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A NAÇÃO
Rio, 4 òt 3ull)o oc 1872.
Desgarrada como vai entre nós-a imprensa
opposicionista, que tem preferido os trilhos escorrogadios da calumnia ás sondas brilhantes da
Tordade, dostinamo-nos a ennobrocer a polemica,
norteando-a pela rota por quo om todos os tempos
se ohoaminharam todos aquolles quo tom sabido
elevar a imprensa a um honroso e focuudo mister.
Amamos de coração as pugnas da intolllgoncia,
e diante dos inefáveis júbilos que podom ser fruidos pelo estudo, ó para lamentar que homens do
notório talento se tenham dado ao fadigoso .labor
de subirem ás fragas do paixões dotestavois, quo
não podem produzir nada de sorio ou suceulento..
A situação, que corro, tem títulos legítimos á
adhesão publica, o no muito que já tem feito o
patriótico gabinete do 7 do Março, ha seguros pe_nhóre3 e sório abono de que outros muitos molhoramentos virão completar as legitimas aspirações
de que se acham possuídos os respeitáveis cidadãos, que acham-se no poder.
O progredir humano ó do lei providoncial, mas
ninguém desconhece quo podem muitas circum+ *\ stancias, de hatiíroza diversa, influir para que o
desenvolvimento seja mais precoco ou tardio.
Explicam-se assim os exemplos que nos ofTorecom muitos povos, civilisndos os mais modernos, ao passo quo paizos já na' decrepitude, nunca
conheceram as galas e ornamentos do espirito:
a mesma semente quo fácil e do prompjo germina
nos terrenos ricos, mirra-se muitas vozes cm
terras ingratas.
E' que assim como na torra são necessários
eertos elementos physícos e chimicos para que a
seiva se torne abundanlo e capaz de produzir
bons fruetos, também os povos carecom do in.
stituições, costumes e Índole, á sombra dos quaos
possam utilisar os immensos mananciacs que
pródiga e cégamento a Providencia expargio por
toda a suporíicie do globo torraqueo.
Encarado sob este ponto do vista, nosso abencoado paiz pareço fadado aos'melhores destinos;
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(Continuação.)
A artilharia apoiou a caça com obuzes; depois
*ahio o silencio como um manto de chumbo 3obre
o campo de batalha; silencio profundo e porturkado:
Profundo por momentos.
Perturbado por intervallos com gritos de agonísantes. queixas e estertores.
Durante algum tempo, os ânimos ficaram impressionados por aquella catastroplie; tanto sangue derramado espantava os mais antigos solda
dos ; calávam-so todos e ficavam pensando.
•Uma voz, porém, ergueu-se galhofeira:
Que rolo, meus filhos I dizia ella. Se a areia
tinha sede, deve ter bebido a seu gosto 1
Era Passa-Laço que zombava do inimigo.
Foi um signal aquillo.
'entrechocaAs vozes galhõfeiras dos zuavos
ram-se ; houve um tiroteio de gracejos; foi uma
folgança geral. .
Quanto áòs'''tuVcò's,'estavam preoecupados; es
pecavam uma ordem que não chegava.
Um offlciáí indígena, interprete do todos, foi
ter com O commandante.
Commandante; disse elle, consente que va'
mos aos mortos ?
«i Os homens ;e,st8o pedindo o saque ! \
Vão! respondeu o chefe; mas que voltem
ao primeiro signal.
«Ficarão aqui eincoenta homens e os spahis;

modeladas as instituições pelas quo vigoram na dosÇpor elle colebrados o a declarar-lho quo
Inglaterra, berço foliz da liberdado moderna, pos- o governo argentino os considerava oironsivos
suindo uma legislação do conformidade com os daquello pacto.
hábitos pacíficos da população, rico de favores do Acaso foi esto o procedimento quo tovo naquella
céo, e opulentado também pelo trabalho de sons oceasião o ministro argontinof Não; S. Ex., pelo
filhos, o Império prospera a olhos vistos o parece quo so lô na nota braziióirá d* 20 do Junho, não
aspirar no ambionto puro, quo o envolve, a saúde dosconhocou o direito do Brqfcil do negociar por
do corpo, o asnudo d'alma, támboin.
si só com o Taraguay, nom tatnbom reclamou nlSó carecemos de fó o de força de vontade, que teraçõos nos tratados colebridos polo barão de
o desalento asphixia, ainda as sociedades mais Cotogipe. Ao contrario, os ariprovou o os julgou
vigorosas, lovando-as, pela anemia, ao suicídio, foitos do oceordo com as estipnlaçõos do pacto do
ao passo quo, outros povos, afervorados pola Io de Maio, dosdo quo julgou mie nonhum inconcrença, lutam, reslstom o adornam-so a final com veniente havia om quo fossem ratificados. Sóas floracs capollas do trabalho utilisado.
mente oxigio quo o govorno-braziloiro, contosMuito judicioso ó o adagio quo diz— quoror ó tandp a nota argentina, doclarásso quo reconhecia
podor, o ahi está a historia para attestar 03 ole- as obrigações impostas no tratado do alliauça.
mentos do suecesso, com quo engrandecoram-so
O governo brazileiro nun^i dosconhocou as
nações, como Roma, quo poderiam ter sido vo- obrigações quo contrahio, o no despacho do 22 do
todas a um eterno embrião.
Março expressamente declarou que o Brazil manCom» n consistência dos edifícios ostá prin- tem os seus compromissos costa sempre
prompto
cipalmente na solidez dos alicercos, os destinos a entender-se com os seus allfados
para a inteira
dos povos também alargam-se ou ostroitamso na execução dos empenhos commins. So,
pois, o piorazão da esphera moral e intelloctual do cada um nipotenciario brazileiro não*iolou os tratados
do sous concidãos: ha muito quem acredito na
quo celebrou com o Paraguay 1 pacto do alliançn,
regonoração social de povos perdidos, se por ven. como reconheceu o ministro afgontlno, o so
o gotura, fór obtida a regoneração de cada indivíduo, verno imperial offerccou todasjas seguranças
quo
porque a sociedade d umn rede do reciprocidades, exigio o Sr. Tejedor, com que diroito o governo
cm quo uma só malha desfeita, pôde produzir o argentino reclama hojo contra tratados
quo meestrago gorai.
roceram o seu assontimento,?'^1
Nestas considerações, resumimos, om synthese. Porventura a ratificação
por parto do govorno
nossas idéas, esperauçados de que a opposição, btazileiro alterou a substancia desses tratados
?
qualquer que seja sua côr ou procedência, tra- Não são ellos ainda os mosmos cuja ratificação o
¦ ¦'¦
¦ balhe comnôsco pelos legítimos interesses da com-'™Sr. ministro
argentino não julgou inconvenionto?
munhão, sem que comtudo sejam transgredidos
Examinando com animo desprovenido os trataos princípios políticos quo os avivontam.
dos celobrodos com o Paraguay polo plenipotonTorne-se a imprensa era salvadora atalaia, e,
ciario brazileiro ninguém om boa fó dirá quo
certo, não poderá perigar o porvir, quo tão nuselles violaram o pacto de alliança. Nossos tratapicioso se desenha para esto paiz.
dos o enviado brazileiro reportou-se sempro no.
pacto do 1" ia Maio o confirmou todas as obrigaA ultima nota dirigida pelo ministro brazileiro çõos quo o Brazil havia contrahido.
ao governo argentino deixou bem patonte quo o Não so púde dizer quo um tratado foi violado'
Brazil, tratando separadamente com o Paraguay, por uma das partes contratantes senão quando
depois de perdida a esperança de uma negociação esta se recusa a cumprir as obrigações a que se
commum, não violou o tratado da triplico alliança. sujeitou. Quo estipulacão désso tratado desçoO próprio Sr. Tejedor, ministro das relações ex- nhecou o Brazil ? Quaos são asiobrigaçõos quo dei¦*
toriores da Republica Argentina, reconheceu nas xou elle do cumprir?
O
braziloiro
nunca (pnsidorou caduco o
declarações que fez ao barão Je Cotegipe, em sua
governo
volta do Paraguay» o direito que tinba o Brazil tratado do alliança. Pelo contrario, tem constande celebrar os tratados de Assumpçõo. Na cpnfo- temente declarado que ainda o considera em
renciaque sobre este assumpto teve o ministro pleno Vigor o se acha disposto; a cumprir as obri1Aújfrfatu
argentino com o plenipotenciario brMilefro con>4'8açi5e8 W »"»**<«•.
fessou aquello que nenhum inconveniente havia O facto de ter tratado separadamente com o
om quo fossom ratificados os tratados, uma voz Paraguay não importa violação do pacto de allianque o governo brazileiro contestasse a nota ar- ça, visto quo a negociação commum mallògrou-se,
gontina, declarando quo reconhecia as obrigações não por culpa do Brazil, que portou-se com toda a
do tratado de alliança o so adiava disposto a dar moderação, mas por culpa da Republica Argentina, que fez exigências que não poderão ser aceitas
as garantias que elle offcrcce.
. Ora, declarar quo não havia inconveniente na pelo Paraguay. 1*' . *•'?<";
ratificação por parte do governo brazileiro dos Celebrando o tratado do 1» de Maio, as nações
tratados celebrados polo seu plenipotenciario, aluadas tiveram em vista dous fins: í« vindicar
dadas as seguranças exigidas, que nunca foram a honra nacional ultrajada pelo tyranno Paranegadas, é confessar bom claramente que o Brazil, guayo; 2o ajustar suas quesitos com o Paraguay.
tratando separadamente tom o Paraguay, exorci- O primoiro fim foi conseguido com a victoria
tou um diroito, que lho competia, como a qual- final doAquidaban, em qu3 ns armas brazileiras
quer dos outros belligerantes, e quo não violou o cobriram-se de gloria. Para conseguir o sogundo
pacto do alliança,
dou3 moios se offerecein, ou uma negociação colSe tivesse havido violação, o Sr. Tejedor, na lectiva ou a singular sob a garantia o debaixo das
ontrevistn quo teve com o plenipotenciario brazi- mesmas bases que estabeleço o pacto de alliança.
loiro so teria* limitado a reclamar contra os trata- Aquello meio ó preferível e foi tentado em
prieu lixarei a parte dessos eincoenta homens; de cavallos, camellos e'touareggs ; deitou-se areia
quanto aos spahis...
por cima, o os cadáveres serviam desse modo'
Que saqueem-se a si mesmos...
para fortificar o acampamento.
O üicorrigivel Passa-Laço concluirá a phraso do Três annos depois vimos esse campo de batacommandante.
lha com um engenheiro que ia cavar poços no
E tu também, maroto, pódes saquear-te a ti Sahara.'
próprio I disse o commandante com severidade.
Tivemos a curiosidade de mandar limpar um
« Eu to ensinarei a ser intromettido 110 que não túmulo.
é da tua conta.
Um corpo perfeitamente conservado, fresco,
Toma 1 disse o sargento Badou.
quasi vivo na apparoncia, foi descoberto.
« Agüenta, Passa-Laço.
Estávamos admirados.
Ficarás também de guarda aos spahis. acO engenheiro nos explicou o phenomeno, fâcrescentou o commandante ;'e não terás quinhão zendo-nos observar que a areia, estando ali mais
no saque.
saturada de sal, pudera conservar as carnes; o
Passa-Laço afastou-se.
quo não era de corto para sorprender.
Mas dali a doz passos, murmurava entre dentes; . Não nos preoecupámos mais com aquillo.
na distancia de vinte passos já não se continha e Dous dias depois, tornando a passar
por ali,
praguejava pelos quinhentos mil diabos do pan- vimos mais de mil homens oecupados em remover
demonium.
a terra e retirar os mortos.
Via seus companheiros atirarem-se em bandos A nossa escolta havia dado á língua.
alegres por* todas as faces do acampamento, com E espalhara-se o boato de que Mahomet linha
exclamações de enthusiasmo.
milagrosamente conservado seus filhos; todos os
Infeliz Passa-Laço I
que não haviam recebido sepultura musulmana e
Uma hora depois, tocava-se á jetirada, e reco- que esperavam-a, contayam um parente, e os palhiam-se todoâ carregados de despojos.
rentes tinham acudido.
Rédeas douradas, sellas bordadas, cintos, bour- Procuravam os martyres para inhumal-os em
nus, bolsas, armas, tudo servia, tudo era levado. terra santa.
O commandante convidou os offlciaes a fazerem O' credulidade dos simples 1
recolher e pôr em segurança, com'inventario dos Mas, novos tempos, novos costumes.
'colheita,
objectos, toda a
afim de evitar os Ninguém cuidou em amaldiçoar-nos.
roubos.
Nós achávamos poços, e espalhávamos a abunSó as jóias e o dinheiro ficaram nas algibeiras dancia ali onde reinavam a sede e a fome.
dos que os haviam achado; felizes delles I
Mas voltemos ao acampamento.
Começou o trabalho.
Os conselhos de Raul haviam sido evidenteTratava-se de limpar os fossos e enterrar os mente causa daquella victorja; offlciaes o soldacadáveres.
dos, ao amanhecer fizeram-lhe uma ovação.
Todos oecuparam-se nisso.
O commandante foi ter com elle, abraçou-o é
Setecentos 'homens juntos e apressados, areia dirigio-lhe osm ais affectuosps agradecimentos;
fácil de remover, tros horas de noite diante de si, toda a guarnição foi posta sob as armas ; tratavaera mais que necessário para estar tudo terminado sede uma execução importanto: ê dos revoltados.
antes de romper o dia; pela madrugada não Foram conduzidos para a frente os dezeseis culhavia mais que vestigios de sangue a marcarem o pados.
logar do massacre; os fossos estavam bordados Dezeseis spahis, designados para servirem de
de monticulos, que maior altura.lhes davam.
chaoucks, esperavam de sabre em punho.
Nas beiras havia-se amontoado varias camadas r — Vá! ordenou o commandante.

SM
¦: ¦;! s-»,':

'.•rç.iSilfcl.

:V

meiro logar. Viu-so, poróm; quo não podia produzir o oIToito desejado, om consoquencia dos
exigências do uma das partos contratantes.
Mallogrado o primoiro moio não restava ás nações aluadas outro recurso senão o do tontnrom o
sogundoquo não havia ainda sido experimentado.
Por qualquor dosses moios as bclligornntcs podinm conseguir o segundo fim que tiveram em
vista no declararem guerra ao Paraguay, som quo
faltassem as obrigaçõos quo controlaram, nom
violassem o pacto do alliança.
Violação linvoria so tratando soparndnmonto
as partos contratantes não rospoitassem os compromhsos quo tomaram o insirissom nos sous
tratados cstipulações que obstassonr o cumprimonto das obrigaçõos a quo so sujoitaram polo
pacto do 1.» do Maio. Ora nãofoi isto, o quo foz
o Brazil. Nos tratados quo colobrou om Assiimpção o plenipotenciario braziloiro respeitou oscrupulosamento as «stipulações do tratado do alliança o nollos nada so oncontrn quo possa servir de
estorvo a que o Brazil cumpra todos os sous omponhos.
Polo tratado do 1.» do Maio o Drazil não so
obrigou, nom podia obrigar-so a só tratar com o
Paraguny finda a guorra, conjunetamonto com as
nações aluadas. Semelhante ostipulação,
quo não
so contóm no referido tratado, seria absurda,
porquo escravisoria aos caprichos do qualquer
dos nllindos.
Desde quo so obstinassem a não ceder do suas
oxigencins, o Brazil ficaria privado do colhor o
frueto do sua inconstância o dos seus
grandossacrificios o das suas victoria». O plenipotenciario
brazileiro quo negociou o tratado do alliança não
podia reduzir o sou paiz a reprosóntar o papol de
exocutor das vontades do sous alliadoR, nem do
instrumento do sua política no Paraguay.

GAZETILHA
Consta-nos quo está nomeado oppositor da
secçSode sciencios médicas da faculdado do modicina do Rio do Jíineiro o Dr. João Damascono
Peçanha da Silva.
— Consta-nos também
quo foi agraciado com o
titulo do consolho o Dr. Antônio Joaquim Ribas.
De Santa Catharina conimunicam-uos o seguíífto:
« A «Reforma», em seu n. 135 de 16 do Junho
próximo passado, publica um tolegramma transmittido cio Santa Catharina polo Sr. bacharel
Luiz Augusto Crospo aO Sr. conselhoiro AíTonso
Celso de Assis Figueiredo, conoobido nestes termos: « Continua o recrutamento furioso contra
os menores para aprendizes. E' uma arma eleitoral que muito aterrorisa. »
« A noticia 6 inteiramente destituida de fundamonto. O recrutamento, do quo trata o tolegramma, limitou-so á apresentação do dous ou três
menores feita pelo chefe do policia para a companhia de aprendizes marinheiros.
« Essos menores jamais poderiam ser rocrutados, avistado art. 12 das instrucçõos que'boixoram com o decreto 11. 1591 do U do Abril do
1855. Foram simplesmente apresentados como
Os chaoucks agarraram pelos cabollos os culpados ajoolhados, brandiram os sabres, e deceparam dezeseis cabeças.
Os cavalleiros indígenas, muito pallidos, estremeciam nas fileiras; o oxomplo era efficaz.
O commandante murmurava entre dentes:
E' pena que so não
possa enviar estas cabecas aos touareggs I
« Dar-lhes-hia que pensar 1
Por traz delle uma voz fazia:
ilom I
« Hem I ¦
O commandante voltou-se.
Viu Passa-LaçoAinda tu 1
Commandante, eu estava tossindo.
Estás com vontade de fallar?
Se o meu commandante não me
puno, então
digo que estava tossindo para obter a palavra.
« Agora, se quer punir-me, sustento que o .sereno da noite constipou-me.
Pois falia, animal I
Commandante, eu tenho um meio de
faW
chegar estas cabeças aos touareggs.
. — Estás brincando ?
Não, commandante.
Tens quinhão dobrado do saqueio, se o
conseguires, meu rapaz ; mas olha que não te exponhas a deceparem-te a cabeça.
Tenho uma cabeça muito bonita
para tratar
de conserval-a, commandante.
Tratante, vamos.
Quero somente que me dôm' o burro
do vivandeiro para levar avante o meu intento.
'
Pois toma-o.
'¦
.
« Dar-se-lhe-ha .uma mula em vez do burro. »
E o commandante levou todos os officiaes
para
almoçarem. >. .
A' sobremesa ouvio-se risadas.
Principalmente dos offlciaes.
¦Vio-se (histórico) o burro do vivandeiro
com
um bournus vestido ; tinha as insígnias distinctivas .dos correios árabes, e levavana^onta da
«auda e entre as orelhas um grande anajfc fcranco,
signal dos parlamentarios.

1

voluntários o a alguns doíles já so mandou
pagar
o prêmio, do quo trata o art. 19 das mesmos
instrucções».
.
Pelo- ministorio da justiço, no dia 2 do Julho,
foram despachados os seguintes requorimontos:
Do João Antônio Capoto, pedindo provindoncias contra o neto do juiz do diroito (pio donògoulho baixa do culpa, liquidação e pagamonto da
multn, suppondo-so isonto da pena do quatro
mezes do prisão n que foi condemnado por crime'
do injurias, visto haver docorrido osso tempo a
contar da data om quo so aprosontou solicitando
quo so lhodcsignnsso a prisão; o cujo neto julga o
supplicnnto opposto á imperial resolução do consulta do G do Abril ultimo.—Indcforido.
E polo ministorio da agricultura, no dtn 8:
Dos lavradores das freguozias da cidado da
Barra-Mansa e do Esplrito-Santo, pedindo'concessão do um pequono dosvio o parada da estrada .
do forro D. Podro II, no logar denominado
Pombol.—Sollom o momorial ;
Do Josó Aloxnndre Fortuna, sobro transferoncia
do uma penna d'agua.—Comploto o sollo ;
Do Cypriano Josó Saudados, solicitando um
emnrogo>-Comploto o sollo;
Do Ernoato Josó Carlos Valláo—Comploto [o
sollo ;
Do coronol Antouio PodrosO do Albuquerque,
podindo pagamento pola obra da montanha da
Bahia.—Comploto o sollo ;
De Antônio Comes do Mattos, roquerimonto
protestando contra a invasão praticada pola compnnhia das docas D. Podro II nns propriedados
particulares na Saúdo.—Ao ongenheiro fiscal da
companhia para informar com urgência,;
De Amorico do Castro idom, propondo-se 2
fazer o serviço das capatazius da estrada do forro
D. Podro II portfm systoma novo no Brazil.—Ao 1
diroctor da estrada de forro D- Pedro II para informar.
Do moradores da cidade do Taubató om S.
Paulo, idom, pedindo que se prolongue ate aquella
cidado a 4» soeção da estrada de ferro D. Pedro II.
—Ao diroctor da estrada para informar;
De Manoel Joaquim da Silva Moura, pedindo ,
cortidão ácorca do uma penna d'agua concedida ao |
Dr. Catta Prota.—Ao inspeotor das obras publicas
para passar a certidão se não houver inconve«.
niente;
.y,
passagens.-Sellem os documentos.
Ante hontom, o diroctor do arsenal do guorra
da corte recebeu ás 5 horas da tardo o seguinte
telegramma expedido polo diroctor do laboratório
pyrotechnico do Campinho:
« Acaba do dar-se aqui um sinistro. Voou o
teoto da offlcina do mixto para o carregamento
dos foguetes, estando feridos gravemente dous
oporarios e levemente um',-»
*
Em seguida a essa communicação foi recebido
o seguinto ofiicio:
« Üirectoria do laboratório pyrotechnico do
Campinho em 2 de Julho de 1872.—Illm. Sr.-^E'
debaixo da mais penosa impressão que passo a
informar a V. S. do triste suecosso que noticie,
em telegramma e quo teve logar hoje neste estaNa cabeça tinha um grande turbante vermelho,
feito de um bournus oscarlate e enrolado com
nma corda de 13 de camello.
Pelo meio do corpo, silhà inútil, mas pittoresca,
uma cinta azul cingia o ventre;do burro; um
grande sobro estava enfiado no cinto, o duas eaormos pistolas achadas no campo de batalha;
O panno do bournus cobria quasi toda anca do
burro, com um buraco por onde enfiava a cauda.
Em dous bournus estavam encerradas as dezeseis caboças decepadas pela manhã.
Nunca um burro teve tão burlesca apparencia;
ora realmente cousa cômica aquelle animal dis«
farçado em beduino.
Os zuavos o os turcos riam-se a bom rir; alguns
spahis também.
Uma, trombeta pendia ao pescoço do animal,
para que nada lhe faltasse.
Passa-Laço foi ter com os officiaes., ,
Que quer dizer esta mascarada?
perguntou
o commandante. .
.
V. S. encarregoú-me de mandar as cabeça»
aos touareggs ;;' achei este correio.
Que não quererá caminhar.
E' o que V. S. vai vèr.
.
Passa-Laço, ajudado pelos seus camaradas, fez
o burro atravessar, o fosso; quando chegaram do
lado opposto, tiraram fogo com o isqueiro, e entulharam com isca acesa as orelhas do animal.
O pobre burro começou a pinotear.
Voltaram-o para o lado do inimigo e largaram-o.
O burro, deitou a correr naquella direcção...
Julgue-se da hilaridade dos soldados.
Maior foi a cólera dos touareggs.
Uma hora depois, voltava outro burro portad^-.
¦ ¦_' ' ,„-j%ví
de uma carta.
No dòrso (bjstorico) trazia cabazes cbaíOs dô1
excremento.
•..„•'•'*
"
'¦'v
A carta dizia
« Não podemos tomal-os de assalto/; tomal-os*
hemos pela fome. »
O commandante sorrio-re.
. (Continua}.
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helecimonto a 11/2 horas da tardo. A ossa horai
¦ ostando eu na snla da direetorla o ouvindo um
grando cstampido,,corrl â ofílcinade trlcturação,
onde, havia pouco, ou ordenara quo so preparasse
uma dosagem do 25 libras de mistura tornaria o
tres do carvão moido, para o carregamento dos
foguetes do guerra, •ento •chegando, verifiquei
quo uma explosão-. dosso . .mixto i inutilisára
coniplotamonto .o edifício, dnmniücnndo muito os
dous mais próximos o ferindo muito gravomente,
talvoz mortalmonto, os dous operários João Stuinp
o Felicissiroo'.Pereirift',de|A.ssis,,,qRq pioviam o
tambor do mixto, é lovemonte o soldado Plorontino das Virgens, que, com outro operário, havia
acabado do fazer o mesmo serviço, e quo, na fórma das ordens, se achavam então fora da oillcina.
O incêndio atoado na dita oflicina pola dita expio*
são, foi proptamonlo extineto pola bomba quo
sompre se acha prompta, o como nas duas olllcinas
próximas ás do tambor não houvessom matérias
inflammatorias ou dotonantos, p prejuízo matorial
liinitou-so ao quo fica relatado.
« Quanto á causa que motivou osso accldento,
difficil me ó apontal-a com cortozn. Os oporarios
feridos são muito antigos no laboratório, do reconhecida cjrcumspecçãô, e mo assoguram quo não
fumavam. A temporntura do dia era agradavol;
a mistura ternariafòracuidadosamonto peneirada
e pesada pelo artífice, de 1» classe, chefe da offlcina, o qual momentos antes saliira dolla. O
tambor fora'previamente limpo pólos mosmos
operários sob asvistas do chefe, o qual aíllrma
quáas rotaçScB do tambor eram regulamontaros.
«' Devo mais declarar que nossa officlna não
havia nonhuina especlo do outras substancias
perigosas.
'« Os foridos estão sendo tratados com o rnnior
dosvelo na enfermaria. Nenhuma confusão ou
desordem houve, e o sorviço continuou com a
mesma regularidade.
« Nuo obstante tudo o quo acabo do relatar,
julgo conveniente quo o govorno ordeno iv vinda
do uma commissão ou pessoa incumbida do
indagar so houve alguma falta do qualquor em-
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pregado.
« Deus guardo a V. S.—Illm. Sr. major Ayros
Antônio do Moraes Ancora, director do arsenal
t de guerra da corte.—Aüousto Favsto de Souív,
capitão director interino.»
Foi pelo ministério da guerra nomeada uma
commissão -composta do coronel Francisco Antonio Raposo, tonento-cdronel Francisco da Costa
Rego Monteiro e major Ayres.Antonio do Moraes
Ancora,- a fim de proceder com urgência a um riAoroso inquérito sobro as causas do sinistro do
'que trata esto oflicio.
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Refere & Correspondência de Pórluaai;
f Na nossa edição de 14 do corronto, domos
noticia do grande incêndio que houvera na noite
de 13 para 14, no ultimo quarteirão oriental; lado
do sul, da rua dos Gàpellistas. Foi oste um dos
maiores incêndios qüe tem havido em Lisboa.
Entre as pessoas que concorreram oom os seus
serviços para o apagar, distinguiram-se os otTiciíès e uma grande parto dagúarniçBo da bolla
corveta brazileira Niclaeroj/, ancorada no Tejo.
Á'acertada direcçSo dò digno e valente capitão
dl mar e guerra Arthur Silveira, da Motta..
de accordo com as providencias do inspector dos
incêndios, deve não ter o incêndio tomado muito
maior força. As perdas, hojo liquidadas em corca
de 250 contos, só Deus sabe onde iriam, pois que
é a rua dos Capollistas uma das mais importantes
de Lisboa, pelos seus estabelecimentos commor',
•
Ciaes.
dia
seno
foram
e
a
rainha
« SS. MM. el-rei
a
sua
el-rei,
com
«Nietheroy»,
o
guinteà correta
própria mão, collocou na honrada farda do denodado marítimo Silveira da Motta a medalha de
ouro da ordem do mérito, philantropia e gênerosidàde. Nunca ninguém rocebeu distineção tão
condigna de brioso e valioso serviço. Quando Silveira da Motta ia beijar a mão de el-rei, esto não
UYo consentlo. Abraçou-o e dirigio-lho as mais
affectiiosas demonstrações da sua particular esUma. Na mesma oceasião agradeceu el-rei á ofllcialidade da «Nietheroy » -os- relevantissimos
serviços prestados por todos. •,
* A camaradeLisboa.mandando lavrar em uma
acta o seu voto de louvor è de agradecimento aos
bravos brazileiros, encarregou o seu presidente e
tres vereadores de irem a bordo, depositar nas
mios do Sr. Silvolra da Motta aquelle'authentico
testemunho da gratidão do município lisbononso.
O Sr. Silveira da Motta disse aos representantes
do'município que uma das mais gratas recordações da sua vida do mar sorá sempro a manifestaçào de sympathia que elle e a gente do seu commando.haviam recebido em Lisboa;
« Tanto SS; MM. como o Sr. presidente e veleadores da câmara, municipal do Lisboa reco« beram a bordo da «Nietheroy» as mais honrosas
e obsequiosas demonstrações de alta estima e
consideração.
¦¦.« Dentre os corajosos officiaes da «Nictiieroyu
quo mais se distinguiram dopois do seu digno
commandante, referem-se os nomes dos Srs.! Saldanha da Gama, Thompson e Macedo, posto que
todos mostrassem inexcedivel valor, não se poupandq nenhum a ir prestar o seu serviço aos pontos' mais arriscados do pavoroso incend io.
Hoje, em conseqüência de ser o anniversario da
doclaração da independência dos Estados Unidos
'America do Norte, estiveram ombaudeiradas
da
as embarcações de'guerra surtas no nosso porto,
e deram ao meio-dia às salvas do estylo.
No paquote «Boyne», chegado hoje, Yieram de
passagem os Srs. Mello Moraes Filho, que so
achava na Inglaterra empregado na cbllaboração
doiçBcbõ Americano», Eduardo Garrido, escriptor
dramático e VaUe, actor «omico.

Itomoltoii-so no conselho supromo militar o de1
justiçai para sor Julgado om suporior o ultima
instância, o procosso instaurado! contra o soldado1
do corpo militar do policiai Antônio da Costa
Espirito-Santo.
Foram nomoados ongonhoiros ajudantes do
1» classo da estrada do forro D. Podro If, com os
vouciinontos j constantes da tabolla annoxaao docroto n. 4378 do 20 do Maio do 1800, os Srs. Antonio Augusto Fornandos Pinheiro, Francisco Josó
Gomos Calaça, Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa o
Eduardo dos Guimarães Bonjonn.
Concodoram-so tres mezes do licença, com o
respectivo ordonado, ao juiz do diroito da comarca
do Nossa Sonhora da Graça, om Santa Cnlliariua,
bacharel José Maria do Yallo.
Foi nomoado para sorvir na commissão de
registro gorai o estatística das terras publicas, o
possuídas Galdino Alvos Monteiro, voncondo annualinento 1:440,1000.
Na recobodorin do Rio de Janeiro foram dados
á matricula, nos mezos de Abril a Junho, 10,770
escravos o 362 filhos livros do mulhor oscrava ;
sondo estes, 170 do sexo masculino e 183 do feminino.Jury da corte.
2a' sessão preparatória, em 4 do Julho do 1872.
—Prosldoncia do Exm. Sr. Dr. Paranaguá.—Promptòr publico o Sr. Dr. Paula Ramos Junior.—
Escrivão o Sr. Caminha.—A's 10 horas, foita n
chamada, rospondornm 20 jurados, que foram 15
dos mesmos senhores quo compareceram hontom,
cujos nomos já publicamos o mais os Srs. Bolarmino Brasilionso Pessoa do Mello, Ilenriquo Josó
Gomes, João Pereira do Almeida, Francisco Frodorico Mello Palhares e Francisco do Paula Oli-'
voira.
Sendo ainda numero insufficiento o Sr. prosi
dente sorteou mais os seguintes supplontes »
snber: os Srs. Antônio Pinto Monteiro Coimbra,
Antônio Josó da Costa Rosa, Antônio do Olivoira
Borgos, Antônio Ubelhard Lénerubor, Custodio
José da Oosta^ Figueiredo, commendador Carlos
Antônio Petra do Barros, Daniel Urbano Damas
oeno Rosado, Emiliario Rosa do Scnnn, Dr. Francisco Josó Ferroira Baptista, Dr. Francisco RI
beiro do Mendonça, Francisco Pereira da Rocha
Vianna, Gregorio Josó de Abreu, João da Cruz Carvalho Fluminense,Dr. Josó Emilio Neves Gonzaga,
João Pedro de Vasconcellos Mariz, João Baptista
d'01iveira Gama, João Guilbermo Hàbbort, Joaquim Leandro Forreira Bastos, bacharel Josó Pereira Leitão Junior, Josó Ozias d'Oiivelra Carmo,
¦Josó Joaquim do Moura Caldas, Dr. Josó Joaquim
dos Reis, Josó Joaquim Ferroira, Josó Augusto
Nascentes Pinto, commendador Jeronymo Josó
Peroira Guimarães, Manoel Gaspar Siqueira Rego,
e Tristão Pio dos Santos, os quaes devem comparecer d'amanh3 em dianto para constituir o tribunal do Jury sob as penas da lei.
Foram attendidas as escusas dos Srs. Pedro
Josó do Olivoira Brum, Antônio Lyra da Silva,
Francisco Eugênio do Azevedo, Albino Pereira
Suzano, Antônio Joaquim Fernandes Meira Guimarães e Josó Marques de Gouvèa, por doentes.
Foram dispongados •
Em virtude de requisição da inspectorin da marinha, o Sr. Carlos Josó dos Santos Borges.
O Sr. Josó de Brito o Olivoira por morar na provincia do Rio de Janeiro.
O Sr. Joaquim Autònio doSouza Araújo por ter
servido em Abril.,.,'
Em virtude do requisição do Sr. administrador
da recobedoria do município o Sr. Joaquim Lou
repço de Gastro s Silva.
Em virtude de requisição do Sr. director da estrada de ferro o Sr. Nuno Pinheiro de Campos
Nuues. .
Foi eliminado da uma, por idade avançada, o
Sr. Antônio Auspício de Almoida Corroa.
Foi eliminado por analphabeto o Sr. João de
OUveira Coutinho.
Todos os senhores quo faltaram som escusa
legal ficaram multados om 20$ por cada dia do
.
sessão.
¦
Amanhã a sessão começará ús 10 horas em
ponto.
X) preto Damiuo oscravo de Antônio do Andrade,
hontem ás 3 horas .da tarde conduzia uma caixa
pela rua do Ouvidor, e cahindo ficou ferido no
rosto. O commandante da i» estação rometteu-o
para casa do senhor em um tilbury.
Honorio Narciso Ponteado e Tertuliano Narciso
Pentoado, presos em flagrante hontem ás 3 1/2
horas da tarde no largo de S. Francisco de Paula,
por offendorom physicamenle, o preto Feliciano,
qua sendo escravo declarou ser livre, foram pelo
commandante da 1» estação mandados apresontaj
ao Sr. Dr. 1» delegado.
As 2 horas da madrugada toi encontrada aberta
a porta da tinturaria n. SS da rua do Gonçalves
Dias ; o rondanto ali so conservou ató as 3.1/2
horas em quo apparcceu o morador o declarou
nada lhe faltar, o que fora por descuido do um de
seus empregados quo a porta ficara aberta.
Hontem, ás 2 horas da tarde, na rua Primoiro
dè Março esquina da do Hospício, fallecou repen
tinamente um iudividuo íe côr preta, doscalço,
trajando calça o camisa de riscado. O commandante da 5* estação, cohimunicou ao subdelogado,
que tomou conhecimento, fazendo remover o cadaver para o deposito.

(íòncedeu-seiicenea, para residir nesta certe, ao
soldado reformado Manoel Antônio da Silva, doMorreu em Inglaterra o duquo de Bedfòrd, o
vendo ser pago de seu soldo pela companhia de
mais rico daquolle reino, dopois do
proprietário "Westminsler.
reformados.
Bedfòrd deixa a seus
marquez,do

liordoiros lím rendimento animal 'do 300 mil libras
l,350:000/ilOOÓj. >'''¦
. Um bairro1 dó llondres era sou. Esta enorme
riqueza não consógulo fazol-ò foliz. Morreu colibnt^rio oinisantrrtlio, viveúsemprè só. Não viu
nom amigos nom parentes.
Conta o ««Jornal do Commorcio» do Lishoa quo
om uma torra de Hospanha ostava om artigos de
morto uni cigano ; a mulhor dollo foi chamar o
ubbado para quo viosso lànçar-lho uma bonção no
mciios. O boih do padre foi, lovahdo comsigo o
sou livro do oraçõos. Pouco depois do so aproximar da cabeceira do moribundo entregou osto a
alma ao Crondor.
Indo a retirar lombrou-so o abbado do seu livro
o o procurou por todos os lados do quarto, sem o
topar; por ilm parecbu-lhe vôr o travesseiro da
cama um pouco levantado; o com effeito estava
debaixo do travesseiro I
A mulhor do cigano, sabondo quo estava viuva,
prorompou om amnrgo pranto, o dirigiiido-so ao
sacerdote, disse-lhe:
— Ah I senhor abbado, vossa sonhoria não pôde
imaginar quo prenda eu pordi, era mesmo como
uma <« formiga », para sua casa.
A mulhor fallava tão verdado, quo ató para não
ficar desmentida alguma vez; o cigano já «in articulo íiiortis» om palmou o breviario ao sacerdoto.
Tal ora o poder do habito.
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RIO DE JANEIRO
Ministorio d»* Estrangeiros
DOCUMENTOS ANNEXOS AO ItELATJOfllO

CRIMES ÇOMMETTIDÒS POR BRAZlliEIRCS
EM PAIZ ESTRANGEIRO
1'AKECEIt

DA

SKCrXrt

DE

ESTRANOEIROS

DO

CONSELHO DE ESTADO

Senhora.—Convocada a soeção dos negócios cstrangeiros do, consolho do estado para rounir-so
na respectiva recretaria dc ostado ás 7 horas da
tardo do dia 21 do moz do Fovorolro, afim do, em
conferência com S. Ex. o Sr. ministrados negocios estrangeiros, consolheiro Manool'Francisco.
Corroa, tratar sobre a convenioncia da adopção
do projecto relativo aos crimos commoltidos por
brazileiros em paiz estrangeiro, o qual projecto.
adoptado pola câmara dos deputados na sessão
de 1854, o remotlido á dos senadores na mosma
sessão, foi enviado, com oniondas, por osta áquolla
câmara o pondo do discussão:
E, sondo reunida a soeção no dito dio. hora c
logar, sob a presidoncia do roforido ministro, quo
nomeou para relator desto negocio an conselheiro
de ostado Josó Tliornaz Nabuco do Araújo ;
Foi lido o projecto da câmara dos doputados e
emendas do senado;
E a secção dos nogocios ostrangoiros do' conselho de estado unanimemente opinou, depois de
bom discutida o ponderada a matéria :
I. Quo merecom approvação as omondas do senado com oxcopção das que so contém nos arts. 5»
e G1 dollns, isto ó:
A). O art. 5o das mesmas omendas, quo pune
o estrangeiro, quo em paiz estrangeiro commettc
contra subditos brazileiros, os crimes referidos no
art. 3° dellas.
B). O nrt. 0» das emendas quo faz depondontos
de « reciprocidade » as disposições do art. 6» do
projecto da câmara dos doputados. :
II. Quo o art. 5o das emendas ó insustentável
á vista do quo ponderaram as cnmmissõe3 da
legislação o constituição do senado no parecer
—letra M— (Sessão de 1807) relativo ás emondas
approvadas polo mesmo senado na sessão de
1860.
Eis ahi:
« As commissões ontendom também que este
artigo (o 5» das omendas) devo ser supprimido,
porque n sua disposição ó som resultado e se
funda em doutrina não açoita pela maioria das.
nações.
« As commissões recordão a propósito o para
apoiar a sua opinião:
« Quo o projecto do lei quo passou no corpo logislalivo de França ho anno de 1852, o foi re*
mettldo ao senado punindo os crimos conimettidos
por estrangoiros contra francezes om paizes ostrangeiros suscitou muitas reclamaçõos no parlamonto inglez na sessão do 14 do Junho do mesmo
anno, sondo certo que o condo Malmesbury declarou na sessão de 25 desso mez que esse projecto
não teria andamento o com effoito, foi retirado ;
« Quo a nova loi france-ado 1868deixou de reproduzir essa dispozição, quo na Inglaterra se
considerou attentatoria da soberania dos outros
Estados ;
« Quo o relator da loi franceza do 1870 Nogent
Saint-Lauront então assim se oxprimio :"« Nno
punimos o estrangeiro pelos crimes ordinários
commoltidos fora da França, só punimos por
excepção o estrangeiro que em paiz estrangeiro,
attenta coutra o credito e apaz publica daFrança.i
«Com effeito, diziam as commissões, no primeiro caso a punição é o abuso do .direito de punir, o no segundo caso é a expressão do direito da
defesa.
« Quo as legislações positivas não admitiam
em regra geral a punição do estrangeiro por Crimes commottidos em outro paiz senão quando.
são commeltidos contra o estado considerado
como corpo, e os crimes são graves. (Felix. § '"
574). »
III. Que a cláusula da reciprocidade, constante
do art. 0» das emondas, offoreco gravíssimos incohvonientos em relação á matéria desse artigo
só relativo á jurisdicção c ao processo, porquanto
a jurisdicção é. toda connexa com a soberania
territorial, e o processo, quo deve sor fundado
nos princípios de justiça absoluta, não pôde deixar do tor unidado o não convém quo seja vário e
diverso como aliás será por moio da reciprocidade.
A verdade ó que a Inglaterra, EstadosUnidos e a Rússia autorizam a execução das sentonçns eiveis dos tribunaes estrangeiros
(que c
um dos objectôs do art. C), mas a ragulam sem
dependência de reciprocidado, e só
pola lei uniformo da sua soberania territorial.
IV. Que as emondas exceptuadas e referidas,
incompatíveis com a verdadoira doutrina, e com
as conveniências das relações internacionaes, evi|
dentemente compromettem o projecto. e
jústifi
cam, não sendo ellas rejeitadas, a rejeição
do
mesmo projecto.
Assim quo entende a secção dos negócios
estrangeiros do conselho de Estado:
1» Que deve ser rejeitado' o art.5 « das emendas, considdrando-se prejudicado o art. 5» do
pro- '
jecto da" câmara dos deputados por incompatível
com o 3» das emendas que devo sor approvado
2." Que devo ser rejeitado o art. 6» das
emen- •
das, prevalecendo o art. 0» do
projecto da i câmara
<
dos deputados.
Foi este, Senhora, o parecer da secção
dos negocios estrangeiros do conselho de Estado,
e tal
o resultado da conferência roferida.
Vossa Alteza Imperial mandará
o «ue «r
melhor.
Sala das conferências, 11 de Março
de
JOSÉ Thomaz NaÍuco de AnAu.ro-OAiu.os1872
Car-

O govorno da Rússia participou a todos os governos da Europa o da America quo havia tomado
a resolução de pagar todas as despezas que so fizerem com o tratamento dos cidadãos russos pobres, quando por doença forem recolhidos aos
hospitaes, responsabilisando-so também polas dospezas necessárias para,lhos facilitar o regresso á
Rússia. As contas serão pagas por intormedio yOs jornaes notam a ausoncla do principes prusdos governos do cada nação. Só estados muito sinnos nas exéquias da arcliiduqucza Sophia, mãi
do imperador d'Áustria, tendo assistido príncipes
poderosos podem proceder assim.
das outras famílias reinantes allemãs, parentes
da casa d'Áustria. A morto da nrchiduqueza ó um
golpp no partido reaccionario o clerical do império
austríaco.
No parlamento italiano foram npprovados os
Noticias da Europa
orçamentos da instrucção publica, da fazenda o
vapor «Cuzco» foi portador do noticias desta da marinha.
A doença do principo hereditário da Hollanda
procedência quo alcançam a 20 do passado.
Em França agita-se ainda a quostão dos impôs apresenta symptomas mais graves.,
tos quo dovom ser croados pnra preencher o Na Hespanha suecedem-so as sorprezas. Está
déficit, apezar da grando somma do impostos já constituído o novo ministério hespanhol, sondo
votados. Estes tèm sido os seguintes depois de 18 chamado o Sr. Zorrilla, que ainda ha pouco so
de Março do 1871:
tinha retirado á vida particular. O novo ministeAugmento do direitos no assucar, cafó, chico- rio está assim constituído: Zorrilla,
presidência
ria, chá, caciio, chocolate, pimenta, espécies, o reino; Montero Rios, notável
jurisconsulto,
vinhos, alcools, licores o tabaco.
justiça; Cristino Martos, estrangeiros; Ruiz GoDireitos no petróleo o azeito do schisto.
mes, fazenda; Beranger, marinha; Echogaray,
- 3 Augmento nos direitos de registro.
fomento; general Cordova, guerra; Artime, ul4 Augmento nos direitos do sello.
tramar. O gabinolo ó exelusivamento radical.
• 5 Augmento (o dobro) no sello das letras.
O Sr. Becerra não aceitou a pasta do fomento.
Sello nós recibos do thesouro o dos caminhos Nos 17 mozes do novo reinado de D. Amadeu
de ferro.
ó este o oitavo ministério. Desde a revolução quo
Augmento nas lidenças de caça.
tirou o throno á rainha Izabel tem a Hespanha
Aüghicnto no imposto do 18 de Maio do 1870 tido 80 ministros 1
sobro as transmissões dos valores inoveis.
No principio duvidava-se so o Sr. Zorrilla aceiImposto nos créditos abertos.
taria, devendo no caso da sua recusa ficar pre10 Direito de bypotheca.
sidonto do conselho o genoral Cordova. AQnal o
11 Taxa nos contratos do seguros.
Sr. Zorrilla chegou a Madrid, sendo recebido com
12 Taxa nos alugueis.
acclamaçõos. Já antes tinha havido uma inani13 Sello om recibos o facturas.
festação popular em favor do novo ministério.
' 14 Augmento no
porto das cartas.
Unia das condições do novo ministério foi a
15 Augmento nos direitos das bobidas.
suspensão das cortes o mais tardo a dissolução.
10 Direitos nas cartas dè jogar.
Os novos ministros apresentaram-se nas câmaras.
17 Augmento dos direitos das licenças.
Na dos doputados foram bem recobidos, consor18 Novo augmento nos tabacos.
vando-so os partidos da opposição na espectativa.
19 Imposto nos phosphóros.
Poróm no senado n sossão foi quasi tumultuosa,
20 Direito do fabricação na chicória.
pondo-lho tormo a leitura do decreto da sus21 Direito do fabricação no papel o papelão.
pensão.
22 Direito do fabricação no schisto.
A imprensa por agora mostra-so favoravol ao
23 Taxa nos cavallos o carruagens.
gabineto ou om espectativa, á excepçSo dos jqr24 Taxa nos bilhares o nos clubs.
naes carlistas e do órgão dos republicanos mais
25 Direito nos títulos nominativos e ao porta
exaltados. Os outros jornaes republicanos apredor.
sontam-se benovolentes. Parece que o general
20 Augmonto no transporte dos viajantes.
Moriones sorá nomeado general em chefe do
''27
Novo augmonto dos direitos do assucar.
exercito do norte. Das guerrilhas não ha noticias
28 Direito do estatística.
im portantes.. Algumas tôm sido batidas.
29 Diroito nas mercadorias vindas por navios
Os jornaes publicam um manifesto assignado
estrangeiros.
198 doputados o 84 senadores da antiga maiopor
30 Direitos do importação nos navios.
ria, ofTorocemlo votar os orçamentos o a lei do con31 Direito do cães.
tingente militar.
82 Augmento de direitos fixos do registro.
A verdado ó que o novo ministério foi bem re33 Torceiro augmento nos tabacos.
cebido do publico hespanhol, e que a sua entrada
84 Augmento nos licoros e aguardentes, espiri
fez subir immediatainente os fundos' hospanhóes,
tos e absyntbo.
não só em Madrid mas em Londres.
35 Augmento nas patentes.
O govef no portuguez mandou começar os tra30 Augmento nas correspondências telegrabalhos da construcção do caminho do ferro do
phiens.
autorisado pela lei do 2 do Julho de 1857.
37 Augmento nos direitos do contraste no ouro .Minho,
Esto caminho passa por Braga e Vianna do Caso na prata,
tollo e terminará na fronteira da Galliza. Para a
39 Augftiento nos. recibos dos caminhos do
construcção até Braga seguir-se-ha o projecto feito
ferro.
engenheiro Taborda com as modificações
39 Obrigação do. escrever em papel sellado as pelo
foitas pola junta consultiva do obras publicas.
contas o petições ás administrações publicas.
40 Augmento do diroito de transmissão nos O governo mandou igualmente fazor os estudos
do caminho do Douro, quo deve destacar do cavalores estrangeiros.
As folhas francozas commentam o discutem o minho do Braga pelo valle do Souza o proximidaultimo discurso do Sr. Thiers a propósito do ar des de Penafiel ate o Pinhão. Estes estudos foram
tigo da lei militar, quo lixa o tempo de serviço e oncarregados ao hábil engenheiro Lourenço Anos incidentes da sessão;.Todos affirmam que o il- tonio de Carvalho. ,
lustro orador foi admirável pola eloqüência o ciaO conhecimento da receita actual e crescente
reza da sua longa e notavol oração; mas para dos caminhos do. Norte, do Leste e Suoste,
que
conseguir quo a duração do serviço fosse de 5 atravessam um território muito menos "povoado
annos, como a commissão propunha, leve do o produetivo, autorisa esta conclusão.
ameaçar a assembléa com a sua retirada. A esAs despezas de construcção nem mesmo causaquerda abstevo-s*s do votar para não contrariar o rão um importante desembolso temporário ao
presidente, o o autor da emenda, que propunha 3 estado, porque a operação financeira quo o estado
annos, retirou-a. Os orleanistas pároco quo qui- está autorisado a fazor para realizar esta obra,
zeram poscar nas águas turvas e um delles ndop pôde ser realizada de modo
quo os encargos não
tou a omonda retirada, poróm a votação deu o sobrecarreguem o thesouro durante os tres
priramo da victoria ao Sr. Thiers por gravde maio meiros annos, o só tenham de ser
pagas quando, NEIKO DE CAMP0S-BARÍO DAS Tres BARRAS.
ria.
/'
construído o caminho, a sua receita liquida possa
Na Inglatorra foi finalmente adoptado o bill do atteiiual-as ou compensal-as.
CONVENÇÕES CONLULARES
escrutínio secretq.
Para esta operação financeira já o governo tem
Sobre a quostão do Alabama não ha nada do recebido propostas, o espera o momonto oppor- DESPACHO DO GOVERN0 IMPERA
k ^^
^
novo depois do estado favoravol om quo se on- tuno de a realisar.
BRAZIL EM BERNA.
contrava esta questão, senão a publicação de Diz-se que el-rei e a rainha realisariam na
pro- RiodcJaneiro-Ministerio dos
negócios es
um oOiciodo ministro dos Estados-Unidos o m xima semana a uma digressão ús
provincias do tra.igdros.23do Março de 1872 -As rZ
?
Londres a lord Grnnville, que confirma a via Norte.

llflRiOrV

fX
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pacifica om quo onlròu esto negocio, o que è como
se seguo:
' « Logação dos Estados-Unidos, Londres, 6 do
Junho do 1872.—Milord.— Na conversação quo tivemos ambos hontom o.quo continuámos esta manhã, «lisseslcs-me que o governo do sua magestado
ponsou sompro quo os termos propostos por ollo no
projecto do'nrligo addicional, oram sufficiontos
para invalidar todos os podidos da parto dos Estados-Unidos a rospoito das reclamações indiróctas
introduzidas na sua Memória dirigida ao tribunal
arbitrai do Gonebra, o cuja admissão ó contestada
polo govorno do sua magestado, mas quo outros
põom om duvida quo os termos empregados sejam
bastanlo explícitos para ovitar a reproducção do
semelhantes protonções. Eu concordol comvosco
sobro a sullieioncia dos termos empregados na
cláusula do artigo proposto o quo os Estados-Unidos aceitaram, o repelli a idóa do quehouvosso
quem julgasso possível quo os Estados-Unidos,
dopois do renunciar a estas reclamações, quizes*
sem reproduzil>a8 mais tarde ou insistir para as
8ubmoller ao julgamento dos árbitros.
« Actualmonto osbu autorisado por um despacho tolegraphico do Sr. Fish, recebido hoje, a
declarar quo o govorno dos Estados-Unidos ontondo quo a nova disposição contida no artigo
proposto, devo ser considornda o aceita como um
arranjo final das tros classes de reclamações Indirectas especiilendas na Momoria dos Estados-Unidos, o contra as quaos so pronunciou o govorno
inglez.—Tonlío a honra, etc—Robeuto Schenk.»
O parlamonto allemão adiou a applicação complota da constituição do império ás novas provincias da Alsacia e da Lorena. Pareço quo não julga
ainda Os habitantos assás gormanisados para
poderem ologer deputados ao parlamento.
As câmaras prussianas foram adiadas para 21
de Outubro.
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Quanto ao roslabolecimonto do uma oommissão
mixla, a quo sojam sujeitas as roclamaçõos quo
motivaram a dissolução da do 1858, o governo
britannico faz depender osso moio do solução do
duas novas condleOos: quo a conVmissão funo
ciono na Inglntorra, o so aclmitta como norma do
sous julgamontos os princípios por que so guiaram
no oxamo das moncionadns 28 reclamaçõos os cavalhoiros dollo incubidos. Do outro modo o govemodo Sua Magostade .Britaunica não concordará om roconsidorar as reclamaçõos provoniontos
do approhonsão o dotonção do navios suspeitos
do so dostinarom ao tvafogo do escravos.
Ora, o Sr. Cobbold, illustrado como ó, ha do
lecouhccor quo tal restabelecimento, alem do onvolver injusta preferencia de logar, não serviria
sonão para homologar sentenças do ante-mão lavradas pelo governo da GrS-15rotanha.
Em sua segunda nota, o Sr. Cobbold diz quo,
por parte do Brazil, haviam sido propostas á aceitação do govorno de Sua Magoslado a rainha roclamaçDes ja por este satisfeitas.
Começarei por confessar quo o govorno imperial ignorava absolutamente a existência do seinelhanto f.tcto, do qual ainda nosto momento não
tem outra prova alóm da asserção do Sr. encarregado de negócios, ou dos cavalheiros britannicos
que examinaram as reclamações brazileiras.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
1'rovincla do Espirito-Santo.
PARA DETUTADO

O Exm. Sr. Fouquier Tinvillo, brazileiro.
O lustre de gaz.

DECLARAÇÕES
CommlKsão de compras do arsenal
de guerra da corte
DIVERSOS OBJECTOS

Esta commissão recebo propostas no diaG do
corronto niez, ató As 11 horas
da manhã, para
a compra do seguinte:
SO varas do brim branco liso (croguola).
100 varas do algodão americano trançado.
60 varas de lona n. 1.
30 varas do brinzão.
491 varas do cordão do seda branca (igual
a amostra do arsenal).
2.200 covndos de chita, para calças.
10 fechaduras de forro, para
do 8 pollegadas do panno com entradas gavotas,
difforontes.
10 fechos cremonos.
PARA

O 1« UWORME DO 1' REOIMÈNTO
LAR1A L1ÜEIRA

DE CVVAL-

27 barritinns completas, para músicos, pola
amostra do arsonal.
17 ditas, ditas, para clarins, idom idem.
26 pares do dragonas, para músicos, igtiaes à
amostra do arsonal.
1 par do dragonas, para o mostro da musica.
27 ííadores, para músicos.
27 esporas do metal branco para salteiras.
Adverte-so quo as propostas sorão em duplicata o assignadas pelos próprios proponontos, os
quaes, ou seus propostos competentomento nutoi
risados, deverão comparocer A sossão e ter muito
om vista as disposições constantes dos arts. 18,
20, 28 o 31 do rogulamonto da commissão de compras, da secretaria da guerra do Ü3 do Junho de
1868 e mais ordens om vigor a este respoito.
Secretaria do arsonal do guerra da corte, cm 3
de Outubro de 1872.—No impedimento do secretario, o 1» oftlcial, Luíj Antônio Lacombe.

Companhia Sorocabana (desconto)
GflOOO
Estrada de Forro do Potropolis
OOSOítO
27.^000
União o Industria
Brazil Industrial
par
União Industrial
$
ouro, prata, brilhantes o cou- E0 CELEBRE' E MUITO CONHECIDO FABRICANTE
Companhia Prodial (par)
fl
tellas de penhores, adiantando-so o importo,
COMPRA-SE
Companhia de poscaria Guanabara (desconto)
8ÍÍ000 na rua da Assetubléa n. 113.
Economia do consumo
lOOflOOO
Companhia do molhoramontos da eiouro, prata e podras prodaao do Santos (prêmio) '... 14S000 COMPRA-SE
ciosas, na relojoaria, junlhcria, da rua dos
Ourives n. 137, canto da do General Câmara.
Únicos agentes nesta corte
Vapores esperados.
Boyne, do Southampton o escalas a todo o momonto.
(ANTIGA DAS VIOLAS)
Cuzco, do Livorpool, ate o dia 5. .
cobertas
com
assocarada
Todos
gomma
relógios são acompanhados de uma
os
Bahia (hamburguoz), do Rio da Prata por Sancertidão do fabricante para iivítar
tos, ató 8 do corronto.
1UTORISADAS
que os comParanA, dos portos do Norto, até 4 do corronto.
pradoros sejam enganados por falsos.
PELA JUNTA DE HYGIENE
Bonita, do Londres o Antuérpia, a todo o momonto.
Purgam, regularisara, purificam, limpam e fortificam.
Funelon, do Havro, a barra.
MoNTiiziMA, do Rio da Prata por Santos, broPRÚSSIA PRÚSSIA PRÚSSIA
vomonti'.
-o
La Placü, do Sul, a todo o momento.
rt3
Estas pílulas são as únicas adoptadas (tela esR*ydal Hall, do Santos, ató 8 do corrente.
^8OS3
cola de pharmacia da Prússia, e foram declaraPaulista, do Santos, amanhã.
das pilos chimicos de S. M. prussiana as mais
Cai.duuon, dos portos do Sul; no dia 9.
9 ftS
Aquim, do Rio da Prata, ató o dia 5.
puras e melhores do mundo, não sendo falsas.
GinoNUB, do Rio da Prata, no dia 5.
La France, do Marselha, ató 6docorronto.
DEPOSITO GERAL
sò "gs
Vapores a saliir.
3 W-ÊFS
Boyne, para o Rio da Prata, logo que choguo.
o.g
Bahia, (hamburguoz) para a Bahia o llamburoo,
CASA COM A ERENTE PINTADA DE ENCARNADO
logo quo choguo.
se,: 01 o)
Cuzco» para Montevidóo, Valparaizo o Callúo,
> _ Í^M Bvv^LISX^L^ittaB ^ "3
logo que cheguo.
Si 8
FüNEtoN, para o Rio da Prata, brevomonto.
Montezuma, para o Havro o Bordóos, loco que
chegue.
'
a
Ínfimos, na relojoaria e joalheria á rua
La Pi.ace, para Antuérpia e Livorpool pola Ba- dospreços
Ourives
n. 137, esquina da do General Cahia, logo quo cheguo.
Rydal Hall, pura Livorpool, logo quo choguo. uiara.
Aquila, para Gibrnltnr, Marselha, Gênova o **^
Nápoles, logo quo choguo.
Bonita, para o Rio da Prata, logo quo choguo.
".2 -4 oZaSm*
Gironde, para Bordóos o escalas, no dia 7 ns 4
'CO- '; .
horas da tarde,
(V
Õ9í
La France, para o Rio da Prata, logo quo
cheguo.
HPaumsta, para Santos, no dia 6, As 11 horas.
«««ei**2"
*1 s-<
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DALGLISH THOMPSON & C.

PÍLULAS 00 DR. RADWAY

26 RUA DE THEOPILO OTTONI 26

REDUCÇAO NOS PREÇOS

46

RUA OS PESCADORES

li

46

CAIXAS DE MUSICA
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Muitas dostas roclamaçõos, intentadas de longa
data contra o governo do Reino Unido, achavamse sem andamento nosla secretaria do estado pela
inutilidade dos esforços ompregados para quo
fossem' atteiididas. Só depois do celebrada a convenção do 1858 foram todas romottidas á commissão mixta, ondo a presença dos commissnrios
dos dous governos dava sobeja garantia da ílscalisação que exerciam sobro as roclamaçõcs sujoitns
a sou julgamento, impedindo que, fossem defraudados os direitos o interesses do thosouro do
seus respectivos paizès.
ogosa
A alfandefia
ega rondeu do dia 1 a
Loteria
4O0>
2
<u • «8
lho.
de
Julho.
Bastava esta única roflexão para que o govorno
199.7888104
CHEGADO PELO ULTIMO VAPOR
No dia
111:8185085
Os
bilhetes
da
4»
lotoria
concedida
auxilio
imperial não so oecupasso tão altontamento, como
para
o molhOr quo tom apparooldo
| do fundo do emancipação, acham-se A venda no
,
, ,
noito moroado
310:551(5589
parece pretender o Sr. oncarrogado do negócios, escriptorio do thosoureiro A rua da Quitanda
PÍLULAS REGULADORAS
das reclamações que ontregava A compotoncia e "•J4^'
A
mesa
provincial rondeu do dia 1
Bio
Janeiro, 1 do Julho de 1872.-0 thoresponsabilidade do juizo arbitrai instituído pela soureirodo das
DO
6:803,1335
loterias da corto, Saturnino Ferreira a 2 do Julho
¦citada convenção; cuidado
No dia
.
7:451{f095
quo também não tivera da Veiga.
o governo do Sua Magcstado Britannica.
14:254/f43Õ
autorisadas nela junta central de
E\ pois, possível quo entre as reclamações
hygicne publica.
brazileiras existisse alguma que, depois de sua
Curam com efflcacia e rapidez rheumatisma,
apresentação a este ministério, houvosse sido do
nevralgia, dores de cabeça, affecçfio da espinho,
EXPORTAÇÃO
hemorrhoidas, dores de eólica, inflammaçoes de
algum modo altendida polo governo da Inglaterra.
Todas as pessoas que desejarem
EMDARCAÇÕES despachadas no dia 3
garganta, febres amarella o iutermitlente.
Neste caso, a simplos npresontação dos recibos pertencer a esta tho ntll e benefli
As pílulas reguladoras, acompanhadas do reGrande variedade para senhoras o meninas a
pelo respectivo commissario daria cabal decisão | cente ordem são rogadas a apre- Mobilo Bay-Pnt. amor. aSparkling Water», do
solutivo, curam os mais rebeldes casos de escroinflmos;
na
relojoaria
e
preços
da
Bentar
romar
rua
suas
408
tons.,
uuaci
filiações
joalheria
consig. o capitão : inanif. 8,200 sacao Irmão
a taos reclamações, vorifleando-so pela data dos
aos Ourives n. 137, esquina da do General C* fulas, erysipela, moléstias syphiliticas, dol flgado
cas de cafó.
mestre, na rua da Quitanda n. 24.
.. .
,
.. .
„ tinham
e bexiga.
uiara.
sido dolosamente ou §4f i0ja§
mesmos recibos se ellas
Calcutá—Gal.
«Àllco Vernard», do 1,266
para depois de nppro- tons., consigs. amor.
E.
Wilson
&
O:
seguo
vada
em
lastro.
intühtauàs»
sua
entrocia professarem bombraro—Barca
a
j p^
ing. «Artística»,
Taes factos podem apparecer, o, pelo quo res- a nossa santa regi a, para cujo fim consig. o capitão: sogue em lastro.de 413 tons.,
estará
todos
os dominpresente
Thomó-Brig. port. «Triumphante»,
peita á reclamações inglezas, algumas são ver- Kos e dias
j o,»
sanctlficados das 8 f i« de
848 r
consig. Josó C. P. Branco Júnior:
dadeiramente exorbitantes, o tivoram do apoiar- as 9 1|S horas da manha na Igreja manif. tons.,
50 rolos e 10 caixas do fumo, 45 jacazes de
se em documentos arguidos do- falsidade I da referida ordem. Ho de Janeiro, plantas, gênero estrangoiro 14 caixas com per11 de
de 187t.— José de tences para machina de cafó, e lastro.
Se não tivosse sido infelizmente annullada a CastroJaneiro
Porto-Alegre—Pat. braz. «Lima», do 223 tons.,
Peixoto.
consig. J. J. Fernandes do Magalhães: manif. Os profetas estão mordendo-se, os ferros velhos
convenção de 1853, nella encontrariam natural o I
varips gêneros.
estão tortos. Oh I Os Fenianos I venderam a do
efflcaz correclivo quaesqnor artifícios empregados''
l:000|f no n. 1,192. Oh I que diabrura. Eu
eu um ferro tão velho e t5o carunclioso, fuiprofota,
pelos reclamantes do nma e outra parto, e quo
bicoDESPACHOS DE EXPORTAÇÃO NO DIA 3
deado.
.
^^H HWVV
**^ ^^
nenhum dos dous governos podia evitar.
^^^^^^^ rTB
inveja
Tenho
aos Fonianos. porque me levaram
Estados-Unidos-No brig. sueco « VictorJa»; M.
Devo aqui rectiflcar a equtvocnção do Sr. Cobi.
parede, tenho ódio, porque 6 hoje uma das casas
Wattor & C. 4.5Ç0 srecas de cafó.
mo, 3 DE JULHO DE 1872
Canal-No brig. norueg. «Hanna»: E. J. Albert mais felizes, e não compra bilhetes premiados
bold quanto disse que as reclamações mandadas
como eu, para expol-os na vidraça.
& O., 200 couros salgados.
examinar pelo governo britannico haviam sido esCOTAÇÕES OFFICIAES
Homburgo-No vap., afim. « Bahia » : O. Otto & £' calar-mo o escoucear.
colhidas polo do Brazil como bom fundadas.
Castolloes 1 sacca de cafó.
O bilhete esti na vidraça.
Apólices.—De 6% a 1:0000 o 1:010$OW.
Havre-Na gal. franc. «France & Chile»: H. N.
As 28 reclamações de que se trata foram parO prosidente, M. Gomes de Oliveira.
Dreyfus 18.000 chifres.
Liverpool-No vap. ing. «La Placo»: Tross & O.,
O secretario, Ji P. de P. Mcirelles.
ticularmento escolhidas cm 1366 pelo Sr Thornton
889 saccas do cafó, Eduardo Pechor & C. 6 ditas
sem quó desso façto o governo brazileiro tivosse
de dito,
— No vap. ing. «RydalHall» Sharp Nicolson
noticia senão muito tempo depois, om conforen- Até As 3 horas:
relógios
feitos
com
de
2fi4
&
e
C.
couros
perfeição
garantidos
cia do Outubro do 1869, havida entro um dos Câmbios.— O mercado de câmbios mantem-se Buenos-Ayres—No seccos.
vap. ing. «Boyne»: Frederico por um atino; na relojoaria e joalheria á rua
. firme-; mas as Ira,isacções feitas ató agora sobre •
meus antecossores o o Sr. Mathew.
Londres foram insignificantes a 24 1/4 para papel Martin & C. 100 saccas do cafó, Manoel J, A. o dos Ourives n. 137, esquina da do General
Souza 2 barricas de cigarros, 1 caixão o 4 fardos Câmara.
Semelhante escolha não partio, portanto, do go-, ^a»"0. 24 1/2 e 24 5/8 para o particular.
de fumo.
I Sobre Antuérpia também flzoram-se negócios Montevidéo—No
_
..
.
.
;.,
,
,
,
,
,
br. braz. «Fluminense», Branvorno imperial. Se este a tivesse feito, talvoz dei- insignificantes a 390 rs. o fr.
xasse de concordar com a lista organizada pelo I Fundos públicos.—Hoje aponos venderam-se dão & Beis 25 pipas do aguardente.
Sr. Tornton.
•
pequenos lotes de*apolices geraes a 1:010S o 1:008S
~'
. ' e das do empréstimo de 1868 a 1:1168000.
•
, dessas ,
O merecimento
reclamações
tem até. Metabs.-^So nos constou nenhuma venda d*
MOVIMENTO DO PORTO
agora dependido da apreciação daquollos que por soberanos Os últimos yemjidos foram-n'o ao prç.ço
DR. RADWAY
SAIUDAS
NO DIA 3 DE JULHO ATÉ A's 3IIOUAS DA TARDE
si tomaram o encargo de julgal-as: o Sr. Christie j
no
mercado.
Vende^gr-pS^niinaçãò
Hampton Roads-Pat.-aliem. nNeptun».
admittio 40, o Sr. Thornton não escolheu senão ram-so
unicamente ató esta hora
Calcutá—Barca amor. «Jonny S. Barker».
Banco
Nacional,
200
o
a
50
do
a
2fi500
S|,
28, e o Sr. Rothery apenas 5.
pre- Havre—Gal. frani. «Normandie».
AUTOUISADO PELA. JUNTA DE HTOIENlB
mio.
O Sapollo é valiosissimo para lavar
Ilha Terceira—Pat. port. «Flor do Angra».
Satisfazendo agora no pedido do final da nota Banco Commercial Morcantil, 60 a 58 de pre- Liverpool
pratos
o
mais
coniMono e melhor reueoio do
e oscalas—Paq. ing. «Patagônia».
e limpar todas as qualidades de utensílios de
mio.
MITnOO J PARA USO DAsYuSuS'
do Sr. encarregado de negócios, cumpro-me decla- Seguros Integridade GO a 12/) o 30 a llf) de Montevidóo e escalas -Paq. braz. «Camões».
cozinha.
Pernambuco—Pat. port. «Fausto».
Para limpar louça, crystaes, porcellana, esperar-lhe que o governo imperial, não tendo encon- prêmio.
Preserva o organismo de ser accommetido
Laguna—Pat. port. «Wanzeller».
Porto-Alegro
Carris
de
de
ferro
lhos e vidraças é magnifleo.',
7fl
de
50
»
moléstias epidêmicas contagiosas e ataques por
— Pat. port. «S. Manoel II».
trado no relatório britannico, ao qual prestou a
rePara o uso geral das famílias o Sapollo é pentinos, curando maior numero
Mangaratiba—Vap, braz. «Marambaia».
mais pausada attenção, novas razões quo inflr- prêmio.
de doenças do
Seguros Previdente 80 à 88 do prêmio.
o artigo mais econômico até agora usado.
Itajany—Brig.
«Pia»;
muitos
braz.
remédios de muitas qualidades, noa
que
massem seu juizo a respeito das reclamações bra- Hontem, depois das 8 horas, lizeram-se ainda Itajahy—Sum. braz. «Carolina».
quaes-sa.ga9tam inutilmente avultadas quantias
na praça algumas pequenas transacções de camDEPOSITO
GKKAL
Paraty—Pat. braz: «Maria Joaquina».
zileiras, vè-se, como dantes, no dever do instar bio sobre Londres o 215/8,
No momento em que o Frompto AlUvfô
papel particular.
de
Badway é empregado interna ou exterENTRADAS DO DIA 3 DE JULHO ATÉ AS 3 HORAS
pela decisão convencional e pelo pagamento da- Também venderam-se mais s
Alguns lotes regulares do apólices ceraes à Havro e escalas—30 ds., vap. franc. «Feuelon», 46 RUA DO VISCONDE DINHAliA 46 namente, conforme o caso requor, e seguindo
quellas que se reconhecerem bem fnndadas.
as
1:0100, 1:0030 c 1:006*000.
instrucções quo acompanha cada frasco,
ANTIGA DOS PESCADORES
c. vários gêneros a Leon Dreyfus.
a
dôr
100
acçõos
da.
Companhia
Seguros
Previde
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a motiva
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Vende-so na rua de S. José
d. 85 e Candelária n. 4.

Venerarei Ordem Terceira de
S. Francisco da Penitencia
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Esta typographia dispondo de boas machinas e todo o material compativel com um estabelecimento bem montado,
encarrega-se dl-2
Itodos os trabalhos
que lhe sao concernentes, compromettendo-se a imprimir com nitidez, asseio e cornmodo preço:

¦

J

iPI
.)¦

Cartazes, mappas, facturas, circu lares, preços correntes, listas, bilhetes, cartões c livros
em qualquer formato, e no decurso de tempo exigido
pelas pessoas que a queiram
honrar com a sua confiança.
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RELÓGIOS !| ALIMENTO PARA ORIANCAS
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para homens e senhoras, grande variedade à
preços ínfimos; na relojoaria e ioalheria a rua
dos Ourives n. 137, esquina da do General Camaré;

RUA DOS OURIVES U

A LUVA DE OURO

Balanças cspcciacs para cscriplorio, para
pesar cartas,
Balanças para cima de balcão.
Balanças romanas para armazém.
Pesos de todos os melaes c systemas.

RUA DOS OURIVES

74

CASA DBf

("ESMO NAS TABERNA&miRRAIULDES),

ESTABELECIMENTO
flilill
BUCHU

I
•IA

EM NOVA FRIBURGO

. DOENÇAS DA BEXIOA E OI1GÃOS OUR1NARIOS

^9n*4fev^®®<feiKs?<bii<^
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DE

CHA, ESPECIARIAS, MOLHADOS E V

(UIOSSI.1 CHEN.4TA)

ir"

DIRECTORES
Uma cura 'certa dessas enfermidades,'taes
como: areias, catharro chronico na bexiga, irritaçfio mórbida e inflamação de bexiga, urethra,
doenças nas glândulas, estreitamento, doenças
nos rins e fraquezas por excessos pedras e corrimoJelado pelos melhores da Europa, encontrarão uma
mentos, etc.
r»„MNmf!!iíP,0rlant0KeSti,f)?,lociTnto.'
Certa as br2nchltes irônicas cora predisposição
á phlisica, os rneumn smos inveS!rasi,
DEPOSITO GERAL
d0
molestias d0 ut"0. o liysterismòr'a
chorei llgúToas e t
tníaÍ0aS'aígUnlCur aS g0,a''as.
"evra,?ias' °. nevrosismo e'outras molestias nervosas,
a SSestõs
46 Rua dos Pescadores 46 5nP&nhIP^h0i?dna'
do fígado e do baco, as fehres intermittentee rebeldes, a chlorose,
a
dyspepsia,
fffi
as escrophulas e certas molestias syphiiiticas ê cutâneas. A maior
CASA COM A FRENTE PINTADA DE ENCARNADO
mn
paiS dista
çhonica,
mQ"
lestia.serdinanamente
resistem a todos os outros agentes tllerapeuticos
qU8 ^ qUer ,ratar pela'^'drotheraPia- é "- «« Preferível como
&M$$3w$gS&$
Especialidade do Dr. Eboli: molestias uterinas tratadas
pela hydrdtherapia.
Uecebem-se peusionistas no esiabelecimento;
Grande variedade para homens, senhoras e
Consultas e informações na rua do Carmo n. 14 A.
meninas, a preços inílraos; na relojoaria e joalheria da rifados Ourives n. 137, esquina da do
General Câmara.

Drs. Forlunalo Corrêa de Azevedo e Carlos Efcoli
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EXTRACTO DE

.. Não resta duvida quo a Fnrinha Flor de Milho de Brown
A Poiso» o a
para,a alimenlaSa°
sSíotWeiSS^sS^ 5n'rrlü Wani0
* na 4cSSè©itíffi^;M
conjlühçaV dê não arruinar-lhes os tenA
SfK,f™T L?fe"Flda,,,es>.
6roS- IX ros in,B8U,Ios> P«>cúmíí a Farinha flor
seira
eira \iZSi»
e imprópria ^S*
a tao melindroso orga- /b7\ de milho de Brnwn & INilcnn
nismo! Porquanto, se
pretendaiscomDu?rj;r--/^Y
'"Vum
vigorosamente a vossos fiihinhos
de seus parotte o
pie-/™"
I cenoròss
" -T* envo,tas emTeLiKepcio^s £án a
í tan,%Zta™^rmAta,'da
"boa recepção de vossas visitas, com mui diminuto dispendio.
AÂiSSadeí/ÍSS
verdadeira caquella í»
que, alem do envoltório amarello o circula uma tira de papel de seda.
ACHA-SE A VENDA

NOS PRWCIPAES ESTABELECIMENTOS

40 RUA DAS VIOLAS 40

'¦; Grande sprtimento de luvas de Jouvin de todas as cores e letras, desde 10500,2f, 3$ e 3J500'
cojin dous e Ires botões até 5fl, ditas de camurça com canhões para montaria, pellicá da Suécia»'
fio de escossia, torçal, retroz, e setios de linhó, linda escolha de roupa branca para senhoras;
camisas bordadas de homem para casamento; enxovaes para noivas e baptisado; sapatinhos de lã<
^^adereços de vidrilho; escovas para dentes, unhas e fato; fivelas de madreperolapara cinto epulvr.«Miras; colletes para sonhoras o meninas; perfumariaslinas, tinturas de difíerentos qualidades de
apurado gosto, lisas e com pedras, a preços
ív|slgumas nio sendo necessário lavar a cabeça ; rendas pretas e brancas, gravatas etc, ètç.
ínfimos; na relojoaria e joalheria
'esquina da do Generalá rua aos
Ourives n. 137,
Câmara.

U
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Rua dos Ourives

MEDALHAS

CARTAS DE ENTERRO
Nesta typographia se imprime com promptidão e nitidez, a qualquer hora do dia ou
da noite, cartas para convites de enterros de
adultos ou de anjos, assim como para missas,
tíòr preço módico.
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PERFEITOS RETRATOS
KA PnOTOGRAPIIIA DO
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Grande variedade
os mais modernos,
joaria è joalheria da
buina da do General
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com licasmedalhaso gostoSr
a prt;ços inflnios; na relo
rua dos Ourives n. 137, es
Câmara.

GELÉA MERICIU
DB

ÓLEO DE FÍGADO DE BACALUVO

67

IBíPARADO POR

E. H. TREUX
"30 d3 trastes mobilias ApproTiiiio pela academia de medicina de Kew-York.
l^ma-se, como indica a instrucçâo, sem sen•i^ern segurança no tir-se o menor gosto do óleo; seu cíTeito ó mais
efficaz quo dob|-ada porção do óleo simples,

DEJ.rt.^0 GERAI

461 Éil
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i Esta tinta veio operar uma completa
revolução no artigo tintas porá escrever. O consumo extraordinário a
attingio, é prova sufflciento de quequeo
púbico reconheceu a sua superioridade entre a immensa multidão de
tintas que por ahi se vendem com
títulos mais ou menos pomposos cuia
'é
durabilidade ainda o tempo
não e'ncarregou de demonstrar, nem seus antores offerecem garantia alguma
por
talta de conhecimentos
• pn>.
vine-se, pois, aos Srs. próprios
consumidores
;ue quando tiverem de fazer as suas
mcommendas, queiram pedir a
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LEGITIMA
tinta violeta extra-ílna de Monteiro.
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