etc, e cm geral
onde os compostoB calcareos faz-se ne-
cei-snrio, o nosso vinho satisfaz todas aB
indicações, quer pelo lado prompto e se-
guro dos seus effeitoB, quer pelo lado da
fácil administração devido ao seu gosto
agradabiíi«sirao, podendo sem Cbcrupulo
ser administrado á criança e á joven
maiB delicada. P«los seus duplos effei-
tos, o nosso vinho tônico nutritivo e re-
constituinte satisfaz tanto ao medico
como ao doonte.

. Vieira Diniz.. n> José Alexandrino de Castro & C »
» José Alves Vaz  »
» Pimenta Guimarães  *
» Pereira da Cruz Mattos

Alberto de Mendonça & 
Almeida & Irmão  »
Agostinho José Alves  »
A. M. Marquesa '•
Alves A Pacheco
A. T. Carvalho AC
Alexandre Antônio da Silva
Bernardino Ferreira Lobo
BarrosLima AC •,•••;••  *
Bernardino Dias Ferreira AC  _»
Bernardo Ferreira Caparica
Carneiro A Pereira..................
Constantino Pereira dos Santos de L....
Carvalho k Almeida
Cancella & Irmão
Carmen Landio 4 Prestano
Carvalho & 
Crui A- Barroso
Francisco Luiz de Barros.
Ferreira Neves, Pinto * Silveira
Felisberto Pereira da Silva
Florentino de Paula • • • • •
GasparSepulveda AC
Guimarães & Marques.
Gustavo de Mello & Alvim
Germano Augusto Costa..........•••
Honorato Rebello Botelho de Magalhães
José Gomes Ervedosa •

» Teixeira da Silva
Penicula Caprie

••••••ao*

•••••••••
Correia Gonçalves..
Ferreira Júnior & C.
da Silva Figueiredo Júnior
F. S.Dourado

» Antônio Ferreira da Silva..
» Maria da Silva Moura

Lopes da Rocha Bastos...
» Francisco Aievedo

Sonza Dias.
João Honorato Damiani.........

» Lopes de Magalhães
J. M. Carvalho Silva & Sobrinho.
Lemos & Souza.. 
Lessede&Dias -- -v- - _ .„
Lobo Júnior & Bastos  Praça da Acclamaçao 49,
Luiz Pereira Bastos  Rua do Riachuelo 376.

» Gomes de Oliveira  » Monte Alegre i.
» Barbosa Pinto  Travessa do Senado 13.

Manoel Joaquim Alves Vaz  Rua Senador Pompen 60.
Mathias da Costa Fernandes AC...

do Lavradio n. 110.
do Senado n. 48.

» » n. 91.
de Uruguayanan. 85.
do Rdzende n. 130.
da Misericórdia n. 6.
de Uruguayana n. 90 C.
do Riachuelo n. 140.
do Regente n. 11.
dos Inválidos n. 30.
Barão de S. Felix n. 1.

» » » » n. 200.
Sete de Setembro n. 30 A.

» » » n. B B.
da Alfândega n. 124.

Becco do Rosário n. 3.
Ladeira do Senador Dantas n. 2.
Rua dos Ourives n. 72.

» de D. Manoel n. 60.
d'Ajuda n. 139.

* da Carioca n. 68.
» Sete de Setembro n. 117.
» do Rezende n. 156.
» da Visconde do Rio Branco n. 3
» do Carmo n. 33.
» de Uruguayana n. 72.
» do Jogo da Bola n. 25.
» da Assembléa n. 65.
» do Lavradio n. 170.
» do Ouvidor n. 133.
« Senador Pompeu n. 282.

Evaristo da Veiga n. 20.
» Ouvidor 124 A.
» Passeio 40.
a Santa Luzia 65.
» Larga de S. Joaquim 142.
» da Ajuda (chácara da Floresta)
» Lavradio 65.
» Luiz de Camões.
. Riachuelo 179.
» Imperatriz 58.
» General Câmara 133.
d Senador Pompen 206.

. 108.
» Assembléa 25.

» 3.
. Senador Pompen 87.
» Sete de Setembro 112.

S. José 1

TH. B. — l.eía-se
cada garrafa.

PREPARADO

com attençãõ a bulla que circula

UNICAMENTE NA

PHARMACIA BRAGA
10 RUA DE LUIZ DE CAMÕES 10

F. PAULO FREITAS. RUA DOS OURIVES 32 A

Machado & Martins.
M. Macedo AC
Magalhães A Guedes
M. M. Carvalho Oliveira Júnior....
NettoA Pinheiro
Pereira da Cruz A Mattos

s de Abreu AC
Rozendo Pinto Martins dos Santos..
SoaresA Lavrador
Teixeira A Pinto
Vaz A Marques
Vieira Guimarães A í! antos

Carmo 61.
» Ouvidor 143.
« Constituição 28.
» Ajuda 73. |
¦ Barão de S. Felix 130.
» Luiz de Vasconcellos 22.
» Rezende 130.
» Sete de Setembro 18.

Rua de S. José n. 89.
» do Riachuelo 66.
» das Marrecas 34.
» do Senado 155 C.

Largo de S. Francisco de Paula 16.

Preço de uma garrafa Uma dúzia  25$000 I
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mm preço completo yifl^^f
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Para engenhos
eentraes, fazendas

de café,
fumo e algodão,

Arsenaes,
fabricas, armazéns,

«rapiches, movi-
mentos de terra,

olarias,
ramaes de estradas

de ferro,
empreitadas,

etc, etc.
Deposito do material fixo •

rodante, na
Ilha das Cobras

Orçamentos, catálogos, pre-
nos e informações, no escn-,
ptorio,57 rua da Alfândega—
Kio de Janeiro.

FORTE, ECONOMICOESlMPLES^f
Estrada de Fe'rro Portátil- j

TRILHOS F- DORMENTESDEA.Ç0 ||>
CONSTRUCr.ÃO E REMOÇÃO INSTANTÂNEA d

RIO DE JANEIRO 
•

Ãdoptado
no Brazil, Chile,

Republica
Argentina , Peru ,

Antilhas,
México, Guyana

Inglcza, na
África, Austrália ,

índia e
em toda a Europa

com o maior
suecesso

Material fixo e'rodante sempre em
deposito,

prompto a entre-
garimmedlatamente

GLORIA
filme Srs *

Antônio' Machado Mendes Rua do Senador Cassianp 25.
» Soares Leitão » de Santo Amaro 28.

Albino da Rocha » Senador Çassiano 4.
Kuzebio de Almeida A « da Lapa 82.
Francisco José Gonçalves AC » da Gloria 10.
F.J.Guimarães Praça da Gloria 2.
Leitão A Vieira Rua de Santo Amaro 53.
Manoel José da Silva Coelho » da Pedreira da Gloria 2.
Manoel Antônio Gomes » » » » » 69.
PereiraAC » » » » • 39.

CATTETE
ülms. Srs.:

Antônio Joaquim da Silva Carneiro
> da Costa A C...

E. J. Mendes de Magalhães
Duarte A Silva
José Pereira Gonçalves

d de Almeida Peniche..
» Maria de Lima

70.
Rua do Cattete n. 120.

» Silveira Martins n.
» da Cattete n. 73.
> Buarque de Macedo n. 25.
» do Cattete n. 109.
» » » n. 199.
», » » n. 48.

- de Almeida Peniche AC  Praça Dnque de Caxias n. 20.
João Francisco de Freitas  Rua do Cattete n. 186.

•¦••••*••

Augusto de Carvalho.
» Marques da Nova »
d Manoel de Faria e Silva »

Joaquim de Mattos ¦>
J. B. dosSantos
Manoel Fernandes de Souza »
Maximino Joaquim de Almeida »
Santos & Taveira »

92.da Pedr. da Candelária n
do Cattete n. 68.

» » n. 134 A.
de Santa Isabel n. 28.
do Cattete n. 123.
» » n. 85.
da Pedr. da Candelária n. 55,
do Cattete n. 3.
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^bbW1TíS73b1 ¦bRPí37II3bTST''1I tf^^^Ê Bt

*+ AVISO
¦Mf»f3

^-Vr sios OorLS"u.m.m.id.ores ^^° PERFUMARIA 0R1ZA ^
PARIS - 207, Rua Saint-Honoré, 207 - PARIS

devem «et* suecesao o favor publico ;
!• Ao onldado esorupuloso com { 2« A sua qualidade lna"!irBave*

que são fabricado». i e á suavidade do seu perfume.
MAS SE IIHITA OS PRODUCTOS DA PERFUMARIA ORIZA

sem attinglr ao seu grau do dolioadoza e porlelçao.

Ci 
A apvarencia, exterior destas imitações senão fa^tíeajosrwai^^M^Mhr«V duetos Orlsn, os consummtdores deverão se precaver contra este f°™"W™

^tA illicito c considerar como contrafacçao qualquer producto de qualtaaac
1&4L inferior vendido por casas pouco honradas. 4gf

v savoncWGeiEffimmm

BOTAFOGO
Illms. Srs.: . ¦ •

Antônio Maria Mello Praia de Botafogo n. 74.
Augusto José Lopes Rua de S. Clemente n. 137,
CostaRochaAC  » » _ . ,» "•**•
Ernesio Rodrigues Loureiro Praia de Botafogo n. 250.
Florentino de Paula Rua do Conde de Iraja n. 4
Ferreira & Nogueira.
Gaspar José de Barros..

n. 14.
Bambiaa n. 22.
de S. Clemente n. 82.
de S. João n. 72.
General Polydoro n. 62 C,
da Real Grandeza n. 88.

Remessa do Catalogo lllustrado á pedido franqueado.

LARANJEIRAS

) Magalhães  Rua das Lwanjelras 47 &
Guanabara 51.

do Cosme Velho 59.
das Laranjeiras 44.
do Cosme Velho 32.
das .Laranjeiras 34.

63'
28

a 64
das Laranjeiras 114.
do Ypiranga 33. m
Carvalho de Sà 21 B.
das Laranjeiras 67.
Duque-Estrada Teixeir» 95.
das Laranjeiras 127.
do Ypiranga 17.

49.

Illms. Srs.
A. Duarte de
Coelho A Silva
Carneiro A Irmão
Domingos Maqaieira da Silva
Francisco Machado da Costa. i«..«í.,-«. -«,
Francisco Joaquim da Costa e Silva... » das Uranjetras m.
João Joaquim da Costa  » do Cosme Velho 63 L.
Joaquim da Costa Marques....
Justlno Ferreira Maia
Máximo A Souto
Máximo José Antunes
Ricardo Rodrigues Gonçalves
Ribeiro A Martins
Souza A 
Villela A Fernandes
Zeferino Lopes de Carvalho..

JARDIM BOTÂNICO
filmo Cwb *

Alexandre J.' Gonçalves de Carvalho.. Rua Marquea de S..Vicente
Alves de Araújo A Lucena  » Barão j»e Capanema 2.
Elias Pereira^  • £> '«*!» ?,uttn,e0 

38,
João Rodrigues Teixeira  » Humayta .«• .,
Magalhães Marques AC  ... » do Jardim Botânico 44. ..

CIDADE NOVA
Tllmc Qrc *

Antônio de Souza Brazil Rua do Visconde_ de SapacAhy 39.
Amorim. A Pimentel...
A.M. Camarneira AC '»
Bastos A Carvalho »
Cardoso A »
Custodio Silveira de Souza »
Cruz AC »
Dias A Almeida »
E. Vianna AC »
Francisco José Ribeiro

» Ignacio Medeiros »
» AlvesdaMotta »

F.R.M. Carvalho.... •••• »
Fernandes A Cazaes »
José Penicnla Caprio »

» da Silva Oliveira Marques í. »
» do Couto de Mello  »
* Gonçalves Coroa Júnior  *
» Lourenço Souza Bastos  »
» Francisco Pimentel  » — — ~ . .
» Joaquim Ferreira Travessa ünte de Maio I.

João Luiz Teixeira Rua Machado Coelho 1.

Machado Coelho i L.
João Caetano 100.
Senhor de Mattosinhos GI
General Pedra 177.
Senador Euzebio 113.
SanfAnna 155. _
General Pedra IA3.
Senhor de Mattosüíhos 10.
Areai 37.
General Pedra 100*,

Caldwell 115.
Conde d'Eu 121.
General Caldwell 16.
S. Leopoldo 4.
João Caetano 20.
Bom Jardim 30.
General Pedra 50.
Senador Euzebiò 61.
Visconde de Sapncahy 131.

Francisco Gonçalves da Fonte.
» Antônio Victoria »

J. J. Chaves »
J.J.P. Braga
Luiz Soares »
Manoel Joaquim Cerqueira » 

» Pereira da Costa Travessa do Bom Jardim 19.
» José Antunes Rua do Visconde de Itaúna 163.

Senador Euzebio 92.
General Pedra 40 e 44.
D. Feliciana 131.
Visconde de Sapucaby 39.
General Pedra 93.
S. Martinho 1.

> Proença Duarte
» Maria de Andrade »

Pedro Luiz Cardoso Guimarães »
» T.Ribeiro *

RuBno Sodré Peçanha »
Rodrigues A Cunha »
Santos A Irmão '.. »
Silva Oliveira A >
Silvino José Barreiros >
Silva A »

85.
» » Sapncahy 184.

Conde d'En 238.
Senador Euzebio 222.
Machado Coelho 1 A. ' >
Alcântara 63 A.
Senador Euzebio 210.
Visconde de Sapncahy 65.
Senador Euzebio 214. <

» 282.
CATUMBY '--.«.t-i

Illms. Srs.:
Antônio Joaquim Martins Rna de Catnmby n. 60. : :

» R. Coelho Ferraz AC Carolina Reydtter n. 17.
Gregorio de Almeida Dias de Catnmby n. M.
José Maria Pereira da Costa Júnior.... » » n. 76.
Joaqui m Pereira de Souza. •> dos Coqueiros n. 67.
Manoel Antônio da Costa de Itapini n. 93. , .
Rocha Barros » » n. 65 A.

RIO-COHPRIDO
Illms. Srs.: ?•'¦¦<',

Albino José Lage  Rua Malvino Reis n. 19 A.
Antônio Alves da Mutta  » Barão de Itapagipe n. 10 C.
Costa Rocha  » »".-"'» » n. 4.
José Joaquim Valença  » do Bispo n. 6.
João Emilio Souza Guimarães  Malvino Reis n. 47 C.
M. J. de Lima Barros  » do Estrella 2 D.

EZVGENHO-VELIIO
Illms.Srs: . .

Antônio Teixeira de O. Guimarães  Rna do Haddock Lobo n. 143.
Pereira de Souza Motta.

José Vietorino Carvalho de Magalhães..
» Ferreira de Carvalho
» Caetano de Sá
» Antônio de Mattos

João Martins da Costa
Joaquim Antônio de C. Guimarães
J. B. Lopes
Luiz da Silva Soares
Manoel José d s Santos

¦> da Cruz Marques
Machado A Narciso
Nogueira Lima AC

de S. Francisco Xavier n. 47.
do Conde de Bomfim n. 78..
» Mattoson. 37.
Araújo n. A 1.
Pinto de Figueiredo n. 1.
de S. Francisco Xavier n. 39.
Araújo n. 22.
Mariz e Barros n. 42.
de S. Francisco Xavier n. 52 A.
do Conde de Bomfim n. 40.
» Mattoso n. 68 C.
Haddock Lobo n. 113.

D • ».. n.30.

José Gomes de Amorim A Irmão »
» Luiz Pereira A n
» Souza Marques* Guimarães.... »
» Bittencourt de Souza Praia de Botafogo o. 160.

João José Alves de Barros Rua Voluntários da Patna n. 137 A.
» Lopes Vieira  " Hospício de Pedro II n. 64.

Maneei Henrique dos Santos  » D. Marciana n. 28.
» Casimiro Barroso  » Senador Vergueiro n. 20.
., Joaquim da Costa Mattos  » » n. 42.
» Alves Lourenço Praia de Botafogo n. 62.

Paulino de Moura AG Rua da Passagem n. A 2.
Paulo Felisberto Peixoto da Fonseca... » n. 57.
Rodrigues Lacerda AC Praia de Botafogo n. 254.
Serafim da Silva Baltbazar Brites Rua Marquez de Abrantes n. 78 B.
Theodoro Lopes da Silveira  » da Passagem n. 72.

VILLA ISABEL
Illms. Srs.:

Antônio Joaquim Vieira Boulevard 28 de Setembro n. 62.
Domingos Guigon Rna Souza Franco n. 11.
Miranda A Boulevard 28 de Setembro n. 26 A.

ENGENHO NOVO
Illms Srs.:

João Antônio da Silveira Rna D. Pedro II n. 8.
S. A. Lisboa » Lucidio Lago n. 38.
Silveira & Irmão » Todos os Santos n. 50.

NICTHEROY E S. DOMINGOS
, Srs.:Illms

Araújo A Irmão Rua Boa Viagem n. 3D.Domingos José Teixeira  ,, Magnificência n. 26 A.Ferreira* Santos........  . Rua General Osórion. 33,José Gomes de Almeida Pinto Travessa Maurity n. 2» da Cunha Machado Largo de S. Domingos n. 1 .João Carlos Gomes Buffet S. Domingos.Joaquim Antônio de Azevedo Rna José Bonifácio n. 2.Manoel Luiz dos Santos P. Vernil & C. » Presidente Pedreira n 33
„" .Sa,Arjiujo ., „ Guaranyn.2.
Moreira & Silva  Presidente Domiciano n
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BXARIO DE NOTICIAS.—-Domingo 4 de Julho de 1886

AVISOS
A Notro Dnme de Poria.—0 gçrento

d'cBto estabelecimento, de volta de sua
viaecm a Pariu, tem a honra do partioi-
par a aua numoroBa froguozia3 que acuba
do completar-ae o seu variado aorti-
monto com grande somma do roupas
brancas o chapíos para senhora, homem
(S criança, do tocidos do soda o do M,
dei capas e sahidas do theatro, por oito
ptoprio oBcolhidaa. N'cbsob armazéns,
ouja entrada ó franca ao publico, on-
contra-so tudo que diz respeito ao ne-
góbio do fazendas o modas, o açham-se
Sctualmente «postos, KJf »'"
precedentes, muitos voBtidos para so-
nhora o criança.

AmanhS ábre-so a grande exp„0BÍ,çJi°
de vestidos foitoa, .oonicceõos .e mais
árticos do alta novUade-em Paris, AU
\Wfflk PE8 DAWS8.

Cerveja mlnelr» Kremer. - Depo-
Sito geral, rua da Canoca n. 52. (

¦¦Irada *» »•)>*• *• ••rÃ*,\"**'
iJArio d". ta^Bdo <*me Velho para

manha: ás i, 8,10 o l2. Do tarde: ás
2,w««6riiaa úteis. De manha : áB 8
eÍ2°8DeUrdeTe20e 8c20. Bilhetes
Saída • volta nas vesperaB dos domingos
fduíS8Ítificad98,,ua confeitariaPas-
cboal, rua do Ouvidor.

H&JtíHSE" podendo tran-
JfflSToà a£.idae volta,em qual-
«tóSs^XSi *» ida e volta,
»or 10* Validos àtéáo fim do me» se-
gumte^iquelle em que forem tomadas.

¦. W. bk re*ra H.— Expressos as 6
'jtó^lso da manhí e 8 da tarde

Santa Crus. 5,40 e 8 da manha, 6 da

m Im BS B>> tí'80! 7)30j 8*05
10 da tarde.

«•larla Mero«MI»t a 
'ti&faâ$P

drculaçao na provwcia de &£&*%}
vendé-se no escriptorio do Dtorw de
Noticias, onde também se recebem an-
núncios.

hiIm.- O correio goial expedirá as
seguintes:

Pelo JJ«oJa.?uarao.p"»ra Santos o mais
noítos do sul até Montevidéo, levando
nfalas pata Mattò Grosso e Paraguny:
ImptasfiM até ás 7 horas daMbudI de
amanha, cartas ordinárias até ás 7 l/A
oU 8 com porte duplo, e objectos para
regiBttar até ás < da tarde de hoje.

Pelo Desterro, para a Bahia, Lisboai e
Hamburgo : impressos até át1.7 horas da
Sanha de «manhã, cartas ordinárias até
ás 7 1/2, ou 8 com porte duplo, e pbje-
ctòs pára registrar ate ás 6 da tarde de
hoje.

Foi prorogada por três mezes a li-
cenca do correio a pé do Tbesonro Na-
cional, Horacio da Silva Lisboa, para
tratar de sua saúde.

LOTERIAS
No dia 15 exlrae-se a grande loteria

de Santa Catharina, de 100 contos.
*

BXTBACÇÃO DA 4" SBBIE DA 5* DO PARANÁ

iiy.8 300:0005000
455V 50:000ü000
36448 20:0005000
25693 10:0005000
8336 5:0005000

13707 5:0005000
pbjsmios db 2:0005000

PARLAMENTO
Senado

SESSÃO EM 3 DE JULHO

Presidência do Sr. Cansanção de Sinimbú
A's 11 1<2 horas, havendo numero le-

gal, foi aberta a sessão, lida o appro-
vada a acta antorior.

Foi lido o expediente.
O Sr. Josí Bonifácio fundamenta um

requerimento pedindo cópia de docu-
meatos relativos ás ultimas operações
financeiras do Sr. ministro da Fazenda,
bem como da correspondência e tele-
grammas trocados entre S. Ex. e o de-
legado do governo em Londres.

O Sn. Barão de Cotkgipb (presidente
do Conselho), requer verbalmente o
adiamento do requerimento por três a
quatro dias, o quo ó approvado.

O Sr. Franco de Sá fundamenta ura
requerimento sobre os impostos de im-
portação ultimamente decretados no
Maranhão para os gêneros de consumo.

Apoiado o em discussão, faliam os
Srs. Barão de Gotegipe e Silveira Mar-
tins, ficando adiada a discussão por
baver pedido a palavra o Sr. Franco
de Sá.

ORDEM DO DIA
PRIMEIRA PARTE

E' approvado sem debate o projecto
concedendo a jnbilação ao lente pro-
tonotario apostólico do seminário do
Guyabá.

SEGUNDA PARTE

E' rejeitado o requerimento do Sr.
Octaviano sobre o adiamento da discus-
são do projecto de resposta á Falia do
Tbrono.

Continuando a discussão do projecto,
faliam os Srs. Dantas e Correia, ficando
á discussão adiada.

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 da tarde.

2112 I 14041 I 25821
3727 I 15766 | 28399

prêmios de 1:0005000

3089 10256 21743 35204
6816 16520 27009 36936
8770 21218 30590 39474

41398 | 43295 45544
prêmios de 5005000

153 14788 24532 32699 42283
445 IfiOOl 28218 36373 46540

5988 17972 28347 36522 47069
5993 20838 29660 37347 47967

10245 21124 30643 40526 49281
14255 24530 32205 41225 49657

APPROXIMÀÇÕES

1447 2:5005000 36447 5205000
1449 2:5005000 36449 5205000
5540 1:0005000 25692 2505000
5542 1:0005000 25694 2505000

centenas
11401 a 11500 2005000
45501 a 45600 1005000
36401 a 36500 605000
25601 a 25700 405000

Todos os números terminados erai
8 tom 1005000.
Todos os números terminados em

1 tém 405000.
Todos os números que terminarem

m 1 e 8 têm 205000.

Câmara tios deputados

SBSSÃO EM 3 JULHO 1886

Verificado haver numero legal, abrio-
se a sessão; foram lidas as actas dos
dias anteriores e procedeu-se á leitura
do expediente, onde foi lida a proposta
da Câmara Municipal sobre o fecha-
mento de portas, que foi remettida á
respectiva commissão, e a proposta do
Dr. Maximiano Marques de Carvalho,
pedindo 1,000 contos para a completa
extineção da febre amarella no Brazil,
a qual foi remettida ás commissões de
fazenda, saúde e orçamento, reunidas.

Foi também lido um requerimento do
Sr. Penido, pedindo que o parecer sobre
as eleições do 3° districto de S. Paulo
voltasse á 3a commissão de inquérito.
Approvado, vae entrar era discussão, fi-
cando esta adiada, e fallando contra a
decisão da mesa o Sr. conselheiro Can-
dido de Oliveira, a quem o Sr. presl-
dente explicou o motivo por quo assim
decidio.
INTERPBLLAÇÃO DO SR. ALVES DB ARAÚJO

E' lido um requerimento de interpel-
lação do Sr. Alves do Araujo ao Sr. mi-
nistro da Agricultura sobre o regula-
mento da lei do 28 de Setembro 1885.

Achando-so presente o ministro allu-
dido, disse que estava prompto a
responder à intérpollaçlo, mas o Sr.
Alves de Araujo doclarou que não tinha
em mãos uns papeis de que precisava.
A isto replicou o Sr. presidente que,
depois de apresentada a interpellação,
só ao ministro competia marcar dia e
hora; e logo que o Sr. ministro queria
responder imraediatamente, a mesa
tinha por obrigação dar lhe a palavra,
se o Sr. deputado não quizesse antes
justificar a sua interpellação.

O Sn. Alves de Araújo analysa a
lai do 28 Setembro 1884, que quer per-
oeluar a escravidão no paiz. Estranha
que o Sr. ministro da Agricultura, que
despendeu nove mezes na gestação do
regulamento d'essa lei, o tivesse apre-
sentado tão manco e dando em resultado
a separação dos maridos e das mulheres,
dos lilhos e dos pães, arraigando assim
para sempre em nossos costumes todas
as misérias da escravidão, e estende-se
em amplas coLsidorações sobre o as-
sumpto.

O Sr. presidente advertio ao orador
que a moia hora para a justificação de
sua interpell.ição estava esgotada; e
como o Sr. Alves de Araujo proseguisse
em seu discurso, sem attender á adver-
tencia da mesa, foi chamado á ordem
por diversas vezes, sem querer obedecer
á intimação, sendo por ultimochamado
à ordem nominalmente, e não sendo
ainda attendida, suspendeu-se a sessão
por 5 minutos.

RESPOSTA DO SR. CONSELHEIRO PRADO

Reaberta a sessão, o Sr. deputado Ro-
drigo Silva requereu 30 minutos de
urgência para o Sr. ministro da Agri-
cultura responder ao deputado inter-
pellante, o que foi concedido.

O Sr. Alves de Araujo continua na

tribuna o obstina-se a usar da palavra,
pedindo-lhe o Sr. presidente que o au
xilie na manutenção da ordem, que deixe
a tribuna, e por ultimo intimado a sen-
tar-se e deixar fallaf o Sr. ministro dá
Agricultura, pedindo o Sr. Alves de
Araujo que o mandasse arrancar da
tribuna pela força.

O Sr. Cklso Júnior.—A opposição li
beral, para não assistir á conculcação
de seus direitos, rotira-se do recinto da
Câmara.

(Retira-se parte da opposição, fl-
cando os Srs. Lourenço de Albuquer-
que, Ratisbona, Josó Pompeu, ildefouso,
Paula Primo e Rodrigues).

(As galerias applaudem e pateiam ao
mesmo tempo, e o Sr. presidente manda
ovacual-as).

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA MS-
ponde á interpellação, justificando o re-
gulamento.

Depois do acabado n discurso do
Sr. ministro, os deputados que se re-
tiraram, voltam a oecupar a sua ban-
cada.

ORDEM DO DIA
RECONHECIMENTO DE DEPUTADOS

São reconhecidos deputados: pelo
3* districto de Minas Goraes o Sr. con-
selbeiro Affonso Penna e pelo 8° da
mesma província o Sr. Dr. Gesario
Alvim.

INTERPELLAÇÃO AO SR. PRESIDENTE
DO CONSELHO

O Sr. Cândido de Oliveira inquire
do governo os motivos que teve o pre-
sidento da provincia dó Hio Grande do
Snl para não ápprovar o orçamento pro-
vincial e a este respeito faz diversas
considerações.

O Sr. presidente do Conselho res-
ponde á interpellação, justificando o
procedimento do presidente do Rio
Grande do Sul.

Falia depois o Sr. Joaquim Pedro.
ORDEM DO DIA DK AMANHÃ

Eleição da mesa.
1* discussão dos projectos :
N. 84, de 1885, sobre licença ao

desembargador Ferreira Gomes.
N. 19, de 1886, sobre pensão ao ai-

feres Sá Barreto. ¦ - .
N. 20, de 1886, sobre aposentadoria

do Dr. Peregrino J. Freire.
Discussão única do parecer n. 129 de

1886, sobre a eleição do 17° districto de
Minas.

2a discussão do projocto fixando a
despeza do ministério da Marinha para
o exercício de 1886—87.

Durante os 23 dias úteis de Junho foi
a bihliolheca da Marinha freqüentada
por 582 leitores, que' consultaram 324
obras, sobre : bellas lettras 136, mathe-
maticas 50, pbysica e chimica 10, medi-
cina 10, historia moderna e contem-
poranea 8, arte militar 8, marinha 7,
jurisprudência 6, philosophia 5, prole-
qomenos históricos 4, sciencias naturaes
4, historia antiga 3, litteratura 2, lheo-
logia 2, gymnastica 1, encyclopedia 1,
hydrographia 1, revistas e jornaes 66,
sendo na língua portugueza 215, fran-
ceza 97, ingleza 9, italiana 2 e alleraã 1.

PROVÍNCIA do rio
Prestou juramento e assumio o exer-

cicio de juiz substituto da Ia vara eivei
do Nictheroy, o Sr. Dr. Josó Antônio de
Souza Amaranthe, dando hontem a pri-
raeira audiência na casa da Câmara.

Realiza-se hoje a festa de S. Pedro
dos Pescadores, na rua da Praia, em
Nictheroy. A's 5 horas da tarde haverá
procissão, loilão de prendas e à noite
fogo de artificio. Toca a banda do corpo
policial.

Realiza-se hoje, ás 11 1|2, na matriz
de S. Lourenço de Nictheroy, a festa do
Coração de J.jsus, havendo missa can-
tada e pregando o padro João Scaligero.
A' noite haverá Te-Deum.

Fallecou hontem, no Porto das Cai-
xas, o Sr. Laurentino Josó Teixeira da
Fonseca.

NOTAS SUBURBANAS
FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS

Celebra-se hoje, na matriz do Enge-
nbo Novo, a festa do Coração de Jesus,
havendo missa solemne ás 9 lr2 e ser-
mão ao Evangelho pelo Sr. COnego
Xavier Pinheiro, e communhão geral.
A's 6 li2 cantar-se-ha o Te-Deum, ter-
minando a ceremonia com a benção do
Sacramento.

A parte musical está confiada ao pro-
fessor Dias Lopes, que fará executar a
missa do maestro Gaetano Nava e o
Te-Deum de Francisco Manoel.

ELEIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE IGUASSU'

MBRITY

Vereadores
Tenente-coronol Bulhões Sayão 8,

Francisco Josó Alves de Lima 5, capitão
João A. de A. Guimarães 1.

Juizes de paz
Dr. Pedro Telles Barreto de Menezes,

Dr. Manoel Telles Barreto de Menezes,
Thomaz de Souza Peixoto e João Anto-
nio dos Santos Filho.

GUARATIBA

Vereadores
Dr. Azeredo Velho 26, Dr. Nobre 1,

Dr. Ubaldino 1, Miguel Sayão i, Santos
Lima 1, Moura Brito i e Duarte J. Tei-
xeira 1.

Juizes de paz
1° districto

Antônio Barroso Pereira, Justiniano
Cardoso de Carvalho, Bento Barroso Pe-
reira o Frederico Climaco da Motta.

2° districto
Francisco Caldeira de Alvarenga,

Eduardo Josó Teixeira, Manoel Leo-
nardo Pereira e Vicente Ribeiro Alves.

VASSOURAS

Vereadores
Dr. Joaquim Francisco Moreira, 46;

Barão de Santa Maria, 45; Henrique
Lahmeyer 42 e José Pereira da Al-
meida, 42.

Juizes de paz
Barão de Cananóa 78, Dr. Américo

Moreira 74, Damaso da Fonseca Lima
70 e Dr. Domingos de Almeida.69.

MENDES

Juizes de paz
Barão de Santa Maria 25, Bernardo

Murat 25, Augusto Roxo 25 e Josó An-
tonio Roxo 25.

FERREIROS

Juizes de paz
Dr. Christovão Castro 39, Eloy Ávila

38, tenente João Rodrigues Ferreira 37
e Augusto Soares da Gosta 33.

PATY DO ALPERBS

Juizes de paz
Coronel Quintiliano 41, Pedro Thomó

Gonçalves 40, major Manoel C. da Fon-
seca 40 e capitão Joaquim Barcellos 40.

SACRA FAMÍLIA

Juizes de paz
1° districto

Joaquim Nicolau 19, Antônio Pinto
Cabral de Vasconcellos Júnior 18, João
Baptista Goulart 17 e Marcolino José
de Andrade 16.

REZENDE.—CAMPO DELLO

Vereadores
Compareceram 58 eleitores, 49 con-

servadores o 9 liberaes.
Gabriel Francisco de M. Junqueira

45, João Ferreira Dias 8, Dr. Josó W.
de S. Arantes 2, Dr. Kodnlpho Junqueira
1, Dr. Alfredo Wbately 1, Dr. Tito de
Sá Macedo Carvalho 1.

Juizes de paz
Josó Bernardos 43, Joaqnim do Car-

valho 31, Henrique Bernardes 31, llen-
jsmim Duprat 31, Antônio Josó dn Paiva
18, Manoel Antunes Nogueira Guimn-
rães 18, Francisco do Nascimento Soa
res 18, Antônio de Aquino Teixoira 18,
Francisco Silverio de Castro 9, Rufino
Rodrigues dn Almeida 9, Manoel Soares
do Miranda 9.

*
BANANAL

Vereadores
Luciano Josó de Almeida Vallim 18,

Luiz Pereira Leito 18, Pedro Ramos
Nogueira de Gouvôa 17, Luciann José
dn Almeida 16, Antônio Balbino Vallim
16, Valeriano Josó da Costa 16, João
Rodrigues da Costa Teixeira 16, Fábio
Justiniano dos Santos 16, João da Costa
Ferreira Cardoso 3, João Gonçalves
Pereira de Souza Filho 3 e Custodio
José da Rocha 1.

Estão eleitos os 8 primeiros.
*

Juizes de paz
Barão de Ribeiro Barbosa 110, Lu-

ciano de Aguiar Vallim 100, Francisco
Antônio de Paula 97 e José Ferreira
Leão 90.

Jmmediatos

Antônio Ribeiro Lima 45, João Alves
Guimarães 44, Manoel Francisco da

Silva 40 e Miguel Archanjo do Araujo
Branco 30.

riRAHV, ARROZAL
Vereadores

Capitão Macario de Oliveira Campos
25,-Theotonio Augusto de Faria Júnior
25, Dr. Santiago 3 o Dr. Garcia 1,

Juizes de paz
Capitão Francisco Luiz Gomes 49,

Theotonio Augusto de Faria 42, Ray-
mundo de Olivoira Campos 33, José
Borgos dos Santos 27.

Supplentcs
Dr. Josó Caetano de Olivoira, Bernar-

dino do Sonna Olivoira, Josó Joaquim
Ventura da Silva e Joaquim Ferreira
Ribeiro.

telegrasi.ua
Eleições no Paraná

Curitiba, 3 Julho.
No Io districto foi completa a victoria

dos conservadores nas oleições muni-
cipaes.

Estão eleitos: na capital 6 conserva-
dores e 2 liberaes, Paranaguá 6 conser-
vadores e 1 liberal, Antonina 4 conser-
vadores e 3 liberaes.

Tiveram maioria om Morrotos, Por-
to, Guarakssaba, Guaratuba e Campina
Grande.

Fizeram também os juizos de paz de
Curitiba, Paranaguá, Guarakssaba, Gua-
ratuba, Morretes, Porto de Cima, Cam-
pina, Paculuba, Iguassú, Piraquarae os
dois primeiros era Antonina.

No 2* districto só temos noticias de
Ponta Grossa, onde fizeram tudo.

CAMPOS

Vereadores
Dr. Francisco Portella 158, Ezequid

Sampaio 138, Dr. Gesteira Passos 129,
Dr. Galvào Baptista 126, Dr. Abreu
Lima 112, Barão do Itaóca 103, capitão
Drummond 71, Dr. José Moura 67, Dr.
Vicento Souto 44, Dr. Sebastião Bar-
roso 29, Eloy Passos 13.

Juizes'de paz
Dr. Lourenço Baptista 367, Francisco

R. dos Santos 314, Dr. M. F. da Oli-
veira 308, Dr. Antônio F. Ribeiro 290,
Dr. A. M. Costa Guimarães 280, Dr. Fe-
liciano Manhães 238, Dr. J. Nunes de
Siqueira 212, capitão Affonso Osório 160,
Carlos de Lacerda 55.

N'esta eleição houve um protesto.

Ante-hontem foi recolhido á Deten-
ção Custodio Josó da Silva Nazareth,
por ter raptado e defiorado a menor
Maria, orphã de pae e mãe.

ODr. 
Pereira da Costa,

medico operador, mudou-se para
a rua do General Câmara n. 65. (.

%%?¦ IMocIccInno Uorla. K«p. mo-•«¦«'Icstias do crianças, syphiliticas e da
pelle. Res. r. SanfAnna 37. Con. r. V.
Itaúna 135 A,das 11 á 1 da tarde.Acccita
chamados para fora da cidade. (.

ESPECIALIDADES
LUGA-SE um uxcollent* clialet for-
rado o pintado de novo, com cha-

cara e apua, m rua Oito de Dezembro
n. 8, por 1005000; trata-se na rua do
Hospício n. 83. (•

LUGA-SE uni bom commodo, em
casa à'\ família, ua rua da Miseri-

orriian. 122, sobrado. (•

VENIÜA ZIZINHA — Aluçam-se
casas assobradadas, do 55S a 60j?

mensaes, na Avenida Zlxtnhn, n rua
Pinheiro Guimarães n. t7, cm Bota-
fogo.

As casas de 60S têm 6 quartos, S salas,
cozinha, banheiro de chuva, tanque de
lavagem, latrina patente c quintal.As do S5S n 403 tOm menos 3 quartosc uma sala; todos os commodos têm ja-nellas o venezianas do abrir para fora.

Estas casas estão recentemente aca-
badas, pintadas e forradas com gosto, e
situadas aos lados de uma Avenida,
perfeitamente arborisada.

Pola elevação em que so acham as ro-
feridas casas, tornam-se salubies o sa-
dias, bem como aprecia-se um bonito
panorama para a Corto o provincia.Visto as çommodidades das casas e
seus attractivos, muito agradarão ás
pessoas que forem habitar na Avenida
Zlzlnha.

Os Srs. pretendentes acharão as cha-
ves c esclarecimentos & rua do General
Polydoro n. 98, e trata-se li rua da Uru-
guayana n. 18S. (•

THESOURO 
do cabello-Oleo de ma-

mona quinado, oxeollente prepara-
São para fazer crescer o cabello, impa-

ir-lhe a quóda e dar-lhe um brilho
magnífico: frasco i$, dúzia 10£; von-
de-se unicamente na pharmacia Ras-
pail, rua da Assemblóa n. 78. (•

APHRODISIACO-Essencia 
de gen-

gibre da Jamaica, a melhor prepa-
ração até hojo conhecida contra a fra-
queza; vendo-so unicamonte na phar-
macia Raspail, rua da Assorablóa n. 78.

DINHEIRO 
sobre hypothoca de pre-

dios, a juro commodo e promptidão,
empresta-se na rua do Rosário n. 66,
sobrado. (•

i d». miniL
1 LENTE DE CLINICA

NA

REAL UNIVERSIDADE DE ROMA

E8PF.CIAI.I0TA
Nas molostias do luryngc, roa-

san iiuhiion, ouvido» c peito.

CONSULTÓRIO
Rua da Alfândega n. 135, das

12 horas ás 3 da tarde.

COXNUI.TAH

Ifj gratuitas aos pobres aos sabbados.

Km ncn consultório
dlupõc do» appurcIhON c In.

ntrunicntON iuuIh aperfeiçoado* i
dou iiltlmon NvnlrmoM dcnll-

nndoN ao tratamento
duw niolONtla* de nua

enpeclulldadc
-):(-

]« BECBBE CHAMADOS EU SUA RESI-
t' DBNCIA PROVISÓRIA

| GRANDE HOTEL DE SANTA THEREZA |

A SALSAPARRILM AYBR
Para combater a syphilis nas suas fórmm

secundarias e constitucionais
E' aqui onde so tornam salientes aa

verdadeiras propriadados medicinaea
d esta preparação. Segura e perfeita na
aua acção physiologiaa sobro os humo-
Bcr mais Íntimos do organismo humano,
proourando logo dosonraizar o terrívelvírus, obngando-o a dissipar-BO poucoa pouco polas secregSos do systema,olla requer untoamewíe ser tomada com
paciência e regularidade para dar um
resultado feliz o positivo. (*

DEPOSITO DB AGUARDENTE
33 RUA DO GEIRAL PEDRA 33

Custodio Baptista Gonçalves abrio narua do General Pfldra n. 33 nm dopo-sito filial A mia casa dn Mnxambombs
(l'i. P. D Podro II) ondo offereco aos
Srs. varegistas o exportadores aguar-
dento de canna (engenhoca) a preçosrasoaveis. (•

XAuOPE-ANTI-RBElMTICO
DE

PROPYLAMINA COMPOSTO
DE

REBELLO •& «BANJO
approvado pela «anta de

Hygiene e autorfusado pelo.
Governo Imperial

Romcdio sem rival para o curativodos rneumatismos musculares e articula.-res, etc.
• £"?£ fi, uma Panacéa, nem i^g poucomtullivol, mas podemos afiançar (poisnilo rocciamos contestação), quo mi-lhares do pessoas devem a' este medi-camenlo heróico a eu* saúde, o seubem-estar, facilitando-lhes ob movi-mentos ato alli tropegos, extinguindosuas dores, seus males, emfim.

As pessoas .que igualmente sSo acha-csidas do tumores escrophulosos, engor-
gitamentos lymphaticos, e sobretudo aterrível o monstruosa elephantiasis dosárabes (pomas inchadas), com estaXui-ope dn Propylunilnn CompoMO
dào graças á sua boa sorte por so ve-
rem curadas, o exaltam o valor d'esta
boa quão milagrosa preparação.

Vendo-se á sua Primeiro do Março
n. 64 R, canto da de S. Pedro. (.

GRAGEAS
de Copabiba, CubobaJ

Ratanhla e Ferro,
Biamutbo, Aloatrão,

Turobenthiaa, &•
ÉlROT INJECCAO

Hygianloa
• Preservadora
Mkwuir

aooldsnto algum
As ORAGEA8 FORT IN, forão as primeiras que obtiveram t. approraçlo |da Academia de medicina (1830) e qae adoptaram-se nos Hospitàea. Curam sm i

moléstias secretas, mais rebeldes sem fatigar os estômagos mais delicados.'
A INJECCAO FORTIN é sempre rocommendada como o complemento I

da medicação.
DEPÓSITOS EM TODAS AS PRIHCIPAE8 PHARUAOIAS DO BRAZUi.

CÁPSULAS
Mathey-Caylus
Preparadas pelo DOUTOR CL IN Prêmio Montyon

¦ «¦»¦» .

As Cápsulas Mathey-Caylus com Envolucro delgado de Glúten
não fatigüo nunca o estômago e são recommenclndas pelos Professores
das Faculdades de Medecina e os Médicos dos Hospitaes de Paris,
Londres e New-York, para a cura rápida dos :

Corrimentos antigos on recentes, a Gonorrhea, a Blennor-
rhagia, a Cystite du Collo, o Gatarrho e as Moléstias da
Bexiga e dos órgãos genito urinarios.
1116 Uma explicação detalhada acompanha cada Frasco.
Exigir as Verdadeiras Cápsulas Mathey-Caylus de GLIN& C'a, de PARIS

\^ que se achão em casa dos Droçjuistas e Pharmaceuticos. M

S
9 HOVA-VORK
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t» loduroto do Forro inaltoravol **
Approtadat pois Academia de Medicins

de Par/s,Adoptadat pelo Formulário olüolal franciz,Atitorlsadas polo Conselho medioo
.,003 de SSo-Petorsburgo.

Eslas pílulas, em quo achão-se reunidas as propriedades do
Iodo o do Perro, convGm especialmente nas doenças tão vu-
rladas quo sio a conseqüência do germe cscrofuloso [tumores,
enfartes, humores /Wos.etc.), doenças contra as <iuacs os simples
ferrugluosos s3o tnofllcazes; na cblorosis (pullMe» dasmeni-
nas não menstrttadas), a x,euoorrbea [flúores brancos ou
fluxo alvo), a Amonorrhes [Slenstruação nulhi ou tlifftcil) a
Tísica, a Syphilis constitucional, etc. Kmliin, offcrccem
aos médicos um agento tberapeulteo dos mais enérgicos para
estimular o organismo e modificar as constituições lympha-
ticas, fracas ou debilitadas.

N. B. — O iodureto do ferro Impuro ou alterado é um medi-
camonto inüol, irritante. Como prova da pureza e authentl-
cidade das verdadeiras Pílulas de
Slancord, cxija-30 o nosso scllo de _. ,,,
prata rcactiva, o timbro da Union ú.csfl/tü07oft.
Fauricants o a nossa asslgnalura aqui
juneto.

Pharmaceatlco om PARIS, rae nonaparto, 40
DESCONFIE-SE DAS FALSIFICAÇÕES

ÍB»íioaeaa«»as«a»e©0®!i«o«i*©»»»9M#«í
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Rio, 3 de Julho de 1886.

Quem diria que o dia hontem fosse
io antojoso para o mercado de cambio,

que a simulação e a dissimulação
lessem hoje do nosso Lombard Street,
ão diremos um fanfarrão, mas que os
iglezes chamam—hubbub l
Emquanto hontem no Lombard Street

oáos fingiam o que não havia, boje
leaders encobrem o que ha, e com

istes dois parchos applinâdos ás fe-
idas do cambio, temos em scena a
enda de Appollo e de Cassandra, que,

sempre esquiva desde que pilhou ao
ieus o segredo da adivinhar, por
seu turno soffreu que ninguém a
acreditasse ainda mesmo fallando
ferdade. Provado está que não basta
aliar verdade, é preciso que os que ou-
íem, acreditem; mas para isso ó pre-
iiso lambam que o espirito da prudon-
:ia se conjugue com a nota da solfa
ippolinea; isto é a inteireza de Gassan-
Ira e a harmonia d'Appolo.

A falta d'esta conjugação dou azo a
lie os Manicheus semeassem insanias
»doudices que tiveram bom surgidouro

desembarque fácil a razões condu-
entes para o maneio dos monitores
ecretos que aportaram ao ouvido, no-
icias rectiflcadas e coadas para deter-
ninar hoje uma baixa phantasmagorica
120 7/8.

Os kaders que arrebanharam a 21 1/4
todo o cambio vendido era Santos, com-
iraram hoje a 20 15716 e 21 o cambio

particular que appareceu sobre Londres,
e a 438 sobro Paris.

Este arremessão na taxa do cambio
só se explica para poderem entrar de
mansinho no mercado depreciado, como
lobos no aprisco. O facto ó que este
gancho balda os movimentos das trans-
acções legitimas, e dá em vez de menu
de opiparos guisados, a seguinte brôa
sem condueto:
Sobre Londres, 90 d/v, 20 7/8.
Sobre Pariz, 90 d/v, 457 o 458.
Sobre Hamburgo, 90 d,v, 565 e 566.
Sobro Itália, 3 d/v, 461 n 462.
Sobre Portugal, 3 d/v 259 e 260.
Sobre Nova York, 3 d/v, 2£430.

Por terem dado como perdido o
Tagus, muita gente deve estar hoje
com a borda debaixo d'agua, esquecen-
do-se quo escorregar não ó cahir. Mas
felizmente, por telegramma de hoje, ás
3 horas e 40 minutos entrava na bahia
de Todos os Santos, movido por seu

próprio helice o vapor Tagus, da Mala
Keal.que tanto sabichão d'aqui dava
irremediavelmente como perdido.

E que remédio tinha elle senão sa-
far-se por bem ou por mal. Se não ti-
vesse sahido, havia de sahir desde que
lá chegasse Mr. May, gerente da cora-

panhia, para fazer ao Tagus o mesmo
que fez ao nosso Curuzu, encalhado nas
águas do Paraná quando ainda elle com-
mandava o Dacota.

Fecharam com as seguintes offertas,
na Bolsa, os seguintes til*!os:

Apólices de 6 % :
Vendedores  1:000£000
Compradores  996,5000

Apólices de 5 % u/e:

Vendedores  996*000
Compradores  99d«UUü

Soberanos:
Vendedores }|f°jj°
Compradores. up*uu

¦OVHSBIWO l>A «©MA
fENDfiííAM-Sa

Apólices geraes:
3 ditas idem de 6 %, »/J- l:O00£0OO

14 ditas idem »
40 ditas idem, idem »

7 ll2 ditas idem »
lílO ditas de 5 »/», N. E. 990Í0OO
500 ditas idem idem 9965000
200 ditas idem idem »
1:500£, ditas do empréstimo

de 1886 1:2533000
Metacs:

2,000 soberanos Ilfl560
Acçôés de companhias de bonds:

200 ditas Vil'a Isabel 218*000
80 m/m ditas Carris Urb 2655000
14 ditas C. de Porto Alegro 50*000
Debentures de estradas de ferro :

120 ditos Carançola, c/sub. 175Í000
44 ditos Leopoldina, íb. 50 525*000

2Ü0 ditos Príncipe do Grão
Pará 202*000

Debentures de companhias:
20 ditos Comp. Cantareira. 470*000

Fora da Bolsa:
2,000 soberanos 11*480

Pauta «emanai
De 5 a 10 de Julho

Café bom 404 rs. o kilo, subiu 16 rs.

Rendimentos flseaca
KECEBEDORIA

Diasla2  27:663*863
Dia  30:2165645

57:879*508
56:754*429Igual período de 1885.

ALFÂNDEGA
Dias 1 a 2....
Dia 3. ¦>

381:5775860
330:156*332

71l:634;;i92

MESA DE KENDAS
Dias 1 a  18:2025399
Bia3..r...  88:576*597

106:778*996

Café
Telegramma expedido pela Asaoc-açSo

Conitnercial para Nova York, em 3
de Julho de 1886, de manhã.
Existência, 210 000.
Entradas no dia 2 de Julho, 4,000.
Ditas em Santos. 1,000.
Vendas para ob Estados Unidos,11,000
Estado do mercado, firme.
Cambio sobre Londres, partic. 21 ll4.
Frete por vapor, 25 c. 5 %•

Preços:
1* regular, 4*250 por 10 kilos, despe-

zas e frete por vapor, 10 1/8 c- por lib.
2' boa, 3*600 por 10 kilos, despezas

e frete por vapor, 8 13/16 c. por libra.

Vendas para os Estados-Unidos du-
rante a semana, 85.000.

Vendas para a Europa e outros paizes
durante a semana, 25.000-

Embarques durante a semana para os
Estados Unidos, cm navios de vela,
24,000.

Embarques durante a semana para os
Estados-ÜnidoB, em 2 vapores, 45.000.

Embarques durante a semana para a
Europa e mais pnizes, 28.000.

Frete para os Estados-Unidos por va-
por, 25 c. 5 »/„•

Idem por navios A vela,l 2/6 schillings.
Vapores & carga para os Estados Uni-

dos, 4.

Existência de manhã, em Santos,
50.000.

Entradas durante a semana, 7.000.
Vendas para os Estados-Unidos du-

rante a semana, 45.000.
Vendas para a Europa durante a se-

mana, 95.000.
Embarques durante a semana para a

Europa, 2.000.
Estado do mercado firmissimo.
Preço do good average, 4*050'Frete para os Estados Unidos por va-

por, 25 e., 5 "Io.

Deposito hoje (3 de Julho) 208.000
saccas.

As vendas de hoje (3) até ás 5 horas
da tarde foram :

Estados Unidos...
Europa
Cato
Diversos portos...

58.470
11.820

Í5í!
70.443

Vendas de 2 de Julho
Estados Unidos....
Europa
Diversos portos....

11.160
9.920

870
17.950

Desde o Io de Julho

Kstados Unidos..
Europa
Cabo
Diversos portos..

Vendas Embar.
13 48322.646

6.702~870

30.218

800
222~4.505

ENTEADAS
Estrada de ferro D. Pedro 11.

Kilos
Dia 177.279
Desde oi».... 456.471
Em 1885  702.157

Cabotagem:
Dia 10.680
Desde oi»... 79.800
Em 1885  456.140

Barra dentro:
Dial 69.180
Desde oi».... 94.860
Em 1885  118.740

Valore» exportados no dia 3
Plyrnouth — No vapor ins Araucania :

João José Teixeira da Costa, ouro em
moeda e barra, 18:102*220.

Havre—No vapor franecz Ville de Per-
itambuco : G. Iíabert & C. 531 saccas
de cate no valor de 12:361*680, A.
L,euba & C. 2,000 ditas dito no de
46:560*. J. Bradshaw & C. 1,600 di-
taB dito no do 37:2485000.

Nova Orleans— No vapor ing. Lasscll:
\V. Ford & C. 2,500 saccas de café
no valor de 58:200*, N. Megaw & C
4,300 ditas dito no de 100:104, Phipps
Irmãos & C. 5,000 ditas dito no de
116:4005000.

Baltimore—Na barca americ. Templar:
W. Ford & C. 6,000 saccas de café no
valor de 139:680, P. S. Nicolson & C.
248 ditas dito no de 5:773*440.

Nova York — No vapor inglcz Kcpler :
Faria Cunha & C. 10,000 saccas do
café no'valor de 232:800*000.No vapor americano Advance : Leve-
ring & C. 5,000 saccas de ca(é no va-
lor de 116:400*, J. W Donn* & C.
5,992 ditas dito no de 139:493*760, E.
Pecher & C. 1,000 ditas de 23:2805,
W. Punfold 3,000 ditas dito no de
69:8405, Hard, Rand & C. 6,000 ditaB
dito no de 139:680*000.No vapor inglez Sirius : Arbucklc
Brothers 6,500 saccas de café no va-
lor de 151:320*000.

EmronreaçBcB despachada!! no dia»
Rio dn Prata, vapor inglez Herschell'
Liverpool e esc. vap. ing. Araucania.
Buenos Ayres, vapor tr.inc. Provence-
Hamburgo e esc.., vap. ali. Hamburg.
Miramichi, barca norueguense Agra,

Steopachoii «Se exnortneão do dl» 3
Antuérpia— No vnpor inglez Elbe : E.

Pecher & C. 1,000 saccas de café no
valor de 23:2805, N. Megaw íz C. 700
ditas dito no do 16 296*,J. Br.idahaw
& C. 3,000 ditas dito no de 69:8405.

Movimento do porto
ENTRADAS

Imbetiba, vapor nacional Barão de
S. Diogo.

Portos do sul, paquete nacional Rio
Jaguarão.

Santos, paquete allcmão Hamburg.
Valparaiso e escalas, paquete inglez

Araucania-
Montevidéo, barca i^g Wnrkm^n.
Hull, patacho norueg. Maus Olsen.

SAH1DA8
Paraty e esc, vnpor une Marambaia.
Valparsiip.o, barca franceza Tijuca.
Nova York, lugar uorueg. Albana.
Cap Town, lugar norueg. Satura.
Nova York, vapor inglez Lykus,

H.ittelos »s»i'IS1»qo«
VAPOBES HS:>KiAril>a

Gênova, Giava 4
Rio da Prata, Strasburg 4
Liverpool, Memnon 4
Rio da Pro ta, Destei-ro 4
Gênova, Kora America 4
Hamburgo e esc. Rio 4
Pacifico, Araucania 4
Marselha, Provcnce 4
Portos do sul, Rio de Janeiro. 4
Rio da Prata Gironde. 4
Nova York c CBcalas, Advance 4

Rio da Prata, Bisagno 5
Rio da Prata, Elbe :.;..;....'." 7Rio da Prata, Rosse 7
Bordéos e escalas, Niger 9
Liverpool e escalas, ttritannia 9
Portos do norte, Bahia 9

VAPOBBB A BAIUB
Rio da Prata, Herschél (9 he.)"...... 4Gonova,Bisagno .',,,. 4
Rio da Prata, Nord Amtrica 4.
Pacifico pelo Rio da Prata, Giava. 4Bremen e escalas, Strasburg 4
Rio da Prata, Provcnce 4
Portos do bu1,ü*í0 Jaguarão.ílO hs.) 6Hamburgo e escalas. Desterro 5Bordéos e escalas, Gironde (3 hsj. 6bouthampton e esc, Elbe (3 hs.)... 9Portos do sul, Victoria (12 hs.).... 9
Nova York e esc, Advance (10 bs 10Portos do norte, Ceará (10 hs.) 10
Rio da Prata, Niger 10
Valparaiso e cacalas, Britannia.... 10
Nova York, Keplcr.... 10

Entradas de generss da pais
JULHO DB 1886

I KBTKADAB DB FBRBO

D. Pu

DU 2 ¦

Aguardente... 7
Arroz —
Asiucar —
Algodão 1G.5G1
Hrga de main.
Batatas
Or.fé 177.SG9
Oitrvão 9.960
Couros neccoa. 16.822
Farinha.,,... —
Feijão........ 905
Fubá ,
Fumo 21.641
Lenha ..,,*.,
Madeiras..... —
Milho —
Polvllho =
Queijo» 1.498
Telhas, tijolos ¦=
Tapioca —
Toucinho 6.445
Divor308.,.j.. 35.210

10.564

466.461
24.155
17.127

3.070

20.S21

8.SIO
3.210
3.849

8.788
65.998

OantagaOo

Dia 3 .Desd 1

2.430

SI.427
1.040

9.080
3.880

7.378
2.64G

4.759

G.630
650

40
90.080
1.040

43.315
16.527

11.840
16.13S

2.OCO

13.261

E. F. D. Pedro H (hoje 3 de Julho):
Café  271.042 kUoa

Cabotagem de nojo
Café 99.660 kilos.
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fi; 52 B
BOULEVARD 28 D£ SETEMBRO

VILLA ISABEL
Nós, abaixo-assignados, estabelecidos

com açougue ao Boulevard 28 de Se
tembro n. 46 (Villa Isabel), participa-
mos ao respeitável publico que acaba-
nos de abrir um novo açougue à mesma
rua n. 82 B, de accordo com as posturas
municipaes e com todo o asse.io: con-
tinuamos a vender carne de-varai de
primeira qualidade ao preço de 320 rs.
assim como de porco a 700 rs., e de
carneiro a 800 rs.

No intuito de bem servirmos as pes-
soas que nos honrarem com sua fregue-
zia, esperamos a mesma protecção que
tivemos na outra casa. ('

Ilio de Janeiro, 4 de Julho de 1886.

BRIGH & souza.

Maçada ?
Não, venham cá, que ó só no antigo

Hestaurante Eatellita, à rua
oaAs8oniblóa n. 104, que se almoça
bem por 300 rs, e janta por 400 rs.

25 ZR/CT.A. IDOS JíJSTJD-^tJ^JDJ^S 25
OESfABULEGIUENTO MAIS POPULAR DA CORTE

AO NOVO FIGURINO
tanto na nualldàoe de seus tecidos como no esmero do trabalho o elegância. „„„u„-„ ,i„ n,™** Mnà*unio na mo ¦ « lt 

naauetes os figurinos que no centro da novidade pariziense mais se distinguem na esphera da Grande Moda.

TSS^Jt^n^&MJ^aS^mfSu no curto espaço de 12 a 24 horas e sob as condições de não serem ontregues se nao satisfizerem

cabalmente ; tal ó a convicção que tem o chefe da ofllcina.

EOTJPAS PARA LUTO COM A MÁXIMA BEEVIDADE í
X todos os frcguezes se entregará o quo escolherem

T** ¦

Paletots de panno preto a H, ÍÓi, 123 e 14*000.
Calças do casimira superier a 90, IO* 6-12*000. ¦•

. Ditas dé brim branco Silva Braiw a 9*, 10* o 12*000
í Paletots de alpaca a 4*H00 e 8*000.
1 Ditos de pura seda a 10* e 12*000.

exposição de roupas, como sejam: >¦'

ditas de flanei!», ditas de meia finíssimas, meias de algodão fio de escossia de cores e brancas, colía-
de seda, ceroulas e muitos outros artigos que pelos seus diminutos preços sao convidativos a loao o

Em costumes de casimira de côr, de 2o* a 30*000i Costumes pretos, fraques ou croisós, de 48* a 60*000;
Ditos idem idem, superior, de 30* a 40*000. I Especialidade em casacas e sobrecasacas.
Ditos de diagonal ou cheviot, de 30* a 40*000. | Paletots de palha de seda a 7* e 7*800
Ditos de crepe, alta novidade, cuin fraque ou sobre-i Ditos de casimira a 8*, 9*, 10* e 12*000.

casaca, de 88* a C0*000. I Ditos de diagonal a 9*. 10*, 12* e 14*000.

Grande c sumutuosa

HARMQN1UNS

como

Camisas de fina bretanha de Iiuho,
rinhos, punhos gravatas, lenços de iiuho e
cavalheiro de apurado gosto.

TH, li. — K' a uuica casa que não (em os preços marcados nas amostras.

J. RODRIGUES SAMPAIO.

JOCKEY-MB ^
HOJE

DE

WORCESTER ORGAN (MAM

vendem-se na

% RUA SETE DE SETEMBRO %
OBCHiTt&nsrãs^-.
RIA JAUVROT, rua' da Quitanda [

DOMINGO 4 DE JULHO DE 188G
REALISA-SE NO

PRADO FLUMINENSE
.A.

Perdeu-se uma cnchorrinha malhada,
raça de galgo, coto, dá pelo nome do
Cocota: quem d'ellii dor noticia ou a.en-
tregar i rua da do Visconde de Inhaúma
n. 25, será generosamente gratificado. (•

3a Corrida di Presente Eslação
(2« DO PROGRAMMA)

A'S 113i4 HOEAS EM PONTO
J. MA.DUKEIRA, Io Secretario.

QUEREM
apreciar um bom almoço ou jantar por
400 rs. feito por hábil cosinheirn ? E' só
no novo Restaurante Demo-
crata, único com limpeza neste syste-
ma econômico, com pessoal pratico ; na
rua Sete de Setembro n. 113. Breve-
mente abertura do

Salão Terraço!

COLD-CREAM VttX
ií2o contendo principio algum nocivo a
cutis: pote 1*500; na DROGARIA
JANVROT, rua da Quitanda n. 35 (

AU GRAMD OPERA
FERFUMARIAS

i E

OBJECTOS PARA USO DOMÉSTICOsr»
73 Rua de Gonçalves Dias 73

OI APELA RIA FAMILIAR

68 IRAT-A. IDOS OUIEòIVES 68
PRÓXIMO A DO OUVIDOR

Casa de primeira ordem
A única que tem o melhor sortimento de chapéus para homens, senhoras e

crianças. Chapéos de sol inwlezes (alta novidade), recommenda-se ao respeitável
publico visitar este estabelecimento, que não perderá o tempo.

68 RUA DOS OURIVES 68

Lenços de Índio, superior, em chuí-
nha, dúzia 2*500 e üi, valem 5£(M),

Pacote com bcíb toalhas du iblpo ou
Unho, para rosto, 2*500, valem 44ÕQ0.

Caixa com seis ccroulas de brim d0
linlio. superiores a 12*, valem 184000,

Meias ínglussfiB. som costura, para lio-
mem, duzm 4&hX), para senhora, duziu,
6* n 8,í, valem o dobro.

Ditas fio du eacooia, lindas cores, pnn
homom, dúzia 84, pura senhora, ÍOluo.

Collariuhos do linho. dúzia 4jS5Uj;
punhos de unho, dúzia 84000.

Lencóes, do brim do Iiuho, paru 6ol-
teiro ecasàti»; a 84,2*500 o B&IOO,

Ricos véos o gnnaldas para iioívhb, a
4*. 54 o 64 cada um, valem líSOOO.

Ricos ouxovae» P»r» baptis¦¦¦doi. cm
caixinhas, a 84 e UÍfc valem 2ll*0(iÜ

Ricos colletesde pnp de linho para
suuhora, 6 saldo a 4*i?l>H) e 5áOUO.

Guardanapos de liní»? adamaeoadoi,
dúzia 24. 2450D o 84, 6 u<e graça.

Moino iugleztis, sem costurai, para
meninos o meninas, 4*501) i? dúzia.

S'úiio n paletots bordados, para so
uhora, a 44, vale 84 cada uma.

Ricas toalhas do linho adauj* sendo,
p«xa mesa do jantar, a 34, 44 e 5t'0<;t).

Caixa com seirf camisas de m'-» m«
jilez.is, superiores, a 5*500 e G*uOO«

Camisas!...
Camisas de peito de linho, «uperiowi

é paia acabar a 34, valem 54UK).
Caixa com seis camisas de manda de

linho, a 1H4 o 13*, valem 26*0tKI.
Camisas de morim para senhora, í!i;

paru meuinoB 84 e2i5l)0, valem U 00.
Caixa com seis camisas de bretanha,

para homem I44,valu 20*000.
Camisas de bretanha a 2* e 2*500.

Curdimo A Uiihh

rim m qmm a
PHARMACIA COSTA

AtfTlOA FUAHMACIA PAULA.

10 RUA M S, CLEMENTE 10
DE

ALBERUT 0A COSTA & C.
Completo sorti.Ticnto de drogas, pro-

duelos chimicoB 0 . pharmaceuticoa e
outros artiffoa prop-ivoa d este gênero do
negocio. Avia receitxw a qualquer hora
do di.i ou da uoite, com promptid.io c
asseio.

PRÓXIMO Á RUA DO OUVIDOR

Al CA TC MA composta, paru
ALh AZ.C.IY1A defwnarr os apo-
sentoB o purificar o ar; pacote 1.4 ; na
drogaria Jauvrot, rua da- Quitanda
n. 85. <•

IUUU MVAlliSí
TJ3STIOA. .A-

55 RUA DOS OUBIVES 55
PRÓXIMO Á RUA DO OUVIDOR

Deposito de papeis de fantasia, nhô-nhò. ainhft, bebÊ, toportados directa-

meirte^aftigOB de engenharia o desenho, estojos e camas par• engçnhom.
CartOes de visita 2S o conto, cm cinco miuutos ; caixa dt. papei tom euvo

loppes, íupèriot iugíez 500 ra.

CHROM0S EDECALCOMANIA
EM PORÇÃO GRAKDE ABATIMESTO

i í! m111 fil»
000

B.4CÇA0

PRÊMIO INTEGRAL

ÍO0:OOO$
EXTRACÇAO Eli 15 DE JM10

Enta loteria é a que onVrece mníore». vnniagcn»., como

prova o «eu lutportanM» plano

Com a diminuta quantia de 2^000

100:000$000

50:0008000
•nnanclaUo, lud.» P««o lnie«ralmcnte.

BILHETES k VENDA EM TODAS AS CAS\S 1 KIDSQUES
NA. AGENCIA

m RUA DA CANDELAKIA S
92 RÜ& DO OUVIDOR 92

•' -' 0 iGEIE GERIL, mm LUIZ DE mm RIBEIRO

"^^^^^^^^^^^^

«IAS SCFBHHB
DE

LISBOA E RIO-GRANDE
Único dcpoBito onde actualmente encontra-se d'esso artigo, em exccl-

lentes condições e a preços rasoaveis, rrlativamonto à escasHez •
existente na praça, ó no

ARMAZÉM N. 2
DE

M, âbiií k Cm
RUA PIORO DE IWO

A mesma casa tem partidas de cebolas em resteis, rocem-oliegadso do Kio
Grande ; assim orno feijão de differentea qualidades, milho, altufa, aljiiütc,
nozes, lingiiHB seccas e em salmoura, o muitus outros gêneros de molhados, quo
vende a retalho em seu armazém, e em lotes avult.idos no seu grande deposito—
TKAPICHE MAIA-, á rua da Saúde.

5 Kl BI S. PIRO
THÉÉ) SÁNT'ANM

- i IM

EMPREZR DO RRTISTa HELLEB

HOJE
Domingo 4 de Julho ile 18811

GnAMDE K EXTRAORDINÁRIO SUCCESSO

, Ultima representação,. nesta época,
da opera fantástica em

um acto

\Í0Lffl 10 SI BOiCO
(LES PANT1NS ülí YIOLETTE)

Darft principio ao espoctueulo.
também pela ultima vez. nesta época,

o l»e 2°actos da grandiosa opera-
cômica cm ties actos

í>
PI1MII DRAUATWSA

ROGCáOl

EMPREZA DRAMÁTICA
—«»-08K>-«"-

Direcção scenica do nclor Galvão

Domingo 4 de Julho de 188(1
DOIS GRANDIOSOS ESPECÍACÜLOS

ÁS S1'4
A peçn marítima, de grande ospe-

ciaculo, e.m 4 actos, origina
portuguez de iniptist»

IMnChucIu

TOMA PARTE TODA A COMI»
MecnmloM ""'

Adcrcro», etc.

TUDO RICO, ESPLENDIDO E MAKWlUIOSOl

úise-en-scène do arlista Heller
A's 8 1/2 horas.

«ulntu.felr» »-A B»»^^*
A. Corça do Bosíiue (La Biche
i tois)

0 MIL TROVÕES
Cliama-se a attenção para o sçcnario

do í' aeio represeutaudo a nraçn <1 armas
,1, corvetii i.IkcIw». de bellwMmo et-
feito, e d. vdo ao pineel do Imbil sceuo

raplHi «rewlf!» «olivu.
Toiua puile ««<'" » counpnnUIft

ÁS 41/*
ESPECTAÜÜL0 PARA RIR

A fabrica de gargalhadas em dois aetos

D R . GRAM.MA
A Econa-coniica

0 SR. DOMINGOS FORA Dl) SÉRIO
["elo aetor Teixeira

0 DEVOTO DE BUCHO
E a comedia em um acto

CUBAR POR IMPÕES
»>rei'Og o» <lo costume.1

1^^^^^^^^^^^^

DECORAÇÕES

£m MC01CAMENTO Jf uni íca.v âur»il«»tl, àd.>|>i>Jo com aranits «xlto b. m«u Je ta útil

Eiloi 
ailhorBi Madicoi d« P«m. Our» oi Dejluxot, Qripc, Totte. Oure. dt varganta,

alarro pulmonar. IrriUicôr.i do pena, tu Via» urtnartcu . i. Bexiga.
IUH, I. *,*•»« viatarU. - No lllt-d.-J.ntH> i JLadr* «'OLIVBim* k •*»•

HNUIU DE IC01MIA ;.i?í

DE

VIDRAÇAS
TRANSFORMAÇÃO

EAPIDA, INDELÉVEL
ÚTIL E

EOOüTOn^dlIOA.

A Cnna da* Vrcn EwtrolInM, tendo um enorme Nortl-
mento de cn«imlra«i nlia noviiiadi*. dlajfonaeíi^ «!la»t»«n-
fine» <> iHtiiiiow prt>lON, f«K nob mi-ilula, coMume» u 30»,
«55. 40A e -•»* ; «aninte mo o Dom lalbe, paru o que tem
um luibil cimiru-meNire.

Tém em roupa feita uai crande nortimento, que vende
ilO % miíno» que outra qualqurr cmnii.

Completo mortlm«»nto em roupan branca* francesa» l
e em gravata» o que ba de mal» chie.

DE

Ri da Unian t)
CASA DO AZEVEDO i

VIDROS SIMPLES
EM BEI.I.O*

VIDROS COLORIDOS
A PREÇOS

EXCESSIVAMENTE

MÓDICOS
Oque 

É.—E' um material fornscido em folhas
transparentes e adhesivas, em grande vare-
dade de debenhos, forman e dimensões, afim
de applicnr se exactamente a qualquer ta

manho de vidraças. ,.,"., ,, ,
Essa applicaeao é feita simplesmente, molhando

o vidro e a estampa, a qual adh.re immediata-
mente c quando uecca, n3o sabe mais, nao raelia,
resistindo ao calor, frio ou humidade, podendo se

(f^tfeUo produzido por estas estampas e suas
vantagens em qualquer habitaoão, quer seja com
o fim Be oecultar alguma vista desagradável, ou
dt reduzir o excesso de luz de um apartamento,
embellezando », é manifesto, e diversos eçhneiOE
n'esta Corte, já guarnecidos som esaas decora-
ções, poderão attestar.

raico DEPOSITO
NO

IMPÉRIO DO BRAZIL62
«IBMGOIMMIMI!?

RIO DE JANEIRO

aoBamwmmTtMam

RECHEIO PAMATIOO
COMPANHIA DO THKATRO D. MARIA II

Dirigida polo i° actor João Iioaa
o da qual faz parte a notável l" actriz

«lUCilKIA.

I3ZOCTE1
DOMINGO 4 DE JULHO DE 1886

RECITA EXTRAORDINÁRIA
Ceniiltlnia

repreeentaçào da celibre pnça em
ciuco actos de V. Sardou,

intitulada

TUEAWMMiA
COMPANHIA DRAMÁTICA

DO TIIKATKO UECRKIO

Tomam parte os artiítas : Sr»s. DD.
VIRGÍNIA, C. Falco, A. da silveira.
Luiza Lopes, Umbeiina, Klvira, JOÃO
ROSA, A, llosa. A Antunes, J.Coftü, B.
Machado. Bravo, E. Valle. J. Ferreira.
Convidados, banhistas, criados < te.
Misecn suine do artista JOÃO ROSA

O Io acto passa-Be em Nice, os outioa
cm Versailles.—Actualidade.

ScenarioB c _ aeeessorioa completa-
mente novos, feitos em 'Jariz, expres.-.a
mente pura esta empreza.

Os bilhetes para este espectuculo
ehtàoá venda em cana de P. (Jasteilòes
e na bilheteria do theaíio.

¦>¦ lMclp'11 An H Iiki-hn cm ponlo
lerin.iia unten du im-lu-uoile.

AMANHÃ—Segunda-feira 5, ultima
reprcBtntiiçiio da celebre pec.a em cinco
actos—IM»M.%—. Os bilhetes á venda

Domingo 4 de Julho de
hEirrAiuçIo do dibtincto acto»

EUGtfvíO DE MAGALHÃES
GRANDE SUCCESSO

Representação extraordinária do graudioso drama marítimo

aro .Itlf

ím

I FILHA
»»

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Scenario deslumbrante. Navio cm alto

mar, aurora boreal, minas de cobre,
desmoronamentos, ciuudros Borproa'
dentes.

Musica do Cyriaco da Curdoso.
A'S HORAS DO COSTUME.

AMANHA—O maior suecesso d»
tliuutro Drumnllen nu B-../ I

O GRAIV-GA L,K!>TÍ>
1 Av1m<» — Achba de cbt-gar da Europ.í

lio grandioso drama do festejado cecii-
Uptor D'JEuuory—a Martyii


