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HISTORIA DOS SETE DIAS
A semana pertenceu quasi exclusiva-

mente á zoologia. Foi uma semana de
ursos, monos e mastodontes. Um bando
nômade de turcos aportou ás plagas do
Guanabara com uma eambulhada de
ursos e macacos destinados a embasba-
car a ingenuidade indígena eom peloti-
cas e habilidades no theatro... da rua.

Mas a alfândega exigiu pagamento de
direitos pela bicharia, e os proprietários
não avesavam quantia sufliciente para
satisfazer as exigências aduaneiras. Por
isso lá ficaram retidos nos vastos arma-
zens, entre os coelhos com ervilhas e as

pescadas salgadas da importação com-
mercial, os ursos e os monos vivos da
importação artística!

Qne calamidade para a Arte e que
brodio para os artistas retidos !

Lá que os turcos trouxessem os ursos,
fazenda que não temos por cá, ainda se

pode admittir; mas que trouxessem ma-

cacos para o paiz em que elles mais

abundam, e agora, que certo conselheiro
deputado pela Parahyba vae ser prova-
velmente o presidente da Temporária,-
isso é que não !

Tenha paciência a Turquia se esta ma

recepção feita aos seus filhos poder aba-

lar as relações internacionaes; mas o

direito é o direito, embora padeça a fra-

ternidade das nações.

O mastodont", o grande liypopotamo
da imprensa nacional, o Jornal do-Com-

mereio, emfim, urrou d'esta vez, espi-

caçado pela Gazeta de Noticias. Vo-

mitou a bilis de ha muito retida e es-
bravejou, pungido pelos acicates da boa
razão.

E' um bello espectaeulo a que a popu-
lação assiste boquiaberta e que ha de
terminar, como todos os outros, pelo
silencio repentino e inesperado do Pa-
chiderme.

No dia 31 do passado, mais importante
que a eleição do Sr. Montandcn pelo
16" districto de Minas; do que a no-
meação do conselheiro Leoncio de Car-
valho para bibliothecario da Faculdade
de Direito de S. Paulo; do que a che-
gada do Sr. senador João Alfredo, com
foguetorio e vivorio conservador, como
despique da,recepção de Joaquim Na--
bueo; mais importante do que tudo isso,
foi o artigo transcripto da Província
do Pard pelo Pachiderme do Commer-
cio, a respeito da queixa que faz o
Sr. Julio Cezar Balão de Souza á folha
ingleza Invemion and inventors'mart
de que os aereonai.tas francezes Renard
e Krebs plagiaram o aerostato de sua
invenção. Esta questão tem muita im-

portancia scientiflea, e interessa também
directamente o nosso publico, que con-
correu com o seu cobre ás subscripções
abertas ha trez annos para a construc-

ção de um balão de experiência.
Decidam os sábios da escriptura.

*

1" de fevereiro. Continua a questão
graminatical entre os Drs. Castro Lopes
e Carlos de Laet. Accordar elles é o
motte, constatado e defendido pelo pri-
meiro e contestado e repelliilo pelo se-

gundo. Nós consultámos elles, lemos
elles. estudámos elles, e concluímos que
estão elles dc aeeordo no fundo," osci-
lando a divergência apenas entre a cias-
sitteação de barbarismo e solecismo.

Todavia, para que o publico não pense
que o illustrado latinista Castro Lopes
encampa o erro popular, defendendo-o,
aconselhamos que esta questão seja tle-

batida-em latim.
E' o meio mais eíticaz de ninguém a

entender; e salva-se assim a gramma-
tica e a linguagem, indo repousar o Co-
ruja. explctivo que tem entupido lia

trinta annos a infância brazileira.
_ Inaugurou-se a E. F. do Paraná.

Custou quarenta contos o serviço de co-
mes e bebes. Quarenta contos!

— Appareceu na bahia uma tintureira,
espécie terrível de tubarão pedrez, cujo
advento ás verdes águas do Guanabara
apenas alegrou o Sr. eouza Carvalho,
não sabemos por que razão.

Espanto dos banhistas e desolação
para os proprietários de casas de banhos
de mar.

—Dia 3. Começa pelos arrabaldes a
explosão dos limões de cheiro. De cheiro
é um modo de dizer, um euphemismo
temerário e tão inodoro como a água
pura. A municipalidade prohibe, mas a
policia permitte. Resultado : constipa-
ção geral cio município. Bronchites pro-
ximas e tuberculoses futuras. Escala
ascendente na estrada da pathologia;
gáudio dos médicos e regalo dos boti-
carios.

Aconselhamos ao povo que se vista—
de guardas-chuva.

. No carnaval tudo é permittido.
—Mais um suicídio.
Não o commentamos para não fazer

reclame ao defunto e não animai- os cah-
ditatos á suicidiatura nacional.

Faz aos mortos. Vivam os vivos 1

—Dia 4. Diabo! Mais dous suicídios I
Moita. Parabéns ás barcas de Nictheroy
e ao ácido muriatico,

Parece-nos que o melhor é estabele-
cer-se uma agencia de suicídios para
commodidade publica. O estabelecimento
deve dispor de pretextos e petrechos.

E' chamado, pelo tenente Heller, á
responsabilidade, o Sr. José do Pátroci-
nio, pela publicação do depoimento de
Antônio Pessoa. O Sr. Patrocínio com-
parece á audiência e apresenta o autho-
grapho.

Toda a imprensa se fez representar.
Continua o processo.

A redacção d'0 Pai: convoca uma
reunião de jornalistas para tratar dos
meios de se arranjar algum dinheiro
para soccorrer as victimas do terremoto
de Andaluzia.

Tratamos do assumpto n'outra seeção.
Lembrou-se a fundação tle um çlub

dos jornalistas. Damos artigo especial
n'outra pagina.

Dia 5. Noticiam as folhas o assassi-
nato, em Ouro-Preto, do antigo c conhe-
cido dentisía d'esta corte Chyton Van
T115I.

Attribue-se o crime a um engenheiro

5 S.L.R.
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que d'aqui o acompanhara, e que depois-
do delicto se suicidou.

José Francisco do Carmo, ollicial
de justiça, tendo, na véspera, de proce-
tler a arrombamento no. quarto n. 11 da
estalagem n. 215 da rua do Hospício,
topou, atraz da porta do mesrao quarto,
uma enorme bomba de dynamite. O
subdelegado respectivo abriu inquérito.

Temos nihilistas na capital!
Tremam as instituições!

Os republicanos vão á estação da
E. F. de Pedro II esperar o deputado
republicano Dr. Campos Salles, ultima-
mente eleito pelo 7" districto de S. Paulo.
Festa e musica. Recepção ruidosa.

Principiou o atterro do canal do
Mangue e terrenos alagadiçosadjacentes.

Prolfaças aos povos da cidade nova e
pezames á Febre amarella. O micróbio
vae morrer de inanição, ficando-nos ape-
nas os cultivados pelo Dr. Freire, para
amostra e como documento histórico.

Nada mais havendo a tratar até hon-
tem encerra-se convenientemente... a
secção.

CLUB DOS JORNALISTAS
Eis o artigo do nosso illustrado eol-

lega 0 Pais, a respeito do projecto de
fundação de um Club dos Jornalistas:

« Por convite da redacção d'esta folha,
ao qual galantemente acqiiiesceram quasi
todos os jornalistas militantes d'esta ca-
pitai, achando-se presentes representan-
tes de todos os jornaes que aqui são
publicados, deliberou-se hontem fundar
o Club dos Jornalistas.

Segundo o pensamento manifestado
na reunião, o rim do Club é estabelecer
um ponto de aggregaçao moral para
todos aquelles que fazem profissão do
jornalismo, aflm de estreitar os laços de
fraternidade profissional e discutir em
commum os assumptos qne, por sua
importância, interessem eollectivamente
â nação brazileira.

Deliberou-se igualmente que teriam
direito a ser sociosdo Club todos os re-
presentantes dos jornaes estrangeiros
que se publicam no Império e bemassim
que seriam convidados a fazer parte do
Club todos os nossos illustres mestres e
antecessores no jornalismo e os compa-
nheiros que por causas diversas acham-
se hoje afastados do jornalismo activo.

Por commum accordo deliberou-se
que seriam considerados presidentes de
honra do Club dos Jornalistas os nossos
illustres mestres Joaquim Francisco Al-
ves Branco Moniz Barretto, José Maria
do Amaral, Joaquim Saldanha Marinho
e Francisco Octaviano de Almeida R,osa.

A commissão encarregada de formular
os estatutos e de expedir opportunamente
os convites para a sessão inaugural do
Club ficou composta dos seguintes Srs.:
Dr. Ferreira de Araujo, José do Patro-
cinio, Manuel Carneiro, Dr. Valentim
Magalhães e Q. Bocayuva.

A todos os nossos collegas das pro-vincias será expedido convite, para quese dignem adhcrir á constituição do
Club.

Seja qual for o resultado d'esta ten-
tativa. faz honra aos sentimentos dos
nossos collegas e ao seu alevantado es-
pirito aadhesao sincera com que se di-
gnaram acolher n nossa iniciativa c os
applausos espontâneos com que saúda-
ram, na reunião de hontem, o pensa-

mento generoso que a todos nos con-
gregou. »

A organisação de uma sociedade d'esta
ordem, era uma necessidade de lia muito
reconhecida e reclamada por todos nós.
Todas ou quasi todas as classes têm as-
sociações próprias que poderosa e efli-
cazmente contribuem para o bem estar
geral do ramo de actividade que.repro-
sentam; só os escriptores e os jorna-
listas não tèm conseguido ate hoje aggre-
miar-se, fundando uma associação, onde,
por meio da discussão e da troca de
idéas. se possa consolidar definitivamente
a importância da classe, estabelecendo
assim a solidariedade e harmonia de
proceder que mais do quo as outras
classes necessitamos, nós, que preteri-
demos dirigir e encaminhar a opinião
publica.

A força moral que lia de resultar da
união de tantos elementos dispersos,
dará á imprensa nacional uma nova di-
recção, influindo com mais poder no es-
pirito publico e tornando por isso mesmo
a opinião mais desassombrada e mais sc-
guia.

Consolidar-se-ha a dignidade da im-'prensa 
por meio ila influencia directa

da associação, evitando-se as desgraçadas
questões pessoaes que por tantas vezes
tèm rebaixado jornalistas ,- jornaes e
que fazem com que o publico não dè a
devida importância aos juizos da im-
prensa na maior parto das questões so-
ciaes que oceorrem quasi diariamente
na marcha dos negócios públicos e na
direcção geral do Estado.

Venha pois o Club dos Jornalistas
realisar a obra da regeneração moral da

. imprensa brazileira. 
"

A VIDA ELEGANTE
Esta secção que pela primeira vez

apparece na Semana, não é uma porta
que se abre para o mundo inteiro, mas
simplesmente um postigo, um modesto
postigo d'onde se vè uma pequena parte
da nossa sociedade.

Pequena, sim, mas nervosa, artística
e elegante. Ella é para o resto da socie-
dade fluminense o que é o coração para
um organismo humano. Ella é a sede
de todos os sentimentos, de todos os
impulsos e de todas as leis que governam
o resto da população. Ahi encontrare-
mos em flor todas as grandes paixões e
todos os grandes acontecimentos que de
vez em quando agitam o Rio de Janeiro.

O caso é saber descobrir pelo cheiro
onde se esconde a flor que ha de produ-/ir talvez uma revolução ou pelo menos
um escândalo.

E' uma questão de íluura de olphato.
Uma palavra solta, escapada dos lábios
de uni senador, urn sorriso disfarçado
que bispamos no cantinlio da bocea de
uma senhora, um gesto quasi imperce-
ptivel que relampeou entre dous hábitos
da rosa, um « üh! », um « AU ! » um
« Pchit », um piscar (folhos, a mais li-
geira contracção de phisionomia. tudo
isso, ou qualquer uma d'essas coisas é
ás vezes a chave de um grande aeonte-.
cimento que tem de rebentar d'ahi a
dias sobre a_opinião publica.Esta secção é por conseguinte desti-
nada aos espirilos subtis e delicadissi-
mos, com quem pode a gente conversar
com muito poucas palavras e a quem se
deixa o talento de saber ler por entre as
linhas, no logar justamente em que não
ha lettra escripta.

Nao nos leiam os de vista grossa, por
que perdem o seu tempo; deixem-nos
para os outros, para aquelles que prefe-rem o sorriso á gargalhada, uma cha-
vena de chá a uma feijoada, uma sim-
pies causerie com um amigo a um espe-
ctulo do S. Pedro dAlcantara nos do-

mingos; deixem-nos para aquelles que
não conversam em voz alta no bond, ou
na rua, commentando a vida alheia,
para aquelles que não vestem sobreca-
saca preta com calcinha branca de brim
de Hamburgo, para aquelles que se ves-
tem no dia da semana como se vestem
ao domingo; aquelles emlim que tudo
lêm e para quem ninguém escrevo.

E' para esse grupo esta secção.' A sociedade, ainda como o organismo
humano, compõe-se do systhema nervoso
e do systhema muscular.

A este dão tudo os nossos jornaes.
gastam-no diariamente com pesados fa-
rinaceos e beeffs ensangüentados ; ao
passo que. do outro nem se lembram os
ingratos I Anda o pobre systema ner-
voso n'uma debilidade qué entristece,
nem um bocadinho de phospboro, nem
um bocadinho de cal, para remédio.

E entretanto é preciso não deixal-o
morrer de todo e apromptar-lhe de vez
em quando um pratinho de mariscos,
um banho de mar, porque, afinal que
seria de nós todos se não tosse elle?

Para começar a secção faltaremos do
Club de Botafogo, cuja ultima soireé,
de sabbado passado, esteve agradabil-
lissima.

Principiou o concerto por uma bella
serenata executada pelo Sr. Santos Cou-
ceiro e acompanhado pela Exma. Sra.
D. Eliza Menezes.

Seguio-se a chanson de 1'urtunio, ro-
manco, cantado com muito talento e
expressão, pela Exma. Sra. D.CorinaCoa-
racy. cujo marido estava presente e
brindou a Semana com algumas pa-
lavras de amabilidade.

Repetimos os nossos agradecimentos.
Os Srs. G. Fratterlei e Klier deram-

nos em seguida uma fantazia a rabeca e
pianno ; depois houve um duetino de
baixo e soprano, executado pela Exma.
Sra. D. Leopoldina Levei e o Sr. L.
Piossi; depois uma fantazia do Poliucto
para violoncello pelo Sr. C. Castello ;
e logo a Exma. Sra. D. Corina Coaracy
fez-se ouvir de novo na encantadora ária
Non ci amavamo tanto; e fechou o con-
certo a Ave-Maria de Gounod, executada,
pelas Exmas. Sras. Leopoldina Levei,
Elvira Menezes, C. Castello e S. Cou-
ceiro.

Principiou a parte dansanto da soirée
á uma hora e meia da noite. Dansaram-
se tres quadrilhas, quatro polkas, tres
valsas, seguindo-se depois o afamado
cotillon, que é uma das especialidades
do club.

Effcetivamente os Srs. organisadores
da festa capricharam bastante n'essa
parte e apresentaram verdadeiras sor-
prezas e graciosíssimas marcações.

A direcção do cotillon foi confiada aos
distinetos cavalheiros Manuel Gomes e
Mario Rego Macedo, que se sahiram
galhardamente na brincadeira.

De duas senhoras, pelo menos, sei quedisseram a una você: « Para um cotil-
lonzinho não ha outros! »

Na toüette das damas reinava uma
certa sobriedade de bom gosto; predo-minava o azul e creme.

Destacavam-se algumas figuras, entre
as quaes, para não citar todas, denun-
ciaremos Mlle A. de V., um mimo de
quinze annos, notável pela belleza; ves-
tia azul brodé e fitas da mesma côr
traçadas á grega; — Mme. 0. gorgorãonegro, ultima moda, (estylo Faleoniere)
e mais suas encantadoras filhas, que tra-
javam merinó branco, barrado do vel-
ludo negro; Mlle R.. toda de azul, sa-
patinhos á Luiz XIV (32 Perry), perfiladorável; Mme R. M. C, bello vestido
cór de creme, mangas de rendas á Sa-
rah Bernhard.; Mme O. e tres de suas
lindas filhas, quasi dizíamos irmãs, tanto
se assemelham e se confundem. Além
d'esses astros que citamos, outros se nos
mostraram de não inferior brilho e bel-
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leza, da qual ainda nos reatam na me-
moria os mais fulgentes reflexos.

A imprensa achava-se representada,
além de nós, pela Gazeta âe Noticias
na posaria do Sr. Artliur Gonçalves;
pela Folha Nova na do Sr. Cunha Telles
e pela Gazeta da Tarde na do Sr. Oscar
Rosas.

Já se annunciava no horizonte o velho

capacete de oiro de que falia o poeta
das Meridionaes, quandoosúltimos ear-
ros conduziam pela rua dos Voluntários
da Pátria os últimos convivas da festa.

Muito bem!
Loegnon.

CHORA !
Olha; cseorre-me u'alma esse leu pranto,
Amada minlia! As lagrimas escorre
Feio meu peito, e ao sangue que mo corro
Nas veias, vê se as vacs mesclando entanto.

Por mim, amo-te tanto, tanto, quanto
Amar se pode emqiianlo se não morre !
Assim, verás, teu pranto ino soecorro
Quando ou falleço por queier-te tanto.

Corram, pois, tuas lagrimas em fio.
Senhora minha, dona do meu peito,
E cresçam na minha alma como um rio.

Elias hão de lavar-me dc tal (jeito
A nova dòr atroz com que porfio,
Que me verás alegre e satisfeito.

Dezembro, _ de 1884.
Filinto D'ALMEIM.

REVISTA DOS COLLEGAS
GAZETA DE NOTICIAS

Discutiu na semana que hoje finda va-
rias questões importantes. Entre outras:
a infinita embrulhada Castro Malta, em
eme analysando o parecer da commissão
de peritos e n'elle apoiando a sua argu-
mentacão. deixa patente que foi a sepul-
tura violada e parece acreditai» que houve
uma habilidosa troca de calott.es, o que.
aliás, entre cadáveres não e de espantar;
discutiu o papel-moeda, provando mais
uma vez que o ministério da iazentla,
substituindo umas notas por outras e
inutüisando as substituídas, pratica ura
acto immoral, prega ao povoro pagador
oue não burlai—um verdadeiro e monti-
mental calote. A sua opinião e que o
iroverno póde, e deve mesmo, retirar da
circulação papeis rotos e notas «ue te-
nham a concorrência das falsificadas;
mas que tal serviço póde ser feito e deve
ser feito indefinidamente, e nunca com
desconto.

A Gazeta está com a verdadeira dou-
trina. Invalidar papeis que hontem de-
clarou preciosos, depois de haver to-
brado seus respectivos valores, e immo-
ralissimo exemplo, que o governo, e
somente elle. otferece ao povo. for muito
menos tem ido gente a cadeia.

— No dia 3 publicou umas deliciosas
« balas de estalo , de Lf^mf 9£
todos já sabem que Leito e o Sr. Ma-
chado de Assis...-sobre o aspecto do
céu em fevereiro, mas um aspecto espe-
ciai. unicamente d'elle.

Foi porém a polemica com o Jornal do
Commercio o verdadeiro suecesso da Ga-"na 

serrana. IVesse enorme e ruidoso
escândalo lia de ficar memória por muitos
aiinôsOriginou-se a pega de umas No-
tasTma-gém- em que c.nosso d.re or
abundando nos conceitos do Bta.it.,i
lronosito de um projectado convemo de
FònSas. deixou provado em poucas pa-
lavras que'tal convênio seria irrealisavel

porque o Jornal não entraria nunca para
elle; e que o Jornal o repelliria porque
é do a pedido que vive, a mo fina e a
sna força, o testa de ferro o seu gladio
de campanha; porque sem esses ele-
mentos.o Jornal não poderia entrar em
concorrência com os collegas, seria fa-
talmente vencido. Foi isso no dia 2. No
dia seguinte appareceu o Mastodonte
como jamais o viu ninguém: toni-troante,
espumando raivas e desaforos; escama-
ãissimo, emfim, com a sapeca.

Mas o interessante é que descarregou
toda a fúria sobre a redacção da Gazeta,
tornando-a assim responsável pelo que
escrevera o rédactor das Notas, ao qual
nenhuma vez referiu-se—o maroto !

O que principalmente se deduz e se
conclue da violentíssima gazeiilha é que
o Mastodonte não quer convênio de ne-
nhiima espécie. Nada de convênios ! O
que plenamente confirma os assertos do
rédactor das Notas.

Se a Gazeta fosse da egualha de Mas-
toáonte faria ouvidos de mercador aos
impropérios d'este, dizendo unicamente:
—Isso não é comnosco: é com o rédactor
das Notas, que é nosso collaborador. E
para castigal-o da sova que esto inyo-
luntariameute lhe arranjara— despedü-
o-hia.

Como. porém, a Gazeta é vinho de
outra pipa, tomou a si as palavras do
Jornal, confirmou o que disseram as
Notas e respondeu-lhe em felicíssimo
artigo, intitulado: «Frei Tliomaz no Jor-
nal do.Commercio. »

Artigo irrespondível, esmagachante!
A sua phrase final, verdadeiro fecho

de ouro que resume tudo quanto a res-
peito do Jornal disse o artigo da Gazeta
e possam dizer milhares de artigos, loi
esta, que registramos ad memoriam rei:
« O Jornal tem provado que tem mo-
ralidade para todos os preços ». Volta-
ram as Notas á carga, com o sub-titulo
Ao Pachiderme! Virulento, mas neces-
sario e proveitoso destorço da desleal-
dade, da grosseria e do insolente desdém
com que se portara o bruto.

O Mastodonte respondeu no dia se-
«minto ii Gazela, repisando as anteriores
tolices e injurias e chamando ao auetor
das iVoms-testa de ferro,—elle, o pae-avu
dos Romões! Mas a replica da, Gazeta e
a tréplica das Notas devem tel-o posto
em panninhos de água e sal. Nunca
lhes doam as mãos!

Em' toda esta. desagradável questão nao
ha quem possa, tomar sinceramente a dc-
fesa do Mastodonte.

O seu passado é vergonhoso e se lhe
mecherem muito não haverá pliçnoi bas-
tante para desinfectar o ambiente da
capital.

_ No dia. 5 Lulit ¦Sênior propõe para
candidato ao logar vago na vereanca,
„"substituição Tio cidadão Fagundes.de

Rezende, qne não quiz metter a sua
om- a m io de macaco velho em seme-

han ecumbuca:-o cidadão Escaravelho
da Pwcolotjia, homem tao puro e tao
san o que «as'suas gravatas velhas mel-,
tidas em vinagre servem para livrar de
maleitas. » 1 Semana apoia enérgica-
mente essa candidatura justíssima.

O Paiz
_ Continuou a oecupar-se com a quês-

tão Malta.
Anezar do vigor de pensamento e. do

hi-n autismo ,le forma d-esses artigos, e
nlwivel a posição falsa em que sc

Sou orça lamente O Paiz depois do
iViecer da commissão de peritos. Havia

íí p iHto ue se a commissão encontrasse
vestidos a, fractura e reconhecesse a

fentfdade do cadáver daria a questão
or fin alquanto ao ãesapparecmtento

^Malta-Oraa commissão verificou a

fractura, reconheceu a identidade do
cadáver. E O Paiz perdeu o melhor, o
único veio de interesse dos seus artigos
sobre a questão. Todavia, vae fazendo
o que póde. ,

— Os Tópicos do dia, os indefeetiveis
Tópicos, continuam leves einteressantésj.
Pena é que o processo da sua feitura se
vá tornando um pouquinho gasto. O és-
pirituoso chronista diário d'0 Paiz já
precisa de renovar a receita do seu pra-
tinho, porque o paladav publico vae
cansando. Mais sal, mais pimenta o tem-
peros novos — é o que lhe desejamos.

—No folhetim ao alto, De Petropolis, (a
vírgula impede o calimburgo) dc que é
auetor França Júnior, encontrámos o
seguinte pedacinho, que nos pareceu de
ouro e que tomamos a liberdade de gri-
phar nos bons endroits :

« As cigarras, essas vadias de bom
r/osio, nãò foram pendurar seus alaudes,
como os bardos do Thabor, de que falia
o poeta, nos salgueiros que bordam a
beira do caminho : mas andam aborre-
cidas, enfadadas, de narizes torcidos c
já não querem cantar. »

Destorcei os vossos canóros narizes, ó
cigarras de Petropolis !

E retomae os alaúdes, vadias dc bom
gosto 1

—Occupou-se no dia -1 cm longo e es-
tildado edictorialda «industria da crea-
ção.» applaudindo e animando a idéa da
projectada Fazenda Normal de Criação;
e publica um bellissimo artigo de Pi-
nheiro Chagas sobro o terremoto da
Andalusia, o qual provavelmente lem-
brou ao Paiz, a idéa de se fazer neste
império o que se está fazendo em Por-
tugal: collectar recursos para minorar
as horríveis conseqüências da medonha
catastrophe.

—No dia 5 pediu O Paiz á Gazeta e ao
Jornal que terminassem a controvérsia
em que andam empenhados, porque
julga que todos os jornalistas são mais
ou menos culpados dos males do jor-
nalismo e afim de que, dando elles com
a desistência mutua, da prosecuçao na
luta uma demonstração de cordura e pa-
triotismo «facilitariam a fundação de
um núcleo de resistência ao mal e de
um foco de animação ao bem. » Nobres
e louváveis desejos, que certamente se-
riam satisfeitos' de prompto se não
fosse impossível sustar de golpe a con-
tenda no período agudo em que eslá e
se mesmo abem de toda imprensa, não
fosse útil alé certo ponto essa barrela.
E' conveniente, é necessário que se diga
de uma vez. sem rebuço, o que foi e
está sendo o papa Piter do jornalismo
brasileiro, para que o publico reconheça
aqüelles que realmente o servem e sin-
ceramente o defendem e que se tente
este quasi impossível :—melhorar o
Jornal, tornando-o uin pouco menos—do
commercio.

¦Uém de que—diga-se umavez por todas
-com. o Jornal è impossível qualquer
accôrdo. é uma utopia a fraternidade.

Mostrou-o elle próprio repelhndo o
convênio c não dando noticia da orgam-
sação do Club de jornalistas, em que
desde a. reunião do dia i no escriptorto
tVO Vaiz—sc está trabalhando.

_ Ii' mediocreniehte engraçado o ar-
tigo transladado do russo por H. II.
(será o Sr. Henrique Reis o traduetor .')
sobre o café brazileiro na exposição da
Rússia.

D1AKI0 BO BRAZIL

Publicou no dia 4 um artigo curto,
mas bem lançado e enérgico, sobro a.
questão da imprensa. Apoia a Gazeta
de Náicias e conclue lançando ao Pa-
chidérme áo Caniniereio, o seguinte,
repto:
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« Deve a imprensa por sua dignidade
ser solidaria na defesa de tao rudes gol-
pes que lhe desfere um de seus orgaos.

Por nossa parte acudimos a essa soli-
dariedade, e entendemos que é tempo
de começarmos a reforma.

Para que tão necessária reforma, pois,
se realisc, como é necessário á nossa
civilisação, cumpre que o Jornal entre
cm nova vida c colloque no alto de suas
columnas:—Não admittimos testas ãe
ferro.

So o Jornal fizer isto prova que deseja
moralisar a imprensa; do contrario o
Jornal apenas mostra que não quer que
se escoem para os outros órgãos as tor-
pesas dc suas columnas.

Eis nm convite.
Acceital-o-ha o Jornal ? »
Se de veras o Viário espera a resposta

a essa pergunta—pode ir contando as
areias do mar e as estrellas do ceo para
sc entreter, que tem tempo.

Mas, para livral-o de tamanha massada
podemos resDondcr-lhe, em nome do Jor-
nal, auctorísados a isso pelos seus pre-
cedentes e pelo seu procedimento na
questão que ora se agita:—Nao, senhor.

E ainda O Paiz se emballa na doce
illusão de um convênio ! Que sonhador !

A cstreiteza de espaço não nos consente
occupar-nos com os outros collegas.

Mas as principaes questões debatidas
no jornalismo da capital foram indicadas
aqui.

E—au revoir, meus collegas.
Dominó Preto.

O Dr. Campos Salles

Chegou hontem de S. Paulo, como se
esperava, esse distincto deputado do
partido republicano.

A recepção que lhe fizeram os seus
co-religionarios e todos os sympathicos
á causa da republica e da abolição—foi
imponente, em extremo significativa pelo
enthusiasmo e pela expontaneidade que
a caracterisaram.

Em Campos Salles e nos seus dois
companlieiros-Prudente de Moraes—por
S. Paulo-e Adolpho Botelho- por Minas
fundam todos os espíritos adiantados e
generosos grandes e fortes esperanças.

A entrada d'essa luminosa trindade
no Parlamento —a qual recorda o tri-
plice lemma glorioso da Revolução fran-
ceza: —Liberdade, Egualdade, Fraterni-
dade—é um triumpho estrondoso para a
causa popular.

Ella representa a entrada victoriosa
do principio republicano no seio da Re-
pi-esentação nacional.

Honra á provincia que, primeira entre
todas, conseguiu enviar ao Parlamento
dois deputados—francamente, ostensiva
e radicalmente partidários da Repu-
blica: S. Paulo, e á outra sua irmã que
tão de perto a acompanhou: Minas-Ge-
raes.

Recebido na estação da E. F. D. Re-
dro II por uma commissão do partido
republicano, composta dos Srs.: conse-
lheiro Saldanha Marinho, Quintino Bo-
cayuva, Silveira Lobo, Magalhães Castro,
Pedro Tavares, Pernambuco e Luiz Lei-
tão, e acompanhado por grande concurso
de cidadãos, chegou o Dr. Campos Salles
.ao largo de S. Francisco de Paula, onde
o esperava multidão enorme. Organisado
o prestito entrou pela rua do Ouvidor a
.saudar as redacções dos jornaes.

Da redacção da Gazeta da larde lal-
laram os Srs. Patrocínio e Magalhães
Castro, saudando o Dr. Campos bailes
que agradeceu.

Donois foram cumprimentadas as re-
dacçoes do Diário do Brazil, Revista
lllustrada, Hrazil, Folha Nova. Gazela
de Noticias ç Jornal ão Commercio.

Em nome da Gazeta de Noticias, res-
pondeu o nosso director Valentim Maga-
lhães.

Da redacção do Paiz, oraram os Srs.
Dr. Aristides da Silveira Lobo, Quintino
Bocayuva c Dr. Campos Salles, sendo
todos" muito applaudidos.

Em frente do escriptorio do Viário
Portuguez foram levantados vivas a
esse jornal.

Ao approximar se o prestito da re-
dacçâo do~ Jornal do Commercio retira-
ram-se das janellas duas ou tres pessoas
que lá estavam. Ao frouxo viva com
que foi honrado aquelle diário não res-
pondeu ninguém da redacção, pois es-
tavam desertas as janellas. As folhas de
hoje occupam-se todas eom palavras de
sympathia da chegada do illustre depu-
tado republicano, á excepção do Jornal
que. como era de esperar, não a noticia
sequer.

A Semana eomprimenta e felicita o
Dr. Campos Salles.

« A VESPA »

Simplesmente — optimo o 4* numero
d'este novo hebdomadário illustrado.
Não é porque n'elle se encontra uma
caricatura e uma longa noticia sobre A
Semana, a qual noticia nos soube que
nem gaita! Não é; mas sim porque real-
mente está muito bom. Pereira Netto
está revelando na Vespa qualidades de
desenhista e caricaturista, até agora, não
conhecidas: — finura e maciez de traço,
graça nas idéas, sombreado sóbrio e
bem disposto. O retrato do cidadão Fa-
gundes, o Cayapó, é excellente. E' a
primeira vez 

"que 
vemos o retrato do

Fagundes — a serio. E devemos confes-
sar que é de matar a gente de riso.

O texto é de Arthur Azevedo. Basta
dizer isso, não basta ? Traz este numero
uma bella poesia de Coppée O sapato
velho, tradusida pelo nosso distinctissimo
collaborador — Lúcio de Mendonça.

Parabéns á Vespa. Continue assim
que vae bem.

Soecorros ás victimas ilo ter-
remoto dc Andaluzia

No dia 4, por convite da illustrada
redacção d'O Paiz, reuniram-se em um
dos salões d'aquella folha os represen-
tantes de quasi todos os jornaes da ea-
pitai, para o fim altamente humanitário,
de promover festejos e espectàculos cujo
produeto reverta em favor das nume-
rosas victimas do terremoto de Anda-
luzia.

Foram propostos vários alvitres, de-
cidindo-se afinal pela nomeação de uma
commissão encarregada de apresentar
um programma de accoi-do com as idéas
emittidas na reunião. Essa commissão
ficou composta dos Srs. Quintino Bo-
cayuva, Drs. Ferreira de Araújo e Pe-
derneiras, Ângelo Agostini, José do Pa-
trocinio, Manuel Carneiro e Valentim
Magalhães.

No dia 5, reunidos estes senhores em
uma sala d'0 Paiz, resolveram apre-
sentar á commissão geral o seguinte

programma, sujeito ainda a modifica-
ções:

Organisação de um bando precatório,
composto de todos os jornalistas e das
associações que se quizerem aggregar,
para sahirem na quinta-feira, 12 do cor-
rente, a esmollar pelas ruas da cidade.

Nomear pequenas commissões para
pedirem ás sociedades carnavalescas a
sua coadjuvação em prol das victimas.

Publicar um numero único de um
jornal illustrado e litterario, com um
artigo especial de cada redacção e ou-
tros artigos e poesias dos litteratos que
quizerem concorrer. Esta parte do pro-
gramma foi confiada aos Srs. Ângelo
Agostini, Quintino Bocayuva e Valentim
Magalhães.

Aventou-se também a idéa de sahirem
os jornalistas, fantasiados, em prestito,
nos dias do carnaval, esmolando pelas
ruas. Isto, porém, depende da approvação
da commissão geral.

Também se tratou da organisação de
um espectaculo para depois do carnaval.

São estas, por emquanto, as informa-
ções que podemos offerecer aos nossos
leitores.

ALGUMAS DEFINIÇÕES
Phosphoros.—Pequeninos volcões por-

tateis.
Epitaphio.— Rotulo dourado com que

se annuncia um gênero... podre.
Olhos femininos.—Gavetas de lagrimas

e raios.
Fama.—Uma eousa que se procura ga-

nhar para que se possa ir dormir.
Riso.—Arauto do pranto.
Inferno.—O único logar confortável

no inverno.
Bofetada.—Guardanapo dos biltres.
Ratoeira.—Gato que não mia nem

come os ratos.
Pimenta.— Tempero de opera-comica.
Leite.— Liquido com que se destem-

pera a água.
Água.—Vinho por tingir.
Arsenal.—Dormitório de armas.
Espada.— Um metro de valentia, que

se compra aos alfagemes.
Morcego.— Bicho nocturno que serve

de anjo da guarda aos gatunos.
Gatuno.—Gato que fez sociedade com

as ratazanas.
Leque.— Uma das azas perdidas por

Lucifer ao tombar do Ólympo.
Etiqueta.—Meio de evitar indigestões

aos nossos hospedes.
Anquinha.— Prateleira em que senão

guarda a decência.
Boi.— Animal que devia casar-se.
Providencia. —Mulher celestial de

quem só se conhece um dedo.
Rhetorica.—Terreno que somente dá

flores.
frei ANTÔNIO.

A REPUBLICA Ell P0RT16AL
SILV.V LISBOA

Os órgãos republicanos de Portugal
continuam a protestar energicamente
contra o facto iniquo de ter sido preso
pelo crime de abuso de liberdade de im-
prensa o Sr. Silva Lisboa.

Um violento sopro-de reacção politica
agita o espirito portuguez, até ha bem
pouco suffbcado pela impossibilidade de
se mover nos estreitos limites de um
ambiente, que ao mesmo tempo que era
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uma garantia, para a consolidação moral
do governo, ia absorvendo os ultimos
resquícios de dignidade, que com grande
esforço conservava a consciência po-
pular.Essa aspiração republicana encontran-
do amplo horisonte para se distender,
para. se ampliar, cresceu, esgalhou-se cm
todas as direeçõcs, tornou-se a idéa por-
sistente de uma facção politica c fez es-
tremecer como uma liaclia sobre um
tronco secular, todas as librais do corpo
monarclüeo, que se dissolvia sob a tran-
quillidade apparente de suas tradicções
e do seu antigo poder.

As idéas, largamente comprelienalidas.
mettiodicamcnte discutidas, vinham es-
clarecer o povo sobre os seus direitos, e
substituir o arbítrio real pela lei tledu-
zida seientifleamente do conjitncto sócio-
lógico, da natureza intima e consciente
do homem.

De faeto, em Portugal, como em todo
o mundo, como em toda a Europa, como
em toda a America, o sol.da liberdade
soffreu o eclypse de muitos séculos, du-
rante o qual a alma humana, taeleou
as trevas sem encontrar um raio de luz
ciue pudesse guial-a e oriental-a no pro-
fundo cahos. onde se revolviam confusa-
mente as idéas que mais tarde iriam
desentranhar, como de um limbo, da
massa dos factos accumulados pelo pas-
sado, os direitos do homem.

Porém do syncretismo nebuloso, que a
a prepotência" monarchica creara para
apoiar a sua fraqueza e para inutilisar
toda a expansão racional, o sol fulguroso
da liberdade ergueu se, trazendo na ir-
radiação dos seus raios a nova seiva,
quHfnhâ fecundar a razão estenhsada
e sacudir o homem que estrebuchava
entre as visões truculentas de um pesa-
dello de muitos séculos.

A monarchia oscillou. Do alto da sua
crandeza, ella sentiu a vertigem dc
Phaetontè. E cada vez mais o espaço se
a àrgavae cada vez mais ella estremecia
sobre a sua própria sombra, sem encon-
har um só apoio no vácuo que a ciraim-
dava sem encontrar um sorriso de pie-
dade ou uma lagrima de dôr, no meo
fe"" pandemonium de gritos o de
3icçõesP, que cabiam sobrea a sua ca-
v.ei>» como um tripudio de morte.

romeffeito.I)o alto da historia, do am-
¦nio MDhu que adornava ainda o ossua-

ÍmlserWsr'da historia, são inexoráveis

TXrtçlocff^imitadaaore-
l,Hvo c espirito afastando das suas pes-•ãmmm
vo ar a sua attenção para as leis his o

PSp^^rittspotismoeda
"CSSddo o veio 

gjjgd» 
d. -Ie

emanavam todos °\/™°.entavam
os absurdos com »^ moderna,
as constituições, a °„a 

cercear esses
começou, «^^tr-SSEes privi-., absurdos, a piolestai u.* ^ ...

garantias incongruentes. liberdades dis-
paratadas, amalgamando a soberania
por graça com o suffragio popular, o
principio electivo com a candidatura
officiaí, a livre concurrencia aos cargos
públicos, com os empenhos, a liberdade
de consciência, com íi religião do Es-
tado e finalmente a livre discussão do
pensamento constitucional com os Li-
moeiros.

Vergonhoso sophisma, que tem tomado
a pouco e pouco as proporções ale um
crime!

Affronta revoltante lançada a'i igno-
rancia popular e á sua bOa fé. tereis um
fim como tudo que é contrario ao desen-
volvimento natural dos povos. Mais
tarde ha de cahir sobre a cabeça dos
ilescendent.es d'esses reis, que são a per-
soniftcaçâo do egoísmo, e a personificação
da entriijice na politica, na religião, na
sciencia. nas lettras. nas artes, o mesmo
golpe que caliiu sobre a cabeça do neto
de Luiz XIV.

Poi pelo faeto de ter protestado contra
os erros, contra a irresponsabilidade do
rei, que foi preso e está sendo processado
ignominiosamente o intrépido redactor
da Era Nova, o arrogante democrata
para quem as paredes da sua prisão nao
tèm a solidez necessária para onclausu-
rarem o seu pensamento de modo a im-
pedirem-no de dizer ao povo:

« Persigam-nos pois. prohibam os ap-
plausos com que a conseieneia publica
nos gloriflea e nos cura das suas mor-
deduras de víboras, mas fiquem certos
de que, emquanto se não prolnbiiem a
si próprios o serem torpes e indignos,
continuarão a mostrar-se tão impotentes
para nos amordaçarem como se tem re-
velado para stcorrigirem. » () 

Ao vigoroso jornalista, cuja energia
está acima de qualquer destorço real.
envio-lhe, em nome dos verdadeiros re-
publicanos brasileiros, um comprimento
pela maneira porque tem protestado con-
tra o despotismo constitucional do go-
verno do seu paiz.

A* Era Nom todas as sympathias
d'.4 Semana.

Luiz MUIUT.

AV13-MAUIAS

No campo, ú tardo, ouvindo os sons ale um sino,

I.ouSe,ao longo, traiaidos pelos ventos,
Desperlam-se-me aipii, como uns lamentos,
As saudades alos tempos alo menino.

Calicm-mo 11'alma, o conto-as, c imasino

Que essas dono pancadais saio .-icccnlos
Vivíssimos, emeis, alos incus lornicnlos,

Qno rcsnmbram ai tardo os sons ale 11111 sino.

Olhando para traz. vejo.a Esperança,
Romeira que parou, (*no nalo 111c alcança
Mnis liojc 11'oslc inglório meu destino;

Penso cm morrer... mas quo mo seja dado

Na hora extrema olhar o meu passado,
No campo, - tarde, ouvindo os sons de um smo

Soam» ma SOUZA JÚNIOR.

graça fez mãe da mulher com quem
casei.

D. Leonarda dos Prazeres e uma ve-
lliusca dc quarenta e tantos annos quo
não parece ter mais de trinta e poucos.
Forte, bem conservada e lépida, diz ate
muita gente que ella mette mais vista
do que a filha, coin quem aliais se parece
muito.

1). Leonarda é viuva e foi casada qua-
tro vezes. (Margarida nasceu do seu pri-
meiro matrimônio). Teve por maridos
os seguintes homens: um íerrador, um
açougueiro, um jornalista e um pharma-
ceutico.

Consta que todos elles acabaram meio
idiotas, notainlo-se que dous deram cabo
da vida, um suicid ando-se a tiro e o
outro a veneno.

D. Leonarda herdou do ultimo dc seus
maridos, o pliarmaceutico, uma casinha
de porta c janella. cinco apólices da di-
vida publica e a pharmacia. Comeu tudo
isso dentro de um anno e passou avivei»
á minha custa. Eu que nao estava dis-
posto a atural-a cm casa, arranjei-lhe
uma pensão com os parentes ricos do
defunto pliarmaceutico e tratei dc nunca
mais saber noticias d'ella.

Isto foi. haverá coisa de quatro annos.
e. depois dc todo esse tempo, é que a
fui encontrar pela primeira vez alli, na
casa de correcção c presa como ladra,
segundo a informação do meu amigo.

Entrei na cellula e.sem mais commcn-
tarios, exigi de minha sogra a explicação
de tudo aquillo. Ella fechou os olhos e
meneou a cabeça negativamente.

Não quer falar? perguntei eu.
Ella tornou a dizer que não, eom a

cabeça.
E' a sua ultima resposta / ^

I

'a\ttW 
?°L0Mearanni NOVAS .H-IVULAÇÕHBlegios e a 'les?™™rimes"dasoberania

cafés toda a serie de crimes da 
aJa

d^onarcha; oompvehendendo todo^

alcance do perigo que o ecr ave *,

mão da astucia e do a c.v^

S^f^a^ng^idadeVopular,

Mattos, Malta ou Mattal

QUINTA CARTA

« Sr. redactor.
Antes de mais nada. antes dc lhe dar

conta dos factos e itraordinarios que se
vãòie"«ir, seja-me permittido dizer duas
nàlavras a respeito de minha sogra,
dessa meg<!ra, a quem o acaso, por des-

(¦) Da Ero, Xova.

mente.
Mas a senhora não sabe o que me

trouxe aqui'? .
Ella levantou os hombros, com nidllie-

rença. . ,,
Não sabe que se trata de sua filha.'

Ella repetiu o movimento dos hombros.
.— Saberá ao menos dizer-me o que foi

feito d'ella»? '....-
A velha esticou o beiço interior com

um geito expressivo, que, dizia—Não sei.
Cada vez mais furioso, pedi ao amigo

que ine levasse á presença dc Castro
Matta. , ,, „,„„,,„Não posso, respondeu elle— lenno
ordem para não o mostrar a ninguém.

Ao sahir da casa de detenção, um dos
outros amigos, aquelle justamente que
me havia afiançado que o Matta estava
recolhido á Misericórdia, segredou-me jíi
na rua: ... ,.'— Vou agora a Misericórdia, a sei-
viço: se quizeres vèr o homem, vem
commigo. . .

Aceitei o convite, e. imagine-se qual
foi a minha nova sorpreza, quando, pe-
netrando o meu amigo na enfermaria,
tornou ao meu lado c disse-me ao ouvido:

Já não encontras um homem, en-
contras um cadáver.

E. avançando alguns passos, foi ter a
uma cama, onde se via nm grande vulto
humano coberto por um lençol velho.

O meu amigo levantou a coberta por
uma das pontas e aecrescentou:

Vê ,.
Eu puchei do bolso a photographia

que me dera a Jeannite e confrontei-a com
o cadáver.

Não podia haver duvida.
Era o mesmo, som tirar nem por.
E a graça é que a photographia estava

perfeitamente dc accordo com as pri-
meiras informações que no ponto das
barcas me dera o carregador, «magro
cabello preto, barba a ingleza, e ele-
gancia é de suppor que uzasse polamas
e chapéu alto. ,

Dctive-me defronte daquelle cadaiei,
a fazer algumas considerações a respeito
delle.
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—Alli estava fiara sempre nianimado
o liomem que minha mulher prefeno a
mim e por quem trocou a sua tranquil-
liilade, o seu futuro e a sua honra 1 b
fossem lá compreliender as mulheres I
Porque razão aquelle typo ile barbas in-
glczas, aquelle desordeiro vulgar e de
má entranhas sem duvida, havia de
merecer mais do que eu ?... Porque ?
Por ser bruto? nào ! Por ter mais ta-
lento? não creio...Elle nào seria capaz
de escrever estas cartas...Por ser mais
honesto? Impossível I Porque seria en-
tão ? Ainda se fosse rico, mas qual, se-
gundo informações que me leram mais
tarde, só lhe encontraram nas algibeiras
dous nikeis de tostão, uma caixa de phos-
phoro., algumas cartas de namoro, ai-
gumas contas, um pente e tres cigarros.
Porque pois teria minha mulher o pre-
ferido a mim ?

Ah I Quem poderá explicar esses mys-
terios e essas aberrações do coração fe-
minino I Quantas vezes essas insensatas
nào largam de mão o ouro verdadeiro
para se lançarem sobre o mais ordinário
dos metaes I...

Fazia eu taes consid. rações, quando o
meu bom amigo, tocou-me no liombro.

• — Então ! disse elle — queres agora
licar alii. defronte d'esse corpo?

A que horas é o enterro? per-
guntei.Deve ser d'aqui a uma hora. A s
quatro.Pois eu espero. Quero acompanhai o
até ao cemitério, quero vel-o descer á
sepultura, cahir-lhe sobre o peito a
terra e a cal, e só depois d'isso respi-
rarei com franqueza.

Então, adeus, disse-me o amigo —
deixo-te. que ainda tenho que fazer.

Adeus. Obrigado.
O amigo sahiu e eu fiquei ao lado do

defunto. Estava disposto a não aban-
donal-o um só instante.

Depois do enterro ou talvez amanhã,
resolvi commigo —tratarei de continuar
nas minhas pesquizas. Minha sogra não
quer fallar, mas eu liei de descobrir
onde se esconde a lilha!... Em ultimo
caso vou ter com a Jeannite e peço-lhe
novas informações.

Mas, apezar de tor alli, defronte dos
olhos aquelle cadáver, que era a conflr-
inação silenciosa da photogra.pl}ia e das
afflrmações do sujeito que o vira eom
minha mulher, as palavras do meu outro-
amigo nào me deixaram a cabeça!

« Está aqui na casa de correcção es-
«oudido; temos ordem superior para não
consentir que elle se co.mmunique com
pessoa nenhuma e para declarar que elle
foi para a Misericórdia. Anvinhã has de
ver isso mesmo nas notas policiaes....' _>

E como se poderia explicar o engano
tão grosseiro que se achara o meu outro
amigo ? Como explicar igualmente a
prisão de minha sogra? Onde estaria a
minha mulher?

Eram essas as interrogações que se
erguiam dentro de meu cérebro, quando
vi chegar um liomem, acompanhado por
dous serventes, o qual apontou para o
cadáver, e disse:

Carroça com elle!
Perdão, intervim eu, cliegando-me

para o sujeito. Saberá dizer-me, caro
senhor, de quem é este cadáver?

Do Malta.
Tem certeza que é Malta?
Multa ou Mattos... respondeu o su-

jeito. Também não sei com certeza. Se
não me engano é Caslro. Castro Malta
ou Castro Matta. Pelo nome não se
perca I

Não se perca! Mal sabia ò desgraçado
o t)ue havia de suceeder; considerei com-
migo e, tornando ao sujeito, perguntei-lhe se não sabia que espécie de liomem
fura esse Malta ou Mattos.

Uma espécie de vagabundo !
Mas nào tinha profissão ?
Qual. Vivia da jogatina.

— Ora essa! considerei eu. O Castro
Matta de que me fallaram os visinhos,
quando eu salii a procurar minha mu-
lher, era encadernador, e constou-me
que empregado em uma das melhores
livrarias da corte. .

Uadà vez mais intrigado, fiz ainda ai-
gumas perguntas ao sujeito e, vendo
que não obtinha melhores esclareci-
mentos, despedi-me d'elle e dispuz- me a
acompanhai- o enterro.

Eram cinco lioras da tarde quando
subiu o corpo da Santa Casa da Miseri-
cordia. dentro de um carro negro, onde
se via uma cruz pintada de branco. To-
mei um tilhury e acompanhei-o sem dar
a entender que o fazia.

A carroça tomou a ilireeção do cemi-
terio de S. Francisco Xavier; eu atraz.

Ia triste, como se acompanhasse o en-
terro de um parente ou de um amigo;
sentia até vontade de chorar, quando o
meu tilbury deslisou surdamente pela
areia do campo. .

E a carrocinha negra, miserável. Ia ia
na frente puxada por um burro. De vez
em quando, nas curvas do caminho, eu
a perdia de vista, mas d'ahi a pouco
devisava de novo o chapéu alto do gato
pingado e, então, fechava- os olhos para
o não vèr.

Que estranho mal estar se apoderava
de mim á proporção que me aproximava
do cemitério! Afigurava-se-me um crime
o que eu fazia n'aquelle momento. Ia
perseguindo um cadáver, rondando-o
como se receiasse vel-o fugir no meio da
viagem.

Pucliei do bolso a photographia e quasi
me faltou a coragem para encaral-a. O
retrato sorria, parecia sorrir de mim.
Por instantes, afigurou-se-me que os
traços de sua physionomia se accentua-
ram para sorrir com mais vontade; de-
pois parecia que se fecharam na triste
expressão que eu vira na cara do de-
funto

Tornei a guardar a photographia, e só
então reparei que o tilbury já estava
parado a alguns minutos, defronte do
portão do cemitério.

Entreisempre atraz da carroça e fiquei
meio contrariado, quando o guarda de-
clarou que já não eram horas de en-
terrar.

O corpo foi de;:ositadona capella. Era
tal a insistência com que eu o acompa-
nhava que passei por parente do morto.
O meu cocheiro chegou mesmo a lançar-
me um olhar de consolação.

Ia a sahir. mas hesitei. Despedi o til-
bury e puz-me a passear em volta da
capélla. onde podia por entre as grades
ver o cadáver deitado ao comprido sobre
uma meza de pedra.

Não sei porque 
"eu me demorava alli,

mas sei que me sentia attrahido myste-
riosamente para aquelle corpo.

Não podia llie tirar a vista de cima.
Olhei em torno de mim, estava só, o
guarda se havia afastado, quando um
grito me escapou dos lábios.

Pareceu-me ter visto o cadáver virar
a cabeça de um para outro lado.

— Estou sonhanJol... disse commigo
—mas resolvi observar, ainda que fosse
preciso esconder-me no cemitério.

Pela seguinte carta verá V. S., que
não era um sonho.

. Sou de V. S.
Att°. cr-.e ven°'.

BOLOS
Comquanto gostemos de dar a nossa

tacadiiiha dc vez em quando, não somos,
comtudo. tão apaixonados pelo bilhar
que conheçamos todos os estabeleeimen-
tos ein que elle se joga.Por isso não conhecíamos a casa Ao taco

de ouro, da rua Ouvidor, onde ha pou-
eos dias entrámos pela primeira vez.

Já sabíamos que o dono da casa, o se-
nhor Alberto, era um famoso jogador de
bilhar que já tem feito duzentas caram-
bolas de uma só tacada; mas o que não
sabíamos era que o Sr. Alberto tivesse
um espirito tão finamente critico, tão jus-
tamente mordaz. Pois tem, o diabo do
homem I tem um espirito tão abundante
como o bigode que lhe ensombra os la-
bios. As pessoas que duvidarem da nossa
aflirmativa não precisam fazer mais do
que ir até lá, á rua do Ouvidor n. 37, e
reparar no dístico inscripto na porta do
palácio das necessidades da casa. Todos,
pelo menos todo-- os que liam a Folha
Nova, sabem que ella inventou uma
phrase que a immortalisou e que repre-
senta, ainda hoje, todo o seu cabedal
litterario, toda a pasmosa fecundidade
dos espíritos que a têm redigido, único
produeto verdadeiramente original do
talento dos guarda-livros arregimentados
pelo jornalismo do deve e haver; a phrase
a que nos referimos já o leitor perspicaz
atinou qual è-.—E' a tal coisa. Pois re-
parem no dístico e vejam que elle não é
mais do que a perpetuação d'essa phrase.

Nós declaramos que nunca a vimos
tão bem applicada e que nunca soube-
mos de melhor e mais justa homenagem
feita a um jornal. Deve estar orgulhosa
a Folha Nova.

Não vá ella pensar agora que nar-
ramos este facto por não termos as-
sumpto para atacal-a por outro lado.
Não, senhora, ha de levar os bolinhos
do estylo.

Para corpo de delicto basta-nos o seu
numero de quarta-feira. Lá encontramos
na quarta columna, artigo Sport, uma—
« sa zonavel resolução da directoria...»
com um sabor de cinca, que é um regalo!

A noticia de que foi nomeado vice-
cônsul americano no Fayal o Sr, Jacintho
Manuel da Silveira.

Outra de que uma tal « Philomena
Rangel %>oz-se toda na púba » — no-
breza de expressão e elegância de estylo
capaz de fazer corar no túmulo a ossada
do Mal das Vinhas.

Outra de que a rua dos Ourives per-
correu tocando a banda de musica ai-
lema, — caso verdadeiramente, pheno-
menal, inversão pasmosa dos costumes
paeatos da banda allemã, pois que até
aqui era ella que percorria a rua dos
Ourives!

E outras, e outras, e outras, que seria
longo e fastidioso enumerar.

E esta de querer intrigar-nos com o
Lúcio de Mendonça?

Olhe que ser intrigante é feio vicio e
quasi sempre revelia o sentimento muito
condemnavel da inveja. Quem intriga é
porque se morde com o bem alheio.

Parece-lhe então que Lúcio de Men-
donça, um escriptor puro, um prosadorde raça, litterato até ás unhas, não está
bem collocado dans cette galèrel

Ora, santinha, queria talvez que o ho-
mem fosse ser guarda-livros para poderembarcar lá na falua?

Deixe-se d'isso e tome juizo, se ainda
é tempo.

O nosso presado Escaravelho zumbiu
no domingo ultimo em redor do belio
soneto de Luiz Delflno—In her booli.

O animalzinho, pouco affeito a poesias,educado unicamente na escola coxa e
tropega da Musa do povo, pelo methodo
de Hudson, sem idéa do que seja ima-
gem, sem noção do que seja sentimento
poético, reíugou as delicadezas e as liar-
monias do poeta da Solemhia verba e
espantou-se por saber que nas regiões
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olympicas da suprema Arte ha «luz que
canta ; olores de caçoula; ruflos de azas
e frescuras d'agua ».

Delicioso e ingênuo bichinho ! por que
intentas .atirar sobre o grande poeta as
maçans que ennovellas e de que te ali-
mentas? Fazes um roubo ao teu esto-
mago e nada lucras com a.rejeição.

Assombrou-te também o facto de haver
o poeta visto um rosto no livro, e in-.
sinúas que é expressão incorrecta. Se tu
soubesses ler por cima, eu remettia-te
para o Vieira, que diz, tratando do vo-
cabulo « Rosto » : Rosto do livro; a pri-
meira pagina do titulo.

No Moraes também encontradas, no
mesmo vocábulo:—Rosto do livro; a pa-
gina primeira do titulo.

Ainda no Aulette: Rosto do livro-, a
primeira pagina do livro onde está o
titulo e o nome do auctor.

Como, porém, tu não podes saber ler,
attenta a tua condição de coleóptero,
não exijo que recorras aos mestres, nem
que vás aprender leitura pelo precitado
methodo. porque não desejo que venhas
a saber ainda menos do que sabes.

A tua Musa do povo, producto ge-
nuino. natural e lógico do teu sentir
poético, que se desengonce como pen-
dant da tua prosa, na camaradagem da
mesma digna secçãodas descompostiiras,
dos doestos, dos insultos e das ealum-
nias, como bons visinhos e amigos.
fraternisando nas passeiatas matutinas,
ao diluculo, pelos vastos e sujos arrua-
mentos da grande cidade typographica e
immunda em que viveis.

Em paz e ás moscas.
Chico FERUIA.

já temos uma grande differença (além de
que eu me abstenho de milho e capim)
— nunca o fazemos ás mesmas horas, e
eu bebo mais do que como, ao inverso
d'elle. No andar, declaro-tc—e ao mundo
—que, se ainda não me puz a andar eorn
pés e mãos, porque elie ansla só em dois
pés, é por ter inteira certeza de o vèr,
mais cedo ou mais tarde, restituido ao
seu andar natural—dos quatro pés.

tino e o inimigo figadal das suas vidra-
ças—a despedida que este lhe tez, e
cuia historia perpetua-se em S. Paulo,
de" geração em geração acadêmica, e ha
de durar emquanto houver memória de
estudante.

(Continua).
Lúcio de MENDONÇA.

HORAS DO BOM TEMPO

(A VALENTIM MAGALHÃES)

(Continuação)
O CalM*i&o do Justino

Outro desmarcado pândego, do meu

rde%isktíigPorreca°the:
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professor traz\°?n do rapaz andava
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comprido, SW?« bi„0des só; o In-
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tle "uói rle ser na sciencia como em
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No comer,

Mas n'um particular desabafava se
consoladoramente a zanga do Injustino
com o seu ex-homonymo:—no tocante ás
vidraças do lente.

desgraçado homem, depois de uma
constância heróica e das mais caras, de
muitas dezenas de mil réis, desesperou
de usar vidraças inteiras em casa, em-
quanto «aquelle biltre »,— como cha-
mava ao rapaz, — andasse em S. Paulo.

Foi. de parte a parte, uma porfla ho-
merica. de que se hão de lembrar, com
eterna saudade, os vidraceiros da ei-
dade acadêmica:—o Injustino a quebrar
as vidraças e o Justino a mandar con-
certal-as. Concertadas, duravam apenas
o tempo do Injustino as ver; aos pri-
meiros alvores do outro dia, o transe-
unte matutino veria espatifados, um por
um. os bellos. vidros da véspera.

Mas horas depois lá estavam novos
vidros nos caixilhos.

-Emquanto « aquelle biltre » ca es-
tiver, não ganho para os vidros ! exela-
mava. com um sorriso medonho, o Jus-
tino de Andrade. .

Ah! foi uma campanha ! o professor
tentou todos os remédios, todos lama-
ram. Como a casa era d'um assobradado
muito alto. mandou por as janellas da
Se exterior, umas rótulas que res-
guardassem os vidros. .„..„„ „fe 

Qual resguardarem! o Injustino es-
cangalhava primeiro as rótulas e de-
pois as vidraças. O civihsta, furioso,
Somprehendeu então que apenas torne-
S mais obra á.sanha destruuorado
estudante; e continuou s<sra Mvutafc a
teimosia encarniçada, dc um a restau
rar as vidraças, do outro a pol-as em
CaMaSs 

de uma vez. teve o Justino uma
sornreza de alegria indescriptivel ; na
ta$e anterior, mandara, pela quinqua-
gessimTve": renovar o ^vidi-açamento

durante a noite, ™ntra toda ac
ctativa. não ouvira aquelle retimdo es
trepido de vidros quebrados que ja lhe
iadeterminando uL «jva «peo»! com

TeTad^ada! ao X™' roupa, co-

m 
Desgraçado I foi quasi a rir de. intimo

que os vidros, ae m milagro-

Rte o" esídoT perfeição em que
-3fS^!arePSnaacT

Sa^Í>lo!t^dUST
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PROSTITUIÇÜO W HIO DF, JA11R0
i .

Sans elie, ou», sstsis celle
honlauss mais fatale ¦plaic
dc 1'lmmamtè, Ia fitrelè des
iitífiirs ms íanleriiil Va1 °
liiswailre ei forire sscM
à «tre boulaverse.

(UyppoLiTti Mintim).

TRAÇOS GERAES

Continuando nas minhas humildes eon-
siderações, acho conveniente desde ja le-
vantar um solcmne protesto contra os
que pensam que a prostituição deve ser
banida. , ,,. ,

Respeitador do talento dc Mirabeau,
da sua arrebatadora eloqüência, nao
nosso, entretanto, deixar de oppôr-me
as suas idéas sobre a prostituição, ideas
que demonstram que a pratica nao jus-
tificou a sua theoria.

Em uma sessão do senado, em França,
a 22 de Junho de IStió, Goulhot de
Saint-Germain dirigiu uma petição contra
essa chaga da humanidade, dizendo que
era um descalabro do paiz e que. como
tal devia ser banida. N'essa occasião, o
senador Dupin emittiu o seu parecer
dissertando sobre o excessivo luxo das
senhoras da grande sociedade que. co-
piando as grandes maneiras e o vls-
tuario das mulheres publicas, serviam-llie
muitas vezes de modelo.

Tardieu faz figurar a vaidade como a
causa primordial do augmento das me-
retrizes, e, com effeito, as almas fracas,
que sentem uma fascinação irresistível
por esse vicio, sao pos- ello precip tacas
S'am extremo humilhante. Para ostenta,
apparatosamente o luxo em que.julga
oecultar a hediordez da sua consciência,
a mulher-a primeira preciosidade so-
ciai mas também machina gigante de
um grande orgulho - entrega-se com a
maior facilidade á prostituição

A sociedade moderna, ou antes, a ei
consente-lhe essa degradação e procla-
ma-a como uma necessidade e para con-
firmar isso. ahi está o facto de que a
mulher, prostituindo-se, abraça uma re-

gX legislativa de quasi todas as na-
Ç°Ba'nil-a completamente, extinguil-a,
seria um erro ainda mais grave pois
oü segundo uma voz authorisada, a
Tostimição. filha do deboche e do vicio
corresponde aos ardores brutaes dos sen-
Ú 

0Sciue seria da moralidade social, se
assim1 acontecesse, ">*™»VtodTSS
actual em que parece nascer de todos os
fados o enthus asmo e o ardor pelas or-
gias 1 O resultado seria o transtorno da
ordem e da tranquillidade publicas..

m/ Mireur, para confirmar a minha
opinião: « A prostituição existe desde os
tempos mais remotos; nasceu com os
homens, por assim dizer, po s que a sua
o™ remonta á origem das socieda-
des. No Gênesis e em outros livros san-
tos nas mais anti2as tradieçoes de Roma
e da Grécia, nos escriptos dos poetas e
historiadores da antigüidade, achamos
vestígios dos seus desregramentos. Atra-
vés dos .séculos da edade media, e ate os
tempos modernos póde-se mais tacil-
mente ainsla seguir casso a passo sua
marcha sempre invasora e nunca intcr-
rompida.
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Ora estabelecido bem só este facto da
existência constante da prostituição em
todos os povos c cm todos os tempos,
não bastaria para demonstrar o quanto
esta eliaca social se acha tiilierente a
espécie híimana, por conseqüência, .o
quanto é inevitável? Ella não poderia
(lesaimarecer senão em uma sociedade
cm quo os homens tivessem chegado ao.
mais alto gráo de perfeição moral! »

A meretriz é, pois, uma entidade in-
¦ílisDcnsEivol. p

Pois bem ; ao menos, que ella não seja
um foco venenoso.

Nesta, cidade faz-se importação exces-
slva dc mulheres do todas as nacional*-
dades «ue, reunidas ás que ja existiam,
exercendo tal profissão baixa, miserável
e ¦íbiecla. não são sujeitas a nenhuma
das regras aconselhadas pela liygicnc.

Qual é a inspecção sanitária das me-
retrizes, adoptada na Europa, que se faz
aqui. na capital do Brazil, tia primeira
ciiladc da America ilo Sulíl O serviço
de saúde publica, a este respeito, e uma
calamidade patente, que está invocando
urgente reparação.

\s profundas reflexões de Ricord, os
conselhos de Robert, os innumeros pa-
receres dc vários authores são aqui des-
nresados a ponto de haver mulheres,
svphiliticas por varias vezes e prostitui-
das ha muitos annos, ostentando.se lu-
xuosamente, sem o menor conhecimento
do speculum.

Causa verdadeira lastima o execrando
abuso que lavra por ahi e que eonstitue
um crime tle lcsa-hygiene, contra o qual
resolvi elaborar estes artigos.

(Continua)
Dr. Henrique de SA.

PITADA ECCLESIASTICA
Ha de permittir o illustradoDr. Castro

Lopes que hoje lhe entre um pouco pela
seara, c pesquize as origens da expressão
— burro como uma pedra.

Está na Biblia, evangelho de S. Ma-
theus. cap. 10, vers. 18, o famoso versi-
culo:—1(( cs Petrus ei superlmncpetram
wdificabo Ecclesiam meam.

Christo chamou positivamente burro ao
velho apóstolo, que de todo não brilhava

pela intelligencia. tanto que chuchou de
S. Paulo aquelle quinátt celebre.

Dizem que no syriaco, que era do que
Jcsus-Cltristo gostava, a mesma palavra
-cephas — significa Pedro epedra. Isto.

posto em vulgar, sem o divino calimbur-

go, e por mais que espumem os protes-
tantes que entendem a cousa d'outro gei-
t». vem a dizer claramente:

« Tu és um pedaço d'asno. e sobre este

pedaço d'asno edificarci a minha igreja.»
Por isso.... ctValii lambem, as phrases

«eclir/iosa besta» «reverendissima as-
ncira », e semelhantes.

Satanaz da SILVA.

Semana

,a O (lia vem surgindo, o dia osplendoroso 1
A aurora lraz-,„u nm beijo enorme, luminoso,
li faz que a Ilo. estenda as pétalas azues
Aos vagalliões ile uuro d tuna explosão c luz!
0 coração palpita c scnlc um magno ell uno.
Oue inunda lodo peito assim como um dilunu.
í ..ranili, mãe dc Indo, a vasta natureza
Sente a lalejacão das formas da belleza.
1) colibri dourado a namorar a flor
Murmura-llic ao ouvido uns cânticos (I amor.

O dia é uma alesria heróica, collossal!
DVIIo é ipie emana o bem, da noite emana o mal. »

E depois:
<a Fiqttcl a olhal-o calmo c mudo como a Iraga...

Eu sou lloilrigues llragaE perguntei-lhe o nome:
-.qiiolic que lutou por dogma novo:
Aluir um horizonte dc luz a esto povo.
A marcha do 1'rogresso é a senda das auroras! ,>

Uma critica prevenida ou superficial
talvez que julgue isso um pastiche de
Guerra Junqueira ; mas entre o vate
portuguez e o bardo brazileiro vae toda
a distancia que ha da Europa a Santa
Catharina.

Aquelle hemistichio:
—Eu sou Rodrigues Braga 1

possue certo sabor nativo inteiramente
estranho ao auctor da Morte de D. João.
Se é verdade que todo poeta genuíno tem
na lyra uma nota especial, própria, ex-
quisita, que o caracterisa e distingue
dos seus confrades gloriosos, a nota do
Sr. Virgílio Várzea parece-nos ser os
dous alexandrinos:
n Fiquei a olhal-o calmo c mudo como a fraga...
E perguntei-lhe o nome:—Eu son Rodrigues Braga! »

O poeta, como ardente sectário da
nova escola, faz um enorme consumo de
mansas alegrias, scismas azues, olhares
mansos, sons avermelhados, alegrias
azues, límpidos ideaes, canções boas,
loiras phantasias, loiras explosões, ex-
tranhos clarões, illusões avelludadas,
brancas harmonias, phantasias loiras,
pallido Jesus, verve côr de rosa, etc,
eec, etc.

Paliaremos depois das Obscuras e dos
Versos sem rima.

UDO.

POESIA E POETAS
O Sr. Virgílio Várzea é poela moderno,

realista, objectivo. Munge altiloqua in-
spiração nas tetas abundantes da esthe-
tica positiva o vota ódio mortal ao de-
crepito Romantismo.

Veiam com que segurança desdobra
ello ás pandas azas em busca dos sólidos
ídeucs. expungidos tias pieguices senti-
meiitac» dos veisejiu.loirs choramingas:

COMO 3VOS RECEBERAM

Eis as palavras do Fluminense:
« Recebemos os ns. 1, 2 e 3 da Se-

mana, periódico importante que se pu-
blica na Corte, sob a direcção do Sr.
Dr. Valentim Magalhães, um dos nossos
mais apreciados escriptores, que é van-
tajosamente secundado por outros tam-
bem conhecidos, entre os quaes se dis-
tingue o Sr. Alfredo de Souza.

E' a Semana muito variada e contem
artigos que podem agradar a todos os
gostos. , „

A melhor recommendaçao que ella
tem é a plciade de moços illustrados
que formam a sua redacção, á frente da
qual se acha o estimado poeta a que
acima nos referimos, Dr. Valentim Ma-
galhâes.

Saudando a nova revista, fazemos votos
para que seja longa a sua vida, pois que
publicações da ordem iVesta, honram a
capital do Império e dão um justo estalão
da sua mentalidade.

A Vespa, no seu numero 5, recebeu-
nos pela seguinte gontilissima fôrma :

a semana
« Temos recebido com muita regula-

ridade esta. interessante revista, dirigida
por Valentim Magalhães, o joven es-
criptor que tanta reputação tem adqui-

•ido com as suas scintillantes Notas é

NãoTde hoje que o poeta dos Cantos
e Lutas c de Colombo e Nené tem dado
provas de seu talento c, o que mais e,
ilo seu amor ao trabalho. Ja nos sauclo-
sos tempos em que fazia jus, na 1. au-
licêa. ao tradiccional canudo que inte-
lizmente é o « Sezamo, abre-te » de
todas as posições dirigentes da nossa
terra. Valentim produzira muito, e crea-
ra o 

' 
periódico illustrado Bohemio, e

depois a Comedia, que tão gratas re-
cordacões deixaram. Formado ja, eantes
de entrar para a Gazeta de Noticias,
collaborou assiduatiente na Gazetmha,
o jornalete mais espanta-burguez que
nunca se vio. ,_

A Semana é escripta pela fina flor da
nossa litteratura, .

As Horas do bom. tempo, de Lúcio dc
Mendonça, são adoráveis de estylo e bom
humor. , .,

Adivinha-se a penna de tilinto de Al-
meida na graça e singeleza com que sao
narrados os factos mais commesinhos.
O poeta das Aquarellas de vez em
quando deixa cahir do seu escrinto um
soneto magistral, como aquelle Sempre]
—que jatemos de cor e salteado.

No Mattos. Malta ou Matta ? estão
patentes todas as qualidades de estylo
e de observação dc Aluizio Azevedo.
Não nos parece de outra origem o eu-
rioso romance da Semana.

Luiz Delphino, o Júpiter daquelle
Olympo, já duas vezes illuminou as co-
lumnas da nova revista. Lá vem dous
sonetos que são dous primores. __

As musas de Raymundo Corrêa, de
Luiz Murat, e de Alfredo Souza também
se fazem representar galhardamente.

E que alegrão nos deu a Semana, pu-
blicando a traducção, feita por Aflbnso
Celso Júnior, de uma esplendida poesia
de Catulle Mendes! Já todos nos jui-
gavamos que o poeta das Telas sonantes
estivesse completamente sacrificado a
politica. Assim não é, felizmente. No
fntervallo de dous discursos, Atlonso
Celso Junior terá sempre oceasião de
escrever trez poesias.

Finalmente, a Semana, que, alem dos
escriptores citados, dispõe de outros, não
menos competentes, como sejam Urba-
no Duarte e Alberto de Oliveira, e um
periódico bem feito, desde a Historia
dos sete dias até os Tratos á bolla. E
para desejar que não desappareça como
têm dcsapparecido tantas e tão estima-
veis publicações d'esse gênero. Mas fe-
lizmente. já não estamos no tempo do
Viário da Manteiga, e podemos sem re-
ceio aconselhar a todos quantos este
virem a que assignem a Semana... de-
pois de assignar a Vespa. J>

CRITICA SCIENTIFICA
Temos sobre a mesa de trabalho duas

magníficas monographias, que nos foram
offerecidas pelos seus authores.

Uma d'ellas, a These do Sr. Dr. Fran-
cisco Jose' da Silva Pessanha, oecupa-se
com o Diagnostico c tractamento das
pneumonias infecciosas.

Assumpto novo no Brazil, e ainda
muito debatido na Europa, tem dado
lugar á formação de trez escolas para
discutir-se a sua pathogenia.

Bastaria só esto facto para dar valor
ao trabalho dc S. S., se elle não tivesse
sustentado as suas idéias com vigor e
robustez. A sua dissertação, sendo sa-
tisfacloria, nada deixa a desejar.

Além do mérito scientiíico, o seu tra-
balho possue valor litterario, cousa
dillicil de encontrar nos tempos que
correm, em que a amenidade de estylo
e a correcção do forma são do sómcnos
importância nos trabalhos scientillcos.
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A outra monographia, a These do
Sr. Dr. João Ferreirinha, tracta das
Indicações e contra-indicações"'da pe-reirina e seus saes nas manifestações
agudas da malária. E' um trabalho
puramente nacional, que está elaborado
cora proficiência.

Os processos de preparação da perei-
rina, que S. S, apresenta, são já sane-
cionados por babeis profissionaes e não
havemos de ser nós que os critiquemos.
Lamentamos, porém, que não se lem-
brasse de arcMvar o mais simples que
existe até hoje e que a pratica proclama
como o melhor e mais expedito; é o
chamado Processo da pereirina a frio.

No capitulo dedicado á therapeutica
apresentou o autor 50 observações cli-
nicas em que pretende provar a efrlcacia
da pereirina.

Nós, que aprecümos muito a disser-
tação de S. S. e que por cila podemos
avaliar o profundo estudo a que se en-
tregou, não podemos, entretanto, deixar
de dizer que essa ellicaeia ainda deve ser
posta em duvida, principalmente se at-
tendermos a que, na maior parte das
observações, a pereirina foi empregada
depois do uso do sulphato de quinino,.

Somos da opinião do Sr. Dr. Pereira
Guimarães, que S. S. cita na sua these:
« .Nas febres, quando revistldas de ca-
raeter grave ou nas de fundo perni-
cioso, não se deve arriscar a vida do
doente, e sim enpregar o sulphato de
quinina, cuja energia já é umaxioma.»

A pereirina deve ser empregada só-
mente como um suceedaneo.

Sentimos não poder, no estreito es-
paço de que dispomos, fazer uma ana-
lyse ainda mais minuciosa do trabalho
do Sr. Dr. João Ferreirinha, que «le-
monstra ser um moço de grande appli-
cação, sendo digno de elogio o seu es-
forço.' escrevendo com habilidade sobre
uma 

' 
substancia das extensas e ricas

florestas brazileiras.
A nossa Faculdade de Medicina deve

honrar-se com taes filhos, e adiamos
que commetteu dous actos de justiça,
approvando com distineção as duas
tbeses.

Agradecemos.

Escrevem-nos de Goyaz, em data de

3 do passado:
« Installou-se aqui no dia 1' o nosso

Centro libertador. Grande festa. Foram
entregues 129 cartas de liberdade. A
noite°o Dr. Francisco de I-aula Alvellos
um medico distinetissimo, tezuma bella
conferência sobre a abolição dos cs-
cravos Houve grande coneurrencia e
mu tos' apPlauso7 No dia 20 oCwiw
deve realisar a sua.segunda sessão es-
pera poder annunciar a liberdade tota ,
senão do município, ao menos da capital.

Leopoldo de Bulhões está eleito em
primeiro escrutínio com uma maioria de
S de 800 votos sobre o seu contendo.-
o candidato conservador Dr. Ramuo de

^eMis de amanhã deve apparecer o

primeiro numero do Libertador, orgao
d0Ouandò°houver mais novidades, apres-
Sa?-me hei em transmittil-as á Semana. ,

Fiacre 226 e outros dramalhões poderãoflear quietinhos no seu canto.
Fez beneficio n'esse theatro a actriz

Maria Luiza— com « o grandioso drama
fantástico em 5 actos o 7 quadros dos
afamados escriptores Alfonso Arnault e
Luiz Judieis» (conforme o annuncio)—O
Castello do Diabo.

Que a beneficiada tenha sido feliz.

A Casta Suzana foi verdadeiramente
caipóra. Apezar de toda a sua castidade
cahiu, e cahiu porque o nosso publico
assim o quiz. Caprichoso e esquisitorio,
nem tudo que reluz no palco é ouro
para elle.

Emfim... são cousas!
Devia ter sido representado hontem

Os estrangiãadores de Pariz (reprise).
sant'anna

Tem entretido os seus numerosos fre-
quentadores e freqüentadoras com a
Gata Borralheira, Principe Topasio,
Boccacio e, finalmente, o Barba Azul.

A Cocota—revista dos acontecimentos
de 1881, escripta por Arthur de Azevedo
e Moreira Sampaio, o Heller nol-a pro-
mette dar breve, muito breve, no dia 19
do corrente.

Anciamos por cila, mesmo porque os
acontecimentos de 1881 foram tantos e
tão bons, queinfallivelmente esta Cocota
deve ser deliciosa...deliciosissima !

EECKEIO DEAMAT1CO

Nada de novo appareceu duraixti) toda
a semana n'este theatro. A comedia
As meninas Godin-esta. em ensaios.

Brevemente os habituées do Recreio
terão essa novidade, a qual, segundo
nos diS é uma verdadeira fabrica de
™Que 

venham as. meninas. Só assim o

Como os grandes homens, Theodorico
tinha tambem. a sua mania—nunca se
retratou !...

Bordallo Pinheiro foi o umeo que con-
seguio (como ladrão intelligente), rou-
bar-lhe as linhas principaes de sua phy-
sionomia e fazer-lhe uma caricatura.

Seguiu de perto o « Pae Roza. » Vão-
se os" velhos e grandes artistas de Por-
tugal! Felizmente o Taborda ainda não
faz biscoutos para a viagem.

llgbernaes é o titulo dc um volume
de versos que o joven poeta Braulio Cor-
deiro Júnior tem no prelo e que apparo
cera brevemente á luz da publicidade.

Foi dado hontem á sepultura no ce-
miterio de S. Francisco Xavier o cadáver
da Exma. Sra. D. Juditli Francioni de
Paiva, que suecumbiu victima d'uma
febre tvphoydo.

Era dotada de viva intelligencia e «le
qualidades que a tornavam geralmente
estimada.

Tinha apenas vinte annos e deixa na
orphandade uma ereaneinha recem-nas-
cida.

Os nossos sinceros pêsames a sua
Exma. família.

No domingo, 1 do corrente, a cm-
preza do actor Magno, levou & scena
neste theatro a tragédia—D. Ignez de

Ah l' se a deixassem descançar...para
sempre, não seria tão bom ? _

Felizmente depois desta fabrica de la-
grimas deram ao publico A Espadei-
fada.

Antes isso, Sr. Magno.
POLYTHEAMA FLUMINENSE

A companhia Musella cantou a Ione,
drama lyrico do fallecido compositor,
maestro EnricoPetrella. _

Ü numero de espectadores foi regular
tão regular que a companhia fez d esse
drama" lyrico o seu canto de cysne c...
desappareceu.

ACTOR PEREGKINO

No dia 8 do corrente effectuar-se-ha no
theatro S. Luiz um espeelaculo orga-
nisado por amadores, em beneficio da
família do fallecido actor Peregrino.

Subirá á scena a Cabana do Pai Tho-

T de esperar que o publico que tantas
vezes se deliciou á custa do talento ad-
miravel do actor Peregrino concorra™om 

sua presença e seu obulo afim de
S-isar a sorte de sua família, red uzida

Tum actoesse não só de Humanidade
mas tambem de respeito.e consideração
á memória do distinctissimo actor.

A empreza da talentosa actriz Apol-
lonia prepara para o dia 21 um outro
nenefieio Este será feito com o concurso
ile actores de diversos «teatros.

O seu programma é por ora desconfie-
cido, mas é°de suppor que será brilhan-
ÜHoTr'a 

á empreza do Lucinda!

Theodorico Baptista
Palleceu em Lisboa este velho e dis-

^CemteMncSS agora dos papeis
»,i_ mitr'ora creou no Aleaide de-

Trono LoíTditEvon, no Odic, de

Raeà e em outras peças, abrilhantadas

pelo seu talento ?...

TRATOS Á BOLA
Ora graças, D. Empadinha!
Foi a senhora a única que decifrou

exactamente as charadas e o logogripho
dos -Tratos d bola últimos. E olhe que
recebemos nada menos de 15 deeifrações!

Pôde, quando quizer, vir receber o
prêmio que lhe compete.

Agora, diga-nos uma cousa: Por que
razão a senhora occulta o seu nome''
Não seria melhor tirar essa mascarasinha
e assignar-so ?

Que os Tratos á bola não levam nin-
guem á Posteridade, sabemos nós; mas,
I>. Empadinha, já é um contentamento
a gente metter o dente em cousas diflt-
ceis e ter como recompensa, além do
prêmio que é quasi sempre de arregalar
os olhos, o nome,-o nome, ouviu?—em
lettra redonda. Não acha? _

Emfim, comprehendemos perfeitamente
estas cousas...

Ah, modéstia! modéstia!...

Eis as dieiírações das charadas: Date-
legraphica—Romance ; da antiga—Leo-
pardo; das novíssimas—FiacreeAbano;
do logogripho—Escaravelho; e da cha-
rada em quadro :

Rapa
Apar
Pati
Ária

Para hoje ofterecemos tudo isto que
aqui vae : Comecemos pelo

I.-ESTIM SELVÁTICO

Ha pela matta mil murmúrios trepidos
De passarinhos vividos, trilantes....
Em nuvem multicor, inseetos lépidos
Vão revoando, revoando, rumorantes.
Pelo irizeiro as hauras passam rápidas,.
A' flor. que aromas solta saturantes !
E, no ar, que peflas vão, lantejoulantes,
Adornar e cobrir as broncas lapidas...

E um pelotão de Faunos maliciosos ;
Festões de myrtos passam conduzindo ;
Depois, vêm, a um de fundo, rindo, rindo,

Os (Egipãs em galhofeiro bando ;
E, após, Satyros lhanos e ruidosos,
Pampanaes florescentes agitando.

E' charada ? perguntará a leitora ou
leitor.

Sim, responderemos nós; e uma cha-
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rada. Quem quizer decifral-a lia de
dizer o nome do auetor do soneto.

E eomo descobril-o ?... _
Nilo se ineommodem, cisa explicação:
_ O nome do anotor do soneto esta

incluído n'ellepróprio; estando as lettras
dispostas de verso cm verso, a começar
ila primeira— H—de forma a traçarem
umá espécie de diagonal que íitravessa
o soneto, do primeiro ao ultimo verso.

E' uma novidade ; não acham ?_
Pois eis uma outra novidade, á_ qual

chamamos—Anagramma geographico:
Encontrar nas seguintes palavras trun-

eadas os nomes de oito terras brazi-

Vaien-boca, Thabor-frio, Maça-ahy,
Catoia. Ilesa i quarto, Thebas-caro, Po-
das-roy, Nicotino sóbrio.

A"ora... Outra novidade?
Nao! Um

L000GK1PH0

[Por letras)

Peguemos este animal 4,13.3,2,1
Que pelos montes rebôa 12,5,14.3
Utensílio musical 14,(1,2,8,12,15
Que se come e é cousa bôa 14.3,2,0,12,1o
Mais outro bicho cacemos 2,3,12,13
Dos Índios na habitação 2,6,14,3
E satisfeitos dancemos 14.3,12,8,7.5,0
N'este bemdilo torrão 1,2.3,12.1,14,15
Vestuário respeitado 14,11,10,6.

Terra de nome damnado.

E, para terminar, quatro
TIBÜKC.ANAS

1—2—E' de Moliêre, em Portugal este
dito:

1—1—D. Luiz é um deus da universi-
dade.

2_]_0-q— é sem compaixão mas il-
lustre.

2—2—0 sol, por conseguinte:—o Fer-
reira Vianna.

JV, Jí.—As Tiburcianas decifram-se
do mesmo modo aue as Antigas. A única
differença consiste em que a charada
fôrma phrase completa, embora de sen-
tido absurdo.

Prêmios
Ao primeiro deciírador exacto um al-

manacl. do Figuro para 1S85 com illus-
trações e um exemplar da Vida ãe seu
Jucá. parodia a Morte de D. João.

Ao segundo — um trimestre d'á Se-
mana.

E digam-nos agora se não vale a pena
ilarem-se ao trabalho de sujeitar a bó\a
a tratos nos Tratos d bola. Digam, se
são capazes!

Eate sabbado.
D. Pastel.

N. B. — Tudo quanto diga respeito a
esta secção deve ser remettido em carta
dirigida ao supra assignado D. Pastel,
redactor da mesma.

Ao Sr. Carlos Bei-tini acaba de ser
concedida pela Sociedade da Sciencias c
Artes dos Italianos de Palermo, a me-
dalha de ouro e o titulo de sócio corres-
pondente.

CORREIO
Sr. J. Oulavrac.— Seus versos...

Santa Barbara! Então o desespero, alem
de atterrador e duro o senhor o chama
de roedor? Que mal lhe causou o deses-
pero, quando o senhor mesmo diz queelle lhe fez erguer a voz altiva ao céu
dourado?

Um conselho: faça com o desespero o
que se faz com quem morde a Deus—
Quebre-lhe os dentes.

E' muito melhor quo quebrar versos.

Su. J. 'í. Ferreira da Costa.—Lemos
sua carta e em seguida o trabalho do
seu amigo. Como estrea gostamos desse
oscripto. Não o publicamos, porque,
como pôde examinar, as nossas columnas
vão recheiadas e... o espaço, o espaço,
foi-seI... Desculpe-nos, sim?

Sr. Chico Tatu.—Barbacena. As suas
balas de estalo não são más e têm al-
guma graça. Mas não podem ser acceitas
pela Semana por tratarem de cousas que
absolutamente nada interessam os nossos
leitores; pela Gazeta ainda menos, por-
nue esta só publica os artigos dos seus
redactores e eollaboradores ellectivos.
Quanto á correspondência semanal que
deseja enviar-lhe, proponha-liVa directa-
mente. Mas desde já o prevenimos de
que o resultado mais'provável, é uma
negativa.

Su. A. F. Furtado i>b Mendonça Fi-
i.ho.—Ouro-Fino. Respondemos por carta,
á sua consulta pedagógica no dia 3 do
corrente.

Su. François Seul.—A sua consulta
jurídica nâo devia ser dirigida ao di-
rector d'esta folha particularmente, mas
sim á sua redacçâo. A espécie é inte_-
ressante e merece detido estudo. Mas só
lhe responderemos se V. S. desmascarar
o seu nome para que veriliquemos se é
assignante á'A Semana, pois somente
elles têm direito a consultal-a.

E cá estamos ás suas ordens.
—Sr. nrofessor Jose' Aurélio (Ca-

leçon Seàhlagam) O seu poemeto O pé-
sinho de Ia Paquita e um louvar a
Deus de gatinhas. Nós bem quizeramos
achal-o genial ; empregámos para isso
uma grande porção cíe boa vontade,
nossa e de alguns amigos, que se pres-
taram'a nol-a emprestar. Mas não foi
possivel passar além da primeira estro-
nhe :
« Quando saio de tarde e a fresca aragem

Me dá ua roupa
Sou como barquinha á vclla

Que vai seguindo viagem
De vento em popa »

Pois então—boa viagem!
-Sr. Seravat—O Sr. é um pedaço

d'asno.
—Sr. Domiciano Leite de Souza Pinto

—Vassouras.
A Semana publicará de boa vontade

qualquer trabalho em prosa ou verso que
lhe seja enviado, desde que revelle ta-
lento, seja criterioso e feito em regular
portuguez. As suas rellexões de uma
solteirona estão felizmente nessas con-
dições. Mas oecupam seis tiras de pa-
pei de trint re trez linhas.

Alem disso a sua letra rende como o
diabo ! Tenha paciência; d'esta vez não
é possivel. Veja se faz cousa mais cr-
ta. Pauce sed bene paratum. Gostou
d'este latinorio ?

Sr. R. Octavio—A' sua carta respon-
demos apresentando-lhe mil e uma des-
culpas. Não éo Sr. o tal Echo. Acredi-
tamol-o hoje piamente.

Mas olhe que as letras pareeiam-se
como dois ovos.

Mas o que é de Echo a Eeho ; o que é
de Octavio a Octavio; manda-o a jus-
tiça.

Sr. Echo—Echo tle relinchos, eis o
que é o Sr. «A' fava amigo ; á fava e
breve 1 » -dir-lhe-hemos, parodiando o
Castilho. ,

Sr. Qüidam.—O Escara-moço. Mil des-
culpas por ter havido aquella troca de
letras em seu appellido.

Foi um maldicto erro de revisão.
Em todo caso declaramos em tempo

aos povos que teem o bom gosto de
ler a semana : O deciírador das cha-
radas do n. 4 foi o Sr. Qnidam, o Es-
cara-moço enfio Quidam o Escavo/maço.

E não se rnasse, moço.

llecchcitios t
A Revista Illuslrada, n. 400, Vem

toda festiva e çécia, annunciando e ceie-
brando o seu quarto centenário. Para-
bens, collega. Outros e muitos lhe de-
sejamos sinceramente.

E que os vejamos nós também. Quan-
to ás suas caricaturas sobre os homens
sem cabeça, temos a dizer-lhe que foi
a collega quem deu no vinte em toda
esta malária. E' verdade :—perdemos
todos a cabeça. Mas não é menos ver-
dade que alguns além da cabeça com
ella perderam também...a vergonha.

A Vespa. n. 3. Traz na primeira
pagina um excellente retrato do grande
pintor Bastien Lapage, um dos famosos
lançados de Sarah Bernhardt, cujo re-
trato, feito por Lepage é um dos seus
mais bellos e celebres quadros.

Uma das paginas d'este numero da
Vespa é dedicada á memória do actor
Peregrino, cujo retrato é bem bom.

O Romancista, ns. 6 e 7 e 8.
Da svmpathiea e festejada mães-

trina Francisca Gonzaga: Recitaiivo. da
opereta A corte na roça e o bellissimo
tango: Sacy-Pererê, da mesma opereta.

Gazela Universal, ns. 7 e S do
2" volume. Sempre interessante.

União Medica, n. 1, 5" anno.
Acalentando, polka do Sr. Ale-

xandre de Almeida. Magnífica para dan-
sar-se. mas ainda melhor para acalentar
os nossos filhos e as nossas... illusões.

Novas poesias de Manoel de Al-
meida Coelho Margarida. 4" volume. Di-
remos depois, na secção Poesia e poetas.

O Raio, primeiro numero. No seu
artigo de fundo Quem somos e o que somos
diz que a sua norma « será sempre a
sisudez e a decência para tudo e para
todos. » Deus o queira.

Ag-adecendo-lhe as cortesias que faz
ao nosso director, desejamos-lhe longa
e prospera vida.

- Revista de Engenharia.—Numero
106.

Traz importantes artigos sobre Nave-
gação Interior, Estradas de Ferro, Elec-
tricidade, Obras hydraulieas, etc.

Le Courrier du Bresil, n. 1. Este
jornal apparece em substituição do Mes-
sar/er dn Bresil e tem como redactor-
chefe o ex-redactor do Messager.

Foi apenas uma simples mudança, no
titulo :— em vez de Messager, Courrier.
Comprimentamoscordealmente o illustre
collega, almejando lhe mil felicidades.

A Distrcação, n. 18. Sempre inte-
1*6SSÍID Íi6

Diz que pretende fundar um curso
gratuito de xylographia, annexo á em-
preza. E dá entender que para isso é
preciso que os assignantes se multipli-
quem. Bons desejos.

Que' se realisem.
O prospecto de uma nova publica-

ção em fascie.ulos sob o titulo de UU-
voussou; (Ein?) Escola Nacional, Lenda
Maracaià, (Uil) Reminiscencia áos tem-
pos colloniaes, de que ê autor o Sr.
Lopes Neves.

Consulta litteraria
a' redacçâo d'a semana

A que nomes reues correspondem os
pseudonymos :

Ignotus. Olim, Etincelle, Parisis e
Jean ãe Paris. do «Figuro». Publicola,
João Thesourinha e Confucio, da Ga-
teta de Noticias ?
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Visconãessa Augusta, da Folha Nova ?
e Quidarn do Jornal do Commercio ?

L. M.

•RESPOSTA :

Ignotus é o barão Jules de Platel ;
Jean de Paris ê um pseudonymo, de
que se serve no Figaro não um escriptor,
mas um grupo de escriptores. D'esse
grupo é director Adrien Marx, que tem
por princípaes auxíliares os Srs. G-ri-
son e Rety.

QuantoáOlim,Etincelle eParisisesses
não constam nem do « Diccionario de
pseudonymos », nem do excellente li-
vro deMermet «.La publicité en Francei.
edição de 1880, que foi a que pudemos
consultar. Continuaremos, entretanto, á
procura dessas informações para res-
ponder no todo á consulta.

Publicolã c Confucio são pseudony-
mos do mesmo escriptor que usa do
pseudonymo Décib -, João Tliesourinha,
de Henrique Chaves.

Viscondessa Augusta é um mysterio
que o redactor da Folha Nova não
quer desvendar.

E Quidarn é um filho do Dr. Luiz de
Castro, chegado ha alguns mezes de
Paris.

A Redacção.

ANOTAMOS
Externato João de Deus

Aulas primarias e secundarias
60 —RUA SETE DE SETEMBRO-00

AU BON MARCHE
60 Riu Sete de Setembro 60

Completo sortimento de fazendas de
linho. lã, seda, perfumarias, etc. Arma-
zem de fazendas finas, armarinho _ e
modas. Vendas por atacado e a varejo.
Recebem directamente artigos e novida-
des dePariz. Encarregam-se de qualquer
eneommenda.

Coutlnho & Silva Caldos
Telephone Urbano n. 414

Collegio N. 8. da Candelária
13-LARGO DE CATUMBY-13ipfiir

IO
RUI. SETE OE SETEMBRO

FAZENDAS E MODAS
ROUPA FEITA

B

ARMARINHO

liSIPffllli

RUA SETE DE SETEMBRO
CASA DO AYRES

Os proprietários d'este estabelecimento
aanunciam os seus freguezes e ao res-
peitavel publico que mudaram-se da rna
do Carmo n. 22, para á rua Sete de Se-
lembro n 119, aonde esperam merecer
a mesma protecção que sempre lhes dis-
pensaram, continuando a vender suas
fazendas por preços baratissitnos.

Chitas francezas, metro 200 rs.
Oxford encorpado, metro 200 rs.
Saias de chita, uma lgõOO.
Ditas de popeline de seda. uma SjjOOO.
Grande quantidade de lã e seda para

vestidos, metro 500, 000 e SOO rs.
Brim branco de linlio trançado, para

calça, metro 1)5500.
Dito de cores, metro 600 rs.
Cassinetas enfestadas, para roupa de

homens e meninos, metro 2g000.
Merinds pretos superiores, metro 18.

1)5500, 2)5 e 2g400.
Ditos de cores, grande sortimento, me-

tro 18800.
Damassé branco, superior, metro 900

e lgOOO.
Sctinetas lisas e lavradas, metro 800 rs.
Setim listrado, alta novidade, metro

lg800.
Percalines, alta novidade, metro"Í00 rs.
Percalines e chitas em cretonne, metro

400 e 480 rs.
Lãs e seda, novidade, metro IgO 0.
Fustão branco de cordão, metro 700 e

900 rs.
Cretonne francez. para lençoes, metro

800. 18. 18200 e 15450.
Filo muito largo, para cortinados, me-

tro 28800. .
Crochet para cortinas e cortinados IJ

e 28000-
Velludinho de todas as cores, metro

Peças de musselina branca, a 48000.
Nanzouk muito fino. metro 800, 900 e

18200.
IMorins e algodões

Peças de morim. a 18000.
Ditas de cambrainha, a 18500.
Morim encorpado de 40 jardas, por

íogooo.
Dito especial para camisas, peças com

30 me" ros a 48500, 58- 08 e Í8000.
Dito trançado superior, peça com u

metros, a 118000.
Dito fino especial, peça 88000.
Pecas de algodão, a 18200, 18800, 23,

2K400' e 38000.
Algodão enfestado para lençdes, peça

58, 78, 88500 e 98500.
Dito trançado para toalhas, metro,18.
Atoalhado para .mesa, metro 18400 e

Dito de linho branco e de cores, metro
* 

Colchas brancas aeol.choadas, a 78 o

IV. i-O

Ditásj.brancas e de cores, eom franjas,
a 

|úatien|o°s° grandes, dúzia 78 e 98-
Meias para homens, ditas pana se-

nhora, ditos paia meninas e meninos,
o-rande quantidade.B Lenços de linho de todos os preços.

Camisas de. linho para homens, caixa
com meia dúzia, a 98 f^SP». „, mEnxovaes para bapt.sados, a 9g, 1*%,
153 e 20?Q00.

isr. ia©

RIU SETE DE SETEMBRO

Martins Teixeira & C.

TÍSICA pulmonar

HERVA HOMERIANA

(JQlsA* ÓÒe^^i

Remédio poderoso e eflicuz para a
cura da tuberculose pulmonar
«•liroiiiea e de todas as moléstias do
pulmão c da garganta, licenciado pelo
Ministério dos Negócios do Império e
approvado por muitos governos e juntas
de hygiene da Europa, que fizeram obri-
gativo o uso da

HERVA HOMERIANA
nos respectivos hospitaes.

E' usado também nesta corte, nos lios-
pitaes da Sociedade Portugueza de He-
neficencia, da Veneravel Ordem Terceira
da Penitencia, da Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo, de Marinha e
Ordem Terceira de S. Francisco de Paula
e na Santa Casa da Misericórdia da ci-
dade de Rezende.

Único agente para o Brazil CARLOS
ItKKTI.M. con. deposito geral á rua
do Senado ns. 16, 18 e 18 A.

Vende-se também nas princípaes
drogarias e pharmacias da corte e das
provincias."MmiÃTÍCA 

ÜÜ KNTÃiT
Ensina-se na rua da Uruguayana. 57,

1' andar.

COIalaHGIO 1'UJOIa
CURSO COMPLETO UU PREPARATÓRIOS

ESTAÇÃO DOS MENDES
(E. F. Pedro II)"Teste 

de minas 
~"

DA

FAZENDA DA SAUDADE
PROPRIEDADE DE

Cerqueira Lage & G.
Recebido diariamente pelo

trem mixto das 5 horas e 40 minutos
da tarde

DEPOSITO GERAI.

1 8 Rua de Gonçalves Dias í 3
Onde se recebem assignaluras para en-

trega nos domicílios.
RIO DE JANEIRO
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INSTRUCÇÃO SEGUNDARIA COMMERCIAL
134 RUA DO ROSÁRIO 134

PÊNDULA MERIDIONAL
Especialidade de brilhantes

do Brazil, jóias modernas e relógios de todas
as qualidades.

CASA DE EHNEST MEBUN

38 PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO 38

A PAULICÉA
MIUDEZAS, MODAS E PERFUMARIAS

OBJECTOS PARA PRESENTES
Luvas de seda do um botão, pretas e de

côr, a 1$500.
Luvas do 2, 3, 4 e 6 botões, a 2$000 o par.

2 LARGO DE S. FRANCISCO 2

AVISO
Especialidade de roupa sob medida para

homens e meninos.
ANTÔNIO ORTIGÃO & C.

§I1§
COMPRA-SE OURO, PRATA E BRILHANTES

PAGA-SE BEM

¦Pddc
>

nm sobretudo de panno ou casemira escura para meninos
de 8 a 15 annos, só na

RUA DA MAMA H. 12 E ASSEMBLÉA W. 73
Ao Barateiro sem competidor

DINHEIRO SIM PENHORES
EMPRESTA-SE

'-! '"• "¦'''''¦ EM CASA DE

ILDEFONSO A. S. GAMPE;LLO

16 Travessa, de S. Francisco de Paula 16

IJICS-AIU "" 
UlJiii

ALFAIATARIA
DE

GUILHERME PINTO SAMPAIO
217 Rua cte &. Fedro 217

9$000
uma calça de finíssima casemira preta forrada de setim, sob

medida, com perfeição sem limites !

Só na Casa ilo Silva

5 RUA DA URUGUAYANA 5
JUNTO Á CHAPELAKIA

A'S SENHORAS ECONÔMICAS
Sapatos de dnraque preto, biqueira de verniz, so Ia forte,

ns. 32, 33, 34 e 35, a 38 o par; ditos de pellica, com chapa, da
mesma numeração, a 4gõ00; borzcguins de chagnn, solla forte,
para senhora, 53; botinas de verniz, eneouraçadas, para cnan-
ca 2$ o par; assim como temos mais diversos calçados para
homens, senhoras, meninas e meninos, que separamos do ba-
lanço para torrar por qualquer preço; no grande armazém do
Azevedo, na rua dos Andradas n. 23, em frente ao largo do
Rosário (antigo da Sé).

HOSPEDARIA FIEL.
M BI 1LF1SDEGJ N. 23G E TRIVESSV DE S. DOMINGOS N. 2

Os proprietários deste vasto estabelecimento têm a honra de
apresentar á concurrencia publica, bonitos quartos mobiliados,
espaçosos e muito arejados, offerecendo toda a garantia de se-
eurança, aonde os Srs. viajantes podem pernoitar livres de risco.
Todos os compartimentos com linda vista tanto para a travessa
como para a rua da Alfândega.

A casa eslá aberta toda a noite. Preços módicos.—Lima & Xavier.

RETRATOS
E3I-.IL.-A^r<a"-A-

A DIZIA
TRABALHO GARANTIDO

95 Rua cio Hospício 95
AU GRAND D1NEK DE RIO

A LA GHAUMIÈRB - Rua da Uruguajana n. 61
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

Das 9 da manhã ao meio dia, almoço: tres pratos escolhidos
na lista, arroz, queijo, frueta. meia garrafa de vinho e café ou
chá, lg. Das 3 horas da tarde ás 8 da noite, jantar: sopa,
quatro pratos, ! rroz, doce, queijo, frueta, meia garrafa de
vinho, eafée cognac, lg500.—Soupers à Ia carte jusqira 1 heure
de Ia nuit.—Cosinha Franceza, Italiana e Portugueza.—Ceias
pela lista até á 1 hora da noite.

GRANDE EMPREZA DE MUDANÇAS PELAS CARROÇAS DE MOLAS
Alugam-se carroças para transporte de moveis, moveis,

mobílias finas, espelhos, mármores, louça e tudo o mais per-
tencente a uma casa de familia, tanto para a curte, como para
subúrbios e Nictheroy, por preços mais baratos do que em
outra parte. Tem carros especiaes para transporte de pianos.

JACIXTHO GOMES
40 RUA DE LUIZ TDW OAMOSS 4-0

(ANTIGA DA IAMPADOSA)

BISNAGAS!
Legitimas francezas,

perfumadas, chies, baratas. Grande sortimento no
armarinho de miudezas, a dinheiro á vista.

M RtSARIO 112

•CASA ESPECIAL
DE

REFRESCOS E BEBIDAS
Bernardino Teixeira Ramos

59 F-C.-u.ei. dos Ourives 3©
Rio de Janeiro. — Typ. da Gazeta de Noticias. — 1885.


