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íoi' anno li
.....> 20*000
Por semestre
10$000
BftOOO
Por triraestte

As assigiialuras podem começar cm qualquer dia, mas acabam sempre era Março, Jimlio, Setembro c Dezembro,

Porauuo
Tor sumuslro.

Porlrlmofllro.

21*0flf.'
lí-flOO
7»000

do
Pereira Jorge Guaraciaba, extraordinário o ministro «oplouipotenoiario
Joaquim
O
auffUJto
padre
mesmo
DIÁRIO Si) «10 DE JANEIRO.
entregar
nai de S. Fidolis de Sigmaringa: ( México, para
da ordem (Ia Águia Me»as
insígnias
senhor
de
8.
na
Machado,
O padre Luiz da França
l*Jua Magestade o li»
oilbreceu-lhe
cana, que
ao Paula em Cantagallo;
Francisco
1110, 3 DE MAIO DE 1805.
O padre Sabiuo Ferreira da Rocha, na do 8. perador Maximiliano.
ador
duvida,
ao
sem
obriga,
não
com
o
A guorra
estrangolro
Sebastiüo do Ferreiros,
Tnom.—Chegou hontem no vapor Imper
Foi permettldo quo D. Rita Jacques Pereira o corpo do guarnição da Parahyba do Norte,
mImicíoos órgãos da opinião.
'
Pinto, viuva do marechal de campo Francisco composto de 22 ollleiaes, 17 cadetes o 339 pra13 nem o governo, cujos actos sãn sugeilos critica o ú
da Fonseca Pereira Pinto, transferisse cas;ll senhoras o 18 íilhos dos ofllciaos; ^2
Felix
noalyso, lum o direito do averbar do anli-pali'olicas as
do sua filha menor D. Germana inulheres e 26 filhos do praças.
beneficio
em
ttdmoostaçOos quo lho são folias.
o meio soldo do quo goza
Pinto,
Rita Pereira
— Nas»
So o governo oompruliondo a sua missão, se conhece o
Destacamento da guarda nacional.
marido; ficando a mercè
de
sou
morte
por
SOU alto encargo, o aprecia a grande responsahilidado quo
em
que nos
extraordinárias
dependente de approvcicffo <to assembléa geral circumstancias
cubro elle pesa, não devo, não podo deixar do rocober
•'ohamos, os cidadãos não podem recusar-se ao
legislativa.
cuido verdadeiro serviço tudo quanto so lho diga cm bem
nacional, h
-não so
Foram nomeados cavalleiros da ordem" de fe. serviço extraordinário du guardaé
de oricntal-o.
Bento de Aviz, os primeiros tenentes da arüi'1- roalmento, o que presenciamos que, todo»
até fazem
ííonbum ministério qua so proso podoní abraçar-se
da Euzabio José Antunes e Desiderio Celestino oL'es se nao recusam, como
do cidadão J
com a bandeira do perigo o da afllicção, para sulíocar a
a
solicitude
própria
com
serviço
do Castro Júnior,
,,
justa censura que lho soja dirigida.
Por portaria do mesmo dia foi nomeado o livres.
,
Na emergência dolorosa o concurso do todas o intolliMas o que lios doe o ver o modo por que
minorista Eduardo Fructuoso da Costa, para o
trata des.lugar de fcapellfiu cantor da capella imperial. administração procede quando se
goncias ú do necessidade indeclinável.
.
serviços.
.
Desdenhar daquellas com quem não estejam os govor•
E' estupondo!
Ministério da agricultura.. — Por portaria
Aiiída no ultimo destacamento (o de autf
liantos do accordo, mandar ilesutoralisa-las, pervertondo,
do corrente, foi nomeado Alberto de dou- hontem) o contingente da guarda nacioni.
1"
do
e prostituindo a imprensa, assalariando-a a seus caprichos,
za 0 í-íilva, para o lugar de sjudante cia agencia chegou ao arsenal de guerra, sem que ahi nau .
O MINISTÉRIO 33 O PAIZ
não ú só um erro, (J uma calamidade publica,
do correio da Barra Mansa, na provincia do estivesse preparado e disposto para o oraNão ó o Diário do llio quem vai fallar: ú o Jornal do ComO melhor -\w\q de remediar as desgraças publicas não é
Rio do Janeiro.
barque.
,
cortamo-la desprosar as domonslraçtSos feitas om boa in- merclo folha neutra o imparcial.
correr do dia appareceu uma embarcoNo
theás
fazenda.—Circular
desta
folha
da
da
redaeção
despeito
Ministério
Não
o
o
quem
tono/io, E converter as manifestações do povo om arma de
pessoal
de tal natureza, que não podo fazev
sourarias de fazenda.—Ministério dos negócios cão, mas
segurança do um poder quo não tem força própria para vai inspirar as roQexões quo so vão ler, ó o écho da opi"'em,
è voltou para o arsenal de guerra
avia
da fazenda.—Rio de Janeiro, em 10 do Abril
uião da provincia do S. Paulo, reproduzido polo eorresmanlor-se,nno ú só um dislalo, loca ao oynismo.
tarde, onde a gente desembarcou.
da
ás
2'horas
Campos,
de
c\ti 1865.—Carlos Carneiro
presida tarde embarcaram os poTraduüir a vontade do povo, que procura por seu único pondeute do Jornal nessa provincia.
6
horas
Só ás
dente do tribunal do thesouro nacional, remette
Leiam e mordam-se. E' a consolação dos desesperados.
e chegaram a Simt,
nacionaes
insiincto dosagravar-so de offensasimmerocidas, como
bres
de
faguardas
das thesourarias
aos Srs. inspectores
*a
lSüií.
Abril
do
do
Paulo,
20
S.
«
da
noite.
horas
ás 11 1/2
prova de popularidade, o prestigio do um corto gabinete,
<< Por aqui não ha grandes novidades a nolioi(ir~lhe. Ha
zeuda, pura devida execução, a inclusa cópia Cruz
todo este tempo não comeram cousu.
Durante
modificorrente,
de
5
do
3,433
u.
quaudo a mesma demonstração appareceria fosso qual muita paz o socego, graças ao prestigio do ministério; o
decreto
do
al-Tumae estiveram expostos á chuva !
Deus queira quu assim prosigamos para maior realce da
fosse o pessoal do ministério, é por demais ridículo.
caddo as disposições do regulamento das aliousituação,
Se o ministorio Aborden, ncremonto censurado pela má
degas relativas ao processo do despacho das
«—As noticias do Campinas, porém, não são favoráveis.
Linha de paquetes para a America no
de
do
da
Crimua,
levo
forças
espoÇarnnro
negócios
da
nas
dos
descontentamento
dos
lavrar
intenso
Além
de
bagagens
guorra
gorcuoia
paasageiros.-Car/os
Norte.—Teve hontem lugar no salão da praça
dezenas de deserrolirar-so do podoc, o deixar quo outros concluissom dicionarias ao ponto de terem havido
Campoe
n reunião annunciada, para so tratar da conem quantidade tão mínima de soldados, descontentações
o
erros,
havia
ipie,
acerto
o
sob
com maia
prin- meuto devido a causas que o ministorio deveria em tempo
graves
Por decretou. 3,433 de 5 de Abril de 1865.- vefiencia de uma linha de uavogação entre
do
America
da
rede
inquérito
aido
um
como
aqucllo,
accttsado
meio
Estados-Unidos
"s
daa
saber
o
ministorio
Furtado,
«3
pessoas
regulamento
cipiado;
por
procurar
Modifica as disposições do
Brasil
vestidas do incógnito, são aquellas forças assoladas por
do incúria, o ineptidão, devo, seguindo o exemplo do
fandegas, relativas ao processo do despacho Norte e o desenvolvimento do nossas linhas
moléstias do diversas naturezas, as quaes entretanto não
mais sábio o illustrado, resignar como elle um poder que se dá o tratamento ao menos da caridade diriMã!
das bagagens dos passageiros.
telegraphlcas.
.
<i Sempre entendi que assim deveria acontecer, desdo
Ao meio-dia abrio-ss a sessão sob a presiCouvindo modificar as disposições do regulanão pôde sustentar com proveito do paiz. A paridade das
e
que se tez da expedição do Mato-Grosso uma especumento de 19 de Setembro de 1860 relativas ao dencia do Sr, wador José Joaquim de Lima
ciicumslanoias ú incontestável.
lação mercantil' em detrimento das forças expedloaonarias
comda
membros
dos
a
sujeitos
assistência
Silva cora
So lord Aborden quando so manifestou a opinião contra c do Ihesouro publico, e desde que nada so estudou o nada
processo do3 objectos de bagagem
direitos, a fim do torual-o mais rápido, menos missão da praça. O salão achava-se httcralelle não desceu aos arranjos particulares, ás ameaças, e jj se paovidenciou.
« Ao passo qtlô nesta provincia existiam homens co,
incommodo e menos dispendioso ao passagei- mente cheio.
intriga para obtenção de votos do apoio no parlamento; nheoedoros
do transporte do maloriaes do guerra para o
cumpre
a sessão, o presidente procedeu ii
fiscalisaçao
da
Aberta
ro,
que
sem*
1804.)
prejuízo
do
nao cieve o actual gabinete procader de modo diverso.
Mato-Grosso, com as vantagens da garantia pessoal o
leitura do requerimento dos 37 negociantes,
exercer; hei por bem decretar o seguinte:
monor preço (talvez por melado do que loi ahi contratado), 8 2.u Conselho supremo miliMas, não.
esuma
l:800.s000 Art. Í.° Oconfereuteque examinar a baga- que fura dirigido a commissao da praça e'
essencial da expadiçao
tar ......
Talvez porque a distancia do nosso gabinete actual em encarregasse dessa parlo Olho vivo, cujo agonie esta em
a quem desejasse .taU»
.
tropas.
20:000^000
das
pecie de companhia do
3.u Pagadoria
dos passageiros, encontrando objecto*1 su- concedeu a palavra
gem
rolação aquelle ó iueomuionsuravel, o seu procedimento Campinas, batendo a cabeça pelas paredes sem podo." en- §
sobre a matéria.
(5 11. Gratificações diversas,
"
contrar tropeiros quo queiram auxilia-lo!
jeitos ao pagamento dos direitos, os fará lan0 diverso.
100:000000,0 car
Depois de alguns momentos de sileiiíio
ajudas de custo, etc. .
do armazém respectivo, e
do
Fiel
« Ao passo quo o ministorio ó informado com anteceno
livro
1"
Sr.,
ao
O caminho franco o legitimo é desprosado: veredas lor- dencia da falta de tudo no corpo do voluntários da palna,
dirigio-se
Alves
60:000^000 ôrganisaráo competente despacho, que, sendo Sr.Dr. Thomaz
8 14. Obras militares. . . .
t*
iuosav, o pouco decentes são as preferidas.
o nada providencia e roniello, expede entretanto ordens
Diversasdespezaseeven
Calculo, voltará Caetano Furquim de Almeida, pedindo-lhe
15.
immcdiatamente remettido ao*que
Mato-Grosso, §
sigam
os
mesmos
voluntários
para
Sem quo so justifique, por que não podo, de nenhuma para que
1,350:0008.000 depois de feita a conta, para
tuaes
o passageiro explicação-seguinte: .
vestidos certamente á paisana, som fardamento,'sem equi(¦
'àas censuras
Se a petição endereçada a comraissao
_
a qual dedireitos,
dos
quo lho tom sido dirigidas, sem que so de- pamento, e sem armamento!
a
importância
satisfaça
con
1,531:800^000 verá ser enviada officialmente ao thesoureiro. praça tenha pou fim solicitar dos poderes
« O Brazil não podia eslar sob a direcção de homens
fonda, bem diversamonte contenta-se era mandar oscrever
¦oetênte a adopeão do projecto apresentado u
menos habilitados para a governação publica. Nao ha sysbanalidades offonsivasj insinuar perlidamonle conlta quem lema na administração, não ha nexo nas ordens expedidas,
Verificado o pagamento, e em seguida a saem 1864, firmado
em 28 de Abril hida da bagagem, será o despacho remettido câmara dos Srs. [deputados
de
não guarda silencio anto as calamidades publicas; con- uão ha mesmo o respeito da lei e da moralidade em diJaneiro,
do
Rio
Palácio
e outros ou um ¦Campos
a que a fantasia ou o capricho de
Sr* Marimbo de
pelo
convenientes.
fins
os
inspector
ao
de
Camamú.
tenta-so, ora Um, ou antes quer sustentar-se tecendo a si versas determinações
de
1865.—Visconde
para
danecessidade da creação
um momento lem dado nascimento I E será isto governar
Art. 2 ° As duvidas que oceorrerem sobre a manifestação simples
próprio pomposos ologios, o apregoando como filhos de um paiz actualmente em estado de perigosa ebulição ?
entro o Brasil o o&
—
navegação
O
Senhor.—
ile
linha
de
estrangeiros.
de
uma
Ministério
ou avaliação das mercadoria-- per« Os ministros actuaes, so tèm patriotismo, devem abanqualificação
seu prestigio, de seu credito, do sua capacidado o lino
art.
4"
do
donar o posto a cidadãos activos, mais intelhgontes e pra- credito de 05:0ü0<i000. votado no § ò"
tencentes ás bagagens, serão resolvidas como Estados-Unidos.
administrativo, o desenvolvimento do espirito nacional, na Usos.
em vigor, niio tendo checado determinam os arts. 559 e 570 do regulamento
.
_ .
orçamento
do
O Sr. Furquim de/Mmeida, declarou :
oceasião em que a guerra, a que injustamente nos provocam
« Para que esse apego ao poder? A missão do governar
extraordinárias
despezas
ás
õccorrer
que
das alfândegas.
o apoio da opinião publica ; para
as vantagens que o Brasil tinha a aufo-Oue
republicas visiuhas, a todos em gerai alTecta, som distinceão só é agradável quando tem-se
"estreitando
cargo tem sido obrigado a
fora dalli só ha dcsmorahsaçfio vlespresti-gio*para o prin- o ministério a meu
Art. 3.° Estas disposições não compreheu- rir
os laços de amisadecomos li
do credo polilieo,ou do affeições internas,
cipio da autoridade, o respeito a esse principio sendo o fazer no exterior em conseqüência das circums- dem os volumes pertencentes a passageiros,
tados-Unidos, e.rtíiWtaés e de tanta vantagem
Nem se lembram quo para essas manifestações de pa- principal alicerço para qualquer administração. _
tancias extraordinárias em que se acha o paiz,
constituírem mercadorias oue não necessitava ádduzir argumentos para,
exclusivamente
e
apoio
aquelle
lem
não
quo
que
ministros
os
Ora,
«
que
(riotismo tem concorrido lambem os mais frenéticos inimitornou necessário que se transportasse para a ou objectos do commercio, a que se referem os
entretanto mendigam adhosBes,'sacrificam o principio, u
commjssao a conveniência do.objecio
6
espontânea
retirada
A
mesma verba, p*or decreto n. 3,4?,9 de 1 do pre- arts. 466 do regulamento das alfândegas e 37 mostrara
administrar.
gos políticos !
não podem portanto
..
.,
em discusãó.
haverá
Vim.ós ante-hontom escripto quo o gabinelo tem dsbcllado pois indispensável; o quaudo não espontânea nao cons- sente mez, de conformidade'com o que. dispõe do decreto n. 3,217 de 31 de Dezembro de
a attenção„
chamar
cumpria-lhe
do
systema
entanto,
as
formalidades
No
empregar
senão
remédio
o art. 13 da lei n. 1,177 de 9 de Setembro de 1863,
áa ¦modo o mais louvarei a criso que atravessamos!
litucional para que SS. EEx. desçam quanto antes das pode commercio para o seguinte facto econômico
do
1862, a quantia de 14:000§000, tirada das soa
vontade
do
contra
a
honra
paiz.
não
temos
Art. 4.° Ficam revegadas as disposições em
ocoupam
siçòes quo
I
Quizesse o illustrado escriptor, quo
A exportação do nosso principal prouuui*
—
rnlu.
do
« E' de esperar que as câmaras legislativas, logo que se bras du verba — LegagÕes e Consulados
conhecor, entrar na analyse dos actos, para melhor doantes da guerra en
contrario.
Estados-Unidos,
os
seus
antigos
nos
ministros
actuaes
os
para
reunam, reoolloquem
Carlos Carneiro de Campos, do meuconse- 1860 fora de 900,000 saccas ne caio, e ¦•¦¦¦
luouslrar a sua lhese, e elle próprio so veria embaraçado, lugares, obrigando-os á queda de ícaro. Suba quem mesmo orçamenti.
déficit
o
ficou
supprido
essa
Com
e
o
brasil
hoje
deseja
quantia
é
o
mal
talvez
comnosco
homens,
acreditamos,
confessaria
lho sôaador do Império, min'stro e secretario Europa do 1,280,000 saccas: isto o, neste pe
que
i, nós o
quo
qeizer, mas"subam
ala implora. O infortúnio cansa e desespera.
que então existia na verba do § 5°, maa, tendo de estado âsü negócios da fazenda, e presiden- rindo os Estados-Unidos tinham importai10
o muito mal tom o ministério satisfeito o seu encargo.
sido feitas posteriormente algumas despezas te do tribunal do thesouro nacional, assim o
de nossa colheita, e, apezar da
Fsinjuem ainda aocusou o gabinelo pelas grandes dilfina importância de tenha entendido e faça executai*. Palácio do quasi metade figuravam no nosso quadro at
da
mesma'verba,
conta
por
"•uerra
ainda
cuidados em oue se adiava o paiz,adornar elle o poder.Por
AO**'
7:477,1545, e determinadas outras que cora Rio de Janeiro, em 5 de Abril de 186o, 44» da
um dos principaes íreguezeessas tlilficuldades outros sem duvida eram os responsaBxnortwfto.como
—
V
—Com
se
assigna—
até
o
fim
do
cirrente
:ar
a
rubrica
de
impoi
aquellas tôm
boaliflco defensor do minisleiioquo
O
império.
e
do
independência
Oue, mesmo pondo do pai .e os inteires*1
veis. Mas diante dessas mesmas diüiouldados a aptidão, o
Jornal do Commercio a agilar o thuri- exercício financeiro, na quantia de 60:000$, e do S. M. o Imperador. — C«ri-<s Carneiro de
hontem
voltou
pelo
commerciaese attendendo somente aos
zelo, a promptidão de expediente deviam apparecer para
mais
do
orçamento
verbas
nas
havendo
n5o
deoses.
seus
bulo anto os
Campos.
tados moraes, as vantajens ainda a colher;.
conjural-as.
sobras donde possa tirar-se aquella quantia;
qi
foi celobrada com lodo o apparato.
A
eeremonia
riam immensas. A nossa mocidade quasi
O ministério,ô verdade,sábio da maioria da câmara, mas
o tenho por isso a honra de submetter á assignaaos estudos da, nu
exclusivamente
O homem que não é Uraáe não quiz comtudo guardar
entrega
se
è nobre, é digno confessar quo a sua organisação desagrao a. •¦¦ •
tura de Vossa Magestade Imperial, de accordo
NOTICIÁRIO.
incógnito.
dicina e direito e desta tendência nasceramos da
9
de
Scde
da
lei
o
sit.
12
dispõe
o
dou profundamente aos mais distintos chefes do partido.
com
outros
que
vivemos sobro os
Hcservando-separa apertar-nos a mão em melhores temo decreto junto conceCorvo legislativo. — O senado celebrou em que
Kinguem (icou tranquíllo quanto á capacidado dos quo
elle, appa- tembro acima alludida,
em
tempos
aportou
para
instrucção.
., ,
peores
nol-a
como
pos
já
foram chamados. O desgosto não foi occulto.
dendo um credito supplementar ao ministério hontem a 5" sessito preparatória, sob a presimesma mocmaae
que'essa
OueapredileccSo
¦"t"."
receu revestido do todos os seus paramentos.
de
Abaoté.
üppuuuuu
applicado
ser
estrangeiros para oci
dencia do Sr, visconde
d'!s
[:;-3 negócios Gsiiiaii&aiiua
se lhe
sem dislincção, entenderam
Todos,
viagens a Paris, tem sido mui
As nnmeaçõos do ofllciaos dos corpos do voluntários tem
sido, salvas honrosas oxcopçòos, infelizes.
E om presença du tudo isto allirma-so que o govotno so
tem havido de modo louvável I
QUO dlfferonça, porém, do actual gabinelo para o governo
"lilroV!
do inlelligento general
O quo so fez om Duenos-Ayres, na mesma oceasião em
quo so conheceu o insulto do Paraguay?
O prosidenlo daquelía republica deu ao gabinete Furtado
a mais nobre lição do hahilidado o patriotismo.
Emquanto, entro nús,'mozos so passaram em consulta,
sobrose.do lã ou do linho dovia ser o fardamento do soldado;
emquanto só om Janeiro so expedio o decreto de convocação da guarda nacional, o illustrado Sr. Mitro ordouava
ao sou paiz, no dia mesmo da chegada da noticia das hostilidados.« Em 3 dias nos quartéis, cm 1B na campanha, em 3 mozes na Assumpção.»
E o actual ministorio dovo ser conservado cm razão da
guerra I

1

das a quantia do 2.011:118*429, quo niuda
reputo auítlciente para ocoorror ás despezas
do rosto do exercido, se novos serviços o urgencins da guerra nfio determinarem a ueco ssidade do se abrirem novos créditos,
Apresentando a Vossa Magestade Imperial
o decreto para a transferencia das sobras para
ns rubricas deficientes, tenho a honra de solicitar de Vossa Magestade Imperial a nua impenal assinatura, nos termos do citado art. 13
do decreto de 9 de Setembro de 1862.
Sou, como mais profundo respeito, de Vossa
Magestade Imperial, muito reverente subdito.
—Visconde de Camamú.
Decreto u. 3,458 de 2S de Abril do 1865.—
Autorisa o ministro e secretario de estado dos
negócios da guerra para applicar ás despezas
com diversas rubricas do exercício do 1864 a
1865 a quantia de 1,531:8008, tirada dttssobras
do outras verbas pertencentes ao mesmo exerciei o.
Não sendo suficientes ns quantias votadas
nÒBJSS 2," 3," 11, 14 e 15 do art. Q,° dn lei n.
1,177 de 9 de Setembro de 1862, mandada vigorar no exercício de 1804 a 1865 polo decreto
u. 1,198 de 16 de Abril de 1864, e pelo decreto
n. 3,401 de 3 do Fevereiro do corrente anno,
tendo jouvido o couselho de ministros, hei por
bem, na conformidade do art. 13 da referida
lei, autorisar o ministro e secretario do estado
dos negócios da guerra a applicar ao pagamento da3 despesas daquelles paragraphos a
quantia de 1,531:800^000, tirada das sobras das
verbas 4a, 6,11 Ia, 8\ 91*, 10;i e 13 do corrente
exercício, e distribuída na fôrma da tabeliã
que com este baixa, observando-se as formalidades indicadas no mencionado art. 13.
O visconde de Camamú, do meu conselho,
ministro e secretario de estado dos negócios
da guerra, assim o tenha entendido e o faca
executar.
Palácio do Rio de Janeiro, em 2S de Abril
de 1865, 44° da independência e do império.
—Com a rubrica de S, M. o Imperador.— Visconde de Camamú.
Tabeliã distribuüim a que se refere o decreto desta
data. (Art. 6n da lei n, 1,177 de 9 de Setembro
de, 1802, c decreto n. 1,198 de 16 de-Abril de

quo
porém,
E, para que nada foliasse ásolemnidado, deram-lhe meias
nãj devia ímmediatamoule negar apoio, a cpio seus actos
roxas para ligurar de conego.
posteriores determinariam o procedimento futuro.
üamos-lbo os parabens.rovorendissimo : seja muito feliz,
Nos seus actos, o ministorio, longo do conquistar a coniiança do ijuo não gozou ao formar-se, promoveu o sou
descrodito, manifestando^ sua inoapacidado,
NOTICIAS OFFICIAES.
Entrando para o poder em 31 de Agoslo, quando não
*••— Senhor: As causas
Ministério da gui-jíi*
ora já um problema a guerra do Uruguay, recebendo em
determinavam o governo a solicitar de
Novembro noticias do insulto que nos fez o Paraguay, nem que
Magestade Imperial a abertura de creVossa
sequer se lembrou do reunir incontinenti a força da linha
dito extraordinário para oceorrer as despezas
que Unhamos nas províncias!
do ministério a meu cargo, provenientes do
O minislotio da guerra dormia indiflcrenlo dianlo da
estado de guerra a que o paiz foi levado, são
gravidade da situação.
as mesmas que influem para a transferencia
-Mais de dous mezes so passaram sem que nem um ollicial das sobras de umas verbas do orçamento para
fossa nomeado para ao monos levar a Malto-Grosso ordens outras em que ainda se reconhece déficit, e são
do governo !
os §§ 1114 e 15.
Aos deficits dos ditos paragraphos juntão-se
Essa provincia, naluralmonlo ameaçada pelo traiçoeiro
déspota do Paraguay, foi esquecida, c, só depois da inva- aiuda 03 que se verificaram nos §§ 2°—Cons —Pagadoria das
fjoque ella solfrou, algumas providencias foram tomadas, e lho supremo militar, e 3o.
das reformas,
estes
sendo
tropas,
soguir
agora
alli
só
provém
infelicidade
tanta
com
que
pôde
para
quo
nm coronel com iiü!) praças.
por que, em virtude da lei, passaram a secretae a pagadoria das tropas,
Alguma cousa, que manifestasse os desejos do ministério, riadaquelle tribunal
ntlo
foram previstas pela
essas
despezas
que
só cm Janeiro apareceu, o soem Janeiro mais positivas
do exercício de 1863 a 1864
orçamento
do
lei
marcharem
alim
de
o
expedidas
ordens foram
para.
rege* no actual.
.sul os corpos de linha. Até a nomeação do Sc. Camamtí que
O déficit de 74:453^766 que se verifica no
paia o ministério da guerra,nem uma arma se havia encom§11—Gratificações diversas, ajudas de custo,
mendado, e os nossos arsenaos se achavam desprovidos! etc,
provém das ajudas de custo mandadas
Desde Agosto deveria o arsenal de guerra ter ordem do abonar aos ofüciaes que marcharam e contipromplificar barracas, fardamentos, reparos ele, quo fal- uuam a marchar por terra com as forças de
lavam, o que-oram indispensáveis; o entretanto os corpos operações para a provincia de Mato-Grosso,
abonadas como tal aos
que ainda em Março marcharam foram desprovidos do e corn as gratificações
mais essencial para a campanha. Ainda bojo lá eslão no sul que seguem para õ Rio da Prata.
O de 20:254^760, no § 14—Obras militares,
os nossos soldados, em grande parle, desabrigados, c sudas que com maior urgência tem sido
roupa,
falta-lhes
barfalta-lhes
do
tempo:
ao
rigor
provém
goitos
fazer com^fortificações e com
mandar
mister
cacas, e a alimentação não é boa, e muitas vezes, nom ú
prompta.
Até hoje se conserva em inconveniente interinidade o
commando do exercito. E como so não fosse islo bastante
o exerce fazera-so daqui
para desmoralisar o general quo
dos
empregados militares
até
nomeações sem consultal-o,
delle.
devia
cuja proposta
partir
Ao passo que para todas as províncias so autorisa a
aceitação de voluntários, com as vantagens que o governo
arbitrariamente lhes proniGtteu-;'exceplua-sc disto a nobre
'aguarda
nacional
provincia doRio-GrandodoSul, quando
rio-grandense que maior numero de soldados tem fornecido
ao exercito.
E esta desigualdade trouxe o desgosto, cujas consequencias vão sendo experimentadas.
Nada so tem feito para completar os corpos de linha,'

áis despeZáã extraordinárias.—Sou, Senhor, de
Vo
Vossa Magestade ímp?™»- subdito fiel c revê-

Vente,-- João Pedro Dias Vieira.
Por decreto n. 3,459 de 23 de Abril de 1S65.
— Abre ao ministério dos negócios estrangeiros um credito supplementar de 60:000$ para
no
ser applicado.ás despezas extraordinárias a
exterior, no exercicio financeiro do 1864
,
1865.
,
desK8o sendo suficiente para oceorrer as
nezas extraordinários no exterior, que ainda
têm de ser feitas no corrente exercício finaudecreto
ceiro, a quantia de 14:000$, quo por
«rafoi
da
Abril
mez
n 3 <Í29 de 1 do presente
e
«Legações
2"
do
verba
da
§
sobras
da das
ce
9
de
1,177
n.
da
lei
4»
consulados., do art.
exer-Setembro de 1862, mandada vigorar no
de 16
1,198
n.
decreto
cicio de 1864 a 1865 por
m«-

A's 11 horas da manhã faz-se a chamada,
achando-se presentes os Srs. visconde de
àbaeiõ, Mafra, visconde üe iáapucany, jooim,
de Souza, Ferreira Penna, Pompôo,
Teixeira
:'
de Itaborahy, CuSiq ueira e Meiío, vinconde
Araújo Ribeiro,
Zacarias,
Vasconcellos,
nha
Ottoni Dias de Carvalho, Dantas e marquez
de Abrautes. O Sr. presidente abre a sessão.
E' lida e improvada a acta da antecedente.
Pelo Sr. 2." secretario é lido o seguinte parecer:
« Concluindo, é a commissao de parecer:
i l o Que se approve a eleição de que se trata, e conseguinteniente se declarem legítimos
o-i eleitores especiaes resultantes delia, o inciusive os das parochias quo constituem collegio dePiracuruca:
i 2 ° Que se declarem verificados os poderes do Sr. senador João Lustosa da Cunha Pa.
ranaguá; .. ,
, .
, . _

mostra nelas
alem do pouco
prejudicial ao paiz ; pois qne
approveita
pelasennumerr-?
oue geralmente
na
oceasiões de distracção , accrescia quede , dishábitos
maiorc parte das vezes, contrahe
sipaç
*iue

n'um paiz patico como os Estados-Un vasco camp
dos a nossa mocidade tinha um
de ferro, ¦>«-*
estradas
as
só
não
rara estudar,
communiasvias.de
eonstruccOes de canaes,
leis, c-,
as
costumes,
os
ainda
cacOes mas
instituições
suas
:,'e
nação
uma
pelas
que
usos
livres tem chegado ao mais alto gráo de proí
...
„,,„„.
peridade.
,
Occorre além disto, que estreitados os laços
de nossa amisade com essa nação, havíamos
tao
por forca aproveitar da actividade que vida
a
sua
toda
em
abundantemente transluz
civil e commercial.
uu
oao
Oue pugnando por mais estreitos laços de
a
vetoa
§
1864,
para
de Abril de
com
conformidade
amizade entre o Brasil e os EsiadoB-Umdos,
mo artigo, hei por bem, de
eleia
sobre
decisão
a
o
adiada
„ ,.„„ HionrtB n art. 12 da mencionada lei, e
não pretende com isto reprovar as relações
fique
Oue
( 3
até
do
Piauhy
nunwiroB
de
que com a Europa. Dalli tornou-se a tirar duas
cão da parochia de S. João
tendo ouvido o meu conselho
dos
informações
cu
de
estado
respectivas,
actas
secretario
e
grandes alavancas para a nossa prosperidade,
venham as
autorisar o ministro
sup- do presidente da provincia que aectare catlie- o dinheiro e a imigração, ü que deseja e que
um
credito
abrir
a
estrangeiros
ne-ocios
amizade com aque..para ser applicadoJs goncamente se houve ou nao eleição naquella seu paiz estreitos laços de ainda
Jlementar de 60:000g
separado.
Ias nações de que se" acha
referidas despezas extraordinárias, observando parochia. de Maio0„K
contra
de
1865.—
tem
apresentado
se
lei.
1"
cbjecçõas
Duas
i Paço do senado,
as formalidades prescriptas por
• a creaçSo da linha; sendo:
de
Uruguay.
conselho
meu
do
Sajmcahy.—Visconde
de
Vieira,
Visconde
João Pedro Dias
dos negogos O Sr. presidente declara que não havendo
l.o Que o governo para ser justo não dev-*
ministro e secretario de estado
faça
e
senadores
Srs.
entendido
de
companhia alguma, visto que
para
tenha
subvencionar
o
numero sufnciente
estrangeiros, assim
lido nenhuma concedeu ás companhias ingleza e
do
necessários.
discussão
a
parecer
fica
despachos
os
casa,
formar
expedindo
2
28 de Abril de
entretanto vai imprimir- franceza.
_ i'
TalSdoK de Janeiro doemImpeno.-Com
para quaudo houver,
e
casa.
da
nílo
sul ¦
o
se
Jornal
no
so
governo
A isto responde que
1865 44" da independência
o fer. presidente
a estas companhias, foi por que cs
veucionou
a rubrica de Sui Magestade o Imperador.- Nada mais havendo a tratara reunirem-se
no
convida os Srs. senadores
João Pedro Dias Vieira.
governos francez e inglez iulgaram què sece
horas
ás
111/2
a
sessão
levanta
imperial
seguinte,^
carta
dia
Por
interesses exigiam que essas companhias couMinistério do Império.
naturalisado
foi
manhã.
da
findo,
servassem o caracter nacional, e não ficassem
de 29 de Abril próximo
José
ás condições impostas pelo governo
cfdadüo brasileiro o subdito portuguez
Câmara dos Sus. deputados.— Effectuou-se sujeitas
brasileiro
, e que resultariam da sua subF7or
.P?seu- hontem a 5a sessão preparatória.
taM
data,
assento
os
vencão:
tomaram
e
SãSTi^W»
do Rio Prestaram juramento
Quanto à segunda objecçSo, a falta da pustados em igrejas da diocese e província
3»s conselheiros José Liberato, Pinto Lima e
bastava apenas citar os primeiros
reeleitos
sageiros,
deputados
pelas
Jesuiuo Marcondes
resultados obtidos pelas companhias ingleza e
e Paraná.
da Con- províncias do Ceará, Bahia
Senhora
-reja
Nossa
de
franceza e os resultados actuaes.
na ig
parochial
Corpo legislativo.—Não se pôde hoje efPassando a tratar sobre as nossas linha?; te_
,
ceica o daBemposta;
JoSo
abertura do corpo le- legraphicas o Sr. Furquim de Almeida disse :
S.
da
de
na
a
Lopes,
eeremonia
fectuar
Silva
da
O i »adre Manoel
numero.
Que sentia como brasileiro o estado de at;:azo
gislativo por falta de
Bapti ista do Arrozal*,
- • ¦'--•¦ Pereira,1„17.,„*r;tn
Espirito
nado
em
que nos achamos a este respeito. As-mais
O padre José Alv
Recepção.—No dia 24 de Abril próximo pasMansa
Impoo
Barra
„,.
,,
da
Magestade
Sua
Sant d
pequenas nações da Europa possuem u;má r^da
„„_ na sado foi recebido por
Barro,,,
de
Pereira
de telegraphos elecíricos em quantos aue nós
José Martins
O jadre
'Sebastião
radur o Sr. D. Pedro Escandon, enviado
Mansa;

concertos de quartéis.
O de 814:722^429 é proveniente do continuo e necessário transporte de tropa3 das
diversas províncias para o theatro da guerra.
E como além dos dificits reconhecidos é indispensável augmentar as referidas verbas com
as quantias necessárias para satisfazer as desdellas
pezas que ainda tèm de correr pordo conta
art. 13 do
no resto do exercício, na fôrma
decreto n. 1,177 de 9 de Setembro de 1862,
cumpre-me propor a Vossa Magestade Imna importância total
perinl que das sobras deduza
a quantia de
se
o.54*':918i}429
de
1 531:800*? para transportar para os paragra•phos em oue se reconhece déficit, segundo a
tabeliã junta, ficando aquellas sobras reduzi- de S.

da Barra
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aos apenas algumas léguas do floj; o Paray, cujo estado de clvilisaçao 0 o que sabei, trata com afinco do ':,stabeloeiinonto de
ms telographicas o possuo
mesmo algumas
'
us em actividadç,.
Se tivéssemos. Cuidado cara antecedência
desta matéria, hojo, nas circumstancis em que
Be acha o paiz, us vantagens que o governo
colheria dv. rapidez, nas communicaçOas serifto
immeivsas. O nosso atrazo,
porém, além de
um tempo precioso
quo so perde com o systoma actual de comniunicaçao, acresce
quo,
as despezos são do muito superiores as que
pudesse fazer o governo com o estabelecimonto do linhas telegraphicas.
Quo o estabelecimento de uma linha nas costas do Brasil, ligando o norte ao sul trazernos-hiainnumeras vantagens; as nossas communicações com a Europa, uo caso mesmo
que
se nao realizo o projocto do Sr. Bailarino, ao
qual o governo brasileiro deu a suaacquiescencia, encurtaria de 12 dias as noticias recobidas da E'jropa
transatlauticos. Os 'rcsultaílospelos paquetes
colheria o governo
que
seriam de grande alcance e o commercio e a
;
.industria applauderiain fervorosamente
somemanto melhoramento.
Que a realisacSo de linhas telegraphicas
entre nós é tfio fácil que o governo não tem mais
d" que lançar mão das três
propostas que su tem
b.to: ou a construcção mediante um preço
«siipulado por légua; ou uma garantia de
juros; ou emíirn, previlegio exelmivo.
Respondendo uo Sr. Dr, Thomjaz Alves, decl irou o Sr. Farquim que a tictual reunião tin ia por fim umu manifestação ao
governo soore a necessidade d», creacáo da linha a vapor
e tulegrapho elecirico.
Concedido a palavra ao Sr. Dr. Thomaz Alves, declara este que, apezar de ter sido signatario da representação, com tudo elle nao
podia dar o seu voto a neuhuma outra,
pois que o
primeiro projecto ainda não prejudicado na
câmara tios deputados, mas simplesmente adiado por proposta do Sr. José Bonifácio de An(irada e Silva, então ministro do império,
peüio uma subvenção de 6Ü0:00'ji$.
Que este addlamento tinha sido motivado
apezar do luminoso parecer da commissao uomeada, para interpor o seu
parecer sobre a
matéria, nao, porque a câmara se recusasse a
votar o sub.-vidio, mas, porque desejava estudar
bem a questão e consultar os interesses nacionaes.
Que o argumento de tor passado, no congrosso americano, a subvenção para uma compauhta, nüo importava a obrigação ao
uo brasileiro de votar hninediatainente'goveruma
subvenção.
« Cada nação é soberana e'm suas decisões e
nao admitte que se preteivda sujeitar o nosso
governo ao governo do qualquer outro paiz. i
.1 endo o Sr. Fur.quim. de Almeida
pedido ao
presidente licença para dar uma explicação ao
Sr. Dr. Thomaz Alves, disse :
Que a representação
tinha simplesmente
'uma
por fim,
manifestação ao governo da
ii icessid.ade da creaçao desta linha.
O Sr. Dr. Thomaz Alves declarou
que a vista
tíii explicação do Sr. Dr. Furquira de
Almeida
o. :va de coração o seu vot j de adhesão á repreVentação que se tinha de dirigir ás câmaras
legislativas, e aproveitando a oceasião, pedia
licença ao Sr. presidente para erguer um brado
de protecção em favor da nossa lavoura, que
definhava a olhos vistos pela impossibilidf.de
de recursos. Portanto pedia licença
paia enviar á mesa a seguinte proposta.
Considerando que a confusã.o era
que se
acha no nosso paiz o credito movei, com o
credito territorial importa Uma
pressão desastrosa o fatal para a lavoura, única fonte de
renda do nosso paiz.
Proponho que se. nomeia uma eomniissão
de três membros. que estudando esta grave
questão de pre/sente o futuro para o paiz, forinale uai ryarecer e representação
para ser
levado ao conhecimento da representação
nacioual, 'em virtude do direito de
petição que
nos o. outorgado pelo pacto fundamental.
Praça do commercio, 2 de^Maio de 1865.—
'fhomax
Alves Júnior.
Nao havendo mais quem pedisse a palavra,
f Sr. presinente declarou á reunião
que exisíindo sobre a mesa uma representação feita
pelo Sr- Dr. Furquim de Almeida, no sentido
de seu discurso ia proceder á leitura.
Conhecido porem o theor da representação
lei despensada a leitura e procedeo-se ao re-

cebiraento do assignaturas que subiram a um
numero crescido.
Eis a representação:
Augustos o digníssimos senhores ropreseutantos da nação.—Os abaixo assignados confiados na benevolência com que sempre acolheis as manifestações da opinião publica,
quando regulur o legitimamente feitus, vem
hoje chamar vossa attenção pura dous assumptos de máxima o momontosa importância para
o Brazil, a saber: o estabelecimento de uma
linha regular de paquetes a vapor, quo encurto
e facilite us viagens para os Estados-Utiidos da
America do Norte, o vice-versa, o a construoção do linhas oloctro-telegraphicas, que ligtiem as províncias entre si o com a capital
do império, e ao mesmo tempo nos ponham
em coutacto itninediato com o mundo civilisado.
Enunciar e proclamar estas duas necessidades é o mesmo quo provar, que ellas devem ser
satisfeitas. Quem em these poderá negar as
vantagens das communicaçõès a vapor, o da
transmissão instantânea do pensamento c da
palavra por meio da electricidade ? Taes vautageus são hoje consideradas como axiomas
que não demandam demonstração. Appüeadas
ao Brasil Perderam este caracter de axiomas,
que tendem todo o mundo civilisado? A respos.UnS.0 é duvidosa.
Reconhecida em principio a vantagem das
commuuicações a vapor, e da transmissão do
pensamento por meio da electricidade, resta
saber se o commercio eutre o Brasil.e os Estados-Uuido3 é tal que comporte o raesnio exija
um serviço regular de paquetes a vapor eutre
os dons paizes, c sé as despezas e sacrificios
que demanda ó estabelecimento de uma linha
electrico-telegraphica em toda a costa do Brasil, podem ser compensados pelos benefícios
que delia se esperam.
Quanto ao primeiro ponto, os abaixo assignados, asseverando que o commercio entro
o Brasil e oslistados-Uuidos é já muito importaute e tende auginentar-ae cada vez mais,
não dizem se não o que iustiuctivameute todos
sentem em sua consciência. Não querem porem
os abaixo assignados que vos Contenteis com
uma simples iisseverução, o apellam para os
algarismos. Da tabeliã" seguinte veteis qual a
importância de um único artigo de nossa exportação para os Estados-Unidos, o café.
EXrOItTAOÃO DE CAFÉ.
Para os Estados- unidos. Para. a Europa.
18G0
093,496 81103. 1.102,905 saes.
1.270,505 •
1801
959,605
1.048,422 i
1862
394,256
905,654 i
Í8G3
391,9138 i
884,071 >
1864
558,171 •
Desta tabeliã se vê, que no anno de 1860,
isto é, antes da guerra civil nos Estados-Unidos,
nossa exportação de café para alli montou a
quasi 1 milhüo"de saccas, ou cerca de 5 milhões
de arrobas, quasi igualou nossa exportação
para toda a Europa, e absorveu cerca de metade de nossa producç.ao no mesmo auno. Esta
exportação pôde ser avaliada aproximadamente em 30'mil contos. -Se ao café se juntarem outros artigos de menor importância, conhecer-se-ha que o total de nossas exportações
para os Estados-Unidos no anno de 1800 subio
a quasi 40 mil contos, segundo os dados oíllciües.
A importação dos Estados-Unidos para o
Brasil no mesmo anno de 1860 attingio a
quasi 10 mil contos, segundo o?, referidos dados
olliciaes. Reunidas-, po4s,a exportação e importaç.So ver-se-ha que a massa total de nossas
transações com os Estados-Unidos no anno de
1860 elevou-se acerca de cíhcoenta mil contos.
A tanto não subiam todas as transações commerciaes de exportação e importação entre o
Brasil e a França em 1860, época, em que se
inaugurou a liuha das Messageries Lnperiaks;
e entretanto o governo francez não duvidou
crear e subvencionar largamente esta linha,
Sul-Americana.
Verdade seja, que nosso commercio com os
Estados-Unidos tem diminuído considerávelmente nos ultimes annos; mas quem ignora
que este facto desagradável é devido a uma
causa passageira, a guerra civil; terminada a
qual voltará o commercio eutre os dous paizes
a sen estado normal ?
Da tabeliã acima referida se deprehende que
a exportação do café, que nos annos de 1862 e
1863 havia descido a tresentas e noventa e tantas mil saccas em cada um destes annos, recu-

PARTE COMMERCIAL.

a J. O. Pereira Bastos.™0!iâ: 402 libras a
Boge, 84 a Posno'—- Cimento : 500 barricas a
estrada ile ferro de D. Pedro II, 200 a A. F.
Alves. 160 a A. Fry.—Cobre: 190 folhas e 12
caixas a Eubank.—Conservas: 50 caixas a Guimarães JúniorMartenseV.O—'Oordoalha: i vol.
á ordem.—Couro em obra : 1 caixa a Rocha
Miranda,—-Couro preparado: 1 caixa a Rohe.
Drogas: 27 vols. á ordem, 10,a Moss, 1 a Uocha Miranda.
Eotauho: 1,100 quintaes a Rocha Miranda.
Fazendas de algodão : 2 vols. a A. F. Alves.
—Ferrugens : 1 vol. a Moss.—Ferro galvanisado: 4 caixas á ordem.
Grades: 1S peças ao Dr. Gunniug.—Graíxa;
4 barricas a Shaw.
Lixa: 2 vols. a Shaw. — Loüjja; i. caixa a
Rocha Miranda,
Machinismo: 70 caixas e 420 peças a John
üaylor, 1 caixa e 5S pecas a Rocha Miranda,
allrundes&Tniião.—Mantimeutos: 30 vols.
a ,T. Yonds, 7 a ,T. Swau.--Modas: 1 caixa a
Bratidon & Harrah,
Objecíos de agricultura : 1 ealx.a a R. Conts.
—Mbjectcd dearmarinh •: 1 caixa a Teixeira
Irmão & Araújo,—-Objectos para o gaz : 2.0 .volumes a Ireneo lívangelista de Souza.— Objectos diversos: 7 volumes a Rocha Miranda.—
Objectos de escriptorio : 1 caixa a A. J. Gonçalves de Sou^a.—Objectos de livreiro : 1 caixa
a Agra k Irmão.—Objectos para pharmaceutico : 10 volumes áordem, 7 a Moss, 5 a Prius,
a ,T. A. de Carvalho, 1 a Fry.—Objectos para
illumiuação a gaz : 22 volumes a ,1 Dntton.—
Óleo de linhaça ;20 latas a Fry, 1 barril a Berrini.
Papel: 1 caixa a Agra & Irmão: Pelles preparadas: 8 fardos a O- Spence.—Perfumadas:
1 caixa a Rocha Costa & Miranda. — Phosphoros: 15 caixas a Braudon, 7 a ordem.—
Pólvora : 400 barriz a Nathan, 250 a Samuel
100 a Hurabird.
Roupa feita : 2 caixas a Moss.
Salitre: 50 vols. Klingelhoefer.
Tinta de. escrever: 1 barrica a A. J. G. de
Souza. — Tintas 200 barriz a Fry, 20 ao
Dr. Gunning.
Verniz: 1 vol. a Rohe.— Vinho : 8 caixas a
B fundou iS: Harrah.
liMIC.V 1XGLEZA — MONIC.V— DE LIVERPOOL.
Carvão : 1,510 tons. a Ireneo Evangelista de
Souza.
BAUCA IMGLEZA — WAVEI.F.T — DE BALTBIOItE.
Banha: 50J barris.
Farinha: 3,116 barricas o 200 meias a
Phipps.
BAUCA INGLEZA— MAEKWELL — UE Ji:RíSl-:v.
Bacalháo : 3,3.2'J tinas a M Johnston.
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GwtaçBcs ínSEcisacs.
Ar.çriEs.—llansa do Brasil, SS do prêmio, lionleni.
1'iiistiss.—C^nal, lio sli.
(jENiiiios.-—Assucar mascavo du Campos, om saccos, 2;SflO
por arroba, hontom.
Couros suecos do ltio-Grnndo, ti20 rs. por libra,
houtoni,
Cafú superior c fino, 7$20O por arroba, hontom.
R. .lí. Ptarrclo, presidente,
Dior/o .l/iit Klnncll Gracic, secretario.
Negocioa-sc um lolo do acçoes do banco do Brasil a 8$
de prêmio o 1S dilas a !),<)'.
Café.—Tendas rcaularcs.
'A

RENDIMENTOS.

alfândega (1 a 2;.
A rcecbedoria (hojo).......
Desda o dia 1" . .

168:403*4 Í0
ál:.'ÍÜb';,',S
H;41i3fWS
;?2tl)15j|iüdG

Total
A mesa provincial (hojo) . . ;
Desde o dia i" . . . . . . . . .

8:908*800
(i:272jSSO

Tola!

lo:271d080

Embarques de cale no dia ue Maio.
\

.".!i. Pecher & C. (Ganal) . .
Phipps & C. (S. Thomaz). .
ii- Joliuston & c. (Copenhague
E. Buslc & C. (dito]
Boje& C. (Havre)'. . :
Leherecy & C. (Marselha)
Binoche & C% (dito). . .
F. & Tavolai-a (dito) . .
Pradsz & u. (dito) . . .
Diversos (diferentes portos)
Total

.

.

.
.
.
.
.

4,893
4,000
2,836
2.40Q
1,372
600
549
501
400
431

.

17,982

I Ivl rUn I AíyAU
MANIFESTOS.
BRIGUE IXCiLEZ — C1HENE — DE LOXDltES.
álvavade : 20 barricas a Guimarães Júnior
Margens & C.
Bis^woutos: 2 caixas a Guimarães Júnior, Jlartens &?; C-—Brandy: 47 caixas a Kiingelhmfer
Calcado: 2 ceixas a Moss..---Cerveja: 15ü
barri' íis a J. Moore, 6 a Pereira Irmão òc Araújo.
—Ce' ;rada preparada: 78 vols. a W. Block, 30
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marítimos
verno
mulheres
os
ás
dinheiro
e
portos
e
tüo proveitosa-'Elias são visíveis e patentes,
de vapor que nu• Dia 18 —Foram castigados com 30 prancada um de vós as saberá aquilatar em seu pôde por meio das linhas

-SZ;S^lt7Z ap0„,rf

Havre—Na gal. franc. f Reine du Monde',
BAKCA IXO-LEZA—MltlA—DE rilILADELAUIA.
José Corroa de Barros, 3 barricas com esfé,
Pinho: 239,318 pesa Charles B. Dio.
1 caixa com feijão, 1 barrica com charutos.
BRIGUE IIAXOVr.RIAXO—OTIO— DE NEW-CASTI.E. Hamburgo — Na barca nonieeun • Wilherme
Tell •: Backheuser & Meyer: 25 fardos com
Carvão: 243 toneladas a Hett Wilson & C.
fumo em folha e2 barricas com tapioca.
Liverpool — No vap, ing. ¦ Herschel • : W.
Entradas por cabotagem no íü« 2 ^ Maio Harding & C.: 1 barrica com tapioca; Samuel Irmãos & C, 1 caixote com doce, e 1
de í8()ii
barrica com café ; Estevão Busk & G., 3 barAguardente : 10 pipas.—Algodão: 2arrobas.
café.
vjcaí;.com
—Arroz: 4.10saccos^-Café: 6.19 ditos.—Chá:
l^rca-ital . Daniele Draper . :
Marseille-JNa
24 latas.—Farinha: 4,700 alqueires.—Fumo :
G. A. Pradez & U. o,414 saccns de cafó134 rolos.— Gomma: 16 alqueires.— Matte :
Águia: F. M.
Montevidéu—Na sum. nac.
111 arrobas.—Toucinho : 10 jacazes.
Lopes da Silva 20 rolos de iüiH°> José de
Café.
Souza Pias & C. 58 rolos defumo.
Cabotagem
2,476 arrob,
fi f"1 r. /•-.
(7 V r; n. í"i
si T3 ALAU

La r O

EMBARCAÇÕES DESPACHADAS NO DIA
2 DE MAIO.

Bahia pela Vilia de [Santa Cruz — Brig. nac.
ePedroso», de 980 tons., consig João Pedro
do Amaral: -manif. vários gêneros.
Copeuhague—Brig. diu. • Brasiiianerem », de
271 tons., consigs. Ed. Johustou & C.:
manif. 2,600 saccas de café.
— Brig. din. i Marie Lehmann i, de 221 tons.,
cousigs. Estevão Busk & O.: manif. 2,400
saccas de café.
Havre—Gal.franc. iReinedu Mondei, de 1,051
tons., cousigs. Lecomte &C.: manif. 10,129
saccas de café, 2 barricas de dito, ü saecos
de ermas, 180 couçoeiras dejacarandá, 144
fardos tio algodão", 347 qniutaes de páo
Brasil; gêneros estrangeiros: 7 caixas e3 barricas de cobre velho, 1 caixa de cerveja.
Pernambuco-Brig. nac. « Flameugo «, de 173
tons., cousig. Militao '/Máximo de Souza:
manif. vários generes.
Parauagtiá-Brig. «Águia da Prata», de 202
tens., consigsrPmtu & Portella: manif. varios gêneros.
Rio da Prata—Vap. ing. iGalliléoi," de 1,087
tons., cousigs. Estevão Buslc & C.: manif.
158 saccas de café, 3 caixas Cjiu 9,500 soberauos (moedas de ouro).
DZEPACEOS DE EXPORTAÇÃO DO DIA
2 DE MAIO.

Anvers—No lugar norueg. «Logma»; L. Latire.vs 2,703 saccas de caie.
Canal—No vapor ingl. «Quenn ofthe Plyon>:
Joaquim C. Mascarenhas 3,000 saccas de
café.
Finlândia—No brig. rus. « Preciosa », Hamanu& C, 3,601» saccas com café

H0VHBITO DO POETO.
SAHIDAS NO DIA 2.

ingi.iCruezen, 521 tons.,m.
Colombo—Barca
"William
Roiley, equip. 12: c. lastro de
pedra.
8. Thomaz—Barca ing. « Traveller», 420 tons.
m. B. J. Randle, equip. 12: c. café; passags.
os americanos a mulher do mestre, Isabel
Thompson Napkins, H. Baite e o hespanhol
Autouio Monteiro de Siqueira.
Valparaizo—Barc. chilena i Domingues Hermanos >, 603 tons-, m. Alberto Meyer,
equip. 15: c. lastro de pedra; passag. o
portug. José de Oliveira.
ítapemerim—aura. • Alexandrina •, 71 tons.,
m. Manoel da Victoria do Amaral, equip. 7:
o. vários gêneros; passags. Manoel Alves
Barbosa de Freitas, Kicoláo;Luiz da Cuuiia;
os porttíguezes Caudido Soares de Abreu, e
Joaquim Carneiro da Silva. .Uoura.
Macahé—Sum. íCarolimn, 77 tons., m. Pedro
José Pereira, equip. 6: c. vários gêneros
passag. o francez Domeuique Dureuil.
— Pat. i Dous Corações í, 122 tons., ra. Antouio Pinto Neves, equip. 9: c. vários generos; passags. Manoel Francisco do Cuuto,
Joaquim dos Santos Carvalho ; os portuguezes Joaquim José Martins Brandão, Joaquim
do? Santos Pinto e 1 escravo a entregar.
Paraty—Sum. tJoven Paulistana^, 110 tons.,
m. José Rodrigues de Carvalho, equip. 8 :
c. vários gêneros.
EXTRADAS NO DIA 2.

Liverpool—52 ds. pat. ing. i Joumnn Belle »,
106 tous., m. John Hardy, equip. 6: c. varias gêneros a Henry Harper.
Antuérpia—45 ds., brig. nano?. • Theutonia, >
200 tons., m. Koster, equip. 8 : c. vários generos a Alexandre \Voguer : p:.s.-ags. 82 colcnos allemSes para a colônia de D. Fraocisca em Santa Catharina.

Baltimore-43 ds., barca iug. .' Cliifton r 246
tons., m. J. Govet. equip. 9 : c. farinha a
.
Phipps Brothers & O.
T
Gênova por Toiilon — 51 ds. do ult. brig'.- ital.
iRicardoi, 178 tons., m. P. Cauezi, equfo. 9;
c. vários gêneros a Zignago & Irmãos; passags. 4 italianos.
Tarragona—49 ds., barca sueca i Astrid_», 163
tons , m. E. A. Jansou, equip. 8: c. vinho ai
Ulrich Stengel & O.
Ilha de Maio—26 ds., barca iRussa BrasiJeirai, 327 tons., m. F. Wessels, equip. 10;
c. sal a Mosle Lackmauu & C..; passag. o.
mulher do mestre.
Bahia—4 ds. e 8 ha. p;;q. a vap. «I mperador',
com. J. A. S. Maciel; passags, os lm toneutes da armada João Joaquim Rodriguasl
PinCj1' e Domingos José de Azevedo Juuior
corpo Ja gnurnição da Parahyba do Nortecomposto de ,22 oííiciaes, 17 cadv-ttes e 339
pruças, 11 senhora.? e 18 filhos de n.fficiaes;
22 mulheres e 26 íilhoí de praças, 12 .recrutas para a armada.
—10 ds. barca sueca «Charles Totli», •lõlioi.1^.,
m. C. W. Frutz equip. 9 : c. sala. ordem.
Rio Doce—6 ds., pat. • Audaz », J23 tons., m.
Antônio Rodrigues de Mello, equip. 8: c.
jiicarandá a Andrade óc Oliveira.
— 6 ds, hiate t Flor uo Rio Macahetse, r 31
tons., m. José da Rocha Oliveira, equip. 5 :
'c.jacarandá
a Andrade & Olivtí.ira.
Campos—4 ds., hiate « Presidente », 96 tou
m. Francisco Gomes Rangel, equip. 9: c
vários gêneros á companhia Macahé & Cam-*
pos.
Mangaratibá—8 hs., vapor «Marambaia», >"5
tons., m. A. L. de Castro, equip. 15: c. enfô
aJoséFrazao de Souza Breves & C.; passags. Dr. Antônio Gonçalves da Silva Metíro e
2 sobrinhas, Francisco Cláudio de Maria.,
Ignacio Pereira da Cunha, Francisco José do
Freitas, Affonso Jesuino Raposo, Manoel
José Gomes e 1 escravo, Cândido Antônio
Gomes; o portuguez Antônio Pereira Dias;
preto liberto e 1 escravo a entregar.
Macahé-3 ds , pat. . CondeI i,llá tons., ra.
Severino Antônio Olaia, equip. 9: c. cale e
madeira a Pinto Machado & C. ;
passags,
Manoel Henrique de Souza, os
Manoel Antônio Gomes, Maria portuguezes
Rosa Pinto
de Araújo e 2 filhos; o francez Leon François, a allema Catharina Emilia, e 1 escravo
a entregar.
Cabo-Frio-l d. hiate «Felicidade!, 112 tons.,
m. Francisco Luiz da Silva equip (! • c
vários gêneros a Braga Moreira & O,
pa isag.
.loseRmrignes de Moraes.
A barra 1 pafecho bremense, 1 dito dinamarquez, 1 galara, 1 barca e 2 briguei:'
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DE 1865.
DIÁRIO DO RIO DE JàNBlRO.-QUàMA-fBIRA 3 DE MAIO

¦ i"1

igBÊSBSBSSBBÊISSSÊÊSÉS^
chadas cada um dos soldados nuo na véspera
«'«raça iio oosuiuerolo,
tinham vimlo presos por fi(jSBrçttO.
'ri;i.ii(iii,.',i'iio ín.Koxitico.
Dlstrlbuio-so pp,\fia mulheres dos sedados
A.chamlo-so completa alinha até Cnbo-Frio,
casados a quant';d de 2008, offere^doa por um
o desejando a commissao da praça pôr ao aidlfltlr.oto pattiota fazendeiro do lugar.
xi )V di.gTj.0 do elogio o neto tlesse Paulista. cancodetodo o commercio as vantagens que
Ura falleoimento teve lugar. Foi o de um já' se colhem deste melhoramento, resolveu
saldado do corpo de guaralçao do S, 1'nulo que reduzir a asslgnatura do telegrapho n (5,1 menexpirou ás 8 horas du noite," em conseqüência sae3. As vantagens que resultam para us pessoas que se inscreverem na praça como asele umu pneumonia dupla quo so'AVia.
Dia 23.—Foi oferecido *d offlcialldade das signantes do telegrapbo sao as seguintes:
1.° líxiictidüo das participações.
forças expedicionárias um copo d'agua pelo
2.° Aviso immediato da chegada dos navios,
Sr. Francisco Dilate.
Durante 'o serviço reinou a maior cordia- que previamente tiverem designado, logo que
lidado o liarmouiit. tíaudes onthusiasticas fo- se avistarem e forem reconhecidos por qualram dirigi-das.
quer estação atô Oabo-Frlo.
3.° Duas ou mais participações diárias do
Continuam, as deserções o doençns.
movimento do porto.
« O r4innero dos desertores sobe a íiO.
N. B. As participações dos navios reconhe•
( 1'jutre os doentes aclia-so o Sr. capilSo eidos de Oabo-Frlo
serfio somente enviadas uos
Sfir'.i,ho. commandanto do cavallaria.
i Dia 24.—Fulla-se em oíterecimentoa que assignantos nelles interessados. Nilo so dará
algumas pessoas do lugar tencioimm fazer ás publicidade, da chegada de embarcação alguseuBo quando reconhepraças, consistindo em roupa attonto o estado ma (excepto paquetes)
ou Babylode
Santa-Oruz
estações
cidas
pelas
ne nudez em que se achao os recrutas.
« O armamento foi deseucaixotado para os nia. Rio de Janeiro, 1" de Maio do 1805.—Pelo
secretario, Carlos João Uunhard, guardaliexercícios o que á muito se dovia ter feito.
« Corre o boato de que o tenente-coronel Vi'0S.
Gavião Peixoto vai pedir a sua donrissao e
suppõe que o Exm. coronel Drago nao está
l«V-r
em muito, liarmoniu com elle. i
Arsenal ue guerft'% ua «òric. ««*
MlVfAS Gkuaes. —¦ Chegaram folhas de Ouro
CANTIS.
|9|
Pfoto quu alcançam a 28 do passado.
diDe ordem do Sr, tenente-coronel,
Lè-se no Minas-Geraes:
||j
Ü>5 rector.deelnro
t Do dia 3 a 28 do corrente chegaram
esta
que o mesmo senhor re- ^
cobe propostas, no dia 4 do corrente, rjfô
Capital 288 voluntários da pátria dos seguintes
ás 11 horas do dia, para a factura de |pj
$&
coutos:
-cantis, segundo o modelo
que gM
Diamantina
'...'..
10o jfua 1-5:000
pôde ser visto no escriptorio do senhor ||
Pltangui
41 f& '2o
Curvello
• , , ¦, g1? m
ajudante.
g
Secretaria do arsenal ue guerra da $$
Sabará
'..,'.
29 ^§
Pomba
',*...
17 &$j corte, 1 de Mt.io de 1865 Jose Anlonio rasa
Santa Luzia . . . . , ç
. .
22 f&ã Frederico <Í4 Silva, secretario
m
S.Paulo de Muriahé „•
10
De diversas localidades do município da
cn.r.ital ,
*
36 l§ocàc(Eatlo SIca*eautil BSancaria.
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O paquete a vapor
Mollo, subirá paru Santa Oatharina, Rio-Grande
ePorto-Alegre.no dia 6 ás 3 horas da tarde,
recebe alguma carga somente até o din 5 ás 3
lioras • dinheiros a frete uo dia da sahida até
ao meio-dia, o os conhecimentos até ás 11
i da manbü,
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ESPECIALIDADEPAKA

a idado do 8 • 0 ai.no-.
Vesllmontas d#rim trançado, Uso o riscado para
Ditas dila do 7, H o 9 nnnoa
f ,
Iiilas dita de 10, 11 o 12 annos • • '
•
»
annos . . . •
o-lü annos
liius ditn
dita do 13, U11 o-18
Iiilas
. . .
Hlas dc Iblnha bordados para a idado do , 8 o 8,6 6annos
Di
o
4,
do
idade
>itas d." morinó prolo o azul para a
Ditn
>iil(!t.5s dn mesma huonda parn o idndo do 8, 9,10 o 11j annos
• • • • •
Dlios dita do 19, 13.14, lb o 10 anuos . . .
a idade do 7,
ou
jaqueta o cau.a, t.ura
Vostimonlas do casimira do côr, palotó
',
fct o l> annos
. .
(
Ditas dila dô 10,11 o 12 annos
, .
'
„
•
•
•
•
•
:
Dilas ililn do 18,14 o 15 annos . . .
ann0â
9
j,
»
ao
h
Waüo
a
Vosllmontas do panuti píoto lisas o bordadas para
_ _ >
'
Ditas dila dei 10, 11 o ii aüUWt '.<<•.,'
' • •' • •
(' , , ,
Ditas dita do 13, lí o IS annos, .
. .
,',',','
nniu» • • •.
Sobroludos do paimn piloto para meninos do 7, 00 j
^ _
"',!..
Ditos dilo do 10,11 o 12 annos
üilos dilo do 13, lí o 15 nniiiis . • • • • • .', u íjtwüiwfí'pnTtnn
I Bliyu.
SOBRE MEDIDAS E' O MESMO
_
do
•
.. <iiaA
KinilOS UO
camisos.para todas asS idados

liy íoUL
1 UlilUio
/JLÍIX \Jt
2Er.,iowã:i, comnininlante

___

n
u^

Bfiono
GflOllO
7H0I1O
8^000
8(1000
104000
OflOOO

issooo
108Í00 a
18H000 ii
20S0O0 a
IfiflOOO a
180000 a
20,1000 a
141000
108000
188000

üf.flOOO
22/íooiy
»4S0O»
24800IÍ
208001)
288000

20,1000

280OOC

D O S QUfíJVJS 3
DAJ DA Fbt
t IM
RUA

nRARA
ü n rnAMMf
v& mvmu(í%
bimbh&
HOwlENa
I

LIVEBPOOi E Wò DA PílATÂ

HSf^rnSMlf

íLi3k

ALEXANDRE Dfí ALMEIDA

0 PAQUETE A VAPOR

ei:
E X-S O C IO S U C C E S SOB
IS5~.i'-.l
«ara s& z'*™ /'->
eu í-'sssí£&
thslíra:"1
numorososamigos
cnmo.a
iam
rilrücipa' ao rcspoilãvelpublico dosla cnpital o das provinclas, ao coa lc.; j«»< f0CliMll1 „ N ;1.
assislindoáoscol
^ tlM^nU! pov todos os paguozos quo se acha aclualmeiilo om Paris
.jue rc,"f^n°"f(Í
do roupa de
dado oriineiilo do roupa foila pura ho.noi.s o meninos,
¦
aos compradores i...o su 1\^ variedade
satisfazer
ú sou
melhor
alim
dc
do
vela
navios
o
d,
i
queles
ju pi.cdicado
¦iinoira moda, como sobre tudo pola modicidado do preços porque sao vendidas-

chegado de Montevidéo, deve sahir deste portu
escala pela Bahia e Lii boa
para LiVerpool com
corrente.
,
do
3
dia
no
Para tratar, com o corretor Henrique Harper,
ou com Estevão Busk & 0., rua dos Pescadores n. 20.

0 4o moilíi, (citio c
ofTorcce sompíe esta antiga casa am tomun*™*^^
toilello üo momnos m
quanto so pôde desejar para o completo iiiamiiuiia»
lidado, e tudonn——w—«¦
qualmu

LEILÕES.

SILVA PINTO, MELLO & C.

MB3W— win I ' ll""1
288
JÚLEJI
t
83.
Ni
Dos
DE
S.
PEDRO
ItUA
jOLâTSiRriK
qr.a foram julgado.^ aptos para o ser_
de '101 burricas e B7 meias dilas de farinlia
viço militar 253 e incapiv/.es 35.
em
manhit
da
das
horas
10
Pa^ar-se-lia
de trigo com avaria.
« S5o esperados tyrj correr desta semana diante, desde o dia 1" de Maio
próximo, o diviIBrafflPSOíaTSr W1-1
cento e tantos da cidadã da Campanha e outros dendodeõ 1/2%, relativo ao semestre íindo
•municípios
£Hg PHARMACEUTlCO-DUOGUIST\
do/sul, conduzidos pelo Sr. maior era 31 de Mnrço ultimo. Rio de Janeiro, 30 de
C.
QUARft-nPA 5 M CORRENTE
^^í) ÇÇ&Lfr |1
rua Dauphine, n° 8, em PARIS
Hor.oriu Augusto Dias de Magalhães, os
'*
PONTO
EM
AO MEIO-DIA
quaes Abril de 1865.—SiZoa Pinto, Mello & C. (•
^W^1'
CASA FUNDADA EM 1755
passaram por S. João d'El-Kei no dia 23 do
ivmiiulws om íjoiidrcs o Paris, garantidas com |
corrente; 24 da cidade daConceigSo, e60 do
L©íea'i«i.
Chlorato dcpoltissa.Sanloiwm, t.itrttlo
município da Formiga e outros circunvisinhos,
do
3
favor
a
concedida
6:1
loteria
hoje
da
Os
bííüétea
leilão",
quarta-feira
'conduzidos
vende em
pelo Sr. Baptista Carlos José de do Monte-Pio Geral de Economia dos Servino Iraçicke do Bastos, ao meio
corrente,
Mello.
'
em
casa
venda
a
dores do Estado, acham-se
« Temos também noticias certas de
da Quitanda n, 144. líio dia em ponto,
que já se
haviam alistado em Paracatú 35, no Araxá 45, do thesoureiro,'rua
494 BARRTCA.S,
de Janeiro 28 de Abril de 1865.—Pelo the,„„-.„
Vlnugie CoIIiih, liygionico para o asscio.
na Bagagem 35, todos os
- Depositário no Rio-de-Jamro
quaes tem de reu- soureiro, João José de Aguiar,
DITAS,
37
MEIAS
Paris.
em
8,
u«
Dauphine,
ruo
Casa oouas, pliarmacoutico,
mr-seao 2o corpo de voluntários, creado na
J. Gi-stnn, (Iroguislii, rua Süo-Podro, 102.
de farinha de trigo com avaria de aguado
Cinade de Uberaba, *
J. Gestas, .1 um la.lo.
NU- Todas as pastilhas quo solicrao da casa acima devem trazer o nomcn
mar, vindas de Baltimore na barca ingleza
Companhia.nEl-LLUMiçÃo a GAz.—Reunirambnsssoa
do juizo municipal da Ia vara, á P. C. Waiwicii, as
Em
vendidas
sehojeemasserabléa geral os accionistas da rua praça
quaes serão
u. 101, a 3 do corrente mez
da
Alfândega
Companhia de Ul a mina,-iio a Gaz, achando-se
do seguro
11 horas da manha, terá lugar em lotes por tonta
representada^ 5,145 aCç0e3. Lido o relatório, de Maio, pelas
sode
casa
a ultima arremataçao da chácara,
procedeu-sfj r, nomeação da commissao de brado e diversas cazinhas, sitas á rua cia BaDA
exames de contas e sahiram eleitos:
n. A, como também a casa térrea
rua
Bernardo. Casemiroide Freitas. . . G4 votos bylonia da rua da Saúde, e as assobradadas e
a
banqueiros
n. 173
jAÍIÍÀ IRMÃOS &C,
João Bernardo Rodrigues da Silva. 64
1
ns. 04, 96, K e L. da rua da Praiana -3da Alfândega n. 32 continuam a recetérreas
Luiz A- eé Lallemant
44
1
das Cobras, tudo em muito bom estado, ber dinheiros por letras a prazo lixo pela
Fortlm immediatos em votos; Joaquim da Ilha
e barato, por execução ds José dos
rendoso
Foir jeca Guimarã.e3 e Autonio Ribeiro Queide 8 "/„
Santos Ferreira contra José Francisco de Frei- taxa
rOfía.
"
Recebem igualmente dinheiro em conta
tas o sua mulher; as avaliações podem ser visUnião e indüstiua..— Pela estrada da compa tas na mesma rua da Alfândega n,101,escri- corrente, unicamente dc íirrnas commerrnhia UniSo e Industria Torão íradsportados du- vao Assiz Araújo. O procurador/oarytnm Apoli- ciaes, segundo condições estipuladas:
:ranteomezde Abril próximo passado 53,505 nario de Azevedo.
Não recebem dinheiro em recibos avulvolumes com 170,221 arrobas eU libras sendo
Sq
28,803 saccos co. a 3.15,FftS arrobas e 28 libras de Estfaíla ãa íevvú do Ei. Penlro IS. sos a visto nem ao portador.
todos os dias
aberto
eslá
caie, 3,513 volumes diversos cora 12,120 arescriptorio
O
A directoria da estrada ferro D. Pedro II,
robas 2 libras exportadas e 21,180 com 51,913 convoca os senhores accionistas
da manhã ató as 4
para em sessão úteis desde ás 9 horas
arrobas lo h\>ras importadas.
extraordinária a 5 do próximo mez de Maio, da tarde.
Bouemi.v dramática.—Os leitores encontra- ser-lhe apresentado o parecer da commissao
rao em outro lug-arum aununcio da Bohemia de contas eleita em 4 de Fevereiro, e ao mesmo
J71Í1)
Dramp.Uca, pelo qual se vò
novo
a
do
tempo
discutir
apresentada
euacha
se
proposta
que
córrporado úquella companhia o actor Martiuho então pelo Sr. accionista Dr. Caetano Forouim Sa
O tir. Francisco de Paula Costa, D. S
Oovrôa_Yas'ques.
de Almeida, para uma representação ao corpo 88 Miclmella Maria Mattos de Paula Cos: »«
V E N Dft NAS PRIUCIPAES_DgOGARIASDOME£»!g
e Jose ^
Martinh o é ura artista, estimado e muito po- legislativo.
|â ta: seus filhos, irmSos, cunhados
fiodn
mais
%c[
Adilectorla chama aattenftSo.dos áenliores «$ Maria dos Heis, pucgidofi
pular, gr aças ao talento cômico que possue.
dòr pelo fallecimento de seu ado- jâ,
Auso-atQ ha muito tempo da scena, volta accionistas
cerba
dos
estatucio
art.
47
^
2a
parte
para
Dh BAGALI IAU )
agora, a reatar sua vida artística, reunmd.o-se tos, e por virtude delles declara que o deposito ii® rado filho, irmão, sobrinho e afilhado o k^
SACICI-ÍÀKURA. JJE ÓLEO DE FXG^DO
(
aüsseiuamig£|
5^ Bfjbeiniu Dramática. E' uma feliz; acqui- de accÕes e emissão dos respectivos conheciinnocente José, convidam

v^< fis ARÜÍ1AS DU IMGLATERR» ^^

C0LLÃS

i mKo

ROBERTO GREY

llill 1MLMIL PÜA !»

ll.LlMlft»
iiiiMM, wm WMU % M MI'(

ANNUNCIOS.

m

mentos de, talão terminará no dia 20 do pre ^
IMa|
Abri
Publicação.— O Auxiliador da Industria Na- sente Abril
¦1'ionat, do inez de Abril, contém lis seguintes
Bala dus senões da directoria da. entrada de |j|
ferro de D. Pedro II em 6 de Abril de 1865 - §g
matérias:
.Sessão do conselho^dmin^trativo, era 15 de C.B. Oltmi, presidente.- D. b. Azevedo Paira, M
§1
Fevereiro.
secretario interino.
rilÇfiü.

Approvacão do
; encarregada pp.-fecer da commissao especiai
de examinar a proposta do
br.. Michely, "sericicultor, da Chiyeuna,
qne
pretende introduzir no Brasil a criação do biclir. da sedri exposto ao ar livre.
Aporovaçao do parecer de seccao de ma^
cuinaa
e apparelhos sobra o privilegio que
'pede
o Sr. Alberto Gierkens, para construir
e u.sar de um apparelho de sua invenção destiDado a elevar e trasvasar os líquidos.
Relatório dos trabalhos da sociedade Auxi.üadora da Industria Nacional durauta o anuo
de 1864.
Chimica ap;ricola.~ Analyses chimicas feitas
sobre vegetdea e terras, pelo Sr. Br. Glasl,
director dc, Jardim Botânico.
Agricuhura.—Sementes üe café da Arábia.
maiidH.itü.s buscar pelo jroverno imperial. —
"rucÇultnra dajaqueira e de outras arvores
tifer as, pelo Sr. Atitrjm-0 José T. de Mendonça
Bô',ém.
Variedade.-— A vida do campo.
Conni-ios.—F-urtera bois; os deIguassú, Cumpos, S. Paulo e Valeaça, e amanha os de Minas
e Caütaffall'o.
Lotuuia .—A que se acha ii venda é a Ga uo
Monto-pio dos servidores do Estado.

&$ cada iim era particular

S*i!'íii©a
Hoje 3 do corrente, ás 10 horas, áslporttia da
casa da Relação na rua do Lavradio depois da
audiência do meretissimoDr. juiz municipal
da 3n vara, tem de ser arrematadas 0 moradas
cie casas,sitas á rua do Imperador em S. OlitiS"
tovao,Ípenhoradasa Felecianojda Costa Ribeiro
que lhe promove Eugenia Joa"quaes
por execução
são as seguintes n. 12 de taquina, as
berna avaliada por 2:500$, n. 12 13, avaliada
por 2:3003000, n. 12 C avaliada por 2:SúO,<}
n.12 D. ttvaliada;por 2;800#, u. 12 lí avaliada
por 2:600^000, u. 12 F avaliada por 2:6000§
As avaliações estão no cartório úo escrivão
França na"relação onde podem ser examinados.-lo procurador, Josó dé Freitas Albuquerque.

Esr-ECT ACULOS PAIIA U0.1G :

(*y>nnrmo.— Oi Voluntários, drama; O casamento s>Aguiar^ comedia.

Alço-ar.— Espectaculo variado.
Ci' 'co Qtympico. — Espectaculo variado íis
8 b.ortis da noite, no Campo de S. ChristovSo.
Leilão paiia iio.ii::
"Por Rcberto
Grey, ao meio-dia, no trapiche
de Bascos, de farinlia da trigo em barricas e
meias ditas.
"ESTATÍSTICA

.DA CORTE,
prisões.— Pelo corpo policial dacôrte foram
efiectuadas no dia 1 de Maio as seguintes:
Manoel Macedo, por ter cora a carroça que
conduzia fracturado a perua do animal de outra
carroça, e espancado o respectivo conduetor;
Antouio Teixeira, carroceiro, por infracg&o de
pnstnras, Jíicaudo a carroça qus elle conduzia
recolhida ao deposito.
'I!

i./ LJ \jt U± Í.A hl l, V (KJ i .1 vj ¦

Quinta-feira 4 do corrente dcipc^. da audiencia do meretissimo Dr. juiz dus órfãos, na
Travessada Barreira n. 27, serão arrematadas
as dividas pertencentes ao esp lio do finado
Felizardo Teixeira de Figueiredo, para vera
relução dos credores no cartório do escrivão
Alvares Penna.

AVISOS MARÍTIMOS.
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RAVO'1

em Paris

place Vendôme,
Pharmacsuticos tia Embaixada•.- inglcza.-23,
IXIIlKllIJ., m
inillln rcdpiilJi,
volllllli! inuilh
,.,
um voiuini!
,.
. a.. ni..„ i,:. ,,,llílKl-,
,i,.l,!,iv,-, ,iS'
,-'u llill
divisão do OI •

cxpmonti.i.
Eslo fií. sacclinriiio, cm nimo da cxlveinn
;.,„,,„
tonio jhu o0 i>i
,,,.^0,1 .mui
n loiign
,lsD(,mil)lci(;f,es, fomeeflicaz iiic todos os Olcos dc V\<uv\o do lliicalliau do toliwio,
m..u
,>
m!n„s„,
sauiics
.13
lovlilicn
liso da Sncchaiwti dc Olco dc 1'igado dc llacnllian
„, u,„i„,u ns losses
oiiiu .. •
cemlo vidnr c gordura : - comlialíc victoriariiiiicnlR o riicliilismu;
,,,,1,.,.,.,,, ,|o pcin.
''',
uni
ollcroce
sel,loml't^
clironicns cm fortalecendo us vius dn respiração;
. ,s lo suii<'tic as iiíiiis relicl.les,
uj*-.
i
as
(Icsiippnrccçr
fa/.
rliciiinnlisciiacs
s llicsprodir/. gradiiulniciUe unia cura coiupicla;
COnt;tiluii;ões
coiiii
ns
ualiiiciili'.
.a.. i.r..v, nientos ila iiiiltinima<;i"io ou do cnipoln-ccnuento; ttioih ic.i 1,
os tísicos e par;; us uscroruio.-.».-..
o sottosas; cnillin csis substancio constitua un verdadeiro bciiclicio pji•
icluio-sc nas nicsi.iiis plianiifflc
iio
noiiERrii
SttidlK»
A Miifíiu-Kin clfcrvcscente < os iw.pm «Ic
102, run São-1'cdi'u.
Irogiiista,
lU-Mut-.
s.
Ver o l'olhclo cm casa do depositário : no Ilio-de-Janeiro,
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** Jorcs dc dentes mais rebeldes,
_
EL1XIÍI 0Ü0NTALG1CO VEGETAL pnra curar 11:instantaneamente
endurecunento aas gengivase a
o
dos dentes,
é 11111 perfumo dc loil. I, muito próprio para a conservação
"suavidade da bocea. Vidro caixa 2S.
ano SOO .rs.
JS (
osponnas
O director da companhia de mineração
F.NillUVOiil' para tirar a tinta fresca do papel olunpnr
to
feridas,
cj
prover.. ientes do roçi duras
iiichaçoes
os
tumores,
curar
eslribarias iiuIIBLSTEIN, pedra austríaca para
D. Pedro North «'Iil.-Rey limitada, estabelecida no morro de Sant'Anua,sub(irbio da cidade
e
Alianca-so que nao p
de Marianna, oiferece a gratificação de 300ÍJ a
esisia mais i.iuhaeào, Acompanha uma guia 1J. .
não
tino
o
li
„,(.
cicnlrisn!.!.
Q%ASSA
Made
á
.
o
recolher
cadeia
n o
quem appre ,ender
PARA MÍTAR RATOS E BAUATAá única infla 1 »v<|Mfiança,
o
ucçj
.
creoulo
uod
Lourenço.
JOO
Ouro-Preto
dos...
de
1
riannaou
pois
MASSA : ENTARIASAMAROL. Esta massa, j»oucü lo» p
estatura ordinária, corpulento, barba já bas- tarin, adquiro uma dureza considerável, o nao o mais atacado poi ncnlmma ttas .u
tante branqu eaai rc- to comprido, feio, cabel- ticins ou denuncias, 3S.
..
, .„
„nmnn(n os moveis, traste.', elr-. a \%
los já pintados de branco, .idade 45 aunos para
MASSA LüSTHOSA para limpar o abrilhantar instantaneamente
produzir
para perfumar casas^ quietos,
mais, com os dentes do lado superior algum
!l\PÈLCUEl:<OSO, inflaminavcl, queimando som bullia,
1S300.
IS
500,
a
,0
(',:r:.;!,-;,::
nwsqullos.
mala.tanto abertos,?falla grosso, agradável no foliar, cen^rõesTgmlavcis.desiniVcUro ar dos doentes o
ou cinco dias, '2f|.
ÍOMADA M1LACROSA PARACÜRAH OS CALLOS, cm quatro, sem mercúrio, 2fío00.
habituado a beber aguardeute, e anda ordina,,»,;.,,:! nnNDI-.M.-.ÜS-oontrD ^^^^h^ttio^o
riamente snjo ; estava vestido cem calça e capelo governo Ihtbiual ub L^qí
ÁGUA C1I1MIGA para 111 alar cupim o formigas i
misa de amurlcano mesclado, lí' escravo de frei
Salvador de S. Doa Ventura, residente no Ouro- IfiolSSOO.
o sem deixar nenhum cheiro, todos as nodoas óleo11ENZ1N-1 FRANCEZA para tirar por si mesmo, o " de
de bilhar,
Preto, c-uhv; ilnsado na companhia, e na
panno, ssoda, lã, algodão, pannoh onras,!»,
«as, de gordura, aleatrão, etc, sobro qualquer espécie
frasco de
cn
commercial,
.
Rüiizina
noite de 23 de Abril oeste anno assassinou o
extensa
uma
acompanha
guia
gravuras, livros, etc,;
feitor Felicio Luiz dos tíautos, o ferio a Odorico fltas,
dU0
chumbar os fruta
fug-io.
mais simples applicação
de Se,una, e immediatamente
cTlü 1™ UoVító «ma«. branco inalterável da banco come.ospróprios para
bff.
de^es,
bocea
na
o
torna-se
Estão dadas todas as providencias para a por
,r.esn, sem cheiro nem sabor,
P
18500.
vidros,
etc,
crystaes.
a
o
director
justa
captura, porém desejando
CIMENTO CIÜNEZ para concertar louca, porcellana,
-. ¦
canados e os preservar da podridão 2Í,.
C MENTO DE GÜTTA-f EttClL\ oara chumbar os odentes
punição de semelhante ass:'..:.-i o dá gratifino estado liquido, rase. 18.
conserva-se
seccaliva
cravei,
('
COLLVFO TEELÜÜA. E' Inal
cpc^o acima mencionada.
as camelias, etc, om uso
fructileres,
as
arvores
COLLOD1AO LO\V para enxertar o estacar as plantas,
i» ;'. y~v a 1 tt
m ;'.'
CM 1C0SME'ÍÍC0E
os cabellos do qualquer
Ã
_í:j llx\J j.íj I..V JU
TOS ÍSSVra destruir quasi instantaneamente
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i.6íi B.UI
BXNMOS, I4OAKT03 ]í PAl.OB.S f<ton'W.rf:nH
Ds antigos proprietários deste grande estabelecimento, continuam oflerecer ao respeitavel publico o aos Srs. viajantes todo o confortavele as commodidades necessárias ás pessoas que o quizerem honrar com suas presencas. Este hotel se torna recommendavel por
achar-se situado ua rua mais freqüentada
desta capital e no centro do commercio e de
todos os divertimentos públicos. _J*

Usríii4?ia.

!

U

«£9

vapor Písrasísí, sahirá para
O paquet
(IstiffiMÉc «Ia Southauiptun
jala pelaBu""
com escala
pela Bahia, PeruamBssstifBBccwo.
buco, S. Vicente e Lisboa, no dia 10 do correuHoie às G horas da tarde reunir-se-ha o con-: te, á-; 8 horas da manha.
sellmadministractivo, nu casa da rua de Mata-1 O paquete a vape
a Momevidéo e Buenos
cavallos u. 17, e; 1 frente á rim do Lavradio.— | K- Curk.wis, sahirá
de sua chegada.
depois
48
horas
Ayres,
D.
Coukiro,
O 1" secretario, Lopo

RtálpSi^IíaS

seu
gos e parentes a acompanharem on.u. *.
17 ^|
uaao...u
.
.
Passeio,
uu
do
ua rua
enterramenxo
enterramento da
^
de Paula,a, j||
Fre ncisc ojelau
de S. Francisco
iteriodo
ao cemitério
hoj -j 3 de Mtuo,{is 10 horas da rmnha
i-í^i
l\'^
pedindo desde ja desculpa,
acceitem este conyito geral, comof^..

LÀKMAN E KE1

HJR0 ELE

KOVELLA DIVIDIDA EM QUATUO PARTES
Fr%OS
animaos carteiras a a?0 elff
1^ GESAÍÍ, !I;| AKlÜíiiETA, ü;i lí^KiUA, ÍJ ALJiEPdSSA
?Am<KVXL*^£$^ o enrar as doenças des.o, o infalhvel, froscolS.
offeito
0
HORQÜ1TOS,
E
roa.
POS PARI MATAR PüLGAS, ÍERCEVEJOS
sem alterar os tecidos; o a.
SABÃO ORIENTAL para tirar todas as nodoas, simples ou compostaslimpa as
e
lama
golas dos paramentos
Inicias,
uiwuUiiiJ
café,
vinho,
licor,
gorduras,
do
ri»
D*
í>íj
1 tira'todas as nodoas
' k volumes,
oleosas. Acompatintas
c
aleatrão,
cora,
.azeite
nitidamcr.to impressos cm<Paris, preço dolíosUdScivisoniüilnresjon. 2 lira as nodoas do
8S, cm brochura, c l-2;; encadernado.
Uha
o om 94 boroí na sombra
Acaba de complcíarse este magnífico romance,
tSta1 AZÜL°INÍ)ELEVEL TARA MARCAR ROUPA. E' azul no escrever
a ü(jU c i„.
nas
lavagens,
iio
sahe
panno
qno tem sido recebido com verdadeiro enthusiasmo ou em menos de uma hora no sol, torna-se preta e nunca
marcas rcmanclias,
sardas,
do
sol,
a
merecido
tirar
c
tem
imprensa,
V1RGINAL
e
LEITE
DE
queimadura
para
que
EXTRACTO
pelo publico
pela
de analisados liticratos europôose nacionaes, juizos centos das bexigas c clarear a pelle, 1$.
críticos sobicmaneira lisongeiros para a gloria do
ir3
autor c da lilteratura brasileira.
Vende-se, por conta do autor na livraria dos_ Srs.
Antônio Gonçalves Guimarães & ('... rua do Sabão
(%, Pi
b i
KÍ
n. 26, na redaeção da Semana iUuslrada, largo de
<r-»ií>.cr?;*''?r
/J7V «»
s»*^
Ri'"'
1"
IPà
10,
c
uesla
5~i"
n.
Francisco
typographia,
de"
Paula
--íssí Hn=?.-liivafi£=jmi S.
<xmLiâ ^SkS*
ua do Itosario 11. Si.
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«'Mis sei noinn
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APUNTÊT"
PARA. La HISTORIA
nu i.a

KiSl-UIlUClA ORIENTAL D_L'URMY.
i'i:.;:n: 1:1. ano 1810 hasta i-;l 180*2.
Dnsados en ilociunnuios aulónliços público, ,' inédito», liion
ns como onolrps .latos originalos,
de los arr.lnyiis y bibliolhccasnacional-;., v oxliahidos do
Europa
y dn In América cio on-lon ihoro.parlloularoa
Ia
n.busteci.los
Irutlicion oral de lesivos oculares do los hccl.os. por

v^#á_#^

.juutro tomo:,- <,___ S", illustrados com ciuco
imãs vinliotas _.ada uai. EdicçBo elegante, corpoota o L!s;>;lCr,lc|a# prQç0 c|(, cadavolumo brocimcio, -a0 acto àa entrega, 5$
osasaignanK*', l',*,' depois da distribuirão para
do tomo 1.
Us volumes I o fí acabam de publicar-se em
Pariu, c serEto distribuídos aos Srs. assigntvntos
do Brazil no próximo mez do Maio.
.1 imprensu européá ialloti já desta muito
interessante obra, a cujo autor, diz-se. ninguém
•pudera negar os dotes verdadeiros de publicista e
historiador,
Àssi_na-se na livraria dos Hr_. A.ato5ilo Gon'galvoa Guimarües & (J., rua do S__ilo n. 2(5.
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PREPARADA UNICAMENTE POR

LANMAN C3_ KEMP

A
Q U í_3> A
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dn

JOAljUlM- 1'KIIEIISV,

fmn ri-i-auu do i;, rvlr rcuidcnl-

in Pern.uu.

lnico ,- pcrteuc.ciilc íi '¦)•:'":;' Senr*
j),.: lioiASSA, foi ntiiiciulu d'uuiti

ISC'0X1>_.<SA
cí::;;:.

A moKiiin involvin e í.-i>>:.\-;i tudo a parle \nfmTor do nariz, tmit.-nvando jíi dístriiíi- tniito n
jiarii- caitilaginotn como ,, iiic-Hinn o.-n ; (.'.nii-.-.
i-oii primeiro ])or iippai-i-car iKib o l;;-i',-o ;•:.;.,-1-ii'iv -. parte du íiici-, cxlondcndo-sc por tal
lin-iii:: ,¦ com tnl nipid.-:', (juc em pouco i-nn-a-

jí___S
£pp
p.'.'í
èfii
*$*
«,-..-

torrivi-1 estado, iodos cs

frer niolesüits serolVdo-sivs, ulccrosas, ou syplii-

uma fundi', c maligmi cliiign, n iiiiul o privava
de nn -.'.ar, eiccan-Io-lho ua dores ns mais ngoni-

natureza, apenas iieresüitito do lí-r o seguinto

sniiíes ((Ue.r do (lin ipierdo íioute; continniulnmi ate iiíorm, ntatlo por Ines alllicçõos c dores,
e i|iltisi (jiio aborrecido ,!•, conttnunção de sim-

iv.-ursos iiicdicíiuii-s:

<jut» cm liic cazoti .¦¦',' uzão 1'orno nhimuautemento ,-ni]ii'i'ga(!os, sem

i|iio

do

levo Ih-.csini

torão baldado
..ui- "mr miiao,

'

in, em lento o innl cri ceia . is
•ii liii-iima

dn infeliz, eslnndo

us: eouziis neste ponlo, s-.- i-xpc-rimculini pi-lu
vez priiiich-ii a

SALSáPAEElIHA
DE BRI8TOL

Tal o da saudável influencia quo exercem eslns
admiráveis ilulas no saugiie e nos Unidos em gerai, j
quo ó dissipada a melancolia do paciento u seu es- i
]iii-iti), como por encanto, éreanimado. Suas qualidados deptirativas as adaptam para o uso das famílias
o ['.".rlicularmento [iara o das mulheres de todas ns
idades o ii.o lodo o paiz. As piltilas do llolloway r.ão
oceasionam a menor irritação,' expulsam do systema
ioda a impureza e regularisam todas sa funeç-ões do
corpo, dando lom e energia ás pessoas de constituição
debilitada, o fortificam o systema nervoso de unia
maneira verdadeiramente extraordinária.

fí

¦ %J

wK: nl

lima iai:-. lhe rec-itiirã'.- ,, grr.nd" nuriücudor
do san,.;ue

UZÍi.1

_i,-.-:<ívcís

,

).:.iua: Saiscra-.j-i!ha

:il.ic

.i-;cc

LâlMâl & SEU?,

nr.-iin-.-io,
Doentes

P.ÍC ?

lidcln „
rei

D.n-iitei;

d.'ain',e:i

feda a i-iiuteiiii
ívm ''.!io_ ;-,::.i

perileularmeiil' ao:;
mí-s.v, que i-ripi-, gilc.m

mui
es

nu ivco'!h:i dãste iiomlravii

que não obii nlião outra compo;-ição .;ii:ilq:i--r, (p.ie nã-j&jn a Salsapavrilha Gomiina d. IVrititol, poi.» (pu- iodns ns
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Ilei-inleila.
jJóies de cabeça.
;du barrign.
•¦
de gaigam.i.
Ifpilopsia.
Sk-iestias do fígado
:.
venorcaa.
Jírisipeliis.
Jicrop-hulas.
1'nlla do forças.
Gotta
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^^^dVàS,

mAs
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ÍOChaçãO

para

Vaír^-r T1o ÍfiÍ:ioa s^F^-rcs, bocetas, navalhas, tesouras, facas pari

cinienio cenirai .io auu prolessor, em Londres,. mCSil C COZUlJia, SUSOeUSOriOS CíaStlCOS ^C
ClC
w_
>¦-^»-»-....
Slr.-ind 2íí, e nas casas de iodo» os principaes
..
_ ái
boticários
dç
todosos
droguislase
paizes domuido, SCrilíffaS ÚQ ÜBOla, CiC OOIllfoa C Út l)Orraclia.

nos preços relativo», estabelecidos para cada paiz.

\s caixas de as piiuias pequenas contom í dúzias,

12 umas o .is grandes 24.

tn

r,n

»

„

i-abi-ca de apparelhos orthopedicos oara
•»»»«¦*«».

Cuia caixa de pílulas vai acompanhada de instOrtlll*a ÜO C01*|)0 «C Cl_ailÇa.
Irucções impressas em hespanhol, que explicam a qUalCJUCr
maneira de usar este remédio em cada uma das
enfermidades por que se applica.
Per motivos de philantropia se darão grátis os
convenientes asds pessoas que se aicijam
dirijam i ¦ ¦ _¦_». .»_., . , -,consomes
conselhos eouvenieiues
ff_». __,.
^^ . . . .
nor meio du cartas,, ao professor lloilowav, UX- g
ílf% fl I í\i S f^ A
Q I 8 í\

doaaoo caso do siiacnferaíldade particular-."'
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SPECTACLE EXTRAÒRD1NA1RE

una --, -.. 1 leia :¦']¦ ve-iia ciii-a.

Mavauhão,

¦ hmikW IYRIÜ!ÍB FIilIfilKBWSÍ.
DIKECTION J. ARNAUD & 0. GARNIER;
T_S©_ÍP_3 PABISIíE-HiWB.

Stl.iiipftrrii/n' " 7-1,-'/',- friis-i-os :inu
liíii.': Aimaeui'''(''-•''', •- o rifailuulo

V nl
00:

|':iiuilr.menic

facto

ao

os mesmos i-ec',,,;¦(». não s.*, se

scra diante par Mmes. cl MM. artístts,

Vhijmne nationnel

DEOXIEMB EEPEÉSENTATIOM DE

m gíeoes se sei m sui
opérette eu un acto, musique de M. Batifort.
Dócors nouveaux de M. J080 Caetano Ribeiro.

ncltito p- -,; i.ci; :i cop.itro: ;r o mi-siiie, como

tTOMfTS01f§

tainbcii; em foniecc',- o ii.-tuíil ::di".-s»o i!.i Sciir.

organisces par Mme. Bernardelli.

]jAin;.r,.\, ii toda e qu.-lquor pessèii que

p-or

veníiirn se d csi-j," iiiliiniuiY da verdiule,
)• -coüime! e.l - s" mui pe.rlici-.larmente aos
Doi llies oue í-inhão ,, mai-.ir c-jidudo na escolha
d-

cie ,-¦!:;. cio, n.',o usando outro :i

i".

rc!:u;:ia ,_¦::•

f, qual e

. ;:i in do Brlütol,

ivr.mcate pii-.iiiriuiii por

LâlMAle&lEMP,
~X'i

m
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n' «\

M. Halbloih.
Tamtam, roi do Siam
Anacharsis Cooanibuau, arlísto eu daHurbnin.
guorreotypc
»
.1. Hous.
»
Ualambonl, garçou cie cato
Kossignolelte, 1'cmiiic dcCocaniboau.. Mlle. Ainiec.
Ilaratoú.coniiTiandant desgardus du roi. » liunrgcois.
Solaugo.
»
Kciii, surgont rooruleur
Balifort.
>
1'atoliauli, lieulcnnnt
I.QCsrf.
Dnl.Ha, eaporal
»
Garini.
lícbú, tsmbour
»
Rornardelli. ¦
Djali, garda
»
)
Gardes d'honneur
,. Eugútiiu."
M
[suiraeis, talapsins, com lisans et esclaves.

Li scòne est à Bongkock, capitale du. royaume
de Siam.

'ir
V '.O
li"

pis que iodas rs mais são inellicnzos c d non
liuni ])resi.imo

1'ÍANÇAS DE TRASTES

©FJ!_IâW_>BÍ.

I« PAUIS I!
bouíFonnerie, par Mlle. Aimée.

com as carroças de molas

Bi_,MSES

vBwÊ&Èt* iL__W_|_rJss|

JmmWrSPaBmWk
í^^ÜiP*^^^»
v «i_. ~i*w4Z^c£thikizv. *flHJ?aK^W-cQun£l^DA_H_V

BUA. DO LAVRADIO^ 76
aniiSgaiinciate ss. 5$.

Esla empreza, a primeira no llio de Janeiro, tem
sempre a faina de ler as mais feries o grandes carroças para carregar trastes, louça, pianos, espelhos,
etc. Adolpho Coíiendoz, gerente, afim de satisfazer
seus numerosos freguezes, tem reduzido os preços,
tanto para dentro como para fora da cidade.

par H. et Mme. Bernardelli et Mlle. Lecerf.
Deux brillants intermèdes complèteront 1q
spectacle.
Prix dVntrée 13, stalies et galerie 2_).

CIRCO OLYMPICO
«_&*__r____naa'_«v._a_s m>..'M?s-..jií^.

CAMPODES.CHRISTOVÃO
COMPANHIA BARTHOLQmEQ
HOJE
QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1865

Tem**•*>üin escriplorio único das Favoritas
BSua do Lavi-adio

RESPONSABILIDADE E

S<8

rHOJirTIDÃO

AO PUBUCQ

Adolpho Cohcndoz, gerente da empreza de muft-,Uj_)uvuiv*,
£3>OCÍÍIO
danças da rua do Lavradio n. 76, previne aos seus
numerosos freguezes que, para evitar enganos, as
carroças da rua do Lavradio n. 7o, são as Favoritas
são da mesma casa*
-^Jt-*.»»»
eocüreitar
^_«,___ o não",is Andorinhas que não

ADOLA-SE iillllillfl

| I 1 ÍJ

¦/...'.>

II).

76

I \ÀMM

elaStlGft,

Os artistas Marlinho Corrêa Vasqucs, Francisco de Paula Mondar e sua fionliora D. Francisca Luiza Mondar acham-se fazendo parta
da companhia da Bohemia.
A associação congratula-se por estas acqnisiçGes, maxíme pela volta ao theatro do popularissimo artista Marlinho, a qual nao deixaní
de ser festeje tia pelo publico, que tanto lameutava a sua ausência da scena íluminense.
O actor Martinho estreará no drama do actor
Pimenteí A Negação da Família. Elle presta-se
entretanto a dar por esta semana uma representaçao com 0 Noviço, O Anjo da Paz ti o Mascate Italiano.

som

il MTOllfM

RUA DO yy viuuK.1

^afpiluías, Praparadas^rfinspeceâo pes- MÚ°^
"':ll!"^a^a^i'i',!_7dy-

dcbaldu
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PREHiADÒ NA EXPOSIÇiO DS 1861
Grauáè e variado sortimento cie fundas cie todos os

Tísica.
Tumores.

por,-'m

rep lidos c halõados esforços á

1E

III

/!

medica,

fazer u>u da
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pi»
ifi.0

faeuklivlc

IlilO s.-v.

i.íecoivimeivhi-se

_

S

aianuulos, :e:.-ilo vendo

mais

duran!,'todo esto tempo quasi íoihi :; especio

(llUTCVils c

?"mpro que algum symptoma revela a existência
mui»: pcejüiniijõcr; o iniiiaçõci d'c.-ii natiuvza
'¦.¦
peslas eiifermidadtis, deverá acudir-se sem demora
tão
liils_. !:"o doshiíí;:
virr.i'-- alífiuna.
ao emprego das pílulas de llolloway, regulamlo-sa
aconipanliaiii
a cada
ín-l,-is inslrucçõns impressas que
caixa, pois do outro modo poderiam resultar funestas
conseqüências. Estas pílulas sao uni remédio infallivel para Iodas as enfermidades do canal alimentício:
asseguram a digestão completa dos alimentos, e obram
com extrema dojura sobro o estômago, « ligado, es
intestinos e os i-bis. Como medicinas co u-iras, os romédios llolloway não têm rival, o por conseguinte o ,.,. As carroças do mola,'Andorinhas, as mais próprias nara a conducção e transporte de trastes, mobinas, pianos, louca, otc, ele, alugam-se por preço razoável.
doente deveria lê-lo sempre á mão,
As pi', lios llolloway são mais especialmente eUicazes . ara as moléstias seguinte
itvuropesias.
lcioricia.
Indigeslão.
InQammação.
Enxaqueoa.
Irregularidades do manstruo.
Lombrigas.
Lunibago.
Dírd de pudra.
Manchas oulaneas.
Nevralgia
Jfetcnçn-.. do ourina.
Khoiiiiiatismo.
Symptomas sacucclarios.
Febres terças.

o seu

M-.l
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1! AFFHCÇÕKS ASTIIMATICAS.

Sn é auxiliada a operarão destas pílulas, fitmeiilaudo n garganta o o peito duas vezes por dia com o
iiiigueiilo de llolloway, e lendo cobertas estas partes
eoii.siantemeníe da dila preparação, se encontrarão
iiiíallivclnientti melhoras eflieazes para asllima, as
tosses, as constipações e bronchites. Estes remédiomoderam a rapidez da respiração, refrigeram os ori.àos delia o removem destes a fleuma que procura
obstrui-los. O uso, segundo as instruecões dos medi
canicntosrio llolloway, so ha encontrado em extremo
eilicaz para curar, não 8(5 as tosses o os rofrindos.
.-"LMião lambem a asllima, ainda quando a moléstia
(¦oiitava muitos annos de duração, e os enfermos se
enconlravam em um estado íãõ lan.eiitavel, que aponas ousavam deitar-se por momentos com receio do
que o eatarrlio os sufibcasse.

que

,. vinonhii i.-;'.,,'i,an,;ii tornou d" novo íi í-cviver
i".)l seu c ::'.";;iO : r.ol; ;- io.!- ¦"' •::;: o i), il''Voln ill-

e iiililivi!r..li.--.-i.' atiavi» d:-!-. í, cMci; ,s n::i's
',¦
• -ii-,:-'•¦:: (io corpo. i-X]:-»llludo III.1
Ultilll.l
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lui-: e-iiír.i ue pouco li iiiiio, livre oe
sei: irr -in-.ulie.v; i - f-taiio de d.-se»pi ro, e u (ioce
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tiDiieutc cerír,,

11,.

Vi etll-Il:) jil-iubai'!-.!. ,.il-.i-si ,|iie iiif-íniilnneo
'.'(•¦'i-i-d-o fui '.-eiilnileiva.
]i-,r i-cte i-.ustiio.iv,.-!
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•;,.i',,,r co .Ji,i:^:i,- ¦ ,!,,:¦; !io-,ih,-.-,s co s-s.
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-,-IOi-, i:,ii!irdíniiiiiu•!.'";¦•/. .ir,: !,--.'!t\n ', ,,i-,:-.

UEBlLlllAIiB OU maiTABIUDAlIZ DOS NERVOS.

liiiccf;. ainda

ilhiink'vidr, tendo p>sto du \)iirtci toda u le e
c iníiuncn cri inedc-iuns, e nn realidade pai-ecin
([iié paru c.ie não lhe restava mais esperançu

snílViiiiwir.-.s, eis ou,- milagrosamente cor (br-

jarar a mr.rclni lenta c distriiid-irn d,- tão borri vel i-nlei-inidiidi-, o tndoi» t», meio:» o cí-foi-i;,!.

1 III»mi} HlSIL

Termina o espectaculo cota a muita applaudidti comedia om 3 actos

Todon aquelles qno u" nchão sujeitos il sof.

espalhadas por sobro cliileveiitca pnrtes de sen
cnrpii., tcntluuniudan t\u.>--. sobre o [leilodo pó

i,-iiva li-i.nsHirinri'ioi!.. <> conto n'uina i-nornuL-lii riça viva ,• ns(|Uci-osa,
Durante todo ,-:!,-

imsoniiKSs nn vigacoj no estômago ü nos iniest.«os.
listas pílulas potlom ser recommeDdadas com con/innçn. (orno o remédio mais innoconto o ao mesmo
"íonijio
o mais seguro contra a itidigestão, a (lactulonda, n curdialgia, as dfires cio eólica, a eonstipação,
(.! cmfira contra Iodas as moléstias procedeutes de
desordem tio estômago ou dos intestinos, lim todo
n (.;,.o do moléstia, o olíjccto a que o doente dçwcria
dirigir, priaoipalmonlo sous esforços, ora de corrigir
o iloscifivmjo cio estômago, cujo órgão i purificado i
fortniiicido simullancamonte c mi o uso dra pilulns
ti - llolloway. lista medfc*n!.?ni_de-sa tomarem Ioda?
ns circumstancias; pois, ainda quo possua propriepados tônicas e dcpuralivas,sumi_amunlo poderosas,
n acção que exerce é oin extremo suave e não causa
o mòuor iticoramodo ao enfermo.
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Astma.
Ataques de biiis.
(ioiistiimção.
Colinas.
Dcbilidadd.
Diiirrhéa,

l)-r.i!A

provcnieiue do

PD-.QLASH0LL0VAT-

UESOHL-EXS UOS INTESTINOS, fUCTULGNCl.VS,
11VSBKTER1A.
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do A.NTOXIO

POLYPO »0 NARIZ.

IMESTIA 00 FE!TQ.
@
FEITO
II ' IfiGLESTIfl
Dr. L. Travassos
da Costa dá consultas
(-ui sua especialidade, todos os dias, das!)
á í hora da inrdc, oxccplo aos domingos.
Chamados por oscripto. Os doentes do tora
rcinellaiii uma cxpesioiio do seus solfriinuiilos ii rua dos. Ourives n. 86, 1" andar.

temos

EMPREZA e wnacçio no autista
FURTADO COELHO

Wm iíümMwí

]¦',•¦>¦' lioiui-m infeliz lmvliiiniiis cVmuimnoqun
snlIrVia as d u-es nsj mnie atrozes o pungentes
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caso qu,! tão jiüWbltami uto mostro d'uinu umnoira :-. mui» clara o persuasivn o poder da
Kckncuí .!*,(;/'¦,' sobro a moiestia ; ipial seja o
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pSí. dor n. 2, onde será oucoiitrado todos os ft-«g
!5S;,' dias das í) horas ás 4 da tardo. (• fe

TOSSES, ÍIESFIUAIIOS

Kiío

GiMOSi .1 UBiSâ

Francisco do Salles Pereira Pacheco, tom (®t5j
|-«i
t'Í4; íícju escriplorio de advocacia á rua Sele fe-j
j-íg do Setembro, canto da rua Nova do Ouvi- !_>;•

i
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..,¦£.
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D!-! UMA

OS

||
uncarroga-so tlu causas cíveis, crimes o (¦?„,.(
eommcrciaos, inquirições o tlefozas, o do KM
negócios quo dependam dn policia ou quaes- wSÍ
quer outras repartições publicas. K-v,
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LAN MAM & KEMP, DE NEW-YORK

___.„_*- zcndo n lirma a
iiiarj?eni
o solu-u
V. com um prospeclo
inifiiâes V. 1'.,
lim Indo as inieiãesV.
'gorai
no Kti-tixtl em
rspliciuLii*. — Dcpoailo
rusa do Snr. .1. fícstm „ dfagarín central, rua do
Sao Pedro, n» 102, fu.- <¦« «ü-iiieit-o.

1

LANMAN &KEMP

A sulsaparilha espuriosa disfarçada no exterior de modo ouc re parece aquella preparada por Lanman & Kemp.
Pôde bum facilmente illudir aos compradores, torna-se pois de absoluta necessidade que cada um, e especialmente os droguistas que
vendem o dito medicamento, se previuain e acautelem-se contra semelhante imposiijáo.
Pedindo a salsaparilha preparada por

<•*:

Roa <k Sabão

Sua efflcaciae
npplifalliveis nos cosos em que seja precisouos cone
antlseptico
estimulante
cul-a como
cursos e assembléa* numerosas, nas localidades
assim
infecciohadaa, na alcova de um enfermo,os deiexcellente
para
antídoto
um
ó
como
maios causados poí oansugo ou suftocasüo,
PREPARADA UNICAMENTE
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<)3>iil.!)aliliic«i dl», Bfira VMV V/{> RCAItKIBlt
om Iniliui na n(l'otc.ij(iM dos Ulhoa ,; das
pnlpoln-as;
•no século do L'X|ierii'neins
1'iivornvein prova sua
ofíicncin nas ophl.i.dminH cliroiiions, puvulontas,
o bmIu-uIiuIo lie. oplilhiiliiiia .liiii niiliiar.
(Koiatono da lis _0|„ ,|d Medecjnii ,1o 1'i.ris do dia UO
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GÂSi CGKRCiâL
JOSÉ FRAZÃO BE SOUZA BREVES & C,
á rua da Saude n. 39, continua a re-|_™^_

ÁS S HORAS DA NOITE

GRANDE ESPECTACULO
«PMO,
CÍBiàlíSIlSlfííâCÍÍ,

Aca-oSmtlâca,
fiOijwiSiba-üfflSí,
JogOS í>S*ííKI|)tC«S_

0 PROGRAMMA
acha-se por extenso nas

CARTAZES

ceber dinheiro eraconla correnle, sob as Typ. do —duhio no hio db janeiru— itua
do Rosário n. 84
condicções quo convencionar.
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