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0 Diário do Rio de Janeiro , propriedade de Nicoláo Lobo Vianna, publica-se nos dias quo não forem de guarda , e subscreve-se na typografla da rua d'Ajuda n, 79 , a 12-JroOO ri.1'
por anno: para lóra da c.rl. tS$0_0 rs.--»--Mos annuncios pagar-se-ha uma retribuição rasoavel. — A correspondência deve ser dirigida, franca deporto, ao Editor do Diário.
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NA ciriadp de INietheroy , rua da Con-
' 

ccioão n. 54-; loja dos Srs Cc7.ur ecomp.,
! vende se e aceitâo-sc assignaturas para o

Diário do Rio.
ygjgB mui T tâ lll i mm "Tinu

CORREIOS. /

Hoje (2) parte o correio para S. Paulo , e
deve chegar o de Cantagüüo.

VARIEDADES. 1

Fenômenos — Escrevem de Pa lencia a um
jornal de Madrid o seguinte :

« Segunda feira apresentou-se aqui o ho-
risonte cuberío de espessas nuvens , e depois
d'isto a terra exalava um va-jor fétido . vendo-
se ao mesmo tempo todo o campo cuber.lo de
uns animaes similhantes aos ratos, e tendo
as suas mesmas dimensões, côr e figura,
e dilTerindo só ern terem as orelhas mais cha-
tas e branca a parte inferior do corpo Nas
casas também se encontrarão , mortos ou vi-
vos, muitíssimos d'est(-is animaes Ninguém
pôde explicar esta app»rição repentina, por-
que nos dias anteriores nada se linha visto,
quo desse motivo a julgar que houvessem sido
criados, por effeito da chuva, ou de algum
fenômeno nthmosferico , como freqüentemente
aconteco com muitos insectos. Diz-se (e islo
já infunde crenças de outra espécie) quo esta
praga nSo drsapparecerá em quanto náo for
exorcisada pelo cura da (aroquia: assim o
afíirmáo geralmente , e se não lora o credito
que nos merece a pessoa que d'isto nos infor-
ma , tomaríamos tudo por uma fábula.

« Vfio mais apparições. •— A duns léguas
d'esta capital se formou ..umaJUgOapelo des-
Viamento das águas do canal. e neste sitio
foi visto também no* dias passados, pelos ha-
bitanles d'aquelles contornos, uma ave aqua-
tica disformo, da figura' rie tim g»llo, com
uma Crista muito alta , cantando periódica-
mente à mesma hora , e cujo g'asnido é táo
forte e penetrante que se ouve a duas léguas,
e seguramente se ouviria n'este logar,: se Vel
Ie reinasse ò soçego das aldô-is, quo á mes*
ma distancia o ouvirão. e á cujos moradores
se ouviu contar isto qde expomos. »

abadonem à rancorosa intriga quo o Sr. A
A. diz haver envolvido os próprios amigos,
e com a qual nada temos , nem nos impor-
tam os

Sobro engajamento de marinheiros estran-
geiros, em tempo opporluno responderemos
ao Sr. A. A : agora estamos muito oecupa-
do , procurando certos documentos para dos-
vendar alguns desperdícios quo vão pela re-
partição da marinha O Sr. vi. A náo per-
dera pela demora : dar Ihe-ho mos resposta
cabal O Cabo da Ponte
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CORRESPONDÊNCIA.
IGUASSÚ".

Sr. Redactor —Inclinado como sou a lôr
papeluxos taes como o Br sil, quo se dao
ao desfrute . porque na verdade quem o ler e
tivera mais leve nolicia do Almo revê das Pe-
Ias, diz logo que existe parentesco e identidade
do idéas entre seus redactores, li o Brasil dc 1
do agosto em que diz o engraçado de seu re-
dactor quo o delegado Andrade , do Iguassú ,
è turbulento e anarchista , e isto porque acei-
tou agora esse logar o o de tenente coronel da
cavallaria. Nole se qu, esse Andrade era o
1.* substituto do delegado, assim como era

o major maisaniino do município : por con-
seqüência vej i V. S. quantos turbulentos t
anarcbislas ha por este mundo de Cin isto, ( no
entender do redactor do Brasil }

Note-se mais que esse mesmo Andrade ern
1837 possuiu a ainisade do Exm.0 Sr Pau-
lino José Soares de Souza , de quem tem hon-
roso atteslado; que em 1841 sendo propôs-
10 para ajudante d'orden_ dp commandante
superior da 8.a e 13a legiões, o então presi- apresentação que. quando a authoridade es-
dente da provincia , o i<xn ° visconde de Bae- /tava nus, mãos do seus aluados., re.rutaváo-
pondy , inforrn-iva ao ministro da justiça j se homens casados sò eom o üm-dejjua.s.mu-
d'aqu.'lla época, para ser piesente á S M.jlheres virem ás «ulho idades oITerecer aquillo
Imperial , que o proposto era mui digno ; em . quo antes tinháo recusado; náo selernbráo,
fim , o Exm.0 Sr. Souza Martins em 18.2 di-l que houve quem recrutasse um seu próprio
zia ao hxm.° Sr. Honorio Hermelo 'Carneiro 

jcaixeiro sóporqu», dizem, que tiverão du-

Será com os dois únicos casos que apontáo na
dila representação ?

Examinemos. O primeiro ô a muito falia-
da prisão de Josó Joaquim de Castro , ho-
mem , que segundo creio, foi soldado de tropa
de linha, muito estúpido, e é hojo sargento
da guarda nacinnnl , lem um rancho para
tropas na estrada da policia , com uma ven-
dintia, em a qual elle mesmo diz náo ven-
der uma pipn de .aguardente por nnno Este ho-
mem foi eliminado ã casi dn subdelegado para
indagações, e ahi (talvez insinuado antes,)
portou so com tquella altivez própria de sua
educação , o foi enlão que o subdelegado o
mandou reter no corpo da guarda , d'ondo sa*
hiu por uma ordem do habuas-corpus, que
talvez lhe nao fosse concedida, se o muito hon-
rado doutor juiz de direito podesse ouvir o
juiz que ordenou tal detenção.

O segundo ó a prisão , sem culpa forma-
da, de Antônio Benicio Alvos Penna Paro-
ce, Sr. redactor, que os homens queassig-
naráo aquella representação estavão loucos.
Por ventura uma ronda quo encontra um
sujeito de quem suspeita e o apalpa , achan-
do-lhe aimns prohibidas não* o deve pren-
der ? foi o quo aconteceu e consta do sum*
onirio , e já eslá pronunciado o tal inno-
cente Penna, lendo as testemunhas deposto
o mais que eia possível á tal respeito No-
te-se que, logo quo o sogro do dito Pen*
na , Um.belino Borges Monteiro , soube de tal
prisão , que fwi no mesmo dia , se appre-
sentou ao subdelegado para ser seu íiador;
e, feito isto, fui posto em liberdade. Ora,
será esta maneira mais que recta de pro-
ceder, â que se deva chamar aibitrariedades?
Nao se lembrfi.) estes que assgn.iráo a re-
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COMMUNICADO.
-.', 

:¦ AO SR. A. A
Argue-nos o Sr. A. A. , correspondente do

Diário, de mostrarmos ern nossos artigos re-
sentimento excessivo e espirito de vingança.
Está enganado o correspondente : nao temos
de que resentir-nos o menos de que vingar-
nos: si alguma vez temos usado dn expres-
soes duras, si temos desabririami-nte aceu-
sado o desleixo e o desperdício , é porque ,
como Brasileiro, sentimo? que andem á ma-
troca os negócios da nossa marinha , e que,
em vez dese oecuparem aquelles a quem corre
a obrigação de melhoral-a e se entreguem e

FOLHETIM.

D. SEBASTIÃO-O-DESEJADO. (')
LENDA PORTUGUEZ Vi

POR— F MAI1IA BORDALLO.
IV. I

Santo era el-rei Lul_ de França •
santa sua Icnção. e mui cal li oi leo
a cente que levava runira os Ini-
mlnns (Ia lei de Chrlsto, e Tol des-
baraiado. preso erapllvo.

(Uieroninw de Mendonça. — Jorn. d'Arrlca.)

o bei i o POETA. ¦l
Nao í no«so propósito seguir passo n passo * cipe-aiçao de Arrlca pelo» portos de Lagos. Cadlx, Tanger e•vrilla, nem ainda enlranliarmo-iios com aquelles cen-tenares de avenlurelros rhrlstaos, Já enlão rcrerçadosaos agarenos de Mulcy M-hamet, alé ao campo de Al-caçer-KIblr, nem indagar si atiendldos os conselhos dbsvelhos rronlelros. c alé es do Xerife e seus capilãcs.¦IOIU a salvação era possível: e menos descrever alta-laina de 4 de -agosto. que não lem ella pi.ucos disto-riaüores, a par dos quaes só mostraríamos pouquIdadep pohreta : correremos um véu sobre as façanhas do reiporluguei, (im MUÍ vassallose dos estrangeiros que lauta<-'->r"R(*m ««Irritarão.
Um »6 dl»!.... algumas horas! — e trinta mil eadi-"res de senhores e ?le escravos, nivelados pelo anjo da¦n<»rte. mosirava'o at feridas por onde a vida se lhes es-

___-_" e ^"•)r•¦,• o «fal. iranirurmailò enfio em um••go de sangue, ou erio arriilulos na corrente do Lucus,
O Vltfa Dtorfe dl 17, 11 es» deMKm.ro.

Leão que ol.° substituto do juiz municipa
de orphao ,e d Igado de policia, Manuel dos
Santos de Andrade, sei via com geral aceita-
çao Ora, á vista d'esles precedentes, creio qua
merecem uma gargalhada os engraçados ditos
d'ri redactor do Brasl, que talvez fosse de-
putado provincial com o volo d'esse que in-
cuíca anurchist. turbulento.

No siipplementodo tal Brasil, n. 580 , tor-
no a encontrar matéria nova : poOm esta tigi.-
ra è mais fino , é uma representação á S. M.
o Imperador, por um nós abaixo assignados
de quasi todos os demiltidos modernamente ,
e enlre esses assignados , figura um meirinho
do juiz de paz Bòrríardo de tal, um liberto
Mariano , quo sendo a pouco tempo também
meirinho , hoje é procurudor, e em fim ou-
tros que taes. K sao esles os homens quo
pedem a S. M. I repressão dos abusose cri-
mes commettiitos pelas autoridades do mu-
nicipio de l^u.issú ? Ora. Sr. redactor, é ne-
cessam, ler um pouco de atrevimento para tal
lazer : pois esses homens nao lôm •'• lei da
responsabilidade a que recorrer . Mas como
hao de elles provar essa responsabilidade?

vidas no ajuste do contas? nfio se lembra»
das prisões injustas de 1842 , para as quaes
os primeiros homens--dá- villa forào seryir
de meirinhos, acompanhando, o delegado de
enlao: para, se effectuar, essas mesmas pri-
soes? nflo.se leinbrao* das.;ordena irrisórias
e edities exlravaiianles, que iil_uem bem cò-
nhecido mandou executur? náo se lembrai,
que ha quem saiba de cousas mui galantes,
em negócios particulares, e princípios de for-
luna? Pfclo que levo dito parece-me que os
assignantes da tal rep esentaçfio erao os ho-
mens que estavão menos nii caso de a fa-
zorern ; porôm como tal praticarão , eu tam
bem me irei diveitindo quando tiver vagar.

Sou, Sr. redactor — Um prudente, mas
teimozo.

mais vermelho que o Erllhréú por espaço de alguns
dias.

Tres reis se perder.ie também: Mulel Molucoesplrou
dc um arcesso Teliril nu meio do combate, o Xarife pre-clpitmi-.se no Lucus, e D. Sebasilão oh ! d'essc uln-
jíiicrn soube enlão o destino, e porventura em tempo
algum se conheceu realmente.

Depois dc mil gentilezas de armas, o rei cavalleiro se
eiilranhou . adaga em punho, pelas cohortes mouriscas:
n sua espada iuiilliava a do anjo do extermínio, le-
vava a morle aquelles que tocava na passagem I desappa-
receu entre mil alfanges.— E' quanto dizem os Portu-
guc/es que, últimos, o virão — D. Luiz de Lima. e Luiz
de Brito, o salvador do estandarte real, ambos depois
prisioneiros.

Aonde conduzirão pois o rei ou o seu cadáver? Mor-
reu, foi prisioneiro ou salvou-se? O Lucus nâo o envolveu
em suas águas, aliás o seu corpo apparrc.r. como o do
Xarife; não foi reconhecido entre os mortos do campo,
(lcção foi essa dos velhos cavaliciros para o salvar si ainda
eiistisse, nem nasmasmorras de Fez, nem regrcusou á
pátria a empunhar o srepro, nem por então se ouviu
fallar d'elle* no mundo. Toduvla multo* Portuguezes come-
çarão a esperar o seu regresso, e esta nova sella velo |
ucrupar as altençõts da Europa em logar de outra si-
inilhante levantada na Escócia, e que então começiva
a desesperar da volta do rei Jacques IV., morto na ba-
talha de Flodden em 1313. Investigar si nossos a\ós d'a-
quella época linhão rasão n'esie ponto, será objecto de
nossas lucubraçües em os seguintes capítulos.

E entrelanlo, rcicv* -n is o leitor que nos transportemos
em rápido \úo a Portugal, nau para ver a couitcruacuu
de tantas famílias, que não ha ahi palavras que possuocopiar tamanh.i dòr, mis para presenciar o destino de
um homem ligado estreitamente n accão que nus pto-
poiemos esboç-ir.

A nova filial da perda do rrl e da flor da nobresa,
nue a olhos vlstu sepultava a ladependenrla c a gloriade Portugal, rhegou alé a humilde poisada do antigo
guerreiro de África e do Oriente, do e-iuior dis façanhas
lusitanas, e o homem que travara de el-rei D. Manuelcom aiu braço, • de .ueo da (inm com o oulro, qui

Pede se-nos a publicação do seguinte :
Goyaz, 17 de julho do 18H.

A' dous mezes a mais assoladora enfermi-
dade reinante {g isiro enlerop euu pneumonia)
ceifa a mesquinha população do Goyaz, so-
bre tudo na sua capital. Por o menos 6 ca-
___''_*>___"'.'"—¦-"''¦''¦!'"."-'"*'T_!'' .'T_l^''-f*?^.C-*'--*__-*LK*J.'-1

se elevara com elles á Immortnlidinlii pòr entre os escolhos
da miséria e d» calumulu, tão'mal pago dos seus, que
só encontrou conforto u verdadeira aff>*lç.io no pobre Jau-,
comprado como u m objecto material; olvidando agora as
ingralldõcs' de príncipes o de povos, paia só se lembrar
da perda do seu rei e d.i sua p.ufla, maior que Cat^o
ao vôr expirar a republica enlre as ruínas de Ulica ,
escusando rasgar as velas, de,puro dçsinilio se llnou ex-
clamando corno o ultimo Itoiiia.no :, — Pátria, ao menos
morreremos juntos! .. ¦,'.

Que perda1..... D. Sebastião.... Cainõe^l Eraoos arroas
e as letras personificadas; erao os genlús da cavallaria
c da Epopéa!.... '. ,

E de ambos desconhecem hofcòi Portuguezes aonde
descansão os reslos mortacs! Um, o mais bravo e mais
cavalleiro de Iodos os seus reis, — o outro, o mais probq,
o mais sablo de seus conterrâneos!!!

(Contínua.);

A MOIRA Dli SANTA LUZIA.
(TllADlCÇAO UA MI.NUA TI.KKA.)

i.0'V.>lS( ]
Vendo-se d.lla aportado

. -,- Lamentou a sua dôr j
Nascida de seu cuidado:
Ia se pelos vallados I
Suspirando pelos n ontes .
Os tempos que erão passadas
Seus oi nos tomados funlet, j
Toda cheio ile cuidados.

lienurdlin Ulbelro. — Ecluga 3
« Bom fadarlo, mau radarlo
lliuha estrella me fadou,
Uia sina em i-iilieiel-a.
íiulm, que longo me. vou.
A'I bravas serrai do Algarve
Vou-me agora a guerre-ir;
s*m a vér deniru Ue um anuol....Um «nuo sempre a p«g->.-!....

J

davares sepullão-so quotidianamente nas di-
versas igrejas da cidade do Goyaz. Um me-
díco somente, soecorro os miserot infectados
( o doutor Theoduro Rodrigues de Moraes) mo:
ço hábil , de uma prudência medica aJOir*
de toda a id.a ; mas elle só nao basta , ru-ni
de lonue. pa a sobrevir às rfesi<rnças ora ob:
servadas em Goyoz, por o llagello de qíie
se traia Grande conceito ha em favor do.
doutor Sabino, que muito leria servido a lnj7
manidade nas actuaes deploráveis circtnistiin-
cias (como j<. servira na capital1 do Ouro Prelo ,
em 18.1 , por oceasiáo de uma epidemia, di-
senteria , que reinava dcstruidoramenle , quan-
do ello ali checara (já por sua perícia prol-
Acionai , já pnr unia boa saude , capuz do
dar-se irielhormente . ás fadigas , que taes
òccurrencias dçmahiifiq : mas os senhores ile
Goyaz, o vic.-piesident.., Chico Ferreira (quem
pensara que uma parte do povo Brasileiro
seria governado por lao estúpido, quàoim-
moral , despresivel biu-orrilhii ? !) o tem pre-
so à ordem de Sua Magestade Imperial!!]
e por que assim o ordenara o ex-ministro
Paulino José Soares!!] Meu Deus! Quantu
perversidade! Para chegarinos ao lim, par
que esle prelúdio endereçamos leia-se > bi-
iliete abaixo dirigido ao doutor Subino •¦ .
o calabouço immundo , e mortífero, de sc\_«
dados , (no qual se orha sepulto á 3 mezes!!)
por um honrado pai de famílias Goyano,.
que teme sobre sua sorte, e do sua família.

« Amigo Sabino.
« Nao tem rasao do mo atiisares de falta

« de resposta aos teus dous primeiros bilho-
« tos. Todos Remem sob os d sivorcs da riá'--
« tu reza , sob a leirivi'1 peste, que {"-solai
«esla, para sempe desíortunada Goyaz J^pd-
« rôrn , uns gomem simplesmente , e eu , ./lom
« de gemer, horroriso-mo, o nüo vejo se
« não feras, assassinos..l.jConsq.var. em.mas-
«morra, na presente crise , uma mao cari-
« tativa , uma mão benéfica , uma mão que,
« quiçá , quantas victimas teria arrancado ,.V
«mãos da Parca, ?e presa nâo estivesse.?!
«Ahi h' a maior das mulvadezas J Acaso so
«julgão elles nao responsáveis pela faKa íin**

'« mensa , que a . ifflicta humanidade fazes?
«Nâo: elles se enganâo! Perante Deus, po-
«rante os homens sáo criminosos, criminosos
« de assassinios, feras, monstros] J. Ali mou
«Sabino! Tú padeces n'ossa masmorra, 1 Po-
« rem , mais padece a humanidade pela.^u.a
«falta! Atí já não cumpic qucixar-lc: quem
«hoje lem direito de queixar-se e a liumi*-
«nidade; a alfronla. o attentado é feito 

"A

«ella: ella sc vingará. Itecebe mil, e mil
« abraços do teu amigo do coração — F..n:

El)ITA ES. Í-.-JÍÍ1-

O doutor Saturnino do Sousa o Oliveira •
dignatario da imperial ordem do Cruzeiro:,
commendador da de Christo e inspector d'al-
f8ndega d'esta corte . etc. — Faz saber que no
dia 2 do corrente mez , se ha de arrrrnint^r
em praça , ao meio dia , na porta d'a!fan-
dega , 60 dúzias de vidros com 69 libras de
pastilhas emelico, composição do doutor Sher-

Al triste de minha sorte,
Triste de mim, que farei?
Que sua lindesa d'anjo
Tão cedo não gosarel.

Ai, que tempos que passarão,
Al, que vida que eu levava,
Que Vlllanceles, que trovas.
1'or esla terra eu. cantava,!

Que caçadas que eu- fazia i
Co'o nobre falcão em punho,
Ao derredor de seus paços;
Por alvoradas de. junUo. > .

y
Al, triste da.minha sorle,'.
Que sem um anno lindar, -
Não lhe ouvirei suas.faltas.' *
Feiticeiras de inalar.

Vou-me por hl de longada.
Mas cá me fica a vontade
Capllva de seu quebrauto.
Bem capttvu, de verdade.»

Qs olhos ao mar deitando
Dom Vivaldo assim rimava,
E escontra a inoiiiaiili i . rnuiit.i
Manso c manso os levantava.

It >m Vivaldo a Com poste \|a,
FAra, e vinha de romeiro
De donusa romorla. L
Que era gentil cavalleiro;

Cerca do airlo do Lima '
Alguns dias de pousada "'-
Kepousira do ramlnho
A brilhante cavalgada;
B por vallei enirtmentaa

Oi cmllclroí donxcls.

v.
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man. e folhetos para m mesmos, por 120.775
rs. , impugnados cm faclura de Vanyvel, pelo
guarda d^lfandega Joaquim Luiz da Silva V.i
ua ; sendo a urrem «taça o sujeita a direitos Al-
ífliideca , 1 ° de oitubro de 1844. — Saturni-
no de Souia e Oliveira.

OPr:. ARACOES.
BANCO COMMERCIAL

A dirrcção do Banco Commercj .1 . oncarre-
, f-fida n'<>sla «orlo da Agencia di» ernprc-timo

provincial de Minas Geraes , principia no 1.°
do próximo mez de oitubro . na casa do Banco,
o pag imento dos juros do referido emprosíl-
«ii« . vencidos no semestre que hoje finda
0-ií.a do Banco Commercial do Rio de Janeiro,
-ios 30 de selembro de 1844. — O secretario
do banco, Dwgo Duarte Silva.

A mesa da veneravel irmandade de Santo
ftnlorííb dos Pobres e Nossa Senhora dos Pra-
*. res , lendo de festejar no dia 6 do corrente ,
tom missa cantada e sermão ao evangelho ,
o «Senhor Bom Jezus da Boa Hora , érectá na
ii-rrjü da mesma irmandade, mnndd cohvi*
dar aos irmãos e devolos, afim de assistirem
esle acto solemne Rio de Janeiro , I ° de oi-
rubro d« 1844. —O secretario , Francisco Lu-
cio das Chagas.

Domingo 6 de oitubro , ás 10 horas da
manhãa, reúnem-se os Srs. conselheiros da
sociedade compadecida dos innocentes brazi* t
loiros e estrangeiros desvalidos, estabelecida
em Pendotiba , para a posse do mesmo con-
selho , porisso convido a Iodos os Srs. con-
selheiros hajão dc nao faltar a estn reunião.

•- Pendotiba , 30 dc selembro de 1844. —01°

secrelario , />ur.rfe José Leal.

O cobrador da ordem terceira do S. Do-
mingos de Gusmão , faz sciente aos respei-
laves irmãos e irmaas quo queimo contri-
buir os seus annuacs , como aquelles que se
achão atrasados, queirão ler a bondade de
comparecer na sachtistia da mesma, aos do-

mingos e dias santos, das 8 horas da ma-
iihaa até ás 10, que lá encontrarão ornes-
1110 cobrador, ou alias ern sua casa rua do

Senhor dos Passos n. 72 — Henrique José da
Silva , cobrador actual

Quarta feira 2 de oitubro, haverá reu-
ntao d» assembléa geral na sociedade Ins-
üucção do Euterpe , às 3 horas da tarde ,
na rua do Senado n. 49.

» do gado do consumo.. 8:892,72)600
» sohie rav..ll •.*. e bestas

que entra.» 110 município 164.77)000
«Meia sisa dos escravos 7:9ll*7£790
Silo de legados e heranças... |-J:6Q4£7i6
Reformas das apólices l/V por
cenlo 2.7735OO

Salário dos africanos Urres 1:618.775*61
Imposto sobre lojas 2:812.775600

» »' seges 2I6$)K)0
» » barcos do interior. 48,77)000

Taxa dos escravos 11:14o.7J)Ouü

Rs.. 116:661.775168

dns Santos, por ponderosos embaraços que
lhe oceorrem , não pó le ter logar o beneficio
em favor de uma liberdade annunciado para
o dia 4 do corrente , e sim terá logar esse
beneficio com a comedia K»'an , cm um dos
dias da primeira semana. O beneficiado roga
aos seus generoso* bemfeilores de o coailju-
vatem , relevando ista falta,
*,<>* 11 ii*—-»——»¦¦—¦—*-***-*aMi"w«i

Taxa dc 40 rs. om canada d'aguar-
dente para a lllm.* câmara
municipal  2:836.77)800
O escrivão , Hermenegildo Duarte Monteiro,

A A POLICIA.
EXTRACTO DIÁRIO EM 30.

Na freguesia do Sacramento foi praso Do-
mingos Anlonio Fernandes da Luz , pura ave*
ríguaçoes.

Na do S. José o preto forro Possidonio ,

por furto.
Na de Santa Anna três escravos por ca-

poeira; e José Francisco , por suspeito de
ser desertor.

Na de Santa Rita o escravo Joaquim . por
querer introduzir cm uma das prisões do Al-

jubo , objectos prohibidos ; e procedeu-se á
corpo de delicio no cadáver do preto Alexan-
dre, que cahindo do tra piche do Gelo ao
mar, afogou-se.

Da par'e do corpo do permanentes consta
ter sido preso , á ordem do subdelcgado do
Sacramento, Joaquim Alves Pinto , por in-
sultar a um inspector de quarteirão.

Secretaria da policia. em 1 de oitubro de
1844. — Luiz Libunio de Sá

PARTE COMMERCIAL-
CÂMBIOS.

praça do commercio , 1 dr oitcbro.

Ultimas horas da praça.
Londres  25 1/4
Paris 375
Hamburgo  695
Ouro em barras v . 175 a 176
Dobrões Hespanhóes..'.. 31.775800 a 3ljf£850

» da Pátria  31.r750a 31^75800
Pesos Hespanhóes  20020 8-207*030

t da Pátria  1.7P-940 a 1775945
Moedas de 63f)400 velhas 17,77)800 a Í7#>?00

» novas 16-77)700 a 16,77)750
p de *ÍCÍ)000 9,77)400 a 9,77)500

Prata  103 a 104
Cobre 2 a 3
Apólices de 6 p. 72 1/2 a 72 3/4

» de 
COMPANHIAS PDBMCAS.

Paquotea de vapor 380© 000¦nctherojr isooooo
Omnibus ioo»ooo
Honte do soecorro ,oo»o;io
rianco eommerciil rmooio

ULTIMAS vim.Aí.
2-2 dejunhe atnooco
28 de setembro. 2lo"»0to
17 de Junho í7«".oo--
16 de dezembro. IoooOüu
24 de agosto.... 66OOO00

fi*;tf^i&J9A\2£m-*4iJ.ZX?zZ£~~ -- -ijffSãSS -"*-j!t3

NOTICIAS DO MERCADO.

Cambio : —Transacções du pouca monta,
firmo a 25 1/2

pr„ta : — Vindas de alguma monta a 103
(! 104.

Café : — Muilo pouco feito
Couros : — Venderão-se 5.500 grandes a

165, e pequenos 5.600 a 190' 0 195.

03*RAS PUBLICADA*.

RECEBEDORIA DO MUNICÍPIO DA CORTE.

setemrro oe 1844.

Rendas internas arrecadadas n'esto mez, a
saber:

Sisa dos bens de raiz 26:45:i.7))052
Kendas de próprios nacionaes.. r.734,77)920
Décima urbana da legoa alôrn da

demarcação 112,77)680
>, » das corporações de

mão morta 595,77)118
Direitos novos e velhos e dechan-

í cellaria  2:579*77)024
Jóias da-s ordens honoríficas... 100,7)5000
Dizima da chancellaria. 2:111.77)642
Matiicula da escola de medicina. 200,77)000
Sello do papel lixo 6:526-77)740

» » proporcional... 10:530,77)616
Prêmio dos depósitos públicos.. 4I3.7J5996
Contribuição extraordinária so-

bre os vencimentos dos em-

pregados 87,77)785
Emolumentos dc certidões 63,77)600
Licença dos despachantes d'al-
fnndega ¦ 

-.100,77)000

Décima urbana 12:87U,#)296
Imposto de patente no consumo

da aguardente 5:770,77)232
^«nfiü^^iT»^^^^--¦ " ** ' ¦--——*¦ ¦¦—*¦¦*¦ —.¦¦ -———---

Ou por monte*: discorria»
Em seus brlasos eorcels.

Ao ralar da madrugada
No dia de S. Juão,
A passeio Oum Vivaldo
Fora, por negro condão;

Co'os dourados acicates
O ginete esplraçava,
E para cipaldar do peito
A trlstesa que levava.

Ia cantando romilgo,
E ijiic doce era o cantar!
« Verdes arvores d» Minho,
Que aqui estais ú beira-mar....»

VM que para embevecido
A» subir pela assomada,
Oue aventara coisa rara.
Tão rara, como estremada.

M-entada n'um rochedo
Viu duntella mui louca:
Nunca un. Oom Vivaldo
Tão formosa easlellú.

Finas peflas arraiavão
Suas madeUss lu-trou*.
Olhos negro-, alvas faces
Lindas, lindas de mimosas.

Vestia rlro brocado
Ilarru.lo de pedraria,
Oue do sol Cos ralos claros
tomo aceso relu-la.

Mal que vira o ravallelro
Foi rom pejo vlrglual
A fugir para seus paço*,
gue trio feltoi de i-rlsui;

O NOVO TEMPO.

Publicou-se 0 n 59 , com os seguintes ar-
tigos: — Conclusões por nao absurdo. — A
Senlineila-monstro, —O arsenal de marinha —

Os invisíveis, ou carbonarios. — A nossa amea-

ça. __o retrato dos trez —Os dois Birros
e » Peregrino. — Que triste lembrança ! ! etc.

O ÍRIS.

Sahio à luz contendo : — Os invisíveis, os
carbonarios , os jacobinos , a convenção em
1845. —Uma carta de Pernambuco. — O Sr.
José Carlos Pereira de Almeida Torres o o
Brasil. — Manha da opposição. — Itnportan-
les noticias do S Pedro do sul — O Sr. João
Paulo dos Santos Barreto — Isso é quo é
fallar verdade. — Embarque do 4" batalhão
de fuzileiros.— Estratagema da facção —The»-

tro do S. Pedro de Alcântara.—Theatro de
S. Francisco — Noticias diversas. — Vende-se
nas lojas do costume.

A Senlin-lla n 542 traz uma carta a S
M. o Imperador , quo se reeommenda aos
leitores.

Acha-se no prelo a obra — Çonhecimen*
tos Uteis — para uso de meninas, composta
originariamente em inglez. da qual se fize-
rão cm poucos annos sete edicçôus: agora
traduzida do castelhano em portuguez pelo
desembargador Joáo Cândido de Deus e Silva,
e dedieada a Sua Magestade o Imperador.

.
1

THETHOS
DE S. FRANCISCO.

Por não ser possível ao Sr João Ctétano
w*-jrt^»»4MiwMy»*»»^w •n ¦_•¦_¦ • *.-*¦_"-. r.;- V 

'XPi' - ri-

Mas traz d'clla Oom Vivaldo
A correr dizia assim :
K Morto sou , que deste mate
N'este peito; hu dó dc min..»

«Tua serei si me juras
Alma e corpo me entregar,
Sl Juras que ti'l.oJe a u.u anno
Me has de vir aqui radar. *.

H Juro ser teu; serás minha:
Disse o donzel, corn» d'olro;
Aqui voltarei por vêr-te
Km que me custe um tbesoiro.»

.<B'hoJeaumanno!..»—«dMiojea ura anno,»
EUa repele e abalou
Para os paços; Dum Vivaldo
Como varado ficou.

Mal de ti; que a conheceste,
Pobre Inraiição esrorçado!
Mal de ti que de seus olhos
Ficasle assim captlvado!

Mal de ti qüe é força partas
Ao Algarve a batalhar!
Mal de ti. sl findo um anno
Te lembras de cá voltar!

aquelle grande alvoroço
WAtãbor que a guerra chama,
Leva o velho, leva o moço.
Que entra primeiro em destroço.

Sa de Miranda.—Carta a A'.tí.nluP.*re*-ra.

Alarma por S. Thlago!
Guerreiros, real, real!
Alarma contra os deferidos!
& Thlago c Portugal! I

. . H i* „¦• .' 
' 

«*!«-.» .' . .
1 •'" _,• ,'Ql.fi . l/ti,'..O .''f4«tt'H*l.*^*»<í*.y.i«-l

MANIFESTOS.
Barca portugueza Triumpho d'America , do

Poilo.
Azeitonas 613 an. a C e Rocha, 215 a J-

S Pimenta ; cordavões 30 pacotes a C e Ro-
cha , 14 a G. Machado , 4 a Cosia Leite; cal-

çado 2 c a C. e Rocha ; corda 4 pacotes e 2 c.
a J P. Martins; carneiras 10 dúzias a C e
Rocha ;. cebollas 1.928 réstias a J S. Pi-
tnenta ; drogas 5 c a J. de S. Magalhães; lio
de linho 15 f a B, Machado, 2 a J. P. Mar-
tins, 2 c. a C. J. F. Braga : lenagens 2 c a C.
e rtocha , 8 b. a Novaes, 5 c. a G Machado

a J. P. Martins. 8 b. a Serafim ; galões I o
a J. C Peixoto , 1 a M. A. de Azevedo; louro
13 molhos ao capitão; maçãs 5 c ao dito ;
miudezas I c. a G. da Silva , 1 a A. P. de
Souza , 1 a V. J do Oliveira ; obra de ouro

c. a J. de C Lima ; paios 8 b a G Bas-
Ios , 12 a J S. Pimenta, 2 c a C. e Rocha ;
panno de linho I c a A. da C Guimarães,
1 a C. e Rocha; rolhas 8 c. a Villaça , 3 a M.
e Fernandes, 50 cestos a C e Rocha , 1 c. a
J. F. Braga ; retroz 2 c. a C e Rocha ; sal 3 010
raias, tá boas de pinho 30 dúzias, vimes 1,500
leaças a C. e Rocha; vellas 240 c. a Será-
flui; vinagre 1 p. o meia a J. S. Pimenta ;
vinho 1 p. , 2 meias o 1 b. a Carrutheis, 10
p, a A R Barboza , 47 p. e 12 b. a Será-

I fim , 1 p. a Costa Ferreira, 1 b. a G. da
', Silva , 3 p. , 2 meias e 24 b. a J C Gomes ,

4 p. d C. J F. Braga, 2 b. a J. «S. Pimenta ,
t c. a Silva Maia, 20 a A. R. Coelho , 11 a
A. G. J. da Cunha, 20 a C. e Rocha.

Escuna portugueza Milheiro Primeiro, do
Fayal.

Conservas 9 b. a M. da S Billancourt, 2 b
á ordem ; peixe salgado 1 b. á oídem ; pedra-»

Grita rija d'cstc 111.do
Pelo campo se acendia,
E contra Silves 11.uu rixa
O chrlüüu >e apercebia.

Dom Payo Peres Correia
Jurara Silves de entrar,
Nunra o mestre as suas juras
Sohla de quebrantar.

Atabales se tanglão,
Os «lueles reliucliavão,
os guerreiros portuguezes
Seus escudos euibraçavão.

Brllbão as lanças polidas,E os montantes desnudados,
ondeão co'o vento as pluuiasE os baltões varlegados.

("..valleiros cavalgando
Seus ginetes;us piões;
Anadeis rum blzarrla
Ordenando os batalhões,

Todos prestes aguardavâo
A munção de pelejar,Todos purfião primeiros
Sangue iutlel derramar.

nobre mestre D. Payo ,
Fazendo o signal da cruz,
Brada : a Cerra , ó portuguezes ,Pur nosso rei. por Jeius !

Cerra . rerra ! S. Thlago |E té na Virgem Ma. ia,
Que ha.-i4-.iio. bom barato
D r-lei ui-, da mourarla! „

- A maiar! »» rlamarão todas;r,n- a im 1.) de roldão;

'*"• '•»> > '.|J.'H:

para moer 46 a Oliveira Basto», 4 ai J. p. Cãr-
dozo ; vinho 1 b. a A. Madruga.
Barca americana Amélia Mulbillanâ, de New-

Yotk.
Breu 200 b , c.nella 150 c. , charutos 3

cal' Brown; farinha 1,248 b é 200 mon,
a Aslhy.

Galera americana Gri.-ion , de New-Yorck.
Alvaiade 153 b. a Rlimcelhoefer; breu 809

b., ifi a 6518 lib . canella 3(1 r., carvão tou
I. a Coleman ; chape, s de palha I c. a KLnge*
llioifei ,* dingas 5 c. a R e V. Braga; fazendas
1 c a RartrI.*., 17 c .*i Coleman; fogo du China
1.580 c.', imprensa de cobro 1 a Coleman ; li-
vos 2 c. a Schroder, 1 a Coleman; labaco 3
b c 3 c. a F. de Bouverie; ventiladores 11 a
Coleman.

Brigue nacional Soares, de Buenos-Ayres.
Carne 1,593 q á ordem; fazendas 1 c. a

R Dulton. 7 a Bartels; íumo 557 r. a Pe-
reira de Azevedo, 50 a D J. Campos; mate
1 c. a Lczaur, 2 a Lamas; peites de lontra
1 f. a J. da Rocha ; solla 1,500 a Aranaga ;
sebo 54 vol a Avellar; vellas 1,540áordom,
200 a J. M. de Sá , 50 a I amas.

ALFÂNDEGA.
Rendimento do dia  22:430^561

ENTRADA POR CABOTAGEM NO DIA 1.
Assucar 6 caixas, 111 barricas, 33 feixos e

226 sacos.
Aguardento 7 pipas e 1 barril.
Arroz 1 028 sacos.
Café 7.055 sacas
Carne 9,071 arrobas.
Couros 904
Chifres 5.445.
Feijão 182 sacos.
Farinha 208 sicos.
Fumo 92 rolos.
Milho 273 sacos o 1(2 alqueires.
Madeira 3 dúzias
Mate 103 alqueires.
Solla 440 meios.

Generos estrangeiros.
Alfasema 4 volumes.
Fasendas 8 caixas.
Manteiga 11 barriz.

DEMONSTRAÇÃO DO nKSníME.NTO OA ALFÂNDEGA NO MBJ! DE
SETEMBRO DE ISU.

Direitos de ir. por cento dc con*
sumo 543:810*774036

Chá So pr.r cento 941 **>85o
Vinhos r bebidas ei-pprituosas

48 12 porcento 63:76J»0I5
Jnhis, etc, 5 por cento I55**925
Heexportaçáo 2 porcento 2:135*974
Ilaldcação 2 por cento 2l">ooo
Expediente d'alfandega 1 1/2

por cenlo 58:90A.*"í5R5 -.?:-
Gêneros nacionaes l/â por cenlo :i34»34i>
Armazenagem t:4 pnr cento... 3:343*t>085
Prêmios dos assignados i/2 por
cento 8 M85 »55l

Emolumentos dc certidões... tiO820
Multas 8*75.000
Taxa dc sal estrangeiro  U:482&oso 696:083$17.

INTERIOR.
Sello proporcional.....  3:969*814
Desconto no vencimento dos
empregados  289íí-348 4:21-19» 16-2

Renda com adpllcacâo especial 131:922*013 83ã:26**3"0
OBSERVAÇÕES.

A renda arrecadada entrou mis seguintes espécies:
Dinheiro  4l2:49O»r30
ASSlgnadng  371:98704iu
Biltieles do lliesuuro  47:786ís>80u

832:264 **.:!.".•:'

CONSULADO.
Rendimento do dia  7:2933?900

EMBARCARÃO NO DIA 1.
Café.

Phipps Irmãos (New-Orleans
1,300, New-Y...fk 800  2,100 sacas.

.,. i
I "

1 '
r

AII11I1 ! — brndiío musulmanos.
Hrada por — Christo — o christão.

Oh ! que tanger de trombetas |
Que vozes de arremetter!
Montes, serras, algarvlas
Tudo parece tremer.

Cortadoras remitarras
Já se cruzão co'os montantes,
Duras lançadas se eii.bel.ein
Por entranhas palpitantes.

Ferem rogo 86 cutlladas
Pelos alnii.fres lusidos,
Jorra o sangue lumegand»
Pelos eltnos já rendidos :

Qual fiel jaz bi sem vida,
Quul jaz sem vida inflei I
sem alfaráz, ngareno ,
Sem cavalleiro, rorcel!

Mais se atéa a lide c a morta.
Mais vae lavrando o combate ,
Mas nos do mestre a victoria
Já n'alma lhes dá rebate.

Vencem grossas barbacãs.
Vencem merloens mui bustldos.
Que de valor e ardimento
Leváo ânimos fornldos.

São do muro a cavalleiro,
Vão moi.os a retirar,
Vao U.111 grandes alaridos
Sua perda a apregoar.

Pelos elrado* ie ocrullão
Por buscar a salvacio;
La momo tão degolado*
Quo era um d6 du coraçi).

\



/

Diário do Rio de Janeiro.
0, Coleman (Nevr-Orleons)... 1,600
F, Frolich (Bremen) 727
Freeland (Triesle) 585
A. Rally (Londres) .... 377
Dardo de Guoralibu (Lisboa). 200
Schroeder ((íoihetnbUrgo).... 167
S. Italilolil e comp (Bremen). 157
Costas Bochas (Lisboa) 35

»
»
»
»

»

Total. 5 918

MESA DO CONSULADO.
184C —SKTRMBUO.

RBCKITA.

#ireltos deancoragcm para lora do Império. :io:07aj»«|0
,, dc dita para dentro do dito.. v.  l:382a>r.50

38:0611*460

>, rte 1/2 porcento dc exportação  9»8J)>03o
M de 7 por cento de dita  us.atwoi
w de 9 por cento dc dita  1:416^379

Imposto dc s por cento na venda das cm-
barcaçoes nacionaes  330*000

o dc ln por cento na das estrangeiras. -i»»ooo
-Conlrlbulçõe» so ro ordenados 47*5*0
lizimo do município para Tora do Império.. 46f)»383

11 do dilo para dentro do dilo  4:»na»J2a
1:90*1*608

Selio flxo 9RI»920
» proporcional..  .t.0B3ij>987

Expediente das capatazlns da antiga ponte.... 27»»4io
Bniolunientos de certidões 9*680
Multas por infracção do regulamento 5»hso

480:162*0116
Receita por depósitos  asi$<t78
Para o thesouro  (86:414^164
Para a Santa Casa  1:95340500

488:36740794
RESTITUIÇÕES.

De depósitos  54940519
Dc direitos  55140536

4:101*056

/

AVISOS M4EÍT *

//WjÍIVIhÍ
CAMPOS por Cabo Frio e Ma-

cahé, sahirá no dio 5 do cor-
fgrente, ás 3 horas da tardo, a borca

»|iWfr_'jJ3fi-.iit*ii«B«i'„y».,

Veem-se a monte os cadáveres,
O sangue a terra empapar,
Silves, corte dos Algarves ,
E' qual triste almocabar.

Almansor Aben Afan
K' já sem reino a sem vida ;
Já (ia aleaçova fluclua
l.usa bandeira garrida.

Sele padres revestidos
Cantão Te-Deum festival
Na mesquita dn prnphela.
Hoje matriz principal.

Pelas rua» danças. voltas:
Lá no Aleaeer que alegria
K D Payn Agradecido
Rezava à Virgem Marli.

Ma» onde vae D Vllvado .
Nobre e leal Intenção,
Qne de sobrr no combate
Deu visos de capitão ?

D. Vivaldo que o primeiro
.Mu ms de Sl11rs lrep.ii,,
K que a sina portuguesa
Na moira torre basteou;

I). Vivaldo que em tristeza
Sempre andou a suspirar,
Dé* qui-. v»lo. ha quasi uinaono.
Dn .urlo de á beira-mar.

Onde vae apercebido
Como de ptz g de guerra ?
Só elle o sabe. mais 1.11120
Vae por rerio, a longe terra.

KMBAHGAÇOKS DKSPACll A DAS A 1.

Büenos-Ayiies . berg hamburguez JoannaCae-
sar, de 307 lons. , consigs. Schroeder c
comp : segue com a mesma carga. Sahe
a â.

Altona , galera dinamarqueza Johan Julius ,
de 480 tons. , consigs. Schroeder e comp. :
manifestou 4,404 sacas do café, 100 bar-
ricas e 50 meios ditas dn tapioca. Sahe a 2.

Bahia , bersj. nacional Gigante, de 287 tons. ,
prop. Francisco Fortunato Pereira : mani-
festou vários generos. Sahe a 3.

OKSPAGH03 DB RXPORTfAÇÃO KM 31.

Lisboa , galera portugueza Firmeza; barão de
Uuomtibo 200 sacos de cofé.

— Escuna portugueza Liberal: Costas Bochos
35 sacas de café ; M. F. Qliveira Guirna-
raes 50 sacos do farinha.

Haviir, barca francezu Einilie: Avrial Ir-
mãos 130 couçoeiras de jacarandá.

Hamburgo, barca russa Walgà : Schmirlt
Koiifahl ecomp. 500 sacos decole; Ivling-
Iholer (iries eeomp 113 sacas de dito.

Antuérpia . brigue belga Jena : Diogo Betol-
den 4.469 chifres.

F.w.moutu, galera dinamarqueza Cyble: Phipps
300 sucas de cafó

liONDRES , berg. inglez Dw,ue. of GUmceler :
A Halli o comp. 13 burricas de tapioca.

New-Orleans, barca americana Maid of
Orleans-.C. Coleman e comp 2,100 sacas de
café

Ni:w Vork, brigue americano Damacus: Phipps
2,000 sacas de café.

Bremen , brigue bremense Sugmund Caesar :
¦ Schimidt Kotifahl e comp. 200 sacas de cofé.

Mont»-Vídeo . berg. nacional Constante Ami-
zade: J L. Alves de Araujo 8 caixas de
assucar ; F. T. Pinto Saraiva 43 barricas
de dito.

do vapor Princeza Imperial. Para passageirostrata-se na casa do caixa da companhia . ruo
do Sabáo n. 37.

VKNDP.^E o lindo brigue na-
cional Rtbouças, de superior mar-
cha, o da melhor construirão',
Torrado e pregado de cobre , e
prompto a navegar paro qualquer

porlr»; Trata-se na rua Direita n. 20 , so-
brado.

/ â C1_! CAMPOS com escalla por Ma-
/ JÍMm cohe - P VBP,,r Campista . com •
¦^Kpv mandante Seia . subirá impre-
^ssss?fâgs t«fivi'|inenle no dio 5 do cor-
rente ao meio dia , tem muitos bons com-
modos para passageiros e recebe cargas nos
dias 3 e 4 do corrente ; trala-so na rua Di-
reila n. 66.

_

LEILÕES.
LEILÃO EXTRAORDINÁRIO ,

da mais rico e interessanto eollocçRO de livros
que alé agora se tem encontrado n'esta corte.
FREDERICO GUILHERME fará leilão quin-

ta feira 3 do corrento , as 4 horas da tar-
te, de ordem n na casa do C Taniòre , rua
do Ouvidor n. 84, da rica e intorressante
collecçao de livros acima indicada , no qual
achão-se reunidas as produrçoes dos mais ce-
lebres autores francezes , inglezes etc

N. B. —» Esta magnífica bibliolheca, a mais
importante que até agora se tém encontra-
do n'esta corto , tanto pela escolha das obras
como pelu riqueza dos encadernações o estam-
pas, pertence a uma pessoa que se retira
para a Europa , e por isso será ai remata-
da imprelerivelmerile á quem mais ofTero-
cer. Convida-se portanto a todos os amantes
e conhecedores a repoiar a relação que des-
de |á se acha á sua disposição, e a con-
vencer-so pola vista das obras da exaelidao
do quo fica annunciado a respeito do seu me-
recimento.

RUA DIHEITA N. 6.
PROSPER PHILIiíRHT faz I<*il_n hojo quar-

ta feira 2 do corrente , no sou armazém rua
ireita n. 6 , do umu porção do trastes, fa-

zendas , quodros , bijouterias, etc. A's 10 1/2
horas.

LEILÃO EXTRAORDINÁRIO

de jóias , pedras preciosas , obras do prota ,
relógios de ouro e de prato , cristaes, etc,
FERAUDY faz leilão hojo em sua casa

rua do Ouvidor n. 106 . do ordem e por
conta do Sr João Volontim Cerquei ra liste-
vos , que adiantou dinheiro sobro os ditos
objectos , o nao forão resgatados nos seus
respectivos prasos , constando de adereços de
ouro o diamantes, collares de ditos, brincos
modernos, memórias de ouro , diamantes o
brilhantes , argolões de ouio , anéis , bixas
de ouro , diamantes e brilhantes , alfinetes
do ouro , camapheus , esmeraldas , brilhou*
tes, pérolas , rubins , cordões do ouro , etc,
bocetas do prata , cuslisaes , salvas, garfos,
focas , bandejas . espevitudores , esporas,
fi vellas , ossueareiros , bules . leiteiras , te-
gelas, colheres e conxas tudo do prato fi*
nu , relógios do ouro orisontues , dilos tle
prata inglezes « orisontaos , o vários objectos
diversos , que tudo sorá vendido sem re-
servo alguma , paro soldar contas atrasa-
das. A's 10 1/2 horas.

LEILÃO DE CAVALLOS

SAMUEL SOU1HAM e comp. fazem leilão
hoje quarta feira . em suu casa rua do Hos-
picio n II . canto do bôeo das Cancellas ,
de 8 supeiiores cavallos deseila, o uma po-
relha do bestas perfeitamente ensinadas para
carrinho.

J* J. DOnSVVORTII faz leilão hoje quarta ,
foiui , 2 do corrente, na rua üWlíandega n !
28 , os 10 1/2 horas , de vasos de cristal pnra

3.°
.... E's posslble
Que um ererlo lan terrible
Tiene por padre ai amor !

D,, Lutz de Gongora. —* Las íli mesas
de lsabella.

Corre a noite mui estreitada.
Corre o Lima a murmurar
Com suas águas de prata,
Em que o vento anda a brincar.

Morrem nos echos saudosos
Mui alegrados canlares.
Chamuia de aeceso pinheiro
Viva se espraia no; ares.

S. João tão milagroso
N'e*la noite se te-.le.ja :
S. João, santo ganido,
Nossas almas nos proteja.

rlnie tomão-se orvalhadai
<Jue lavao negra Irlrtura.
Il"je é noite de folg.-inca
Noite de paz e ventum.

Que sorrisos lãn contentes
Que votos de bem-querer
Knlre moço» c donzellas
Por lil >e estãn a fazer I
Oh!.... quem será que atravessa
Par mclii ilcssj folia
Assim veslido de prelo
Com figura tão sombria !

Quem será ? quem não srrà ?V. cavallelio e brioso.
Que em seu glnele cavalga
Mui bem posto e prlmoro».

flores, figuras de louça para cheiro, louça
de Janta o almoça , vidros, um sortimento de
bons trastes, eto.

VENDA».

»i' CAlliOGA^
ESQUINA DA RUA DA VALLA N. 2.

1 N. 2953........ 10:000$000
1 ; 2925  1:000$ooo

» 1409 (b. v.). l:ooo*S)ooo
» 4376  4oo#>ooo
D dc  2oo$ooo

1
1
6

21  loo$)ooo
SORTE de DE DEZ CON-

TOS, UMA DE UM CON-
TO, vinte oito de 4oo#),

2oo-JÍ) o loo$ rs. , e outras, sa-
hirão em CA UTELASde — ARAN-
TES IRMÃOS, da passada loteria.
As pessoas que se quizerem HA-
-BILHAR da que anda terça feira
8 do corrente, dirijão-se á CASA
do numero ACIMA , onde se espera
(pelo costume) PRÊMIOS GRAN-
DES. VIVA A GRANDE FAMA !!-4! -ísjük 

fLHl-ETKS e meios bilhetes com pou-
co lucro , vendem-se na rua de S.
José n. 68 , assim como caulêlas
de quartos, oitavos o vigésimos

assignadas por BENTO JOSK* LUIZ VIAN-
NA , aonde so venderão na loteria passada
um prêmio de conto de réis , oito do 400$
200,fr e 100$ rs. . ludo em CAUTELAS.

VENDE-SE do umo pessoa particular, 2
bonitos molecões peças, um é cozinheiro ,Iavodeiro e pagem , e outro 6 excellente cria
do , sao commodos e saudáveis ; na rua da
Mizericordia n. 53.

NA rua do Ouvidor n 39 A , vende-so
uma preta que subo lavar, cozinhar, coser e
engomar bem.

U.Y1A ballança de cobro com 16 libras de
pesos de latao , o columna de jacarandá ,
tudo novo , vende-so na rua das Violas n.
36 , loja de chá.

NA rua d'Alfandega n. 239 , vende-se um
lindo moleque du 10 annos, bom para pa-
gem , o" uma preta do meia idade , que lava
e cozinha.

VENDE-SE um molecoto carregador de ca-
fé , de muito boa conducta , o qual dó 6Í0
rs por dia , e se veudo por motivos por-
ticulores ; tombem se vende um prelo cozi -
nheiro do trivial , o qual so dá por 450$
rs. ; no ruo da Cadeia n 26

VENDE-SE uma preto de nação , nindo mo-
ço , que sobe cozinhar o trivial de urna ca-
sa , lavar, engomar e cose alinhavado ; na
rua de S. Podro n. 204

VENDE-SE urna preta moço , do serviço de
roço , o ensaboa ; na rua dos Ciganos n. 45.

NA rua d'Ajtida n. 46 , vende-so uma preta
de noção , vinda do S Sebastião . grávida ,
qu« sobe lavor , engomar e cozinhar

VENDE-SE nu ruu dos Arcos r.i. 15, uma
optimo besta para sege ou ca troço ; troto-se
na dita caso todos os dias a qualquor hora.

NA nova loja de chà e papel da rua das
Violas n 36 , ondo esles artigos se vendem
por preços mais commodos que em outra
parto, ho superior ropé princeza do Lisboa.

VENDE-SE ou troca-se por uma negrinha ,
tim lindo poidinho de t2 annos; no ruu do
Rosário n. 144

VENDE-SE uma rapariga de nação , que
iiam_g.'BBaii..-jii. i ¦» « |-

Luz debaiio da almocella
Seu capacete lustrado,
Lnz-lhc por entre o pelote
Gibão de aço recaraado.

IValma cuidado lhe punge
(irão cuidado e tormentoso :
Al não leva no sentido
Que o mister cavalleiroso.

Vell-o que galga açodada
Por e.sa montanha acima,
Que sobrancelra campéa
Junto a Toz do brando Lima.

Cnmn um céu aberto, brilha
O palácio de crystal.
Ma» ba ahi ,l<ta mais bella
Que alijo lem de angelical.
Na donzrlla que penlêa
IMm barrlera dolradn
A tua negra madelxa
Pelo eólio desatada.

Quem vira tal galhardia
A' luz du lua íarmosa
Dera a vida a todo t> (rance
Na liça mais purllosa.
Enlevado o cavalleiro
Mil a viu, desc.ivalR.iu:
Tirou pelote e alnmrella
Todo armado se mostrou.
— «Dom Vivaldo! dom Vivaldo:
Disse a dnnzella , e v..ou
Para o gentil cavalleiro,
Que nos braços a apertou.
"Tu h minhaj » mui rnrmou
Que minha juraile ser;

sabe lavar, coser o engomar solrivelmonto,
é mui própria paro mucama : na liavessu
do Senado n. 8 : o uinlivt» tia vendo nao
desagradará ao rompiudur.

VENDE-SE tina preta mucama , de (8annos; nu rim Direita n 45.
BATATAS

muito supoiiores, chegadas ultlmomento dailha dn Madeira . ern oeslos, assim como fran-ceias. vendom-so nu Praça do Mercado o68 . por preço muito commodo.
VENDB-SE um preto do roça, do diacarao de ganho; uma preta rapariga , quasisego, mas sodía , sorve psr« tocar foles da

| ferreiro , ou cousa semelhante, tudo porI commodo preço ; na rua de S l»edro n 168
! VENDEM-SE dois pretos, sondo um do ser-viço de roça, o outro para aquillo quo o

queiráo applicar, ambos sao de boa conducta •
na rua do Rezado n. 144. '

VEP-JDE-Sli um bonito cobrioló para um «ni-mal, com arreios ou sem elles, á vontade
do comprador; no largo do Valdetaro n. 167

VENDE SE no largo da Só n 5 , uma mu-cama muito prendada , por 670© rs.
NA Praia do Peixe n 19 , vende-so uma

preta quo coso , marca e engoma perfeitamente ;lambem se vendo uma parda.
VENDE-SE umo chácara ern S. Christo-vão, logar denominado Maruhy , com 25 bra-

çis do fren.to o 50 do fundos, com poço den-tro e pequena casa; acha-so arrendada ao
visinho immediato pelo tempo do anno e meioo terreno ó próprio o está desembaraçado •
quem pretender dirija-ío á rua da Quitundán. 188 , 2o andar.

COCOS novos muito superiores, e chegados
ultimamente do Caravellas , vendem-se porpreço commo no rua de S. Francisco da Prai-nhu n. 14 , canto do beco dos Canoas.

NA rua d'Alfandegà n. 288 . vende-so oualuga-so uma preta do idade 20 annos, sa-bendo lavar , engomar e coser.
NA rua do Hosario n. 74 , vende-so uma

parda de 25 onnos, perfeito'cozinheira e do-ceiro , sabendo tombem coser , luvar e en-
gomar bem.

NA rua do Sabão n. 270, vonde-se por500$ rs., uma preta que lava , engomo ,cozinha, faz doces o refino assucar.
VENDKrSE um lindo moleque de 16 on-

nos, de nação, com princípios do pedreiro,e um perfeito cozinheiro do forno e fngno,
que se dá pelo módica quanlia de 450$ rs.'
por ter um defeito em uma mão que o nâo
impossibilita de trabalhar; na rua do Cano
n. 52

VENDEM-SE terrenos paro se edidear cha-
carinhos nn ruo do Malta Cavallos, com 40
a 60 braços do fundos, exellento vista paraa cidado, arvoredos fruetiferos o boa água porábeber: para trator no n. 71 do mesma rua.

VENDE-SE um bom cavallo , com ando-
dura e boa marcho , de tamanho regular ;na rua do Piolho cocheira n. 51.

*>:
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COMPIU-SE papel para embrulho, de Jor
naes e. Diários, paga-se bem ; na rua de S.
Josè n. 43.

CO.YlPrtÃO-SE commodas, papoleiras e obra
antiga , do jucorandà ; na rua do Lavradio
n. 11.

COMPRÂO-SE o pagão-se bem , escravos
de ambos os sexos, com ollicios e sem elles ;na ruo do Cano n. 52.

CO.V1PHÃO SE commodas, papeleiras o ora-
torios, de obra antiga de jacarandá ; na pra-
çu da Constituição n. 72.

tSCTWJSTfl

ALUGUEIS.
ALUGA-SE no Engenho Novo a chácara

Minha serás.... » dom Vivaldo
Era de louco prazer.

<t Dom Vivaldo, eu serei tua
Toda-la vida , que assl,
K's (lei, raz hoje um anno ,
Que ic parliste d'a(jui ;
Jura dc nevo adorar-me,
Jura de novo ser meu.»—

<( Juro de novo adorar-te,
Juro dc novo ser teu.»

«Em que deixes fama e gloria.... a
« Tudo deixo por le amar.»

« Então sobe a meu palácio,
Que no* vamos a casar. » —

Kntrão nos paços: de súbita
A mela noite snuu ,
Kl*, sinão quando horroroso
Longo trovão retumliou.
Paços, dama • ca vi lei ro
Tudo ali drspareceu *
Era moira essa dnnzella
Que a dom Vivaldo perdeu.
Km falai encantamento
Jazera ninho» sepultados
Km minas d'olro e de prata.
Té que se finem seus fados.
Mas (¦ fama que apparerem
Km noites de S. Joi* ,
Ao pino da mela imite
Por encantado cond.io,
Sobre as rochas da montanha
Da Virgem s.inia Luzia.
A «i'p. .ir barras dnlra-lat,
K brilhante ped,arli.

4. I-Fiiuni DA CCMIA.
(H. Vnhwml Uibotmu.)
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Diário do Hio de Janeiro.v
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nue foi do llnatln Agostinho Gaspar de Sousa , gar de Serraes, freguesia do Santa Matla de

com osa de vivenda fl laherna na mesma , I Fringin, conselho de Sanlu Cruz. commarca

com armação o utencilios; tiata-se na rua ' de Pena fiel, sendo morador n'esla côrle , e

de S. Pedro n. 103.

QUIiM liver para alugar um preto ou par-
do , 

'qui* seja bullelro , pcrferíndn-se caplivo,
dirija sc á rua dos Arcos n. 44,

ALUGA-SE um griinile o espaçoso arma-
zt!in na rna da Misericórdia n BO , próprio
para aluutii estabelccimenl!), ofíl.cina ou co-
cheira.

NA rua do Costa n. 63 , sobrado , aluga-
so uma rapariga do H annos, mucama re-
colhida , sabendo coser, engomar, lavar e
cozinhar, para portas dentro

ALUGA-SE uma preta por 8© rs. , para
todo o serviço de casa; na rua de 1) Ma-
nuel n 1*2, loja

ALUGA-SB na rua de S Pedro n. 125 ,
uma boa prela para todo serviço.

NA rua do Sacramento n. 20 , aluna-se uma

preta que cozinha , lava e faz todo o serviço ,
e outra que cozinha , lava , engoma e coso ,
com uma cria de 3 mezes.

NA rua do Sacramento n. 20 , aluga-se um

preto para lodo serviço de casa ou chácara.
NA rua larga de S Joaquim n. 9i, pro-

cisa-se alugar uma chácara pelo caminho do
Jardim Bnlanico, ííngenho Velho du Uio Com-

prido; prefere-se a que fôr grando, tiver boa
cusa o bastante capim , não su duvidando
comprai-a se lizer conla.

ALUGA-SE o 1,° andar da casa da rua de
S. José n. Ií), com bastantes commodos para
familia, grande sala torrada de papel , muito
clara e pintada de novo ; trata-se no arma-
zem por baixo do mesmo.

casado com I) Anna Joaquina de S. José,
fez seu testamento legal e serrado , o o dai-
xou em poder d'esta , o n'elli* declarou sua
filiação , a existência do seu pae , aquellu José

Inrgo da Lapa , e ladeiras da Gloria e {-'anta
Thereza; truta-so na rua do Santa Ther-wa ,
cos i que fica defronte dá roda dos en*i,oi-*
lados.

KM uma ca**a particular, In uma pessoa
que se enrarngi de fazer alguns jaotarcs para
fóia.com promplidflo. limpeza o aceio , cons-

l-VrrVirVMnia, o o declarou" seu 
'legitimo 

lu-r-' t-ndo esles do cinco ou seis pratos nara ci-
uu , conforme os ajustes, com sobremeia do
fructas e do doces, ludo com vnriclude diária ,
mandando se levar os mesmos em suas ca-
sns , se assim se tratar , o fornecendo se
louça e talheres a quem preisar, prevenln-
do-se desde já quo os nlmoços nunca exco-
deráo das 8 horas o im-ia, e os jantares das
duas e meia , em suas respectivas casas ;
quem precisar queira dirigir-se à loja n 119
da rua do Piolho, ou á rua da Misericórdia

NA rua de S. Jorge n. 9, alugão-so dois I taçôes feitas (se ó quo so fizerâojem diffe-

quartos muilo em conta , preferiniio-.su a ho»

deiro das duas partes dos bens do sui tnea

çao , e indo para sua fazenda em Mapahó ,
âhi om artigos do morto, assignou um pa-
pel chamado testamento aberto, e nuncopa-
livo, no qual figurou ser lalleeido aquelle seu

pae, José Ferreira Maia. e instituiu a I) Roza
Maria de Jezus , mulher do Domingos de Oli»
voira Maia , e hojo falleeida Padecendo Ma-
nuel Ferreira Maia . sua viuva , aquella I)
Anna Joaquina do S José, foz abrir judicial
o legalmente aquelle seu testamento que em n. 12, para se lhes dar melhores informa

poder d'ella existia, e procedeo a inventario , çoes e se lhes ensinar a referida casa.

no qual declarou ser o herdeiro do finado seu , KU abaixo assignado , declaro quo smnpro

marido seu pae, José Ferreira Maia, listo conheci o Sr. Francisco lis te ves da Silva 
ço-

logo que teve noticia da morto dc seu filho, 1 mo pessoa do inteira probidade, e as pala-
do quem era herdeiro, remcttoo sua procu- vras que contra elle proferi à sua porta no dia

ração judicial, c certidão devida com todos | 22 do corrento, foi sem tençao do o injuriar

os lermos solemnes e legaes, de sua valli-lnem reflexão , por ignorar na occazião o seu

dade eos fez juntar ao dito inventario , onde alcance, hio do Janeiro, 27 de setembro de

ainda' se achao. li porque se nao apresen- | 18*4. - Bernardo 7osé Jambtiro.

lasse a habilitação, e houvesse alguma do-'
mora, tratou-se em nome daquella D.Roza,
instituída no nullo e illegel testa mento aberto ,
o nuncopativo , uma chamada roduça<> deiso
testamento com supostas citações , por lerem

por umn deprecada apresentada lóra dos lo-
gares dos domiciliados dos quo deviao então
serem citados para essa temerária roduçai») de
testamento que a li/.erao com cerlidoes do ci-

^mtMmmmmmmmÊaÊ^^^^mmmmmmiÊÊ^^
cana , barco e canoa do cosido da fazenda ,
carro e bois, vacas, cavallos, cgnas e por-
cos , grandes cafezaes e mondioraes , lendo
96 escravos do serviço , de ambos os sexos •
tudo pertencente ms menores filhos do fl-
nado Francisco Antônio de Oliveira Bastos •
as avaliações acháo-se no cartório do escri-
vao o Sr. Vianna , rua das Marrecas.
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mens solteiros de capacidade; na mesma casa
lava-se e engoma-se roupa com prontidão ,
e responde-se pelos faltas , tambem se fazem
camisas de homem , muito em conta o bem
feitas

ALUGAO-SE duas pretas para todo o ser-
viço ; na rua do Príncipe n 37

ALUGA-SE uma preta que coso bem , on-

goma e cozinha ; na rua do Canon H9
ALUGÃO SE duas pretas que fazem todo

o serviço; na rua do Cano n 149
ALUGA-SE uma preta que cozinha , lava

e engoma ; na rua do Cano n 3.
NO largo da Sé n. 5. alugâose duas pro-

tas que sabem cozinhar, engomar c lavar,
sendo o aluguel \2ifb rs. por mez.

ALUGA-SE metade ou parle de uma casa
nobre, a uma Sra. viuva, de bom proco-
dimento e pouca familia. o tem água dentro;
na rua das Partilhas chácara n 20

ALUGA SK a uma pessoa capaz uma sala
e nlcova . e so dá comida so quizer ; na rua
de S. Clemente n. 18 , em Botafogo

NA rua do Pioho n 59 , vende-se uma

preta no íoila lavadeira e cozinheira
ALUGA-SE umn negrinha do 14 annos ,

própria para servir uma menina , e para o
mais serviço de casa , náo sendo de grande
peso ; na rua do Rosário n. 61.

ALUGA SE uma preta riquíssima cozinhei-
ra do (orno e fogão , lava o engoma ; na rua
dos Ciganos n. 4.

ALUGA-SE um quarto a homem solteiro ;
na rua do Senhor dos Passos n 76
tucritmprr'^^'^"-!^»»^--1'^!1'»»'*-1^^

MIAS l>E LEITE.
NA rua dc Santo Antônio n. 26, aluga-

se uniii muito bou ama de leite-
ALUGA-SE uma rapariga ama do leite,

muito carinhosa , prefeita costureira e i-ngo-
madeira, sem moléstias nem vicios; na rua
da Candellaria n. 35

RECEBE-SE uma criança para criar-se do
leite ; nn rua do Cano n. 241.

ALUGA-SE uma muito boa ama de leito,
mucama de 20 diis de parida, e muito ca-
rinliosa pnra crianças ; na rua Direila n. 43.

ALUGA-SE uma ama de leite; na rua da
Imperatriz n. 183.
^^sVTJín.f€Sn.'mVtrJTx*'ss.vmitrrsrr* ¦"¦'.¦^'n****'?*^» *u»mti^

F. PARTICULARES

rentes logares e pessoas , para illudirem , co-
mo com ellas illudirao o juizo n'osta côrle ,
e com ellas occullando se aquelles documentos

quo já exisliao. o existem no corpo do inven-
tario , se julgou a redução do nullo lesta monta
aberlo , o com essa redução unidos com a
viuva, fizerão uma partilha amigável com ava-
liações diminutas , em que a fazenda nacional
ficou prejudicada nos seus direitos, e com essa

partilha amigável entrarão na inlruzáo dos bens

que lhes náo pertencia!) figurados ri'aqui.lle
anno de 1816 cm que falleceu, em 12:618-^6i3
rs. , reputados em moeda forte que então gi-
rnva , o os tem disfrutado ['nudulosaition-
te com Ioda certeza de quo lhes nao per
tenciuo , o nem pertence. Tambem oceulia-
rao que já virão , o liveiao em seu poder
confiados os legaes documentos com que so
lhes pretende tirar os bens, i-uas | r itiucçous,
e mais rendimentos que tem percebido , o
depois de os ler bem vistus. e ouvido o»
mais hábeis jurisconsultos d'estacôilo e cou-
vencidos do nenhum direito a reter a herança
fruetos e rendimentos , tem procurado uma
composição, porém , que tal era? sor só-
mente por aquelles 1*2:618-^643 rs. em moeda
papel, sem que se disíhesse essa nulla par-
tillta , querendo locuplelar-se com o maior
valor dos próprios bens , seus fruetos , o ren-
dimentos de 28 annos. O negocio eslà em
tela judiciaria o enlao se conhecerá d'onde
provem a quiisi totalidade dos bens quo pos-
suem os inlrusos; então se verá anullado
esse inventario o partilhas a que se pro-
cedeu , tao incurialinente atorpeladas as for-
mulas legaes , então so decidirá sc pôde ha-
ver b'>a fé quando so vô uma procuração do
pae, do fullecido , lendo so certeza do que
elle vivia , se o titulo queob esubrepliciamonto
conseguirão , foi justo a vista da informidade
de tal processo, excluindo o thesoureiro dos
ausentes , único legitimo para com elle so
pruceder nos lermos do inventario e partilha ;
enlao se decidirá so pôde haver prescripçao
em prejuiso dos herde.iios legítimos, e se se
pôde dar o caso d'ella na presente questão
tao bem difinida , o enlão se decidiià se (S
oppoenles sao ou nao obrigados a restiluir
todos os bens com seus fiuctcs e rendi men»
tos alé o presente, etc. etc. IV esta a ultima
declaração que os herdeiros necessários de
Manuel Ferreira Maia . fazem ao publico para
seu conhecimento, afim duque nao alleguom
ignorância. Nos tribunaes do império se fará
justiça a quem a tiver, e se conhecerá quem
tem dôlo o má fé, se quem piocura telia -

' OS herdeiros necessários do finado Manuel I Ver o que lhe pertenço pelas leis divinas o
Ferreira Maia, no Diário do 1.° de agoslo humanas, ou se quem retém o alheio, ali
d'cste anno, prevenirão ao publico, a quo | com prejuízo dos interesses da lazenda na-
não contratassem com Domingos do Oliveira j cional.
Maia , o seus lilhos José de Oliveira Maia ,
Domingos de Oliveira Maia , D. Anna , ca-
zada com José de Souza Maia , n João José
do Souza Guimarães, viuvo de D. Roza, fi-

GRANDE CONVENIÊNCIA
offerece o collegio de educação Litleraria, sito
na rua nova do Conde n. 4 , nos Srs. en-

lha d«» dito Maia. e bem assim com Antônio carregados de mandar educar seus filhos ou
Furtado de Barcellos. herdeiro da finada |>. í pupilos . uma brilhante educação, alisoen-
Anna Joaquina de S.José, viuva que foi d» j sina d,,S(Je primeiras letras até os por em es-
dito finado Manuel Ferreira Maia , por ter-se Ita,Jü de freqüentar as academias ou univers
de fazer uma partilha dos bens desse casal com j sidades do Império. Pensionistas 20© e meia-
os previnintos, residentes om Portugal, eufa idilas 12© "•» e «•'¦ruas de primeiras letras

prevenção ratilicáo. E cm mo aquelles de quem
so previ nio , respondessem á essa prevenção
no uiario de 5 de agoslo do corrente anno ,
occullando a verdade . agora com mais oicla-
rrcimcnln se continua n previnir, — Manuel
Ferreiro Muia , lllho de Jwe Ferreira Mata ,
viuvo , do loiMr do Souto, aiililente no lo-

~3fí) rs. ; sao tratados com fartura e aceio e
com actividade em seus estudos.

THOCA-SE uma casa iene i, na rua do Cai-
tete , com 4 braças de (rente o bons com ino-
dos, por autra que seja nos logares seguiu-
tel: travessa e rua dn Santa Thereza , da La-
pi, d,i Gloria , dosHirbonos, do Lavrado»,

N^ madrugada do 1." de oilubro fusio da
casa n. II, rua da Pedteira da Candellaria ,
pelos telhados , tendo de casa 15 dias , uma
illiôa de nomo Itila Ignacia , vinda do Faial
no bergantim Constância ; levou toda a sua
roupa, e chita para faser um vestido, alem
(i'isso desencatninhou de uma caixinha uma
onça em oiro , duas meias doblas e qui-
nliüntos téis em prata portugueza : protesta-
«o contra quem a tiver acolhida . pois que
se acha legitimamente escripturada em casa do
cônsul portuguez ; quem da mesma der no
ticias será gratificado.

O MOÇO que deixou ficar na rua de S.
Clemente li. 115. na tarde de 29 de selem-
bro, um cavallo a guardar por se, achar man»,
co do uma máo, queira o ir buscar e pa-
gar a despesa.

UM sugeilo casado , offeroce-se para fazor

qualquer escripfuraçào , ou outro algum em-

prego , tendo a precisa actividade e abonaçáo à
sua condueta : na rua de S. Pedro n. 47 , es-
criptorio das loterias da provincia

TOMÂO-SE 5:000-$ a t por cento . hy-

potheci nlo-se uma propri idade dem nor va-
lor n'osta cidade; a quem isto convier di-
lija-so por caita a esla 'lypographia a A. P. J.

ATTENÇÃO
As pastilhas impugnadas em factura de Van

Nyvel, e que vão hoje 2 do corrente á praça ,
na porta d'alfandega , sao da composição do
doutor Sherman , approvadas para as lom-
brigas.

PRECISA-SE de um moço para ser em-
pregado em casa de pasto ; na rua da Valia
n. 137.

NA rua da Mizericordia n. 16 . so acha
Manuel Silveira Volta, filho de Roza Fran-
cisca da Volta , natural da ilha do Faial ,
o qual diizeja fallir a um seu sobrinho de
nome Manuel . que veio pira esta côrle a oi-
to «nnos, para negocio do seu interesse.

PRECISA SE de uma mulherde idade, bran-
ca , parda ou preta , para sahir com uma Sra.
a passeio : para tratar no bô;o do Boqueirão
junto ao Passeio Publico , n. 9.

ATTENÇÃO ! ATTENÇÃO !
Na padaria do finado Teixeira , eslabele-

cida na rua do Rosário ri. 61 , onde se faz
a melhor rosca , muilo bom pão o biscou-
Ios de todas as qualidades ; se fará tambem
d'ora em diante , âs 7 1/2 horas da noito ,
uma fornada do pao branco, e algum de-
Dominado de rala , á imtnitaçao do pão de
ptovença , que es fieguezes onde sem duvi-
da apreciar muilo

TRASPASSA-SE a chave da casa de socos e
molhados da rua da Cadeia n. 71 , por preço
muito commodo.

NA rua de S. José n. 9 , armazém , de-
seja-se muito fadar ao Sr. José Antônio Tei-
xeii.i , natural da Ilha de S Jorge , fregue»
sia do Norte Grande , pois consta que em
1826 , morava na villa de Paranagoá; o mes»
mo favor se roga a quem do dito souber,
participar no n. acima , ou ni rua da Mi-
sericoidia ti 7 , do que so lhe ficará muito
obrigado.

ARREMATACÕES.
TEM de ser arrematada em praça do or-

phfios da cidade de Niclheroy , nos dias 2 ,
5 c 9 do corrente , uma das melhores situa-
çoes em S. Lourenço, com muito boa casa
coberta do telha, muito boas fonles d'agua
corrente, in altos para lenha, rica vista . ar
muito salubre , e abundante terreno para cul
tivar-se.

PELO juizo de orphao»", se ha de arre-
matar em ultima praça . no dia 21 de oitubro ,
uma fazenda em Cabo Frio, logar da Sou-
bara , com 1,500 braças detestada e uma le-
gua de fundo, em teireno forelro aos indios,
com muilo boa casa de vivenda , engenhos
de socar café c do farinha , e enginhoca de

ESCRAVOS FUGIMOS.
FUGIO no dia 28 de setembro p p. , um

preto de nomo Francisco , nação Moçambi-
que , idado 20 annos pouso mais ou monos ,
estatura regular , delgado do corpo , pouca
barba e bem parecido: levou vestido cami-
ga dc algodáo americano riscado o calça de
cazemira escura , já usada : nbn*i(a andar pe-
Ias partes do Cattete e S Clemente , oceu-
pondo-se no ganho; quem o aprehender eo
levar á rua do Cano n. 217 , será bem gra-
lificado

FUGIO da rua do Malta Cavallos n. 106,
uma parda escura do nomo Anna . com oca-
bello liso , cara comprida , falta de dentes ,
maura e de estatura ordinária , tem modos
de douda , levou vestido de riscado de qua-
d.inhos encarnado e asul, o foi escrava de
Manuel Ortigas, morador na rua da Concei-
çáo em Niclheroy, quo assim o disso o ne-
gõíiante que a vendeo.

mmmmmmmmmmmm ¦¦gergg».
» jm.
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O VI MENTO

DO POSTO.
SAHIDAS NO DIA 1

Recumond , brigue escuna americano Orleans,
242 tons. , M. W. Smilh , equip. 9: carga
Ccifó.

AntüEIIPIA , escuna ingleza Judge Thompson,
10a tons. , M. Win. Dovis, ei|uip. 5: carjja
café.

Rio Guandu;, berg. inglez Tico Friends, 206
tons., M. Eduardo P. Píiaux , equip. 10:
carga sal.

Santos etc. , vapor Paquete do Sul, M. Ma-
Uiíüs de llarros Vallenle ; passags. o major
do exercito Joaquim José de Santa Anna
Medeiros , Nicoláo José Soares Mouro , Boa-
ventura Delfim Pereira , José Ricardo Mo-
reira de S. Pedro , Venancio Antônio da
Roza Filho , Luiz Ignacio Bilancourt, Jo-
sé Joaquim Madeira , Francisco Joaquim de
Oliveira , João Francisco da Silva Marques,
os portuguezes Antônio Tibunio Rodrigues,
Antônio da Silva Pas>os e José Pereira Costa
Pinto, o suisso Fernand Smith , o sueco
Robert R Hagstron , e 3 missionários ca-
pucliinhos.

Capitania . hiate Águia . 63 tons. , M. Mar-
çal José Gonsalves, equip 7: carga vários
gêneros ; passags. 3 missionários capu-
chinhos

CaRAVELLAS por Campos, sum. Santo Anto-
nio Vencedor, 35 tons., M Carlos Antônio
de Jezus, equip. 6 : em lastro; passags oi
portuguezes Salvador José de Jesus e Bento
José Fernandes.
Lancha S. Francisco dat Chagas , 22 tons. ,

M. Antônio Manuel do Jezus , equip. 6 :
em lastro

Angu A , sum. S João , 39 lons. , M. Pedro
Joaquim Pereira , equip 5 : carga vários ge-
neros.

ENTRADAS NO DIA 1.
Rio Grande 22 dias , berg. Descobridor,

135 lons. , M Ignacio da Terra, equip.
11 : carga caine a Josó Antônio de Figuei-
to lo Junior.

Porto Alegre 16 dias, patacho Neptuno,
151 tons., M Manuel Josó Machado . equip.
tt) : carga carne o couros a Miguel de Avel-
lar; passags. Antônio de Sousa Menezes,
o João Carlos de Figueiredo.
21 dias , patacho Novo Accordo , 123 tons.,
M Francisco de Paula Fonseca, equip 9:
carno carno e gêneros do paiz a Antônio
José Moreira Pinto e comp.

Santa Catharina 16 dias , patacho Theodo-
ra , 177 lons. , M Henrique Ferreira Fran-
co, equip. 11 : carga vanos gêneros a Joáo
Luiz do Livramento ; passags. 2 escravos
a entregar

Laguna 10 dias, patacho Espadarte, M. J«cé
Francisco dos Sanlos , equip. 9 : carga fa-
riiiha a Joaquim Luiz Soares.
25 dias. sum. Santo Antônio , 92 tons .

M. Jeronimo Fernandes Martins , equip 8:
carga feijão e farinha a Joáo Joaquim Van-
derler.

Caravellas 6 dias, sum. S. João, 42 tons.,
M Joaquim José Pinto , equip 7: carga la-
rinlta e cocos a Bernardo Alves Carvalho
de Sâ.

Rio de S. Francisco 21 dias, sum D(zoitodt
Janeiro . 62 tons. , M Manuel J »s6 da Cos-
ta , equip 5: cBrga madeira a José Martin*
Lopes; passeg. João Rodrigues da Con-
icíeao.

Itagoauy 12 horas, vapor Brasília , M L«u-
renço Machado ; passags. Josó Antônio Bíí-
tos , Joaquim da Silva Santos, os portu-
guezes Francisco Josó Picanço e I). Man»
do Nazareth.
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