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SECCAO OKMQIAL
Ijovoruo <la proviucia.

Expediente do dia Ia tle março tle 1810,

y câmara municipal dn ImpCCtl ii-iniriin.
paio (Ui< io .ta camaia mutilei dl o liapecu-
rú inínm da l25 ao fevotri... lindo, Qitt Intel
fido da haver a mesma cimara nóisa data da*
do principio ás suas se«Ofl8 urdiu irias do l.°
Irimeslre do cirrunte auno.

—Aucoininissari.) va<*ci(iai)or da prnvitiiia
—Cumpra qua vmc. hça preparar e romellr
com brevidado algumas lâminas do pás vae
cínico á commlssfio do soecorros da villa do
C roalá, ondo se lem desenvolvi lo ultima*
menie a varíola em alguns emlgranlés cm*
renses, o ba falia absiltila iies«.o púi, cmif.ir-
me trouxe ao mou OuilbecimeolO a referida
commissSo.

N'esle sentido olüdou-se aquella commis*
sao.

J «6 Jifln dis Sanii-s, alf*res di tcnrl
noi mal dn bu.i bHi d.i reserva «Ia província- 1'i'iihy, requerendo sui «cur-niçã > p^i.I» *i.'i'liíii di roerva -d» rl<ln*it) il^ ("mii**-

:t ijii.iin i|unfii'i sn li D.ir coinplotjilo ti
r«i) legal.

Min. QonçaWes Vi.ir<, retirante do Cea-
A, pedindo passsgom inr.i sua província—

I .t. r •*; in.
I) M *li Saint. th Miranda M.rbnvi, po-in.'1!) i levaçil. d * miilia qno lli. fui imp. s

la pn ii"ii ior no nr si l-giil f Ilo a co iiiii i-
ilcaçflu do tnn.|iii"iitii i|. s inganuos ,\\ mu•liv, Atii o G s .vi do ssu cisd — A' Ibfl-
snuratlii do f -nia para inforin.tr.

O dr. Fabi A lyiisio II ymi, Inspncor d*
saiiin publica, piilmlo aitaslido d.- seu ex
erciotn.iii.irut ia fevereiro olumo. Odr J •
só Mula Firla d i M itt is, Insp*cio? d i sui.te
do puriti, Idem idem, da dito mez. Valeriam.
Antonia r',o M . aos lleg', iiietn idum id tu.
como guarda mubilia ilo palácio do govoim—Sim.

O gatonte da comp-nhia da nivnnaçli a
v-iiior. p •1'iid.i

-Ao inspecior da Ibesonrarli da fazenda. OíOOOÍOOO.eubvençau
• • iiiiii

•zeiid
S iiiiin

demachado em l\ de fevereiro ulumo—Jiiu

ÀSSEIBLEá GERAL

N s.vuio

—Cumraunicaudo-ino a esmíra .nuni. ipal da
cidadã d». Cartas qua as 30 saccas du farinba
secca alli vendidas por aucíoiisáçOn desta |.ra
sideucia á população, na rasUo rtfi 100 reis o "«".';''-"'"" <*"" *
kilo produziíam a quamii .le 00**00 reis,i^ allesta,1ü dí ffe<l«^ia
bem como que sa acha os**j importância re* ,
coibida á respecuva collectoria; assim o faço
constar a v. p, pára os liasaioovenienles. |

—Ao inspect-ir do tliesouro provincial,—!
Tendo pòr despaubo dn 11 -le fevereiro ulti*;
mo cedido o tbiutro S. Luiz ao aitisu dra-
matico Joã.i du Paiva Luni, Min da alli dar
rupres inações cura muros ct.ile.u-., m< nan
lo a q laulia do üoáUüü h*h pur cada nulo
da e.-.| eciaculi.; .-s-om o cowmuuico a vmc.
para sua toieli<gencia,

—Au rncariegado do deposilu 'le artigos
bellicos.—Faca vu c. entregar «o alteres e iu-!
uiáii l mie do for'O da Saulu Ahlnnlo .ia 11 r- o nr. Rlnrq*..*/. <io
ra a bandeira üatlonal, que txi**t.) nesse d - da guerra', c ti.'t..i..l):
po-t i, viu a ni Imameote da cmie cum aos na
tu.o ao masu") furte.

—Ao dr. itufii do p ilida.—D iclaro a v.
s., em resposta ao seu ofücio ilo lnmtom ti.
81, quo approvu o contraclo, .*.i.j 11< rmu pnr
copia acompaoliiiu u mesmo uili i >, Ci l bra*
du ptl.) delegado de p lica du letiuo d tim-
jo, ae uma casa qua illi pnssue d. i • quata
da Cutiba u Siha G .uç.lvas para s rvií du
qtiarii I o cadeia naquella cidadã, mudiaule o
aluguel mensal da vinte mil r. is.

—Ao agente da cum .uliia Je nave(,'açã i
b.a-ileira.—P.r conta do tuiuisiri.•*.» d s na-
(.¦o íoi da marinha mande vmc. da1 p^-j-a^-m
de convez para a corte, no v»p r Pd uambu

Cu,a Ntie aprendi/., s martnheirns que seguem
à ..iispisiçiu do int.s im miuisteiio.

pai,Miiia..i i oi quantia 'h rs.
).* nma vlag m f"la na

liteira do norte—A' ihesouraria do
para pagar, etn termos.

Gtimes da Siva, no n-qu. litutiti

0." su ..ch i iurvin.il) ti.
.u commandaulu das ar-

Kn lambom nJo sei explicar o m.neji d<
iro, níl i :i nlla pois .ei* prnmpvldu, si li oi
mie Ir t di8|i sição dn lei. Cielo qui dos oi

ijr.ias Uo esurcltn aluda srt i muito poucos u*
i ie - il in, sendo lUiiii. -uni.* e lintiiiso
nt 'i numero ilus quo tún s hldu lniillita

tos put aipioila .'sui.i, dos quaes só podamnnt ci.ulttar .ios curpjg a quo pertunaem m
piellas q ia (eui b hl lido para inslrucior-

Suiib s fui 'Iü.ioim Io iti.ii purqu.) nu.
dli i.l do lil lli)
ju ...iu- le • r ou*.

•iiin de Peru; bneo.
Nos i lo ta uos Dífii namero d • officiaes dn

i'ti.o ;: ior qua .--o.itz lesempregido,mui
tos delles iam sido promovido», In tniiltn
(io.ic'1 tempo, o as províncias nSoeslOo aqui
ti. per i, quo d g.,vetuo m ind. fazer as co i
sis no mesuiu uiutufüito uni quo deseja.

U coitnniüilanta uas armas da Pcrmmbn*
«o, ciiegan lo aqutlla peoviocla, llubidiroli
de iiomeir um r\\km do soa guaroiçSo, para«oi njuilaule; tirou . lli il u.u questão, o
|inl li vu su.miiío. Puuco depus, oseti Iii-
¦.Ilião leve outro eoaíno, o u comuiandanla
las aim-is ci n-.TViui-o porque nao bavia da

querer fi.'ar com algotn nutro olli id lesei-
ubecido uo sou esta io rmi.jr. li quj falia faz
esle slferes nu bd; li.ii. ? Mis, p.ia s-ir sub*
stiluido liiilia o govjioj podllo i rehçao dus
offliaes th ostado maior qno so acbitn em
liispooibili -ti a oa i*ò (¦ o etn outras provin*
cian pin s lem m.udiil s servir uo.s-.-s lu*
(-.ires, comi fosse convênio v.e, samcomtudo
obrigar a que um prasldenie de proviuch te
ulu* o «j-Moi-; q.j.j s-i quUer imjôf, u qta• cutjiuiaoo n a d-s urmas teutia um socie*
lan i iu .'jiidona do ordens qua nãu Ibe ins*

maças iPn só rloqtiollo regimento como da ali
do hainiii ni do ungenlioiros oconomisindo a
mio d'uhra,

(i d ilibei o quo so poupou ficou na iheiou
• ir. i. Para osla cnmmisslo eu mandei apeius
ires nt liliaes u Ires sargentos, porque as duas
onipanhlis .1» batalhão dn engenheiros quell listavam ni» niiliun levado daqui OS *KNU ,

sargentos.
Mais larde foi procfso mandar um oflicial

nara >er tr em uma das cmiip.inb'as, reca.
lt mii a ii i ie.. ui um um oflicial subalterno
do hilolli o do 10', n meai;.o sobre aquilo
men nobro collega fe/. lambom muitos repa
r.is.

B-tio ofiicii! senb ros. ó o tenonte Rapbael
VuitusiQ d i Cutilia .M ilins.

üs ofilciims do ha,illi io do engenheiros, na
plano da sua organização

nisci;uso pnoFBiiioo na sessão de . de
vi:iu:iiii) di: 1-711

Fixação de forças de lerra.

II cr tul (ministro-N mu . o b.a s-
or que i.'.*t- iif-d ie fs>.' prumovido ;o

|ii.s!o oe, .'.Iferes. qo nlo o com.rao i.m o da
es.ola .ioiitu o julgava inbabil paia i strua-
lor. II i omts de in im s cuitt. que s iu s,.dda-
• I.i, ¦; ti s curpi s a. i ;g. o -nu a- om qua t-
nh" Servido, fui 'sempro mtiit-i raro encontrar
ml viduos aptis paiu instrua o es.

U ser in Iructin ò qu si uu dom: não sa
aprende, pòiu-se Vc a , (jóiti->« apr.nle;*
atir r au a v.,, o q,i * mitit g ute s lio; tuas
nu » p ulam iitst !ri'. A • p i i d i de insti u-
11 o ó mnil' < ti;,' d . o itrotanto, não ó qua*
lid *te ex^í a p.i i os mfi r . es, nem j;a a ns
olflciaes '.reu p md. l •: i lei ile pr mo-
çõi- não c gtuu dassii r quesito.

M is, q .am. a esse aa a , ti i re.l iç3 • q ui
me f i rometlila d • quarial ii

* FK7| ira ciiüacç)

ilo ser os soldados da iufa daria, n sim os dc
i-av.il! iria, u ua OCOasl.lO et • qua o li italll 10 se
retirou daqualla localltlado, tu ndoi ir o cor*
po da eiv.ilhria mais forte o COliimantladn
oor um oflicial bil.il no serviço do ocampn
o vaquoano d quella I calldado. ua oceasim
em que um i niVO UÇlO si) (lava uas provllicl.18
liiiillruphus n mt miei vir n hninlhan para iti..
IMrd . alim du re leber s"ti fardamonio o gu ir
rsiicur aquella cdrlo, pois qua « baialh o IJ*
que a li tiniu um destacamento, estava sou
gente para n serviço, a furça deste bainlb'10
12 .'icliavip.sa em dibgencla pelos caminho
de ferro O por diversas local id des, porlan 0
era preciso que aquello batnlliio, que nlo
podia preslar bons servlç s onda eslava fosso
para n lugar ondo sa tnrnava necessário, Indu
u cavallaria desempenhar salisfactoriamonlo o
seu dever.

segundo halalhio que so moveu, foi o 3*
quu guarnecia a cidade de Jaguaraô, cornou-
tro corpo de cavallaria.

Entretanto a fronteira do Rio Cirando pro
priamonle dila, o a cidadã do Itio Grando nüo
linha guarniçlo mi tiniu uma pequena foiça,
visi ¦ que esta baiallim eslava dividido em i
fracçõos NeslascoudlçOasmando que aqui
Ia balalliüo guarnucesso a mencionada edade,
deixando um pequeno desiacamenlo etn Ja.jtilgumi >ía lei. poupo o baialh io quo-lemos
guar.10 cmn o rugtinenlt) <iu cavaliaria. aqui lambem lem oliic ae* da d versas armas

io tleUiSU ai.les da agoslo o nio como nm sclonl lieas. sendo um por c.da compa*
disse o nobre senador. Conheço os cbeies nhia segundo a lei permitte,
daquélles corpos e aquellas localidades o quiz I l*;' verdade, sr. presidente, quo mandei
distribui os como julguei qua me Itor convi L|0giar o major Cunha Ma los, chefe da com
nlii an serviço. I mlss o, o o< ouiros ofllclaesj porque elles

là vô o senado qua en rc os so Is bata liõcs .,„, e ijverjm empi ugados em uni so serviço,
daquella província só su moveram d.ms |0 |,*.m iioâumpeiilia lo salisfaioriaraenie todos

u nobre senador fe< grande reparo sobra ,1 os (|„. n,L.s ruram cnmmelildos. Fizeram uma
cominissiu do eiiBenharia inilil lar na provin p ,,,.., ,„ |5;im0(|„(. ,|;*, -r „Si|0 ja Cj,iaje ptr(

fôrma dn arl.
approvado p rdecroio, devem ser tirados de
tiualquer d is armas sofentilleas, podendo ain
ria ser 1 mpregado mu stibalierno quu nao
pertence Aquellas armas em cada companhia,
tlucroto 11 ii7J do 11 da agosto de 1870, a
só percebe vi ncimenios du estado-maior da
I* classe, coinu ú du lei, o mo do commis-

!$"(> act va du engenheiros.
Cni*, senhores, (pio nlo violei dlsposfçlo

.Multou • a m:in co!ii'üas la.u silo pr-siifeiil';» riu pr vi)i*i.s, D iiiMitiiim ;itnia ruce*
li,i) um iijn !..' •!>: ordens qu' não fass* íí
sua i-s b'. N' >ta io iu uo; di qualq.i r
ibpfü auliu.*, é ji-ecis» qu; os o* iv.d ms
qne n cumpuza ¦•u -ej uu capaz s -iu Uscaliiar
iodos os Si-os a lo.: o fes-ta .1 iij.ã pn.qoa
essn oflicial .'iuía e ti empiegiJu.

Hutraiaolo tiato ie subsliiuir, como já do-
,|ii.f, ns ufÜciaes a.*regi.aeniados pel s de
(•-*üi lo ma." r. e in r ¦.- -st r-iziiu j;i furam man-
dados substituir os ;:jn,ljiit.;s da ordens das
prormciis de G y «z o de ilinas Gera. s, mas
si ns p" si lentes li;? •••ai quaesquer observa-
iõ's, tiãj tnlii d iviaa ueubuim da lar con-
Ira ordem

ih
irovuii -i 1

cia dn Itio Ciando do Mil.
Sr. pie-iil. nte, esla comínissão foi nonea*

da em I*s7 í e em I87U polo meu antucessoi'
tiveram lugar as ultimas nomeações do ufll
ciaes.

S. etc. praticou inn aclo conveniente .^
serviço, porque nomeou officiaes capazes do
desempenharem as cotnraissõas cm quo sa
acham empregados

Esta commissão foi nomeada com o lim do
fazer algumas forltQcações c alguns quartéis,
porque naquella província»os c rpo3 eslio
ac. stumados a serv.r sem e ilrar em quarleis,
pois quo tiiiô os tinham.

A commissio ti m tlusemponbado o seu de*
ver. o portanto o actual 111 nislro da guerra
nim linha razío para mandar dispensar aquel

obra 111:1 lo necessária
.Ia I nlia lelegraphica qua.lii.o/.ioii afitn .ie uirr par-

u liospil.il m luar,
cu stiu'i',iiii ,1 pari
o corpo li*
da iV.io 1 ;i.i daquella provinc a com a corto;
(i/.ciiim 11.1 q 1 r.<il mi Sant'Mina do Livra
mento o concluíram <> quiiiol quo se cons*
11 n,,i i.m J..giin,Hj Uma Cninmissuõ que as-
sim i.m cumprido us seus deveres e tem
executado as o deus recebidas, creio que tem
o direilo do ser elogiada.

o iiobra senador ainda fe/. reparo sobre ai
gti!n„s t|. savunçii t!n:i*i' as praças do prol, das
quaes resultou der amametilodo sangue. Pa-*
receu (pias. exc quiz a sim provar que 0
exerc !o esüiva in liso pinado.

M s sutibores, nau ó justo aceusar uma
corporação, da qual nem todos commelleram

batalh0?3 les officiaes c entregar o serviço a outros que crimes, apenas porque um ou dous factos se

¦ rei
irai iS i',i*

DESPACHOS.
Do dia 1 ° de março

Ignacio Jo.«è Fe rcira, piopriatario ri» Pa*
hlicaiior Mõranhense, pedin 10 pagamanio da
subvençüo a que lem direito reUtiyam>'(ile ao
mez de fevereiro ultimo—Ao ibesuuro pru
viDCial para pagar, em termos.

FOLHETIM

Passo a trata1" do movimento
o do regimentos do c v liaria na província ú0 nno conhece. (leram na cò, tu. Ires ou quatro 110 Uio Gran*.
Ilu. Grando do Sul U nobre sen nlor fui "'' Entretanto o quu fez esta commissio depois do.
formado eom maldade, segundo entendo pur dos trabalhos das trincheiras ? Cumprindo a A dlscplina, senhores, so mantém casti
que s. exc. era incapaz du apresentar tuna ordem do ministro da guerra, a quem subs- gando os criminosos, e o que o minislro da
aceusação, qua t.So fossa fundada; e eiiireianlo líiui começou a reconstruir alguns quartéis guerra lom recommendado o isto mesmo. Os
senhor'.**, a provincia do llio Grande tinha quo já tinham cabido completamente. O quar conselhos do guerra ou qualquer outro pro-

d 1 s e ifjf..*'i>res da um d • c va l •: i 1 ti.hi- ainda lom seis balalliOas da tufaiit ria, qua leidu rugmentn de artilharia era S. Gabriel, cesso nau so fazem laõ depressa, como se
loa los a saram p n muvi 1. s: consta i*íi:.i- estavam mullu reduíidos om sou pa.-saal iío que tinha -ilo foito polo próprio regimento suppõo, porquo ba muitas circumstancias a
seul ti praça em IIS da abril de lt»7i? que mini tro da guerra apenas roínuvou desles etn curta época, cahiu e ficou a tropa em que se deve allender 110 iuleresse da justiça
era 1." sargento desde 1 da jm in u 187 i, seis lialalhõ" om abril, e nio em agoslo como buracas assim como ficou exposto o ivspe- e a bem da defesa dos rúos. Certo ó que logo
que tinha a sargeuiaçãj a o > xa ne pr-itieg ila o nobre somidur disso, o 13 baialh m do Alio ctivo material 110 sol o ;i chuva. que as partes chegam ;o min sturio da guer
ar ma e que linha muito ho ^. lufurm tõ -, nus Uruguay, onde vivia rüo com dous annos da O sr. Üitqiio de Caxias mandou fazer aquol ra, expedem so as ordens para se cumprir o
relações samestraas, uã 1 constatnlo quo ti* divida, u não era capa/, de fazer a guarniç.o la quartel recommehdando toda a brevidade; que a lei manda, conlra os que tèm commet-
vesse sofjfrido prisâu alguma, mesmo corre- daquella iminensa campanha, porque, senho a cotuinissio executou essa obra. mas no em* lido dulictus, .Mas da fados isolados naõ se
oonal. ires, para guarnecer um campo vasto, nio h 10 penbo da fazer mais barato nella empregou pôde eliminar o exercito, que è obediente»

DUAS MÃES
r-on

EMILIO RICIIEBOURG.

rlll-tllllll* PAUTE.

—»**/*."««**—

CONDEMNADO A' MORTE.

XXII

À MÃI DOS INFELIZES.

Não faltarSo cuidados a Gabriella.
Mas durante quasi um mez ella eslavo entre a

vida e a morto. O medico e a parteira derão
prova da maior dedicação. Lutavão contra a uu
farmtdade com a mais decidida coragem, tomaii
do apenas o repouso quo lhes era neces>ano
Não se cansarão, pois não perderão nem um mo-
mento a esperança de salva-la.

Desde os primeiros dias linha sido a moçn
objecto de numerosas syinpiilh ns. Lamentarão-
nu, desejavào-lhe a cura. Iiiziào votos para que
fossem coroadas de f.:llz exilo a» pe-quizas a
que a policia se entregava'. Mais du vinte pus-
soas apreseolavão-si! (Iianiimeuiuuu casa da ru
d'Argenteud para mliorcm noticias da moça.

Sua moite houvera Mdo do algum moilo um
tivo de luto para o publico. Assim, grande fui 1
júbilo quuutlo se soube que ia melhor, que ai
forças Ibe voltavão, e que o medica declarara ti
m vida fòra de perigo;

E«la í.itisf.ição causada óquelles qua lão pio-
foii.lniiit nto .-e ititeiessüVíu pcia niuçi mudiju-nu
logo eui consteriiBçáii quauiln Miul)e--.e que, te
na.ia iiavia que recetar pelj saúda delia, o mes-
mo não acoutecia quamu a suas íjcunlades miei-
leciunes

Cum effeito, o medico ja não podia duvidar da
affecção cerebral quu ce havia declarado em
coiiM quencia da cuiuinoçã1) violenta que sollrera
a itilcliz ujeintiii.

CoiHtudo, as^lesordeos produzidas no systema
nervoso centríil uão erão talvez táo graves quan-
to se podia f-up.iò ,* parecia, porém, diflicil da
termiuar, por então, quucs etãa as alterações
orgânicas do cérebro ütu todo cu*o, havia alie-
Q..çiio mental: 11 raz 10 estava extmeta, se uno
para sempre, ao menos por lempo mais uo me
nos longo. -

D-m-se para com Gabrelta uma recrudesceu-
cia de Bymathia, o seu iufortuoio, o mysterio
que a rodeiava, erão assumpto de todas as cou*
verssções; e os mais indiüei eoles mesmo nao
lallavão delia sem profunda compaixão.

Preoccupavão-su cada vez mais com as pes*
quiznsaque a policia procedia; os lesilllados
aellas erão esperados com anciedade.

Dizia*sc:
—Para cura-la seria mister que liie costiluis-

sem o lilho.
—são muito miseráveis os que puzeráo-n a

em semelhante eslado I
—A. policia timi olhos o ouvidos em toda o

parle; lia de saber descobri-los I
- Pira taes crimes é mister um castigo exem*

plnr I
—A oiilceta não seria punição Ruluciente; mo-

vários ct.tin) estes devi 111 subir ao cadalfalso I
Dt'í.ie n.odo tevelaviio-se a iodiguaião e a cu-

era uo púbico.
A. prefelturu de policia puzera em campo grnn*

dequiiuiidadode ügeutea Apezar da iiitelhgeucti
ue alguns, do zelo e actividade de ledos, nenliu-

mr luz so fazia. Oj agentes viião-se obrigados (js órgãos da sensibilidade jaztâo paralysados, e
a declarar, uos apuz outros, quu estavão com- o espirito eouservava-se imtnarso em trevas.
|ili:laiuebte desauituados e (|uu liavião perdido a
esperauça de ilescubrir quaiquu!
dasdeolamçOasqua a inoyi devia
tarde.

Aquelle que maior p»zar seulia em reconhecer
a sua impotência eia Moilat.

0 aguiiie eslava ulllrcio.
Euelioia diversas paginas de seu memorial

ooro informações vagas qitoobtivcra. lodosos

A administração decidio quu ella tosse recolhi-
cousa antes' da 110 hospício.

Uma tiMiihá foi um carro busca-la, e condu-
zirãu-ii'a para a Salpcnére.

lazer mais

A Sra. de Perny o seu lilho estavão satisfeitos,
pois qoe a audaciosa concepção desle ultimo lia-
via sorl.do o cITeito desejado. A riqueza que
elles luihão cobiçado, me.*iuo antes do casamen-

dias, com ar piiralysada, cuibuitava longamente 10 de Matlnlde, poimuiüo na eulão, nâo lhes po
as suas notas. Ma* dava iutiiilmetite liatos aos dia mais escapar,
espíritos, porque a uata idea quo lhe acudia
..uccedta-se uma outra, e elle esbarrava-se no
impossível, eoinprelieudoqueo seu peosamenlo
divagava uo vncuo.

E dizia amarguraentti com-iigo mesmo:
—E cimio se, depuis do tur visitado o lugar

onde a oarruagem esl!.cionou a bordo do Sena,
1:11 quizesse seguir o sulco das rodas pela Oatra-
di alé o ponto onde ella parou.

Etttretnnlo, o seu amor próprio não tinha 1
muito deque se queixar. P ocurava eonsolar-se,
lellantmdu que'seus collegas, tidos pelo*? mus
hábeis, erão obrigados como ello a confessarem*
so vencidos*

De certo, se um outro mais feliz do que elle
houvesse conseguido erguer um canliulio ao véu
•ceultiiva aquelle mysterio, elle imaginar se-llia
ferido para sempre de incapacidade, e que só
lie restava tr esconder a sua vergonha un nl-
¦nm retiro igiiorailn ou ir viver sosiah.S em uniu
dn deserta, como um outro llobinspn.

No lim de Sutrmbrii, cm relação ap physico'i ibnella acliavu-se cmiipl. lanienie restuoalec ¦
Li, Eíliivn ainda muito jiailida, mas rtícupaian.
oilas ns forças e asfuneçõa^ da v.da 11u1m.1l 1
íegelativa fnziâo-se reguiarmnrite.

Conversava, ás vezes respondia a corta» par*
;unlas quo lho orfio dirigidas a idea, punia

estava ausente e a memória perdida de todo.

lnaccesniveis ao romorso, consetvavãó tran*
quilla a consciência. Não pensavào sequer, que
mais larde ou mau cedo ha um castigo para o
crime, e que aquelles que couseguerii subira-
hir-se a justiça dos homens não podem evitar a
de I).ms 1

Alguns dias depois da partida de Solange, que
representara peileitameoto o seu piprl de par-
teira, o Sra. do Perny reslituio a lilha quasi
completa libaulale

C-Tlíí de que nada mais linha que receior da
maqueza. a qual se tornai a á força sua com-
plice, e cessando do reie-la prisioneira no seu
aposento, dispensavii-se a si própria das func-
ções de carcereira, que ató então se havia im-
posto.

Vendo que já nHo tinha espiões cm torno de
si a espreitarem-lho os movimentos e os gestos,
a que podia ir para um lado ou para outro sem
quo .'lia mãi ío lhe collocasse em frente para
ihiie-hi, a marqueza soltou um suspiro de allivio

O prime ro emprego que 1'/. de sui liberdade
(ot viintar nsjardirtii e o pareme, que apenas ti*
.ii. i ul evi-i,'.. Duj.nis fr z a pò, e nutras vezet
l,. carro, extensisa mns passçvig nos atredoioa de
loulfloge, cujas lm las paisag-ms elh não podia
lüiinr da ndiuirar;

lira umn diversão aos seus sombrios pensa-
mentos.

-rl^m^L^m^m^m^i^r^r^^^^&m»

Deixava-se possua pela sua melancolia com
uma espécie de encanto, e culregava-se mai»
cumplelnueule às suas vagas seismas.

E depois afastava-se daquelle lilho, que Ibs
hav.au a nl», ao qual uão estimava, e principal-
menie de .sua mãi, quu continuava a inspirar-
lhe invencível terror.

A maior parte dos habitantes de Coulange
nunca a imha visto; por isso olharão-n'a muito
a primeira vez que, acompanhada pela Sra. de
Perny, ella dingio-se á igreja alim de assistir a
missa

A curiosidade dos aldeõas não podia ofleo**
de-la, nem contrana-la, puis que fácil foi-lbe
ver quanlo todos estavão comentes por poderemcoiitempla-la.

Cmn tlfeilo, em todos aquelles olhares, qns
parecião buscar o seu, havia realmente mais af-
feição do que curiosidade.

Os mais audazes approximarão-se delia e dl-
rigirão-lhe comprimentos, nos quaes o marquez
oão era esquecido. Fallar-se-lhe 00 marido não
p..dia deixar de oomniove-la. Foi, pois, com Ia*
grtmas nus olhos quu ella respondeu beoevola a
gentnmente.Todas as vezes que sahia a pé e atravessava a
aidèa não deixava jamais de entrar nas casa»
mais pobres nude havia algum bem que praticar,
a guem a quem animar, ou uma miséria que soe»
coner.

Soube, nàu sem espanto, qtie desde a sua cb 6
gada ao castello havia enchido a communa de
benellc'08,-o tornara-se a providencia de todo*

s dasvonturadns!
A liviohoii logo q to mi mãi, com o intniW••eil i'e. explicar em seu nnaie grandes beoe«

elo.*'

(Conlmua)
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uo costuma cumprir com o seu dever. A.
Je.* rdem q.i * h-mvo na UruguayanB.ua qual
o nobre sviutdoi deve lor uotcln, oecom!

pfleçJo da SloJõi o na fôrma do pnracor da
respot-ilv.. l"-'ta, nao estilo eomprôbeodldii

«lu íupracludo decreto, a
passaito em b018 tll*po>K*õ 8a«B«âSas*-*í

servos. AUondendo-se lu doutrinas ca-•**" fe™ -SflSí*« ™i"«»» *? *"0"' ¦¦"¦ •*¦¦• "?1 '"¦'" ,0"oc"'
das multidões, us qúnea julgando-se des quollo ^J^JSffí^Si

pio, nem n mngostitilc, nem O 1''Iv-»,uu,-ju,,\,,,u,"Vl"í::"V.,frni11 „ «mblnRo d'a-
ma!.«l..r. nm sim qi.or.ic.1.0 Ui.lo isto doutrina catl.ol.es relro.r.i «npiyQO f0 a

habillial-ou manter a disciplino naquella gon'
iilçnfi. que chamava ospecíol iitluin;ati por e.v

na fronteira. O que havia eu du fauer delar confli i-i-mais*,' Nao ailiiiiia que liouvesso um c
cio eulre soldados de .policio o praças .Io 

2;«X Consulta do-fl008elbo sopremo

o quu vou lò., )U)
»S. tixe. o S.. conselheiro minis'roo so

cretario du estido dos oegoeioi da gu ura..
(noie«se quo ò mais moderno do «pio o do

ue se tem argum-n-ado)
exercito; sempre casos dessa nalureza se luiit
dado. . .

O nnliro BflMdor fallou do uma desordem
succdditln nm Pernambuco om uma estocai)
do cam,; >o do ferro, provocada por um dus-
lacamonlo que vinha dos Polmares.

Lei (o nv.-ias vezes lenho lido a prova «1 s
so) os insubordinações provem de so moura-
tor praças sem .motivo, des .calunio su os «li
rei os quo a cada um compelo. Num todos
lôtriri-mesmo Índole, omesmo paciência.i
MeláuütlQ du soldados recolhiam-se em com-
panhii de oulros com suas famílias. luir.lo|
de embarcar no caminho -lu ferro, recusou
80-lhQS dor passagem rs suss mulheres, sio
foi uína Imprudencio, deu causa a ppposiçau
dos soldados, du (pio resultou o dus »rdem.
Alguns fugiram; outros foram prosos. sem
embargo, fez-se o processo, o todos os qui
commettoram esso crimo foram processa-
dos. i i-

O meu nobre coilega achou .pio havia dt
veivenci t entro o meu relatório, na parto um
que trotou da fixação da força, o o relatório
do nobre ministro da fazenda.

Senhores, nao parece quu exista essa des-
hormônio O ra.nisiro da guerra cumpre o
seu dever dt ondo o força du que precisa
para o serviço do paiz, o o ministro da fa
zunda diz a esla câmara si tem dinheiro para
pagar o a quantos; porquo o que disso o mi
nistro. di hnenda, segundo ouvi ler aqui. u
cnnvinho reduzir se a força ao numero Inüis
pousavel. visto quo mo pudemos pagai* maivr
nuin-ro. ,

Mau nobre colleia fez ta.nbara reparo sobre
ü desticamenlo qdo o uaoiüro da guerr,
detormiooa que li .uvesse na cidade de Pe
1(1,8. Aqu-ilia cidade é bistaute imporlaote,
tem .relações francas para ioda a campaob?.
c a sou respuito leve sempre o goveroo ma.i.
cautela pela massa do escravos que abitx i
lo u pela fácil commuoicaçUj que ha com
o uaiz 

'vizinha; euli'eU<uo a gii-trnçta er•
feita pula forca.de Jagosflo,-o que ouo satis
f*7,i*. i\ ú n disto oas u t-uns u-ei;oíS bo.iv
allMesoid-os conidurramament) de saogoe;
a' desiioqua o h*'»lbão do llio Grande ra
cotou a-furça precisa para seu estado cora
Dlat-wcOfivlohJ d.r gu.rmçaoá cidade, qu
delia-pfí i',VJ- Esa íízVj por q,,,) mmii

Pelotas nm desUcamooto, qae

miltsr... não enlro em comptüliÇOSs para
diversos effiilos.i , . . ¦ „

Sr. presitlooto sontindo-rao fatlgldo ponii-
tonno ao meu discurso. {Muito km; muito
bem.)

EXTERIOR

. {-mias do todas as luis divinas, julgão Iam
bom que niio devem stibmettor so a outras
lois senilo as que dieta o sou capricho e
belo prazir.

Combalidos o repcllidas ns vordados so
broniiturnos da lú como inimigos da r.»
zão, procura se ir apartando o desterrando
pouco a pouco o mesmo DiüS, por quem
foi croal» o romida o mçi buinimo, dus
estudos dos universidades, institutos o col
logios, o do todos os netos públicos da vi
da humana.

E por ullimo esquecidos os prêmios c
ns pouns dn vida futura o por-luravel, pre
tcnilc se encerrar nu-, mesquinhos limites
do presente o ardente anhclo de felioidade

conslonte o noblllilima o razilo da obodi
ciem.

tí diga so a vordnilo: a Igrojn incuto»
constontomento aos subditos o precoito do
apóstolo:

Niio ha sflnflo o potlor do Oous, e os

outondudo do Pai celestial, a qual, assim
como pnra elles tem na do Deus iua a origem
o força, ossim nocossoriamento participa Um.
bom da sua nulureza o nella so baseia om
seu exorcicio. Foi por isso que o apóstolo
cxhnrlou os lilhos a asoroin obedientes a do
us pais o honrarem pai o tnõi quo ò o pri-
rooiro miindamento que lora por dover.i E

tanto, quem ao oppOa A poestada, n 
^^^ pais náo provoqueis vossos tilhoa &i ato ás ordens d l) us, o oa que ro « « ,.. 

^ 
ai

ailtem, compruo a sua própria condem 
^ \atíxmh do Senhor»

nação. . .. (Continua}
Kalom disso, ensina a «estar sujeitos,

como ò nocossnno, náo só por to.nor do
castigo, mos tambem por dovorde conscim-
cia; o dar a todos o quo so lhes deva; o
tributo a quem pertence o tributo; a quum
n alcuvala, a alcavalu; a quom o te -.or. o

&£ :;;E;l:i'ia.::'; - -. «¦—«• ™»*°.»¦
i\ mivu encjrcltcn.

com a ntordado do pensar quo por toda
parte existe, nuo ò pura ndmirnr quo os
homens deslierdados do fortuna, e meti.-

rn,;i, cti-uclica dc S. Santidade o Paptt LeãoláoB em mtsoravflis tngurios. cubicem os
^WlTWS-^S iVat-tat. anirj !Palaci.»s o us propriedades dos r.eos; que

archas primazes arcebispos e bispos do ni*l0 |,aj3 tranquillidade alguma nem na
mundo catholico em graça o comnumlifo. Slit ncm publica nem na particular, e que
cow o Si Apostólica. | tenha chegado o gênero humano quasi a

sua completa .uma
V-míravois irmãos, sau.le e bensão após-

° 
Desde o principio do nosso pontificado,

teuuodo o exigiu a natureza do nosso após-
tollCO ministério, nas co tis em*.ycii.*as qun
V.t**

oe*igo extremo de uma immioeir.e fon*»,^
mesmo tempo bivemoi aponta Io oj remédios
iioiá eQl:azas para qui i sociedade po«.
recobrar a salvaçã» e sabr dos gravis«im-is
jerlgosqne a ameaçío. O* males qoe depu-
-amos aügmenlarào, porem, ripulam-vita.
me de novo nos vamos ob-i«adm a rou t.r-
Jos as palavras d > pn.pl) -t >: chim nc esses
exalta quasi tuba mem tuam

Sem gramte ir.biin» eompreheoderKl*.
veneraveis irmãoi. quefallamoi dess.s s-Ls
jue sob nomes diveisos c qua* brbar.»
ie cbamão socialistas, commuiu-ios e n.
nlUtas;e qoe espalhados por todo o moo-lu

liga lus entre si pelos vínculos di iotqul la
e uão prucurão já abrigo u.s trevas »le

 caminhão a luz

julgo 'ie.e-i.-1'O.para-.-I»
(Jgr)*U(i)i. iviiní-m O

miaisirod-i gaerrdpor

atui

O'»*)!- senade
ia io d3.

Aieare o ieü-a a corooel Oojq oxas Aive-
Barreto Leite. S--. presidente, ea n8o mandei
retirar esse illic il por outro motivo qoenSo
f0ÍSe o destacaria que e'le me havia Oicripl»
e atm en des*jo que o Sr. pr?sidea*o mande

O Jornal diss-3 qua eo passa-ia par ie-

Porém os supremos pastores da igreja,
a quem incumbo o dever dc defender d»
insidias inimigas a grei do Senhor, onvi
dárãj todos os e»íorços p ira prover a eler

h-iv-in... dirigido, indicamos a postei,ia sal vacilo da humanidade. E logo que
uortal tiues-i tem int oluzido n(i8mambrus pnnclpi&rfio a ío*,*mar-se as sociedades se
iotimos da sociedade, o qno »cun-luzio «jcrelas, nas quaes ulô agora incumb.vi.."" 

os g-.rmeus 'ios erros que tomos recorda
d.o, os romano* pontífice* Ciumento; XII e
Benuibcto XIV. uão deixar*» de descobrir
os ímpios disigaios das aeit«-, nem opon
tar ao-o fieis de todo o universo o cataclys
ma que u .s trevas se preparava. E quand
depois, a-jii-dles que faziào g.la do n »m»
do philusfhos. quizeráo conceler aosho
mens uma liberdade desenfread--, e s**
emprehendeu a obra de Me ir ura direito
novo. e eslatolecel-o contra tod*s as lei*
humanas e divinas, o Papa ho VI, de fe

iliz memória, combateu immediatamenti
lco.ndocuinenlspobliftos.ii Índole mal

v»«la de semelhantes princípios, e com a
postolici previsão vatuionotl as oatastro
pli.s a que sena atrastoilo o povo, tào raize
rameute enganado.

E nào se teodo tomado raeüda alguma
paru ainpodir qu-3 as pi-rversas doutrinas
das seitas se assonhorassem das intelligen-
cias dos povos u p'*netra5-i(*ra nos actos
públicos do governo, fio VII e Leüo XII
analhemalis.trào as seitas 8 icretas e prevu-
nirão de novo a sociuda le do perigo qu-
a ameaçava. Finalmente, todos sabem com
que gravidade, firmeza do animo cconstan
cia, o nusso predecessor Pio IX de honro
sa memória, combiteu, já em allocuçõ-s

secretos cunci.iabulus, mos
lo «lia e esforça so em conseguir o bom
exilo dos seus d-osejos, concebi los tn loogi
empo, e qoe cooslsiom em aniquila os pro-

orios fuodainentus de ioda a sociedad-3
civil. , ,. .

Estes s5o os qno. »o dizer dn divinas es-
¦riDiaras, »con\ammíto, a carne, desprezlo
o noder, b.-.s Irraôu da magestad ». e c m
,11-nu ila respeino nem depõem pôde
j -in as le: humaoa3 e diviuai tem sabia-
,neote estabelecido para s-goroaçi a decoro
da vido NegSo obeJieacia aus podarei su-
oerioros, aos qaaes, seguoJo diz o apóstolo
convém que estej. a alma sojetU, e que re-
:eb5o de Daus o direito de mao-lar. *•¦

li
ler. 5toa'.a-se esu

iVIrlID

faltado a verdade, si naa spr«
ratta (Vai d mesa a carta.) L uai oiSisia
dlattacto, men amtgo, posto qua de divers-
c e to polllico. Mso.lil-0 vir a còrte.porque
JuVmeoeJia islo por causa de imrjgas que
alli soaria e ooji iojusli-ja elle desejava que
SaòubssMíè, quando a>'la tarda pedla-toe
nara ir éu »• taaodei regressar." 

O Sr. presidente esiá lendo a carta? R
nf«*ci«o que V. Exc. a nnnde lar, alim d,
?Y« o senado tenha coohecimeuto.'ii lr (V*-sideote;-Para o aeaado ter eo.

u ar. .»- . i5[) que y. Lxc
nbeçlmento da c • e pr ^a l6U. (A carta coita u»
a entrega ao Sr. Correia.) , ,,„

O Sr. Marquez do 11 vai (»n»«tro ..
n«erra):-MeQ nohro ' )IUga fez ainda revi-
•ver a proucjão do coronel Fakão da Frota,
sobre a qoal repelirei o que já disse, k tal
de promoções uão manda descontar aos obu-
ciaes as licenças para trrtamanio de saude,

interstício ou direito da antigüidade; o por
isso esse official, seado pro .ouvido ao posto
de tenente coronel com outros m-jores, por
decreto de 2*2 de Junho da 1875, linha por
conseguinte em 7 de D izarabro ao posto de
eoronal. ires annos o cinco e meio mazes da
inier.-ticio ou autigui-lad* naquelie posto,
iaio â. mais do que a lei exi?a, aoi.guidadea mesma entre todos - «-«»'«-

iso, pregoâo a parfaita Igualda le de todos,
iaQto'nos direitos como uos oluci s. deshau-
,3o a notural uui5) do liomuu -o di muiher
aue até os bubiros respa.tâo eotao sagrada,
: Hohiman a mesma abaodooüo á levi ,n laduidebilitãoemism
o vinculo matrimooial, vincula om que prin-
cioalmente se montem unida a sociedade «lo-
mastica. Entregues, floaimente, à cobiça dos
bens terrenos, «que ô a raiz de to loi os
males e pela qual muitos se tem aH.sUdo
ta fé» impugnão o direito da proprieda le
estabelecido par lei natural, e, com eoo»me
•ttentado a todos os direitos, persuadindo-se
aue satisfarão as nece>siJa:les e os dasejus
da todos, pretendam roubar e fazer com-num
tudo qo**nto se adquiriu, «mar por mulo d.
l^itim;* herança, quer om o traD.lh i de en

-•nmente oa do curpo. quar pela» economia.
'('u"*.,. - -atas mousl uosas opnõas n-
E puhlicao o- j f . ^ n4 m fü|t,iU),( e
suas assembléas. defeu lem-.,
Ídem.aspelopovoemi.m«l..ub» 

ie
.,,:.. n«- <«i< ouiun.',u. aeanmulo

lO |)rt

já em cartas enoyclicas enviadas aos bi*poí-
de todo o mundo, os iníquas esforços das
seitas, e principalmente a p »rte do sacia
lismo que já germinava oo seio das socie
dades secretas.

E' muita para lamentar que aqielles -

quem eslá incumbido o cuidado do bem
commum, seduzidos pelos enganos dos im
pio3 ou alamonsados pelas suas nmaaças,
tenhão sempre para com a Igreja uma alli
L*Ia ro.seiv.tda ou francamente inmiga, e
isto p ir tlão entenderem que inúteis se
nàu tod »s os intentos das seitas, se as dou
tnnas d.. igi'ej:' citholica e dos romanos
pontificas fossem tidos no seu devido lu
g o*, tonto entra os príncipes como entre os
uuviis; pois a «I(?reji do D-ms vivo», que é
h columna e a bnse da verdade, ensina taes

lUtrinis. qua cotn ellas se assegura per

honras o o respeito.»
Porquo aquolles quo creou o governa lo

das ns cousas cora a sua provada sabedoria
dispoz «pie. seguindo as inümas cousas pelo
caminho das medianas, o estas paio meio
das allissiraas.cammha cada qual para o seu
fim. Portanto,do mesmo modo que no reino
celestial quiz quo houvesse coros de unj is dis
lindos entre si e sojeítos uns aos outros;
o na Igreja estaboleceti varias ordens e
uma multidão do ministarios, onde nem lo- üo.
dos fossem apóstolos, nom todos postores.
nem todos doutores-assim por analuga ma
oeira, dispoz que na sociedade civil liou-
vesse varias ordens, dislinc.as pela dig
nidade, polú3 direitos e pelo poder; «le
sorte que a sociedade, á semelhança da
Igreja fosso a imagem do um corpo que
mm muitos membros, uus mais nobres
que os outros, porem ao mesmo tempo
•-iuiprocimeiiie necessários e encaminhados
rn proveito commum.

E depois, ufim de que os que governão
is povos usem du doder que lhes foi con

cedido, não para destruir mas para edific-it
i Ig*eju de Jesus Christo admoesta oppor
tuBissimamento aos príncipes e com pula
vras da divina sabe loria, diz em nome de De
us, a todos elles: Vos que governaes as
multidões e vos glorif.oais em as ter suje.
ias, abri os ouvidos, porque o Senhor é
piem vos deu o podar, e toda a autoridade
vos vem do Altissimo, que examinará as vos
sas obras e esquadrinhará os vossos pen-
sameutos... Por qua se lará um julgamento
lurissi.no com os que mendão pois Üeus
iáo fará excepção a favor de pessu*. ai-
,>uma, nem temerá a grandeza de ningum;
elle que formou os grandas e os pequenos
a tem igual cuidado com todos. Mas para o>
mais furtes serão us tormenlos mais (artes.

Se alguma vez acontece que os príncipes
exorbitem temerária e desmedidamente do
poder, a Igreja catholica não permittè aos
particulares levantarem se contra elles pelo
seu próprio arbítrio para que não se perlur-
ba cada vez mais a tranquillidade e a ordem
a não venha por isso á sociedade maior dam
uo. E quando as cousas clu*guem ao ulti-
«no extiemo, ensina então qua se deve pe
Jir a Deus o remédio com fervorosos preces
Agora se os decretos dos legisladores ou
dos príncipes estabelecerão ou oíden irãu
alguma cousa contra a lei natural ou lei d«
vina, a dignidade da nome e da profissão
de christào exige que se ob ;deç3 a Deus
primeiro do que ao-, himens.

A s xiedada domestica, que é o principio
ie qualqu il" cldide e de qualquer remo, sen
te iitíuessoriLimeiite esta salutar virlu le da
lgruj i, que contr.buo para a pertaila organi
sacio e conservação da sociedade civil
Com effaito,vós bem sabeis veneraveis irmã s
.s, qua esta sociedade segundo as necessi
I dus do direito natural, se bisea princi-

«Unbliieto portuguei. do loIlur.v-No
di., 4 do concilie, ve logar, nos salas
desu asnociaçS», a se.siio de posse da nova
direciona o p*.a a prostaçSu uo contai.

Sendo approvãdas as contas o rotatórios,
licou empns^di a di.ecluiia, a qual ú cotn-
po.-la dos Srs.:

PresUeute—Jlosó Mara Correia de Frias,
Vice-presidente—CuuimL-ndador João Hj.

be.ro de Muura.
i.° Secreta.io—Samuel da FontooraCal-

«"i™ SSFÍS***i ¦ -EtertÈ 'X 
r"a V4a «il «ta* - «- -Ba * »,«-.

Sa magestade e império dus reis. que {••« ta mulher, e que te.n o seu complemento
malvados traidores, livres «le todo freto, va »*s' nu„,an,i„ 

do nronrio E- aos direitos e deveres, que unem os filhas•£*=£*.-«-*«*• '*'. «-1»* " 
J^t^TtJaZZiu .lo.pais.osciata.o.am.s.S.boi.™

nue ora -* k11*'1»111 «««-j wa,jj os teoenies
C0Alfcença 

qne esle official obteva para tra-
tar de soa saude não completou um anno; e,
ainda aue completasse ura anno, a lei dra qua
3» ae desconte a antigüidade dos olliciaes.
«amando tenham passado o tempo cumprindo
seoieoça, ou em serviço estranho a sua pro-
fissão ou com licença registrada. Esse official
Ee achava em neohom destes casos, logo
não oodia perder o interstício.WB 

o qoe com elle se passou tem-se passado
fl0ri oulros. Na ordem do dia n. 490 de
S de Dazembro de 1865 se acha o sego-ote
«Tendo subido à ao?nsta presença de boa
Sslíde o Imperador o requerimento era
So iníSiê do esquadrão deCay-liaria d,
So,nS da Bibia, Manoel Josô Dias pein
LsuIbenãodoVOva^ para os eSeitOS
determiaídos no de:r.;(0 u
I8SS 3 liceoçi qoa obteve e-u
.Vliííl.efui^rig.laeaaliae^avè-iaro-Uib-aonõ, o masmaAugUHioS nho-, P-jr' rásoiução i.) -'•. o»

rias
armas contra os soberanos.

Es a audácia de hom-ms perfllos. que
ameaça com graves catastrophas a sociedade
civil e lem atemorisado o animo de Io los.
iom'o sau principio e origem nessas vhiih-

netos, acomtnodSo o á força» ás suas pré
dicis. Guuitudo, é tanta a discordância en
tre as suis perversas opiniõ-s e a punssi
ma doutrina de Jesus Christo, qua maior

nosas doutrinas, qne espailndas em temo -s 
j- 8ft póJe imaginar. Que harmonia ex.s

anteriores pelos povos como gerra-ns ü r a -.ljça fl , miqUida(Ío? E qui
corrupção, tem produzido tao amargos a |(u fl &s tróv;is, 0s gooial||

s
1033 de 19 de

4 de Mílo

do
8'»* I ¦• iaeii'*n o ,•'''>¦r¦,'

Hõvembrí
icboselho

li vi'.', t-jiiiada r.oura Cil0SU;'1 dO

DO

XVI pelos innovadores contra a fé catno-
íica e que cresceu sempre atè os noas »s
dias, teado como seu principal fi n, a es
carnecer de toda o qualquer revelação,
ou dizendo melhor, a abrir a porta aos
delírios da razão, abandonada as suas pro
nrias forças, e a destruir toda a ordem
sobrenatural l Este erro, que toma tilde-
vidam ate o seu nome da razão, excita o
orgulho do homem e solta as rédeas de
tod is as suas piuxoea. e desle rn ido, ser
dificuldade, se introduz, !.!') só na intel-
ligencia de muiloa, mas lambem ii" °"C1Ç*

dale civil. Depois, como novaimpie-lado,
nãa conhecida nem mesmo pelos pag.íos.os
EH"id*i-j constituem so sem so nuporiarom
com Djui nem om a ordem por ella es

fruetos. ... ,.„ n*n rlflixfio de clamar qu todos os ho
Vós bom sabeis, veneraveis irmãos, que as nao. de.xjo de ei q

a implacável guerra declarada _no século 
^j^-JJJ J0 se driVem lri
bula.*aos superiores n*m honras, nura re
verencias, nem obadecer >enão ás leis
que elles mesmos fizerão a seu belo
prazer. ,

Pelo contrario, segundo as doutrinas do
Evangelho, todos os homens são iguies,

isso qua lém uma mesma naturezi epor
Iodos sà >' ch ..nados utu Imenlo 4 sltis-jima
dignidade le lillios «Ju Deus. Tenda todos
o mesmo fim, como objecto da sua própria
natureza, deverão sar julgidos pala mesma
lui, para receberem recompensas ou custi
go-, sC2üad°$s SU1S vbr.is.

No entanto, a deílgaWade da d irai tos e
du' poder provêm do Autor mesmo da na
lureza. Porém, as almas dos príncipes o
dos subditos estão ligados, segundo a

.•â._ J« fMMAin /tfifIirtlinfl

tão que as doutrinas do socialismo tendem
á dissuluçáo completa da sociedade, porque
perdida a estabilidade que deriva du matri
iionio christào, debilita se inevitavelmente

d poder do pai para com os filhos e os de
veresdos lilhas pira com os pais. A Igreja
pelo contrario, ensina nos que o raatnmo-
nio digno de ser era tudo honrado e respeita-
do, estabelecido por Daus desde o o princi-
pio do mondo para conservar e propagar a
espécie humana, e decretado por elle indis
solúvel, veio amda a ser mais indissolúvel
e santo por obra de Cliisto, que estabele-
ceu a dignidade do sacramento, querendo
que fosse a imagem da sua união com a
Igreja. Por conseqüência, segundo a dou
truia <íg opostolo, assim como Christo é a
cabeça d • Igreja, assim o marido é a cabe
ça du mulher, u assim como a Igreja está
Mijoiia a Christo que tem por ella um amor
castíssimo e eterno, assim convém que as
mulheres eslejáo sujeitas a seus maridos,
us qu :ei devem ama-las com efleclo leal e
coustanle.

l;»u ilmentc a tgrnj í raod fica o poder dos
paes e dos senh .res de modo que, sem ul-
trapassar as devidas raias, consegue conler
dentro dos limites do respeito os filhos e

*-*, ° Sacretaiio—Loiz de Souza Lisboa.
Iiiumurriru—Aluxandre Eduardo Villas

Boasa
l'.:la directoria foi marcada a primeira

quaita-lcira de cala mez p**ra as soas ses-
aõos ordlnar.as.

Consta nus que o Sr. Domingos EonesPe-
reira, quu com os seus bons esforços tem
-t.io tão dedicado a osta associação, nâo ac*
ce.tou a sua reeleção para a o.-ectoria, por
musa dos suus sollrimenlos pbysicos.

i.ciitio de JoiaM,—Continuara expostas
nioda hojo oa repartição da Caixa Kcoiiomica e
Monte de Soecorro as jotas anuuuciadas á venda.

Uo mutuários poderüo reclamal-as até ama-
ubá a nura do leilão.

llauco ilu Uarnnlião— Do dia 10 do
carreuie em diante começa a ser pago o diviO
detido do st-uicstre lindo de.-le banco, de 4Í30>
téUpor arçáo.

Umn expedição iliiniinnrqiiezii -O
ardeute desejo das expedições longínquas aposta-
se cada vez mais do espirito humano.

A txpediçflu sc.ont liea dinainarqueza,quepar<
tioae Cupeutiogue na primavera pa^aaa, para ir
explorar umi pane da Groenlândia, ac.bade
publ c..i o n-suiudo de .-uas invesliga(ões.

Eala espediçao, orgiiniaada a expensas do go-
v<-rno, teve pur missflu especial medir iriguao*
iiietrieaiueuie as reg úes que se entendem eulre
a, coiuuias de Gouinaal (valle de Deus) e de-'rednk l.oal, e uiteiuor-se pelas ímmcus.s (/.-
uices de gelo ató oode fosse pussivul.

Uni lelotoiiu, datado de F. k»nos em 9de
iiguslo do anuo piuximo passado, oiostrn-nosque
os i-xploraduie-i dmuinarquezes alcunçaiSo o lin
que alui» javao, e conseguirão mi-.-mo re>ol«er
umo dus qui-iões que muis se lem discutido DO
lejieou d.» gtiogiuplna.

Em 1781, o viujmie Dalager tinha conseguido
uuo uo pico Uo NunalacK luontutiha que se

iii-va doueio da cruala g-oluda, ao nurtedeFre-
a ikshaal.

Allinuava es>c ousado explorador ter decotli-
.iLidu uiu.to uo luuge e para o» lados do E , uma
ene de pie s uevudos que lhe pareceu formar

a coita urieutal du Ulueulandta.
\i;crediiuva-se geral .i uie era um erro, em-

Ojra oeuliumexplurudo' orasse dirigir as invés-
IgiçOes porá uqueile ladu.

U.pub de aitoalur tuumeros ob-taculos; de-
pus de tuppuriar toda a sorte üe fadgas,um
dealucuineuiu da expedição diuamarquuza, soa
as ordens do i- teneule Jensen, da marinha qua
conseguio ünalmeute cln-gar até ás montanba.
descuuhecidas, que estão cituadas a cincoenta
milhas do liin.tc das pl,»uicies geladas.

6 desiaciULUtio, cnmposio de tres dinamar-
quezus e de um e»qu tuoo, eutrou oa vasta pia-
uicn.de gelo uu d.a 14 de julho, pelo lado»,
ue Fred. km<ial levaudu Ires trenós puubadol
purcàes eca.rtgodos de pruvuues a de inatru-
tueutosdeobjeivaçáo.

üm «>ol IVüco, uo cor oaltida, illuminava com
os .-eus raios essai «egões agrestes e desertas.

Ni segundo d,a u aeeuuiulameuto de neve
espargida ,ob;e o gelo, tornou-se muito pen-
{•osojus viaj-iuies culnrüo por diversas vete»
deutiodos feudas. A superticio gelada esta»a
Cüiupleunieute desigual e barrancosa. Nl.» vaiei
eucüuliuvuu secursus rápidos de águaei peque-
uus Icgus pi.cosos, elles tive:"'* difliculdadeem
irauspor. .

No dia 22, um espesso nevoeiro veio tomai
maispeiigusa e diflkil aposição dosaudaJW
viajautes. ...

Bucuntrárão algumas rennas selvagens fl leor»
hraucas. . ,__.,.Na dia 23 forão assaltados por furiosa \wm
tadede ueve; todavia conseguirão alcançar, w
dia 24, a fralda da cordilheira, mas nâo seait
ve.ão a subir, porque o nevoeiro lornou-st) P"
demais espesso. j.

O máo tempo continuou assim por r«W^u
de seis dias: os maut.mentos esgoiavao-aM

: ¦_>

ÍlV

jxploradores começarão a expirimentar syrnp
mas de ophtalmia oceasionada pela neve, ap
de lerem os olhos bem resguardados por ocu»
apropriados. , , „ >, i>,

Furçado por estes motivos, resolveu o «. '
uente Jansen que o legreawaeeBetW»'
manhã do d»a 31. Felizmente nesse me om m
e nu momento em que se io dar o siguaia»v -
tida, o céo clareou lepeutinamentejama'"
veuto. eos vtojantes poderio emPLeWJ^
ascensão da mais alia montanha da cor""udes„
Chegarão sem incidente algum acrlb.ia B0J
euo.me massa de ruch. dos, que nau ineoe u»
de ü.\)W pes acima du mvel do mai. ,

Uo uutiu Ldo da CDrd.lhe.ra *»!«»JÇgj
perder de v,»u, vastas camp nas de m [t(ti
lurmundu por assim dizar uma uoica egy
geleira, que parecia elevar-se inseasivui
para ob lados do onaonte;
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K,ia portanto, provado quo eitai moniaohii dia, lugar o hora dollgoiâol pura a arrorna) pico dc copahiba  IMBO
nüo loiínao a coma marítimo oriental da üroen- taçau. Para constar passei o pi usento quo J™'"»0. '•'•;•,  !|X
laodia. ,' ,. ««i alllxaüti no lugar du cialiimo« publicado %aUn Je andiroba  1H0

Terminadas as obierviçÕOl «cientificai, roto- p8,0 mTmii Man.nl>»'>, i de OlfQO de T,P'0C»  200
marao o. exploradores Oi^"M^« "f"' "70.-6 eu Joilo da Malta Moraes Itego,'

|BC&Wtó:S I.S ÇS. mmi ° 
{Ul.Hcrevy.^Joaquiru 

d, Costa
„n .ihiVlío paiMilo M dia»o 22 no.le.l Bífradaa.-ElWvi uma ..stauipllhi do (lu

a aiDedicâo do 1' tenente Jaoieo trw lobre eoloi reln, doMdimmte Inuilltiidi.-Con
n coiiiiiü».C!io «colügica, iol.ru a ll.racaf.una formo.—O oscilvao, João da Malta Moraes
da Uioeuluii.no, precio-as .nfuriuaçõe», quo Hego.
compietflo as que forneceu a expedição selem.-
OcadiDomarquwiide 1881 Joâo do Moraes MartiiH tjbúlliíio de pro-

crimo a«rr««a« -O» 
joinaes 

franccxoi , do , t fc
dao touta uo aíSaSaiuato augo.uio:

O fado deu-se em Bouiiti, puno de Mon . _ .
iranlS Mer. lOncniiou-so o e.d.ver de Fi9p saberquo om meu poder o car ..rio

nua mullior do 7Ü a 80 aimos, criada hor existo uma loira da quuutia do reis '24:1,5

rueluiouie em pedaçts, oa uiaigetu do Can- para ser protesta.!.! por falta do paguaiuiilu,
cl]Ui o achudo-so ausento Joâo Chi ysostonio da

A* cabeça, os braços e as pomas estavão BnOQroiÇuO c Silvu, lilho o lierde.ro do acoi
separadas do corpo, as euiiai.hisair.iic.dj8, liini0| mm constada coilulúo a dianie
o cor..çao e o ligado cortados. Irunioripltt, por esto o intimo paru pagar ou

As dlftereuus pailes oo cadáver forão j|fa MgU0( ü -,-0 agJ „ dlU |ul|,a(
reuuid s u'uui campo do üei.nab.s. alim de i?n08rrego u0 olli,|al tlú JUillç> waimundo
Be proceder iure.peuiivu auto j..,iciai. N I|al Vl0ira Miirlin8 da intimar a JoSo

mmm

I 

ae proceder «ureapeotivu auto «;¦«-"•• Nounuio Vieira Martins do intimar a Jui
O irajo da victima, que ío. ado dc rio, C|| m (|a ^^ fl S|Wj> |i||l() B

indica ser de pessoa do campo. Acluu se { ^ imQf ll8ru,anegHdo AlUonio
n-um dedo do cadáver um anuel do ou. o o h Sl|va ,,, 

<' 
r ou dur a

DJS alg.beiras do vestido tres porUmm ^ i^ 
,„•, du .

miei, um vazio e os oulros con eado {^^ J^ ^
quantia do b5 francos. Vê se por isto que ^ Ju . j^ dü|||ür Eq
uao foi o roubo o movei do crime. . .. .

Manool 8U ventre da Silva Conto.
Aotonio Jusliniano do Miranda.

iiamo conHiiiicm,.

Jo«ó Moreira da Silva.
Miguol Joaquim dn Hocha.

HA* CO IIYI'OTIIi:< AIIIO

Joüo Hodrigucs Saraiva.
Manoel Josò Soares.

CAIXA KIOXMIKI

Aloxindro Collares Moroira.

CoiihiiImiIo de l*orln»na «m Itlara-
nluio,

Nilo so tendo oHectundo no dia l" do_cor
rente, a renda dos escravos Cilllto o Euie-
liiit, nerieucunieí ao espolio de DiooUio Jo>e
do Pilau, lucilam su u«^ainuiilo proputib

ipaia »referida vinda, quo deverá ler lugar
ino dia 8 do corr.mto, ás 11 horas da manha,

cm puno.
| Maraubão, 3 do março .Io 1H70.

Luiz Correia Imreiro,

El ca roK.nl.' do consulado.

Ilciitlltnciitv

Alfm.legadp I a .lf« março.
I a o.

M:7lli,5RÍ)0,
0:090^330'o foi o roubo o movei do crime. j d Q Aifmdoga dei ¦ 

J¦en
A cabeça e,là bem conservada; o venlre ^So.-al^íanhuo 0 de março de 1879 &mm provindal da

i rasgado de oito a baixo; o ligado cor _0 .fa 
n ^ [tii[{)S (le |i!l(M Juftü do

Io em dous. Nota-se quo us veias o artéria lMoracs M.»r.i..3.—talava uma ostainp.lhu do ,r ... n-s que coinmun çao com o coração forao rdlB.—Gerliüco 
que procurando a MoVimClltO marítimo.

cortadas, afim de suspender-se immediata m ^ tH i{i Sllvj p.ira

[Mil
A ESTAÇÃO

(i.n MhImoii)

Jl.nNAI. ILLUSTflADO 1'AI.A FAMIMA

DEDICADO AS SENHORAS HUA-
SILEUIAS

foi rasgado de oito a baixo; o ligado cor ZTÕ~übêÍÍi&ode proTeãtos de laias Joilo do
tado em dous. Nota-se quo us veias o artéria M«,ia>. J.foiwà uma estampilha do
as que coinmun çào com o coração forno ,
cortadas, afim de suspender-- ¦••••"

mente a ci.culaçào do sangue
0 assassino foi preso. Chama-se Debeíi,

deve ter 65 annos.
Logo que se soube a noticia do crimo

as suspeitas recalitrão sobre aquelle indivi
duo, que loi visto na terde do crime ii a
ma tavarna, em compaulna de uma mu-

Debeíí foi preso na oceasião em que en i • 
Q de fm _-Joüo (

trava para casa, confessou aos gen.larmes _^M unlil estampilha
que tmha andado com a victima. mas negou
o assassinato. Todos os indícios suo con
Ira elle.

Conduzido perante o tribunal, através-
sou as tuas, rindo ironicamente da multidão,

João ChrysOstoino da biieurtiaçào Silva para
faser lhe a ultimação de qu i acima so trata
Iui informado por pessoas Udedignas quo elle
se uch.i no Hio de Jaueiro.—-O referido é ver
dade o dou fé. -Maranhão ü ue março de
1879.—•Ootticutl do justiça Haiinuiido No-
nulo Viena Martins.—fará constar passei
este que vui aflixado uo lugar üo costume
e publicado pola imprensa.—Maranhão ü .le"""" ' do Moraes Marlins

do dusentos reis.

Vnporea li nalilr.

Paril—üalduron,em7 4 tardo.
Coará e esculu—Martinho, om 9, á moin

noite.

Joâo de Moraes Martins labellião de proles-
Ius de letras k.

Faço saber que cm meu poder e cartório
que o ameaçava. QXlslc uma jetia (jj qu.miia do reis '270^

E' um velho franzino; costa ate a acre- m proteâldllü por f„|la de pagamento
ditar corao tivesse forças para praticar tao ach3n(lo .e ausenl0 0 aceilanto, como ctus
horroroso ciime. I ^ j,, cerndào o diante transcripta, pur es-

ÍÍSK W^ l0 ° intimo para p gorou d.r a rasão pur-
Zecm ob. se om um telhado de que não paga a du, letra, tacarr, go a „f-

5 viuúltemiits strect, que é uma das ruas ÜJtal de justiça Uaimniido Nunaatü Viena

mais bonitas de Londres. Méritos de intimar a Viconte bc.ippe da
Para a illurainagaõ v..o se collocar de esra Cost i Kstrellí pura pagar ou dar a lusao,

ro, a espaço, e no ceoiro da coberta de cys p0rqie não paga uma lelra da qu .otta de
tal, locos de lua ele irica, que projeclaraõ os rm _io&, sucadu pur Manoel Joaquim Fer
seus resplendores do cima para baixo cora nanfje8| acellü pu|u uao listrella, e endossa-
uma claridade que competirá com a do dia. j, ^uu k compan

para a venlilaçaõ haverá grande abe, luras
no telhado de crystal, dispo-las dn inod . que
naõ possa cab.r nem chuva nem neve ua rua,
sendo cortadas ao mesmo lempo as grandes
coirento>de ar.

uímmum novata.—No domingo rezio no
convênio de Sauiu Autonio as si.as pnmfiras
missas os seguintes uuvus sacerUotos, sis.:
Jufè G.iuçalies Se.tj... Canuo iNuonato oa
Silva, José S l>eslie Ahes de Mirauda e Ho
bn.io José Saraiva.

No dia anleiior lhes será touferida a or-
dem de presbytero.

Serão eslas as missas:
üo sr. Padre Cai mo ás 5 horas, dosr. pa- r-~ r

die Saraiva ás C, do sr. paiire Soitj. ás 7 e março de 1879 —Joào de Moraes Martins
do sr. padre Mirauda ás 8, seodo esla com .—Estava uma estampilha de duzentos reis.
lermão ao Evangelho.

Vaporen oM|ier»dR,o

Liverpool <¦ Lisboa—Bragança, em 11.
Pari—Piiin.iisi', em 13.
Ceará o escala—Gurupy, em 1Í5.
Itio o cBcak—Calderon, om 7.

Mu iou n carg».

Porto—Firmeza, u -\ A. de Lima A O
Porto—AlUawja, u Moroira A táamiva.
Pará—Angélica, n A. C. Fragoso.
Paru o Ni A Yoik—J. ü. K-. k u C. (J da

S. Rosa.

Xuvlo A ileMcnrga.

Porto—Maria Carolina, vários gêneros.
Navio» cM|icrndoH.

Publlca-NO « SS e n .IO üo end» mei
Um anuo dojorual ci.Blem cerca de 2,000

gravuras de modas o delicados trabalhos do
'w11"' .... .1

-li lit dos figurinos coloridos á a^narella,
ii folhas rapruduilodo 301) tiiulücs em ta-
uiat.lio naiural o lirando ocmero do riscos
inini.es, monogrammss, modelos, etc, etc.

ü leito, dará o unni.usamento, explica
todos os desenhus, além da pa.to noticiosa,
recrealiva o ut.l. . ,

Preç.i annual: Côrle, 12,5000. Províncias
14^000, cada nuwero avuiju. ItfOÜO.

Assigua-se ua livraria do» edictores

Lombacrls i" C-
1 Hu.» dou Ourives 9" 

HIO Uli JANEIRO.

LEILÕES.

I«i«-i\ folril IS do a-.irii-aila-

O agente Teixeira

om seu armnzeni, fura leilão do mobília
moveis, como sejam guarda louças, ban-

oos para escripta, ditos para jantar, tou*
cait r k, o nu. los oulros obisctOS.

Mnuiiliiiü, I» uo março de 1870.
A'8 11 1|1

Leilílo de um prédio.
Qiiliil» relrn ia do rurr«ul«

uo niiiiiizem.lo agento Nurciao Josô
Teixeira

Seríi vi.iidi.lo por ordem do inventariai»-
tu dos bens .1» dr. EiiCttfQaçío, autorisado
polo illm. sr. dr. jtti7. de capellsB e resíduos,
o pre.tm dt! rua .Ia Cruz ll, V,\ conBlruido
do pedra c cal c madeira, em terreno fo-
Miro a Santa C'sa .Ia Mizchcoidia.oqsel
foi evolindo por l2:00O,5ü'JO,

Maranhão, G de março dc 1879.
Ao in io dia.

Quitanda,
Manoel Antônio Soares, passa a aua qui*

landa sita a ru^ .la Cruz n. 16, bem atro-
guezada, com puuco fundos, o muilo bom
canto. Quem n pretender dirija-se a mesma.

Maranhão G do março de 1879.

• •¦ •- ¦

Rio—Cintra, it Castro Souza A C.
,, „...,, „ ........... Pernam buco—Florida, a ordem.

da a Castro Souza k Companhia -Mara- Rio-Fortnosn, a Cui/, da Serra Pinto,
nhíio G de março de 1879.-0 tanellião de C.irdtlí-0. of üevont, a J. M. da Silva,

protesto de letras João de Moraes Martins. N_-lou .orlou no porio.—Cstava um., estaiupiilia de duzentos rs.
—Certifico que procurando a Vicente Felip v/apor brasileiro—Alcântara,
pe da Costa listiellj para fazer lhe a inti- Barca portugueza—Âlliaça,
m.çào de que acima s« truta Iui informado
pur pessoas fidedignas que elle uao se acha
nesta cidade e stu le.uio.—O referido é
verdade e dou fé —Marauhào 6 de março de
1879.—0 ollic.al de justiça Raimundo No
nato Vieira Martins.—Para constar passei

leste que vai allixado no lugar do coslume e
publicado pela imprensa.—Maranhão 6 de

Gacliorrmhadesapparecida
Desappareceu hoje pela manhã uma

cacboiiinba felpuda, que ac de ptlo nome
d'. /lmn/ie/ri/e,lev 'n lo ura feinso no pescoçn,
amnrrtido em uniii fita encimada.

Quem a liver encontra-lo e apprehea-
didu lata um Ic-vor mandando leval-a
íua da Palma n. 72 ou á rui da listrell
ii. 30, pelo que será gtatlücado, querendo

Maranhão, 5 do março de 1879.

porl —firmeza.
< —Maria Carolina,

Patacho « — Augolica. _
Lugnr iiiiH-iiciiiiu—J. 11. Kirk.
Vojiur lírosiloiro—Lamogo.

Avisos Marítimos

MALAS
Acabão .le receber pelo vapr «Bruswck»

tiiiillus de diversos tuuianlios, e saccos com
uai as, para viagem próprios para bomom
i: senhora, bolças
o mesmo tini.

frascos empiilhados parn

S. LUIZ
Associação Dramática!

Domingo O '"e morço «1« IH?0.

Primeiro espectaculo variado.

E«trca d" rc!k Léon'"o VilHol e Ipnrlque
! D-f-üir. srtistís fmprp7Ps já npp^odidna nas
Crtadps d ' llio i}r- ,la"P;rn o P-jrá. coadju-

va.l"S p- los "iis'?<! Lim-i, Silveira o d. Lod
(.nria, qne de pisiAgoiu i'."ra o Sul tencios
nam dar nesia u.duue olbon<< efpect3colo0
variados. p?ia o. q.iüüs pedem a prolecçS
do illustrado puüi»co u.iU capital.

1.» PAUTE.

Depois de executada peli orebestra, aob
a diitcção uo mctsiru Loucadio Raiol, a su
bliuie pulka i S-iitimb^ueu i prodncçüo do
disiiociu uiuesiiu iiuauubeusí. Colas; subira
a sCLüa ^nU priiueira mvi uesla epocha a
cli.sioaa ü seu.piu bi;m acceha comedia em
1 acta, onidUa oo musica:

EDITAES.
0 dr. Joaquim da Costa barradas, juiz de

direito da 2* vara da comarca da capi

COMMERCIO.
PUlitll MCIUIlUill.

Semana de 3 a 8 de marco de 1871).

jáNii

COMPANHIA OB NAVEGAÇÃO A VAPOB 00
MAIUNHAO.

Para o Coar&e cucnla.

Cliupetas para cigarro A cria(la impagaYel
Escolliiilo Bortimento desto artigo.

Cartas para jogar
Da melhor qualidado com cantos lizos

o dourados.

Cordas para violão
Do mais acreditado fabricante (Veste ar

| tigo.

direito aa z. vuri* «w w»'».w "•• --*•• numíiou uc o u o uu iumv« u^ a^."

tal e dos feitos da fazenda da provincia do Algodão  JJJArroz pilado grando.
« traçado ou ui.udo.
t com casca

| Assucar mascavo
v branco 
« relinado

CBssivaium.io uu . ^- •——-¦- • ---.;- rapadura. ..
clusão dos domingos e dias sanlos, se nade Azcjtc (ie carrupaio.
......m,i,r is ni.riAü da» r.a/as das audiências „ ^ guigolun.

Maranhão &

Faz saber aos que este edital virem, que
no dia 4 do correute mez, em que são Un
dos os dias da lei e estylo, e correrão sue
cessivamenie do 7 do nusuio mez, com ex

380
UU

801)
SOU
üoU
41U
3UU

i\i
190

arrematar ás porus das cazas das audiências „ uo B01(i011ul  „»-
oubltcas, pavimento térreo do edificto onde Aguardoute restilo......  IJ»
funeciona o Tribunal da Relação, depois ddS « destilada de Jb grãos -»*»«
onze boras da maubã, á quem nui* der e Bagoa de ma.nona
meibor laoço offetecer, o seguinte: Ü.loceu Banha de porco
tas braças quadradas de ler. as.no lugar deuo Ujatâo
minado «Tuiiraaa» districlo de Bacur.panao, C ""• • •;;;;•.

lermo de Cu. urupü e comarca de Guimarães, \^J^';;;;;;;;
avaliadrs p.r um como e duzeDles mil reis o ^ .^
(1:2000000 rs.)-Doze acções do Banco Couru8 verde8 de boi
Commércial desta província, do valor nn i e espichados  U'oM
miual de cem mil reis cada uma, e avalia . „ baigados seccos  3íU
das por cento trinta e quatro mil reis, im „ de veado  *«»
nurtaodo iodas em «m couto seiscenlos e oito Cigarros de palha  a#ww
mil reis (1:608^000 sr.) Bens estes peileu tavas uu leijao  «J

Tentes â beranc- du f .llec.do José Jorge, iu Farmliu d agua  IM

veuu.iados por este jouo de conformidade Kfârutà!'.'...'..'.'.. MO
com o qoe .equereo o teslameule.ro e 

pro 
« 

2SE* .V,....*.... 7U0
curador uus interessados auzeutes, João Ur Hmm fülhaibom  lfiUUO
!Ô.. do Mello, e seguudo o parecer do res a em moiho {úm  3ÔO00
pethvo duutor pi ocurador Usual, aüm de „ (olü   \|AbOO
loao quo seja liquidada a m sum heiauça, ^umma dc pexe gtaudo  8#j>ü0
uagar aa a décima delia á fuzeuda provin , unude  HW
ciai. Quem pila uelkS quiser lauçar o po Geigelniem grão  »»»
deià fazer no esctiptu du piaça que traz o Genebra
olttisial de semaua sorvmdo ao poi tetro oo .ttoide.cauaa
Mitorio do escrivão abaixo noiueildo, ou «o pito
• -",.. 

i

Seguirá no dia 9 do
corrente ás 6 horas da

tàrte o vapor Maranhão.
Recebe cai gas alé o dia b as 4 horas da . , ,

kil° tarde e fecha-se o expediente na gerencia InstrumeiltOS para Daiiaatte
8 no dia 8 ás 3. IÜUSÍCa

Maranhão, 4 de março de 1879.
Um sortimento dos melhores auctoreR.

Violões e rabecas
De primeira qualidade.

Brinquedos para criança
O mais escolhido sortiiuonto.

Deposito homoepatliico

iou «
IÜÜ a
123 « .
333 « l
33U « j
13U| a i j
üUO litro ;/&<--_>_..nn a ','yfy, ijnllo

u JxJ_wS*W»—*^m

Par* a Mearim.

Seguirá no dia 12 do
corrente á 1 hora da tar-

kilo I?Tlwpo7~GÜaxenduba.
Recebem-se encommendas até üs IU

horas da manhã e fecha-se o expediente
ao meio dia.

Maranhão, 6 de março üe 1879.

«
«
«
a
»

um
a

kilo
<

mil
kilo

a
a
a
«
a

ANNUNCIOS

Banco do Maranhilo.

reis por

200
UO

120

Oo dia lOdo corrento mez em dianto,
rias liai horas da tarde, paga-se o divi

kilo adVdo42Memestre,flod^28dop
v p. fevereiro, na razão de 40JOO
« acção
«

litro

jjj0 director secretario..

Maranhão, 4 de iwço de 1879.
João benlo de barros,

de Mr. Weber e Catallan.
Alôru destas especialidades encontrarão

os nossos freguezoB. todos os artigos pro
lírios .lo estabelecimento. Livros de ins
trucçSo, leis, medicina, romances e poe
HÚ.rf CV. &. Livros em branco para oscnptu
vacilo oonformo lesejarem,

Vondoin por pregos módicos

ANTÔNIO P.GRBIB/. RAMOS DE

ALMEIDA A C.a

Livraria Uniwjrsal

RUA DA PALMA,

na qual lomatão parte os srs. Lima, Sq
veira, Henrique e d. Ludgaria.

2.» PARTli.

Por Mlle. Leonie a cançoneta

Segue se

LE YIEÜX PROFESSEM
cançoneta cômica pelo sr. Hínrique

Por Mlle. Lèonie a cbtsiosa cançoneta
lundu.

Eu gosto da côr morena.
3.» PAUTE.

Pelo sr. Silveira a scena cômica

UM ALHO
4." PARTE.

Terminará o espectaculo com a magoifica
comedia eo 1 acto ornada de musica que
tantos applausos lem merecido nos theatro»
do Bio de Janeiro, onde por muitas vezes
tem sido representada:

Nho Quim
PERSON,\GENS. ACTORÊ3.
Nno Quim Sr. Silveira.
Mr.Tous Henrique,
Pn-ncois Sr- L.iciii.
W |e x MHô. Leonie.
il .«ia. !>• Ludgaria.

A acção passa-se uo Itio de Janeiro.

I. principiar* 4» • fcaraa^

1



Pl-bLÍÇ/lDOH bM\ Af-IIlísSl.

lil AA
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í RlOiVf E DE SOCCORRO.
DECRETO ti. r»v.i,. DE 18 DE ABIilL ÜE 1S7-Í

WMWWW'

ü conselho fiscal da Caixa Econômica o Monto do Soe-
corro dVsta provincia deliberou quo no dia 8 ilo março
vhrtouro pelas 11 1|-..'horas do.raunh.ft sejilo vendidos em
leilflQ publico do agente Costa Basto os seguintes objectos
dc ouro, prata c diamantes empenhados i_'estoe>tabeicei-
mento econstautes das cuutellas vencidas deus. 110, Mo,
147, 159, Lffõ, 171,190,192, 11)0,212, 2U 215. 210,
Jálll. 836, 241,242,245, 240, 252, 258, 26*2, 203, «10,
271-5 274 e .77.

-DE OURO-

GALLIEN&PRINCE
Negociantes-Comniissionarios o Agentes de PublMdaao

PARIS, 36, RUA DE LAFAYETTE, 38, PABI3

Í dd comprar Ioda l *SoTSS^^m«*«

JÓIAS «-ORIVESARIA.
BEtOGIOS «LÂMPADAS
BRONZES,
TRASTES.
LIVROS.

Knrrim-gllo
iodai...|u..ii.i-. ipu

PERFUMARIA,
PHARMACIA,
VINHOS «LICORES.
MASSAS«CONSERVAS

:l ii .n'i i 1.

CHOCOLATES.

MACHINAS . npor,
MACHINAS ......;i,-,

MACHINAS dt i.n i
mu.

CARROS.
GRAXAS «VERNIZES.

TINTAS d» Imprimir.
TINTAS di t-i-Tiir.
TVPOS.
PIANOS.
BURRAS.

¦ ¦ ¦_, An.-r.i-ii-¦ij-..r.'ii)_qii--.-i.u. ¦»¦ " I I ** ' '* MDWMWW —

Venda do todas as moimdorlas mandada* om consignação.

catai.. on (lni mcrciulorlii*» dcnliinadaii.

Trez crucilixos
Uma imagâin »la ConcelçSo.
Dois relicai ios.
Um coroç o
Cinco medalhas
Uma cruz.
Cirfcq allineles de pcilo."("*•'. *i iranscflliiis.

•' lNv.ó'C'1'dOOS.
..¦.II-.. .

Dois collares.
Uma volla.
Quatro c meio paro8.de puleciras.
ire/, pares de brincos.
Quatorze pares du iw.el.is.
Tre/. cad ias para relog o.
Dois relógios
Dois pares do botões*
Um par do tieiilinlios.

Durante a ExposlçHo <le 1878, Mtfl Jnrn.il podord «cr lido |

cm 
"« 

dOB Bflri OALLIEN * PRINCE, « rua do

Lalayotte, n" 30, em Parle.

OT <!

5fêEtósa»*ss*^^' : ella.

Aviso.

t* _.'/\'í,H*"

1'IIIX

üm feiche, uma chave e dez encastores.

-Dl. PIÍATA-

Uma sal*a.
Doze colheres para soupa.
Um relógio.

Doze colheres para cbá.
Unia colher de lirar soupa.
Uma colher de lirar as.ncar.

-DE BRILHANTES-

Um anel de ouro cem um brilhante grando.

Convido nois. os mutuários das referidas cauKdias a virem resgatar os nhjccins rei
•Af.fitr.o_ alé a venera do dia mencionado, pagando a importância d. emnresiimo. juros
l m-iis 

'.Woe/as. 
e lambem laço publico que duranleos irez ulumob om umi» umi u ;

x sao do Ul'- eslavo laes objectos patentes ntoUi i lalntan -imento ondo p der.o sur;

t.mn nados . i
A correiaiícm de dois por cento será pelo comprailur paga ao mencionado agente.

Maranh o 2ü du I*everuiro de 1871). q 
^ ^

flUNÜ.CO DE C. SEIUU.

MUITA ATTENGÃG
SAMPAIO A C.a an! c-pâo se dr-.''e |á ?

preVui.ic ii-. i* bp ílavi! put i ¦¦¦. quo i in *-eu
CBiabeltC inen.i. *>e eücoti ra ¦¦ qun ioc ha
*.er d-i on-ili' r gn*io era cax-i-b _ propius
para as fe Ias, ^-.im com i

* Amêndoas e confeitos,
Sondo cerco, nm BaZ\R, os fumantes

•Encontrarão os m Jhi.res

CHAUuTOS E 0ISAE110S

conirarão toda a serie de conser.?•*•

Francezas e nacionaes

6 teo*ros de primeira qn.li«l»de, rão esqoe

cendo os docas em calda o seccos, Mios no

paiz. dos qo-ias sr.o os únicas depoiitarios.

<Xudo _ie vcnilc ú vontade do com
pr mlui*.

Roa do Sol-canto com a do Egypto

MARANHÃO

_ SAMPAIO &C.

ENSINO PAETIÒULAk|
SI 6
w( Do professor

Sandes Junior,
Aula da InsIrucçSo 'primaria das

10 áa2 heras da larde

Grammatfr.a geral e francez das
5 ás 6 lr2 horas da larde

HUA FOBHOXA Ti.

Ossos e cobre velho*

llompfvsn ra quitanda do Vjra-Mnndo
Hqviini dt ron da Paiipa, a paga se mtJüor
bí çntro qualquer comprador.

Rico fagueiro.
Exsie a ventla nn escriptorio de José

M letiu ila S.íva, Lurgo de Palueio n. 10
uin lico l.queiio de li o i I- Cir PHe.
.on*t i.do d*' A ilutias de k-c.s o 4 diUs
Io g.ifos pi-ia ni.z>- .oilidf.sem laniuiibos,

¦2 dúzias dd cclli ios p.na sopa e 2 ddas
ie dilas paiu cliá.

Cartas.
Em cüz. de Moreira k Saraiva, no Becco

(1'Al.jtidega, existem trez cartas pma os
seguintes senhores: üayirtun.lo M;igno
da Silva, Pedro Pereira Biihozà e Joaquim

, Maria de Souza.

Farinlia peitoral ferrugino-
sa da fabrica Franco,

Recommendaíla como precioso alimento
repurador eexeelleole lonicn r.econslituin
te, esta farinha, a uxica legalmente aucio
risada e privilegiada em Portugal oode o
dc uso quasi geral lia muilos iinnos, ap

pli:a se com o mais reconhecido proveito
em pessoas débeis, nas que padecem do

peito em convallescenles de qualquer do
onças, em crianças, anêmicos, e em gf-rel
nos que carecem de força no oig^njsrao.

Depssilo geral no Marnhão.—Abreu &
Ribas-,

SEMENTES PARA HOM
das seguintes qualidades

Aipo
Allace
Coeniro
Nabos
Pioif-nlSo

Conve Aza de Cântaro.
í branca.
í Marciana.
» Triindinda

R liam s
Hahaoeles
Salsa
Senurt-lha
Tomates

Vendem-se na

PHARMACIA E DROGARIA

DE

Vidal & Marqu.s.

!.,%ío.coo m

Ui:r,(Oi|.|;x. a NAOtONAL Dl 16,000 (¦*«•

íriDÍí r * !•'• • lou no a T. Urorte
Mr.ll.M.lIA NA BaPOlIQAO DK PAWS 1875
:¦'.•'- elORlnso d Arndcmla t>» * ¦ ¦ i

l-'xlrnctn completo r/.in 8 quinai

Reconstituinte, tenico e febrifugo.
v,.m,oFERRUGINOSOA Onlnn-T.nrncho .• mn rll.rtrftpra»l*iv»*l .nn-

irn.io a lolalhliiii ,|"¦, numcrowi principio* 
*tm

tro» Mpccloa .Io .|uiua Ismnrciln, vcrmelba o

Suníriortdaio lu-m c<m*ilalnil-, nm hospltncs,
iliir.-intc. irinU nnnn< «le »UCCM«01, ronira n falia (lo
Àircu i.n ifVinT,..i.i, m a/Tecçoei ií» «-(0*11090,
conealMcençoi mídio domoradai, « contra a*
[ebrct anlijas o rcbildca

Exlslr sem
pro a assigna-
lura. Js^Eé^cAt

O r.MTo «oluvcl e n quina reunidos conutltucm o
tratamento niparaílor mal3 poderoso da modl-
clna.

A iinliu o-.llnuil.-i o di. vida aos orgafts entra-
qucel-O-, f> torro ili ao sangue a lorça o a cor (pio
oomtltuo a saudo.

lteontimt.ndado conlra a dctilidadc camada
prla eilailr ou pela* fadigai, contra a pobreza do
aangu.', chloroic, fraque:* depois do parto.

PAIUS, n* 22, rua Drouot, o em todu ai
pliarinaclas.

De-ioulo no Maranhão, FERREIRA e C, roa do Sol.*

A LA REINE DES FLEURS I CITE IVIDIQ
ESTABELECIMENTO FUNDADO EM 1774 LEI I C U llllU

para o Frescor, o Brilho e a Bcllcxa da tes.

Perfumaria especial tom kilo d'lrli.

VERDApEIRO
SABÃO de SUCO de ALFACE

o melhor dos saiões da toucador.

PERFUMAI.IA FASHIONABLE
AÕ

OPOPANAX
Mao-Tcha

Dentifricio Chinez.
10, Boulevard de Strasbourg, 10 I..Í.PlVER,tmico depositaiuo na Euiiopa.

.»*.0i:.-í_:.r_r^EoLLA8 ^ «titoíídon™ioa
¦**° Qualidade uicomparactl.

DBP08IT0S NAS PMKCIPABS PKnPIIMABlA9,PHAHMACIAS B GABBI..BinBIB03 DA America

]^m. Ê$ik Njraj

Is

*S-S*fi.f**^**5Cíí^.-í**::-%!w.-**/.

PRODÜCTOS • %
.-, *,\ a*.' si r*- a "?-'*' '

Iptlldu pela U\M ii 1V.Í' *s ih *!!'til

2, MU WS LlO.SS-ST-PAUlu íj
*-^0 p.ívih o- -

ii T»? i ' '1
\ ¦¦- Sfflp '¦¦¦ fi ••'' ...' ¦¦< l i «A f.i
H i\{í_ v \í u <- tiv- u s u í-1 •( y i

de casca *!e 1 irau.la *M'*rt,.t, w

Iodureto d*. Potássio j*/
.' Romedlo lufalllrcl eonti-ari AjfMfbti» .-scrti- -A
a pliukriH, tubcrr.uhiá*, chiiciiwii*, rf*m>.«* ;j
j (.-ou, (umot-ri brancos, slanduía* nu pei"), *,J
j neciiicntn tuphitltico* leoundarias c Heron £%

* Wo», ele., elo, , ]
,}}

dt cí*-.:. ti5 Uiar.JaRiparia
Rooon-n--". !-d por tfsilos ou n!"ilicoa para Ij
r.'g..'ni 12... ao runoçbua do iijíoiiiBjo c Wo '•''
iiiicímo. ji

f!t dicuc.i dc laruii.l» e dt quaisla
;' tWJ.r.tt, »o
j Proto-Iodureto ds Ferro
1 O estado lii|ul.lo o o mollipi' mnl.i d.- ino- W
h oi.l.ir o r.>rro conlra oa c-ret /m ' •',.«. i-.rflo- h
ji re« ir.mcai, nj irn iijilaridad^-s e (alta Ju g

Kl M_«M*i#Mii_*m.(t ,. __¦-_.i>>„i>.i a si . i*i'l.itin-,it\ $i1

Kada mais do linlai progressivasfAn.v oi cíiii uos «iiancoi

«. !_

DO DOUTOR

i James SMITHSONl

t Para dar Immediata-Wr».1
} mente aos caticllos e a *» **>

sSSP.

Com esta tlnclura n3o ha no-
ccssldade ile lavar a caberá nem
niilus nem dciiols, a sua aplica-
rão lie 1'u.cil o o resultado lio
prompto; não mancha a pellonem damnlflco a saude.

A caixa completa, G francos.
Em casa do L. LEGRAND, perfumisla

cm 1'arls, c nos iirlncipáoí
|iorfiiini>bs da Amãrlca.

Desconfiar das Falsificações de
Alemanha sob os nomes L. Logros o C*

o outros.
Ter muito cui-

dado nuc o pro-
duelo leve a ver-
(ladeira llrma

inclusa ^^^

BI mmitruaçiio, o «namíii s o rarhiUtmo,

tr v;' f\ i ¦ ¦¦ .t« o i-ii r ...
Adi
i!.i essen de larrija amarga, ao

| Brcjsirtícto de Potaásio f
V' ('l(vinlf*.in"!ii«(iiiro roealiii.-HiuMna-..ccrto :
U C¦¦!!•' *.» ,.,'IV*".- ...-(.VCOIII-yO,'!!.!. ..¦..•!(':„•/¦_!¦ ;,)
Hl in-..i.; I'v^.:.-:!.-;¦;•-!«,.»••-!', i-í"./ÍM, n.njn*. ,,
fá /ip.í", i-k/iii.--/ ri ..-." I. ¦¦•¦ '••' "¦••!iv.i".',"'"''. pj
rt c¦iiii.'imi»i:'árfiu .'i'.»- ''-< »)•' nvtk i

JnüenütM

t u.i tbdiia Bi IJai» P-iaJ-raséla» i.«
o Cic;i*:3rlS'_ io (J-.jM. ^lí

'**^SÍNÊ£_---_--9!±t^^^C"

çÉM^1 
*_^E"NES5^

«CREME-ORIZA»""

Esta preparação Incomparavçl
I ° uncluosa o funde-so com facl-«ado. Ella dá frescura o viço a

;<-Uo, lnipeüo as rugas de for-narso no rosto, o faz dcsappa-
vnT, ns J* formadas, conser-vaudo assim a belloza alô a idade

[mais avançada.

ABRE A VONTADE
iniim-riiii nlliiii-iillrlii-i pre.

,i,l.nlim ••¦ «»|i«»Hl«o de
¦•llllll ili-lulilu.

K-iii** con.ftivin pro|)aradn*( do Maxixt
BDgo»í Palmiiu, Pimenllo, Pipipò, .te.'
Adhfto-sn & vondii no— BAZAR ..• d|í
DEZEMBRO.

Lie r de horv a cidreira o cas-
cas de laranja amarga,

E-ld excellenle 'Stnm/iciil jü muito co
níi. cido cu |)tibltcn roormihiTiscg Achão
m> ívcnil.i inuí-liiibiile no- Ü«Z.\I\ 1-UE
DtZKMiiltO.

Vinhedo cnjíi premiado ua
oxijo&ív- o dc l'liiladoli)liiu

K uir..> inuitn- HroroB o frctifus notk
imiís un coihcrvas mnd» Um no

BAZ\R t** DE DEZEMBRO.
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que Iodos o< .."ii-; |.*ilnr|i.i dt cheirw
coiilie.*"i ¦ • M •"1....1.

I ARTIGOS RFXOMMENDADOS ?
j :',C.íjA DIVINA dila «"ia de nuilí. 3
- OLEC QOTifli MB i bdl-ía do*, .-u-'.'.,...
E SLÍXÍl-i ¦J-.NTIFraCOp.itarn.witet
ÍVIJI.-VSn*.; Uo V10J-BTAB |cra lacadm.
CSAB5.0 DH 'CVCTSII.A 

para lomilor,
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V J^inS ;..RTIOO« ACHAMSR tIA fAUHICA

sPAn., 13,rrodT.^V.a 13, mil
™ |V|i?iiis em lol.i* a* frln*lf(K» IVtlncniUu,
i" Mianna-JM e Oibclli ircitui dai írerim.
QUiMJUJiUU KJJUiiiJ¦a.lUlt.-iiLiUUl

Vt.i.l •!..-_¦ e uu .ií <•¦-_/,'iííh em caia dl
ArTOKIO MARUfiO RIBEIRO.

Despacliou-se para o anna-
zom de José Antônio lio-

| driguos de Moura,
I Lü e seda porpria par» vestido:

Fopclinn <J.*; seda e linho.
Cnssns lisns (*m [irç.s rie 18 metros.
Mursulina preta.
DiU buinca dn diversos gostos.'
Dila de cor idem.
Puno d'uljjod;Yi. 2 larguras próprio para

Icnções o toulh.S'
Dito do linbo Je cor próprio para coli

chões e cobertas o muitos outros ailigcs
os quaes so vendem muito em conta paia
quid r

RUA DA ESTRELLA N. 11.
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E CONSERVADOR DA PELLE
I Produzindo um verdadeiro banho de leite.
: Reconhecido pela Faculdade do Paris como o MIM

Íenitivo para a pcüe.

! ARTIGOS REMEMOS
GOTAS CONCENTRADAS rara o tato.
OLEOCOME para a bclICM dos cabcllos.
ELIXIR DENTIFRICOparas-inearatccM.;

: VINAGRE do VIOLETAS para U*
; ÁGUA DIVINA dita água de saude.

[ gS.ES J_RTIOOS AOHAM-SS MA JaBRICA

: paris, 13, me d'Enghien, 13, PM»|
¦ Dciwsitos era todas as principaes Períomlstas, 3
: Pharmarias e CabclUlrciroa das Amonca». J
aimumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim*^^

CoMoedasde ouro e prata
renipráo com prêmio—

| ira & Saraiva,
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P liste novo oleo unetuoso c nutritivo coi"8™*!!1
| Indelinidamenle e tem a proprledrde de dar MIM1

llexibilidade aos cabcllos.

i, ARTIGOS aECOMMENDADOS
P ÁGUA DIVINA dita água de saude.

J3Í.mR DENTIFRIGO jaráancaríM»^" 
VINAGRE DE VIOLETAS pirí to»*»»

: SABÃO DE LACTEINA para tone*-
:GOTAS CONCENTRADAS.

l' 7;..',.r.!- J.RTIOOS AOHAM-SB MA JAB-II»

s PARIS, 13, me daEngblen. 13. PAH|5j
DcmIIos em iodas as principaes PctIiiwiI*

U Plinnnaclas o Caliollclrclros das itneriOJ.
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