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ASSEMBLÉA GERAL.
SENADO.

DE 6 DB AGOSTODISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO
DE 1867.

O Sr. a_u-arli»_ (presidente do conselho).—-
Compartindo com o nobre senador por Mato-Grosso
os motivo* que actualmente o retrahem, tenho maio
um motivo para nio desejar longos debates: a obri-
pacào em que estou de ir assistir na outra câmara a
discussão da lei do orçamento, necessidade indeeli-
navel para o paiz, empenho de honra para o go-
verno e os representantes da nação.

Agradeço a S. Ex. a declaração que fer de que não
era opposicionista nesta matéria. Quanto a nào ter
confiança cega no governo, asseguro-lhe que o go
verno nao quer confiança cega de ninguém, particu
larmenta neste assumpto.

Desejo que a sabedoria do senado manifeste-se
sobre este objecto com toda a franqueza, fazendo
eahir a proposta se puder substitui-la por idéa
melhor. .

Náo ha aqui questão de amor próprio; cedo o lo-
gar a quem o puder occupar com mais vantagens
para o paiz: o que este precisa é que as difficul-
dados do memento sejão vencidas, que haja uma lei
dc orçamento. Oi princípios são tudo; os homens
nada.' Penso qu« a proposta ê indispensável; acima,
porém, da minha convicção, das habilitações do go-
verão, está a sabedoria do corpo legislativo, a qual
u governo invoca.

Antes de entrar na matéria da proposta, o nobre
senador trouxe uma questão preliminar: se o go-
verno podia, nem oflensa da constituição, apresentar
uma proposta para emissão de papel-moeda, visto
que pela eonsiluiçào ó exclusiva da câmara dos
Srs. deputados a iniciativa de impostos, e na opi-
ni3o de S. Kx. o papel-moeda é um imposto.

Senhores, o nobre senador pela Bahia (o Sr. vis-
conde de Jequitinhonha) levantou o anno passado
rsta questão.- mas declarou logo que, no seu modo
de entender, o papel-moeda nào £ propriamente
imposto. Nem S. Ex., tão illustrado como é, podia
su.*ití*ntar o contrario. Nesta matéria não são arímis-
sivoi.t inethaphoras, e diante de uma analyse rigo-
rosa ninguém pode sustentar que papel-moeda é im-
posto.

A lei de 12 de setembro de 18G6 já resolveu a
qutí-tão da pretendida oflansa ás prerogativas da
outra câmara ; tambem essa lei, iniciada no senado,
autorisava a emissão de papel-moeda, e não se
julgou que usurpasse a iniciativa, pertencente exclu-
sivamente _ câmara dos Srs. deputados.

Embora a lei de 12 de setembro só autorisaxse a
emissão de papel-moeda em substituição de papel do
banco, isto não moda a natureza da questão: o des
tino da emissão nào lhe tira o caracter próprio. Se
papel-moeda é imposto, então o senado iniciando
em 1866 a lei de 12 de setembro offendeu as prero-
gativas da outra câmara, o que se não poda sus-
tentar.

A verdadeira doutrina é esta: o imposto, Sr. pre-
siáente, ó uma parte da propriedade do indivíduo

3ue 
este cede p*ra as despezas do Estado. A emissão

e papel-moeda nào traz aos cofres públicos a pro-
priedade do indivíduo para as despezas do Estado,
A emissã- de papel-moeda tradux-se na obrigação
de pagar em numerário, em um prazo definido ou
uào. uma quantia pela qual o governo fica respon-
savel.

Logo. o papel-moeda é um empréstimo, e uma di-
vida, entretanto que
thesouro nao £ um empréstimo, 

"nio 
é uma divida

que o Estado se obrigue a pagar a todo o tempo.
• O papel-moeda ó um empréstimo gratuito. O no-
bro senador desconhece empréstimo sem juros, mas
isto é cousa muito usual A idéa da ser gratuito não
«* repugnante, não é irreconciliavel com a nutureza
do omprestimo.

15' incontestável que o papel-moeda quando su-
í.erabundadeprecia-s-:mas este inconveniente tam-
liem nào altera o caracter da emissão, náo lhe dá a
natureza de imposto, porque o numerário está sujeito

dos pelo procedimento do senado na sessão passadae do governo na presente sessão.
Posta de parte, pois, a questão prejudicial, que não

procede, fica desobstruído o limiar para o exame da
proposta.

Sr. presidente, tratando da approvação dos credi-
tos, fez o nobre senador uma fineza ao ministério,
quando disse que, com quanto alguns lhe parecessem
ter sido abertos sem grande attenção ás regras, toda-
ria os approvava, porque as despezas foráo úteis, as
intenções do governo louváveis, e tudo isto emfim
havia já cahido no domínio dos faetos consummados.

Agradeço ao nobre senador sua benignidade, e de-
sejo muito que o senado, convencido de qne as des-
pezas foráo úteis e as intenções do governo lonvaveis,
dê sua approvação aos créditos; mas protesto contra a
dontrina dos faetos consummados, que transtorna a
máxima de Thiers: « Grand controle après, soit;
mais un peu de eonfiance avant. » Este é qne é o bom
principio: deixar ao governo certa latitude na deter-
m inação das despezas reclamadas pelo serviço pu-blico, mas, depois dellas feitas, a mais severa' fisca-
lisaçào. A doutrina dos faetos consummados nada
tem por conseguinte que vér aqui.

Quando o governo apresenta-se francamente, e de
clara que não pôde prescindir de certos meios abem
do serviço publico, os que depositão confiança nelle
devem antes deixar-lhe liberdade para governar o
paiz. Feitas, perém, as despezas, quando o serviço
publico já não puder soffrer, toda severidade na
fiscalisação será pouca.Não penso que seja condição do progresso do re-
ffimen constitucional enforcar-se um minütro, como
jà o disse alguém ; mas entendo que a erroneae pre-
judicial doutrina dos faetos consummados não deve

ações completas e exhibidos os documentos, porque
ratava-se de uma aceusação claramente formulada.
Ao nobre senador, porém, parece que bastarão as
observações qne tenho feito, porque S Ex. até re-
conheceu o melhoramento qne tem havido em uma
parte deste ram* de serviço.

Passando k segunda parte da proposta, isto é, a
decretação dos meios pedidos, o nobre senador, Sr.
presidente, tomou como ponte de partida a verifica-
ção do déficit mostrando que havia dous methodos
para reconhecê-lo, o que é incontestável; mas, como
S. Ex. aceitou o methodo preferido no relatório,
vou acompanha-lo no exame que fez.

Pelo relatório o déficit de 1866 a 1867 é de
36,701:5100395, mas semelhante resultado é obtido
por mera estimativa. A synopse de 1865 a 1866,
distribuída no senado, mostra que este exercício
recebeu do de 1866 a 1867 um supprimento de
36,000:0008. O déficit total, portanto, no fim do
exercício de 1866 a 1867, calcula-se na somma de
72,000:000$ a .3,000:000$, resultado igual ao que
achou o nobre senador pela provincia do Pará,
quando orou sobre o voto de graças.O honrado senador por Mato-Grosso aeeita o cal-
culo da synopse quanto ao déficit de 1865 a 1866;
pôz, porém, em duvida a estimativa do déficit de
1866 a 1867, e fez-lhe varias reducções. Ora, o de-
/ictíde 1866 a 1867 demonstra-se evidentemente
com nm simples raciocínio: teve esse exercício de
recursos 71,500:000$; a sua despeza monta a
110,200.000$; logo fica alcançado em 36,700:000S.
Reunindo esta somma ao déficit de 1865 a 1866,
qne o nobre senador não contestou, chega-se ao de-
ficit total no fim do ultimo exercício de 12,000.000-

73,000:000$000.
jamais prevalecer nas nossas câmaras. No calculo que o nobre senador fez para re

tf 
' * ¦ ^  O Sa. Silveira da Motta E esta theoria dos

faetos consummados é que tem matado o systema
parlamentar entre nós.

O Sr. presidente do conselho : — Entendeu o
nobre senador, Sr. presidente, que a lei de 9 de se-
tembro de 1862, na parte relativa a transportes de
verbas e abertura de créditos e supplementares, foi
imitação fiel do que se fez em França, a instigaçòes
do Sr. Fould. E' um engano de S Ex. ; a idéa dos
transportes nào é nova entre nós, data de 1833.
A lei de 1862 restabelecendo os transportes não aca
bou com os créditos supplementares e extraordina-
rios como se fez na França, conservou-os, com certas
cautellas; algumas de suas disposições não têm sido
bem entendidas, más eu tenho-as restringido o mais
possivel, e pretendo solicitar da «amara que consigne
essas restricci.es em lei.

Por exemplo, não entendo que se deva fazer trans-
porte de verbas intactas, nem de verbas cujo ser-
viço não esteja acabado, porque não sei como se
possa conhecer qua 

'
serviço continiia.

Em 1862, portanto, não se seguiu ás cegas a idéa
__ __. __**___*• I .1 __________.-____,l_________ ____."•__ !_____  _ _ *_

duzir o déficit de 1866 a 1867 começou por cortar
3,24-:506jjl93, resto do credito extraordinário con-
cedido ao ministério da guerra em 10 de agosto de
1866, baseando-se para isso na exposição do credito
de 30 de março ultimo. Pareceu a S. Ex. que, tendo
esse resto de credito figurado naquella exposição
para ostentar economia, deixou de ser contemplado
na fixação do novo credito, e que, conseguintemen-
te, só por duplicata pôde apparecer intacta tal verba
na apreeiação de que se trata.

O nobre senador, porém, não reflecte que a mes-
ma exposição mostra que, se não se contasse com
esse resto de credito, o déficit do segundo semestre
de 1866 a 1867 seria de6,25 4:000S e nãode2,906:000íf

O Sr. Paranhos:— Veja V. Ex. a tabeliã;
O Sr. presidente do conselho:-»- A tabeliã diz

isto.
O Sr.barão de Cotegipe:—Aliás seriáo 16,000:000$
O Sr. presidente do conselho:—E'exacto, se não

ha sobras em uma verba cujo se aproveitasse a sobra, então o credito extraordi-
nario seria de 16 000:000* Não pôde pois,

„__ - .--_ dar-se duplicata quando se aproveita um resto dedo Sr. Fould, que aliás cahiu logo em descrédito em credito para attenuar um déficit, que seria maior se
França. não houvesse esse auxilio.

O nusso systema é mais completo. Por maior que O primeiro corte, portanto, qúe o nobre senadorseja o cuidado com que se discuta o orçamento, ha fez na estimativa do déficit de 1866 a 1867 falhousempre verbas excessivas e outras mesquinhamente completamente.
dotadas Assim, os transportes contidos dentro de .Cumpreaeoraexaminarooutrocórtede29,000:000«, nobre máaã^^hz-mStm^S^^^M^wncertos limites são indispensáveis; bem como os cre-, isto é, 25,000 000$ da reserva metallica comprada ao operações de credito; o thesouro chega a uns_111.-_-._1...,..-:..« nn«.«„rt_.= .-_•- ... • - '33,97i.000#, eliminando o credito de 4,071:000«

O calculo dos meios que o relatório contém é
exacto. Montão as autorisações a 102,500:000$.
Destas autorisações usou o governo fomente até a
somma de 64,500:000». restão 38,0-O.OOOS; mas.
como a proposta de credito excluo 4,071:000#,diffe-
rença entre «receita orçada e a despeza decretada na
lei de 15 de junho de*1866, não ficão 38,000:0005
e sim 33,000:0000, que com os 8,000.000$ de ante-
cipação de renda que a lei permitte importão
em 41,000:0005000.

O nobre senador cortou 283:000- de indemnisa
cão de prezas das guerras da independência e do
Rio da Prata, porque (disse S. Ex.), não tendo
havido déficit no exercício em que se fez esse paga-
mento, havia caducado a autorisação, estava annul-
lado o credito.

Sr. presidente, as despezas com a indemnisaçãe
daquellas prezas começarão a ser satisfeitas no exer-
cicio de 1862 a 1863, no qual pagou-se a quantia de
277:000$; em 1863 a 1864 pagou-se a de 118:00011,
e assim por diante: ora, todos esses exercícios tive-
rão déficit, segundo consta de uma tabeliã que anne-
xei à um discurso que proferi na outra câmara: logo,
o próprio nobre senador estabeleceu o principio que
condemna a reducção que pretende.

Se as câmaras quizerem acabar com todos estes
restos de autorisações, e votar de novo uma somma
equivalente, ao governo é isso indifferente.

E releva notar como se fez o calculo: não foi con-
siderando que as autorisações dadas para operações
de credito se entendem (como se sustentou o anno
passado) para preencher a differença entre a receita
orçada pela lei e a despeza feita; tomou-se a diffe-
rença entre a receita arrecadada e a despeza votada
Isto é sem duvida respeitar as formulas coustitucic—
naes e os bons princípios financeiros.

Mas o nobre senador achou contradictorio o the
souro porque á pagina 7 do relatório da fazenda, tra-
tando do calculo das autorisações, referiu-se á recei-
ta orçada do exercicio de 1866 a 1867 na importan-
cia de 5,000.0000, entretanto que á pagina 5 do mes-
mo relatório conta com essa receita no valor de
60,000:OOOj5!000.

Ainda aqui o nobre 3enador não tem razão; as hy
potheses são diversas. A' pagina 5 o relatório trata
de avaliar todos os recursos e ônus do thesouro paracobrir o déficit, e então calculou que no exercicio de
1866 a 1867, a receita, incluída a renda da estrada
de ferro e donativos, podia elevar-se a 60,000:000$,
em vez de 55,000.0000, em que estava orçada pelalei.

depreciação tocar o extremo que os impugnadores
da medida temem.

Eu poderia aqui invocar à opinião do nobre s»na-
dòr pela Bahia (o Sr. visconde de Jequitinhonha),
quando o anno passado procurou conservar o direito
de emissão ao. Banco do Brasil; dizia então S. Ex.
que o mercado não estava saturado de instrumentosde permuta; entendia que em circumstancias extraor-
di nanas, tendo desapparecido a confiança, arruina-
das muitas casas bancarias, havia necessidade desomma de meio circulante comparativamente maior

Pf?aei?uando ° credito existia.
.O nobre senador calculou, que só a casa Soutodispensava nesta praça 20,000:000$ de moeda cor-rente; acabados, porém, os cheques e outros expe-dientes que dispensão intervenção de meio circu-

Jante, quando toda a permuta se tem de fazer me-diante moeda, é evidente qne os canaes de circula-
ção podem admittir muito maior somma de meiocirculante.

Que comparação pôde haver entre a massa dosassignados em França, entre a do papel-moeda emit-tido nos EstadosrUnidos, e 45 ou 50,000:000$ que o
governo do Brasil pede, em circumstancias tão espe-
ciaes,.para, se fòr indispensável, emittir com toda acautelia e não de chofre, como se disse?

Senhores, o nobre senador observou que a circu
lação fiduciaria. se passar este proposta, ficará ele-vada de 118,000:000$ a 194,000:000$00o!
. f 55ui 2n/»«°^rei senador esquece que nesses194,000.000$ (calculo errôneo, porque suppõe que
t~ _fiE?ÇS5Í? pede enaissão na importância de76,000:0000) entrâo 45,000:0000, cujo resgate corre
por conta do Banco do Brasil, e deve ter começado
em julho deste anno na razão de 5% ao anno" E',
portanto, u x a somma que tende a diminuir todos os
dias.

A' paginas 7 do relatório trata-se de outra cousa;
quer se conhecer a quanto montão os restos
das autorisações, e então não se devia ter em vista
para o exercicio de 1866 a 1867 a receita presumi-
vel, mas a orçada na lei, que foi 5,000:0000 menor
do que aquella que suppõe-se terá de ser arrecadada
Aqui o thesouro comparava a receita da lei com a
despeza decretada.

Senhores, considero a questão muito clara, e fico
realmente confuso quando observo que uma intelli-
gencia da ordem da do nobre senador comprehende-a
tão diversamente 1

Como conseqüência de suas pesquizas, conclue o

ditos supplementares e extraordinários, que são da Banco do Brasil e 4,000:0000 importância da emissãonatureza das cousas. do papel-moeda para pagar os bilhetes do thesouro
O que os publicistas francezes desejão para o seu íue existião na carteira do mesmo banco.o. •• Sr. presidente, tenho já explicado muitas vezes o

meu procedimento neste assumpto; mas, como re-
paiz, Sr. presidente, ó o que temos: £ que as cama-
ras inlervenhão nos negócios públicos, fiscalisem amarcha do governo, e tornem effectiva a responsa-

_-.„ V „ _,..- ;a. j.
pet*í-se agora a objecção feita na outra câmara, sou

o imiMsto nue sn reeollu. ao,1íll")ade dos seu? a<*'tos- E* o que já temos, apezariobr'^° a tornar a dlzer a mir,ha °Pinião*0 W?il-_l? q.UA !e..r_!-ft-_ de haver aqui ha pouco f .liado em Baixo I.nperio °* 25,000 000$ em ouro, que o governo comprou
parlamentar o nobre senador pelo Espirito-San o : ao Banco do Brasil,forào exclusivamente destinados
para que isto se pudesse dizer era precizo que as aos vencimentos do exercito e armada que estão fa-
câmaras procurassem adivinhar o pensamento do go- ze'ido a guerra no Paraguay, e esse ouro foi com-
verno e empregassem sua actividade a bem das con-;PradcN na° directamente com papel-moeda, mas com
veniencias pessoaes dos seus membros. Sinto, pois,j° produeto de bilhetes.
3Ü-. 

°ATh™ s*n*áor, Pela Provincia do Espirito- O Sr. Paranhos : — E' despeza que está fóra doSanto desse semelhante aparte, que não repelli logo orçamento ?
poique fujo o mais nue posso de dar aoartes. e d'ora' nc ^ .
em diante muito mais aPa"es, 

a ora 0 Sr. presidente do conselho : — Eu dou conta
Estranhou o nobre senador que haja despezas n_o!_$níiXra£? °f "latorÍ0' ond$ se,-diz que ? ?uí°classificadas hn balanço de 1864 a 1865 e na synopse SSS#*3Sm£W 

^^ ? destJno especial de
de 1865 a 1866. Pareceu aS. Ex. nue acmelle balanço Pa^r.os vencimentos do exercito e da armada. Não
contende sem clãs-i/icSçãoSfSS contei 

com o recurso dos 25,000.0000 de reserva me-
feita pelo ministério de estrangeiros^ envolve iij_?.__,,.ca n? ?a.lculo dode/icit, porque Umbem nelle não

igualmente a depreciar-se. A depreciação ó um vi-
rio inhorente a todo o meio circulante, que se cor-
rige por si mesmo quando a circulação é metallica,
ou pela prudência do emissor quando ella é d? papel.Mas, aasim cimo o risco de depreciação do meio
circulante mètallico não autorisa a considera-lo um
imposto, liiulitMn a depreciarão do papel-moeda não
habilita ao nobre senador para considera-lo como tal.

N» opinià*> de S Ex. a proposta olfende a inicia-
tiva da câmara temporária, embora o art. 15 § 17° da
constituiçãn disponha que compete à assembléa ge-
ral determinar o peso, valor, inscripçâo, typo e dc-
nominaçSo da modda, porquanto (diz o nobro sena
dor por Mato-(írosso) esta disposição da constituição
.só prevalece em relação à moeda metallica.

Eüquecã S. Ex.. pois, que è justamente nesse ar-
ttgo e paragrapho tia constituição nue se vai buscar
base para sintentar que a emissão cie papel-moeda é
uma funeção nugestatica, e não um direito indivi-
dual; se 

"a 
interpretação dada pelo nobre senador

fosse etária, ficaria à vontade do3 indivíduos emittir
bilhetes ao portador e i vista, o que frustraria a at-
tribnii;ào dada à assembléa geral pelo referido artigo
e paragrapho.

E, pois, Sr. presidente, se o direito de emittir pa-
pM ao portador e ii vista nãoé uni direito individual,
mas uni direito magestálico, daáttribuição da assem
blé.i írf-ral. não vem ao caso a argumentação do nobre
senador pela provincia de Mato-Grosso.

Para que a câmara dos deputados pndesse reiviri
diear sua exclusiva prerogativa. era preciso que
papel-moeda fosse, no rigor do termo, um imposto ;
mas i»5ú o é de corto.

Foi por isto que a câmara dos Srs deputados não
impugnou.ágòra o procedimento do governo, nem o
do senado, quando, o anno passado, tomou a inicia-
tiv:i da emissão de papel-moeda.

De ser a câmara lib.*ral( circuinstancia trazida pelonobre senador p.la Bahia o Sr Cotegipe ) nào se se-
>-iif que deva entender à vontade os artigo» da con-
stituiçào que estabelecem snas prerògativas, nem
1-1-os'pPr invadidos quando naiu de leve forào ataca-

Cumpre ainda notar que a emissão bancaria cir-
culava em districtos dados, ao passo que o papel-moeda «yra em todo o império Portanto sendo mais
largos os canaes da circulação do que quando gyra-va papel do banco, a depreciação não se ha de fazer
sentir na escala em que se tem figurado.

Na depreciação inilue grandemente o espirito de
especulação como muito bem disse o nobre senador.
Sabe-se de que maneira as cotações são feitas na
praça do Rio de Janeiro; ás vezes o capricho é quedetermina o preço. Ainda não se emittiu papel-moe-da e o cambio está pouco acima de 21; porque será?
pela emissão em perspectiva? não senhores; é pela
prolongação da guerra no Rio da Prata, pelo receio
de que ella continue; é pelo receio de guerra na
Europa, é por importantes quebras na praça de
Londres.

Tambem não se pôde dissimular, Sr. presidente,que deve contribuir para a baixa do cambio o modo

dia em qne os possuidores da divida üuetuante exie
girem embolso; isto é ponto de honra para o paizpara o governo. Mas aiuda ha um resultado, Sr. pre-stdente, que o senado não pôde perder de vista, e é
que ã medida que o governo fòr pagando a dividaüuetuante, lançará na industria e no commercio o*capitães que estão empregados nos bilhetes do thesouro.

O Sr. Silveira da Motta:—Lá vão outra vez
para o thesouro.

O Sr. presidente do conselho : — Vou a esta hy-
pothese que tambem é um dos fins da proposta. Sea guerra continuar,contra toda a espectativa, mas em-nm se este facto se der, o governo, que não pôdeobter já meios por novos impostos, que não pôdetentar empréstimos estrangeiros, poderá contrahirempréstimos internos, e obter meios para proseguirna guerra por algum tempo, se, paga a divida iluc-tuante actual, poder volver ao thesonro uma partedesses capitães.

E' preciso notar que nem o governo quer emittirde chofre todo o papel-moeda para que pede autorisação, nem considera ser o papel-moeda o únicomeio que lhe resta. Q governo não prescinde de em-
prestimo interno mediante a venda de apólices, edeseja lançar mão de bilhetes do thesouro com ou-trás condições que as aetuaes; mas para esse fim é
preciso que alcance a autorisação solicitada, relativaá emissão de papel-moeda.Foi assim que procedeu Pitt: usou do papel-moeda, não como meio permanente e principal, mascomo meio de thesouraria, emquanto ia consolidandoa divida.

Quando Chase e o seu súccessor estabelecerão nosEstados-Unidos os green-baks e os bancos nacionaes,uão deixarão de emittir papel-moeda e em escala ex-cessiva, o papel para aceudir ás circumstancias im-
penosas do momento, os green-baks e os baneos na-cionaes para haver os capitães disponíveis do paiz,meio engenhoso que deu «abo da theoria da liber-dade bancaria dos Estados-Unidos.

Não excluo, portanto, o recurso de bilhetes com
JUF0S! apresentado na outra câmara; o que repellifoi a idéa do empréstimo forçado por meio de titulosde divida com juros. O que desejo, sobretudo, é darinova fôrma ao empréstimo actual, porque não se
pôde continuar a converter o thesouro em um banco.
[Apoiados.)

Sem o papel-moeda como ha de o thesouro pagara immensa somma de seus bilhetes ? Na outra ca-mara quiz-se papel, mas papel dourado; erapa-
pel-moeda, como o da proposta, porém pagava iuro
pesado.

Disse-se que tal papel offerece mais garantias. Senhores, confundo-me perante essa apreciação ; não.,__ _„..-. w...i.-,u„ )«n<» a, -Liai-la uu cauiuio o uiouo n„j. _.:_j_ _,__ v. 7 --«__ , .—w
por que se tem figurado as circumstancias do paiz; ai-1 £„ 

® 5- f con-ceber com.° é<Iue a promessa de pa-
guns membros das câmaras não descrevem a sitiiac3n!?armais * mai°r. í?Mntl* do que a promessa de
como
et. de centenas de milhares
vozes echoando no paiz, vulgarisadaspelaimprên"^"*,"'
sa, fazem crer que nossas circumstancias são peiores- -
do que é a realidade '

membros das câmaras não descrevem a situaçãoi£"J^ Ln 
™» 

n ii? » !.* I^V Prom,essa de
estando tudo a abysmar-se diante de um defi-^L ? l O bilhete de 500$ do papel-moeda_.. ,. -_,_7 de contosldeeréism? t£ iPedKio pelo. «vernojé uma promessa de pagar_h<_c y bilhete de 500ff do papel áureo da opposi-

I pedido
500f

câmara temporária proinettia pagar 5bÒ<f _mais o juro. Mas qual era a garantia de ambos ? A
Se todos os representantes do paiz se reunissem pafca 

ÍÉ££i. «„ •, ,neste terreno neutro para não exagerar o estado de'..„« *™ «« arguinenle,Sr. presidente, com o exemplo
nossas cousas, para averiguar desapaixonadamente,J^^;;raÀ:Vf 2?.P/i?e'i? Vj?" compre attender a
a situação do paiz, e remediar os nossos males, os' S£u' £ UÍ0S unidos círcuíao em grande

noío__ «-__, a n estranhos não farião o que fazem, a ODÍnião nüblicaiP Europa, sobretudo em Inglaterra, sendo
pelas razões dadas na proposta, e o resultado, como nio 8a desvirtuaria. Já se chegou aíscrevKS pag0S 0S Juros no Baneo de Londres. Por venturase vê, é, com pequena differença, o mesmo aue _ m*nA— ^* • «tuegua* escrever aquiiÉ!Stam
apresentão os cálculos do nobre senador.
se vê, é, com pequena 

"differença,.o 
mesmo que e mandar dizer para a EuropaVe era intenção Yo

T™,p„iS,o.h..o„™
de operações de credito, os quaes com 8,000:00!)# de
antecipação de renda prefazem 41 971:000$ E por-
que o déficit calcula-se ser de" "73.000:000^ 

poucomais ou menos no fim de 1866—1867, secue-se quefalta autorisação para cerca de 31,000:0009, que se
pedem na proposta de que se trata,

estabelecido na Europa, que não houve nem haverá
ali quem dê credito a semelhante noticia.

estamos no mesmo caso ?
Depois, é uma questão de palavras, essa de pre-ferencia entre o papel-moeda que a proposta pede eo bilhete com juros. Na Europa, os mais conside-

rados escnptores de economia política reputão os

Napropostapede-seautorisação para emittir papel-?ffovernní>«npr_j nníi»r»mu»». „'•moeda até a importância dos bilhetes do thesouro,??, ^f^?mffí"J??J?Jl^u_^S^J?,n*
que circulão, isto é,

Voltando á questão do papei-moeda. entendo qaai3.reen-°m^s papel-moeda no rigor do termo; a garannão pôde ser resolvida, nas aetuaes circumstancias do tia está na palavra do governo; é uma promessa de
paiz, pelo rigor d* theoria e sim á vista das circum-:P.a&ai"enl<:>' embora com juros, e faz vezes de meio... ,_.._.„ circulante; 

por conseqüência os green-baks são papel-moeda. r *8tanciasdopaiz. Temos uma guerra cujo desfecho o— no espera poder em breve annunciar ás cama-
mas emfim tem-se prolongado e ainda continuajras

tiucaçáo. O nobre senador e-^beucòbSSè^&S^6^^^ °~oniis d?.8 ^mentos a
qua um artigo especial do relatório do mimS^de;9^^! í°„* 

conl,,nAuâ° a Ser aPP.1,cados- Aestrangeiros informou á assembléa ceral nue a des-'.-» es'e,mJ0 se lô«» pago vencimentos do exer-
peza desses 3,200:0003 resulta d.tiípr&E,'feitos! VÍ&^tJ1™'!™^-*}^**^ •? 1866--¦• *• - - a i««>7, donde se ve que o ministério actual não recebeu por inteiro os 25,000:0008 do banco.

Se na demonstração

aos governos argentino e oriental." Sendo assim,como pôde passar pela mente do nobre senador queo thesouro ou o ministro da fazenda quizesse fazeruma mystificação j
Demais não sabe o nobre senador que o thesouronão pôde classiticar as despezas que os respectivosministros não classificão? Ha alguma verba ou artigona lei de orçamento a que o thesouro pudesse levar,

por classificação, aquella despeza? O nobre senadornão a pôde apontar : a despeza, portanto, havia porforça ficar por classificar no thesouro.
• oífr,anit2i.á3 outras despezas que no balanço detSòi a 1865 ficárào por classificar, eu disse na"outracâmara e repito que isso provinha dc não haverem che-
gado os documentos respectivos para servirem na

. . que está â pagina 5 do re-latorio viesse incluída a despeza feita com o emprego
de todo esse ouro, e se oceultasse na pagina anterior
o recurso que para adquirir o mesmo ouro teve o
governo, seria justa a censura feita pelo nobre sena-dor; mas se o relatório não falia do recurso, tambem
não falia da despeza, fica uma cousa pela outra.

Nem admira que assim seja; já tenho dito que odéficit real que resultará da liquidação dos dous ulti-
mos exercícios ha de ser maior do quê se tem calculado;
quando se der conta de todas as respectivas despe-zas, hão de constar todos os meios, todos os recursos
que o thesouro tem tido. Então ficará liquidada e
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A FAMÍLIA T0U-N-1RE.

(Continuado do n. 28_ )
J\.— Vm juntar no Frèrès Provençaux.

(» hotel Frires frovençeaüx, um dos mais celebres
de Paris, é situado á esquerda ila pequena passagem
pela qual as p*nsoas que vôm da rua Vivienne pene-
irão nas galerias do Palais-Itpyal. Tem duas ?ntrá-
-as. urna pela e-ileri-i. outra pela rua Beaujolais.
Duas g-anií-** salas ricamente adornadas oecupão o
;ni lar térreo. Uma escada larga que se \ü da rua
Ue.AUJoInis e junto da qual e;tào sempre dous caça-
«f.irtx, condiu .'Os gr-inilçRè pequenos salões a-isiu*
como aos gabinetes particulares

A clientela eminentemente arbtocratica deste ho-
.trd compoe-*<e principalmente .!_ ricas famílias da
yi^vinm a do estrang-iro. E' tambem « logar qm*
í.-L-f.ueiii a* familia* do arrelnlde Saiat-Gerinain
quando d;'i-l|.e< voiil-dede renunciar por um dia i
rozi-ha du sua prop-ia caía e ir j nlar no hotel.

] lao-sn alii iii-itosjanlares e cêas ; porem, quaud.
tem ,ie chegar depui-» d.» meia-noite, e bom pievvuii
.om aut-ee_eucÍ3, porqus a essa hora fecha-se o
hoH.

Ar.isiittixd.s a servir nào sô ás pessoas ricas,
-üinu Utiibem a pKVeit distinetas, o-> criados têm a
**.oz diMueia e o andar siteucit sn d. b criados i'e boa
«*..<¦>. Cotai' vôiri muitas \.z<.>ii os mesmos convivas,
i*a(>h"(!<ini í>s riahito< iím rrtaiur \;\ríu de entre e!les, e
tt>m o cuidado d« confotniar-se e_ia eitses habitns.

o marquez da Uuzolles era uni dos bons fregue-¦/.r-i d» e.isi; U(.i'-iu tiniu uma mania que punh-*
fora ilo si o Sr. G-iilin. proprietário dõ hotel: a >ie
t|in*tir.ir <t* propósito <us pr.itos e os copos quandoi_i;lí.*ifHVa ao fim <!<• jantar.

E* superlluo (tiz.rque ell-* pagava generosamente
o rn1*' quebrava, pò*"_ni isio fuu barulhoedesagia-
il.iv • as pessoas trauquillas, qu; f jnnâò a maioria
ilos fre^uezi-s.

A'.^ ¦,^* horas da tard.?, to los os convivas du mar
,<,.!).ivà> reunidos no salão do segundo un lar,

vdido por ntri bilhir e que se chuna Sa-qu./ S8
<¦ <)Mr- é pro.
lao-Vc"*de.' >.'atrnilicas cestas de flòros e de frutas
guarnecUò omu"ic.'Ja mesa. A resplandcc-nté luz do
«z t'ix.i;i hnlh.tr üStfiysta.s e a pialaii- Na frente
¦d* 1 *ds loiiviva estavãú <:incò *:<>p ís ile f.rm_s e co-
res diffcrénUv,' d8cH«ad''1,: * diferentes espécies de
viutioü.

Quanto ao jantar, de que C marquei de Rurolles 1
-au lio iiuliij iiiiuuciosainente •Usculi-in alista cou
.. lustre d . hot.-l. n:« |íro':uraro'nos descrnv^-lo
Seria preciso paraUsoape.tna nlegarítc c deli<-.au<i d^
¦uni Uríllat-.-avaria uu de um _lu_.e_i-Moucelel

oceasião em que se orgânisou o mesmo balanço iPerfeitamente conhecida a applicação que teve a resendo certo que, tendo agora chegado, trata-se desse ierTa melallica d<> banco.
trabalho. A demora explica-se pela circumstanciadeestaremoexercitoeaarmadaem paiz estrangeiro;e como na armada é mais fácil virem os ofliciaes de'fazenda prestar contas, o nobre senador viu quemontão a pouco as despezas não classificadas na sy-nopse quanto ao ministério da marinha.

E' caso novo disse-se. Sem duvida ; mas tambemainda não tínhamos tido uma guerra qne durassetres annos, em regiões tão remotas e nas condiçõesom que ella se tem feito. Nào admira, pois, não só
que das despezas do ministério da guerra de 18(ii a18G5 ficassem muitas por classificar, como que ain-da maior lacuna se desse a tal respeito na svnopsede 1865 a 1866. ~ F

Na outra câmara houve um requerimento sobreeste assumpto; mas a questão tomou o caracter deconfiança, e o requerimento não passou. Se assimnào tivesse acontecido, ali leriào sido dadas expli-

Digamos somente que certas iguarias devião tercustado soniínas enormes. Havia sobretudo certosteHet, trazido vivo da Rússia, cujas despezas daviagem terião bastado p-ra fazer viver, durante muitos mezes. uma família honesta de operário.
Entre os vinhos figuravão tambem algumas garrafas de vinho de Constançã c de Stcinberger-Cabi-

net. cujo pnço (trinta francos cada uma) teria feitoarregalar os olhos aos freq-mtadores dos hotéis àa quarenta soldos e dns sopas Duvál;
Quando disse que lodosos convivas e&tavão reu-nidos, eng.inei-nie. Faltava um, ou antes uma ; :.rainha da festi. a bella Faustina ainda não tinhafeito sua entrada

Senhores, disse o birão de Saint-Valitiz, Faus-tina é uma magnífica creatura qae estimo muito,
porem como seus beilos o!h'*s não bastarão paraaquèntar ojaíitar, sou de opinião que nos sentemos

mesa.
Esperemos ain Ia alguns minutos, disse Joãode Ruzolles.

Nào ha perigo que o marquez coma nem um só'..v.narão antes da chegada de Faustina, exclamouuma grande loura que parecia um chorão amarulleci-Io pelo t'*mpo,
Porque? perguntou Ruzolles rindo.Ralharia eonivosco, meu pequeno. Ella saheevar os homens . tlla náo é tol 1.E'alguma cou*a, minha querida, respondeu

.rávèinerito o barão com uma expressão do physio-nomia qus fez sorrir o< visinhos.Ah! é ve:d ide, tornou a loura; basta-lhe abrira boca para ter tudoque deseja, emquanto que eu. .-'ã, 1'ortin, disse um moç», vinde para aquii>roru*;.io aürar pe Ins no uossb j-ir lim.Nüo tem mais log.r. está calculo, respondeuIheobaldii Porttn., que era o protecíòr de Mlle A/.e-lia Lantavfl, joven artista, tlu„ estava para estrearhavia spis anno< nos the ,tr..s do boulevard.Não é c.paz de s*« appròximar. torn-u a h ura.Então o que Uz't—•Hontem à nuiU pedi-lhe úua victoriacavallo.. comprchfcndei» .. para ir aossai os.
E recusou-te? perguntou o b.rão que actuavatodas as mulheres.
LevõU-in'os esta tarde... embaixoComo! dehiixo do braço?
ü Cavallo e o cirro erão de

caro.
E i.chaste-a vai? disse

Em todo o caso, se o nobre senador pretende re-duzir o calculo do déficit de 36,000:000$ applíc.n--do-lhe o recurso dos 25,000:000$ da reserva metal-lica, nào conseguirá o seu intento ; porque se tirarao governo esse recurso que lhe deu a lei do 12 desetembro de 18G6 ha de prover sobre a despeza es-
peçiai a que o governo destinou-o, e assim o algarismo do déficit será o mesmo. S. Ex. nota que nadomontraçâo do relatório não entrou esse recurso
que o thesouro teve, mas esquece que tambem nãoentra o ônus correspondente; desde que se incluirum ha de se incluir o outro; o resultado não soffreráalt-ração.

O nobre senador fez tambem reducções nas autonsacòes para operações de créditos á pagina 7 dorelatório, on nos meios que o governo já tem porlei para fazer face ao dfficit calculado
de 73,000:0005000.

em cerca

e um
meus en-

do braço,

papelão, meu
via. disse o príncipe Mazikofi".um russo que f.dlava admirável nu nte fraiicez como.1 maior paiL* dos ru sos do certa ordem. '

Para um genlleman forrado de ouro romo Theobaldo, é realmente
outro moço.

Dizei-lha isso!

muito ptqueno! exclamou rindo

nde
um

tornou ;i qeia voz a gr.loura; é vaidoso como um macaco, e sendo
pouco excitado...

Espera ! disse o primeiro ruiso, vamos inter-rogar o culpado.
Outro moço e ella forão buscar TheobdJo Por-li li e o t.ou\-_ao para'diante d« Az-lia.

Se s-j tratasse dn Ruzolles, do conde de Mortelle*oa iio príncipe M.izikotf, a historia d.i equipa-
Çífti de papüljjy teria passado por um bom

Desgraçadamente para Theobaldo, sabiâo que elleera ao mesmo tempo avarento e vaidoso.
Mais d. um fidalgo menos rico do que Portin einvejoso dos seus escudos, estavão satisfeitos p'orachar uma oceasião de vingar-se delle pela parciali-dade da foituna. Sempre brincando, o sentarão nobanco de aceusado, e cada um lhe atirou a sua pedraQuanto a elle, rindo, gesticulando e debafendo-se,

procurava em vão fazer frente à tempestade Noentanto por fim. vencido pelo numero e presopela vaidade, acabou por prometter á grande lonr*a victoria de quo ella tinha necessidade para ir sosseus tns.ios Muitos bravos saudarão a capitulação•le Theobaldo. *
No mesmo instante a porta do salão se abriu cPaustina fez sua entrada.
Era realmente uma bella creatura, com seus traçosregulares e caracterisados como 03 de uma matronaromana, e sua estatura um pouco acima da medianahombros largos, cintnra fina e almiravelments bemfeita. Tinha uma helleza ao mesmo tempo plástica e

provocadora, uma belleza insolente, corno dizia si-
gumas vazes o velho duque de Narcimi6re, qiutinha sido o seu primeiro prolector official. Seu-Siaslos cabellos pretos, um pouco duros, se prolon-g*vão até as costas em caixinhos frisados, cuja côr.Ca Vt>n mais c'ara* acal)ava Por se confundir com-i da pelle. Outros caixinhos d > mesmo gênero inva-dião as fontes As sobrancelhas, muito grossaspara uma mulher, porém admira vel me nte arqueadas,fazião sobresahir o azul claro de sous grandes olhos;'-ua ptipilla humida parecia um espelho sobre o qualse. concentra vão os raios esparsos de todas as pai-xoes que animão.o coração de. uma mulher moca.bella, ardente, ávida de prazeres, de fortuna e dehomenagens.

Trazia um vestido de seda còr de ouro, coberto
por magníficas rendas Seu corpinho, muito deco-tado, deixiva vôr lindas espaduas.

A boca era talvez um p ,uco grande, porém quelentes alv\.s, brilhantes e unidos! E esses lábiosvermelhos como uma granida! E duieza, que vida, que aniimcSò nessaaudaz, alt va é s-gura do seu*poder!
Era realmente o vicio em sua poderosa mocidade.« sua infernal helleza, isto 6, antes do soffrimenlo e¦io castigo.

Então! m- us ü'hos, ha aqui uma revolução?
exclamou a belh creatura atirando com o buríious
que tinha nos hombros. sem reparar se havia alguém
para apanha-lo. Bom dia, barão: bom dia, marquez:bom dia, todos. Esperãveis por mim, e estou commuita fome. A' mesa!

A* mesa! repetiií o Sr. de Ruzolles estendendoa mão á rccom-chegarl.i.
Dando-lhe a mâo, Faú.stina disse-lhe a meia voz :lenho contas que ajustar comtigo!Ah! disse o marquezPrimeiro,quero sentar-me ao lado de Mazikoíf,disse a caprichosa creatura, que esperava sem duvidaaguçar o ciúme do marquez.T.nha previsto o teu desejo, respondeu este.Puzerão-se á mesa.
Durante b<do

45,000:000- a 50.000:000# rúmoT^áMd^^t^^^^nM^i1vem por tento a emissão a ser de 30,000:000# comiffida^aDrazoS mS^5%£ õín^ffi —
respeito aos novos créditos, e 20,000.000# por conta 2---- --?™zo_-_uicnrtos' ° W «2o pôde deixar
dos restos de autorisações.

Em nenhum caso, porém, a emissão passará de
õ0,fl*0.000S : não ha hypothese em que chegue
a 72,000:000#; ou 73,0O0:0O0#, quanto mais a76,000:000$, como disse o nobre senador.

Vou agora, Sr. presidente, tratar da questão ca
pitai que a proposta suscita: a emissão de papel-moeda e não posso deixar de agradecer ao nobre
senador a posição que tomou em tão grave assumpto

O nobre senador não disse que o papel-moeda é
peste ( phrase que sem razão se meattrjbue), nem
roubo ;e teve razão; a exageração é má inspirado»; enão admira que se diga que o papel-moeda é roubo
se Proudhon sustentava que a propriedade o é.

O papel-moeda não é peste, nem roubo; se fosse,
incorrerião neste estigma os governos mais esclare-
cidos do mundo, como o dos Estados-Unidos agoramesmo, e o da Inglaterra outr'ora, não fallando do da
Áustria, Rússia e Itália.

Pôde .dizer-se que todos esses governos prati-cárão um roubo ? Sr. presidente, nào é este o modo
de considerar questão tão séria.

E' innegavel que o papel-moeda 6 um mal; nisto
todos concordão ; mas tambem ninguém desconhece
que é um mal ás vezes necessário; e é sob este pontoue vista que deve ser encarada a questão, que não
pôde ser tratada em vista de princípios normaes definanças, porque o papel-moeda não pôde ser ummeio ordinário e permanente de credito ; é um ra
curso, um expediente tolerável tão somente nas
crises, nas oceasiões extraordinárias

Isto que, em taes oceasiões, tem feito os governosde todas as nações mais civilisadas, isto que está fa-
zendo o governo brasileiro desde o anno passado, emvirtude de lei, como se pôde dizer que é peste, violencia, roubo ?

Um dos males do papel-moeda, Sr. presidente,não
pôde deixar de ser a sua depreciação quando é emit-tido com excesso.

Quando, estando repletos os canaes da circulação,lanção-se no mercado novas e novas porções de ms-trumentos de permuta, á depreciação é inevitável.
A grande questão é saber se o nosso mercado estátão abundantemente provido de meio circulante quecom a emissão limitada que pede a proposta, vai a

E não pense o senado que es Estados-Unidos estãoem mar de rosas com esse recurso; ali luta o governo, - -,__ ,,„„„ „„„_«..lcom aj» ™a« sérias difficuldades para o resgate dosde ser assim, porque esses capitães não procurão 9Je^-baks. Como papel-moeda que são, influem naemprego definitivo ; são capitães em grande partedo commercio, que tolerão a demora dè dous a seismeztz, mas não um empréstimo a largos prazos, e
iito„_-_u_-a_-iaidado8 ao Koverno, porque vencendo-se15,000:000$ a 16,000:000$ por mez, o thesouronão conta com recursos para o pagamento, se estefòr exigido.

Ora, na presença da guerra e de uma divida fluc-tuante desta ordem, que recursos promptos suggerea sabedoria do senado para que o governo desde jáveja-se livre de semelhantes difficuldades, difficulda-des mui serias, porque no dia em que o. capitalistadescer as escadas do thesouro sem ser pago do bi-lhete de que exigir embolso, dir-se-ha que a ban-carota está declarada ?
Ena empréstimos estrangeiros debalde é fallar,

quando estamos sustentando uma guerra, quando osnossos orçamentos ainda estão sendo votados comdefxcit.
A. creção de impostos é um dever de honra, é me-dida indispensável; mas seja qual for o resultado

que se obtenha, não pôde servir para acndir aos em-baraços ímmediatos do thesouro.
Na opinião do nobre senador o governo tinha dous  .. ..„ ...„ „„„„ „. „ u ttJII1meios: elevar o juro de seus titulos e baixar a co- tornado nos Estados-Unidos, apezar dos gieantescostação das apólices ; mas era tempo perdido, desde recursos desta poderosa nação

que, segundo a opinião autorisada do nobre sena- Na opinião do nobre senador a pronosta aindador» as somou proporcionadas ao thesouro pelo incorre em um defeito; não marca o limite de emis-empréstimo interno pouco ou nada poderão exceder são do papel-moeda. E' mais um engano de S Ex •
%iU. JnnJLeStâ(V, lesse limite Sr. presidente, está marcfdo nos ar&Se o nobre senador reconhece que o empréstimo e 6<>; naquelle autorisando se a emissão nara satis-internopoucopódeexcederaos 50,000:0005 que estão!fazer créditos no valor de 30,000:000^ neste decla-no thesouro ; se o juro de 6 o/0 é sufficiente para.rando-se expressamente que a emissão por elle autoconvidar os capitães que estão em disponibilidade,!risada, reunida á do artigo antecedente, não exce-porque não ha tanto juro nem tão seguro em outrajderâ á importância dos bilheles do thesouro oueparte; a elevação do juro só serviria para impor estiverem em circulação na data da leimaior ônus ao thosouro sem levar-lhe maior somma' Não é caso novo esta maneira de marcar o limite •de capitães. - ¦ na lei de 12 de setembro de 1866 autorisou-se aSnis!Avenaa das apólices não pôde eflêetuar-se na,são de papel-moeda para pagar os bilhetes do the-escaia lemrjrada peto nobre senador. De certo que! souro que estivessem na carteira do banco na datauma parte da quantia empregada na di vida fluctuante,i da lei. Suppunha-se que erão 8.000:000# miando se

S?Ue as ,aP°hces haixarem, ha |de fixar-se|discutiu alei, eerão na realidade tres mil e tantosne Ias; mas então que recursos restaráõ ao thesouro?——"O papel-moeda que o governo pede tem por fim

depreciação, não só do outro papel do governo, como00 papel bancário. Se desde que os canaes da cir-culação estão cheios, ainda que a moeda seja de ouro,começa a depreciação do meio circulante, segundo aopinião de Wolowski, não é possível que os bilhetescom prêmio, só porque tôm esse privilegio, deixemde influir na depreciação geral.Por que razão, pois", havia o governo desistir do
papel que o publico conhece, para ensaiar outro que,além de não estar adoptado, tem a desvantagem doônus que traz aos cofres públicos ?Accresce que a este respeito já temos uma expe-nencia que não deu bom resultado. j

Em 1842 emittiu-se uma porção desses bilhetes
que só não erão green-baks pofque não tinhão ascostas verdes ; assim que erão emittidos ião pagar osdireitos da alfândega, e voltavão para o thesouro ;nem par vencer juros ficavão na circulação. E' ver-dade que circulavão só na corte, e não se sabe se aopposição da outra câmara pretendia que o seu pa-pet dourado gyrasse em todo o Brasil.

Como quer que seja, desde que servia para solverdividas, era papel-moeda, só com a differença detrazer o onusjlo juro, qne tão insupportavel ô tem

actual ministro da fazenda, mas de qualquer outrot
elevando consideravelmente a massa de bilhetes do
thesouro na oceasião era que esse projecto fosse con-
vertido em lei; mas isso não se deve presumir.O recebimento das quantias consta rigorosamente
da eseripturação do thesouro, e não pó Je ter o crês-
cimento que o nobre senador imaginou. Na data do
relatório ( os dados são de 30 de março ) o» bilhetes
do thesouro em circulação montavão a 45,000 000$,
agora andarão por 50,000:0000. Mas o limite está tra-
çado, e nada mais fácil do que dar a saber ao senado
em quanto importão os bilhetes do thesouro no dia
em que se votar a proposta. E' uma questão em quao governo não pôde influir; depende do olfereci-
mento e entrada effectiva dos dinheiros.

Na outra câmara eu tinha dito que não duvidaria
concordar em uma emenda para que, em vista de umdocumento do thesouro, se marcasse na ultima dis-cussão o limite da emissão. Mas, tendo-se encerrado
o debate quando eu não estava presente, por ter aopposição desistido da palavra, não se offereceu aemenda. Entretanto não duvidarei dizer que o limitteseja 50,000:0000000.' Se bem comprehendi o pensamento do nobre se-nador a respeito do art. 8», a objecção que oppôe éesta: que pôde haver oceasião em que o governoprecise mandar fazer a substituição de notas emalgumas províncias, por appareccrem falsificadas, e,entretanto, veja-se embaraçado por não ter nas the-souranas sommas disponíveis. Não pôde haver esteinconveniente.

A substituição do papel-moeda tem sido feita pordous methodos: consiste um em fazer a caixa daamortisação supprimento de notas âs thesourarias,eliectuando-se nestas a substituição, nota por nota;segundo o outro methodo, manda o governo buscar
por antecipação de emissão certa somma de notas ácaixa da amortização, e ordena ás thesourarias queretirem nas províncias, por meio da renda geral, no-tas que têm de ser substituídas. Tudo isto se referecom clareza á pagina 12 do relatório.

Neste methodo de substituição por antecipação po-
SS-.Í-T °?' p0rqu- ° &overn<>. maídando
_-í^ «1 *S? P5a fazír a subsWuiÇão de outras, pôdeantes de effectiva substituição, lanca-las na circula-cão. L esta co-existencia, ainda que temporária, dopapel que tem de ser substituído com o outro queentra em circulação, é que constitue a emissão tãoestygmatisada no senado o anno passado.Uuanto,_ porém, ao methodo de fazerVcaixa deamortização remessa de notas ás thesourarias, afimde fazer-se a substituição nas províncias, nota pornota, é inteiramente regular e conforme á lei, e delle
-?Kem_K P|resc,ndrir' P°rque então teria toda a
íatícave^ *** 3qUÍ "a CÔrle' ° <lue é im~

zSj™ ~ G°vern° deseja é que não continuem asantecipações mediante a entrega de notas pela caixada amortização ao thesouro. Note V. Ex. mie a cai-xa da amortização, entidade que merece o maiorrespeito e confiança de nacionaes e estrangeiros é a
JÍmClCf0mpetente para a s»bstituição; quando'estatem de fazer-se nas províncias, a caixa da amortizaçãodeve entender-se directamente com as thesourarias •o thesouro não tem que intervir directamente nisto :
as thesourarias procedera nesse caso como filiaes dâcaixa da amortização e fazem a substituição trocandocédula por cédula; nào ha risco de emissão dupla*ao digo que tenha havido má fé de parte danenhum dos nobies ex-ministros da fazenda...

O Sr. Pedreira :—Apoiado.
O Sr. Presidente do conselho :—.... oue mmdarão fazer as antecipações de substituição • e pa?aque se acredite na sinceridade com que a,'simPmeexprimo basta observar que, se quizesse flzêr^aaceusação, eu estaria incluído nella, porque còTtinuei o que a este respeito achei noX^ourScomo francamente declarei á pagina 12 do mei rela*tono ; mas é de grande conveniência acatei ?o„ a

SÉS9Enaâ«d?S^tÍr^e q"° Perd,,re «Methodovicioso. Ji desde que o governo t ver os repiir.naque lhe dá esta proposta tolherá immediataSesemelhante meio de substituição, que pôde Sar to 
'

gar a abusos, apezar de nunca WsiV Hctdò de"
Enganou-se, pois, o nobre senador, quando nonsou que o art. 8»creava embaraços á sub-.itSdasnotas nas províncias; ella ficará sendo feitaf muitonormalmente, entendendo-se a caixa da amoSçao directamente com as thesourarias das pr-ífnl
O Sr. barXo de Cotegipe :— Se todos ouerem n3EÜXfÜi~ha •"¦*. i«i!2 S--_.

souranas das províncias, não faz emisSo * I ,.m
S,Tenl0_.ás thes°uràrias; estas nio emltten
rcircOu«ra°çSnd:nOtapOrn0ta' ° *» «--Snte

*f5^^ reme-Ü de noiásnovasTstotsourarias directamente, com o fim exclusivo ,1» ™,,cederem áeffectivasubVituicão1^^^;!^^
tiverem de ser substituídas por

das, ou das que
qualquer motivo.

O Sr. presidente do

tuições; corre isto inteiramente por conte 
™™b*tl

••¦aixa
thesourarias.

habilitar o thesouro para pagar os seus bilhetes no

esses ia
lepois, que lir-

physionomia

o jantar, Faustina ãif .ctòú uão se.ecupar senão com seu vizinho da direita, isto é,gracejo, com o príncipe Demetnus Mazik-.ff

Este ultimo era um homem de trinta e cinco atrinta a seis annos, cujo rosto já descorado, os olhosempanados, tez amarella e lábios pallidos trahião
uma mocidade tempestuosa e muitas noites de orgia.

Os labioj erão contrah dos , o olhar cruel, o sor-riso falso e por assim dizer mecânico. Havia no rostodeste homem alguma cousa que fazia pensar nahyena e no tigre.
Seu primo, o príncipe Constantino Lanoski, era,

pelo contrario, um desses beilos moços como se en-contrão tantas vezes na aristocracia russa, de estatura•tlta .e esbelta, feições altivas e regulares e maneirasdistineta*:. Como sé verá pela continuação desta nar-'•ação, existia entre os seus dous caracteres os mes-lmeadosmos contrastes que entre seu physico. 'A' medida que se extinguia a musii „ s„.....¦Ias colheres e das facas, a conversação animava-seentre os convivas Graças ás fumaças*dos vinhes genprosos,que se bebião com profusão, os espirito'começavâo a animar-se.
Todas essas naturezas de pessoas de boa feiçãotôm necessidade de ser excitadas para tira-las do tor-

por em que as deixão muitas vezes os prazeres da
Algumas dessas mulheres tèm espirito; outras umaviveza endiabrada qne o substitue até certo ponto;outras, finalmente, apresentão um cynismo e umaimpudencia que muitas vezes causão-ihes um certoêxito para com as pessoas já saci idas, assim como sóo rnutn e o cognac tèm o privil-gio de despertar tsensibilidade embotada de certos paladares.Eniquanto tomavão café, o barão de Saint-Valiezapproximou-se do príncipe Mazikoff— Então, sempre pirtí* amanhã, príncipe ? lhe

perguntou elle.
Não, meu caro, só daqui a quinze dias.

turo cocheiro travou uma luta com outros campo-nezes. Elles derão-lhe tanto, que elle morreu.—: Ajl! »h! disse o barão olhando fixamente paraMazikoff, que sorria com seu máo sorriso.— Meu Deus, sim... esses camponezes têm pulsos de ferro. Logo, outro cocheiro substituiu o po-'ciente de um lobo que procura morder

centos
O nobre senador observou que este maneira defixar o máximo poderia dar logar a abuso, não do

O príncipe Mazikoff, pelo contrario,"comquanto
contendo-se á força de saber viver, era máo jogador,isto é, rosnador e brigador. Quando arriscava uma
grande somma, seu rosto se contrahia Quando per-dia, lançava em redor de si o olhor feroz e imóa-

de
uesde que chegirdes a Rússia, tereis a bondadecolher ainda algumas informações a respeitoJaquelle homem... sabeis t
Sim, sim, respondeu o príncipe, que linha es-tremecido... esse Raymundo de Savarly, não é?Justamente.
Meu Deus, meu caro, fallando-vos franca-mente, asseguro-vos que sua resureicão me contra-na tinto eomo a vós, porém quasi que posso giran-t.r-vos a sua morte. Ris o que me contarão a esterespeito, e o qua faz com que não me prooecupe mais

« Esse Raymundo de Savarly tinha off ndido umsenhor nas terrts do qual achava-se prisioneiro...mortalmente otlendido, acerescentou com uma espe-cie de ranger de dentes que tinha alguma cousa deaunnal feroz.
« Alguém que se interessava por esse Raymundo,e que sabia que seu inimigo não lha. perdoaria, for-neceu-lha os meios de fugir.« Em uma noite de tempestade em que a neve co-bria os caminhos, em que os lobos esfaimados uiva-vão nas portas do castello, um trenó bem guarneci-o de provisões de todo gênero foi secretamente pre-parado para esse Raymundo. Um camponez devia»comp.vnha-lo para conduzir os cavallos e servir-lhede guia-E então? perguntou o barão.Lntao j parece que, alguns instantes antes dahora marcada para a eva.*ã. de Raymundo, seu fo

bre diabo, e o Sr. de Savarly evadiu-se. Desgraça-damente... "
Havia um poema de ódio e de maldade, satisfeitosna maneira por que o príncipe articulou a pala-vra... desgraçadamente...

Desgraçadamente, a alguns passos da habitac2oJe meu amigo, o trenó foi atacado por lobos esto-meados... a fatalidade quiz que o trenó virasse. OIcamponez só teve tempo de saltar sobre um dos caa musica dos garfos Jvallos, de cortar os tirantes e de fugira iralope.ivfirsar-a.. anima.»..., _ £ 0 Sr. de Savarly? PTinha ficado preso em baixo do trenó.E os lobos o devorarão, disse o barão, que pôdeoceultar um estremecimento de horror.Evidentemente Meu amigo quiz ir no dia se-
íuinte de manhã visitar o theatro do accidente. Ca-vando um pouco a neve que tinha cahido toda a noite,ichárão togo os restos do trenó. Os lobos tinhão devo-rado até os couros dos arreios. Em redor do logar ha-vião signaes de sangue; alguns passos mais distante,icnou-se ainda uma espingarda quebrada, e uma es-
pada torcida, depois os restos dos cadáveres de treslobos: porque sabeis que, apesar do provérbio, estesanimaes comem-se uns aos outros.E o... o francez ?

-- A espingarda e a espala, eis tudo que restavadelle.
O que foi feito do cocheiro ?O cocheiro ? Parece que tinha ganho algum di-nheiro, e naturalmente poz-se a beber. Um dia queesiava bêbado, e que passava, de noite, em uma

ponte, cahiu na água.
,, — Ah ! ah ! dis*e ainda o barão trocando com o5r. Mazikoff um desses olhares que parecem estabe-

lecer uma inteira complicidade entre dous indivíduosDecididamente, a Rússia é muito bom paiz,disse oSr de Saint-Valiez estendendo a mão a Ma-zikoff.
Não é ? tornou este rindo.
Se, por minha vez, puder sar-vos útil paraalguma cousa em Paris, meu p incipe, disponde demim.
Ficarei muito pouco tempo ausente, entretanto

talvez recorra ã vosía bondade
r- Estou inteiramente a, vossa disposição, disse obarão accentuando a palavra inteiramente, e podeisconter com a minha boa vontade e discripeão.
Depois de algumas conversações muito livres para

que as possamos contar aqui, puzerão-se mesas de
jogo, isto é nm whist e um baccarat.

Comquanto fosse mnito animado..visto que se jo-gava a cinco luizes a ficha, o whist foi logo abando-nado, e os quatro parceiros forão juntar-se aos non-tos do baccarat. r
Como a maior parte de sens compatriotas, os dousrussos jogavao muito caro. Lanosk era, além dissoo que se chama um bello jogador. Jogava franca-mente e acolhia a perda ou o ganho com a mesma

™lü-?-! ¦,íae5,aiàí1oa«raSa- ° me-mo acontecia aomarquez de Ruzolles.

Quanto ao Sr. de Samt-Valiez, jr.gava com tantosangue frio quanta habilidade De mais servia deautoridade, e todas as vezes que se elevava uma difnculdade, consulíavão-o.
Contra o provérbio: « Feliz no jogo, infeliz noanwr » (provérbio falso), o príncipe Mazikoff ganhoutoda noite, comquanto a bella Faustina tivesse ficado

quasi constantemente sentada a seu lido.
Ella lhe dirigia os mais agradáveis sorrisos e fal-lava-lhe no ouvido olhando com o canto do olho

para o Sr. de Ruzolles, que era muito criança, e seentristecia por este pequeno manejo.
Ü amor é um sentimento tão bem plantado nocoração humano, que as próprias pessoas que pre-tendem não acreditar mais nelle e tratar as mulhere*sem consequeucia, deixão-se prender como os ou-tros. Suas affeições são mais mal empregadas, eistudo. Quanto aquelles cujo coração está prematuramente extineto ou nunca bateu, o amor própriovem substituir o amor e produz muitas vezes asmesmas loucuras.
Para certos homens, é de bom tom mostrar umamulher elegante como um bello cavallo ou um cama-rote na cpera

Ter o que os outros não podem ter,» eis a prinf.niisí» *y

CONSELHO:

porque o thesouro tt*^^™*"**^tuições; corre isto inteiramentÉde amortização, da qual ião filiaes as
O Sr. Paranhos : — () que digo é que a l»lri rtoart. 8» parece condemnar ilto. da

,**_? ^BAKÍ° DE Coteí:'pb-— A questão e de wdac-ção ; todos queremos a este respeito a mesmp^ouináo vale a pena questionar. «-ousa,
O Sr. presidente do conselho :— r\'s0 faro ma;<,

mpffif hPI!,I-T ^/Rotoese de que seímaJpeS

A caixa da amortização não emitte nnanrfn f«.sahir de seus cofres caixões de notas 2™emJ%

Tenho duas.Um collar ? um bracellete ?Quero o livro. Decide-te, ou na-to ,*r.m _-príncipe. ' Pdkl° COtíl °
Se fizeres isto tudo está acabado entre nõ=.

sim-ounão?m; ^ deCÍde"te- »^meo livro,
João teve um momento de hesitação.INao, disse por fim com firmeza.üntã ., adeus... Príncipe quereis oflerer-Pr m*
rnm^V- M«w senhores. Deus os - Si

viv£? 
C3te 'ldeus d,a idade mé^ dito com nmiiviveza e uma graça dignas da Porte-Saint M

a escada sem

cipal cousa
_ Aiéna-_deste sentimento de amor próprio, que osr. de Ruzolles tinha adquirido na sociedade emque seu tio o tinha lançado, João era uma dessasbellas naturezas que estão dispostas a amar tudo quese approxima dellas. H

Apaixonado ou não por Faustina, soffria por vê-latão amável com o príncipe. Tinha muito tacto, muitoespirito, para deixar vêr isso, pjrém ella percebia
perfeitamente.

Para o fim da noite. Faustina approximou-se delle,ou para melhor dizer, fez uma hábil manobra que alevou para junto do Sr. de Ruzolles, como se islotivesse sido involuntário de sua parte.Depois de ter-se conservado calada durante ai-
guns minutos, acabou por humanisar-see por conver-sar com elle.

O Sr. de Saint-Valiez olhava para elles de lon<*eDo seu logar não podia ouvir os dous interlocutores
porém via facilmente que um pedia e outro recusava!

Parece que nenhum sustentava bem o seu papel
porque, no momento em que todes se lovantârão'

conversação parecia estar ainda no

artin,
mcstno'

Sabindo
com-osdhos, um gesto^S^SS

não houve meio

Faustina desceu aítivarnent
voltar-se p.ra olhar para o ^."deTuzolter^
& ih 

bará° de Saiut-Valiez,^e a intS
f?1 teum gest0,e Um 0,har 1«* pmSSo

Tp»5ÍM ?Ue piíde' porém nà0 houve mnio

A maior parte dentre

ra

boa família, porém muito pobre. Mtmãi para o lado de Ternes O <5p ,1» ii7'"iT"* °"*
o viu pôr-se a caminho 

"com^uabe^ate"01108' 
¦qTO

11 ni moço,
ncendo a uma

Morava com sua

que conhecia sua pos"içãõ"de forfunT^V* "í-i^6

A estas horas ? disse o Sr. de Brancourt

expressamente para conduzir seu amigo trajecto
Realmente? perguntou Máximo •«,_, _, u ¦

por experiência o/mSdo. do Sr d™ ríu^oiles 
"^

R«almente, respondeu Jo? , 
,^u*0lles- 

„acerescentou empurrando-o p'a'ÍS n, ¦>0S'- s6he'
tinhola o criado acabava de iS* Pá* CUja por-

Rapidamente puxado por dous' bons fiv><„i,™coupédo Sr. de Rusolles atravessou rie rí-í ^ 
°

tancia que soparava o Paiais-fiS ^P^essa a «*<*
morava >. Sr **» r_.^_,„„Í?Is-Küv<" dn rua ern qutque

amigo, João llcou.

para sahir, a
mesmo ponto.Deixa-me conduzir-te, dizia JoãoDar-me-has o livro ?gar-te-hei em seu log r tudo qutj quizeres.ISão quero nada senão o vclu.í.e.Elle não pôde servir-te para cousa algumi, visto
que é em latim. ° ,.',E' um capricho.

Queres um caehemira ?Tenho tres.
Uma caleça ?

morava o Sr. de Brancourt.
Depois de ter dito adeus'a seualguns instantes indeciso.
£r_i iliíi

«Sítf^* M U Seiur Bu5o

5;_f; í íj e,Mâra osea rompimento com

uessidade de arrancar-se a essa fadie-a p _ 17*1 fi,srast íS-iSr'qM **$*&. r$%•~- Muhldorf mora neste quarleirào _,»„,„.. 1»se fosse vê-lo?. 4«**»"3irao, peiiía\a elte;
- Rua do Rociier, n. 237, ^se ao criatlo.

(Continua.)
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repartições publicas, que são suas filiaes, para ahi
fazer-se a emissão, trocando nota por nota; a emis-
são verifica-se no momento em que faz-se ellectiva
a troca, e então não lia o augmento de meio cir-
culante, que a lei não consente. , ,

Termino aqui, Sr. presidente, não me recordando
de qualquer objecção a que deixasse de responder
em ordem a mostrar que,sendo o déficit de um poaco
mais de .2,000:0005, não ha excesso na proposta,
pedindo meios equivalentes.

PARTE ÕFFICIAL.
ACTOS »0 PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. 3984 DE 16 DE OUTUBRO DE 186..

Fstabelece novo plano para a extracção das
loterias.

liei por bem determinar para a execução do art
34 rs. 48 e 49 da lei n. 1507 de 28 de setembro ulti-
mo que. ficando sem effeito o decreto n. 266o de 13
de outubro de 1860 se observe de ora em diante, na
extracção das loterias, o plano que com este baixa,
assignado por Zacarias de Góes e Vasconcellos, do
meu conselho, senador do Império, presidente do
conselho de ministros, ministro e secretario de es-
tado dos negócios da fazenda e presidente do tribu-
nal do thesouro nacional, que assim o tenha enten-
dido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 16 de oulubro de
1867, 46" da independência e do império. — Com a
rubrica de Sua Magestade o Imperador. — Zacarias
de Góes e Vasconcellos.

Plano para a extracção de loterias, a que se refere o
decreto desta data.

8.* O substituto, liberto ou não, e o liberto offe-
recido mediante indemnisação quando fôr julgado
incapaz para o serviço militar, será logo despedido,
se do mesmo parecer fôr o õfficial encarregado do
alistamento; quando, porém, fôr julgado incapaz o
recruta ou guarda nacional designado, ficará à dis-

A Tribuna publica uma correspondência do Se
manario do Paraguay em que o inimigo confessa a
derrota do Pilar.

Quanto à noticias de Buenos-Ayres continuão os
temores de invasão das províncias de Cuyo pelo» re
volucionarios reunidos no Chile

posição, da presidência da provincia para resolver! o encarregado de negócios da Republica Argen-
sobre o seu destino. Itina no Chile recebeu ordem, segundo dizem, de

1 prêmio de 20:0005000
1 dito de 10:000g000
1 dito de 4:000.000

dito de 2:0005000
ditos dc. . . 1:0005000 2:000g000

4 ditos de. . . 800^000 3:200<?000
10 ditos de. . . 200SOOO 2:000#000
20 ditos de. . . 100#000 2:0005000
60 ditos de. . . 40fl000 2.400JJ.0O0

1.700 ditos de. . . 20#000 34;O0O;SO00

1.800 prêmios 81:6005000
4.200 brancos.

Imposto de 20 •/. 24:000^!
Beneficio, sello e

despezas. . . 14.400$ 38:400^000

6.000 bilhetes a 205000 12O.00ÜJS00O

Rio de J. neiro, em 16 de outubro de 1867.—Za-
cúrias de Góes e Vasconcellos.

B&CRKTO N. 3,826 nn 30 de março de 1867.
Altera a organisação do batalhão de infantaria n. 4

da guarda nacional da provincia da Parahyba.
Atlendendo ao que me representou o presiden.*..

da provincia da Parahyba, liei por bem decretar o
seguinte:

Artigo unico. Fica reduzido a quatro companhias
o batalhão de infantaria n. 4 da guarda nacional da

provincia da Parahyba, e revogado nesta parte o
decreto n. 1,193 dc8 de junho de 1853.

Martim Francisco Ribeiro do Andrada, do meu
conselho, ministro e secretario de estado dos nego
cios da justiça, a_sim o lenha entendido e faça exe-
cutar.

Palácio do Uio de Janeiro, em 30 de marco de
1867. 46" da independência e do império.— Com a
rubi ira de Sua Magestade o Imperador. — Martim
Francisco liibciro de Andrada.

bECRKTO N. 3,856 DK 1 DE MAIO DF. 1867.

Créa in.iia um batalhão de infantaria de guardas na-
cionaes do município da cidade de Aréa áa pro-
vincia da Parahyba.
AlU adendo ao que me representou o presidente

da província da Parahyba, hei por bem decretar o
seguinte:

Art. unico. Pica creado no município da cidade
de Ana la província da Parahyba mais um bata
Ihão de infantaria, com seis companhias e a desig-
nação de 27. do serviço aclivo, o qual terá sua pa-
rada no logar que lhe for marcado pelo presidonte
da provincia, na fôrma da lei.

Marlim Francisco Ribeiro de Andrada, do meu
conselho, ministro e societário de estado dos nego-
cios da justiça, asbim o tenha entendido e faça exe-
cutar.

Palácio do Bio de Janeiro, em o Io de maio de 1867,
46° da independência e do império.—Com a rubrica
de Sua Magestade o Imperador.—Martim Francisco
Ribeiro dc Andrada.

9 a Para serem admittidos es substitutos devem
apresentar-se com o requerimento despachado pela
autoridade competente, sendo este devolvido depois
de verificada a identidade da pessoa.

10. Se o liberto ou substituto apresentado jâ tiver
sido recusado em inspecção anterior e o õfficial en
carregado do alistamento reconhecer que houve in-
tenção de o illudir, dará disto mesmo conhecimento
á autoridade competente, para ulterior deliberação,
e a cuja ordem prenderá o autor ou autores do
abuso.

11. Se no acto da inspecção o medico appellar do
seu próprio parecer, ou o encarregado do alistamento
julgar conveniente, se remetterã o apresentado ao
commandante das armas ou ã presidência onde não
houver este commando, para que haja logar nova
inspecção por uma junta de saúde nomeada pelo
presidente da provincia

12. Da inspecção diária se tirarão duas cópias
que serão remettidas, uma á presidência onde não
houver commando de armas e outra á thesouraria
de fazenda.

13. Por oceasião do embarque se organisarão
prets nominaes, para os abones concedidos no art. 1.
da circular de 2 deste mez que serão conferidos pelas
lhesourarias de fazenda á vista das cópias de que
trata o artigo antecedente. Estes prets serão organi-
sados no corpo ou deposito onde se verificar a praça
dos indivíduos contemplados nos mesmos prets

14. As etapas de que trata o art. 2.° da mesma
circular não serão abonadas sem um processo sum
mario que demonstre a legitimidade da pessoa, nem
se abonará mais de uma etapa por familia.

Este processo constará de um attestado do ins-
pector do quarteirão, rubricado pele subdelegado
de policia e confirmado pelo parocho juntando-se-
lhe certidão de casamento ou debaptismo, conforme
o estado da pessoa ou pessoas a quem deva competir
A' vista destes documentos, o inspector da thesou-
raria abonará a etapa, mandando abrir assentamento
em um livro especial, em que notará o numero da
cópia em que está mencionado o indivíduo e a data
da concessão da mesma etapa, devendo remetter á
secretaria de estado uma nota das etapas que se fo-
rem averbando.

Io. Para o prêmio de 3005 que se tem de abonar
por oceasião de embarque na corte, se deverá orga
nisar no deposito provisório um prel nominal, que
será conferido com a relação de que traia o art. 8o
da circular já citada, da qual relação se remetterá
cópia á pagadoria das tropas para a conferência dos

fazer observações a este respeito ao governo deste

paiz.
Assegurão que o general Martinez pediu a sua de;

missão de ministro da. guerra e que dejera.9iejr.9at
meado para o substituir o Sr. José Maria Moreno.

Annuncião também como certa a demissão do
Sr. Cazon do logar de chefe de policia da cidade de
Buenos-Ayres; porém ignora-se ainda quem será o

seu suecessor
Os diários entre-riaiws proclamão a candidatara

do general Urquiza para presideine da republica, e
a do Dr. Alberdi para vice-presidente

No dia 13 chegou a Buenos-Ayres o Rosário,
trazendo um contingente de Cordova, que devia se

guir para o theatro da guerra.
Assegurava-se que Vidella invadiu já a provincia

de Mendoza.
Esta noticia, segando dizem algumas correspon.

dencias, não é verdadeira.
Continuava a agitação do povo em Santa Fé.
O cura do Rosário unha sido preso.
Devia ter logar este mez na capital a inauguração

do Hospício dos Inválidos.
O corpo legislativo de uma das treze províncias ar-

gentinas acaba de sanecionar o casamento civil. Foi
esta lei que deu logar ãs graves desordens na provin
cia de Santa Fé, onde o casamento civil foi procla-
mado.

O clero se levantou e protestou.
As noticias do Pacifico alcanção do Chile até 15

de setembro e do Peru até 24 de agosto.
Nada de importante.

que posso assegurar-lhe é que jã estou em melhor
disposição de espirite, e vou aproveitaria.

No post-escriptum de minha ultima caria lhe dei
aoticia da volta do secretario da legação britanic9
em Buenos-Ayres, que sahiu do Paraguay vendendo
axeite ás canadas, e, segundo o que hoje se sabe, a
cousa não era para menos, e senão essa illustra re-
dação, que o diga, avista do que. lhe vou expor. O
homem foi reclamar ao Mariscai Lopez v\m& porção

I-OTICIAS DOS ESTAI>OS-lJ_.II>OS.

Entrou hontem de Nova-York o paquate amen-
cano Guiding-Star. Trouxe datas de sua proceden-
cia até o dia 23 do passado.

Segundo as ultimas noticias de Nova York, o pre-
sidente Johnson tinha dirigido uma proclamação aos
habitantes do Sul, recommendando-lhes que se sub-
mettão á lei da reconstrucção.

A febre amarella continuava a fazer grandes estra-
gos nas costas do Golfo, Em Calveston morrerão to-
dos os médicos, todos os empregados do governo, à
excepção de 4, e no dia 27 de agosto houve 200 casos
fataes daquella terrivel epidemia.

Em Nova-Orleans este flagello vai felizmente di-
minuindo. Jã tinha descido a 64 óbitos por dia.

Trabalhava-se activ&mente para predispor a opí-
{nião publica contra o presidente Johnson, por ter
proclamado a amnistia a favor dos rebeldes do Sul

Duzentas casas forão destruídas por um grande

17.

prets. O pagamento será feito por um fiel da pagado
ria, no logar, dia e hora designados pelo .adanteL^; e„ g> pierre (Miquelou)
general. j youve também em Boston um grande incêndio,

16. O alistamento deverá eflectuar-se em logar; ^^ _ ^^ de ferrQ daquella
próprio e mais próximo possível do quartel onde v~jydade
ver de eflectuar-se a praça. I 

' 
Está funecionando o cabo transatlântico, que foi

O õfficial encarregado do alistamento perçe^^-^ a 21 d(J mez passado> por gir Samuel
Cauning, em Heart's Content.

Em Carlagena dous ofliciaes da marinha dos Esta-
dos-Uaidos forão brutalmente assassinados, sem
provocação, ficando o tenente Domine gravemente

| ferido. Os assassinos forão os tenentes Murdangh e
Borchest. Outros escaparão, com o .auxilio de um
guarda militar, obtido do governo, por intermédio

le inglezes de differentes profissões, que contra
soa vontade lá estavão no Paraguay a transformar os
sinos dai igreja», ostaxos e outros utencis em peças
de artilharia para metralharem os exércitos aíliados,
e a final de contas o Mariscai só lhe entrega quatro
inglezas, cujag proffissões ignoro e tres crianças fi-
lhas destas, que nem sabem ainda dizer o que pre-
tendem ser. O secretario pede, insta e reclama ho-
mens e o Lopez da-lhe mulheres, mercadoria, de que
ha superabiindancia nos mercados paraguayos,
como contra peso lhe entrega crianças. E' verdade
que todo o mal tem seu lado bom; como se assevé-
ra, que a concessão das mulheres foi acompanhada
da cláusula de sua completa incomunicabilidade,
pelo menos em sua viagem até Buenos-Ayres tem o
secretarie as crianças com que se divertir.

De mais a mais o homem se metteu verdadeira-
mente em camisas de onze varas, porque quando
aqui ehegou disse que o Lopez sabia das condições
de paz, de que era elle portador, e as aceitava; e no
officio, qne lhe escreveu um tal Sr. Carnino em
nome. do. Mariscai se diz que o mesmo secretario,
quando chegara ao Paraguay, havia asseverado ir
tratar da paz de aceordo com os chefes dos exércitos
aluados. O diabo que os entenda. Vejamos em que
ficão as ameaças com que partiu o homem das botas
da Ilha de Cypre, e quaes as conseqüências fataes
da cholera celeste, ainda que está me parecendo
que não faltará quem pronuncie o imponente
quos ego....

O vice-cônsul francez, gerente ou agente do con
solado francez no Paraguay, ou eomo melhor nome
tenha, logo que saftiu o secretarie inglez appareceu
querendo eníror e para isto já se dirigiu ao nosso
acampamento, que é uma espécie de hospedaria para
as visitas, e pessoas que procurão o general D. Bar-
tholomeuMitre.queos ouve epara cá os empurra. Eu
vi logo que o hom em vinha decidido a levar a
sua avante, e quando não tivesse outras razões, bas.
tava ter elle chegado na curveta Decedée. Já vê que
me não falta penetração.

Lã foi o parlamento, e a resposta veiu: o Lopez
não quiz desta vez que o seu novo hospede fosse
baldeado no Curuzü, como fizerão com o amável
Sr. Gould, e declarouque de agora para todo sem-
pre não receberia parlamento senão pelas linhas de
seu quadrilátero, que olhão para nós em Tuyu-Cué,
e a cada momento espera-se por aqui a chegada do
vice-cônsul francez, que por ahi irá ao Passo-Pocü,
onde se acha o mariscai regalando-se na pratica de
todas as atrocidades, mandando fuzilar ã torto e ã

Indubitavelmente não se pôde ser juí-í com taes divisão. O nosso vice-almirante 'sempre activo,
mordomos. O general Andrade Neves nio quiz estar apezar de ter soffiridoem sua saúde, diz a todos

pelos autos, e entendeu que as instrucçoes que rece-.que nunca esteve em tão grande segurança, que
bêra não estavão cumpridas; fez vôr tudo isto ao dorme tranquillo, sem mesmo lembrar-se da pen-

general argentino que, depois de querer dissuadi-lo gosa passagem de Curupaity, que elle está resolvido
de tão louco e bárbaro arrojo, concordou em que a a executar, depois que tiver safado a roscada eatx-

força brasileira seguisse seu destino, mandando s.m-i»"ado o Chico ao mar

pre por commiseragão que uma outra pequena ar- ei supremo dictado. Francisco Solano Lopez, Sic

gentina, ao mando de um Sr. D. Santos Corria, fosse transit gloria mundi,

e oberá vencimentos de estido maior de Ia classe
medico os de 2o cirurgião do corpo de saúde.

IS. A' falta de subalterno ou inferior para o tra-
balho de escripta, a presidência designará um ama-
nuense da sua secretaria com as precisas habilita-
ções.

19. Diariamente remetlerá o oflieial encarregado
do alistamento ao presidenie da província, por in-j^ cõnsuí amer.cano
termedio do commandante das armas, onde o hou-
ver, uma relação dos indivíduos apresentados com
declaração de todas as circumstaneias oceorridas.

ofii-

assistir aos funeraes da tropa brasileira para pegar
em tochas e resar o pater noster, quanto mais qne
por este mçdo ficava % oiíianfa rej>res,entada digna-
mente.

O general Andrade Neves â testa de sua celumna
avançou com o maior denodo qne pareceu crescer,
quando em marcha lhe chegou a noticia de que uma
chata e doiis vapores carregados de tropas
sahidas de Humaitá subião o rio Paraguay, ejáse
abhavão próximos a villa do Pilar. O inimigo que
presentira a marcha da força brasileira começava a
fazer troar sua artilharia, e se dispunha a mais te-
naz resistência.

Um renhido e mortífero combate dahi a instantes
estava travado entra os defensores da villa do Pilar
que estavão em pleno descánço e dentro de seus lares,
e a cavallaria brasileira que sahia de passar a nado
um profundo arroyo para carregar o inimigo. Des-
crever o que então se passou não posso eu fazer.
Tudo quanto a bravura, a coragem e o heroísmo
mesmo pôde produzir de mais bem e sublime, tudo
ali se praticou. Não erão soldados, não erão officiaes.
os que atacavão, erão leões indomitos, erão heróes.

Como descrever, por exemplo, atirarem-se cavai-
leiros de altos barrancos sobre o rio, para atacar o
inimigo que ali se achava colloeado em chatas, e isto
debaixo dofogo cruzado dos qne defendião a villa e
do que partia dos dous vapores que ali havião che-
gado já ? Quem é que pôde esboçar, ainda que pai
lidamente, as façanhas que commettôrão esses cavai-
lerianos rio-grandenses, que devem encher do mais
digno orgulho a provincia que lhes serviu de berço?

Eu pelo menos me sinto incapaz de o fazer. Os
resultados desse feito glorioso forão deixar o ini-
migo sobre o campo e nas águas pardacentas do rio
mais de 100 cadáveres, oitenta e tantos prisionei-
ros, e entre elles quatro olliciaes; o commandante
geral da força paraguaya e mais seis officiaes paga
rão também com a vida a dedicação cega ao ty-
ranno de sua pátria. Duas peças de artilharia do
calibre 4, as nnieas que ali havião, 4 bandeiras,
uma porção immensa de cartuxame, tanto de infan-
taria como de artilharia, lanças, fuzis e espadas, 3
caixões contendo pólvora solta, uma chata contendo
grande quantidade de carne salgada destinada ao
Humaitá, um caixão com papel em branco impresso
e manuscripto, 220 rezes e 60 cavallos

A ordem do dia do marquez consignando esse
bello feito que lhe remetto completará a historia
muito resumida Selle, que acabei de fazer, podendo
ficar certo de que o alcance moral foi extraordinário
O inimigo se alarmou quando teve noticia do ataque

Até outra vez.

INTERIOR.

direito os pobres paraguayos que não resistem aosj Ja 
vlIIa d° ?J*?? e do «conhecimento feito sobre a

soldados brasileiros, quando elle Lopez é um co-i barran1fa do TaJ* : eIle comprehende que uma bateria
barde de quatro costados, que nunca foi visto em «"-ollocada, e em nosso poder a villa do Pilar, e
logar de perigo, e que agora nem sai de sua espe
iunca.

Fallei ã pouco em soldados brasileiros, e é com o
maior júbilo e enthusiasmo, que passo a referir-lhe
um dos mais bellos feitos de armas da presente guer-
ra. O valor, a intrepidez, o denodo e abnegação do

S. Solano , suas communicações com o interior por
terra e por agua ficão interceptadas e não lhe restará
outro recurso senão manter-se no Humaitá até que
a fome o obrigue a render-se.

Não terminarei sem deplorar que esta empieza so
bre o Pilar senão tivesse executada quando o mar-

soldado brasileiro -orão"m_is~"üma" vez esplendida-,5uez de Caxias deliberou faze-la, isto é, logo depois
mente comprovados. ide nossa chegada a Tuyu-Cué. Então as vantagens

Ninguém lhes excede nesses predicados guerrei- 
terião sido decisivas, e é mais que certo, que hoje

ros, ufanè-se disso o Brasil. |não estana eu a escrever-lhe daqui
O venerando marquez de Caxias de aceordo com' Mas ^ue 1uer se a maldita aza preta anda por cá

o commandante em chefe dos exércitos aluados de-a bater-me nos 0,hos? Hade recordar-se daquella
liberou que uma força expedicionária partindo de hel,a Produeção do nosso desterrado em Garnisey,
S. Solano se dirigisse á villa do Pillar, afim não só tantas vezes e com tanl° primor representada nos
de percorrer toda a linha do Arroio Fundo, como nossos theatros; D. César de Bazan, que quando in
bater e destroçar differentes partidas paraguayas, Íuriad° ao vivo, e afogado no louvável desejo de re-
que por ahi vâgavão, e atacar finalmente essa im- pellir a aggressâo,e punir seu autor, lembrava-se de
portanto villa que, como sabe, fica acima de Hu- achar-se na Semana Santa, e da prohibição que havia
mayiâ, favorecendo-se o necessário reconhecimento de bater-se em duello durante eila, exclamando só

um pouco aquém do Pilar. mente com a maior indignação áh Semana Santa I

DECRETO N. 3961 DE 1. DE SETEMBRO DE 1S67.

Cr de guardas nacio-

Os chefes deste bárbaro assalto forão vários
ciaes negros de Carthagena.

., A 18 do passado, o presidente Johnson voltara a
igualmente remetterá á presidência o comman- Washington das cerimonias solemnes, que tiverão

dante das armas a relação dos recrutas apurados. occasiào da âo do cemiterio na-
20. Nos livros de que trata o art 3», conforme ^ de Antietam.

sua designação e na letra competente, lançar-se-hão,; <,__ referencia às noücias do Mffld diz 0 Cro_
dia por dia, o.s nomes dos indivíduos relacionados ^ de Nova.York al Lo3ada se havia o-j-» "---«««"
com iodas as circumstaneias que lhes disserem res-submelt.do á autorida^e de n Mnara, da barranca do Tajt,
peito, e declarações prescnptas nas presentes ms-^^^ sg conservava preso n0
trucçoes. |Juan d

21. As vantagens garantidas pela circular de 2 do ' 
,

... laUO UO 1.1'it-lU-, 3CKUI1UU OO Ul----., UUII- UUUU S^—1_ -L __-.•_• ,..._--, -r
corrente mez serão concedidas somente aos volun- ., escanar com elle á ner-ecuicão dosí° "ravoe distineto no-grandense brigadeiro José Joa-
tarios e guardas nacionaes desiguados que prompta- ... 5 P * * quim de Andrade Neves, á testa de uma columna de corrente fazer das suas; querendo outra vez atacar
mente concorrerem e que se alistarem daquella dataJU^'dUcurso ronunciado pelo Sr Marcos Otter-Í1'000 homen3 aeeavallaria fazendo delles parte um nosso comboi, na passagem de Tuyuty á este acam-
em diante. _''"'¦""'" h 'icorP9 de caçadores á cavallo ao mando do major

Paço, em 19 de outubro de 1867. -João Lustosa .^ 
a° aP.resenta.r suas «eaenwaes como enviauo .o> Anteg _fl ^ ^.^ deyo ^^ mostras de estarem dispostos a levar á pratica suas

¦-----»- extraordinário e ministro plen.potenciano dos Es-L ^ sajjta H damnadas intenções. Havia, porém, ali uma força
tados-JImdos a D Benedicto Juarez, manifestou o ^ «nffidente de cavallariae infantaria, pertencente ao
apoio fornecido pelos Estados-Unidos á causa libe-! «_.,.._

• t 11 d S lPara isso deu suas ordens> expediu suas instrucçoes oh Semana Sanla! No meio de tudo quanto vejo e
!?_„_*.? j .Ao __.com ° critério, previdência e perícia que lhesão co- quanto sinto parodiarei aquella exclamação gritando

»r meu turno ah tratado ! ah tratado I
Saiba que os paraguayos quizerão no dia 2. do

As vantagens garantidas pela circular de 2 do "-" 
A^rlcmT seSo s^dScombutro S-Ínhecidas' e ao anoitecer do dia 18 se poz em marcha por meu turno ah tratado ! ah tratado l

•¦ • ¦ - l ' fe „-.-..' . , , lobravoedi

¦Ja Cunha Paranaguá.

num esquadrão de cavallaria
naes na freguezia de S. Pedro Apóstolo e Senhora
da Conceição da Barra Velha, da provincia de San-
l.i Catharina.
Atlendendo ao que me representou o presidente

da provmeia de Santa Catharina, hei por bem de-
cretár o seguinte:

Àr.igo tnico. Fica creado na freguezia de S. Pe-
dro Apóstolo e!Senhora da Conceição da Barra Ve-
lha, e subordinado ao commando superior dos mu-
nicipios de S. Francisco, e annexos da mesma
provincia, um esquadrão de cavallaria eom duas
companhias e designação de 4°, o qual terá a sua
par.ula no logar que lhe for marcado pelo presidente
da província na fôrma da lei.

Martim Francisco llibeiro de Andrada, do meu
conselho, ministro e secretario de estado dos nego-
cios da justiça, assim o lenha entendido e faça exe-
cutar.

Palácio do Hio de Janeiro, em 14 de setembro de
1867, 46" da independência e do império.—Com a
rubrica de Sua Magestado o Imperador.—Martim
Francisco Ribeiro dc Andrada.

-»3&r*-í»T--:E.BO »A _l_KBA.
Instrucçoes regulando o processo para o alistamento

determinado em aviso circular de 2 do corrente.
I." .N..S capitães das províncias o alistamento dos

indivíduos destinados ao exercito de operações será
incumbido a um oílicial superior do exercito ; ou da
guarda nacional, tendo por adjunto um medico, que
examinara escrupulosamente a capacidade physica
de cada um des referidos indivíduos.

2." Mão será examinado e aceito indivíduo algum
sem ordem por escripto do commandante das ar-
mas, ou da presidência, onde não houver tal com-
mando. A ordem deverá declarar em que qualidade
lia de ser aüstalo o indivíduo.

_!.a Todo o indivíduo que nos termos do artigo
antecendente for apresentado, será immediatamente
inscripto em livro próprio, para o que haverá os se-
guintes livros alphabelicos: um para os recrutas e
guardas nacionaes designados, um para os volunta-
rios e gu.udas nacionaes designados, que prompta-
mente concorreram, um para substitutos e um para
os libertos.

4 ¦ A inscripção constará da data do dia, nome,
idade, naturalidade, liliação, estudo, signaes caracte
ristires, dcclar.indo-ie se o alistado é recruta, vo
luntario, guarda nacional designado, substituto ou
liberto.

..." O indivíduo apresentado como substituto não
será irispeccionado e aceito, senão á vista de decu-
mentos que comprovem sua boa condueta e isenção
do recrutamento.

6.1 O liberto, quer como substituto, quer por
compra, só será examinado, quando for apresentado
por pessoa competente, e aceito para assentar praça
depois da apresentação da respectiva carta de liber-
dade, e sem a qual não se expedirá ordem para in-
demnisação so for elle aceito e julgado apto.

A cai ti de liberdade licará arehivada na secreta-
ria do conluiando das armas, ou na da presidência
onde não houver este commando

7.» Depois de inspeccionado o indivíduo e julgado
apto paia o serviço, será em seguida remettido para
o corpo cu deposito, onde tiver de se verificar a
praça, sendo acompanhado de uma nota ou guia,
com os esclarecimentos a seu respeito, de que trata
4) art. 4o das pi .5entes instrucçoes. Se não verificar
se a identidade do apresentado, o commandante do
corpo ou deposito o communicará logo ?o comman
danle das armas, ou ao presidente da província, onde
tiào houver esle commando, para se providenciar
convenienlem.mle, e responsibilisar-se o autor oa
autores da troca do indivíduo.

:,,,,.. ... i ridículo e burlesco, aproveitou o ensejo para tam-2°corP0 de exercito em Tuyuty, que, movendo-se
.ral do México, â sua sympathia e amizade para comibem mandar ^ ^_ 

.^^ ^ J^ ^^ por ordem do visconde de Porto.Alegre? que prp.a dita republica etc, etc. ilaria, e lá se forão com a forca brasileira uns 600 e sente se achava, fiarão com que o inimigo re-
j 

O presidente Juarez deu a seguinte resposta fotos homens commandados*pelo general argentino cuasse, retrocedendo ás suas trincheiras, sendo
c , . , . . 1 « Senhor ministro.—A satisfação queeu sinto aom. Manoel Hornos, que, segundo suas instrucçoes, Pa" lastimar que o ardor dos nossos soldadosb. José, entrados hontem neste porto, recebemos rcceLer em qualquer oceasião um emviadoextraordi-jassevera_se, deveria reunir-se á forca brasileira para °s deixasse por tal fôrma approximar dellas, quefolhas de Montevideo até o dia Io do corrente e de nario ministro pic„ipotenciario dos Estados-Unidos 

|atacarem a Vil]a do pi]ar depois de percorrer por ao retirarem-se, tendo de repassar tres ou qua

EXTERIOR.
ISTO VICIAS DO ECEO !»_%. PRAT.l

Pelo paquete francez Aunis e transporte nacional

1-uenos-Ayres'até 14.
As noticias do theatro da guerra

ás que já demos pelo vapor Laplace.
nao |da America, jnnto ao governo da republica mexica- caiiS£5 das duvidas caminho diverso daquelle, por tro banhados, sotfressem muito fogo das baterias,

adianta°jna, augmenta-se ainda mais quando manifestais quejonde marchou a forca brasileira. .e de uma força considerável do infantaria
a vossa nomeação é uma prova da sympathia dos

ou a força brasileira. .e de uma força considerável do infantaria que se
... .. . .... . - | No dia 10, ás 61/2 horas da manhã, sahiu a co--. achava emboscada, e^houvesse maior perda, e sobreiodas as noticias,, transmitttdas por telegrammas, Estados-Unidos pelo triumpho que o México obteve;lumna do general Andrade Neves da3 immediacões tudo a morte e ferimento de alguns officiaes muitocom reierencia ao tneatro da guerra, se reduzem a ua defe3a da sua independência e de suas institui- ¦ de S. Solano, onde havia pernoitado, e onde se.n- distinetos. Cada vez mais me capacito de que aatüniiar que o exercito paraguajo sonre terrível-jçõe3 Hvres tendera com o general Hornos a respeito do itinera-'coragem não exclue a prudência, e que entre ella emente com o cnoicra, que começa a assolar suas n-( Q. i_.stados_Unidos tôm dado força moral á causado a percorrer. Na vanguarda da força brasileira, a temeridade ha uma linha divisória bem sensível,eiras. ,.,„ ..,:„„„..-.„ »„^..„ „_.„„„,„_. a„ „i„i,„ _.._•___. .... da Ponto no arroyo Fundo] que faz pagar caro aos que a transpõe.

corpo, o qual, meia hora' Se esse movimento de forças do 2o corpo tivesse
princípios justosdo direito internacional. O povo e ojpouco mais ou menos, depois de sua marcha, en-'sido combinado com o marquez ou se este pelo me-
governo do México na sua luta pela causa da repu- controu-se com uma partida inimiga que perseguiu,'nos tivesse deito a mais ligeira noticia, estou bem
blica conlra uma intervenção estrangeira, tèm;fazendo.lhe a]gans tjrog> não a podemlo ter appre_|eerto da que as cousas correrião de outro modo. O
avaliado e avalião as sympathias do povo e do 

pendido pela rapidez com que ella fugiu internan-que porém é verdade, é que o general Mitre, com-
governo dos Estados-Unidos que, no auge da(do_se no espesso mato? que a nossa força costeava .'mandante em chefe dos exércitos aíliados tivesse as-
prosperidade, tôm demonstrado a justiça da suaj chegando a columna brasileira ao Poíretro OreZ/íassistido impassível a essa occurr<;ncia armado de
política em sustentar o principio de não inter- que tinha de explorar, segundo as instrucçoes, qus|óculo e trepado em seu mangrulho, sem ordenar quevenção, como uma das primeiras obrigações de go-se levavaj retr0cedeu o 9» corpo a tomar posição no'a!guma forca do sèu ixercito sahisse para corlar a

„" ., „. . .... , ,- • . ! do republicanismo em todos os pontos do globo, e. a'qUe demandava o passo 1O exercito aliado está lambem sendo dizimado! sua ilvre conservação no México, sustentando os ia um esquadrão do 11"r este ti.rn\el lngello. Iprincipios justosdo direito internacional. O povo e o Louco mais ou mpnn<po
Da revista para o exterior, que publica a Republica

de Huenos-Ayres, extrahimos o que se segue :
« A esquadra continua ancorada no canal de Oro,

sem atrever-se a demolir Humaitá, nem a descer
por Gurupaily.

Sua acção é nulla e sua sorte depende da sorte do
exercito tle terra.

Aos males contínuos e ás matanças diárias, uma
nova calamidade veiu vexar os aíliados: o cholera
reappareceu em suas fileiras.

A reapparição do cholera, ao começar a estação do
calor, é um triste presagio que ameaça não só aos
belligerantes, como também ás povoações de todo o
liltoral. »

Do jornal —As Noticias— de Buenos-Ayres tira-
mos o seguinte:

a Faltámos com um oílicial que chegou ha poucos
dias do exercito, e nos disse que os aíliados oceu-
pão-se em levantar fortificações ao redor de Humaitá
de distancia em distancia, afim de que possão pro-
teger-se umas ás outras com seus fogos. Quando
estas estiverem concluídas, ficarão nellas alguma
forca para guarda-las, e então o exercito marchará
afim de estabelecer duas baterias em uma alta bar-
rança do rio, para impedir a navegação do Paraguay,
com o que estabelecerão um sitio em regra, e pode-
rão enviar uma columna de 10,000 homens* sobre
Assumpção. »

Eis o que diz uma correspondência de Tuyu-Cué,
em data de 5 de outubro.

« Tivemos hoje um pasado.
A respeito do ultimo ataque revelão os prisioneiros

pouco mais do que já sabemos.
O cholera, que os tem assollado ,- a prisão do co

ronel Hruger (chefe dos artilheiros) alguns ofliciaes
ftisilados, eis o que acerescentão de novo aos deta
lhes que jâ demos.

O cholera no exercito allíadonão diminue. »
Oulr.i correspondência, com a mesma data, cem-

munica-nos
tt O cholera continua fazendo estragos no exercito

allia.lo. Tenho entretanto esperança de que desappa
recerá de todo das fileiras argentinas.

Já tôm pago o seu tributo algumas pessoas co-
nhecidas; entre ellas o commandante Beniteg.

Tivemos um passado de infantaria. Disse que de-
pois da derrota do dia 3, Lopez fez uma proclama-
ção ás suas tropas, dizendo-lhes que tinhão ficado
no campo da batalha 3,000 macacos (textual )

Por alguns dos prisioneiros do ultimo combate,
sabe-se que o general Bruger está preso, e todo o
seu estado-maior. Ignora-se causa.

O marquez de Caxias despachou está manhã no
campo de batalha do dia 3 a commissão de chefes e
officiaes para contar os cadáveres do sanguinolento
feito de armas. As tres commissões são contestes
em que a cifra da mortandade não excede a 870.

Não sahiu ainda a expedição qué annunciei em
minha ultima.»

Um despacho tslegraphico para Montevideo com
lata de 14 do corrento annuncia que se esperava com

anciedade o vapor de Corrientes, porque se fallava
de um novo combate com os paraguayos; ignorando
todavia a proeedencia de semelhante noticia.

vernos no respeito devido á íibaidade do povo, e
aos direitos das nações.

Agradeço, senhor ministro, os vossos sentimen-Jcoroneis Manoel Rodrigues de Oliveira e Manoel
tos benevolos pelo bem estar do povo mexicano; eCypriano de Moraes, já muito conhecidos por sua

passo do _4rrot"o Fundo recebendo ordens do general retaguarda ao inimigo, o que era facilimo conse
para se internarem no referido potreiro os tenen tes-jguir, e nem isso participar ao marquez, que estava

então em S. Solano, e ao Osório.

_om elles me assegurais a vossa cooperação efficaz
no desejo que anima o governo do México a culti-
var e estreitar suas relações com os Estados-Unidos,

manter sempre boa amizade e conservar os inte-
resses mútuos das duas nações. »

Corre.11, *>° Correi» mercantil.
PARAGUAY.

Tuyu-Cué, 28 de setembro.—Consta que vai partir
para o Brasil o vapor Alice, e quero vôr se tenho
algunsminutos disponíveis para escrever-lhe, dando-
lhe noticias do que por aqui se tom passado nestes
últimos dias; mas fique desde já sabendo que não
estou de muito bom humor: este clima maldito do
Paraguay, que hontem nos prostrou com calor in-
supportavel, diverte-se fazendo-nos hoje tiritar de
frio. Isto excita os nervos, dahi a zanga e desta o
mâo humor, de que acabo de fallar.

Apezar dos pezares vou sempre tentar a conti-
nuação de minha tarefa de seu humilde correspon
dente, e começarei por lhe dirigir uma supplica, que
contém duas partes. Consiste a primeira em des-
mentir por lá qualquer boato, que corra de ser eu,
quem lhe dou noticias de Tuyu-Cué. Não quero
graças; jâ outro dia tanto o meu commandante,
como o liscal me derão seus remoques; fingi que
os não entendia, mas essa illustre redacção deve
saber a posição de um pobre alferes, que passa
por correspondente de jornaes aos olhos desses
grandes bicharoucos chamados commandantes,
fiscaes do corpo, que muitas vezes levâo sua cruel-
dade ao ponto de torturarem a alma, não se conten-
tando com a commandancia e fiscalisação do corpo
E como se isto só não bastasse, ainda me appareceu
o capellâo do regimento a pedir-me, que eu não
deixasse de fallar no seu nome sempre qne escre
vesse para o Rio, sob pena de excommunhão! Por
conseguinte muita cautella, e muita reserva lhe peço

A segunda parte do meu pedido é para que apre-
sente meus comprimentos muito respeitosos a quem
quer que fòr, que na typographia do Correio Mer-
cantil exerça as altas funeções de revisor, rogando-
lhe de minha parte, nos termos os mais adocicados,
de olhar com boas olhos para as linhas que eu da-
qui escrever, corrigindo os erros que nellas forem, e
sobretudo não consentindo que por .empréstimo se
lhes adiantem fallas e erros que ellas não levarem.

Dizem que quando se não está de veneta alguém o
paga; desta vez pagarão o meu commandante e ma-
jor, que aliás são bons homens, o capellâo, que ê um
grande enthusiasta do dinheiro de S. Pedro, e o seu
revisor, que não tenho a honra de sabar quem é : o"e com effeito acampou serião 5 horas da tarde.

nunca desmentida intrepidez e valor. São ainda dous
dignos filhos da heróica provincia de S. Pedro do
Rio-Grande do Sul, onde, bem com aqui, são conhe-
pelos seus nomes de guerra que com o maior prazervou declinar. Manduca Rodrigues e Manduca Cy-
priano. Narrar as diflicaldades encontradas nesse re-
conhecimento do potreiro Ovelha, cujo terreno apre-
senta sem interrupção banhados, matos espessos,
capoeiras, alto macegal e perigosos atoleiros é impôs-
sivel; para vence-las, e bater dentro de semelhante
inferno uma partida de 150 demônios, que ali se
achavão guardando a entrada de uma picada, destro-
ça-la, matar alguns delles, e tomar-lhes 70 e tantos
cavallos ensilhados e 200 rezes foi obra de momento
para os dignos soldados dos dous tigres que acima
mencionei. Só tivemes a lamentar nesse bello opi-
sódio a morte do joven alferes José Valentim dos
Santos, que combateu galhardamente.

O brigadeiro Andrade Neves dahi ouviu tiros de
artilharia para o lado do Pilar, e não foi sem grande
pesar seu e de seus briosos soldados que elle julgou
que o ataque e tomada dessa villa estava sendo
praticado pela força do general Hornos. Immediata-
mente ordenou que uma brigada composta do io e
210 corpos commandada pelo coronel Camillo Mercio
Pereira, e o corpo commandado pelo tenonte-coronel
Hypolito Antônio Ribeiro, procurassem, á marchas
forçadas, encontrar o mais breve possível o general
argentino, participando-lhe que o grosso dás forças
brasileiras para lã se dirigia

O Paraguay é a todos os respeitos um paiz de de-
cepçòes. A lógica, o raciocínio fazem nelle vergo-
nhoso naufrágio. Mais do que em qualquer outro
logar as consas vão por aqui como ellas vão e não
como devem ir, e para convencer-se essa illustre re-
dacção do que acabo de dizer, ouça.

Serião 4 horas da tarde, pouco mais ou menos,
quando o general Andrade Neves, cheio de soffre
guidão, qne era compartilhada por todos os guerrei
ros sob suas ordens, começava á transpor a extensa
planície, que precede â villa do Pilar. Uma espessa
polvadeira se levantava no seu flanco, e em direcção
contraria a que elle seguia, e mandando indagar o
que tudo aquillo significava soube que o general
Hornos, sem esperar a juneção das forças brasileiras
havia precedido a um ligeiro, reconnecimento da
villa do Pilar, fazendo seis prisioneiros, e por que
estes lhe dissessem que na villa havia artilharia e
««ia força superior a mil homens, elle general Hor-
aos julgava tsrminada a missão de toda a força ex-
padicionaria, que era por esse motivo, qne de volta
procurava o Estero Ibahay, onde se ia acampar,

NOTICIAS DO 2-ORTE.
Pelo paquete americano Guiding Star recebemos

jornaes do Pará até 9,_ de Pernambuco ató 15, de
Sergipe até 12 e da Bahia até 1. do corrente mes

Proaeguia em seus trabalhos legislativos a assem-
bléa provincial de Pará.

Fora por ella nomeado official-maior da respec-
Uva secretaria o conego Ismael de Sena Ribeiro
Nery. .

Por acto de 2 deste mez resolvera a presidência da
provincia reorgauisar o corpo provincial de caçado-
res de policia, e por essa oceasião nomeara para
tenente-coronel commandante desse corpo o major
do antigo, Antônio Nicoláo Monteiro Baena, e para
major fiscal o capitão da extiacta companhia Manoel
Bernardes de Souza,

Tinha sido também nomeado a de mais officia-
lidade.

No dia 6, quatro filhos de Antônio Ricardo de
Carvalho Penna, acompanhados de um tal Estacio e
de outro indivíduo mais, havião tentado assassinar
na Estrada do Curro a Fernando Maria, da Cunha,
que conseguira milagrosamente escapar.

O paquete americano South-America, em viagem
para os Estados-Unidos, chegara ali no dia 8 ã tarde.

No dia 24 do passado encalhara nas pedras da ilha
Tatuoca a barca ingleza Concord, com carregamento
de carvão; todos os esforços possíveis forão empre-"gados 

para safar o navio, mas sem resultado, sendo
o capitão e a marinhagem obrigados a abandona-lo,
depois de recolhida parte da armação e maçame

A Pernambuco havia chegado no dia 14, de volta
dos portos do norte, o paquete nacional Tocantins,
portador de jornaes do Amazonas até 29 do passado.
Maranhão 5, Ceará IO, Rio-Grande 12 e Parahyba
13 do corrente.

Achava-se no exercício do cargo de presidente do
Amazonas o segundo vice-presidente Josó Bernardo
Michilles.

Assumira de novo a chefança de policia o juiz de
direito Augusto Elisio de Castro Fonseca.

Pela- presidência da provincia foi marcado o dia
15 de dezembro próximo para a eleição de deputa
dos provinciaes.

Lavrava com tal intensidade a varíola em Januaçá
a ponto de haver grande numero de cadáveres inse
pultos. A presidência dera providencias no sentido
de serem tratados cs doentes e sepultados os mortos

Enthusiasticos havião sido os festejos, no interior
da provincia, por oceasião da abertura do grande rio.

Noticiava o Calechista de 14 do passado:
« Pula-nos o coração de contentamento tendo de

annunciar como annunciamos, que achão-se entre
nós, vindos no vapor Tapajós, diversos cavalheiros
dos Estados-Unidos da America do Norte, que vêm
observar a região amazônica para nella se estabele-
cerem.

« Abracemos estes nossos irmãos americanos com
toda a effusão de nossa alma e lhes despensemos
todos os deveres de hospitalidade e corlezia de que
são dignos aquelles que vém buscar em nosso seio
uma nova pátria.

« Como pobre jornalista que somos,offerecemos-
lhes as columnás deste periódico para tudo quanto
fizerem abem do justo fim a que se propõem estes no-
bres cavalheiros sem a menor ritribuição e com a
melhor boa vontade. »

Fallecera na povoação de Carvoeiro, no dia 2 de
setembro o Dr. Guilherme Amazonas de Sá.

No Maranhão a subscripção para o empréstimo
nacional elevava-se a 3:648fi000.

Tendo sido exonerado o Sr. barão de Anajatuba
de presidento da commissão de colonisação, fora no-
meado para o substituir o Sr desembargador Manoel
Cerqueira Pinto.

Havião sido eleitos deputados ao tribunal do com-
mercio os Srs. Antônio Rodrigues Ferreira Nina e
João Pedro Ribeiro e supplentes os Srs. João José
Fernandes Silva e Pedro José dos Santos.

O tribunal da relação negara provimento â appel-
lação interposta pelo Dr. Joaquim José de Assis da
sentença do tribunal do jury do Pará que absolvera o
Sr. Frederico Carlos Rhossard, redactor do Diário
do Gram-Pard. A decisão fora unanime, servindo de
juizes os Srs desembargadores Barros.e Vasconcellos
Campos, Cerqueira, Alcoforado e Dr. juiz de direito
Serra Carneiro. . ,

O Gabinete Portuguez de Leitura distribuirá o seu
catalogo annual, pelo qual demonstra que possue
2,802 obras em 4,892 volumes sobre todos os ramos
de sciências, artes e lilteratura.

No mez da setembro havia a alfândega rendido
91:058íf439 e o thesouro provincial 26:960fl445.

Na barra das Preguiças naufragara a barca ingleza
Favorit, que vinha de Cardiff para o Maranhão com
carregamento de carvão. Apenas conseguira salvar-
se a tripolação.

No Ceará tinhão sido pronunciados nos arts. 269
e 171 doce digo criminal o thesoureiro da thesou
raria de fazenda da provincia Luiz Antônio da Silva
Vianna, e no art. 269, combinado com o art. 35 do
mesmo código, o continuo João Raymundo Faça-
nha, o primeiro como autor e o segundo como com-
plice no roubo que se deu nos cofres da thesouraria
geral na noite de 5 de julho deste anno.

Desde o Io do corrente fnnccionava na capital

O novo Banco de Pernambuco estava pagando o 2»
dividendo de sua liquidação, na razão de 46 o, do
capital em apolicas da divida publiea. °'

Segundo uma estatística publicada pelo Jornal do
Reeife, era o numere dê enfermos, mendigos e edu-
candos soecorridos pela Santa Casa da Misericórdia
daquella cidade 669. V

Ao porto de Pernambuco chegara, procedente
desta corte pela Bahia, a fragata americana Guerrier
com o pavilhão do almirante Davis.

Não tém interesse as noticias de Sergipe.
Continuava em seus trabalhes a assembléa pro-

vincial da Bahia.
Fallecera ali o negociante Izidro Teixeira Lopes.
Entrara naquelle porto, no dia 13 pela monhi _

seguira para Europa ã tarde do mesmo dia, o paque-
te inglez Oneujii.

Também chegara ao mesmo porto, procedente de
Norfolk,o vapor encouraçado japonez Stonewall. Di-
"g«-.?. P»a _»ta çôrte a daqui para a Japão, a cujo
governo vai ser entregue.

.'. ..,.-.... . . \jj}f___\_mm^fm\ . m 1 * _j_ ,.

Nosso venerando marquez continua na sua vida
de gloria, e de martírio ; sua saúde, graças ã Divina
Providencia, continua inalterável; sua actividade
não arrefece, seu patriotismo e r, consciência do
dever o amparão e escudão.

Amado por todos os seus generaes, ofliciaes e sol-
dados, tem a consciência de que com elles ha de vin-
gâr o Brasil, e regenerar um povo, mas tirem-lhe
PELO AMOR OE DEUS AS ALGEMAS E OS CRILHÕES 1

O que terá havido por lá com a chegada do vapor deira' aconteceu 1U6 um dos Presos de nome Glls-
S. P-iuZo, que levou a seu bordo o coronel chefe do!tavo' aPoderou-se de uma parte da arma, o lado da
estado-maior João de Souza ¦_ Fonseca Costa? Con boca, e fazendo ambos esforços para toma-la dispa-

rou-se a arma, cuja bala matou instantaneamente a

companhia de illuminação a gaz, acendendo 580
combustores, faltando ainda preparar-se 116.

No districto da Barra do Sitia,termo de Queixera-
mobim, uma senhora casada e das principaes fami-
lias, suicidara-se degolando-se com uma navalha.
Não erão conhecidas as causas deste attentado.

Lê-se em uma das folhas da capital:
« Na cidade do Crato, no dia 15 de setembro pro-

ximo findo, o soldado Francisco Gonçalv _s do Nas-
cimento, estando de guarda á cadêa com uma grana-

fesso-lhe que tres sentimentos me tem dominado a
respeito delle, depois que daqui sahiu. Saudade de
tão bom companheiro; inveja da fortuna, que teve
de ir respirar o ar embalsamado de tiossa pátria
querida, e abraçar os amigos; pena finalmente das
torturas, porque terá passado com as perguntas im-
pertinentes, que de todos os lados lhe devem ter sido
dirigidas acerca do motivo de sua viagem.

Lembro-me de um homem cuja casa foi um dia
victima de grande incêndio, que todavia chegou a
ser suffocado ; os amigos, e outros muitos, que não
lhe resarião por alma, se elle tivesse suecumbido nas
chammas, correrão pressurosos a fazer-lhe cumpri-
mentos querendo todos saber o como havia come-
çado e terminado o incêndio,

O homem foi fazendo a historia completa por al-
gumas horas, mas por fim estava por tal fôrma fati-
gado, e era ainda tão grande o enxame das visitas e
perguntadores, que tomou a deliberação de começar
a negar a pés juntos que tivesse havido fogo em sua
casa. Muito me havia eu rir, se o coronel João de
Souza tivesse sido obrigado no Rio de Janeiro a
negar que ali tivesse ido.

O estado sanitário do exercito é bom, o seu es-
pirito excellente,e sua vontade de combater immensa.

Deste acampamento acaba de sahir o Murat bra
sileiro, que por graça, certamente bem merecida,
se chama hoje barão do Herval, mas que o exercito
ama com o simples nome de general Osório. Vai
melhor de seus soffrimentos. Sua vinda aqui, as corre-
rias de officiaes superiores, qne se observa por toda
a parte, e sobretudo o ar mysterioso, com que anda
nestes últimos dias o pharmaceutico da ambulância
central, de quem lhe fallei na minha ultima carta,
tudo me faz crer que breve temos cousa. Deus a
traga boa, e que eu tenha para outra vez de dar-lhe
a noticia de algum triumpho brilhante das armas
brasileiras.

Sabemos que a esquadra continua em sua gloriosa
missão de bombardear o Humaitá com bom resul-
tado. Ella está provida de todas as munições, e se
communica sem o menor perigo com a 2» grande

Gustavo, e feriu ainda a um outro preso de nome
Manoel José, que ficou em perigo de vida. »

Lê-se também no Cearense •
a O commandante do destacamento da cidade do

Crato, communicou que no dia 13 de setembro ulti-
mo, fora alli capturado Manoel Ignacio, criminoso
de tentativa de morte, que disfarçado em trajes de
mulher, alli vivia a insultar e espancar a quem en-
contrava á noite. Este perverso foi levemente ferido
no acto da prisão. »

A alfândega rendera em setemb-o findo
129.357ÍÍ420, e a arrecadação 28:3948675.

Jâ era conhecido em toda a provincia do Rio
Grande do Norte o resultado das eleições a qne se
procedera para eleitores senatoriaes.

Havia sido organisada a secção de batalhão da re-
serva da capital.

A presidência da provincia e a policia expedião
terminantes ordens para recomeçar com actividade
o recrutamento e promptificar-se o contingente de
praças da guarda nacional para o serviço da guerra

Estava em andamento a obra da desobstrucção do
rio Ceará-mirim, afim de ficar concluída antes da
estação invernosa.

A presidência recommendava a todos os parochos
que promovessem subscripçõe*, para ser o produeto
destas, com o auxilio prestado pelo cofre publico,
applicado â construcção de cemitérios, attenta a ne-
cessidade que delles ha.

Por falta de numero ainda não se achava aberta a
sessão ordinária da assembléa provincial no corrente
anno, a qual devia estar funecionando desde o 1° do
eorrente.

Carecem de interesse as noticias da Parahyba.
O Tocantins trazia do norte 139 praças, entre vo-

luntarios, guardas nacionaes e recrutas.
Em Pernambuco devião encerrar-se no dia 15 os

trabalhos da faculdade de direito.
Fora nomeado e tomara posse do logar de thesou-

reiro da estrada de ferro de S. Francisco, o Sr.
Fernando Stepple da Silva. .

NOTICIAS DIVERSAS.
Ministério do Império.— Por decretos

de 19 do corrente mez forão agraciados _
O brigadeiro José Joaquim de Andrade Neves,

com o titulo de barão do Triumpho, em attenção aos
relevantes serviços prestados na guerra actual contra
o Paraguay.

Pelos distinetos serviços prestados per oceasião da
exposição nacional do anno findo torio também agra-
eiados :

O conselheiro José Ildefenso de Sousa Ramos,
com o titulo de barão das Tres-Barras.

O conselheiro de estado extraordinário Luiz Pe-
dreira do Couto Ferraz, com o titulo de barão do
Bom-Retiro.

Pelos mesmos serviços, e por decretos de igual
dota, forão nomeados:

Cavalleiros da ordem de Christo. — Dr. Matheus
da Cunha, Dr. Gabriel Militão Villa-Nova Machado,
Jcaquim Antônio de Azevedo, Dr. Antônio Pereira
Rebouças Filho, Dr. Giaeomo Raja Gabaglia, Dr.
Nicoláo Joaquim Moreira, Bernardo José de Castro,
desembargador Bernardo Avelino Gavião Peixoto,
conselheiro Antônio Felix Martins, conselheiro Joa-
quim Antão Fernandes Leão.

Commendadores da ordem da Rosa. — O oílicial
Dr. Guilherme Schuch de Capanema, o oflieial An-
tonio Joaquim Soares Ribeiro.

Õfficial da mesma ordem.—Conselheiro José Agos-
tinho Moreira Guimarães.

Cavaleiros da mesma ordem.—Dr. Antônio Jost.
de Souza Rego, bacharel José Pereira Rego Junior,
Dr. Raphael Archanjo Galvão Junior, bacharel Luiz
Martins da Silva Coutinho, da provincia do Amazo-
nas; Joaquim Maria Serra Sobrinho, dá provincia
do Maranhão; bacharel José Júlio de Albuquerque
Barros, da provincia do Ceará.; Dr. José Carlos da
Costa Ribeiro, da provincia da Parahyba; Dr. Ru-
íino Augusto de Almeida, da provincia de Peinam-
buco; Dr. Firmino Rodrigues Vieira, da provincia
de Sergipe; Dr. Antônio do Lacerda, da provincia
da Bahia ; bacharel Jesuino José de Freitas, da pro-
vincia do Piauhy ; Dr. Francisco Nunes de Miranda,
da provincia de S. Pedro ; Pedro Luiz Taulois, da
provincia de Santa Catharina; Dr. Agostinho Victcr
de Borja Castro, Francisco Joaquim Bethencourt da
Silva, bacharel Augusto José de Castro Silva, bacha-
rei Marcos Antônio Ribeiro Monteiro de Barros,
Guilherme Cândido Bellegarde, Carlos Guilherme
Haring, Alfredo Basto, Manoel Joaquim de Souza
Brito, da provincia da Bahia.

ütltaalaterio dst guerra.—Por porlaria
datada de 19 do corrente foi exonerado do logar de
amanuense do hospital provisório de Andarahy
Benedicto Alves Barbosa, e por portaria da mesma
data foi nomeado para exercer aquelle'logar o ex-
cadete do exercito Luiz Alves Branco Muniz Barreto.

Km 19 do corrente expedirão-se as seguintes
ordens:

Concedendo licença para residirem na província
do Ceará ao tenente Henrique Theberge e ao 3eldado
Antônio Pinheiro Dantas, e na provincia da Bahia
ao alferes Francisco Borges de Souza, todos refor-
mados.

Dispensado da commissão de capitão mandante do
batalhão provisório em destacamento, organisado na
provincia do Amazonas, Henrique Tiberio Capis-
trano.

Provimento de officio. — Achando-se
vago o officio de escrivão de orphãos do termo da
Cruz-Alta, na provincia de S. Pedro do Bio-Grande
do Sul,requererão a respectiva serventia vitalícia José
Gabriel da Silva Lima Filho, Antônio José Lavra
Pinto Filho, Cícero Melchiades de Figueiredo, João
Nobre de Almeida, Luiz Augusto Branco, Manoel
Carlos Machado Vieira, Manoel Ferreira Carpes e
Júlio Timotheo de Araujo, cujos requerimentos vie-
rão informados pela presidência.

Comimnlila sreral de segures Feliz
Lembrança.—Reunem-se amanhã os accionis-
tas desta companhia, para deliberarem sobre nego-
cios da mesma.

Tentativa de suicídio.— Lê so no Pka-
rol da Parahyba do Sul, de IS do coirente:

« Ante-hontem, pelas 3 horas da tarde, uma es-
crava de nome Prudência, de idade pouco mais oa
menos de 16 annos, tentou suicidar-se atirando-se
ao rio Parahyba, em frente â cadêa.

Sendo salva a tempo por um prelo que precipi-tou-se em S6U soccorro, foi recolhida á prisão á or-
dem do delegado de policia e requisição de seu
senhor. »

E_xiio»lç5o.—Acha-se exposta em casa do
Sr. José Augusto da Silva Freitas, na rua dos Ouri-
ves, urna linda cruz de prata com o peso de 1,590
oitavas, mandada vir da cidade do Porto pelos Srs.
Augusto Ferreira dos Santos Varginha e Antônio
Joaquim da Silva para a irmandade do Senhor do
Bom- Fim. com o produeto de uma subscripção paraisso promovida pelos mesmos senhores.

Pagamentos. — Pela 2» pagadoria do the-
souro nacional pagão-se hoje, no logar do costume,
aos senhores dos escravos que trabalharão nas diffe-
rentes officinas do arsenal de marinha da corto, per-tencenteao mez de setembro próximo passado.

Assembléa provincial—Houve hontem
sessão de installação sob a presidência do Sr.

Dr. Alves Machado.
A's 103/4 horas da manhã estando presentes 22

Srs. deputados, leu-se e approvou-se a acta da an-
tecedente.

O Sr. presidente convidou os membros presentesa se dirigirem á igreja matriz para ouvirem a missa
do Espirito-Santo, e suspende a sessão. Cinco minu-
tos antes do meio dia continua a sessão.

Ao meio-dia, annuneiando-se a chegada do Sr.
presidente da provincia e recebido pela commissão
para esse fim designada, tomou assento na mesa á
direita do Sr. presidente e leu o seu relatório.

Terminada a leitura o Sr. presidente declarou
installada a assembléa legislativa provincial do Rio
de Janeiro ; retirando-se o Sr. presidente da pro-vincia com as mesmas formalidades.

O Sr. presidente declarou que não se procede a
eleição da mesa por não haver numero legal: se deca
para ordem do dia seguinte a eleição da mesa e.
das commissões.

Levantou-se a sessão a 1/2 hora depois do meio-dia

Eldorado.— Neste theatro haverá hoje à
noite um espectacule em favor da Sra. Francisca
Mondar, actriz estudiosa e modesta, _ que faz parteda companhia que actualmente ali trabalha.

Consta o espectaculo de varias composições comi-
cas, de feliz escolha e cuja execução deverá agra-
dar, desempenhadas pelos artistas que se achão in-
cumbidos dos differentes papeis.

Mlle. Risette cantará duas das suas applaudidas
canções, e o menino Mondar, coadjuvando a festa
artística em favor de sua mãi, reproduzirá a scena
omica O Sr. Domingos Fora do Sei to, em que tem

sido sempre applandido.

t
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publico,'dando um sopapo e uma pancada com seu 8aar<^a"

*(•¦- -  —, ., , _.__. .._, ,ima voltou, porém, sobre seus passos e de sorpreza
recreio, concorrerá sem duvida em favor deuma »r »

A variedade, do espeetaculo convida o .MWr^iTjem Meroly: este, simulando que se retirava,
que, além de encontrar algumas horas ue ag»u*__.^ifk„ nnr6m aoKro oanc „_,„„„„ ^ qon>reza feriu

actriz que estuda e trabalha.

_tfi_iaB-C.erae.-i Recebemos folhas do Ouro-
No dia 13 tinha par-

a Brandi pelas costas, fugindo em acto consecutivo
Tendo sido tomadas as necessárias providencias

para a captura do delinqüente, foi este preso hontem
.. ás 4 horas da tarde, por nm empregado de policia, na

Preto até o dia 16 do corrente. ISoüiai»»-"- r~ 
|aftacao do EngenhÓ.N0vo,já com o bilhete comprado

tido daquella capital com destino â côrtao 
^ Jpiia a ultima estação dos subúrbios, donde pelo

Henrique César Muzzio, que irá para S. Pau ^^ ^ gen_a segaíria hoje de manhã para a Pa-

secreUrio do Sr. Saldanha Marinho. rahyba do Sul. conforme declarou em seu inter-

A assembléa provincial devia abrir-se no duTM, r4gatorio.
mas até a ultima data só tinhão chegado A capital 10

deputado.. ,.
Segundo refere o Constitucional, constava que tora

nomeada uma commissão de tres membros para vir

a corte comprar o armamento de que precisa o corpo

policial. Esses membros são o commandante domes-

mo corpo, o chefe da secretaria provincial o Sr

João Aífonio Filho e o Io ofíicial da secretaria do

governo o Sr. Forlunato Carlos.
Cada commissionado, accrescenta a mesma folha,

vai percebendo, além de todos os vencimentos do

respectivo emprego, mais ainda a gratificação da

terça parte desses e a ajuda de custo.
Nada mais occorria de importante.

A«tl»ui€_ludcií.— Na igreja parochial dTnfias

está no front-spicio da mesma uma lapide escripla

em letra gothica, que diz o seguinte: Deu Mercúrio

iedicata, etc, etc. Mostra que o templo serviu de

mesquita as romanos, quando habitavão a antiga

Lusitânia.
Em qualquer parle que se cava na terra, a algu-

ma profundidade, apparece grande quantidade de

tijolo, de que os romanos se servião para eonstrus-

çlo das casas. Ha menos de quatro annos um traba-
lhador, quando esbravava um terreno, encontrou
um forno em perfeito eslado de conservação, que
destruiu, julgando nelle encontrar algum thesouro.

A abb.idia d'lnüas é a mais antiga de Portugal.

A relíftlÜo esatre o» mwpinlielros
Biistriacos.- O Or. Haindinger, medico da

marinha imperialaustriaca, conta do imperador Ma-

ximiliano o facto seguinte, que nos dá uma idéa da

situação religiosa dos marinheiros austríacos :

Em anosto de 1853, a corveta Minerva, comman-
dadapeío archiduque Maximiliano, achava-se anco-

rada em cabo Rodoin, na costa da Albânia turca.
Um marinheiro ferido achava-se agonisante, e eu

preveni disso o archiduque.
Sabendo que não havia esperança alguma de sal-

var o marinheiro, ordenou iminedialamente o almi-
rante qu<_ se chamasse a toda a pressa um padre
para lhe prestar os últimos soecorros espirituaes.

Apezar porém de todos os esforços que para isso

se empregarão, foi impossível achar um sacerdote
 Nesse ca_o, disse o archiduque, se é impossi-

vel obter um padre nara o nosso pobre camarada,

vamos nós todos ..joe.harmo-nos junto do sen lei-

to, e pedira Deus que lhe conceda uma boa e paci-
fica morte.

Toda a tripulação se ajoelhou então, seguindo oj

exemplo do archiduque, que foi o primeiro a dobrarj

Sabgeripç&o par» um mettusaaeaato
—O Moniteur belge publica o relatório do ministro
do interior sobre o monumento que se trata de
erigir ã memória de Leopoldo I com o produeto
da subscripção de 10 centésimos. Esta subscripção
deu o resultado seguinte : fr. 252, 705 94.

A' esta somma cimpre ajuntar 200,000 fr. dados

pelo rei, 50,000 pelo conde de Flandres e um mi-
lhão votado pelas câmaras, isto é, um total de
1,502,Í05 fr. 94 cent. Uma commissão composta de
delegados de todas as províncias, foi encarregada de

eUtasvlo-Relaçlo daspessoas iepultadas
nos cemitérios públicos e particulares no dia 18 de
outubro.

Marcellina Joaquina da Conceição, brasileira, 60
annos, solteira. Tuberculos pulmonares.

Libania Maria; da Conceição, fluminense, 23 an-
nos. solteira. Tuberculos pulmonares.

Jacintho Roque Cypriano, fluminense, 30 annos,
solteiro. Anemia e diarrhea.

Belmiro Bezerra de Moura, maranhense, 32 an-
nos. Tuberculos pulmonares.

Silvino Belchior dos Santos, rio-grandense do
sul, 40 annos. Gastro-entero-colite.

Cândida, filha de Maria Iphygenia da Silva, flumi-
nense, 8 annos. Tuberculos pulmonares.

Rosa Witig, allemã, 34 annos, casada. Febre per-
meiosa.

Luiza Francisca. filha de Lauriana Francisca, nu-
minense, 11 annos. Sarampâo.

Antônio, filho de Antônio Luiz Evangelho, flumi-
nense, 8 mezes. Congestão pulmonar.

Maria Antonieta Victorina Maçan Bastos, fran-
ceza, 62 annos, viuva. Entero-colite.-thyphoide.^

José da Silva Maia Ferreira, africano, 39 annos,
regular o emprego destes fundos, e decidiu que o:^^ Tuberculos mesentericos
monumento será erigido em Saehen sobre a mon-j q-_,omaz __a Cunha Menezes, brasileiro, 60 annos,
tanha da Tonnerre. [viuvo. Gastro-enterite.

I Sepültarão-se tambem 8 escravos, sendo 1 de ul
Inimigrantee -No paquete americano, en-.^ a.vb^ 1 de paralysia, i de hemorrhagia

trado hontem, vierão 80 immigrantes de diversas; 
pera]_ t de diarrhea, 1 de tuberculos pulmona-

nações ; e no transporte A vapor S. José 6 colonos 
^ 

.. dg &bre perniciosa> x de queda e i sem de-
americanos. claracão.

i No numero dos 20 sepultados estão comprehen-
Prisioneiros.—No transporte »• «/««. en-|didos 6 cauàveres de pessoas indigentes, a que se

trado hontem nesta porto, procedente de Monte- ldcu &iiSo conducção e sepultura grátis
vidéo, vierão 32 prisioneiros paraguayos, inclusive •

um oilicial.
•m—.«»nt 'r«cyi'*?a».',4-'V

PUBLICAÇÕES A PEDIDO.
PerAâln a.»íiiis4eri»l.

Passageiros em transito.—No vapor,
francez Aunis vierão do Bio da Prata e seguem para

uropa os passageiros ranello Corre nos círculos mais bem informados que o

mearão 
^quisa, 

.; gr Azambllj a(im de se d,r esla boa falta
família, Manoel Bogero, Bodendo dei Rio. t,^.- 

^ ^.^ ^^ temporaria, 0 Sr.
Para Bordéos. — E. Van Senther esua família, Souza Carvalho, que está âésoccupadd, depois que

Antônio Bataglia, Sourdeau, Parenthon, Emilie $e slupcnd^,.Ao os entrelinhados no Jornal do Com
Nouguier. Aussoti ííypolito, Saladino Luigi, P Lllls.;ífie, <._„_
Soli, Leopoldo Ponti, Maria Gardela e sua familia,!

M. Duftares, Mme V. Emcril, E. Thomassim, A-
O Tugarella.

Larrier, C. Gerolamio, A. Boasi, F. Gramâo e suaj
familia, Mlle.- Regnier, Vanlato Jacques e suafámi-j
lia, J. Hurlemann, Domingo Ennaro, N. Vanasce,
P. Bartholomeu, J. André, üurand, Augusto Liard.
A. G. Baptista, P. Monsgueres, J. Iriarte, A. Pech,
G. Damiane, M. G. de Rone, Frecderick Roppe, repentinamente, a convite do Sr. conselheiro Zacha
Geflard llenri Eugene, Antônio Paslallade. ;r_as_ e resolverão tomar medidas importantes em re-

'hção à nossa legação naquella capital. Correm ã este
PuS-Ücisçeea Iitlé"rárias» 'respeito boatos diversos, e encontrados, que por mo-

í.s?j;;u<_•«_. tle _T_»ncSi.e*_

Poueo depois da chegada do paquete da Europa
espalhou-se nesta corte, que, em virtude de noticias
recebidas de Londres, os Srs. ministros reunirão-se

Estrada eíe ferro *• *aPÜm-
Botânico»

Permitia o Sr. engenheiro da empreza americana

que por momentos nos oecupemos destruindo alguns
dos argumentos qúe apresentou à illustrada commis

são da câmara municipal, quando respondeu as in-

formações on objecções que forão offerecidas pelos
sens dignos engenheiros, sobre o traço dos carris de
ferro, em ruas estreitas, como são ás do interior da
cidade.

Diz o Sr. engenheiro americano que a vantagem
dos seus carros, além de não sujar a roupa dos
transeuntes, está em que um omnihu* com os ani-
mães é tres vezes maior quo um carro americano, e

entretanto tôm os referidos carros.29 palmos de com-

primento emquanto qtieum omnibus tem 18._

Para não chamarmos de absurdo o que se disse

concluiremos que os carros americanos são tocados

pelo vento ; comquanto assim considerados seja

ainda maior a tal proporção. . . •
O systema peculiar no Brasil,diz o Sr. engenheiro,

é antes augmentar as passagens nã proporção do aug-

mento do trafego. Chegado ha pouco de seu paiz não

sabe certamente o Sr. engenheiro qual foi o preço
das passagens dos omnibus ein seu começo e quaes
são hoje. Para S. S. não avançar tão falsa propôs.-

ção aconselhamos que se informe rcelhor do queexac
tamente se passa a respeito.

Diz mais o Sr. engenheiro que suas passagens
são mais baratas, e assim é se õ decreto da con.

cessão fòr respeitado; mas se-lo-hão somente até

Botafogo esquina da rua de S. Joaquim ; além deste

ponto será de 400 rs., como se fora para o Jardim

Botânico! Para agradecer esse favor ninguém mais

eompetente do que os moradores do largo dos Leões,

Berquó, S. Clemente, etc
Finalmente, ás judiciosas considerações e objec-

cões dos «lustrados engenheiros da Illma. câmara
municipal, responde o Sr. engenheiro americano,
não sei se por ingenuidade (a phrase é de S. S), que
os Srs. engenheiros se hão de rir quando virem o

modo por que se resolvem praticamente taes ob-

jecções..
Cumpre confessar, porém, que para um enge-

nheiro a argumentação não é muito, valiosa.
Concluindo, diremos somente que no mar já te-

mos quem Rãiney e em terra teremos outro.

O prog-esso rcfleclido.

Barra «Io Piraíay.
ATTENÇÃO.

Luiz de Oliveira Ferraz, precisando retirar-se
deste logar, convida o dono da barca Conde d'Eu, a
vir pagar-lhe o concerto da mesma, cc-ncluido ha
8 mezes, e ajustado por 300$; islo no prazo

lAlfândega do ¦!• «¦»•' *•¦«¦*•'tifi Valença.

pn_çA de 25 escravos. I A inspectoria desta alfândega recebe propostas
_,.___.__. , (em carta fechada até 30 de novembro do corrente

Em praça do juiz municipal desta cidade se ™°íaimo> 
para 0 fornecimento de mil vigas de 18 metros

de arrematar no dia 26 do corrente as portas da casa f & 3Q centJmetros {60 és) áe comprimento, e 0»,
da câmara municipal 2o escravos penhorados a JOSojgQ a q-.^ 35 (12 a 14 polegadas) do eaquadria desti-
Martins Pimentel por execução promovida por An-
tonio José de Carvalho. As avaliações se achão no
cartório do escrivão Araújo, onde podem.ser vistas.

DECLARAÇÕES.
Companhia geral de seguroB Felis

Lembrança.
Os Srs. accionistas desta companhia são rogado»

a comparecer no dia 21 do corrente, pelas 11 horas
da manhã, na rua Direila n. 48 (escriptorio da com
panhia) afim de lhes ser presente o parecer da com-
missão de contas e deliberar sobre negócios que
ficarão pendentes na reunião passada. Rio de Janeiro
11 de outubro de 1867. — F. /. Cardoso. (•

Sello.

Pela recebedoria do Rio de Janeiro se faz publico
que do dia 9 do corrente em diante serão selladas,
na conformidade do art. 12 da lei'de 26 de setembro
ultimo e da circular do thesouro n. 34, de 30 do
mesmo mez, as letras de cambio e da terra, saccadas
no império ou em paiz estrangeiro, escriptos à or-
dem, créditos e facturas ou contas assignadas,
observando-se a seguinte

iAB-iLLA.

VALOR. SELLO.

Não excedente de 200£... 200 réis.
De mais de  2003 até 400$... 400 »

» de.... . 4003 até 6008... 600 »
» de.... 6003 até 800$... 800 »
» de  8003 até 1:000$-... lgOOO »

nadas ás obras hydraulicas, conforme as condiçõe.
abaixo transcriptas.

CONDIÇÕES

1.»

As vigas serão todas de madeiras de lei de pri-
meira qualidade, limpas de todo alburneo, sem fen-
das, falhas, rachas, nós ou qualquer outro defeito.

2.«
Deverão ser bem rectas, ter nunca menos de

18m,00 de comprimento e na menor dimensão trans
versai 0m,30. Serão regeitadas todas as vigas que
não satisfizerem a essas condições.

3.»

Entre as madeiras de lei preferir-se-hão as se-
guintes:

Ángelim pedra, canella preta, canella sassafras,
ipê tabaco, ipê una, ipô preto, tapinhoam, guaro-
piapunha, gnarabú ou amarante, sucupira, sapucaia,
oleo vermelho, peroba, chibalan, tatajuba.

4.»
As vfgas poderão ser fornecidas desde a data da

adjudicação até doze mezes depois. Serão entregues
na ponte do deposito central das obras hydraulicas
no largo do Paço.

5.»

Os pagamentos serão feitos na razão da'entra da
das vigas, mensalmente, na repartição competente,
á vista das contas legalisadas pela direcção das obras
hydraulicas da alfândega.

6."

e assim por diante, cobrando-se mais 1$ por conto
ou facção de conto de reis.

As letras sacadas no império deverão ser selladas
li.nlro do prazo estabelecido no art. Io do decreto
áe 13 do agosto de 1863; as que o forem em paiz
estrangeiro antes de serem pagas ou protestadas no
império. O sello dos demais títulos continuará a ser
pago nos prazos marcados nos regulamentos em
vigor. Rio, 3 de outubro de 1887.— Manoel Vaulo
Vieira Pinto, administrador.

A Gavela do Diabo n. 3. .tivo de prudência não nos animamos
i nesta folha.

publicar

iHissaS a'ii_.eàiir<L»a:
Na igr.-ja de SahVAnna,

de D. Rosa da Gloria.

dei
30 dias, a contar desta data ; do contrario será ven
rlida para pagamento do annunciante, que deposi-
tara o excedent-, tudo na fôrma da lei.

Barra do Pirahy, 14 dó outubro de 1867

ArtséHal «He gjsaea^rift tíit çèrte.

De ordem do Sr. coronel direetor declaro que
commúsão de compras recebe propostas em a res

Caixa» ém amortiscaçao.
\^ EDITAL.

Pela caixa, da amortização se faz publico qne, em
virtude do aviso do ministério da fazenda, de 4 do
outubro do corrente anno. começão nesta data a
serem substituídas as notas do valor de 10& da 4*
estampa, papel branco, e qne tem no centro da nota
o carimbo, em tinta côr de café, com a palavra
DEZ. Rogo, portanto, aos possuidores de taes notas,
as venhão apresentar ao troco nesta repartição, para
serem substituídas, e não soffrerem o desconto da
lei, que opportunamente será. annuneiado. Caixa
da amortização, em 5 de outubro de 1867.—» Pelo
inspector geral, José Procopio Pereira Fontes.—
Conforme, Henrique A. Korff.

•ir».

Tambem

o joelho pedindo um livro de orr.çõos.
Ninguém tinha um livro de piedade.
O archiduque pediu então um rosário

não havia nenhum.
Maximiliano dèsagraJav.lmenle sorprendido, er-

gueu-se, foi ao seu beliche e voltou com um livro de

orações o um rosário.
— .( Senhor doutor, disse-me elle, lance ao pes-

coco do moribundo este rosário, que foi um preciosoj
presente de minha mãi. Nó--, senhor, vamos rosar. »j

E o archiduque, auxiliado pela tripulação, prin-
cipiou a resar a oração da agonia.

Ku, pela minha parte, devia assistir uo moribundo
o consola-lo 110 que as minhas forças me permit-
tíssem.

Observei então a physionomiadeSua Alteza: as la- ^ s o ,
grimas brilhavão-lhe nos olhos, voltados para o céo. *

O archiduque resava com tanto recolhimento e

tão viva piedad¦•, que eu admirei-o verdadeiramen-
te por não o ter vist. nunca em uma situação

análoga.

A opinião se agita, e inquieta-se no meio de mil

ás 8 horas, por alma conjecturas ; e a anciedade publica a^goienta de ins-.

jíante para instante na indagação das causas que
motivarão a resolução ministerial. O assumpto nos

.Leilões .parece gravíssimo e digno de ser explica Io pelo go

Da galera americana Juliet Trundy, ás li horas, .verno no seu órgão oilicial.

_- -.— a___ir_tn_^S3Erw»-.i».-—»» «•.«¦—-- -¦---.

E_asg;Mi--.-y.
á bordo, por M. S. Pinto ;

Dc moveis, etc, á rua da Ajuda n. 30, ás 10 1/2
horas, por A. M. Souza Menezes.

j São sensatas as pnlavras e conselhos de **. Foi
_Esspo.4ucij.l_t» pena que viessem tão tarde, só depois que appare-
Theatro francez ( antigo Eldorado): As Memórias ceu a reacçâo.

de Richdicit, comedia; cançonetas, árias e dansados.i Tamhem.para serimpa«cial, "" deviareconhecerque
-segr<<jos etrcyanos têm commettido excessos pela

Corroo». -__riem hoje os do Mina, os Valeri' imprensa, as provocações partirão ..«mr- do seu lado

ca, eamanhã-és de Cantagallo, Ilaguahy e Passa--™" aticavuo; outros limitavao-se a defesa Ainda
_.i, . a_u...... o está na memória de todos o quanto soil.è.ão diversos
^inle* juizes, tvpo3 da magistratura; e, estendendo-se as

I _Lote-.-m.-A que tem de extrahir-se é a 36^bstilidades até ao lar doméstico de alguns,_ depois

[concedida paia as obras do novo hespital

Valesiça.

ACROSTJCO DICIG1UO A CM r-ROCURADOK DE CAUSAS.

Bapacid.de, és hábil professor,
© ptimo do surripio conjugador,
£ eteníoc uquer tenha maneira,
«dbaclor do que contém uma carleira,
jgabalva de calculo fareira,
£3 mbro, ente infame e umbratil,
U açado em flagrante, fugisle subtil,
© stentoso na còríe todo oviado,
SSeato, rapace, cá e lá vigiado,
gs andilha sempre ignominiado.

O rabilongn,
„ ______»ar.,r5r_i--5K:ir.'.. i_f__.__i__r)7aíij«

(•
SW23-ÍSS-I. .'tcT-Vc.. iSBtíBSKiXBi

, Santa'd° vi tu perio às suas mulheres, modelos de virtudes,
, ,. não se recuou ante o parce sepultis, revolvendo-se

tlasa da Misericórdia da còrlo (perlencendc-lno o . .-. r
• ímpiamente as cinzas dos seus

ARREMÂTAÇÔES JUDICIAM AS.

CIBÂDE.

veis progenitores !
I Não se pôde approvar a linguagem virulenta, nem
'mesmo em represália, do artigo a que 

" * se refere e
em cuja apreciação não convém agora entrar-se. E'

Segunda:feira,21 do corrente,'vãõ á praça do juizo
de orphãos os alugueis da casa da rua de Catumby

honrados e"r_speita--n- 3 B, pertencentes aos herdeiros de Carlos Frede-

(rico Schults; a avaliação no cartório do escrivão
Alvares. ("

Em praça do juizo da provedoria. que terá logar
no dia 23 do corrente, ás 11 horas da manhã, à rua

ro serena e .ántamènte.

ESTATÍSTICA DA uuü
PriaSe».—Fòrab presos à ordem das diffei-n--. me-^ò eTCfS/0 s6 hoj-e notado e reprovado por 

* *j^ 
A]fandeí?a n. io!, se ha de arrematar o prédio

As 
"suas 

oraçô-s ardentes forão depressa ouvidas' tes autoridades, no dia 19 de outubro: no desabafo de R.... que .lias fora o provocador.jda _.„_ da candelaria n. 53, deixado em legado á ve-
de Ueus. O marinheiro exhalou o sou ultimo suspi-J Pela policia: Jacintho e Maria, africanos, para. ^^ n_o podia caugar admiraçSÒ a quem atten-1 ueravel ordem terceira do Senhor Bom Jesus do

.veriguações ; José da Silva, por embriaguez. ide_se 
q..e ^ envolti com as c;JUmnias e insultos|Calvafi0 da Via-Sacra pelo finado irmiío bemfeitor

_»aeteoa"oíogçS« - Observações meteorológicas atirados ás mãos cheias contra a primeira autori-|commenciador Joaquim José de Castro de Araújo
.,, .i-_.-._4o. —Ante-hontem, entre 6 e7ho-'nas boras da maior variação da temperatura em 20^^ da comarca, so lançarão pungentes dcestos e Sampaio, avaliado em l-í:000?3, para ser convertido

rasdanòite o mascate italiano Domingos Marolaferiu je outubro. tambem calumnías sobre muitos cidadãos dos mais

comum canivete punhal a outro ilaliano de nome noras Ther. cent Ther Falir. Bar. a 0o Hyg. deS.'Conspicuos e honrados do município. Nem todos

Feliciò Brandi, que morreu quasi instantaneamente » tèm a paciência e resignação dessa autoridade, além
O crime foi praticado na estalagem da rua dc Tf da m. 20,7 69,20 759,510 93 'dos deveres de sua posição oilicial: e dahi as repre-

salias, de que, comtudo, não convinha usar-se
Entretanto se os conselhos de * ' furem sinceros

ipectiva sala no dia 23 do correut_ ás 10 horas da
manhã para a compra dos artigos abaixo declarados:

56,914 varas de brim escuro trançado.
28.5S5 ditas de dito branco lizo.
56,990 ditas dé algodão branco lizo.
60 1/2 ditas de morim.
28 1/2 grosas de botões grandes de osr-o branco

furados.
9 ditas dc ditos ditos prelos e furados.

(500 pares de C-lxeteü pelas.
300 nell?s de manvquin ou carneiras enver-

nizadas.
J-2 livros de papel pautado com 100 folhas

de 12 poll-jjáilas sob.e s-:is.
200 escarradeiras de latão.
-200 can.cas de folha.
.'j!!0 sapatos de corda.

S binheir.s do folha dobrada •

1 ...iieladá (ingleza) de carvão de cokegros-
SO illiíl z.

As amostras e as propostas deverão ser em du-

plicatíi, tendo nc sobrescriplo das propoitas o nome
do proponente o o artigo a quo ellas se referem,
constando as amostras de peças ou objeetos inteiros

Aiiverle-se qne os proponentes ou pessoas por
elles competentèmchté autorisadas deverão estar

presentes na oceasião da abei tura de suas propostas,
não seaSo abertas as daquelles que deixarem de
comparecer.
- Secretaria do arsenal de guerra da corte, em 19 de
outubro de 1867.—O secretario, José Antônio Fre-
derico da Silva.

O contratador não poderá passar a cutrem o for
necimento das madeiras, sem prévia autorisação
desta inspectoria. A infracçâo desta condicção im-
portará a rescisão do contrato.

7.»

O contratador prestará fiança idônea pelas multas
que forem estabelecidas 110 contraio.

Alfândega da còrie, 26 de agosto de. 1861.—O
inspector interino, Antônio Luiz Fernandes da
Cunha. ('

v"^._-^:_---_-^

8

Teucrave! ©a'«8es_B rn,ea*eeãa*ia «l* S
fi^eaa-tea-e-is.

A mesa desta veneravel ordem rmnda sulfra-
gar na sua igreja a alma do seu finado irmão
definidor Manoel Gonçalves do Oliveira, ama-
nhã 22 do correr.t-, Ingerimo dia do sau falle-
cimento às 9 horas, e. convida a todos os nos-
sos irmãos, parentes e amigos do f,dle«_ido

,a para assistirem a este- acto de caridade e reli-
II gião. llio, 21 d-1- outubro dc 1867. — O secre-
H tario, Antônio Ernesto Rangel da Costa.

Cüaixta ilí.. ._.s.itóaj£lE»ç2»o.

DlOXAS VO (-OVKHKO K«S SCB3TITUIÇÃ0.

As noias de 1$ e 2# da 2a estampa ern papel azu
.1 tinta encarnada, ainda não têm prazo marcado para•> desconto da lei.

As notas de íOg, 2" estampa, om papel cor de te-
iha, principia o desconto de 10% em cada mez do
1° de janeiro do anno próximo futuro.

As notas de 10//, 3a estampa, papel azul e tinta
vermelha, ainda não tem prazo marcado para o des-
conto da lei.

As notas dc 5$ da 4a estampa, papel branco c tinta
preta, que tèm no emblema duas figuras, e na parte
oppestaao talão a coroa, e _.s letras P II, estão este

| mez com o desconto de 80 %•

da rua dc

S. Pedro da Cidade Nova n. 99, junto de um portão
da mesma rua que dá para a tio Sabão.

Domingos Meròla disputava com outro italiano,

7 dam. 20,7
1 da t. 21,4
5 da i) 20,9

69,26 759,510 93
-70,52 759,817 88
69,6-2 759,878 88,5

1.

o seu produclo em apólices da divida publica em
cumprimento da respectiva verba testamentaria. (•

Ir»3á»
A irmandade do SS- Sacramento e N. S. da Apre-

sentação. festeja a sua padroeira no dia 24 de no-
Céo e montes encobertos e nevoados, vento SE hão de aproveitar: * * bem sabe o porque. Qualquer verabro futuro, com a pompa que lhe fòr possível

e intervindo Bran li para
:iro injuriado ; Brandi repilliu as

a - tJBM-i-"^SfnevKMixTUXÜ-
primei

harmonisa-los, foi pelo acalmando para a tarde. Choveu hoje l,m5, e a
injurias;noite passada 8.m

an_gsa»ga--3fl-ge __rr--'f ??' ^?*^»»^»«>^'^_-iBf-^r--?1«-^^

PARTE ti

Síit» tSe Juii-ir-, iíi «2e ouíaliro.

Pelo paquete americano Guiding Slir. proced. nle
de New-York, recebemos as seguintes noticias com-
merciaes.

Da ciicular do Sr. Moring, extrahimos o que se

segue.
MERCADO DE CAFÉ.

A grande actividade que existia no mercado de
café e que annunciàmos em nossa revista de 23 de
agosto , acalmou depois da partida do paquete. As

tluctuaçòes po curo, que subiu gradualmente de
141 % a 146 3/4 %, causarão uma influencia desfa-
voravel no mercado dc café que cahiu em grande
ffrouxidão.

Os possuidores hesilão entrar em negociações e a

procura moderada lem produzido uma baixa, prin-
cipalmente nas qualidades abaixo do superior, a
__ual é rara e sustenta os pi ecos anteriores.

Cotações para carregamentos de 30 a 60 ciias de
credito, ouro, em deposito.

. . de 12 1/2 a 13 14 cts.Superior,
liom. . .
Regular

de 11 1/2 a
de 10 a
de S 3/4 a
de 10 a

Ordinário . . .
Regular a bom .

IMPOllTÀÇÃO 00 CA!

Em New-York.
—28 « Talisman » .

23 « Petrel »
29 « Mary » . . .

12
10 1/4

9 1/4
12

»
»
1)

»
»
»

»
»

5
»
1)

D
»
»
»
»
))
»

3 por «Brasileira» 12 3/4 .c. . .
3 por «Criterion» 12 3/4 c. . . .

por «Preciosa» p. res
por «Deslumbrante» p. res. . .

4 por «Havana» il 1/4 a 13 1/2 c.
por «Talisman» 12 
por dito 12 l/Sc

7 por «Elisa Schmid» ali 1/8 c.
7 por «Mary» p. res
7 por «Talisman» alie
9 por «Solid» p. les

12 por «Forening» a IS 1/4 c. . .
13 por «Mina» p res
16 por «Forenir.ger» a 103/8 c. .
17 por dito a 12 
17 por «Klonike» a cheger. . . .
17 por «Santa Ursula» a 9 3/4 c. .
18 por «Capricio» ali 1/4 c. . . .
18 por «Shaumul» a 9 1/2 c. . . .
18 por «Berlha» a chegar
19 por «Deslumbrante» p. res. . .
SO por «North America» a 13 1/ic.
20 por «Tornado» p. res ... .

tempo e próprio para a contricçao.

1 •¦¦•*- sa_33s aasaspmstasaaKSBcssieasaBcaaitaíae^asx

(Freguezia de Irajá, em 8 de outubro de 1867.—O se

jeretario, F. ilí. de Oliveira. (
3HMgia-sig_____c_-3i-_aa--^^

Isn__]._.-::._r5si-S «_8.

Total.

Agosto
»
v

Setembro.
»
»

»
»
»
»
D
1

— 1 « Havana » (vap.)
2 « Fliza Schmidt »

10 « Tornado » .
13 « Foreninger w .
13 « Hllybok » . .
15 « Eclipse 11 . .
15 « Bertha » . .
15 * Star of Devon »
19 « Terpsichore » .
20 « North america .

Saccas.
5,00í!
5,600

55
7,512
5,308
4.80(1
4,243

100
5,600
4,105
6,132
4,400
6,424

59,591

Em Ballimore:

Agosto 2.5 por «Bedwing» ali 3/8c.
23 por «Edith» ap. res. . .
24 por dito a 9 1/4 c.

1,032
1,511

222
-208

3,206
1,541
1,513
1,308

55
1,952
5,000
1,700
1,072

5.3
2,000
4,180

600
200
422

4,405
295
500

4,805

44,428'

Saecas
151
4i5
915

IS 3/4 a 19 c.
17 a 17 1/2 c.
15 a 16 c.
14 a 14 3/4 c.
15 a 17 c.

Da circular dos Srs J_udmanne e Comp., extrahi
mos o seguinte:

Café • Rio, superior . .
bom ....
regular. . .
ordinário. .

Cargas de regular a bom.
Tudo em ouro.
Tem havido aigumas transacções, porém o merca

do afrouxou algum tanto com as noticias do Rio (via
de Inglaterra) de grandes embarques, e esta cir
cumstancia tem feito aiTas.ar os compradores. !

Saccas.
O Stock. de café do Rio em New-York, 20

de agosto, era de  57,041
Chegarão desde então  59,312

Fumo em nor..os. — O deposito calcula sc emlSOO
rolc-s, além do importado pelo Etperànça <¦ Ignez,
ambos do Rio.

As vendas da quinzena foi de cerca dc 9C0 rolos
de 38 a 4$ 50 cts. os grandes; e de 08 a5j? 59 cts. os
pequenos em deposito.

Erva mate:—Parece ter cessado a especulação que
houve para com a de Paranaguá, e os importadores
têm sido obrigados a retalhar para evilar uma baixo.

Câmbios.— Sobre Londres passarão-se eerca de
S7,000 £ a 50 d.; 50 3/8 d,; 50 l/S d. ; 50 i/0 d.;
!p«3r peso corrente.
1 França.—5,23 fr. por peso forte.

Rio de Janeiro — 36j_600 a 36,^800 por onça.

£»•!.,iee-laeSe -_x--.tK-.tio
gnsír-EeçSsí-

O ac-aír-o assignado, thesòureiro da sociedade e do
_oilegio das orphãs da mesma sociedade, faz publico
para com as pessoas caridosas e bemfazejas, que qui-
zefém fazer qualquer beneficio ou donativo áqueile

pio estabelecimento, sito ã rua do Riáchuelò n. 17,
de so dirigirem ou remeUersm â sua casa, rua do Ou-
vidor n. 11, em qualquer diae hora, o que quizeretn,
ou; o que fòr de seu agrado, para beneficiar aquellas
meninas. Rio de janeiro, 13 de janeiro de 1867.
tóaquim, da Silva Macieia-

¦qyo«-_w.a£a«ii_i__R_caa^

Lopes, 1 a J. F. de Souza, 1
:,-_í9__t__ vza&ssms-2

F. Martins, 1 aL.

As notas de btt da 5a estampa, papel branco e tinta
preta e que têm carimbo vermelho no centro da nota,
e na parte ojiposta do talão a cfügie de Sua Magestade
Imperial, principia o desconto progressivo de 10%
em cada mez do 1" Je janeiro do anno próximo fu-_
turo. I

As notas d._ 53 da 6* estampa, que têm no emblema!

:a» «ta Bi* «¦• «Si
lOITAX.

A inspectoria desta alfândega recebe propostas em
cartas fachadas, até o ultimo do dezembro do corren- .
te anno, para o fornecimento de seis guindastes de
ferro, necessários ao serviço da doca desta reparti-
ção, segue loas condições abaixo tran£criptas, assig-
iiadas pelos respectivos engenheiros.

Condições.
1.» Os guindastes serão construídos de ferro for-

.ado ede folha de ferro.
1 Só serãadmittido o ferro fundido nas sapatas, rol-
lanas, e mais peças accessorias.

2.» Terão os guindastes, manivellas, freio3, rodas
dentadas e todos os accessorios para trabalharem
à mão.

3.* Os guindastes serão projeclados segundo os
modeílos em uso nas docas de França e da In-
glaterra, e em sua execução só serão empregados
ferros de primeira qualidade.

4.a As propostas deverão trazer desenhos, especi-
ficando claramente teda a construcção do guindaste.

5." Antes de sna recepção, serão os guindastes
n-ovados com a carga de 3,000 kilogrammas, assim

carregados deverão gyrar facilmente e não apre-
sentar curvatura sensível.

6.a Os guindastes deverão partir dáEurop 100
¦lias depois da chegada da èncòmme-nda «ieíini-
üvs.

7.» O conlrãtadór obrigar-se-ha-a entregar'os-iüls
guindastes nas docas da alfândega pela somma con-
tratada, que será paga ao cambio do dia da chegada:.

8." A montagem dos guindastes ficará a cargo Jas
obras da alfândega.

9 a Os pagamentos serão assim feitos : 30 % ao
assignar o contraio, 40% á chegada dos guindastes
á doca da alfândega, 30 % depois de armados e
provados.

10.a O contratador se sujeitará ás eoridições de
fiança, que forem de praxe.
Alfândega do Rio de Janeiro, 25- de ..gosto dc 1.67.
—O inspector interino; A. ... Fcrhan-dis'dá Cunha.

 {•

i.t'»cni.l si!« ít«_«*•»«.-_ (Bu «rúrte.
CONDUCÇÃO DB CARGAS PARA GOYÀZ.

üe ordem do Sr. coronel tlir.ctor declaro que o
mesmo senhor recebe propcst.s até o dia 22 do cor-
rente ás 10 horas da manhã para o transp -rie de

1134 arrobas de cargas destinadas á provincia de
Goyaz, em volumes de 31/2 a 4 arribas, sob as ye-

!guintes condições:
1 As propostas dev-sião lixai tanto o preço do trans-
porte dc cada arroba, como o pr?zo do tempo dentro
«Jo qual os proponentes se obrigão a rniregar os vo-
lumes na capital da dila provincia de Goyaz, e de-
vem vir acompanhadas "das competentes cartas de
fiança nas quaes os íiadores iilsneos declarem que
íicão responsáveis soiidariamento por todas a-? clau-
sulat do contrato que se íteer, sem o que não reiáõ
aceitas e tanto as propostis como as respectivas car-
tas de fiança deverão conler as datas, a -comp..tente
assignatura e a merada.

Ofiadordo proponente preferido antes de so fa-
zer o conti-to, o mais tardar dentro de 4 dias a
contar da data da aceitação da proposta, deve provar
com documentos, que possue livres o desembaraça-
dos de hypothecaou oulro qualquer ônus, bens de»
raiz approximadamenle no valor do frete.

Os documentos que se exige são: conhecimento
de décima e certidão negitiva do tabellião das hy-
polhecas.

Adverle-se que os proponentes ou pessoas por
elles compelentemente habilitadas, deverão estar

. ,,. . presentes na oceasião da abertura de suas propôs-uuasíigurasenomeiodellasumescudocomaeffigie faSi para os CS(.,arecimentos e fúrem eci'sde Sua Magestadeo o Imperador, amda nao tem oLaò sendo aJjertas as fáfa^ que d(jixare[n de
comparecer; finalmente não se admitte que as pro-

jpostasse refirão ao preço das remessas jâ eíTeciua-

prazo marcado para o desconto da lei.
As notas de 1005 da 3a estampa, papel branco e

tinta preta, e têm o carimbo no centro da nota, e
bem assim as de 2003 da 2a estampa, í«m papel verde
e tinta preta, jã não têm valor algum.

das sem determinarem precisamente a quantia, nem
mesmo que apresentem abatimento de porcentagem
em referencia as que no acto forem recebidas. Se-

Seeção da substituição do papel-moeda, em 15 dejeretariado arsenal de guerra em 18 de outubro de.
julho de 1857.—O Io escriturario, Henrique Affonspl 1867.—O secretario, José Antônio Frederica „_.
Korff-
imrm^rimna^ii,7-ztssisst^iir\-fívn^sisis!^rBnsusii!U

C

de Amorim Coelho, 2 a L. Maunier, 2 a Pfalzgraf.
Ma Torres e Comp., Ia E. Pecher, 1 aJ. K. Etchbarne, 2aJ. M. Ribeiro, 2 a Sire, 2 aMoriaraé, 1 a P J.M.

i a Brandes — Fazandas de linho: 10 vols. a E. Pecher|Azeved0í 4 a;Abel Mary_ 4 a Serlorioe Silva e 1 V. J,
3 a F. Strack, 1 a Godchaux. — Fazendas de seda : 

jRibeiro.—Perfumarias : 11 caixas a Brandon & liar-
1 caixa a Hoch. —Ferragens: 20 vols. a F. Strack, rah e 3 a chemeau.— Pianos.- 3 caixas a Ancel, 3 a
15 a P. Simonard, 12 aE. Pecher, 10 a Machado ejv_ pre3le, 2 a V. Guigon e 2 a F. Schmid.—Por-
Costa, 10 a Kingelhoefer, 8 a Frv, 3 a F. Gonçal- ceianas: 9 vo_s. a Lartigiie, 4 a A. P. S. Peixoto, 2
ves da Silva, 3 a Leherecy, 2 a E Malleí, 1 a Bevila-|a B_ R da Cunha, 4 a J. Goursand, 2 a F. Amoretti

Silva. C
-__-_ra---«a-ra-g__K_E_____

116,353
A a vendas para consumo se calculão em. . 31,397
Existência em New-York. em2l de setem- 84,956
bro Em Baltimore 22,000 saccas; Philadel-

pliia 6,000 ditas  28,000
Existência lotai do café do Rio em 21 de
setembro 112,956
Ouro —Fica a 142 5/8 a 142 7/8 % o que faz com

que cada doilar tenha o valor de 1Í.655.

27 por dito a 9 1/2 2,200
27 por «Redwing» a 11 1/4 c
30 por «Traveller» a 9 1/4 c. . . .
;;ü por «Wydale» (a ch gar) p. res.

Setemb. 5 por «Clifton» de9 1/2 a 123/8 c.
»

Em Baltimore.
Agosto. —30 « Ariel » . .

30 « Clifton » .
Setembro.— 6 «Whydole».

10 « Anne » .

»
9

i>

»
»
«

por dito a 12 1/2 c. . . .
por «Sjofrokeno a 12 3/4 c.

9 por «Anna» a 9 1/2 c. .

155
720

1,S70
1,979
1,021

397
1,855

MPORTáÇIO.

qua, 1 a A. J. da Silva, 1 a Shaw, 1 a A. M. de Oli-
veira. —Ferro : 10150killos aHallier.— Flores ar-
tiíiciaes: 1 caixa a J. Moreira da Silva.

}e 1 a II. N. Dreyfus.
Relojoaria : 2 caixas a A. J. Pedroso. — Roupa

feita: 7 caixas a J. Poey, 5 a Almeida Santos e

10 por dito a 121/2 1.854
13 por «^jofrchen. a 1/2 c. . . .
17 por dito de 7 1/4 a 7 3/4. . . .
18 por «Edith» a p. rs

952
2S0
172

Em Savanah.
Setembro.— 9 « Spríng » . . .

Em Galveston.
Setembro.— 6 « Egeratea «...

Em Pbiladelphia.
Agosto. —31 « Imperador j> .

Vendas:
Em New-York.

Agosto 24 por «Famo» a 9 1/4 c. .
» 26 por «lnduslry» 10 3/4 c.
í 26 por «Shaomat» 11 3/8 c.
xi 29 por dito p. reser. . . .
» 29 por «Hagdn» a 10 1/2 c.

Setemb. 2 vap. «Havana» p. r. . •
» 3 por dito 12 a 12 3/4 c.

Saccas
2,850
4,000
1,810
3,930

12,650

Saccas.
3,000

3.000

5.003

Saccas.
. 1,314
. 2,800
. 1,427

230
560
500

. 3,306

Total.

o movimjnto de café nos portos da União foi o se-
guinte:

Em New-York Saccas.
Existência em 22 dè agosto 54,614
Importação até 22 de Setembro. . . . 59,591

Vendas

Existência a 22 de Setembro

Em Philadelpia :
Existências em 22 de agosto .
Importação até 22 de setembro

Vendas 

Existência em 22 de setembro

Em Baltimore:
Existência em 22 de agosto 21,564
Importação até 22 de setembro .... 12,650

Vendas • •

Existências em 22 de setembro . . .

Existência total em todos os portos. .

O paquete francez Aunis procedente do Rio da
Praia foi portador das seguintes nolicias comüier-
ciaes :

BUENOS-AYRES, 11 DE OUTUBRO
As tr.tnsacçoea em câmbios por este paquete forão

importantes, às se_uihlés transacções :
Abriu Fechou

Inglaterra 48 3/8 e 48 3/4 d. 48 3/4 d
França 5.07 e 5,10 fr. 5,09.
Itio de Janeiro 2,393 3/4 por peso.
Nos gêneros de exportação forão as transacções

Ia quinzena de pouca importância.
Nos de importação houve alguma actividade, e

eflectuarão-se vendas de importância quari que na
generalidada dos gêneros, a preços firmes.

lí 175 O- assucares em geral sustentão os preços, ven-
derão-se os do Brasil e refinados da Europa a preços
mais altos dos da quinzeza passada.

Aguardente do Brasil, fica [firme aos preços ante-
riores, venderão-se 25 pipas em deposito a 63 pesos

Erva mate de Paranaguá, está menos firme, por
ter havido muitas entradas.

A sabida do ultimo paquete fizerão algumas ven-
das a 23 réis, porém as entradas que sobrevierâo,
influirão na posição deste gênero, tornando-o mais
frouxo.

O café e fnmo em rolos do Brasil continuão
frouxos.

MONTEVIDÈO, 15 DE OUTUBRO.
A grande aglomeração de toda a qualidade de

mercadorias de importação que se achão em nossos
depósitos, impossibilitão por emquanto as trans-
acções, e julgamos indispensável uma modificação
nas entradas do contrario será inevitável um grande
prejuízo.

Por outro lado a grande secca que estamos so-
frendo retardará tambem os trabalhos das charquea-
das que de ordinário começão em novembro

34,214 Assdcar. — O do Brasil tem estado paralisado,
14,175 comtudo os possuidores conservão-se firmes

Aguardente. — Da do Brasil o mercado estâbem
20.039

114,205
44,4í8

69,777

3,524
5,003

8,527
3,527

5,000

MANIFESTOS.
GALERA FRANCEZA—TIJUCA—DO HAVRE.

Agua da colônia : 2 caixas a B. R. da Cunha.—
Agua mineral: 10 caixas a Laemmert, 5 a Laríigue.
—Armamento: 17 caixas a V. La port.—Arreios :

caixa a Montreuil — ..zeite vegetal: 3 barris a
J. Petit.

Barbante : 2 caixas a Layus Chevalier.—Batatas:
3,257 cestos a A. Binoehe, 2,000 a F. da Silva
Airosa, 1.000 a Ch. Masset. 800 a A. Leherecy,
600 a A. Milliet, 600 a A. Nelto Guimarães, 500 a
B. A. Barbosa Santarém, 500 a A. M. de Oliveira,
500 a D Huber. 500 a Ucar Bevernn, 500 a A. F.
Alves Sobrinho, 500 a Pereira, 200 a J. Brindeiro,
50 a E. Berthon.

Calçado: 5 caixas a C. F. Calhiard, 5 a J.M.
Queiroz, 4 a Roesch, 4 a J. M. de Freitas, 3 a F. M.
da Silva, 2 a Amorim e Souza, 2 a Dias e Irmão, 2
a A. M. de Oliveira, 2 a F. J. J. Corrêa, 2 a P. A
dos Santos, 2 a A. Binoehe, 2 a M. A. R. Meirelles,

á ordem, 1 a T. J. Botelho, 1 a Martins e Costa, 1
a Basto e Irmão. 1 a A. J. B. da Cunha, 1 a J. C. A
A. de Castro, 1 a Bioy, 1 a G. Villeroy, 1 a Mello
e Carvalho, 1 a J. F. P. Vieira, 1 a J. G. Lucas,
1 a A. D. Dourado, 1 a A. J. de Mello —

Chapéos : 4 caixas a Torres e Comp., 3 a Bino-
che, 2 a F. C. Mesquita Borges, 2 a J. M. P. de
Castro, 1 a Marques Pinheiro e Lobo, 1 Opigoz, 1
a J. F. Minas, 1 a Ch. Masset, 1 a R. A. de Almeida,
1 aMacedo Junior e Comp. 1 a J. A. Moita.—Chapéos
de palha : 1 caixa a G. Villeroy, 1 a Fiorita.—Cha-
rutos: 4 caixas e B. R. da Cunha, 1 a J. Rodrigues
da Costa.— Conservas : 7 caixas a H. N. Dreyfus.—
Crystaes : 2 caixas aTargini, 2 a A. Millet, 1 a J. M:
de Carvalho.

Drogas : 68 vols. a Gary, 12 a Custodio de Souza
Pinto, 11 a Chevelot, 9 a Dnponchel, 8 a A. Alves
Ferreira, 6 a Lartigue, 5 a Salingre, 4 a Janvrot, 3
a Tesdorf, 3 a Fonseca Braga, 1 a M. A. C. Corrêa,
1 a Carvalha & Leite, 1 a Bazin, 1 a Fiorita.

Espelhos: 4 caixas a P. Rogero, 2 a Bernasconi.
Farinha de trigo: 150 baris a Cambert, 100 á or-

dem. — Fazendas de algodão : 32 volumes a Silva e
Fontes, 26 à ordem, 24 a Vogel, 18 a R. Duchesne,
15 a Rosenmund, 11 a F: Strack, 10 a D. Huber, 7
a E. Pecher, 6 a Le-Cocq Oliveira & Comp., 5 a
Leuba, 4 a Koch, 4 a Tribouillet, 3 a Heymann e
Aron. 3 a Lntz, 3 a A. J. S. Braga, 2 a Fiorita, 1 a Sal-
gado Zenha, 1 a Gerber, 1 a Godchaux.—Fazendas de
lãa: 19 vols. a Rosenmund, 6 a Strack, 4 a A. J. S
Braga, 4 a Leherecy, 4 a D. Huber, 3 a Gerber, 3 a

Graxa: 2 caixas a J. M. de Freitas, 1 a Mello e;Bessii 4 a _. p. vieira Junior, 3 a Ferreira e Vil
Carvalho. íela, 3 a J. L. Etchbarne, 2 a Brandon e Harrah, 1

Instrumentos de agricultura: 25 vols. á compa-,Feraudy, 1 a Etchbarne e Neves,
nhia União e Industria.— Instrumentos de cirurgia: j Tinta de imprimir: 10 barricas a E. Bouchaud, 3 a
l caixa a Santos Barata e Dias.— Iustrumentos dej.T. Villeneuve.— Tintas : 25 vols. a Duponcbel, 22 a
musica: 1 caixi a Villeroy, 1 a J. H. Klier. U- D- Annaes, 19 a T. J. F. Guimarães, 3 a C. O.'Calado, 1 aB. Pacheco.—Typos : 9caixas a E. Bou-• Livros: 1

suprilo, os preços lèm baixado um pouco.-I Café.— Sem procura, grande existência, comi Vogel, 2 a Glette, 2 a Koch, 2 a Lutz, 1 a R. Du
100,816 baixa nos preços. 'chesne, 1 a Heyman & Aron, 4 a Ch. Maset, 1 a J.

Licores: 1 caixa a Layus Chevalier
caixa a F. Mattin, 1 á ordem.

Malas de viagem: 1 caixa a Villeroy.—Manteiga:
300 birris a N. Dreyfus Ainé, 250 a J. M. Coelho,
250 a VV. Sibeth, 200 a E. J. Albert, 200 a G. O.
Silva, 200 á ordem, 150 a Calbó, 150 a Brandes, 100
barris e 25 meios a Guimarães & Silva, 100 barris a
Zignago, 80 barris e 40 meios a Backheuser, 50 bar-

1 J. Lazary Junior, 50 a II. N. Dreyfus, 50 a
C. E. Preller, 50 a Lazary Junior & Barros, 50 a
Posno e Lacomba, 50 a João José dos Reis, 50 a
Hamann, 50 a Kerstein, 50 a Leherecy, 40 a J. J.
Pires. — Mobília: 17 caixas a Silva e Mendes, 11 a
M. J. Barbosa Castro, 8 ao barão de NovaFriburgo,6
a M. O. Abranches, 5 a Leuba, 4 a Costrejean, 4 a
Binoehe, 3 a A. J- Pedrozo, 3 a Torquato de Mello,
1 a Vogel. — Modas: 7 caixas a L. A. Rezard,
3 a Berr, 2 a Decap, 2 a Layus Chevalier, 1 a J.
Goursand. — Musica : 1 caixa a N. J. P. Braga. —

Objeetos de armarinho : 17 vols. a Bee, 15 a Pe-
reira, Araújo eComp., 14 aJ. O. Maia, 9 ali. F.
Serpa, 8a J. A. de Mattos, 7 a F. Martins, 7 a A.
P. Gomes, 5 a Rocha Costa & Miranda, 5 a M. M.
da Silva Vianna, 4 a J. V. da Costa & Silva, 4 a A.
S. Ferreira, 3 a Wahancau, 3 a Brandon &| Harrah,
3 a Menezes & Irmão, 2 a M. A. da Costa Pe-
reira, 2 a J. J. da Costa e Comp., 2 a J. de
Araújo & Souza, 2 a J. A. Pereira e Comp., 2 a J.
A. Mattos Lobo, 2 a Backheuser, 1 a Kerstein,
1 a J. de Azevedo Lobo & Irmão, 1 a A. J.
Valerio, 1 a Guimarães Mello e Campos, 1 a Castrp
Pinto e Comp., Ia J. A.Leite Filho.—Objeetos para
chapeleiro : 2 caixas a Pereira de Castro & Irmão, 2
aJ. Lemos Pinheiro, 2 a Machado e Dias Abreu, 2
a Brandon e Harrah, 1 a Braga Costa e Comp, 1 a
A. de Armada Guimarães. 1 a Costa Braga e Comp.
—Objeetos para chapéos... de sol : 2 caixas a Ca-
thiard. — Objeetos para confeiteiro : 6 caixas a De
roche, 1 a M. A. Carneiro Corrêa ela Lecomte.
—Objeetos diversos: 10 vols. a Roxo Freitas, 5 a An
cel, 5 a G.C. Corrêa Leite, 5 a J. J. Roussiaux, _ a B.
Dores, o a J. A. C. Carvalho, 4 a V. Morrot, 2 á or-
dem, 1 a T. Proust, 1 a Leite Carneiro, 1 a Coutinho
Vianna, 1 a Halier e 1 a V. Resse.—Objeetos de es-
criptorio: 2 caixas a Leuzinger, 2 a Brandão & Ir-
mão, 1 a C. Gaulier, 1 a Chaigneau, 1 a A. G. Gui-
marães, 1 a Silva & Soares, 1 a M. A. V. Amaral.—
Objeetos para lampista: 4 caixas a J. Petit

Papel: 26 caixas a J. Villeneuve, 14 a J. D. An-
naes, 12 a C. A. G. Garcia, 4 a J. J. CP. Braga, 3
a Costa & Moreira, 2 a Laemmert ela Domère.—
Papelão : 3 caixas a N. Dreyfus.— Pelles prepara-
das: 7 vols. a J. B. Breissau, 4 a A. Regis, 3 a J.
N. M. Braga, 3 a Araújo Lima & Malheiros, 2 a J. J,

:haud.
Vidros : 5 caixas a G. A. Vieir.-, 1 a Silva e Comp.

—Vinho: 4 barricas a F. Campy, 10 caixas a J. M.
Brindeiro, 2 a J. de Pury. —Viveres; 3 caixas a V.
Hemy.
ijü «.»--11 i»ii__--_a8as_---'«rç-'_-''_r^___^

REGISTRO DO PORTO.
SAHIDAS NO DIA 20.

Antuérpia e escalas—Vap. ing. «Laplace», 801 tons.,
m. J. Hulson, equip. 31: c. vários gêneros; pas-
sags. os belgas M. A. Beckmann e F. van Gulick,
e mais 22 em transito.

Itabapoana—Vap. «Itabapoama», 25 tons., m. Fran-
cisco Mendes da Silva, equip. 9: em lastro de
carvão.

Rio da Prata — Barca port. «Henriqueta, 323 tons ,
m. Francisco Pereira Dias, equip. 11 : c, petre-
chos bellicos.

S. Matheus — Lane. «Minerva», 35 tons., m. Joa-
quim José da Costa, equip. 6: em lastro de pedra;
passag. Jusalino Monteiro da Purificação.

Itajahy— Pat. «Alice», 260 tons., m. José Antônio
de Castro, equip. 10.- em lastro de arêa,

Laguna — Pat. «Deolinda», 120 tons,, m. Joaqnim
Francisco da Costa, equip. 7: em lastro de arêa e
gêneros.

—Pat. « Oliveira », 12 tons.,m. Fernando José Tei
xeira equip. 10: em lastro de sal e gêneros.

Macahé—Pat. « Esperiencia », 135 tons., m. Anto-
nio José Barbosa, equip. 8: em lastro de arêa,
passags. 2 guardas nacionaes. •

Pat. «Maria Amalia», 76 tons., m. Raulino Igna-
cio Nunes, equip. 7: em lastro de agua e gêneros

Sum. « Carolina», 77 tons., m. Manoel José de
Oliveira Valença, equip. 7 : c. vários gêneros.

Campos—Brig. esc. «Oliveira», 143 tons., m
Joaqnim de Souza Arnellas, equip. 9 : em lastro
d'agua.

—Sum. «Amizade Constante», 147 tons., m. Ma-
thias de Freitas Maciel, equip. 9: em lastro de
carvão.

Cabo-Frio Pat. «Subtil», 89 tons., m. Domingos Ri
beiro Guimarães, equip. 7: c. vários gêneros, pas
1 escravo a entregar.

ENTRADAS NO DIA 20.

Nova-York—Paquete a vapor americano « Guiding
Start, »' comm. G. B. Hocum ; passag. Dr. F.-an-
cisco Varnhague, Cassiano Cândido Tavares Bas-
tos, Henry M. Spyers e 1 filho, Dr. José Spyers,
sua mulher e 1 filho, Josó Antônio Fernandes San.|

Wells, John F. M. Climan, YVam R. Milchelf,
Samuel Mc. Gregor; os americanos Henry I.
Zimmerman, sua mulher e 2 filhos, Ma-garida
Brod, S. Alexander, Samuel K. Miller, F. R.
Bjiller; o prussiano L. Fronun ; o francez J. Be-
nicelie; o portuguez Antônio Gomes de Oliveira
Guimarães c 9 escravos; o alemão Simon Brod, e.
mais 80 colonos de differentes nações.

Rio da prata—Vap franc. Aunis, comm. G. Foache,
passags. Luiz Juvencio da Silva Leira... Charles
Horacio de Montreu.l, Antônio de Castro Anti-
queira; italiano, G. Velrani, Giuseppe Magaldi;
portugue_.es, Manoel dos Santos Braga, José Va-
lerio; hespanhoes, Damian Alonso, Gregorio
Alustiga ; inglezes, Jacob E. Franz, Dumaresq le.
Bas : americano, John Tennant, e mais 51 ern
transito para a Europa.

Montevidéo por Santa Catharina — 5 ds., (37 hs. do
ultimo), Iransp. a vap. «S. José», comm. capitão-
tenente Pereira da Cunha; passags. Dr. D. Nuno.
Eugênio de Locio e sua mulher , Dr. Foíix
Alvares dos Santos Souza, alferes Domingos
Sanches de Oliveira, guarda-marinha Iidefonso
Felippe de Souza, escrivão Olivenio Pereira Mon-
teiro, José Maria de Paiva e Silva, 2 machinistas.
20 praças da armada, 1 cadete, 54 praças do exs-r-
cito, 2 enfermeiros, 1 ajudante, 11 sentenciados, 3_
prisioneiros paraguayos e 6 colonos americanos.

Rio Grande—14 ds., sum. « Pelotense, » 136 lons.
m. Custodio José dos Santos, equip. 8: c. carne,
a Ignacio Gomes Cardia.

Caraguatatuba por Ubãtuba—18 hs., vapor Travador,
82 tons , m. Antônio Rodrigues da Cunha, equip.
14: c. café, fumo e algodão a Pereira Victorino e
companhia; passgs. 2 voluntários e 2 recrutas.

Campos—2 ds. pat. « Santa Rita », 147 tons,, ro.
Francisco José da Cruz, equip. 9: café á compa-
nhia União Campista & Fidelista.
3 ds., sume. Bella Carolina, 92 tons. m. Am-
brosio Francisco da Costa, equip. 7 c. café e assu-
car á Companhia Espirito Santo & Campos.
3 ds., hiate « Conceição Aurora» , 48 tons., m.
Vicente Martins da Nova, equip. 5: c. aguar-
dente e assuear a Pacheco Irmão e Comp.

2ds., sum. «Minerva», 115 tons., m. Joãe Evan--
gelista de Sampaio, equip. 8: c. café á compa-
nhia Espirito-Santo & Campos.
2 ds., pat. Faleníe, 123 tons., m. Francisco Nu-

nes da Silva, equip. 8 : c. madeira a José Ribeiro
Gasparinho.

—2ds, pat, «Santo Antônio», 214 tons., m. José
Antônio Alves de Azevedo, equip. 11 • c. mu-
deira e café a José Antônio Alves de Brilo e
Comp.
A' barra, 2 patachos e 1 hiate nacionaes, 1 barca

e 1 brigue.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
NAVIOS SAIIID0S DO RIO DK JANEIRO, Cl.gGAD0S

AO RIO DA PRATA.

Outubro 2—Pat. port. Garibaldi*
» 2—Brig. bras. Pallas..

5—Pat. bras. Pine.*
7—Brig. port; Novo Lima.

» 10—Brig. bras. Trovador.
» 10—Barca port. Mariana.

li—Vap. franc. La Motte Piquei,
12—Brig. ing. Stag^haw.
12—Brig. bras. Esperança.
12—Pat. bras. Philintho.
14—Barca hesp. Ines.

SAHIU DE MONTEVIDÉO COM DESTINO. AO RIO
DE JANEIRO.

»
»
»
»
»

tos, José Rodrigues Fernandes; os ingleaes J. P Outubro 11—Brig. hamb. Mainlmt.
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Imposto eapeelal.

Pela recebedoria do Rio de Janeiro, faz-se publico

que se esta procedendo a cobrança â boca do cotre

do imposto especial sobre casas de modas, confei-

tarias, perfumarias, calcado e moveis fincados em

r,aiz estrangeiro correspondente ao exercício de 1867

_1868. Os collectados que não satisfizerem os seus

débitos até o fim do corrente mez ficarão sujeitos á

multa de 6 % da importancta do ^Posto ™f£ma

da lei. Rio de Janeiro, 1» de outubro de 1867.-

ifanoel Paulo Vieira Pinto, administrador. (.

AVISOS MARÍTIMOS.
____________ i

Exposição naelonal.

Havendo Sua Magestade o Imperador se dignado

marcar o dia 19 do corrente para a destribuiçSo dos

prêmios conferidos pelo jury geral da exposição

nacional, a commissão directora tem a honra de

convidar os Sr. expositores para comparecerem, por

si ou seus procuradores, no paço da cidade, no refe-

rido dia, â hora em que findar a festa de S. Pedro de

Alcântara na Imperial Capella. Rio de Janeiro, em

V de outubro de 1867.—Cr. Antônio José de Souza

fítgo, 1° secretario. -

Loteria »-*M.

Os bilhetes da 36 loteria concedida para as obras

do novo hospital da Santa Casa da Misericórdia da

côrt (iertencendo-lhe o imposto de 8 o/0) achào-se

f venda no escriptorio dothesoure.ro rua da Qui-

unda n 144; os bilhetes de números ençommen-

rente. Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1867. -

S. F. da Veiga.

COMPANHIA BRASILEIRA
DE

PAQUETES â VAPOR.
PORTOS DO SUL.

O paquete a vapor GERENTE, commandante in
terino J. M. Ferreira Franco, sahirá para os portos
acima no dia 21 do corrente, ás 3 horas da tarde:
recebe carga para todos os portos de sua escala até
o dia 19, ás 3 horas da tarde, em que devem ficar
ao escriptorio da mesma companhia todos os conhe
cimentes nor causa do manifesto.

Encommendas e dinheiros a frete até o dia 21, ao
meio-dia.

N. B.—Não se recebe como encommenda senão
objectos de pequeno valor e que não excedão a duas
arrobas de peso ou 8 palmos cúbicos de medição.
Tudo o que passar destes limites deverá ser embar-
cado como carga, dentro do prazo annunciado. (

MEDALHAS DE OURO
Exposição àm Parla de 1869.

Das doze medalhas de ouro concedidas a fabricantes
de chronometros e relógios, a primeira em

ordem é ao fabricante inglez John Poole,
de Londres.

Veja-se o rimes de _• de julho.
ÚNICOS AGENTES NO RIO DE JANEIRO

Tvonms & »o couto
S4 Boa Direita £4

Encarregão-se de mandar vir estes relógios pelos
mesmos preços que são vendidos pelo fabricante em
Londres. '"

MOLÉSTIAS DO PEITO
Avlee importante.—Os únicos verdadeii

ros xaropes d*hypophosphitos de soda, de cal. e de
ferro do Doutor ClaurlilIR trazem afirma
quato vezes epetida deste sábio medico sobre ©
sobrescripto e a marca de fabrica dapharmaela
Swann, IS, rna Ca-tlgltone, Varl».
Acha-se â venda em frascos quadados com o nome
do Doutor Ctourcnlll no vidro. Preço 4 fran-

Paris. Com instrucção^ Ccos em

Alfândega do Rio de Janeiro.

Pelo inspectoria da alfendega deste corte se faz

puhlico, que, em observância á circular do thesouro

u. 39 de 30 de setembro ultimo e ordem da directo-

ria geral das rendas de 2 do corrente, mandando por
em execução os arts. 9 § Io e 19 da lei n. 1507 de

2t» do corrente mez e bem assim os arts. 25, 34, n.

46 12 13, 14 e 15 da mesma lei de accordo com a

legislação em vigor, se principiaria cobrar do 1» de

janeiro de 1868 em di?nte, em moada de ouro,

pelo valor legal 15 % dos direitos de consumo,
em cada despacho de importação de generos es-

fangei,os, sendo esta disposição extensiva aos direi-

tôs addieionaes ; e que todas as vezes qua a refe-

rida porcentagem nâo perfizer a importância de

88890, admittir-se-ha o pagamento em papel-moeda
ou em moeda de prata ou de cobre, guardado quanto

.ata o limite legal de 1SO0O estabelecido peloa estabelecido

art 10 da lei de 6 de outubro de 1865. O mesmo

ebservar se ha a respeito do pagamento da fracçâo

inferior

COMPANHIA

Muita attenção.

As Pílulas Cathari
ÜE _t_YEK-

O purgante mai» éfsea» atí haja eoni*. —

Sita. pUulaa são paramente . •_>-
itaes, Bio tendo na sna compo-
lição nem mercúrio nem ontro'ingrediente mineral; são inno-
«centos para aa crianças e pessoas' 
rrat" delicadas, ao mesmo tampo
que, eompostas esmo são da regi-
taes mui fortes, «ão bastante acti-
-aa e eficaaes para as pessoas mais
robustas.

Estas pilnlas cath_rtic_s pugão e porilcão todo systema
humano sem mercúrio.

Niio se tem poupado trabalho nem despesa para le-ar estas
pílulas a um grio de perfecção tal, que nada deixa a desejar;
são o resultado de annos de estados laboriosos e constantes.
Para alcançar todas as vantagens que resultão de uso de eathar-
ticos, tem-se combinado somente as virtude» curativa» das

plantas que são empregadas na eonfescão das pil-los. Sua
composição é tal que as enfermidades que estão ae alcance
de sua acção, raras vezes pod«sm resisti-las on evadi ias.

Suas propriedades penetrantes explorão penetrão, purifica, e
dão vigor á todas as partes de organismo humano; pois corrigem
a soa acção viciada e faz recuperar a sua vitalidade. Uma das
conseqüências destas propriedades é que o doente, abatido de
dôr e debUldade physica, admira-se de encontrar, tão depressa,
sua saade e energia recatadas por melo d'um remédio tão
simples e agradável.

As moléstias que estão ao seo alcance são.

Um professor de portuguez jubilado, sem familia» Prieao de ventre BheumotUmo, I>êr d_ cabeça, A Nevraigia,
- _ _"_:i:..„__- _ .-.n-i.r_r_r.-n muito o acreditão,

*^c8&
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Atiso importante ás senhoras.
O» perfume» fabricados pelo Sr. Legrand, d* paris

fornecedor de «ia magestada o imperador, occ.piò
um logar eminente entre os mais suaves e hysie
nicos, e tio os preferidos pelas senhoras elegantes
da todos os paizes, prova iitefragavel do bom gosto
escolhendo esta marca «da fabrica o justo titulo dê
tao grande renome e,oa quaes vendem-se em todu
as lojas de perfumarias no Brasil.

IMPERIAL FABRICA DE CIGARROS E RAPE
<_-_

.IM) ra__«a

GERMANO EDUARDO LOPES.
Professor de musica.

Di liçdes de piano e canto, e pôde ser procurada
na ruaaò Ouvidor n. 111, no armazém de musica»
do Sr. Ganongia.

cuias habilitações e morigeraçao
propõe-se a ensinar em alguma fazenda desta pro
vincia, ou em algum collegio as primeiras letras,
crammatica portugueza, arithmetica, systema me-
tricô, grammatica e traducção franceza, dita latina
(rudimentos da grammatica), mediante o ordenado
de 2:40o.-. annuaes. Quem precisar deixe seu ende-
reco nesta typographia, onde se poderão ministrar
mais miúdas informações. Sendo para fora, precisa
de seis mezes de seus vencimentos para seus prepa-
rativos. ' •

DOS

Serviços Marítimos des Messageries
Impériales de França.

Agencia principal, rua Direita n. 5* jlu andar.
O paquete a vapor LA IN A VARRE, commandantej

L. Massenet, sahirá para Bordéos. com escalas pela
Bahia, Pernambuco, S. Vicente e Lisboa, no dia 24
do corrente, às 8 horas da manhã.

Os valores e as- amostras para a Europa rece-
bem-se somente até o dia 2.3, ao meio-dia.

O paquete a vapor L'Alh\'IS, commandante G.
Foache. partirá para Montevidéo e Buenos-Ayres,
no dia 22 do corrente, ás 4 horas da tarde.

Para mais informações, dirijão-se à agencia prin-
cipal. ('

VERDADEIRO LE ROT
de •¦CI»•¦El. Doeteur-Médeeta *•

Ria» «a© S«ir_o, 6-..S- PARIS.

à mencionada quantia, quando a por-
c.ntagem tiver do ser paga em moedr de ouro.

Faz-se lambem publico que, no dia 9 do comente
uiftz se principiará a cobrar os segundos impostos,

pela maneira decretada na referida lei: a saber.
A armazenagem da aguardente de producção na-

cional calculada na razão de 5 % dos respectivos
direitos, por mez de demora, a contar da data da en
irada para o deposito.

Os direitos dc exportação na razão de 5 °[0 com os

addieionaes de 4 "(o com as seguintes excepções:
Os diamantes cm bruto ou lapidados na razão

de IV ¦",:". .
(is mütaes prcc.io.os cm pó, pinha, barra ou

em obras, exceplo o ouro em barra, na razão
üè. 2 l/*2 •/„.

Ouro em barra, na razão de 1 1/2 %.
() expediente dos generos estrangeiros navegados j

por cabotagem, livres dos direitos dos quo forem! wiilfil.

arrematados para consumo na razão de:3o/«. Alian-j^ p&yUMJj. j\ V R rOll DJUUA. B
tlegadaiòrte, 5 de outubro de 1867.— Ü Jnpector;CO!nman(iantô Luiz da Silva Cunha, sahirá no di?
nterino, Antônio Luiz Fernandes da Cunha

0__I«1«A üJAOU

Taxa dou encravo»

Pela recebedoria do Rio de Janeiro faz-se publico.'

.21. ao meio-dia. ltecebe carga nos dias 17, 18 c 19— 
| no trapiche da Ordem, onde se trata com Eduardo
•INorton, e as passacens na rua dos Pescadores n. 60

(

que .«c está procedendo a cobrança á boca do cofrej
da taxa dos escravos correspondente ao exercício de;

1867-1868. Os collétados que não satisfizerem os;

seus débitos até o dia 3 de dezembro próximo fu-j
turo incorrerão na multa de 6 % da importância:
devida, na fórma da lei. Rio de Janeiro, 2 de ou-
tubro de 1867.—Manoel Vaulo Vieira Pinto, admi-j
nistrádor. '•

..^»^_jj___iiTiPTriwT_,<.___T.rm~\i-j.fflVLa_B_r_

ns.LEILÕES

s. DINTO
_utpoi_io eis-de «O °/0 sobre loja*,

crlptoriOM etc.

t*ela recebedoria do Uio de Janeiro faz-se publ
ro q-'e Stí está procedendo a cobrança áboea do cofre,*

do imposto de 20 •/. sobre lojas, escriplorios, casas.

fioriimerciaes, etc , correspondentes ao l.o semestre]

Jo exercício de 18157-1868. Os collectados que nãoj

.satisfizerem os seus dubitos até o lim do corrente«

mez ficarão Bujeitos a multa de 6 »/„ da importância;
,lo imposto na fórma da lei. Rio de Janeiro, 1° de ou-

inbrb de 1867v—Manoel Vaulo Vieira Pinto, admi-,

¦nuitlclpaes.,

FÁZ
o

. LEILÃO MARÍTIMO
Dá

ri"" IP i" *dTl

Ni íi' ils i^k. I" P L I O ^ í* SC» ¦
^L. o Fk I j "v- (_>d I

<. X1 £ I _. S w ^ I
^ %^" Xi S __ t* ia I

Enxaqueca, Indigestao e mal do ostomago, Bemorrhoidas,

p___E0I___irE0S BO FIGADO,

Febre gattro-hepatioa, Gastriie, affeeqOes Büiosas Zomirigas,
Eryiipéla, Sydrepsia, surdes, ctguira pardal, « Paralysia.

No ________ e Manual de Saude do Dr. Ayer, que se publica
todos os annos para distribuição -fratuita, encontra-se um tra-
tado -Obre as diversas doenças que estão ao alcance de

_____a__>IGS PU-lGAlíTES.

Acha-se «sa todas as Boticos e Drogarias do Império.,

icdalba «tle <prntn»
issroisa.

O Peitoral de Cereja
i>e __L"_rE__»,

Em cada garrafa, Tai, entre a rolha e o papel azul
que letra o meu sinete, um rotulo impresso em ama-
relio com • Sbllo Im. _k.al do Governo . rancez

iY. B. — i.emet

^&^&%^r_?

DOCTEUR-MEDECIN

^

ET PHARMAC1EB

tendo-scumalcttra |de 500 francos so-
bre Paris, aceitável
a 60 dias dc vista.
aomnximo,Koza-se j
do alia_i_:.i.iit- c <!õ
maior desconto *

Deposito na pbarmacia Farout, rua Sete de
Setembro 77, Rio de Janeiro.

A PROMPTA CUBA DA

¦\-gi-_, de «Ctonatipações, Tosseo, Beuquidão Infla-
____>., Broncbite, Tislea priniaria, Ta_eroulo_

pulmonares, e todas as moléstias ão
Feito, assim como para aliviar

oa etbioos declarado».

As preparações do Dr. Atsb são Tendidas nas principaes
drogarias e bottoaa do Império. ..

Todas üs preparações ao Dr. Ayer
trazem, rotulo e direcção em portuguez
e o Bublico é avisado a examinar com
toda attenção antes de comprar, e não
aceitar nenhum frasco que não traga
além da direcção e rotulo em portuguez
o nome do agente geral H. M. Lane im-
presso em iim dos lados do rotulo.

135 RUA DA RAINHA 155
Premiada na Exposlfão Nacional «• 18CC eom • "•«f**1

• na Internacional do Porto com nma menf *o no

PROPRIETÁRIOS

LIZAÜR NOVAES E COMP.
DEPÓSITOS GERAES NA CORTE

RUA DE S. JOSÉ N. 26 E DIREITA N. 18
Pede-se toda a attenção dos Srs. consumidores

Tendo alguma» outras fabricas de cigarros adoptado para, osiseuí.gêneros 
fP^^^"^!

nossos e muito principalmente do de fumo, que só com especialidade é feito para \»f 
™~»'

ensandoXm disso essas ditas fabricas de etiquetas e rótulos com a fórma, dimensões . tintas em tudo «e-

mrth__i!__Íaoí nossos, o^ue mui facilmente illude o comprador incauto e desprevenido, e para que cada um

fiaue con^ ^responsabHiSadee tenha as conseqüências dos bons ou mãos generos que fabricar, P°» «]«««

tem comcieíci? da^superioridade dos seus artefactos não necessita nem busca apadrinhar-se com a som-

b££_^tí^^E» ao respeitável publico que os rótulos de nossos cigarros serão de.ora em

dia^fimpressôs^com tinta preta, tendo aosP lados as duas faces da «ed^ha dk prata conferida pela
E.pomrÃo nacional ©b 1866 e no alto a coroa imperial brasileira. .- . ¦

nítom^náí-setodl7cskiiie\a. para que não se illudão com os desenhos de outras medalhas e outra

t«òí_uf^Jt£-\i^àB\aé usão os annunciante., por concessão e graça especial, graça que
nenhuma outra fabrica de cigarros pôde legalmente usar. i^--,*.,.^ „„,,Q 

Os papeis defumo, palha de trigo e de linho puro que empregamos ^ 
«£«0 •f^Xte 

fizemos
fabricação de cigarros, são mandados fabricar especialmente por nós, e o pardo ultimamente üzemos

contrato para nos ser fornecido com as condições de melhoramento que ^'^s 
em seu fabrico

A. B.-Os produetos da Imperial Fabrica de igarros de S.; João de Nitherohy f"*?t«™^*
exposição internacional do Poto dc 186 5, onde infelizmente chegarão depois de feita a ^tnbui^aodo»
p7emiÓ™oque,não obstante, ainda foão comtempladospela distineta e tllustrada commmao directora
e^Znt^taÇo°fab"ZS^ Imperial, e vmdem-se em po-
rão de meia libra para cima. Encaixota-se, despacha-se e embarca-se. ...... j , _.„_.ÇEx?sTe no estahelecimmto uma aula de primdras letras habilitado pei o cm
telho de instrucção publica; nella são admittidos os meninos aprendizes da casa, os quaes tem, al&m

disso..alimento,vestuário, tratamento medico, etc, tudo gratuitamente, segundo ms condições do contrato,
as quaes estão patentes no mesmo estabelecimento a quem as quxzer vêr.

MASSA FALLIDA
DE

José Fernandes Braga
O administrador da massa fallida de José Pernandes Braga, convida aos credores para receberem

o primeiro e ultimo rateio na razào de 2 1/2 •/ «,„
dinheiro e 16 63/100 »/0 em dividas, por ordemT
Exm. juiz da fallencia à rua de S. Pedro n. 12.

ENGLISH BANK OF RIO DE JAÍSIro;
LIMITED

OUTI.'ORA THE BRASILIAN AND PORTU-
GUESE BANK, LIMITED.

Dcaeanta letras, adianta dinheiro sobre eau.cio, recebe dinheiro em conta corrente e a prazofixo, mediante juro, etc.
Saca a 90 ou a 3 d/v. sobre as principie*cidades da Europa; tem agencias na Bahia, Peruam'

buco, Nova-Tork, Nova Orleans, Buenos-Ayres lMontevidéo, eemltie cartas de ei*«/dit*.,
para os mesmos logares.

Sg :..

63 RUI D1R1ETA 63

_5_ ffiedicô-cirarg-Cô §j
DO ^gj

COfísuI.üiio TRATAMENTO
I>1_. MOTTA Si Al A

36 RUA DO SABÃO ^
Consultas todos os dias das il à 1 hora

da tarde.
Residência, rua da Misericórdia n. ü5.

CHAMADOS POR ESCRIPTO.

AVISO

^KGUÉRI
AVISO.

(• '

Fugiu, no dia 8 do corrente mez de outubro de
1867, desta fazenda do Paraíso, sita na freguezia de
S. Josó do Rio-Prsto (Minas), o escravo Zeferino,
crioulo fuio, pertencente a Virgílio Ribeiro de Re-
zende; tem os signaes seguintes : estatura alta, rosto
comprido, bem barbado, e traz a barbi aparada ;t
tesoura, corpo robusto, cabellos soltos, falta de den-
tes ou quebrados na frente da boca. do lado de cima,
falia lino, traz sempre as unhas das mãos grandes, o
meio da testa mais fundo, vestígios velhos de casti-
gos nas costas, pés grandes e largosadiante, tem ub?
callo na planta de um dos pés, onde teve ha anno s
usia ferida, inculca-se marinheiro de Santa Cath.'_-
rina, é pedreiro por curiosidade e trabalha na ro-ça,
em iO annos, pouco mais ou menos, de ídrt(le,
evou vestido uma japona de baeta azul jâ us*_da ;

quem apprehender o referido escravo (que de^con-
üa-se ter ido para o interior de Minas, ou y.ara a
cidade do Rio d_ Janeiro) e o entregar na rn a Mu-
nicipal n. 20, no Rio de Janeiro, aos Srs. Teixeira
Leite & Sobrinho, ou nesta fazenda., será bem grati-
ficado: assim como protesta-se desde jâ com todo o
rigor da lei contra quem o acoutar. (•

GALERA AMERICANA
JULIETT

dt: 864 toneladas de.
lentes

LINGÜA FE
registro,
etc.

sobre? a-

rii?tr_dor.

jíVti-eci-ort» da» oliraa WÈm!____&. ^ •*f£0 *^__Õ*l*__*

Emilio Doux dá lições em cas__ pa.tiçulares e
no seu curso, rua Alfândega n» 2, 3» __ular.

y .,

Por esta repartição se faz publico ás pessoas de-, ,,..„, , . ...
elaradaa na relaçSb junta, que obtiverao prazos segunda-feira 2l;do corrente, âs^ 1 lioras em ponto,«.aiauas "» "-*•'» J ¦> „--»«« 

ií!davcleira galera americana Juhett fiundy, de b64
no realengo de Lampo-Uranue, cujos prazos ••'(toneladas de registro, construída das melhores ma-
forão demarcados que deverSo comparecer n.siíijdeiras, pregada e forrada de cobre, e será vendida
reoirtic_o para >*ntrar com suas respectivas jóias, separadamente: mastaréos, vergas, cabos de laborar,

foro de um anno e despeza com a caria de afora- velas, âncoras, amarras, viradores cabos, moilôes,
toro oe um auuu c-ac ..,_„,, ,!„,.. -upm barometro, mobília e pertenças de câmara, botes,
mento, dentro em 20 dias, contados desta data e oen_,uma ^^ e uma porçru. _e mantimentos e sobre-
assim assignar um terrno pelo qual se obriguem a saientes. A galera acha-se fundeada perto da ilha das

:nJo

.TIL FâR_i FQ-GQ,
por »inie_n.a.
•<KTAKvr_.rKlíTi.

Ü.

HISTORIA,
GEOGRAPH1A E RHETORICA.

O bacharel em direito Milciades Pereira
da Silva tem aberto um curso das matérias
acima, na ca«a de sua residência, á rua do
Alcântara n. 8 Dá lições de historia e geo-
graphia das 5 ás 7 horas da tarde, e de rhe-
trorica das 1 ás 8 da manhã, todos os dias
uteis. ('

O advogado Francisco de Salles Pereira
Pacheco tem actualmenle o seu escripto-
rio de advocacia na villa do Rio Claro,
provincia do Rio de Janeiro, onde se acha
prompto para tratar de negócios tendenles
ao foro da dita villa, e assim tanbem
nos municípios de S. do João Príncipe,
Rarra-Mansa, Rananal, Pirahy e ltaguaby.

7&

O ADVOGADO
SILVA NUNES

35 RUi DE S. PEDRO 35
DAS 11 HORAS AS 3.

boVCHABLE, u PARIS
Media* ««pecUI, cso_i-iul-*<o<ò«-»<a. raa Vlvlaaaa •

nnFUTCC Bis aqui • «ae de todas m í«_aas ia gnaáe min d«
DOtRIt5. doente. aee_ere-«>: «.«toaea-

ndo, "tomei Ca-
beba, Copahiba
sob todas as
formas «a opia-
to, cápsula.,
eoafeitos, tenho

o eston_f« «er-
ü_Q e _u estou earado? Usei e abusei de um grande niun«õ~_o umg(M«, «fn pretendem
earar «am 4 dias, • «atoa ainda mais «doentes. cHA MAIS SO ANUOS w _ _ .
oue euo radieahnonto toa roeahidas, Corrimmtos, Relaxaeáo do carnal. Caíarrko U tmmga,
iW___^f«_»_MMif ourando primeira « causa virulenU inflaminatoria d'ess_s doenças sexaaes,
eoaataoms *ndro*t do meu d_-c__t.vo do ._r,cc_. para parar ouas _fee««oos, oo-eeai^e
caaal o lhe tornar a dar sua reside, dou para acabar meu excedente XABOra ao citkat* di
rmao ot miuba injbcçao. A cur» é radie»!, aa sut-ous para «ao amos kMCM, »e«uem

nooao tratamento. (Vsja-se a notícia teoplicatíoa.)
40.000 DOENTES CURADOS •

ferdadeiro tratamento depuraüfodo saa<_.aa. — At htrft a» «aw tavtaraém. *_*__**>
onÊrUosiirm chaga* • affeeeoe* venereas, bamorea, e todas as doenças «aa* alterdo a pawxa
_n_n__i^ouM_as empouVTtempo por' meu xamora nuornarivo »o -*evw naas
__nboo MiMBm-M. minhas rn.vi.aa DBPOaaTivas o minha Pommaaa _jm-»a»T»«oaA
— Veja-se a maaeirá de «tratarão. A noticia qao so da grátis n» deposito de ¦
mentoa. Esse eacellento tratamento aio^contem mercúrio, soa superioridade a tem
nâo ha ama so caia que possa como «^apresentar tantas sttesteçoes da caras.
_ 3w Parto, otnsaUaeoêS éo éoutor Cna.le • por MrrmpindMMM.

Vis
ca«a de J. Vielle, depositário, rua das Violas n. 6, e nas boas pbarmaeias do

Rio de Janeiro.

E

IS ST. IEELEiVS PLACE
LONDRES.

13

Vinho digestivo de t hoszain;. j
COM DIASTASIS E PEPSINA.

Este vinho emprega-se com muito suecesso, para
acilitar as digestões difficeis e incompletaM, acalmar

as dores gastralgicas e regular-isar a nutrição. Toma-
se um a dous cálices pequenos immedialaraenU.
depois da comida.

l)á-se a metade desta dose para as crianças.
Vende-se à rua do Carmo n. 53 e 18 li, Rio d»

Janeiro em casa de
Euxeno Clievelos, agente depôs itario para

o Brasil.

ESPECTACÜLOS.
THEATRO GYMNASIO.

IMFHEZA K -1RKCÇÃ0 DO ARTISTA

FUHTADO COELHO

TERÇA-FEIRA 22 DE OUTUBRO DE 1867

BENEFICIO

Em

satisfüzer as condições estabelecidas.

Antônio Joaquim Xavier de Mello.
Agostinho Nunes Montez Junior.
Domingos Pereira da Cruz Silva.
!). Engracia Luzia Delamare Lessa.
i). Ermelinda Augusta dos Santos.
Eduardo Mangeón.
1). Franciscá daRochu Moreira da ('unha.
Francisco Antônio de Mendonça.
Henrique. José de Araujo Junior.
Dr. Joaquim Cândido Soares de Meivelles.
Tenente Jo5o Álvaro Rpsauro de Almeida.
í). Jústiniahã Rosa da Silva Lima.
Joio Teixeira da Fonseca (íuimaraes.
'tenente Justiniano Cardoso de Carvalho.
Major Luiz BarthòlÒmeu da Silva e Oliveira.
Leopoldo de Azeredo Coutinho.
Manoel Jacintlio de Souza Magalhães
I). M_via Luiza de Almeida.
Ur. Manoel de Oliveira Fausto.
Manoel Francisco Albenm.
t>edro Anionio Soares.
Viuva Paula Brito.
Joio Alves Xavier de Mello
Jacintlio Luiz de Souza.
ü. -\nna Rabello de Lamare.
D. Maria de Lamare Lessa.
João Antônio Garcez Palha.
ü. Rufina Rodrigues de Brito Coutinho.

Directoria das obras municipaes, em 8 de outubro
de 1867.—0 2o escripturario, Francisco Luiz de
Drummond Villa Forte. ('

Enxadas, terá a bandeira americana içada no mas-
tro de proa epóde ser inspecciònada desde já.

O leilão terá louar a bordo, em presença do con-
sul dos Estados-Unidos.

IMPORTANTE LEILÃO
HOJ

o

*2<v. _;v._..rV.:r.-V)í!'.A'. ;\

A Conferência dos Divinos.
Reinaprimiu-se em folhetos a Conferência dos Di-

vinos e- acha-se a venda n'esta typographia a 300 rs.
cada fc.lh_to.

RKIMPRIMIRIOS
o.

A.M. Sou

(AINDA OUE CHOVA)

SEGLXDA-EEíRA 21 DO COSRESTE
ÁS iO 1/2 HORAS

AJUDA
iza Menezes

autorisado por urna pessoa de sua amizade que se
retira desta corte, fará leilão dos objectos seguintes :
Uma rica mobília de mogno com obra de talba, tam-
pos de mármore e assento de palhinha com 26 peças;
uma outra de mogno estofada, com IS peças; cama
de mogno para casados, dita _e vinbatico, mesa de
cabeceira com pedra, bonita caixi de mogno para
costura, mesa elástica de vinha tico, guarda-prata,
etagére com pedra mármore, quadros e espelhos com
moldura dourada, apparelhos de porcellana dourada
para almoço, dito de dita para jantar, crysfaes e
outros muitos objectos de gosto, para os quaes chama
a attenção dos Srs. compradores.

."_ ri=**mmia^^.ti2f*m-jtt+vifprT

Deposito geral no Rio de Janeiro em casf_.de J. Gestas
T. »U_?OI-C__E_-l-E, S-JCCESSttEB.
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Arsenal de guerra «la eòrse.
FORNECIMENTO OE SAL1TRE.

Ü S:". dire.tor manda novamente annunciar que
recebe propostas para o fornecimento de seis arrobas
de salitre para o? trabalhos da fabrica da pólvora da

Estrella, no decurso do semestre de jmeiro a junho
de 1808 devendo as propostas, que serão abertas ás
10 horas do dia 2Í- do actual mez, declarar o mínimo

preço ao cambio lixo. As propostas serão abertas em

presença dos próponenUs e devem ser acompanha-
das de amostras de salitre inglez refinado de primei-
ra qualidade. — Secretaria do arsenal de guerra da
r.òrte em IT de outubro de 1SG7. — O secretario,
Jose Antônio Frederico da Silva,

_M________________m_a3

REPARTIÇÃO DO CORREIO.
DIKHEÍB0
nbores de ouro, prata e

a prêmio da-se na rua da
Lampadosa n. Gtí, sobre pe-
brilhantes. (*

arlalai- liara o» portos dlo SjiI.
"No dia 21 do corrente pelo paquete Gerente esta

repartição expedirá malas para as províncias de Santa
Catharina e S. Pedro do Sul e para o Rio da Praia,
exercito e armada imperial no Paraguay.

Os impressos serão recebidos até as 10 horas da!
manhã, cartas registrada* somente para as provinei.s.a typographia Paula Brito para a rua do

ÀNNÜNGIOS.
LUGA-SE um bom copeiro, de afiançada con-

dueta; na rua dos Ourives n oti, sobrado.

ALUGA-SE 
o sobrado da casa da rua da Conceição

n. /, com sete janellas de frente, duas grandes
salas e um gabinete ná frente, grande sala de jantar,
grandes quarlos e muito claros, um sotão com rica
escada, qu«i tem os mesmos commodos quo o Io an
dar, grande quintal e deposito d'agua; a chave está
n* casa n 9, e para tratar, na rua de S. José n. 113,
sobrado.

A LBE.iTO J.
f*. <>.irirío (Jgcarvão

de Sá o. Comp. vendem
pedra especial para co-

sinlias. vapores, machinas, hotéis, fa-
bricas, forjas, fundições e caeiras.

Escriptorio á rua de S. Pedro n. 46,
Io andar, (•

PORTEIRO da praça do commercio encarrega-se
de tirar matrículas de negociantes. (•

1!11ÜD0U-S1
do império até a 1 hora da tarde e ordinárias ató ás:
2 horas.

As cartas para o Rio da Prata ?So sujeitas ao porte;
de .100 réis, por 15 grammas, jornaes e outros im-
presw. 40 réis, por 40 grammas. 3a secção, 20 de
oatubvo de 1801.—O cht-fe, /. F.Chrysmtomode,
Mello. i

mento n. 10.
Sacra

(

«_q
Be-l !_..

Compr_o-se escravos pais praç_ o para ?oç_.

21 iiia fe Coüeeiclo 21
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PHOS PHATO DE FERRO
DE

PHARMACEUTICO
DOUTOREM SCIENCIAS DE PARIS

Não existe um medicamento ferruginoso tão noavel como o phosphvto de ferro uiiumo ob leras
doutor em sciencias, por isso que toda! as summidades medicaes do mundo o tèm escolhido com ..m
™nho e5 a.rdina?io nos annaes da seiencia, As cores pallidas, dpenças do estômago, 

Jggtag
difficeis. anemia, convalescença custosa, idade ciitica, perdas brancas, irregularidade da mens ruaç_os
íebrtfVerni7òsis, empobrecimento do sangue, lymphatismo, são rapidamente curadas ouL«odjfledu,

por est. excellente remédio, reconhecido o conservador por cxcellencia da «ando. o P-T**»f"_l^^nn»Õ
guro das epidemias, declarado nos hospitaes e pelas academias superior a todos os outros ferruginoso
conhecidos ; é o unico que convém aos estômagos delicados, e sem provocar a constipaçao do ventre e

que não ennegrece a boca nem os dentes.
Deposito no Rio de Janeiro, E. Chevelot, rua do Carmo n. 5d.

\
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os fieguezes que fizerão encommendas podem
manda-las buscar.

5* 
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Este novo medicamento que se .presente t-to mm
fórma límpida e agradável de uin gosto delicado, reúne
a associação de dous medicamentos que os medico.
desejavão desde a muito tempo e que os esforços dos chi-
micos e pharmacouticos mais distiuctos nio ti_h_o
podido reunir e combinar sem decomposição, a saber:
a quina que é o medicamento tônico por excellencia, eo
[erro que . o elemento principal de nosso sangue

isp
elle substituio todos os antigos medicamentos farra-

D: . apenas um anno qüe apparecen. este produeto e" "ai
já em todos es hospitaes e na corte imperial de França.

ginosos conhecidos. 0 xarope tonico-regentrador emprt> j
ga-se com muito suecesso em todos os caso sem qve 4
necessário reconstituir o corpo e tornar a dar ae sna-
gue seus principies alterados on perdidos. As cena
palMas nas moças anêmicas e delicadas cujo desenrol-
vimento e constituição são lentos a formarem-se dtsap-
parecem rapidamente sob a influencia dessa excellente
preparação.

A suppressao ou irregularidade da m.BStruaçlo, as
dores de estômago, perdas de appetite, digestões lentas
ou penosas, lyuiphatismo, pobreza de sangue, escro-
fulas, convalescencias das febres graves on perniciosas
são promptamente curados pelo caro;* de quina ferra-
ginoso.

O prospecto contem os attestados de muitos mem-
bros da Academia de medicina de Paris, «que provi»
que esse medicamento é por excellencia o conservador
cia saúde, o reconstituinte da economia humana e que <
indispensável is pessoas que habitao es países quentes
como preservativo das epidemias. **

Deposito em todas pharmacias e eazas de drogas de
Brazil

_>_o-se substitutos aos guardas nacionaes uesig
lados, e tom sempre escravos^ .para aquebas pessoas
-•pie queirão oiTertar ao governo, por menos preçr
e brevidade que outtâ qualquer agencia

.1 m tmimM

TERRâS Â' VEHDâ.
Vende-se por commodo preçi o sitio denominado

— Barreiro — entre Mogy-merim e Campinas, á pe-
quena distancia da estação da estrada de ferro, com
mais de 300 alqueires*de excellentes terras, altas e
livres de geadas em matas virgens e capoeiras muito
próprias para a cultura de alg.dão, café e canas.
Quem quizer faz«.r esta vantajosa acquisição en-
tenda-se com o coronel Antônio Joaquim de Frei-
tas Leitão, morador naquella cidade de Mogy-
inèrim.
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EDIFÍCIOS de ferro
Ao mr-lauer déscripçSo, adoptaveis a todos os climas, portáteis <_ de fácil conceito.

q 
TI.APIGHfií HOTÉIS^ BARRACAS, TIIEXTUOS, SALÕES l*ARA CONCERTO *

CAMPOS. IGREJAS, COLi.EGIOS, LOJAS, MERCADOS, CASINHAS PARA TRARÁ
ESTREBARIAS, etc.

1HÂ0QS DE FERRO

P.-.LAS D-HftUT— Este nova .
combinação, baseada sobre prlnet- I
pios nao «onhieidos dos médicos an-
tigos, preenche eom uma feliciilad.
notav.l toda* as roíidiçors do pro-
blem. «Ia medicação purgativa. —
Em opjiosição eomoutres«_*urgant«t*S,
este não opera bem senão quando
t-jtnado com inul bons aliiuento» •
hebidas fortüicantes. O seu effeito

CASAS OE
ALH VDORES-

Os telhados de ferro são os mais econômicos, os mais l«ves e os mais f,.rtes de todos. Est s telha,
dos são portáteis e da fácil conceito. Cbapas de ferro galvanizadas simples ou pintadas; podem ser for-
necidas em qualquer porção e encaixotaJas de uma maneira própria para exportações.

TRâVES-ÜESTBâS DE FERRO
nara PONTES. ESTAÇÕES DE ESTRADAS DF. PERRO GALVANIZADO, CISTERNAS, ete.. fabrica-
das por S.\»II£L ÍJ. HEU-fElXC E COMI».

Encarregue—e de mandar trabalhadores com pr.itict destas obra» a tod.-.s as purles do mundo.
Fornece-se attestados de todns os paizes, nrçam;ntos e desenhos.
Escriptorio, 21, Moorgate Street. LON DON."

DO

PONTO E DO FISCAL
DO MESMO T1IEA.T110

Representação da espirituosa comedia em 3 actos,
imitação dos Srs. Barroso Pereira o Ferreira

Guimarães, intitulada:

OS

»_«:
Segue-se a linda comedia em 1 acto

QUERO E MO QUERO
Terminará o espectaculo com a representação da

moxinifada cemica-musicnl em 1 acto, imitação
do actor Mai tins:

F1N LUSTIGER PAARÜ
PERSONAGENS

Rachel, allemã, tocadora de clari-
nelta na Fama do Café com
Leite

Guilherme, allemão, tocador de
rabeca nas praças publicas . .

Sra. D. Ismenia.

Sr. Martins.

TIIEÀTHO FllANCEZ
AI\TI€_0 ELDORADO
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SEGUNDA FEIRA 21 DE OUTUBRO

eapleui_.il.o v vurlaúo «t-Sgaee.ueulo
KM BENEFICIO BA ACTH1Z

FRANCISCO MONCLAR
Subirá á scena a espirituosa comedia em t acta:

AS UIOIIAS D_ RICIIELIEU
lüTEUMEDIO

Ia FAttTE.

PorMlIe. Ft-rr.ri e Mr. Aubert (que pr.robséquioá beneficiada prestáo-se a tomar parte, neste especta-
culo) um lindo passo a dous denominado :

FLOR E PAPILLON
2* PAHTIi

Por Mlle, RISÈTTÉ, rainha das cançonetas, a bri-lbante causão

££.'__ &.__..2?_S_r2__

I
II

não falUa, «uno uiuitas vezes acon-
lececom a a«;ja ás Setilitz e eom outros purgantes. A dost é
fácil «íe regular, conforme a idade e a força dos indivíduos.
AS crianças, os velhos e o* «loéntes , poi* mais debilitados que
estíjãc. sün^orião-o ssni düTicuWade: — Cada qual escolhe,

r ,. „ - , -_ , . ipara se »iiW.ir. a hoi. <* » refuição que mais »'ie eouyein.se-r b especialmente em casa de Eugene Chevelot, l^UIu!o .£ s,t_roeartar.5cshal.it*iaes: A fadiga do purganteua doe 13 I). rmo53 ns. I £end. comii!c»amen*.« arimüada pelo eüíito da baa alimen-
tação i»r_>cripta. loca i-se lacilint-nte a decisão de começar de
novo tantr.s tízm qua ato .*.|a uewssario. Os médicos que em-
pregão este meio já não «meontrão òoeníes iiue hesitem em
cuvgur-se. coaa o prttexto do i__o gosto, ou commedo de en-
í-ujriecer. A lonsa dL-raçãí» tio traíament» jâ nao e um ©hs-
íacuU*.. e quando~a doença «sise. por exemplo, que o indivíduo
se ourgiic viníe vezes a se;;uir. já não é relido pelo temor de
ie ver obrigado a renunciar ániésdofltn. — Estas vantagem"ornão-se muito mais ;>rt-cios_3. quando se tracta de moléstias

ITIÂS DQ PEITO
Avie» importantn. Os únicos, verdadeiros

xaropes de hypophospbitos de soda, de cal é ferro
do 1>p. CkurrhilS trazem afirma quatro veze
repelidas deste sábio medico sobre o sobscripto e a
marcada fabrica dage.sariiiacirt S»r»r_«w, 12
ru» CBtt.isJiont**, Parie. Acha-se a venda
em frascas quadados com o nome do __>_•• Cliaip-
elnill no vidro. Preço _ francos em Paris, com
instrucção.

i>UAE_BIi_.C5A FELIX FABAÜT

77 RUA SETE DE SETEMBRO 77
UIO DB JANEIRO.

sei-ias. coinii rwwo.-.s enfartes, affccçôes cutâneas,catar-
rhose muitas outras «lo.nças reputadas incuráveis, masque
cedem a uma purgação, regular e reiterada por muito tempo.

Veja-ie a brochura «do ;>o:itor sjctsauí, Paris, pharmacia
do üoutor tocliaàí:, r nas j>rineipaeB piiarmaeias da Europa •
s_aerica. £ ir. e 2 ir. Sfl.

_K /OSITAIU01 CSíliES :
Ko fíio _. laneir •». S. Certas, di-guisla, rua deS. Pedro,

5 íOÍ d.-positarloprinc jai.—Campos, Antônio Manoel da Silva
^ «".an . _,:. Çqnipiiia', Francisco de Assis Santos Prado. --

(Ba 

nrt, uno José do* Santos. — Pará, José Beraard-t Roca
e .filhos.— Pelotas, Antônio José da Silva Braga.—_átrocai
Braz de Souza Breves. — S. Paulo, Domingo* Seriaria.

ARROBE LAFFEGTEÜK
&__.<&•_ autorisade pelo Governo « approvado pela AoedUtaia

d AaKOBi-LArriCTaaa, preparado com o raaiu,-
.cidado, 4 iuco_test_vel-iea'tt superio; a todos as
íirope: depurativos-, dito* de Larrey, dt «Cozinheiro,
__U_p»rrillia, Saponaria, etc. Suppre o sieits d*
figado ds b-__lb-o, o xarope anu-«scorbuüco, as
tsseacias dc salsaparrilha, bene eómo todas as outras
preparaçõe» que têm por base o iodo, o ouro, on a
mereurto. D« fácil digesUo, agradava! _o paladar a
ao vlfacio, * «ato arrobe r_co_u_eadado pelo» oadleos
4a todos os paixes para a cura daa

lapigaua Tinha Kaereyhala.
T-_>or«M .learaa Kacorbate
Cancros Sarna degenerada Fluxe-alve.

Todas aataa affacc-«M arovCm 4a una cauas in-
torna; _¦/> na poia raxto alguma om erar «^n» alias
M «odeia curar com remédios externos.

1s_ib-a t» prescreve a A_aosa--_jr_r_c*_..k fará
• trat_ia«atc das affacçfies do* svstenuu aarvas* 0
tares», ta»sa «orno

Cotia Rbcuatüass. Paraljsia
3êr#i Impotência Esterilidade
_Üsr_s:_* BjpoebondrU ViumagrocimanW.

Ú Ànaú.s-LsrrxcTs.a, 4 sobra tudo, ds «ater
atilid-iis para curar radicalmente, • em pouco tei&pe,
as __re_ Drancss acrimoniosas, os corritucr.toi con-
t&£Íü-.£, rec._iüS ou antigos, que tio vi.lotitauients
eentrar—o jovens, c contra os tiutas empregao, seis
reCe___, á v.opabjba, aa cubebaa, o as mais «Barji-
aaa t_jacce«a.

Pernambuco : Moreira e Comp.

O __,BOBB-I__rrecTBt!» (of. approvado «ala antiga
Sociedade Real de Medicina por am 4»creto do anno
IS*, a introdutido na mari.ha francesa am 1771 e
1733; om 1850 foi approvado aa .elgica pelo mi-ia-
tro da guerra, adopudo ao *er*_ie saniiiario 4e axar-
-ito belga, a ultimassenta foi a.toriaado aa toda e
Rússia.

Como anti-syphlUtSco, _>t «su »rr<._4 ___<_-__»
aoa hospitaes da marinha francesa 4ee4e 17U.

KaU arroba cara, sobra tudo, i»»if*.c*as syp__tt-
ticaa, anar iejte primitivas, aacuadariaa oa Uréia-
ria». Alga-aaa vasas esta ultima espécie «sobravam tf
annos depois 4et primeiras evaetanua e_aa eei_i«_»
«Ia enrados. .

i Maadar-ee-ha tret_, ta eeeaeee «M e fdltam, fl
proapaeta do traUateaU.
Hemtt ia* arindpam pharwuuuatUtm fes «MEM •

varaaitir» irraaa LmffmUmr.' 
1» LUboa : oa Sra. àsavado f, S_n*# V. >__¦>

rate, Sousa Pereira, .a" »r». ds M«vi_
! &o Poria: Albane a* * _odr_'*., i • F.asaxa

Moara, Silva Vierra . .« » ¦. ' ficrmii ír. aj_, 1.J,
Rinü.

I Cm lf__rU: Sim*., _»'.*«.«_, â*rrai C~,
rauo Miguel, Collantax.

| Mo ««io «ie /eaeir»; Coxioáia A» _-_sa Pinte, 4niistas é aganta» geraes man le<ia e \st$ê§í*
BraxiL

Bahia: Junior e Comp*

Seguir-sa-ha a Ia representaçilo naste theatro, da
linda opereta

AMOR AOS BDFWftES
Itcpresentar-3e-ha a graciosa comudia em 1. aclu,

ornada de musica

EH GUERRA PARTICULAR
ABtESDAPAZCEBAL

1NTKUMED10
1" 1'AIITK

Pelo menino Monclar, a ohi.losa scena convoca
original do anis ti Vurniues :

0 SR. D0MIN!Í1)S Fflllí llfl SÉRIO
2» [PAUTE

Por MIIc, Risette a cansoneta df. grande suecesso

LE DUC DE B1SANCE
Terminará o e-pectaculocom a1* r<*pif.sent:.ç?ro,

neste ttieatro, da muito Kráciò.a comedia t*m . a« to,
original do ür. Ewbtnck. da câmara, intitulada :

llm sábio como ha roucos.
Principiara íis 7 3/<_ K-r.s.

N: B.—V.M cons.qiien(?iadaenfermid_de do -mlr
Pimentel, nia fói possível promptitica*-searoine_iaanjo üa. pa/., ca burieíiniada, cunhada na bfvicvo-
lenciado respeitarei publico, e náo qúeiendo irati—
ferir scú bènéiiòío, juljiou convp.ti.nii. subiünür a
dita comedir, pelas seguintes.: üma gücriú i*\hti-
CULAR ANTES 1>A PAZ lilillAL. e MEMOHUS 1>K HICHE-
lieu, comédias estas sempre repruseniadas com
geral approvaç-io.
***»«««w««ww«-----____Mfi -1- iMn._iiMi»miiMjin«__yg^t ^_^mr_»

B.ogamo.s aos íio^sos nsM-g-
ut.íj.úis,qae se a3,»àoeri atraze^
tisijão de nu?lidar sa »isia>•>*/* a
tmporí&__ei_i do slí4s h:-í*ííí: iáJ
luf-ai., j?Jii_i de cviUv ((Üo siy-
jáò cilas susfíiiissb.
¦______________a____i__----__-__w_____á i _¦

TYP. .v a Coiirkio Mercantil _
. ÜUâ ...Quit-RBí *.
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