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glnhterios ila guerra
e de marinha

Os regulamentos dos cor-
pose^p^ciaes determinam a,
natu reza lis com m issffes em
que devem se- empregador
seus offi íiaes. O estado-maior
de artilharia fo» creado para
delle tirar -seos officiaes para
dirigir os arsenaes, os labo-
ratorios pyrothechinos e ou-
tros estabelecimentos que
directamente entendem com
o fabrico das munições de
guerra edas arm.as; ao passo
que assim a lei estatuio, o
Sr. ministro da guerra no-
noa para director do arse-
nal da Bahia a um coronel
de engenheiros I Além de
náo ter o official nomeado os
conhecimentos especiaes que
requer uma commissão de
tal natureza, os regulamen-
tosprohibem expressamente
uma tal nomeação ainda que
interina fosse. Mas o minis-
tro pouco se importa com
essas vi dações, elle tam em
suas mão* o poder, e nesta
terra fará o que bem lhe
approuver.;

A* pas*o que o Sr. minis-
tro nomeia para uma com-
missão de artilharia um offi-
ciai de engenheiros.consflrva
como presidente de outra,
puraTunta de engenharia,
uraoflfi dal de artilharia, que" 

pA le conseguir o curso
parasua arma

notar que nessa commissão

_F0L|1JSI 4.
PRETOS E VERMELHOS

POR
VICTOR CHERBULIEZ '
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XIV

.-E' a senhora sua herdeira,whe Vaugeniese,; a indul-iicn faz part» de sua successão.»_*, pois,a Valport o favor ;de
Wr com elle uma masurka,«Ps que se achar quite comlinhas filhas que tanto lhe agradam.-Consente, perguntou; Albert t
r^O Q lizer. ann vara.» rom na r

l

.-- quzer,daremos. conversaremos ou

ik . .,consentiò. Offereciárn-lhewuna, íceitava. Estiva senhora
J» e sentia-se forte .Parecia-lhe
Wm empreza ; era nnia fácil
JJje;pensiva; estava quasi certa«^ir vencedora. :I a"^rava bem o resultado a\e

!

.-0C •<l,le acn,n'eceó? perguntou
geMies.» umadas filhas que atra-**» precisütadamènte o salão.
ú^?l esgraça, respondeo-lhe
^md)-lhe a Jauda ío vestido^18 «* tínha rasgado sob os; pés"^desastrado; -

existem outros officiaes nas
me<mi^simas condições.

Note-se que essa infracção
de lei não é isolada; por
quanto nas nomeações ulti-
mamente feitas, para e4abe-
lecimentos de colônias na
provincia do Paraná, para as
quaes somente deveriam ser
nomeados officiaes de corpo
especiaes, S. ^xa. incluio
nellas até officiaes de infan-
taria!!

E' escusado, dizem mui-
tos, clamar-se contra taes
abusos, o governo quer
achar-se armado de baraço e
cutelo, vai creando certos
precedentes, para poder pro-
teger aos afilhados e perse-
guir aos seus desafeiçoados.

Procedendo pela fôrma
por que vai, terá sempre
meios para defender-se dos
actos iníquos que fôr prati-
cand >; bastara recorrer ao>»
chamados precedentes, con-
seguindo com elles justifica-
ção aos maiores arbítrios que
fizer.

Na capital do Império es-
tes factos, pela sua multi-
plicidade, passam desaperce-
bidos e sem correctiyo, fora
daqui são desconhecidos, se-
ria necessário que era todos
os ângulos do Império hou-
vèsse quem os tornasse pa-
tentes para que todos os
brazileiros, di tantes deste
centro immoral e corrom-
pido, vivendo de seus la-
boros e deseu idosos da sorte
futura da pátria, melhor se
orientassem do cahos e do
despotismo a que tem sido
sujeitos os seus concidadãos,

— E' uma desgraça oiv» se po-dera remediar immeoiatamente,
disse-lhe Jetta, e levantando-se
logo acompanhou a moça, que a
levou para seo quarto,*fazendo-aatravessir à sala de bilhar quenesses dhs Iransformava-se em
sala de fumantes, e tpie por mila-
pre achava-se vasia. Pedio linha, e
uma agulha e encetou com empenho
a tarefa.

E«ti occijnção vinha-lh*» a pro-
posito. Os pequenos incidentes da
vida ordinária, fazen uir» diversão
salut ir ás grindes crimes da alma;
é-se feliz, durante alguns minu-
tos, e convicto ~ue a difliculd.de
mais grave di vida r^solve^e com
çdmaie tempo. Logo que terminou
o preparo do vestido, a menina
Vaugenies fugio para ir ter com o
seu oar.

Jetta, pnr sua vez ia entrar no
salão, quando alguém, ap.*èsen-
tando-se inopinadanente ni porta
da sala de bilhar, embaraçou-lhe a

Ba^sa^m. 
Erão marquez*Lésinde

[oisieax.Comò Cantarei o trazia ao
corrente de todos os accidentes e
gestos, elle res dveo-se a ir encon-
tril-a em casa de Vaugenies para
alli continuar apesquizaque tanto
o ociiipáva. O presidente o havia
convidado uma vez; gostando pou-

e assim com mais força e a
um tempo se levantassem
como um só homem para cas-
tigar aquelle que tem sido a
principal, senão a única
cau^a do nosso atrazo moral
e materiil.

As províncias estão em de-
cadência, o influxo benéfico,

s-|^rtii."ihe?rpolellá vírde^um
governo sábio e miralisado,
não existe, donde resulta a
anemia de que infelizmente
ellas se acham affectadas,
com prejuízo <eu e vantagem
para a segurança e goso de
uma só família

CUtTAZKS.â 4S000o, milh»iro
emais. na typographia do «Diário
do Brazil».

ASSADO POR AMOR

No Rio Claro, provincia
do Rio, falleceu ura moço de
17 annos de idade, em pre-
gado na padaria de Manoel
Anton'o Beira.

Depois que todos retira-
ram-se do estabelecimento,
o infeliz moço aproveitando
o somno do único compa-
nheir" que alli ficara, en-
trou para o forno, que ainda
se conservava em alto g.*áo
de calor, suecumbindo ahi
em meio de cruéis torturas
e gritos, a que acudiram o
companheiro que acordara e
o patrão.

Estes retiraram para fora
o corpo em misero estado.

Diz-se que o desgraçado
moço suicidára-se em conse-
quencia dè uma paixão amo-
rosa que o levou a esse acto
de loucura, sb

co de musica e comedia, nunca lã
tinha ido, porém desta v<»z a ocea-
sião parocto-lhe boi. Chegou com
gnnde admiração de Vaugenies,
gue apresentândo-o à mulher,
ficou mais vesgo do que do cos-
tume. Emquanto com o olho di-
reito comprimentava ao marquez
como bemvind>, com o outro per-
guntiva ã senhora Vangen;es:
«Oe onde nos vem este maçinfe?»

Lésin poz-se à procura dè Jetta,
procurou-a de salão em salão e
não a encontrando diricrio-se a
Canta ei que, não p^nsindo sinão
na partida de vvhW, não o afpn-
deo e o mandou embora; i Conso-
lou-se tomando dois copos de
pon^he^e dirigia-se para fumar
quando encontrou Jetta. {

; — Ah!; diss*»-lhe. sou como o
pastor das mil e uma noites...
uiabodenomel ..Como se cha-
ma elle?.. Partira pira procurar
os animaes d* seo nai, não os en-
cootrou; porém em compensação
esbarrou no caminho com üm
quidam que to fèz rei.

Esse pastor das mil è uma
nniies era Sau', filho de Kis,e.psse
quida» chaoiava-^e o pròpheta
Simuel, dise-lhe Jetta com ironia

ju^tam^ntd... o facto é que
vim a esta sala para fumar e en-

Anão  10$000
Semestre... 6$ 000

Avulso 40 rs.

REDACÇAO

Rua d'A--3~fí»ihlêa
n. 81.

Tão criança e victima do
amor. (D > Pharol.)

Revista da Imprensa
Recebemos eagradecemos

o numero l do Futuro, pu-blicação quinzenal que en-
cetou-se em Paranaguá.—' 1 

Também recebemos alguns
números da Reforma, or-
gão liberal que começou a
publicar-se em Curitiba,
provincia do Paraná.

ESTRANGEIRO
As eleições, em França,

para renovação parcial dos
75 senadores deverão reali-
zar-se no dia 8 de Janeiro de
1882.

Um telegramma de Lon-
dres, datado de 15 de manhã,
diz que a agüação é inten-
sissima em toda a Irlanda, e
inspira por isso os maiores
receios. O governo pôz em
execução todas as medidas
da lei de coacção, que está
sendo applicada com grande
rigor.

Um outro despacho da
mesma procedência, e da
mesma data, á tarde, diz
que os meelings (hn rendeiros
irlandezes são numerosos.
Além de quererem poder
tornar-se proprietários das
terras, exigem agora a li-
berdade do deputado Par-
nell, declarando que se o
celebre deputado não fôr
solto, não pagarão o arren-

contro-a aqui...Que diabo veio cã
fazer?

E seo olhar mettia-se por baixo
dos moveis, para ver se ahi en-
centrava a chave do enigma Ella
Sedio-lhe que se desviasse e

és^e-lhe caminho.
— Oh! pois não! jà que tive a

frlicid ide de estarmos sós, não a
deixarei ant^s de respondera
dins ou três questões que tanto
me atormentam Jà tive a ventura
de encontral-a uma vez no parquede Cantarei, porém fui incomrno-
dado poi esse furão, que nunca
mai* quiz sahir do buraco... Aqui
não ha nem furão nem Lara, porisso quero explicar-me até o fim...
E' vurdadej como me diz mama,
que regeitou ser marqueza ?

fr. Nunca a senhora Mõisieux
falou tanta verdade.

Pela primeira vz sua phisiono-m:a exprimia cólera e dèspre-
zo.

Pensava no outro a qne ia re-
cusar, e dizia: Quando recuso o
outro, é fazer-me a maior injuria
suppor-me capaz de aceitar este
homem que tenho diante d-í mim.»

El'e que não acreditava nos
escrúpulos das mulheres, dis*e-!he:
.. De duas uma: ou a senhora

, Cantarei encheo-lhe a cabeça de

damento das terras aos seus
respectivos proprietários.

PorS. M. Fidelisima fo-
ram agraciados com a com-
menda da ordem de Ohris-
to os subditos brazileiros
José Pereira da R >cha Pa-
ranhos e Dr. Júlio Gonçalves
Furtado; e com o gráo de
cavalleiro Augusto Drupat.

Dr Ctvxar Narques.rua do Mat-toso n. 67.
Cham dos a qualquer hora do diaou da noite-

PB0VIÍ..US
Alguns rapazes de Para-

naguá, iniciaram uma so-
ciedade carnavalesca intitu-
lada Tenentes do Diabo.

Esta sociedade já funcoio-
na em uma casa própria a
conta 46 sócios. (Futuro)

No dia 5 de Setembro, em
S. J()ão Mirim, no município
de Santo Ângelo, Rio Gran-
da do Sul, fora assassinado
um casal de velhos maior de
70 annos.

O assassino está ligado aos
assassinados pelos laços de
sangue: é neto das victi-
mas.

Foi preso era flagrante.
Confessou o crime. Deu es-
tas respostas á autoridade
policial que o interrogou :

— Porque commetteste o
crime?

—Avtôa. ;; ..^a" \y
—Tinha alguma queixade seus avós, elles lhe of-

fenderam ?
-Nâo.

historias, ou ella nào gosta de mimnunca pude saber por que... temrazoes talvez; porém eUnào asconheço e nem nunca perguntei;ou então ama alguém ?Com que d ir jíIo me interroga?
perguntou-lhe Jetta,sem dissimular
sua indignação. Tentava passaraforça quando appareceu Valport
parecendo surprendido de en-contral-a alli. Pedio a Lésin que odeixas e passar. Este fez u n movi-mento à direita e Albert entrou.Minha senhora, a masurkâvai começar.

Os tolos quando estão apaixo-nados tem momentos de súbita
penetração. Lésin nào disse comoArchimedes: en<ontrei\ Gonten-tou-se. em pensar còmsigo: eis omeu homem, é este.Tenho muito pesar, disseLésin; porém a senhora nãodansarâesta masurka comsigo.,.

Alberto estupefacto examinou-o
parecia querer depois tirar um
partido, perguntou-lhe.A quem tenho a honra de fallar?...
Ah! se nào me engano, ó o marqiizde Mõisieux. Agora queira expli-car-ine p.»r que a senhora nãodan-
çaràa mazurka commigo.

{Continua.}
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orvnio no brazil

—Não está arrependi lo?
—.\gora estou. E come-

çou a chorar.
Este facto causou horror.

Os velhos eram geralmente
estimados. (Descentralisa-
ção.)

No dia 15, em audiência
do juizo de orphãos da cida-
de de S. Paulo, foi declarada
liberta a escrava Innocencia,
de 26 annos de idade, casada
com liberto, e [ertencentea
Jo>é Maria da Silva Serra,
por conta da quota do fundo
de emancipação distribuída
ao município da villa da
Paiahyba.

METEOROS
-Meu amor nasceu em um dia
Qua dava guarda ao portão ;
E desfez-se horas depois
A força de ura cachação.

Era a mulher do sargento
Que quizera namorar,
Esqueci-a de momento
Para não tornar apanhar!

x
Um membro de certo ins-

tituto, conhecidissimo pelo
seu gênio alegre e idéas um
tanto estapaíurdicas,susten-
tava ultimamente que o em-
blema de toda a profissão,
arte ou officio, era... uma
ponta.

E assim, dizia elle :
O emblema do soldado é a

ponta da espada.
Do pintor, a ponta do pin-

cel.
Do orador ou jurisconsul-

to, a ponta da lingua.
Do escriptor, a ponta da

penna.
Do bailarino, a ponta do

pé.
i)o lavrador, a ponta da

enxada ou arado.
Do alfaiate, a ponta da

agulha.
Do engenheiro ou archi-

tecto, a ponta do compasso.
x

FRUCTOS PIEDOSOS

—E' teu filho, Joaquina ?
—iü' verdade, meu senhor,
— E esta bonita menina?...

Á quem pertence esta flor?
—E\.. minha.

—Pois tu, Gracinda,
Com tão nouca idade, tens
Uma filha assim tão linda ?1
Eu dou-te os meus parabéns.—Obrigado, meu senhor.
—E a gordanchuda pequena!—Ji é filha de Helena.
—E o rapaz ?

—DaLeorior.
¦—Estaes todas já casadas?!..
—Não, senhor...

¦HBntão?
—Morreram.

Os noivos...
—Bem seii. Coitadas!

(Pecçados da mocidade,
Loucuras do coração 1...)
—São todas da mesma idade,
Joaquina ?

—Sim, nasceram...
Naquelle anno da missão.

Dr. Vicente de Souza, medico
residência e consultório, rua da
Floresta n. 22. Catu.nby.

Da acta dá sessão dadirec-
torio da Associação Promo-
tons da Instrucção reàlisada
no ultimo domingo consta:

1.° Que o Sr. barão de
Thnmsen,a quem se conferio
r, diploma de sócio remido,
fez á Associação o valioso
donativo de 500$000.

2.° Qne o sócio o Sr. con.e
de Villoneuve, ao partir
para a Europa, enviou ao
sr. presidente o prêmio —
Jornal do Commercio, que
havia oferecido, declarando
qno, sendo es e prêmio per-
petno, irá sendo entr«_rue
annualmonte pelo Sr. Hen-
rique de Villeneu^e;

3 ° Que mandarão for-
necer os livros requisitados
pelo encarregado do curso
nocturno de S. Christovão
para serem distribuídos
pelos alumnos, autorisando-
sè a despesa precisa com a
compra;

4.° Que no mesmo curso
se acham matriculados 169
alumnos;

5.° Que foi pag i a despeza
de 1:74S$650 feita com o
pessoal empregado no mez
de Setembro nas obras da
escola em construcção na
Praça de D. Pedro I, sob
a direcção do sócio, o
engenheiro. Dr. Ântoriio de
Paula Freitas;

6.° Que foram inscriptos
como sócios remidos a Sra.
q. Marieta Klinçelhoefer e
os Srs barão deMassambará,
Franci.sco Ignacio de Arau-
jo Ferraz e Dr. Antônio da
Cunha Barboza.

lWr\S C.MIHKUCIAES, em
bom papel, risc.do e pautado à
108000 o milheiro. nesta typogra-
phia.

CONSELHEIRO TAQUES
Falleceu hontem, ó con-

selheiroBenevenuto Augus-
to de Magalhães Taques.

O finado oecupou na poli-
tica do paiz uma posição
proeminente.

Representou na câmara
de deputados a província da
Bahia; foi presidente das
províncias do Rio de Janeiro
e do Maranhào, e ministro
de estrangeiros durante a
guerra dos cinco annos, que
desolou os Estados-Unidos,
inspector da alfândega e
conselho de Estado.

tosa farça !Nol. A's 8 ho-
ras em ponto.

I 1
NaPhenix,ás8 li4, ain-

teressanteí|Mascotte, iiítel-
ligentemente interpretada
por Mme. Henry, conquis-
tara mais uma vez a grande
somma de applausos de todos
os dias. .

,x
E' amanhã, na Phenix, o

beneficio da applaudida ac-
triz Mlle. Rose Villiot, com
a interessante peça fantas-
tica Ali-Babá ou os 40 la-
drões. ix

A VIV ANDEI RA DO 32

E tá posta ern scena no
theatro Lucinda, com to-
do o esmero e capricho, de
qne é capaz o sr. Furtado
Coelho, esta peça de Anicet
Bourgeois. em 5 actos e um
prólogo e 2 quadros

O entrecho da peça é ex-
cellente. O enredo é compli-
calo. porém claro o inte res-
sante, prendendo a áttenção
do espectador em todos os
quadros.

Não faltam scenas engra-
çadas que provocam hilari-
dade, mas, a ' eça prima
pelo seritimentalismo natu-
ral, tendo scenas de grande
effeito dramático em que põe
em evidencia o talento e
habilidade dos artistas.

O «sr. Furtado Coelho sus-
tenta o seu papel de gene-
ral Bernard,.durante cinco
actos, como cégo,com a mais
admirável perfeição.

Não podemos dizer que a
execução ó boa, porqu.) te-
mos obrigação de fallar a
verdade, e por isso. tomo*
necessidade de dizer que á
execução ó excellente, so-
beiba, optimà; 6 tanto assim
é,e o publico assim o enten-
de, que todos os artistas da
companhia .são chamados ao
proscênio repetidas vezes nó
fim de cada um dos 7 quadros
do drama. x ... mfi

Está trabalhando em Por-
to Alegre a companhia dra-
matica do actor Simões.

íe porto, a guarnição deste
navio fez repetidos exerci-
cios de tiro ao alvo, evólu-
ções de desembarque e outras
fainas de bordç>.

e

Procedeu-se, na contado-
ria da marinha ao concurso
para praticantes da mesma
contadoria; apresentaram-se
a exame 16 pretendentes.

O Sr ministro da marinha
acompanhado do inspector e
engenheiro construetor, vi-
sitou as offisinas de rnachi-
nas e navios em construção
do arsenal; foi a bordo do
cruzador Primeiro de Mar*
ço.

O ex-commandante da ca-
nhoneira Príncipe do Grq,o
Par4,capitão tenente Castro
Menezes, vai ser submettido
á conselho de guerra por
causa do naufrágio daquelle
navio.

Foram nomeados para o
conselho de investigação,
que começou a funecionar a
bordo da corveta Trajano%
os Srs. capitão de. fragata
Eduardo Wandelckolk, pre-
sidente; capitão de fragata
Saldanha da Gania e capitão
tenente'Pereira Franco,; vo-
gaes-: Si' 

":íy 
Mi

lantes, apanhou um tufão Hvirou entre as ilhas do Gnverns^lor e do Engenho
Tré| tripolantes desapoa-receraju logo. rr
Oufifos tres agarraram-se

aos remos: e pàu do leme anão se sabe noticia delles.
O sétimo pe se chama

Manoel Nunes, foi salvo pe,Ios pescadores José Baptista
Lepeltera, Joio Baptista Le-
pei-tera e^íAlexàndre José doEspirito S^nto, da ilha doGovernador.

i A policia procede na fór-
ma da lei.

Mme. Ttfarguerite, parteira de
1». classe, rua do Gonçalves Dias
37, sobrado.

THEATROS
No Sant'Anna, hoje, uma

brilhante festa, em que a me-
nina Gemma Cuniberti se
apresentará ao publico com
todas as suas condecorações.

Representasse o monólogo
Gemma neWimbarazzo, o
drama em 2 actos de Tito
d'Aste La duchessina ou Ia
figlia dei forzado, e a chis-

O CRIME DA RUA LARGA
O estado da victima sobre*

vivente de Romão, o assas-
sino, é felizmente melhor.

Ha todas as esperanças de
salvação.

A infeliz senhora ignora
ainda o fallecimento de seu
filho. E, como sempre, não
cessa de perguntar por elle.

Foi para S. Christovão,
disseram-lhe hontem.

—Entãojá está bom?
-Já.
—E quando volta de S.

Chriotovão?
—Hoje ou amanhã.

Um punhado de noticias
Regressou ha dias da Ilha

Grande a fragata Amazonas
Durante a sua estada naquel-

A Veneravel Irmandade
do Santíssimo Sacramento,
Santo Antônio dos Pobres e
Nossa Senhora dos Prazeres,
convida aos officiaes e me-
sírios da actual mesa e aos
das passadas, para procede-
rem á eleição do provedor,
hoje, ás 6 1t2 horas da tar-
de, no consistorio da mesma
irmandade.

Recebem-se propostas até
hoje, á rua do Conceição
n. 31, em Nictheroy. para
as obras de demolição è ree-
d.ficação da torre da capella
da confraria de Nossa Se-
nhora da Concolção. >

Seguio para a Europa o.
Sr. Léon Alexis Noel* mi-
nistro da Republica1 Fran-
ceza nesta côrté, ficando.en-
carregado da legação o se-
cretario Sr. Rouvier. $

Abrera-se hoje ás 6 \\2
horas da tarde, no Lycôo de
Artes e Officios, a. aulas pa-
rao sexo feminino,

A estrada de ferro de San-
ta Izabel do Rio Preto, abre
no dia 20, o trafego da l*
secção da via férrea da Bar-
ra do Piráhy á Piedade de
Ipiabas.

Ha hoje ás 7 horas da
tarde no Lycêo de Artes e
Òfficios, assembléa geraí dà
Secção da Sociedade de Geo-
graphia de Lisboa no Brazil.

Na tarde de 14 do corren-
te, ás 5 horas, uma canoa
que vinha de Mago com fo-
lhas de mangue e sete tripo-

CONCURSO
No concurso a que se pro-cedeu na Escola Polytechni-

ca para a secção;de sciéncias
physicas e mathernaticas,fo-
ram unanimemente approva-
dos os Srs. Dfs. Frontíne
Sampaio e propostos para os
logares de'lente e substi-
tuto.

OSr. Dr. Oliveira de Bar-
bosa foi inhátíilitado pelosvotosdOsSr. Paula Freitas,
Joaquim Murtiuho, Nerval
de Gouvêa, Galdino Pimen-
tei, Pereira1 Reis, Bastos Ju-
nior e ManoelTimotheo.

.'.' Habilitáram-o os Srs.Gal-
vão, Pitanga, Monteiro de
Barros, Domirigosde Araújo,
Saldanha da Gama, Maia,
Álvaro de Oliveira, Rebou-
ças, Ennes de Souza, Ortiz
Monteiro e José Murtinho.

kw*há*&;m32'mà
Hoje:
João Bancalari, ás 11 ho-

ras, de jóias, e penhores de
Samuel & C, á rua do Sa-
çraraenton.4. ^

Enéas í*phtes, de prédios
e chácaras,, ás 4 horas da
tarde, ria rua do Capitão
Felix n. I. *

_4. S. Pinto, de 11 prédios
de porta e janella nas ruas
Machado Coelho e Nova de
$.¦ Leopoldo, is 4 lio ras da
tarííè^SóFmesmos prédios.

Roberto Grey, de terre-
nos na Aldeia Campista, An-
dkrahy Grande, ás 5 horas
da tarde,, nos mesmos ter-
renos.

Teixeira e Souza, de fa-
zendas, às 11 horas, á rua
da Quitanda n. 115

Silva Guimarães, de fer-
ragens e artigos de ármari-
nho, às 11 hòfas, á rua do
General Carriára n. 31.

Assis Carneiro, de moveis,
espelhos, quadros, louças, ás
11 horas, á rua Nova do Ou-
vidòr íi, Í8.

Y ACTOS 0FFICI1B8
i Concederam-se 2 mezes de

licença, para tratar de ne-
gocios de seu interesse, ua
província'de; S Paulo, ao
2.° cadete 2.# sargento do
corpo de cava liaria addido
ao 1> regimento da mesma
arma, José Henrique Campos
da Paz,.e para tratar de sua
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ao
rL onde lhe convier raò

•ttde llmi 4.° batalhão• tenente au •*.

í artilharia a pe, i
Cgimento da mesma ar-

Lmio Go"»*3 <*"**.

de Mip

Manjou passar ínswcçap
j/saúle ao operaru» da a.
nLda officina <le machi-

Ifdo Labòratori-. Pyrote-
ic .lo Campinho, Joào

toiscoPereira que pede
Jigpensa do referido trapa-

lh-0» . ',- *rn7

Concederam-se as seguin-

tós licenças: ^para 
matricu-

arem-se na Escola Militar
Ja corte, no anno vindouro,
aospaizanos Francisco Ma*
noel de Proença Rozas; e
Lúcio Barbosa da Veiga, e
na Escola do Rio Grande do
Sul ao 2.° tenente Dorniugos
Jesuinode Albuquerque Ju-,
nior e ao 2.° cadete- sar-
gento-ajudante José Antônio
de Oliveira, ambos dò J.°
batalhão de artilharia á pé,
fl ao soldado do 19,° batalhão
de mfaataria, João José de
Pinho. ,i;> iY:

A19 do corrente mez, dia
de grande gala, Sua Mages-:
tado o 1 mperador assisti rá á
festa de S. Pedro de Alcafl-
tara,que hade celebrar-se
na Capella Imperial às 11
horas da manhã; e das 5 ás
7 horas da tarde o mesmo
Augusto Senh >r se dignará
receber no paço da Boa
Vista as pessoas que o f ;rem
comprimentar por ser aquel-
le dia o do santo de seu
nome.

Em 17 de Outubro reraet-
teu-se á recebedoria a carta
imperial de privilegio em
favor de Monoei Gonçalves
Pacheco. 'i:í.: %)::i-,í':L-

Por decretos do 15 do çorr
rente:

Foi concedida ao bacharel
Dario Fortuna Pessoa a de-
missão que pe lio do logar de
jiiiz municipal e de orphãos

«termos reunidos de Ara-
«ahu e Sant'Anna, na pro-vincia do Ceará.

)i declarado avulso o
juiz de direito Antero Cícero
ie Assis, visto nào ter assu-
miáo o exercicio de suas
Seções na comarca de Bre-

na provincia do Pará,
ro do praso que lhe foi

arcado. ¦' r::a ¦-.. fXX.

Foi reconduzido© baeta-
JJGeminiano dá Costa Bar*
^oo lugar do juiz1 muni-
Jpal e de orphãos dò termo
? Januaiia, na provinciainas-Géraes.

nomeados juizes»«lcipaes e orphãos: •
J* termo da Barra-de S.
?Ttts, na provincia do*WUo Santo, o bacharel

Manoe|f?()Jífef do Rego Al-
buque^q^é./ j X-

Do térftò-Me Mangaratiba,
ha provincia do Rio de Ja-
neiro, o bacharel Edelberto
Licinio da Co.ta Campeilo*

Dos termos reunidos de
Ca^Qayeke Aquiraz, na pro-víàlitf iãb Ceará, o bacharel
Guilherme Aristarcho de
Gênova.

Fez-se mercê da serventia
vitalícia de escrivão do jurye execuções criminaes do
termojdePeújeiio, na j>ft>yiíi*
cia dás Alagoas, a Jacintho
de Moraes Salles, nomeado
pelo respectivo presidente
para servir provisoriamente
na fôrma da lei.

Sobre proposta do chefe de
policia da corte, foi exone-
rado Braziliano César Pètra
dé -Barros do cargo de 2o
supplente do snbdélegadõ dó
1° districto da freguezia de
Sant'Anna, por assim o ha-
ver pedido. ,,

Por decreto de 15 foi no-
meado l.° escripiturario da
the-íourariad> Espirito San-
to Sinto o 2.° Francisco de
Lima E<c)bar de Araujo.

; • » - ¦ i . ¦•*•/; ri '. >

Por outro de igual data
concedeu-se a Júlio Joaquim
de Mello a aposentadoria
que requereu no logar de
porteiro-cartorariò Párahy-
ba.- fyfih r;:'

Por portaria da mesma
data foram concedidos tres
mezes de licença, com ven-
cimento na fôrma da lei, ao
3.° escripturarioda alfande-
ga de Pernambuco Francisco
Paulmo de Almeida e Albu-
quórque para tratar de sua
saúde onde lhe convier.

jPor decreto de hontem foi
reformado ó machinista .da
armada, Luiz Antônio de
Moraes. i&MJí ;

Concedeu-se; ao pratico:
Antônio Gomes Pereira,pre-
so na fortaleza de Vilíegai-
gnon, a cidade por raenagera
para? tratar dé sua defeza
perante o conselho de guer-
ra a que tem de responder
em conseqüência do naufra-
gio da canhoneira Príncipe
doGrdo-Pará.

A viagem de instrucção
dos aspirantes a guardas ma-
rinha será feita este anno
nai corveta Bahiana que pa-
ra | esse fim se está prepa-
rando. ¦ {> . i-:l.'íí.fí!p'3Cf-.íi W\\vx\ •:

* ¦ ': 
[i (ia ¦ ' ¦ ¦¦.'\-y.i- ', í. !:'••¦! "••

Mandou-^e desmanchar o
monitor Geard, um dos var
sos que fizeram a passagem
de Humaytà Os materiaes
aproveitáveis serão empre-
gados no arsenal de Matto
Grosso, e a artilharia, que é
de grande calibre, servirá
para a defeza do mesmo ar-
staal. ü i

Rendimento ds Alfândega.
Do dia 1 a 14....... 1.749:663$383
No dia 15  Í7f:743$620

Total.-.; 1.921:4070003

O cego e a paralytica
Eis uma histórica tão

simples como tocante, que
todas as almaschristãs lerào
com interesse e emoção,
Seus herdes são o santo cego
monsenhor Ségurte uma me-
nina paralytica, e o theatro
do successo foi o túmulo do
padre Olivaint.

A 29 de Junho, monsenhor"Segui* celebrava missa na
capella'< dos Martyres, rua
de Sévres n. 35, para alcan-
çar de Deus a cura da pe-
que na Cecília X... encan-
tadora criança de 8 annos,
paralytica havia bastante
terhpo em conseqüência de
uma congestão cerebral. Du-
rante nove dia$ seguidos, o
pai da pequena enferma
tinha-a levado aofturaulodo
padre Oli vaint e de seus com-
panheiros, e elle pedira a
monsenhor Ségur, seu ami-
go, que dissesse missa no fim
da novena. tuXi(È

A menina deitada em duas
cadeiras, perto do altar,
resava^a missa cóm recolhi-
mento e contemplava o pie-doso celebrante. Sg^^.

Dita a missa,o pai procurou
pôr em pé sua cara filha, e,
conserval-a em pé; baldado
esforço... A paralysia conti-
nuava da mesma fôrma.
Levaram a menina para o
carro, e eis o diálogo que
houve entre ella e o pai:Minha querida, não es-
tàs curada.

Não, papá.Mas tu pedistes muito
a Deus que te sarasse? ,/

A menina não respondeu.
Que é istol não pedis-

tes saudei-a Deus ?i('i — Não, papá.
|— O que lhe pedistes,

pois? Suppliquei-lhe que ou-
rasse monsenhor Ségur.

Mas foi para a tua cu-
ra que se fez a novena e se
disse a missa.

Sim, papá,maseu ven-
do monsenhor Ségur cego,
senti tanta compaixão que
não pule deixar de pedir a
Deus que o curasse antes, do
que a mim.

O pai não respondeu nada;
enxugou uma lagrima de
einução, abraçou a filha com
toro ura acompanhada de
respeitou.:'. \o^u\%>n

Monsenhor Ségur enter-
neceu-se vivamente quando
soube isto; escreveu á po-
quéna enferma uma carta
que seus pais preciosamente
guardaram, e que temos o
gosto de publicar, como ad-
miravel ensino acerca da
utilidade dos sofrimentos,
sendo ao mesmo tempo pre-
cioso t)stemunho da santi-
dade de quem a escreveu, e

que agora vê Deus faceta fa-
ce nos esplendores da éter-
nidade:

« Castello de Livet, 23 de
Julho de 1877.

« Minha boa Ceciliasinha.
—Vosso digno papá referio
a meu irmão, que me escre-
veu, o. que se passou a 29
de Junho, durante a missa
que celebrei por vós perto
do túmulo de nosso santo
amigo, o martyr Pedro Oli-
vant, vosso bom coração vos
impellio a pedir a Deus a
cura da minna enfermidade,
esquecendo a vossa. Apezar
d'isto ser simples, partindo
de uma menina christft como
vós, não posso deixar de vos
agradecer, sem vos oceultar
que, sem o pensar, me dese-
jais mal

\ « Minha filha, nada exis-
te na terra mais exeellente
do qúe soíFrer coin o bom
Deus, e partilhar com Nosso
Senhor a cruz das privações.
Por um lado isto é um pou-
co duro; ás vezes custa mui-
to... mas, encarando de ou-
tra forma, mil vezes mais
elevada, mil vezes mais san-
ta e exeellente, ó preferível
visto que a tributação con-
duz ao céo e muito nos aju-
da a evitar o peccado e a as-
seinelhar-nos a Jesus-Chris-
to. Por esta causa não tenho
o menor desejo de ser livre
da santa e santificadora en-
fermidade,que Nosso benhor
se dignou enviar-me ha mais
de 24 annos, por effeito de
sua adorável misericórdia.

« Quanto a vós, cara Ce-
ciliasinha, muito vos ex-
horto a desejar, não a saúde,
mas sim vossa san ti ti cação.
Dir-me-heis, talvez, que uma
cousa não impede a outra?
Assim é ; mas ó ainda mais
certo, que a santiíicaiÇáOjé
mais difficil de uma forma!
do que da outra, e que quan-
do o bjin Deus nos crava na
cruz ao seu lado, é mais se-
guro para nós permanecer,
do que descer da cruz.

« Entre mil pessoas que
agora estão no inferno, eu
apostaria, que novecentas e
noventa estariam pelo me-
nos, no purgatório, se tives-
sem tido a sorte de serem
cegas, surdas, paralyticas,
ou de terem outra grande
enfermidade; e que ne nu-
mero de mil almas, que sof-
frein extremamente no pur-
gatorio, ha, pelo menos, no-
yecentas e noventa e cinco,
que ha muito tempo gosa-
riam da etei na e santa be-
maventu rança no paraizo,
se alguma misericordiosa
enfermidade, mui penosa, as
contivesse no declive da fri-
volidade, prazeres inunda-
nos, vaidade, namoro, golo-
dice, etc.

« Adeus, querida menina.
Eu vos abençôo e abraço
como antigo companheiro de
infortúnio. Mil vezes aben-

çôo todos que vos amam e a
quem amais. — f L. G. Sè-
gur, »

NOTICIAS MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, por Santos, Rio. 18
Marselha Bourgogne.  20

VAPORES A SAHIR

Rio da Prata, Elbe, (meio-dia) 18
llapemerim(Vicloria e S. Ma-

theus), Çeres (1 hs.).  18
itapemeriin (Carax. a Vict )

Maria Pia (1 horas) 18
Southampton (Lisb , Lond. e

Ant.) Leibniiz (9 h.)....... 18
Rio da Prata, Bourgogne  20
Hamburgo (Bahia e Lisb),Aio.. 20
Portos do Norte, Pernambuco

(10 horas) 20
Porto? do Sul, Rio Negro,

(10 horas)  18

INNIINCIOS

ALUGA-SE 
a casa da rua

da Assembléa n. 77, com
bom armazém e sobrado,cora
commodos para famiba. As
chaves estão lo n. 81, onde
se trata.

; NÃO FALHA A
Salsaparrilha resolutiva de Radway

. y. . ,y ...
Este remédio é composto

de ingredientes e proprieda-
des extraordinariamente me-
dicinaes,. ssencialraente para
purificar; cura, repara e vi-
gora o corpo, obtem-se uma
cura rápida e permanente
com este tratamento.

Estabelece em todo corpo
a regularidade de suas func-
ções, e suppre os vasos de
sangue, com uma e vigorosa
corrente de nova vida.

A pelle, depois de alguns
dias do uso da salsaparrilha,
torna-se clara e formosa.

As pessoas que soffrem de
escrophàlas, moléstias dos•)}hos, de ouvidos, de bocca,

íie pernas, de garganta è
glândulas, que têm aceumu-
lado e espalhado por moles-
tia* mal curadas pu mercu- m
rio, ou por uso do sublimado.

Vende-se em todos os drò-1'
GüiSTAse no depósito geral.

t* i ¦ * ¦ ¦ * s * • "

44 Rua do Visconde de Inhaúma 44

AS PÍLULAS

REGULADORAS
AÜTORISADAS PELA M

t 'ii

yJunta Centrai de llyjrieiie Publica
são um depurativo excellen-
te, não só facilitam as eva-j ?,
cu ações, bem assim curam-
todas as moléstias dos órgãos
digestivos.

Sendo pu ramente vegetaes, ? c
não contém a minima parti-cuia mineral, não tem sator
e são anti-biliosas. : ;v

Vendem-se por atacado e ^
por menos ne>te único depò-
sito dos remédios.

44 Rua do V. de Inhaúma 44

<•
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GELEA AMERICANA
DE

0LE0DEFI6AD0 DE BACALHAU
AROMA TIS A D A

A geléa americana de fi-
gado de bacalhau, branca
ou pallida, é conservada nos
estômagos, ainda qnedelica-
dos.

Sendo diíferente do óleo
em liquido, é digestivo, e
por conseqüência é reconhe-
cida ser muito mais efficaz.
Esta geléa nunca produz a
irritarão no estômago, que
o azeite em liquido causa,
azendò com que o in\ali-
dos a possam tomar durante
o tempo necessário.

Dose. — Tomem uma co-
lher das de chá. tres vezes
ao dia» Vejam o folheto ou
circular.

Uirecedes. — Remo-
vam a cera que está entre a
rolha e a geléa. Nunca mas-
tiguem esta geléa, para evi-
tar o gosto do azeite, engu-
Iam em pequenos pedaço-
em água depois de ter sidv
assucarada. Depois de ter
aberto o frasco, collocai-o
num pires c m o bocal para
baixo, e guardai-o n'um lo-
gar frio.

Nunca devem abrir o
frasco se não tencionam to-
mar tudo nelle contido.
44 Rua lo V. de Inhaúma 44

BANCO INDUSTRIAL DO PORTO
PAULO FARIA & C_

_• (.•

CONCEDEM ilíl IIECRE3IT0, ESÜBEIM» OLMAS E SACAM
: SOBRE

PORTUGAL EMAS
A INTUA EB ITÁLIA

PARIS E LOHDRES
A BO HOSPÍCIO 46

\ZEM DE MOLHADOS

SAPOLIO

46 Rü
ARM.

Indispensável em todas »«casas de familia ; com elle Afácil ^obter-se o perfeito as.seio de todos os objectos denma ca3a desde a cozinha atéa sala de visitas.
üm sapolio dura muitotempo, pouca porção que setira delle, passando um pannohumido, chega para limpar

qualquer pequeno objecto demetal, vidro ou madeira.
VENDE-SE NA

44 Roa do V. de Inhaúma 44

Este jornal vende-se nas se-
guintes

9_M_tt_M»«_»«__HM_-%_-*«-M^MM«W«MM««^"MM^*iiMWWMB^I^MOT j

TINTURA liilii
DB

DESIUEF
PARA B&RBA E GABELLO

VENDE-SE
MA

44 Rua lo V. de Inhaúma 44
«¦MMM*_«#MM_MM«_M_MnHMM__MM_MBÍ«NMMMMw«

PETROPOLIS NI CORTE
SO'NA .

48 Rua de Gonçalves Dias í8
PRÓXIMO AO PONTO DOS BONDS

DE BOTAFOGO

Leite fresco de Petropolis,
caiTraiii. ......•.•.....
assignatura por mez....

Quejos de lírio à.
Sito de PetropoUs 
Requeijão idem 
Ricota idem kilo á .....
Coalhada fresca, prato...
Manteiga fresca de Petro-

polis, pacote
Uma porção de salame,

presunto salchichas etc.
Cognac de todas as qualidades

desde2S000 a garrafa; licores finos'compotas, 
pão de Lot, salchichas,

Boudiii, lingüiças frescas de Petro-
polis, dita de fígado, fromase de
tôte, pào allemào, dito kue, flores,
oouve-ílòr, mudas de violetas, ca-
meüas e outras flores por encom-
menda etc.
Dep «sito de Cerveja Petropolis

da afuma la casa João Bbcker

Chegaram os queijos
ILastrup

45 Rua de Gonçalves Dias 45

MODAS
Mme. Josephine Stephan

IRMÃ DR Mme. VALLE
Tem sempre,chapéus

modernos, chies
e elegantes, para senhoras

de 10«à20«000
epara meninas de

49 à 100000
Enforma, lava e enfeita & moda

de 60000 para cima.
-(oi-

Deposito de de coroas
para. finados

e anj inlxos desde
10500

Concerta
leques com perfeição

e vende por preços bara-
tissimos

NA LOJA

AU C01N DERUE
(Antiga Ml BON MARCHE)

25 Rua de GonçaWes Dias 25
ENTRE AS RUAS 1 DE SET. E OUVIDOR

__..... _._...  
^

LCObof
DE

Franeez, Inglez, Italiano e
allemào

210 RUA DO HOSPÍCIO 210

(sobrado)

400
98000
ipoo
1$000

400
10500

200

19600

600

_4P*mi_r v^_B_n_u

gàÊr M||
Bülufflr ______j£__w

MlJOr V________H!______i_Hit

% ti»,%*» * '4y

1 REVELAÇÃO
Vende-se collecções cora-

pletas na rua da Assembiéa
n.81.-

i

•i_.
'3 *

°é» * #4'*

à v»_f° V«

m

ivraEDORES
Precisatn-se. de bons yen-

dedores para esta folha; pa-
ga-sebem.

SALSAPARRILHA E RES0LI' IVO

DO

DR. RADWAY r

O GRANDE PURIFICADOR DO SANGUE

Para a cura de moléstias
chronicas, escrophulosas si-
philiticasl hereditárias ou
contagiosas,quer estejam ei-
Ias nos intestinos, no esto-
mago, na pelle ou ossos,
carne pu nervos, corrora-
pendo o corpo e viciando o
sangue.

Rheumatismo chronico, es
crophulas, glândulas, in-
chações, coqueluche, affoc-
ções cancerozas, padecimen-
tos siphiliticos, perda de
sangue pela bocea, erupção
de pelle,tico doloroso da face
tumores brancos eoutras ul-
ceras, moléstias da pelle, e
provenientes do uso do mer-
curió: flores'brancas,gotta,
hydropesia, bronchites, n-
gado moléstias dos rins,ty-
sica, eda bexiga. m...

41 Roa do V. de Inhaúma 44

INDUSTRIA NACIONAL
í. (

fíí_

FABRICA 4 VAPOB DA ILHA DAS FLORES
*¥ii i i " .....;¦/.. t. .¦ ¦ ¦ ,.'-.: ¦ V.iil/tf.li ¦¦•' ¦

Na baMa do Rio de Janeiro ,. í
.fím

Por processos novos e machinas até hoje desconhecidas fabHcam^éè bofri,' í
is á maior per feição as seguMes fewlai v - ^ ^ ^ ^ r|*

Polvilho—superior, pela pureza da gomma, pára toda 
"a 

qualidade de biscoutos e produetos de còn-
feitaria, assim como par» as erigom-nadeiras. K'preferível ao polvilho ámericsno; Io porgue além de
servir paraengommar, é gênero alimentício, e para es'eíiti>, o americano:nào serve porque é feito de batata,
misturada com e*permaeete, é sabào: 2o porque é muito Wato* visto que um picolé de polvilho aihericano
de 1/2 kilo vende-se por 500 rs. e o polvilho mciônal da fibrica vende-se por 630 rs. cida pacote de 1 kilo.
e vende-se com o abatimento de 10 °|0. comprando 50 pacotes: ã° porque uma colher de polvilho nacional
faz o serviço de duas do americano. !

Taptoca—superior por sua alvura..purezae granuhç&o à tapioca estrangeira de Groult, fabricada em
Pariz com bitata e maizena, e misturada com gomniarábica, e outras substancias, que tornam menos
própria para alimentação. Ha tapioca de primeira e segunda qualidade, porém ambas finas. . , ,

Araruta—k mais fina e perfeita que se pôde fabricar. -,
E além destas, outras feculas serão expostas

.. DEPÓSITOS » Rua o Carmo n. 59, Oliveira & C. : rua de Gonçalves Dias n. 47.

Praia de Botafogo-Ponto dos
bond».

Largo de 8. Domiúgosn.2- «0a-
sa de Cntf».

Ponte dás Barcas Ferry.
Largo de S, Francisco de Paula—Kiosquen. 94. -r,.
Praça Onze de Junho n. 15B.-

Gharutaria.
Estrada de Ferro D. Pedro II, Li-

vreiro. (
Largo do Rocio n. 64. - Loja do

Canto.
Largo da Lapa. - Confeitaria dè

Destino.
Rua do Riachuelo—Plano inclina-

do.
Rua Màriz e Barros n. 10, venda.
Riachuelo, rua 24 de Maio.—Ar-

marinho de Pedro Paulo,
Engenho Novo, ponto dos bonds

de Cach&mhy.
Rua de S. Christovão n. 81, cant»

da de Mariz dé Barros, em frente ao
matadouro venda de Francisco Vila
rinho Malheiros.

Travessa do Rosário n. 15 A, cha-
tnaria. ::

Rua do Visconde de Itaúna n. 106.
Rua Larga de S. Joaquim n. 150.
Rua de Catumby n. 2 B, arma-

zem de seccos e molhados de An-
tonio Joãé de Magalhães.

Rua de Catumby largo, n. 50
armazém de seccos e molhados de
José M. Pereira da Costa Júnior.

Rnn dò Ouvidor
Escriptorio do Cru.zseiro.

i :'¦"¦:•'¦¦:l:x: :'¦ :;r!
Fora da Corte

S. Paulo
Rua do Hospício n. 11.

Parahyba do Sul
Escriptorio do Eleitor, rua do

visconde do Rio Novo n. 5.
Bahia

Rua das Campilas n. 10, i° andar
Guaratinguetá

Joaquim José Lázaro Madeira.
Pelotas

Escriptorio do Diário do Pe-
lotas, rua do Imperador ns. 171
ITdle 175.¦-.úúy.:- Bagè

Escripti)rio>dó Cruzeiro do
Sxil. rua do Triumpho ns. 67 e 69.

Jagoarào
Escriptorio da Pátria, rua da

Igreja.
Ruado Imperador n. 60.

Valença
Saiita lzabel do Rio Preto, phw-

macia Dantas. _

Jyp. do, i*la*10 dp Brari».

ié>: Rua d'Assemblóft n. 81.


