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£' com o sentimento do mais pro-
fundo pesar que temos de annunciar
& fallecimento de 3. A. Imperial ò Sr.
]&' Pedro Affónsò, o qual teve logar
iboje na fazenda de Santa Cruz, ás 4
feoras e 20 minutos da manhãa, a des-
peito dos esforços empregados pelo Dr.
Meirelles, medico de semana.

SS. MM. Imperiaes receberão a no-
ficia ié manhãa, na quinta da Boa Vis-
to, eficarão, como é de pensar, cons-
ternadissimos.

Publicamos em seguida os boletins.

íiV: i:
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S. &. Imperial passou honleni o dia bem, es-
lava alegre , não houve nenhum movimento febril,
Passou a noite tranquillo.

Porem desde maiihãa começou á inquietar-se ,
impertinente o algum tanto febril até ás 11 1/2
horas do dia, que terminou a febre por suor. En-
tão f.zerio-se fricções do sulfato de quinina por
fezes. Até ás 5 horas da tardo conservou-se sem
febre Dás 6 para as 7 horas começou novo
accesso, c as 7 1/2, quando ia para o banho,
antes que so despisse, começou um attaquc de
convulsões e perda de sentidos.

Apezar. de tudo que se tem feito, cont.nuao
35 convulsões, que se snecedem com pequeno in-
lervallo de tempo. 

' 
.

Sua Altcza está em perigo de vida e por Isso

julguei conveniente auxiliar-me da presença do cirur-

gião da fazenda.
São »e meia e as convulsões e perda de sen-

lidos conlinúTio.
S. A. a Princeza Sra. D. Izabel amanheceo m-

disposta , com pouco appetite , e para a tarde tem
' tido alguma febre.

Imperial quinta de Santa Cruz, 9 do janeiro
de 1850. • , 

', 
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Dr. Joaquim Cândido Soares de Meirellcs, me-
díco de semana,

Ars 9 horas cessarão as convulsões em S. A. I. ,
continua a persistira congestão de cérebro , com

qssanlo a circulação se tenha tornado mais franca ,
estando aluda sem sentidos.

A's 10 horas S. A. I. está mais calmo, a febre
'continua, .o assim a congestão, porem em menor

grau. , ,
O estado de S. A. 1. é ainda de perigo.
Imperial fazenda, de Santa Cruz, 9 do janeiro

^e 1850, ás 10 horas da noite.
Dr. Joaquim Cândido Soares de Meirclles, me-

dico de semana. t . (.,:
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Continua o estado febril em S. A. I, diminuição
wosivel da congestão cerebral depois de uma eva-
caaçào, provocada por medicamentos... S. A. L
jreicóbrou os sentidos, porem está ainda em estado
de torpor: volta-se procurando as posições babiiuaes
eu» que costuma dormir.

A' vista (Veste estado , que já dura de de as 10
1/2 horas, é lisongeiro de esperar-se que S. A. I. se
tire do eslado de gravidade em que tem estado

Imperial fazenda de Santa Cruz, 9 efe janeiro do
4850, ás 11 horas da noite.

M. Joaquim Cândido'Soares de Mcirelles, medico
de semana.

w ijSJSr»'''

• A meia noite S. A. I. se aeba em melhor es-
lado ; dormlo tranquillo cerca de 60 minutos. Con-
linóa o estado febril, e os pbenonicnos de con-

gestão cerebral dissipão-se progressivamente.
iu Continua portanto o estado esperançoso, que

deve trazer o restabelecimento de S. A. I.
Dr. Meirclles.

o cortejo de despedida de S. A. I. o 8cnhorDom
Pedro. ,n,u'íI) ivii»;^ íd> oíb;j \;

" t • .

Findo o cortejo será fechado e soldaddO caixão
de cedro, em que ha de ser encerrado o corpo
de S. A. I., etn presença de todos os-ministros
e secretários d'estado , conselheiros' d'cslado c mais
pessoas r.le disthicçjio ; sendo esle caixão mettido em
outro de chumbo, e este ultimo fechado em um
coberto de velludo e guamecido de galão de ouro.

*''
í-v-l !-'',i')i?\<U''íMA',">'iJ" '>'- ;!d«n.:!StW>; Kirn::-i 'j

Lavrar-^.se-lia o auto d!obito, que será escripto
polo ministro o secretario d'cstado dos negócios do
império , e assignado por lodo o ministério , conse-
lho d'estadoe mais pessoas de dislineção.

o.«
No dia 12, pelo meio dia , concorrerá ao paço da

cidade o clero regular e secular, para fazer as en-
conimcndações do eslylo , e formar alas pela rua Di-
r ita , do Ouvidor, Ourives',- Ajuda e Santo Antônio,
pelas quaes deverá passar o preslilo.

5.a
O clero de cada uma das freguezias da cidade fará

a encoinmendaçio por sua vez, segundo a antigni-
dade das mesmas freguezias; o concluído este ado ,
Irá collocar-sc nas alas com tochas acesas.

6.'
Findas as encommenilações, sahirá o corpo de S.

A. I. do paço da cidade pelas 6 horas da tarde , sen-
do conduzido ao coche pelos ministros e conselheiros
de estado para isso nomeados, os quaes o aconipa-
nharáõ até a igreja; formando-se o preslilo pela ma-
neira seguinte :

1.' Um piquete de cavallaria.
2." Batedores, moços de massa, e porteiros da

canna a cavado.
3." Os offlciaes da casa imperial, que não ti-

verem logar ou exercício determinado no ado , en-
trancio n'i!sta classe os guarda-roupas, os médicos
da imperial câmara c os olliciaes maiores das se-
crdarias de estado, todos de carruagem, bem
como os seguintes.

h." As pessoas, que não tendo de exercer func-
ções no acto, tiverem reéebido convite pela se-
cretaria d'eslado dos negócios do império.

5> A Illm." câmara municipal.
6.° Os membros do tribunal da corte c as pes-

soas que tiverem o titulo de conselho.
7.» Os grandes do império, gcntis-hoinens e vea-

dores.
8.° As depulações das câmaras legislativas.
9." Os ministros e conselheiros de eslado.
10. O mordonio-mór e reposleiro-mór.
Seguir-sc-ha o coche com o corpo de S. A. Im-

perial entre o cabido e moços da câmara com
tochas , e todos a pé; indo lambem a pé os moços
da estribeira, no logar que lhes toca, mas sem
tochas.

11. O estribeiro mór; advertindo que o pes-
coco do cavallo , em que for, ha de ir junto á
ultima roda do cocho.

Seguir-se dia o cocho da coroa, e após elle o
de respeito, que irá coberlo, como o do corpo.

12. A companhia da guarda imperial de archeiros,
formada no logar que lhe compete.

7.»

A guarda nacional c tropa de linha formarão ala?
desde- o paço da cidade alé a igreja , por fora
das alas do clero regular e secular.

cesso da divida de 2-772-^652 rs., de que pede pa--
gíimcnto Jí-roíiimo Martins do Rego, a (im.de ordennr
que seja esla quantia incluída no credito, que se lera
de pedir ao corpo legislativo para pagamento de e^er-
cicios lindos.

Ao da justiça , rc.melicndo-lhc o oflicio do direc-
tor do archivo militar, em qoe diz ser incompatível com
os encargos de porteiro o serviço da guarda nacional,
c pede que seja dispensado ou passe para a reserva o
d'iK]uelia repartição.

Ao general, rcmcltcrido-lhc para informar o re-
qucrimeiilo de D. Maria Mngdnlènjt fiílmplona de Car-
valho. que pede se lhe inunde entregar o seu escravo
de nome Lcocadio, que se acha com praça no í>.° ha-
tallião de caçadores, e addido ao deposito de recrutas.

Ao mesmo , rcnn-tlcndo-llic a guia dus praças do
corpo lixo de Matto Grosso, que vicrâo acompanhando
o major Joaquim José de Oliveira, e declarando-llie
que as ditas praças devem voltar alé Goyiu em compa-
nhia do tenente secretario Ângelo José da Silva, paia
depois seguirem para a de Malto Grosso.

Ao general, para Informar qual o destino que leve
o 2°. sargento do 7.°batalhão de caçadores Carlos José
Barreiros.

Ao conselho supremo miiilar, remettcndo-lhc ás
fés d*ollioio e inspecções de saude, porque passarão no
Kio Grande do Sul,' o capitão do 2." regimento de ca-
vallaria Cypriano Gonsalves Ribeiro; os capitães «ra-
doados do 3.° de fuzileiros João. da Gama Ramos ben-
t.-s e Antônio dos Santos Vasques; o tenente do u'.°
da mesma arma Joaquim Tiberio Lobo CiipisLrnnn, e
o alteres do 4.? da referida arma João Antônio de Moura
c Cunha, a lim de consultar sobre o destino que devão
ler estes olliciués.

Ao mesmo, idem idem o requerimento documen-
lado do í.° cirurgião docopo de* saude do exercito Dr
João-Pires Farinha, pedindo contar antigüidade d'estc
posto desde 1812.

Ao da justiça, remeltcndodhc os ollicios c mais
papeis relativos aos desertores Joaquim José dos San-
tos, João de Deus, Manuel Rodrigues do Nascimento
c José Raimundo Pinto , a lim de que o mesmo con-
selho dè o seu parecer sobre o destino que devão ler
estas praças.

Ao diiector da fabrica da pólvora, determinando-
lhe que mande fazer carvão de pau para consumo da
ollicina de ferreiros da dita fabrica, a (im de nào se
eoinprar de pedra.

Ao presidente de Pernambuco, remcltenlodhc o
requerimento do religioso franciscano d'cssa cidade, frei
Antônio de Santa Rosado Lima, que pede ser nomea-
do capelliio de algum dos corpos do exercito, a fim
de informar a respeito.

Ao de S. Pedro do Sul, prevenindo-o que tendo
sido indeferido o requerimento do 1." tenente de en-
genheiros Frederico Augusto do Amaral Sarmento Meu-
na, deve este ollicial regressar à corte a (im de seguir
para Pernambuco.

Ao mesmo, ordenandodhc a baixa do 1 • sargento
do 4.° batalhão de fuzileiros José Agostinho da Concci-
cão barros, visto ler sido julgado incapuz de continuai
lio serviço do exercito,

Ao de Minas, para expedir ordem a fim de irem
para o pasto os cavados da companhia fixa de cavai-
laria, abonando-se somente 80 rs. diários para paga-men to do mesmo pasto.

Ao mesmo, dcclarandodhe que deverá procedera respeito dos cabos do esquadra da companhia de po-
Slres fln .li>niiilinliiinli.i liinmiim \|.i»ii'„e l.1wr....,l..c
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A uma hora da noite, quando S. A. I. estava
swis tran uillo , c a febre decrescendo , um novo
attaquc de convulsões, ainda mais violento , que
o precedente, o assaltou, e tein-se conservado
«om forca á-despeito ¦ do todos os meios empre-
pados. São duas horas, e nenluuna diminuição do
¦»! se nolat

A' vista pois d'osle redobramento do mal, as es-
. jwnnças llsongelras, que nos enlretinhão da sal-

vaeao do Príncipe, começão a desappareccr. S.
A'l. está no maior estado do gravidade.

Imperial fazenda de Santa Cruz, 10 do janeiro
ir 1850. ''•;.•,

Dr. Meirclles.
..me:

IÍ.-.V

A"s ft hora» c 20 minutos S. A. I. fallecéo, du-
«twlo o accosso, qoe terminou sua preciosa exls-
iwcía, oito horas o mela,

Imperial fmeodii da W.mtfi Cruz, 10 dojanul-
n <l« 1850,

Dr, Intlrtllei,

Ao chegar o coche ao principio da ladeira de
Santo Antônio as pessoas designadas para sustereui
as argolas do caixão, tirarão esle do coche, c o
entregarão ao provedor e mesarios da Santa Casa
da Blizericordia.

9.'
O mencionado provedor c mesarios, recebendo

o corpo de S. A. Imperial o deposilaráõ em um
esquife, que para este effeito estará collocado sobre
bancos; e o conduzirão no mesmo esquife alé á
igreja, onde será collocado sobro a primeira eça ,
da qnal o hão de mudar depois as pessoas que o
tiverem tirado do coche, levando-o para o logar
em que deve ficar depositado.

10.

Concluidas as ceremonías religiosas, lavrar-se-ba
o termo dá entrega do corpo na igreja , o qual será
escripto pela pessoa nomeada para servir de secre-
tario n'esseado , e assignado por esle, pelas pessoas
que tiverem conduzido o corpo , c pelo guardião do
convento. ,.•!

S. A. I. a Sra. D. Isabel está ligeiramente in-
cominodada com febre.
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MINISTÉRIO DOS NE-OCIOS KSTUANíiKinOS.
II tt>«. * n líxin.» Sr. —Tenho a honra du com mu-

nleor a V, \ix,, para aúb seja prosunle a Soa M«ges-
tnde o Imperador, mio esla província flofl Iran |iiilla,
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destres de Jeijuilinhonlia , juuqumi aiaruns ragiinues
e Francisco Vicente de Santa Anna, que pedem escusa
do serviço por haverem completado o tempo de seus
engajamentos, na forin.i ji determinada em aviso cir-,
colar de 1 de abril de ISIS.

du 4.
Ao Sr. conselheiro de estado José Joaquim de Lima

e Silva, rcinetlciido-lhe para uso da secção de guerra
c marinha do conselho de eslado , dois exemplares dos
relatórios apresentados ás asseinblêas provinciacs do Cea-
rá e do Piauí.y no anuo proxi.no passado.

Ao diiector da escola militar, communicanilo-lhc
que Sua Magcsladc o imperador approvou a nomea-
cão do major do imperial corpo de engenheiros Joa-
qiiim Cândido Guillobel, para substituir o Dr. Igna-
cio da Cunha Galvão, na direcção da terceira turmi
dos exercícios práticos da mesma escola.

DIA 5.

Ao inspeclor da pagadoria, para mandar receber no
Ihesouro publico nacional, a quantia de 7:89(5^140 rs.,
c mais a de 483 $400 rs., que a repartição da justiça
deve n da guerra.

AoSr. ministro da marinha, n-mellcndo-llie o re-
qucrimenlo de Leandro losé da Silva , cabo de esqua-
dra do deposito de recrutas da corte, que pede pus-
sagcni para o corpo de fuzileiros navaes, para que rc-
solva a respeito, como julgar conveniente.

íXTEitlOH.
PR-NÇAi

fjcdru-RoIlin. — Consideram. — CantagrcL— Vau-
tliicr.— Fvlis Pijat. — O novo prefeito de policia.
Ha muito tempo que conheço Ledru-Rollin. No

ultimo reginien leve uma ambição; queria ter en-
irada na câmara dos deputados. Moço e mu! pouco
conhecido, apresentou-se aos eleitores sob o pa-
iroclnlo do Odilon-barrot, que, como se sabe, era
o chefe da opposlção constilin.ional. lista cândida-
tura naufragou! si houvesse vingado, Lcdru-llollin
teria furçadaniente marchado com 01 dyoasllcos da
cômnro. Vejfio ile quo depende a carreira dos ho-
meus! Um mino depois vagou outro collojflój o qual
por nxccpçào railHsiuia enhio, tlnlnt iiiui maioria
republicanaI Lediu-llollln oproienldipló o foi rcci-
bldo com.iiiiilia dilllculdiido por fidú(lülinvllo-o Hhlo
a respeito da 1'uiiii'ii republici, lima vn/t noinònilbi
o novo (Itipulildo t\ü\i d.ir g.irinill.iN a ioui olnlio-
m,tt, mm iiuIíivhI, i.nciid.oHií linlo| porlil
loiiin, .|."- (juaiiJo vulii a rnvoluçfto, i|uando olle
mu i.i-i.i iio do Inliiilur, n uni doi rlinfn• do \-<.
rOlilO, o o" ¦ o¦. dup.irl llll"lllO i|l|n o i" • i. < i¦¦;.i lo
no tooipo dn looiiiiivlii.» (I>i Hiilim) uoo o quli
". -i • paru ••:¦¦- ¦«- » áú poro, o oloitfou o u
b biiDcii' loriooi um ooiiii |mH"i

li' boi boocoo kboiobir v»l" \MÜ ll»Hllu«<|im
tvjflíimtoi m tíiaibto |»JP«I «'» Vww P^*"1

paço do quinze mezes. Ha n'elle muito deDanton,
menos á audácia. .Homem de prazer, desl.ixado,
deixòu-sc guiar por todo mundo parecendo dirigir
tudo. Muito mais-revolucionário do que republi-
cánò, não sabe bem nem o qiic é a republica,
que nunca estudou, nem o socialismo ," que des-
preza, ao qtial porém se ligou para que lhe desse
soldados.

Ledru-Rollin foi do numero dos reveis; refu-
giou-se em Londres, onde, graças á fortuna de
sua mulher, vivo, dizem, muito á larga no meio
de seus camaradas de exílio carregados de miséria.

Com Ledru-Rollin forão condemnados mais 29
representantes do povo, 10 contradictoriamente e
19 á revelia: quasi todos são energúmenos sem
passado como som futuro, sem inleUigencia como
sem talento. Nem merecem ser nomeados, e porisso
me liniilarei a destacar três ou qualro nomes d'esla
súcia demagógica.

Considét-ant, condemnado a deporlação, é , como
se sabe,- o chefe da escola phalansteriana. Até a
revolução de fevereiro , Cousidéranl não suspeitava
que era republicano , o o seu jornal, a Démocratie
pacifique, abundava em protestos monarchicos Desde
então , eleito representante do povo , encheu-se de
enlhusiasmo , julgou que era chegada a sua hora ,
e pregou o fourrierismo em seu jornal e na tri-
buna. Quanto mais elle pregava , tanto mais o en-
fado ganhava o auditório tanto mais o ovitavão
a elle e a seu jornal. Irritado pelo pouco sue-
cesso, Considéraiit quiz vingar-se, e lançoü-se
no meio dos homens do violência, para ao menos
assustar aquelles que não tinha podido converter.
Graças a estes sobresaltos suecessivos, o chefe do
phaíansterio viu-se no dia 13 de junho tim dos
representantes mais compromettldos na in>urreição .
e oahiu n'nlla de olhos fechados, procurando sempre
alraz de si o povo que não vinha. Quando se viu
sozinho , meticu-se na estrada de ferro e refugiou-se
na bedgica.

Seu discípulo, seu en.ulo, Cantagrel foi logo reu-
nir-se a elle. Cantagrel tem a reputação de ser um
dos escriptores mais grotescos que a imprensa so-
cialista tenha manifestado , o que o não impediu do
ser nomeado representante pelo departamento de
Loire et Cliez. Nunca se viu amor próprio igual ao
ao sou. Um de seus camaradas de collegio contava-
me ha dias um fado cPelle que seria odioso , si não
fosse do uma pequico incrível. Assegurava-me ter
almoçado em Amboise com Cantagrel, na casa do
pae (feste, que servia o filho á mexa, de .pé por de
traz d'elle com o guardanapo no braço! Como o con-
vaiassem para tomar logar entre os convivas, o bom
homem respondeu: « Ohl não, nào posso; quem
tem por filho um homem tal, serve-o! » E Canta-
grel consentia-o! listes desgraçados fourrieristas

$ tem eclipsado os Saint-simonianos: arrebenlão do
orgulho.

Cantagrel é revel: outro fourrierista; Vaulhior foi
mais infeliz1: deixou-se prender e foi condemnado a
deportação. Fallo d'elle por que , creio , esteve ai-
gum tempo no brasil, c pôde ser conhecido por
alguns dos seus leitores.

líntre os representantes comprchendidos na sen-
tença de Versalhes, mencionarei, para acabar, Fe-
lis Pyat, a quem os nossos vermelhos fi/.erão uma
reputação de escriptor o de orador, e quo om r.ea-
íjiaade não passa de uma d'essas más naturezas,
himpando de inveja c vaidade , que sua insuffk.cn-
ciá condemna a naosahir-se bem em nada , e que,
incapaz de edificar còúsa alguma ck duração, que-
rem ao menos illiistrar-se demolindo. Pyat foi um
dos mais medíocres adeptos da escola romântica;
no ultimo rogimen fez dramas mui pouco applau-
didos do publico intelligenle, que revclavão amais
profunda ignorância do coração humano, e o mais
odioso systeina de baixa adulaçãi pelos peiores
instinetos do povo. Com »ua triste bagagem do dra-
maturgo e o soído de sua prova prelenciosa, Pyat
alcançou de pressa um nome n'esse rebanho de
imbecis que povoa as sumidades da montanha, e
empurrado para -a primeira linha , quasi ao lado
de Ledru-Uollin , atirou-se perdldamente com elle
na louca insurreição de 13 de junho. Teve ao me-
nos o talento de não se deixar prender, e pruden-
temente refugiou-se na Suissa.

Abi está muito, demasiado talvez, a respeito dos
indivíduos que lizerão muito mais hulha do que va-
km e dos quaes a França, cumpre esperal-o por
honra sua o para seu repouso, não terá mais de
ouvir falia.'.

0-novo i>ru;ti:iTO bit policia. —Enlre as nomea-
ções que forão conseqüência da mudança de minis-
terio e de syste.na, devo mencionar a de M. Carlier
para a prefeitura da policia. Alé agora Iodos os
governos linhão nomeado para essas altas funeções

personagens consideráveis, que já havláo servido
empregos públicos de Importância. O presidente so-

guiu marcha inloiranieiite contraria; nomeou para
a policia... simplesmente um homem de polida. Ha
mais de vinte annos que Carlier pertence a esta ad,-
ministraçào, da qual era, nos últimos lempos, o
agente mais capaz o mais temido dos homens da
desordem. Seu merecimento não consiste somente
um sua adlvldade e Intelligencia: leu. outro quo
„ ainda maior: todos os homens que fazem guerra
uo governo lhe tòlli passado pehu mãos; lòm-OS
vigiado a todos, a todos conheci', a Iodos 1011 vhto,
0 quasi coufiHiado Iodos, S;ibe 0 forte o 0 fraco do
cada um d'elh's: 00. IJÍÍ.VM h'"' ,,!» 'l110 i em um
dlado abandono 0 depnonila, bim lido fiii<|ti"/,ai
com a uiiilg" o cio» B non poílulAi A* «wJfldiulQi
lüoratni nío Uim innlwlM pau ullfti loio-iim noon-
liirldo iiiiindiir públloar oo dliMi'Holoi'Mii,iM|.dl-
biiciiçftnf» «itnridiii IÍ4 Vjiipaí»-i« l)0U<Wl»fl »i»«ro-
imojiii» iJdlfllDWWÇ^''l"'* li,,h f*iv«»l*võ»n»M/lft»i ma«
iiir.„i,ir( Rüilí línrt ipnlldidns proiirli», «'om «uu
impiíiímpii iioiiMPiiniiidti, (Wflliir nir.l iiun uioal-
iMIllO pollllili lipopilIlvtiOlHlNlillllVO Nb.|ipr>»ll9H'
d»« M OIOlIO MM*'*idiOIMÜ '10 p|0»ii|"l|IHIUll IIO.OHÍ'

I,. (Ihi (tifmiMnwMM ila Ummi)
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TÜIHIAll
;*afÇWfi"JÍ8 O Sr. presidente declara que não haverá sessão em

nuiinto o corpo do Scriníssimo príncipe imperial esteja
insepulto ; c levanta a de lioje pela uma hora da tarde.

HOMENS COM CAUDA!

M. Ede duCouret, que havia.estado por algum

tempo empregado na exploração da Azia centra ,

coinmunicou á academia das sciencias de Paris, ai-

gSs casos curiosos do uma raça de homens que

possuião o supplemento de uma cauda do co -

prlmento de um decimetro. Diz ele-convenço-me
da existência d'esla espécie de «°mcns 

^uo£S-
suem uma cauda prolongada no exterior da et umn.

vertebral. O emir prova por um dos seus escravos

de nome Bellal, de idade pouco mais ou menos

30 annos, que possuía esta prolongaçao, e ( ue

pertencia â mesma raça, fallava a língua árabe per-
feitamente, c era muito inteligente: examii e o-o

e fiquei perfeitamenlo convencido da exidencia u a-

quella prolongaçao. Parece que o numero d esta

vaca é de' 30 a AO mil. . • .
informa-me o emir que.estepaiz fica além do. Se-

naar por onde tinha passado., Sabe-se que crao ca

nibaes, c que adoravão algumas vezes o sol, a lua

e certas estrellas, e outros as serpentes,e o nasci-

inentp de um grande rio, onde sacrilicavap suas

victinias, Disse que não seria dillicil encontrar ai-

guns indivíduos tPesla raça de homens, dirigiu-

do-se aos commerciantes de escravos que explorao
os paizes e fronteiras do Mar Vermelho.

MolínÃiiM

cal

CÂMARA DOS SRS. DEPUTADOS.

SESSÃO KM 10 OIÍ JANKlB' DE 18 50

Presidência do Sr\ Mendes dos Santos.

A's 10 boras c meia da manhãa, abre-se a sessuo,'

lò-sc c approva-se a acta du antecedente.
EXPEDIENTE.

Oflicio do Sr. ministro do império , communicando
que cm vista do offlcio (Tosta câmara se expedirão as
convenientes participações ao presidente .da ,província
do Kiodc Janeiro, cá Illm.» câmara .municipal d.esta
côrle, acerca dos eleitos pela mesma província a ».
lesislalura. - Ficou a câmara inteirada. #

Outro do mesmo ministro,' transmiltindo a copia tio
decreto pelo qual se foz mercè a D. Marianna de Paiva
Veiira, viuva do conselheiro Bernardo Jacinto <ln Vci-

Ka c a suas filhas legilimas, da pensão annual de um
conto e duzentos mil réis. - A" comm.ssno de pensões
e ordenados. \\} • ., . 

' ' '
Outro do Sr. ministro da jusliça, remeltendo o re-

qucrimciilu dos piirochos colhidos da capital da pro-
vincia do Grão Pará, pndindo augmenlo de suas con-

gruas, para ser tomado na consideração que merecer.
A' 2 " commissão do orçamento.
Rcmcílc-sc á commissão de fazenda uma represen-

tacão da câmara rnnnicipal.da cidade da Fortaleza, ca-

piial do Ceará, pedindo para augmcntar.su.is mcsqui-
ribas rendas, que se lhe conceda cm patnmnnjg os pro-
prins nacionaes, que oulr'ora pertencerão a, Nossa bc-
nbora da Assumpçâo. ,'•,;„*«

A' mpima'commissão , o requerimento do capitão An-
tonio LoVes Vianna , da província das Alagoas 

g*
a indemnisação de 2:(i7<> 0 rs , que ^MggâhSS
vidamente lhe desconlou na compra quo lhe lez de uma

purciio de páu brasil.
Não ha mais cxpclicnlc. .,'..' wo o!'<;'.<(>
Entra em discussão c 6 approvado sem debate o se-

^X"^^ intermédio do Sr. ft secretario,
se n ca . sec ciaria de guerra os documentos que mo-

„1S decreto do 28b«lc agosto do. 1837, que con -

cedeu a pensão de G00JD rs. annuaes ao tenente co o-

nel Do ri ugos Simões da Cunha, pelos serviços presta-
do, no restabelecimento da ordem ha província do Para.*
Carneiro da Cunha. ,

Entra igualmente, cm discussão, c ç approvado sem de-
' 'tim ?e í criincnlo do Sr. Luiz Anlonio Barbosa , apre-

Síadò n'a sessão anterior , e íj 
^{Ôfe^rias informações sobre as eleições de Palafur.oeh. F.an

cisco das Chagas.  .
oudum »o dia.

Continua a discussão do adiamento propostr.na sess 5o

anterior pelo Sr. Barbosa á_ parle do pare a.

commissão de poderes, relal.va as eleições do P. nld-

fülfoí S Francisco das Chagas, província de Minas

GCjr2lgà-se 
discutido o adiamento có approvado. ;."

<. Sr Paes de Souza (pela ordem) reclama toda a ai-

lencão para a sua província do Pará ; que a commissão
de asscmbléas provinciaes dè quanto antes o seu pare-
ecr sobre certas providencias qu, se pedem para aquel a

província, como o restabelecimento da guarda nacional.
de

Entra cm discussão a seguinte resolução: li.<<r>R.
« A assembléa geral legislativa resolve : _
« Ari. único. Ignncio Accioli de Cerqueira e Silva

eíth habilitado para advogar cm todo o império, in-

denend <lc licença r^presi lentes das relações,
como se fora bacharel formado, ou doutor cuyc.en-
5?s iurdeas c sociaes, ficando para este fim dispc? -

sído o S7-" d0 arliS° 2.° da lei de 22 de setembro de

18fpaco 
da câmara dos deputados, 7 de junho de

18Í8 - Moura Magalhães. - ür. FrfW.pa leite. - LU'.

^àPS.&1,ni discussão os Srs. Paula Fonseca,
Victor de Oliveira, que se pronuncia contra a resolu-

ção, o Sr. Wanderley a favor, c o Sr. J. Josc Pacheco

C°orSr 
Silveira da Mbtla (pela ordem) observa que len-

do se esta manhãa espalhado a infauSla noticia da morte

dn scri. issimó príncipe imperial, com quanto esta no-

ícia 00 seja ollicial. julga que a câmara nao pode
estar cm esla.lo de discutir, c que se deve suspender
a sessão. até que haja participação de, se é verdadeiro

ou" náo tão triste acontecimento; e se è preciso man-
Hirá rooueriinentd á meza. .

O Sr presidente julga desnecessário o requerimento
e snsneívlc a sessão até que se receba commnn.caçuo

SnícIS a tal respeito. A's 11 horas e 1/* suspcnlcso
3 

ruma hora mniius vinte minutos continua a sessão.

O^t-tSurio le o seguinte ollicio do Sr. mi-

nÍZtVK'!"*Sr. -Sendo Deu, .ervido chamar a

.na Santa Gloria o lOrinllilmd príncipe imperial o 8b-
...ri Mro, hojo pólai quatro ln.ru, e vini.imi-

St .,i,nhí.a.«^.noomlmu..íi-oaV |x para
1,/er nMMfllO * ,",,ll"'a «01 Henlmifi» dpulailmi.

Wh-jfiê KCi.UCiifO.ili Pijíj.1 ,:iM",.,.,|".'.

|||i MU^itiiPAL de mtjrnpi
16.» SlíSSÃO EM 15 DE Dli7.HMlUtÒ. \

Presidência do Srí Frias.

Presentes os Srs. Gonlarte, Andrade, Comes,
Santos, Dias"da Moita, barão de S. Goncalo e Bu-
Ihõcs Ribeiro; faltando com legitimo impediramto
o Sr. Mendonça, abriu o Sr. presidente a sessão,
e declarouque havendo recebido as portarias do

lixin.» Sr. ministro do império de 2.") de oittibro
cVeste anno,, c do Exm." Sr. prcsiden'.erda,provin-
cia de 12 (Peste mez, communicandoaquelia que b.

M o Imperador havia nomeado pira terceiro, vice-

presidente da província. ao Exm.» Sr. J.oàaTcreira
Darrigue Faro, passando para quarto logar o Eun.
Sr. Jtsé Alves Carneiro;,,c esta qu;; se deferisse ju-
ramento aquelle viceprcsidimte li pjj> ao meio dia,

havia para este lim convocado a câmara, e que,
conforme o regimento , nomeava, para rcceber_a
S. Ex. os Srs. vereadores Dias da Moita, barão

ü'e S. Gouçalo, e llulbõcs I\ibo'ro.
Ao meio dia , ahnuncian-lo-so a chegada do Exm.

Sr vice-presidente,' foi recebido com as formaliua-

des do estilo e prestou Ju ameiHo ,;',.
Findo este ílcto, o Exm." Sr. Dr. Luiz Pedreira

do Conto Ferraz, que acompanhouju> Exm." br.

Firo disse que aproveitava a occasiao para dccia-

rar o' conceito que lhe merecia a câmara .mimei-

Ba! de Nictheroy, a quem agradecia a coadjuvaçao
m sempre lhe havia prestado, - ao que o Sr. pro-

dente da câmara respondeu, que a câmara muito

aprecia e agradecia a S. Ex. a .declaração que
IK de tó ltctirando se SS. EEx com as

mesmas formalidades com.que .haviao sulo recebi-

dos dirigiu-se a câmara a palácio para cumprimen-

hr o Exin." Sr. vice-presidente da província. -
1 

Conforme — Pedro Anlonio.Gomes, secretario.

vista doquen'cllesctrata, proceda abuscaeap-
Sensão d'esta carne soca, e (16 outras providen-
cias que lhe parecerem adquadas.

-Ari'do Engenho Yclho , em resposta ao seu

oflicio de hoje, em que com mímica achar-sei no A-

juSí disposição d'esla repartição Jorge José Tei-

Sa, re.nette-se a nota a quo ellc-se re ere a fim

de que proceda a respeito como fôr de direito.
— Ao do Sacramento, dizendo que para regula-

ridade do expedlen(e d'está repartição, convém que
com toda a urgência, remetia a parte do mez pas-
sado na fôrma exigida em offlcio, circular de 28 de

novembro próximo lindo, o que d'ora em diante

envie sempre no dia 1.' de cada mez. ,,
_ Do mesmo thuor aos !sübdelegados da Cande-

laria , SanfAnna, Santa Hila , Lagoa , Paqueta, Ilha

do Governidor, Jacarepaguâ, Campo Grande e eu-

ralo de Santa Cruz.
_- Ao cônsul de S. M. Brilannica, em resposta

ao seu offlcio de 28 de dezembro próximo findo,

acerca dos emolumentos de soltura, que devem pagar
os marinheiros da esquadra bTitannica, communi-
cou-se-lhe que todos os indivíduos que sao. soltos

nelas diversas subdelcgacias, sejão de que nação

fôr, ainda mesmo nacionaes, c de qualquer oçcu-

paciio, fazem de despeza 2^.00 rs., inclusive;,

prizão, condução, alvará de soltura, assignaiuras
o outras deligencias, e averiguações quea respeito

so houverem de fazer: cumprindo porôm observai

que os Indivíduos em geral que pe o' seu-eslado
de pobreza torna-sclbes sensível-salisfazero d tos

emolumentos, são soltos independente d essa cies-

pòza. ;, ' S
- (\o mesmo, rcmettcndo-lbc em resposta ao*

seus ofiicios de 22 o 29 de dezembro próximo (indo ,
copia dos papeis que nos mesmos olicios pede re-

hitivos á questão do ctilcr inglez Louiza, :e bem

assim em otiginal ó oflicio que a respeito dirigiu o

subdelegado de Santa lUta.

worth e Sandes, Sctzedello e Oliveira, Thoraaz da

Costa liamos, visconde de Barbacena, Wm. H.

Felv e C.", WIHlan S. Dadson e C" '
Administração do correio geral da corte ,.em 8 de

janeiro do 1850. -( Assignado), o adinnnstrador
interino, Vicente Cordeiro Mendes.

— Pela administração do correio d'esta corte se

annuncia, que a inala da correspondência daqui en-

viada para Iguasstí, no dia 0 do corrente mez , re-

gréssou da messa forma nodia 9 por haver o agente

lio correio ali, Antônio Hibeiro de Oliveira, recusa

doreccbel-a, pretextando achar.se dcmittido; nao

obstante ter perfeito conhecimento de que proco-
dia mal ,,em abandonar o expediente da respectiva
agencia, sem um suecessor legitimamente-nomeado,
a quem inlrcgasse o mesmo expediente, conforme
se lhe foz sentir por diversas vezes. O que se publica
para. afastar.a responsabilidade, d'esta administra-

ção. Administração do correio da côrle,," 10 de

janeiro de 1850. — O administrador interino^ Vi-
fnntpyC.ni>cll>Írt)McrideS. ".-.':,¦ftütíS <:Ú "ca^áííM"

ilflSii i Píllllí. !l t.U

SONETO . '

A' SF.NTII)ISRI\l.V BÔlítE DO SRURMSSníO PUINCIPK. IM-

PKIVUT. , NO SliMPUli INFAUSTO DIA 10 DE JANEIRO
' DO CORItENTE. ANNO."

No pedunculo ilida ha pouco lisongeiro
Se ostentava o Botão quii as:,as formoso
Garantia ao -.-Brasil ser venluroso ,
Sua sorte invejando o mundo inteiro >...

Mas hoje esse Botão que tio Janeiro
Desabroch.ir promettia Portentoso,
Sofreo da Parca dura o braço iroso !
Feneceu do «rasil o Grande Herdeiro,l.;.

Chorac Pátria , infeliz, a cruel sina j •

Oue o Fado te legou em seu transporte,
Roubando o Príncipe teu morto ferina!

Teu braço iníquo lão aváro o forte, ,,>, .
:¦ Inimiga da vida , ó' Libitina! i,..,vdmi -Mt

O pranto levará do Sul ao Norte!...

, n.f, José de Araújo c Silva.

PAUTE DO DIA 9 DE JANEIllO.

SS freguezia de Santa Anua, forão prezos á

ordem do respectivo subdelegado, João Carlos da

Cruz. por desordem ; e Forlunato Antônio da bib

veira , por vadio.
Na do Sacramento, Domingos Fernandes da Cos-

Ia. por insultos; Joaguim Correia de Mattos, por
deordem; e a preta Maria Luiza, por ebria.

Da parte do corpo de permanentes , consta terem

sido prezos á ordem do subdelegado da <d"r.a, Leo*

icl Joaquim de Barros, José da Cunha Mannel lei-

reira Soares , o Africano livre Estanislao , os esc.a-

vos José e Manuel , este por entrada em casa alheia;

a do da Lagoa os escravos Florinda .Moçambique ,

c Francisco, Benguella por-insultar ao soldado que
o prendeo. 

.."; ,,,'.,,..

• PESSOAS DESPACHADAS NO MA 10 Dlí JANEIUO.

p0KTO. _ Francisco José Carvalho , Portuguez.
Secretaria da policia da corte, 10 de janeiro de

1850. — J F, Guimarães Junwr. ,-. }

n'1'jq l)EC.LrlRfiÇOB|S.
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EXPEDIENTE DO DIA 3 DE JANEIllO DE 1850.

Ao subdelegado do curato de Santa Cruz, re-

nuntendo em resposta ao seu oflicio cio M do p.ts-
sallo , pelo pedestre Jeronimo Antônio de Araújo ,

os prezos Cláudio José da Silveira e Manuel, Mina ;
bem assim o auto de .qualificação. • < .'•¦ — Áo de S. José , communicando cm resposta ao

offieio do 24 do passado, que segundo participou
o commandante do corpo de permanentes em 2 do

corrente iá se acha expedida a ordem desde 2b

do mez lindo para uma patrulha do mesmo corpo

rondar os logares indicados no sobredtto offlcio

llC_l 
\'o juiz municipal da 1/ vara , remeltendo o

Africano Bernardo , que foi prezo pelo alcatde d esta

repartição por suspeito de boçal, par? fazer os ne-

cessarios exames e proceder na forma da lei.'— 
\o encarregado dos prezos da Ilha das Cobras,

dizendo que regressa JÍtíí^^z^:'SJw
doente, um dos galés, que ultimamenteufpiao en-

viados para o quartel do 1." balalhao de fuzileiros,
c mie mande outro para o substituir. _

Lao inspector do arsenal da marinha, rn.cn-

vi ando os dois menores Júlio Alvtjs Baplista e Frati-

cisco Alves Baplista, que ultimamente se evadirao

_ ,\ò comníandante do 1." batalhão de fuzileiros,
'communicando em resposta ao seu offlcio de 2 do

corrente, que n'esla data se expediu a necessária

ordem ao encarregado dos prezos da Ilha das Co-

liras, |iara entregar outro galé, para o serviço d esse

(1"l_ 
portaria ao carcereiro do Aljube, para enlre-

car os prezos Cláudio José da Silveira e Manuel,

Mina, que se achão á disposição do subdelegado do

Curalo de Santa Cruz, a fim de seguirem para o

mesmo logar.
dia a,

Offlcio ao subdelegado,da freguezia de Santa Rita,

remeltendo o requerimento de Izaias de Azeredo

Coutinho e Aguiar, empregado no '^^ da oi'-

dom, auolxa.ndo.se contra o mestre do brigue esctina

Vcnuu por havel-o iii8ullado.no exercício de seu

emprego, para que tomando conhecimento da quol-
xa proceda a respeito na fôrma da lei.' 

Lao mesmo, remeltendo o requerimento de

João I.mó trollvelru Trindade, por Isso quo rol a

auoni m encarregou da formação do processo sobre

o objm.tn de quo Irala o lllüBDin requerlmunto, a lim
du lhe dflfurjl! coiivniilmitmiieiili'.

.Ao InspiTio. do arionil dn marinha, minai-

len.l.i lliillllio Paulo *ArtO|0,.4|üidllJ»-^^
()() linii«l«fi..piri Uijb mmidar dar o dflilluo flonvn-
nlmil.i,

l»M Si

m mimiilmido mu ürlglllül 0 ofl >|J»
diil InimliP. tia Illm,* flWIWrt «IW WP«i «W{
Jj IU imMiálmmW «iid.H'oii»Ndo mi
& fiSwiw nrnii.1.' \>»W» 'I" SaHfM""#

O Illm ° e Exm.0 Sr. ministro .e.secretario de es-

tado dos negócios do império manda fazer publico
tiuo o cortejo de despedida do príncipe impenal
o Sr. Dom Pedro, que foi Deus servido chamar

á Sua Santa Gloria., ter.á logar hoje pelas cinco

horas da tarde no paço da cidade, .Secretaria de

estado dos negócios do império, em 11 de janeiro
de 1850. —José de Paiva Magalhães Calvel.

De ordem de S. Ex. o Sr. ministro secretario
de estado inspector geral da marinha , convido a lo-

dos os Srs. offlciaes da armada e classes annexas para
comparecerem ainanhãa 11 do corrente , pelas o lio-

ras da larde , em grande galay no paço da cidade ,

para o cortejo de despedida de S. A. o Príncipe Im-

perial, que Deus foi servido chamar a Sua Santa

Gloria. Quartel general da marinha, 10 de janeiro,
de 1850.— Miguel de Souza Mello c Ahnm.

Forão examinadas c julgadas em bom esta-

do, as barcas de vapor Imperador, Imperatriz,
e Emprehcndedora, conforme participara a ins-

peccãó do arsenal de 'marinha da côrle em otli-

cio'de hoje. Secretaria (Postado dos negócios da

marinha, em 10 de janeiro de 1850. -'Francisco

Xavier Bomtempo.

Os Srs. assignantes Ao correio d'csla côrle,

abaixo nomeados, são convidados á mandarem de-

clarar no mesmo correio se querem continuar as

assignaturas vencidas cm dezembro próximo lindo

para a entrega de cartas em suas casas, a fira de

cereíii reformadas tité o dia 20 do corrente.

Os Srs.: Antônio Godiuho Silva c C.», Augusto
Leherecy, A. e lt. Baileis, Anlonio Manuel dal on-

seca e C , Anlonio José Monteiro Amarante , An-

tonio Alves Silva Pinto , Antônio Manuel Cordeiro ,
Antônio José Leite Guimarães, Bernardo José Luiz

du Sá e C», Barboza e Castro, barão de Guapemenm,
Barlow Freeman e G.\ Bernardo Ribeiro do Carva-

cente Cordeiro McrideS.

, — A intendencia da marinha precisa comprar
Unho canhamo. I\ecebem-se prpposUs até o dia
1« do corrente. Rio, 10 de' janeiro d<H8oQ. --

João Francisco Rcgis, chefe de divisão e intondente.

Os Srs. dispcnseiròs da armadaTGii.ijiíermç Pe*
reira Nunes e João Ricardo Cambucã, devem quan-
to antes aprcscntar-son'esta repartição para objec-
to de serviço. Intendencia da marinha, 10 de ja-
neiro de 1850;;— João Francisco. Rcgü., qhefe de
divisão e intendente.

O concelho d^dministração da marinha faz

publico, que no dia 12 do corrente mez, se ha
de contratar o fornecimento dos igeneros scguin-
¦tes: bacalháo, café -moldo-, sal, A8 mantas de ai-

godão escuras, brim para lençoes i roupões, ca-

mizas c calças, e 100 barretes de algodão para
o hospital, dito para calças e camizas, e 160 dia-

péos de palha para os presos sentenciados, panno
fino asul para calças c fardas, sapatos para im-

periaes marinheiros, lenços ide seda preto, bo-

ncls, c baeta asul; pelo que convida a todas as

pessoas que pretenderem vender qualquer dos di-

los-gêneros a comparecer no referido dia as 11

boras da manhãa, na sala do mesmo conselho,
munidos das propostas e amostras, com infle-
reco ao Êxm.1 Sr. presidente, ficando prevenidos
de que os contratos líão de ser feitos com as con-
diçõesja annunciadas. Rio, emlO de janeiro de

1850. — José Gonçalves de Barros, secretario m-

terino.
. CORREIO GERAL DA CORTE.

A's 8 horas da manhãa, recebeu-se do agente
do mar 1. mala de Baltimorccom. fti; cartas e 1S

jornaes, sendo entregues o que,era de assignantes
ás 8 1/2. ,, , 

' i. !..<;;;. b.i ¦¦- ¦_ ,
Idem, idem, 7 malas vindas no vapor Todos

os Santos dos portos do Sul,, com 1/i7 offlctos,
u2 seguros, 2,879 cartas e 28a jornaes, salundo
a"entregar-se os offlcios ás 8 1/2 , as. cartas dos
assignantes ás 11 1/2 e as do districtos a 1 hora
íaA's1(9 

idem, as malas da Estrella e Pelropolis,
com 12 cartas 

'que 
forão juntas ao. do Sul..ç

A' 1 idem, 13 malas do correio de Minas, com
26 oniciòs, 11-seguros, 472 cartas o 93 jornaes,
tendo sabido a correspondência offlcial as 2 horas,
as cartas dos assignantes ás,3 e as de; dislricto

A's 2 horas, idem do agentedo mar, 2 :malas
do Ilavre, com 585 cartas e 314 jornaes , que
sendo preparados sahirão, as cartas dos assignantes
ás l\ 1 /2|-' ' t. ¦ V

A's h idem , idem, 2 officios ,20 cartas e 17

jornaes , vindos do Vigo o Liverpool; mandando-
se entregar eslas carlas ás 5 horas.

A's 61/2 idem, idem, 3 malas do vapor vindo

de Santos, com 47 offlcios, 7 seguras, /i92eartas

e 113 jornaes, os quaes forão conferidos tiran-

do-se ii cartas quererão phrii-;0's assignantes da

A's 7 l)fõVÍfs idem, as malas do correio da Es-

trella e Pelropolis, com 21cartas das quaés' forão
exlrahidas as que pertencião'aos assignantes'da

: ...,' ?. ... itl.ía •' nlífi
" 

Forão recolhidas 30 carlas das caixas feliaes que
forão entregues. „'•,','/'"".". SíJXn

Correio geral da corte, em 9 de janeiro de 18o0,
ás 9 horas da noite. — O 2.» ollicial, José Francisco
Chrisostomo de Mello. V<*W

.unsítia? ,;u

RESUMO

da extracção dos prêmios da 12,' loteria'ordinária do
thealro da imperial cidade de Niclherey., em10
de janeiro de 1850.

1 N. 239a '''''.%'./'./ ''
1' » 3a3á . . . • • •''¦ ,'•.¦'•'"•' • • •'

4390 .....;.. • • • • '•'

53íi3
233.- 1423—2845—4123—1
4266—5398 I

1
1
6

20:000$: 10:000$
4:000$
2:000$

lho , Bcrnardino Brandão c Castro , Castro Norbcrlo
e Pinto, Cb. Perret, Carlos Aurnbeiner c C. ,, C.

J. Willcne , Dufour e Dcnisanne , Dacmker e >veg-

man , Domingos José Marques , Frederico A,Merrs ,
Fonseca c Irmãos, Francisco Gonçalves de Aguiar,

Francisco Borges Xavier de Lima, Felix Antônio Yanez,

Francisco José de Mello eSouza, Francisco da Rocha

Miranda c &•, Guerra e Monteiro, Guilherme Ap-

drietix, Geral.lo José da Cunha o Irmão, Guilheimo

Midosi, Ilamann e G.% II. Sonnleilbner, encarregado
de negócios da Áustria, Uenry Melly, João Beriiaidos.
Maciiado, José da Fonseca Rangel Júnior, João An-

tonio de Miranda c Silva, Jaclntlm Joaquim Mendes,

Jeronl.no Pereira Pinto, José Francisco Mendes,
João de Magalhães Pinho Leão , José Joaqu m_ DQ.

minguei Cruz~, João Moore e C, Joio Martins

BarroN.), João Glrard, Joaquim Olllçolla, Joij «r-

ndra d.i Oliveira, José Francisco da (.osla i. c, ,
& NorrU, José Tully eC,', JoaquI... Jiim\fiQf 

J !

Cyprlai.o da Conta ITnlre, 10 l?UWllla 0IJM
M; .Mio! «I.» Alni-l-lu, Mil/. Il"»ir <|U«; (;uií hM ''^

CiJdflü fl W i «»r,;»' ,l" m>m' Mlí'"" T li*
|.i. ÍOJUü iu da llocha <i C.', Miinuid U>\m I» m-

l.i.JllM«mllllmlr.M.<;,',Man.iidPl.il.Hl».h.i.

ni i!i.Sv& ríA, miW jgysfto ftTiiliii.», m m.mm, m»mu«iii«»w»»i»/'»»»•»»

10 w ^79—1034—1064-1519—)
1726 — 2036-2210— 3049— [
8513—4703 . . . -. J

20 » 147—425—572-1013-
1777—1834—1842--2568 —

. 2569-2777 — 2881-3334—}
ftl80 —4400—4451—4470 —
4925—4993—5578-5631

00 » 47- 50- 375- 391-451-\
U32 —855 — 895^1305 («¦ \

1427t-1457—1483 —1837
1860—1950— 2023-2026
2089-2101—2178-2188
2345 —2606—2611—2784-
3001-3050—3102-3261' 
3453—3737 — 3773-3866

. 3924 — 4080-4211-4220-
4333-4396—4583—4589
4880-4033-4Ü4Ü-4976
5011-5026-5161 -5223
SÍ/iO- 5273-5317 —M«ü

1:000$

400$

200$

. - '
'¦ 

W'

tH .1 .»'

100$

-'li
<t '

,< 
'¦ '

5437
5925

5443—5453— 50H»v—,/
,5949 —nü73

100 .1.)
1,8011 i|i)

2,0110 pituillo», i.í',1 .i

0 pi.«ii.iimil.» ilo» pr«»ioi 'l'.»!!» I f'»l« {J{J{»
11 a" no ..wiliiloiln do lliwíiiHni. ih» '»' »' »'«'•"'

,7, tt «Wlvau, luqw hnmto Çèrwm
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-'"~~~" MAUMOTA.

0 n. 35, já publicada,«contem -- cotrcspondoncia'.¦dp, 
rcdaclor, pelo «ultimo vapor; curtas pharma-

ceuticas; poesias .amorosas ; o DESEJO e suas con-
sóquericias; questões do íacil c do diilidil; charadas,
«te. Vende-se na loja do.costumc a ;80 irs.

A Marmota de hoje traz talnbem .um artigo so-
bre a infausta morto do príncipe imperial.

,Sahiu hoje o ,1,* n. do Despertador Municipal,
contendo òs seguintes artigos: — Asireparliçõos da
Illm." câmara. —Rua Municipal. -—'0 Sr. fiscal do

. .Engenho:Velho e -suas formigas. —Variedades em
que se descreve em «.verso as galanlarias do um

•'¦orang-outang.— O -fiscal cabeçudo. — Mexerico. —
Convite aos assignanles:. Subscreve-se na rua de D.

. Manuel n. Zi3 ; rua do Mercado.n.,,37; rua da Trai-
-nha n. 10 ; rua de S: Pedro da Cidade Nova n. 1 B,
em 'cujas casas se vendem os ns. ayuiios á 80 rs.

O GMTO NACIONAL.
¦¦¦'• Ao meio dia publica-se o h. 119, com os ar

ítigós; — A morte deS. A. I. o príncipe 
'herdeiro da

coroa. — Os estrangeiros c' a .Marmota n. 26: —
Escândalo dos escândalos:— Um novo Cometa:''Perguntas para esclarecimentos: — Férroàda. — È
de 'folha c meia , e vende-se nas lojas do costume
ilíor IfiO rs. . ',

RI!nvw FARTE COMMEllCIAL.
. Uiú&U •••.';.¦.'•'•¦ I
<« -T—

RiOj 10 de janeiro, ás 6 horas da tarde.

,,,. CÂMBIOS.
......... 28 1/4 a 28 3/4

3.40 .
 610 a OIS rs.

Nominal.

*r •¦ "
-»S»j».«W'

lOIKlrcs ':¦(.."..'
Paris
Hífmçlirgô
Lisboa

FUNDOS PüllHOOS
Apólices de o,np» cento 8.0

' »• 'proviuelucs ". 86

Empréstimo iiiliietro.....,..., *. rtu
' FUNDOS PAimCULAMíS.

Nomes das comps. Quantias pagas. Vitimas vendas.
360*000
300*000
300*0110
100*000
250*000
100*000
500*000

META15S E MOEDAS.
aoftr.oo

Paquetes dc vapor.
Nlctlioroy....
Iiihomcriin
Oimiibus
Gondoins..
Monte do Soccorrò;.
Banco ¦Coiimierciul.

Onças hcspanholas
»' da pátria....—

Peças dc o #.wo velhas
», • • » novas..

Motídas de 4*000....,,
Pesos hcspaíihocs!

» da pátria.. ¦.
Falações .-
Cotírc..........'.....:..

fiiiOl: .• ''>'¦ ':•'["¦' ¦ • '

30 #000 il 30 #200
18*000 a I8#ü80
I7#800
0*000
2*000
l#040 . r'i
1*040 .1 2*000

2 por cent') de desconto.

Antuerpia  2.">i
Canal 40/
Estados-Unldos.... 23,i.,occnt
Ilauiburgo Nominal...
llavre..  40 f.

FKETES. :
Levante.
I.iverp')oi....
Londres
Marsellle
Trkiste

.. nominal.
. 40/ Noin.

.. 40/ »

..40/ »

..'40/ »

ULTIMAS DATAS.
. INTG11ÍOR. Ri;'*

Pará
Maranhão....
Ceará

/Pernambuco.

20 dc novembro.
lü do dezembro.
10 de dezembro.
2 de janeiro

iia'iia  I de janeiro.
Santa Calharina 8 de janeiro.
Uio (irande 31 de dezembro.
Porto Alegre i2 de dezembro.

EXTEWOU.
dCondrcs
;liveri)ool....
llavre.........

•Paris'.....'...'..
Usina:..'.....
Porto..,..;...,
•Madríil¦•Valpai-álso..

, 20 dc novembro.
. Ifl de novembro.
, 21 de novciuor).

21 de novembro.
28 de novembro.
17 de novembro.

. 20 <le novembro.
27 de 

'novembro.

Monte-Vidiío..
liiKMios-Ayres..
llalliiuiire
New-Yorlf
Tiiesle.
Aiiluerpia......
Ilaiiilmnjo
Califórnia

. 21 de dezembro.

. 21 de dezembro.

. 4 de dezembro.
. 8 dc dezembro.

10 de novembro.
12 do novembro.
(s dc novembro.

, l.o de oltubi'.).
RH tf pi oi

Segundo convite publicado nos jornaas, reuniu-se
lKrj!e a -assem bléa geral dos accionislas do'Banco ,
e com (pianto não houvesse numero sudiciente para
se pro.eeder ás eleições do estilo distribuiu-se o se-
guinte relatório:
.- ¦ SENHORES •SBBÜfOWEJWXlB 00 1JANCO CÒMMERfiiÁK I

fi:Eslando'.chegada à época em' que, em cnnfor-
mkladc dós .estatutos d'este Banco , deveis ser con-
vocados em assembléa geral para ser-vos apresen-
tado o eslado íl'este'importante estabelecimento.
a direcção vem iioje -Informar-vos dos s.us traba-
Ihos nó decurso do anno que acabou, e a com-
missão de exame qye tendes du nomear confirmará
sem duvida e ampliará estas informações.

.0 movimento da íaísii, somente
por entrada, foi de rs. ... . 6/i,U7:000$000

O dinheiro tomado aprejulo im-
portou cin rs.  • 25,/.21:807$559

Ce .que se pagou de juros .... 200:202^5536

^Sommando rs. ;,'.'. . 25,682:010^095

Sondo em letras passadas* a a p. „/• 7,061:036.^)536
-¦...»•.¦. »;»; » a 5 » 18,620:973,^)559
.. íító
-Í!ll*lÁ teimo médio a h «/ioo roa cmw.

35,551:473^356

23,229:0/i7,^236
3,/i57:0O0^00Ò
8,865:/i26$120

Empregou-se em descontos de le-
trás rs..> ^;'imiíç!V- totpfi •; •¦•¦•¦

>tÚlVU <»iilr*~1li.Í'»)A M"?)' '
Em letras do diversas lirnj;(/j c bi-

lhetes da.alfândega rs, , ... .
Em ditas do tliesouro nacional rs.
Em dilas caucionadas rs, . . . , ,

O termo médio dos descontos foi do (i 72/,„0
por cento. Para conias correnles, sem juros, en-
trarão 3,386^82^787 rs. Os dividendos do anno
iludo forSo ambos du 27$ rs. por acçio mu cftda
«cmeslre, que juntos pref.uem .Vi.ftrs. , ou 10 Vi
por cenlo du capital de cada iiccfl», ílcando pagas
Iodai ns dfliiiQzas u flugiiionlrfdo o fundo du resüiva
«om i/i!l(i0.ft7ii(ir»,, sendo agora o sou Importo
do Hfl:iaB.)JMi.Vir«,

O ll.ii. co I •in ciiiiiliiiiail» II HÃO sofrei' prOjulfO .d

011111, IIII illiccçiin jnl;;a i|iic llillllllllll rm>llllll|'/i (In
n||i'r.irii«'i> |)IIIHli'llll%

«»'. .-liipiri'Kl'1 .iluliaiiMi iii.-H-i-iil Mu II lilllVIII'

pc|., yMh, líifílMndn i< pi-fliiu lioin i|iin iom d.-.mi
i>'iiilniilo iw iphí iluviin». / ,

i) llillH'0 IIÓU «'1 IMIII l""'"l" .tlMov.-ll ii .1 . M

rilMuilu -in.' Um !•.! riiiMiiiilJilii p. i" ÚêBftiíü iln 'H
•»¦ •> llll Wl'li |"»'|"' " ••,'11" '¦••:"¦''• V l
»i"i ...¦ oi- du niitf l», p"M »m «nu* I.iIIm i' - ilii
bwiff) i», »0 dlii», ú uMia-i."/ •'•'" t" m»luliiiif

1?

¦ladeiiovein. 270#ooo
íodesetemb. io.*;fl>ooo

de dczen.b. 3.405M100
« de dezeinb. 120^ OpO

flè janeiro. Nominal
18 dõ agosto. 110*000
ai de íiovem. 710*000

2 caixa a Pimenta, 2 caixas
2 caixas a Avrial', 2 caixas a Leuba ,

a V. I-inlo, 1 a Desbòrdes, 1 a L. M.

até o valor de :l:000,jp rs.,, com prazos né IoíÇ.
e mais mezes . .pagao o sello de 500 rs, Na crise
monetária cujos, .éifeitos ainda hoje se oxperimen-
tão, o Banco teria prestado com seus bilhetes de
SOÒijfrrs. grande serviço á praça, que amiosa os
solicitava, se o sello fosse ao menos reduzido a uma
proporção rasoavel.

Das precedentes emissões somente existem ainda
em giro sete bilhetes de 500® rs. , que so não
apresentirão, na quantia de 3:500$) rs. ,

O mappa comparativo aqui junto demonstra a im-
portancia das principaes operações deste Banco des-
do o seu começo.; (*)

Á direcção julga ler-vos apresent;vdo quanto é.sjif-
ficiente para o vosso conhecimenio, e desej'a',vj-
vãmente 'obter a vo.sa approvação ení recompen a
di! seus incessanles d-svelos para a crescentc;prospc-
ridade d'esle hoje indispensável estabelecimento.

balanço geral está presente para vojg|i,ins
pecção.

Casa do Banco Gommercal, a 10 dc janeiro de
1850. — ./• F. Emerij. — B l Ivzar J A. c So to. f-
Joaquim José dos Santos Júnior.—,José Justino Pe-
r.ira de Faria, — C. J. Wylep.

MANIFESrOS.
Galera franceza I.evaülanl, do llavre.

Aguardenlc 1 barrica a Gasser; águas mincraes 1
caixa a Lavignollc; armamenlo 5 caixas a Descoslcrd,

a Ilugucniii, I a Mcyor; arreios 1 cais?» a Avria', 1
a Hangel, 1 a Lehéricy; azeite ííO barriz.a Deslionies,
(i a 1'ain , 2 a Villenouvc, I a. \Icuuicr; barbante 2
fardos a Leuba ; batatas 600 cestos a Dcsbordcs; bezqrros
í- ca Lehéricy, "3 a líucnzi; bijimlerias 2 caixas a Es-
tiçnnc'; 1 a l-nlharcs, I a ordem; carne salgada 40 bar-
ri/, a Biirbcnson ; casquinhas 2 caixas a Esliennc, 1 a
Meyrat, 1 a Avrial, 1 a ordem; calçado \ caixas
a Avrial, 3 a Dcsbordcs, 3 a Cartel, Ia ordem; cha-

péos 9 caixas a Torres, 5 a Lehéricy, 3 a Moreira
Freire, 3 a Larivière
a Dalboussicre ,

a A. Costa , 1
Ferreira, 1 a lísliõnne , l a B Braga , 1 a Pain ; cha-

peos envernisados I caixa a M. Brito, 1 a D. Leite; cha-

peos de sul 1 caixa a Eslicune; charutos 1 caixa a
iUcslwcrdh ; chumbo cm lamina í>() caixas a Mcuron ;
conservas 10 caixi.s a Casicllõçs, 2 a Laforcada; drogas
10 caixas a Vulis, 2 a F. A. Vianna. 2 a A. A Ferrei-
ra , 1 a Fry; espelhos 5 caixas a Brot, 1 a Renault;
fazendas dc algodão 18 volumes a F. Pinto, 17 a Es-
tiennc, 16 a Leuba, 15 a W.lier, l) a BÍIlVvillcrV'8 a
Daircaux; 7 a Baenziger, 6 a Kuenzi, 6 a Gournier,

a Avrial, S a Kelbr . 3 a Lehéricy, 3 caixas a Ma-
charlo , 2 a Wollenweider, 2 a üallioiissiòrc , 2 a Bies-
leilicld, I aMcunier, 1 a Larivière, I a.Leuba, l a
1'ain, laCbanel, 2 a Fry, 7 a ordem ; fazendas dc
armarinho 7 volumes a ordem, i a Lehéricy, 5 a llan-

quet, 3 a Leuba, 2 a F. Pinlo, 2 a Estienne, l a
Daircaux , 1 a Bacnziaer, 1 a DaUioussièrc, 1 a .Meycr,

a Chanel , 1 a Kuenzi, I a Gastei, 1 caixa a Ma-
chado, I a PaiII; fazendas dc hia 4 volumes a Esliennc,

a Lassale.l a F. Pinto, 1 a Larivière, 1 a Canel, 1
a Torres, 1 a Avrial; fazendas dc lãa c algodão 2 cai-
xas a Baeiíziger-, 2 a DaUioussièrc, I a F. Pinto, 3 a
Leuba; fazendas de Unho 2 caixas a Daircaux, 2 a Leu-
ba , 2 a Pimenta, 1 a Ishergon; fazendas de jiiijip c
algodão 6 caixas a F. Pinlo , h a Leuba, 4 a Kuenzi, 2 a
Dalboussière, 1 a Torres, I a A. C>sla; fazendas de seda
6 caixas a Estienne, 4 a Baenziger. 4 a Wollenweider ,

a Gournier, Ia Billwillcr, In Klauscn , 1 a Keller,
1 a F. Pinto, 1 a Weber, 3 a ordem ; fazendas dc seda
c lãa! 6 caixas a Billwillcr, 4 a Dalboussière , 3 a Baen-
ziger; 2 a ordem , 1 a Bcidriei', 1 a Lehéricy, I a «rdem;
ferragens b' caixas a Dcsmarais, 3 a ordem , 2 a Pain , 2
a Pareto, 1 a Dalboussière, 1 a Brot. 1 a Freitas; gesáo

I porção a F. Pinto; globos 6 caixas a Fry; grossarias
1 fardo a Desbonlcs; inslriimenlos dc cirurgia 1 caixa a
Pain; Instrumentos de niusicu 2 canas a Fry ; ladrilhos
1 porção a F. Pinlo; licores 100 caixas aC.asser, loa
Leubii, 7 a Dcrocho , 1 a Lnfouivade; livros 8 caixas
a F. Guimarães, 2 a Girard , 1 a Mongic , 1 a Neves, 1
a Laemmert, 1 a Guinard, 1 a Garni.r, 1 a Lacerda ,
1 a Leuba; luvas 1 caixa a Dcsbordcs, 1 a L. Ml For-
reira , 2 a ordem ; madeira em obra o caixas a Dulbous-
siérc, 2 .1 Meycr, 1 .1 Fry; manteiga 75 barriz e 75
meios'a Leuba, 60 barriz c 40 meios a Viallis, 25 meias
a Pain ; mármore 2 caixas a Ksliennr-; modas 2 caixas a
Leuba, 2 a Sl.-Denis, 1 11 Fléchciix, 1 a Scuriit, I a
Dalboussière, 1 a Mcurant, 1 a Avrial, 1 a ordem ;
mogno 32 toros a Dcsbordcs; mobília 9 volumes a Lo-

ger, 3 a Chanel, I a Estienne;.objeclos de ehapclciro
caixas a Pillwiller, 3 a Lehéricy , 3 a F. Pinto,. 2 a

ílnnqiici. 1 a C. Pliilippc, l a Girard, 1 a Leuba; objeç-
tos para chapéus dc sol 10 volumes a Falipie , 3 a Gué-
riu ; objeclos diversos 1'S volumes a Pillwiller, 16 a or-
dem, 10 a Morango , 7 a G. Machado , 6 a F. Pinto, 3
a Wallerslcin , 3 a Meunier, 2 a DaUioussièrc , 2 a llan-

quet, 4 a Bonlay , 2 a Cazcaux , I a Alhert, 1 a Keller,
1 a Malin , 1 a Fry, 1 a Torres, I a Guinemand , l.a
Lavau.lt, I a St -Paul, 1 a l.eliéricy ; objeclos de escrip-
lorio 2 caixas a Leuba ; objeclos de coiileiteiro 8 volumes
a Gaslellões, 5 a Lehéricy, 2 a ordem ; objeclos de la-
loeiroS vol. a Lenériey, 2 a Pain, 2 .1 Viargues; objeclos
dc litliographia 2 vol. a Leuba; objeclos de lypogiaphia
13 caixas a ordem, I a Laemmert; objeclos dc sapateiro 1
caixa a Ureissan ; objectos de sirgueiro 2 caixas a Kuenzi,
1 a Dcsbordcs, 1 a M. Brito , 1 a Gomes Braga , 1 a Cos-
trejean , 1 a Lenha,. 1 a Lehéricy; papel 1 \ volumes
a Leuba, 10 a Villcueuvc, 3 a F. Pinto ,"i a Pain , 2
a Avrial, 1 a Larivière; papei pintado 11 volumes a
Oliveira,. 2 a Lehéricy ; pedras de amolar; 61- a Pa-
reto; pellcs preparadas \caixas a Avrial, 4 a Leuba . 4 a
Lehéricy , 1 a Pain , 1 a Dcsbordcs, l a ordem; perfu-
maria , 3 caixas a Desbòrdes, 3 a Lehéricy, 2a Dal-
boussicre,. 2 a F. Pinto, 1 a Larivière, 1 a Estienne,
1 a Desmarais, l a Leuba; porcelana e cristãos;" 18
volumes a Avrial, 2 a Esliennc, 2 a Silveira, I a
Dalboussière, 1 a Viargues, 1 a Hanqiielc, I a ordem ;
queijos 1 volumes a .1. Vianna, Ia Leuba; quinqui-
lharia 1 caixa a Vannet, 1 a Dalbousdère, 1 a Avrial,
1 a Lehéricy; relojoaria 3 caixas a Tissnt, % a ordem,
1 a Perret, 1 a Meyrat, 1 a De.oslerd, I a Estienne ,

a Leuba; rendas 1 caixa a Klauser,! a Meurn ;
roupa feita 2 caixas a Larivière, 1 a Meycr , l a Dan-
tigny, 1 a Meunier, 1 a Lehéricy; Ssüguesugiis 10 cai-
xas aocapilão ; sementes e plantas 2 volumes a Lel.éricy,

a Praxedes, 1 a Weber, 1 a Fry; linlas I caixa o
Larivière; vellas 1 caixa a Larivière ; vidros!) volumes
a Eilieuiie, 7 a Avrial, 6 a ordem, 4a Viallis, 1 u
Dalboussière, 1 a Leuba ; vinho ío quiirtolas a Gasser,
4 a Liivignollo ; vinho de Ghainpague 200 caixas a La-
rlvière, 1)0 ,1 M. F. Pinlo, ?o.fl ICIauser, 'tOa Wollenwoi.
der, 90 d Biilerinó, 0 u Dccosterd.

Barca Inglcza Ilen Mtiioh Üjiuí; de Llverponl.
Arcou do ferro íi) 1/2 loimlailiiH a .Sainiinl •, arreios

1 voliiini! a MOUj canliaiiiaço :!0 fardos a JiiIiiisIuii;
I'h/,i'iii|:ik lio «laoilíio H7 viiliiiimn » HpmiM , HO a lira-
d-.h.iH , 117 ii Diirlinui. HO s Joliiwluu , «<» n .Scliiue-
M, M ii Mooiií n'0 ii M*»>H. W '» moiay, «7«
Nayloi', U ii lllhlyinl. Hl 11 CtOfPiM n rriimnaii,
'JO ii Aiulivw . <» »lisrilivuviwi Ifl» lloiirun, 10
a VOÚilf, Ú ii IliicdliíK, Ia ii IMImiiMi» ii « Hmr
llmiiljl m DidiilUli, IDapimiiicp'/ ÍõuBmioiii
H II Jlinivii, 7 ii 1'IoWi'í , 'i ii UilllMllMirSi 1 i» Muuciii
I n i •¦- .ir . i./.-.i.i.. du uimailnlm l'i w.i...u. . o
rMUlIp-li í.l/ll.l'.>!» di» lul li Wllllllli'» • H ¦'.'" •>'

\i il J»IMU'ii i i> tf IMIII'"', 'i 4 l«"'H"U . '* '» V')

lor, 2 a Finnio., 1 a Moore; fazendas.de linho 9
volumes a1 Jdíúistòn, 7a,Spence, 7 aAstley, 2 a
Durham; fazendas de soda 2 caixas a Hogg;-ferra-
gens 12.8 volumes a Perry ,,.18 a.Phipps, 2 a Tully;
ferro em barra 23 toneladas a Ilarrison ; foles 50 pa-
res a Perry ; folha de Flandres 50 caixas a Naylor;
guza 50 toneladas á Gropp; linha de algodão 10 cai-
xas a liason, 10 à ilargreavos; manteiga 260 bar-
riz a Astley, 150 a Johnston, 100 a Moon, 100
a Phipps, 100 a Moss, 60.fSilva, 55 a Nalhan;
meias dc algodão 2 caixas a Hogg ; meias de seda 1
caixa a Trueman; objectos de.relojoeiro 3 caixas a
Norris, 1 a Samuel;, pelles.preparadas 1 volume a
Petly ; pregos 16 barriz a Peiry ; rondei de algo-
dão 1 volume á líasoií, V «¦
Escuna dinamarqueza Corinthiancr, de Liverpool

Garvão 22 toneladas, carvão do patente úl) tone-
Ilidas, guz ,50 toneladas, manteiga 100 Jjarriz. Vem
tudo a Erlneo.

I llarta hanoveriana Esperança, de Shrelds.
Carvão a87 loneladas a Viuva Ferreira e Filhos.

LEILÕES.

..li:/,;..<>!«;/ -.ALFÂNDEGA. ?j/;^!'.'-'fl
Rendimento do dia 2 a 9 de janeiro:. 215:008^839

do dia 10.
,(|!

¦Uurtíir !> liiilí i-íiHi

38:118^950

253:127^)789

Dia 10.ENTUADOS POR GAI10TAGEM.
GENliUÒSN.tCIONAKS.'

Arroz 32 sacos. — Assucar 80 barricas
cos. —Cafú 168 sacos. — Gouros 27
duzi:is.

' ¦ GKNEUÒS ESTRANGIÍITÍOS.

Allios 1/i8 arrobas! — Azeite 10 barriz,
das 9 volumes. — Hervá'doce 17 sacos.
bahú. í

ItEGEBEDORfA.
Rendimento do dia 2 a 9 de janeiro. 117:850^55/1

do dia 10. ....... : '8:515^323

c 120 sa-
•Madeira 0 2/3

- Fazon"
Jóias 1

i.bst 12(3:371,^877

rt-i. ifH. •» iH^AWMIrWJ<1Wl . v-fi,-u;--*r.trM*:'CONSULADO.
Rendimento do dia 2 a 9 de janeiro. Il8:303.yf)()05

do dia 10

liMIiAliniJP. DÊ CAFÉ EM 10 OE
11. Diillon à C (Now-Orlcans 1,000 ,

Baltimore I,íi00 e New-York 800)
C. Ilulton cê G." (New-Orleans) .
(í. d W. Ileymann (llussia 833 ,

Slockholmo 2.80)
M. Le Gocq d G.a (Ilallimore). . .
F. K. Collings d C." (Stockholmo).
G. d Decoslerd (Tries(e) ....
Schrocder d G.» (Stockholmo) . .
S. Saportas d C." (llussia). ....
P. Gaggini d Nepote (Gênova). . .
F. Le Brelon d C.a (Slockholmo).¦; curti ~tiVgttln ílii

-•il P. !iP f..r;i Total . .
Do 1." do mez . ."..,. . . . . .

22:389=2)063

l/i0:693.g)-268

JANEIRO.

3,800 sacas.
2,600 »

1,113 »
800 »
700 »
608 »
512 »
500 »
500 »
320 »

H,/i53 »
70,503 »

lous. ,
lastro,
tons.,

EMIlAnCAÇÕESIMÍSPACHADAS NO DIA 10.
Porto, brigue portuguez Primavera, ítili tons ,

cousig.-V. p. de S. Passos: manifestou a2 caixas,
¦ 19 barricas o ti feixos de assucar, 207 sacos c 6

barricas de arroz, 74 sacos e 7 barricas de fari-
. nha , /il sacas e 3 barricas do café , 21 barricas

de gomma, 13 pipas e 2 barriz de mel, l/i
caixas de xarope, 20/i cou.çoeiras de óleo, 12
ditas ilo.vinlialico , 1/i4 toros do jacarandá ell
volumes com diversos gêneros.

Nj;w-()tvi.iiAN.s, brigue americano Czauna, 3ál ton1?.,
tons., consigs. C. Ilulton e C,0: nianifeslou 3,000
sacas de café.

CAUi'OttNiA, vapor americano Tennessce, \fiVx
lous. , çonsig. M. AVright e G.a: se^ue com a
carga com que enlrou.

DjillNAMUUCO-, brigue inglez Patruus, 286
consigs. F. Le lireton ei",.": segue em
Ii Anti 1 lias, galera franceza Amclic, /i5'i

consigs. II. Weitman c 11.": em lastro.
Porto Ai.hgiu', patacho nacional Trez.Irmãos, VI

tuns. , c.onsig. J. (;. P. Soares: vários gêneros.
S. Mathku.s, Inale nacional Alecto, 37 tons., prop.

J. M. Lopes: vários gcimros..
Ganankia, patacho nacional ,.V João Raptista, 66

tons., prop.. A. José de Medeiros: vários ge-
neros.

¦ '-. 

:'

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO EM 10.
LisnoA, barca porlugueza Tejo: N. F. F. Guoriol

8 caixas de assucar.
Porto, berg. portuguez Primavera: J. P. Freire 61

sacos de arroz.
Iiarca porlugueza Oliveira Feliz

1,000 couros secos.
Tiueste , brigue sueco Siveu: G

608 sacas de café.
IIamiiükgo , brigue sueco S/celeftca : M. e Glaser 25

meias barricas de geinma.
«Ai/riMOM-, barca americana Rutii: l\. Diillon c G.a

Ij/iOO sacas de café.
Barca americana imitia : M. Le Gocq e C 800

sacas de café.
Nuw-Yohk', galera americana D. Gpdfrcy: M. e Gla-j

ser 33 barricas dc lapioea, 25 meias ditas de gom-
ma ; II. Ilulton e*C.-' 2,000 sacas de café.

NiiW-Oni.KANS, barca americana Ncptuno: C. Ilulton
o C 1,000 sacas de café.

Galera americana Peterlwf: G. Multou o C.J 1,800
sacas do café.

Galera americana Ariosto : Cj lluttou e C.° 350
sacas du café,

¦ - Galera americana MmÜQvs II Dullon e C," 1,000
sacas do café,

SlDCKlloi.Mo, brigue sueco Mpbildi:', Q, o NV. 11 «• > -
maini 200 fllfiuS Ü0 CÍfd ; F. Lü DrclOÍI 0 G." 38H
dilas du dlio. '

llurg. suiiru Malhildi", Hcliroednr o (!,• üül sa-
eiiii do num,

IIussia, BRouiin russlnnii Nloiuti H, SopofUio fi.*
BÕI) lifúuf de Cilfu; lliiiilflliii o G,- SOO illm de illlo,

•- Ilibou nimliiiio oiijn i (í. o W. Ilaymatifi IM
Niimis du i .in-.

fíMQmiM » lmi«. fmwM /¦'"" Olmituiliui i lio*
lim ihmi.,1 o i; • no "i- ¦ • du Muliãu u í dilui
Ofl rlianiloS/ '

C) Mmim jliliiiisrviiiijt,

Leitão em continuação.

| SAMUEL SOÜTIUM E G." fazem leil.io
em contiüuaeüo hoje sexta feira, ás 10 horas
em ponto , em casa do «). jriYy c Tííp.notifi rün
do Sabão n. 60, de um grande sorlimento
de'ferragens finas e grossas, eooslando de
pregos de todas as qualidades, eravo inglez,
taxas, espoletas, pistolas , clavinas, espiu-
gardas, cliumbeiros, polvarinhos, a'ani: de
ferro, bandejas,..pás de ferro , dubradiças
do ferro c delalão, freios finos de diversas
qualidades, esporas dó praia ingle/a, ba-
lanças diversas, canivetes de sacarrolhas,.
ditos de ponta , feixaduras para caixa , dilas
pnra porta, cassarollas cslanliadas, caldeiiMS
esmalladas, bigorn;.s, p.ipol d.) peso, branco
easul, ditos de maquina, alfinetes de ferri,
linha de cores, botões de jaspe, anil c
tintas diversas

Leitão de cerveja , dtdr.ii, etc.
.CAML-BELL E GRIíENVOlll) fazem leilão

hoje sexta feira, 11 do còrrcnle ás 11 horas,
á porta da .estiva , du 38 barricas de cerveja
branca e prela, 50 caixas dc cidra e 5 ditas
com sardinhas, por conta de qii.em per-
lepcer, pertencentes no carregainenlo da
barca americana Adelino, c Eha.

RUA DO OUVIDOH N. 90, 1IOJH QUINTA FElR.\ ,
11 DO COltUliNTIi;

LEILÃO DE ESCRAVOS DE ORDEM li POR CONTA DE CRE-
DORES.

J. 110UIS E GARD0Z.0 fazem leilão hoje cm sua
casa dos escravos seguintes: unia família composta
de mãe e dois moleques; um moleque próprio para
oflicio, bonita lígura; uma bonita mucania , terá
2.'i annos.

Estes cinco escravos pertencentes todos ao mesmo
dono, serão vendidos pelo maior preço que se
poder.

Um preto bom padeiro, forte e robuslo, ava-
liado em /lOO./^ rs.

Um perfeito sapateiro de toda a obra, avaliado
em 500$) rs.

Um prelo de meia idade, que falia francez c
inglez.

Uma pardinha que sabe coser, marcar, jjor-
dar, ele.

Depois d'estes vendidos arrem;ilar-se hão mole-
quês, mucamas, prelos dc roça, e mais escravos
que estarão á vista*dos compradores.

A venda c a saúde eslão nfliançados.
Também dc alguns relógios que honlem não fo-

rão vendidos, e seião arrematados hoje pelo maior
preço que so poder alcançar. A's 10 horas.

LEILÃO 110,1 li SEXTA FH1UA , POR CONTA DO
ESPOLIO DO FLNADO SR. DR. SENEGIIAL.

FREDERICO GUILHERME fará leilão hoje sexta
feira, 11 do corrente, ás 10 1/2 horas, na casa
da rua do Regente n. 39 A esquina da do lios-
picio, de todos os trasles, quadros, louça, algu-
ma praia, 

"numerosos 
c escolhidos livros, insira-

tnenlos dl- cirurgia, alguns objeclos de ouro e do
brilhantes, 2 cavados, etc., que forão do finado
Sr. Dr. Senechal.

N. />'. —Em conseqüência do grande números cios
objeclos que hão (le ser arrematados , hoje vão so-
uiènte os trastes da casa, trem de liiezii o de co-
zirihíi, roupa de corpo ede meza , a prata, as bijòu-
tcriiis, os quadros, varias miudezas c os 2 e.ivallos.

Entre os objectos que se devem reparar ba botões,
alíincles, uma memória de ouro, brilhantes, solita-
rias e diamante dilo , um linilo alfinete de pérola
fina com correnle e botão de brilhante, cordões e
correntes de ouro, boceta do dito , ditas do praia e
de tarLiruga, Óccnlòs cie ouro, loncta de dilo , rolo-
gio ile dilo, lindas bengalas com caslão de dito,
sendo duas de marfim , varias estatuas de Napoleão;
entre os quadros reparáo-se magníficas gravuras;
como o naufrágio de Méduz;i, adeus de Fantainobleaii,
a ceia de Nossa Senhora e muitos outros; ha prata
ha um lindo palheiro , colheres, bocetas, etc, Af-
fiança-se que tudo será arrematado sem a mínima re-
serva nos preços.

Meia hora depois de meio dia arrematar-se-hão os
cavallos.

Terça feira 15 do corrente, terá logar o leilão da
valiosa collecçãd de livros o o catalogo d'elles esLii'1
desde a véspera a disposição dos Srs. cuiiosos.

F. G. dos Santos

e Decosterdfres

m.-t -»fjW,.IWVi*>«r«

VENDAS

m ATTK10. m
NA rua de D. Manuel n. 18, abriu-se um arma-

zem aonde se vende gesso cm pedra de primeira
qualidade , próprio para estoques, reboques de pin-
tura a fresco, figuras, bustos c outras muitas obras:
assim como cal virgem em pedra, muito superior,
em pipas c barricas, c da mesma em pó aos ai-
queires, applicada paia o mesmo lim, e lambem
para a fabricação de assucar-, para assentar chutaria,
e outras obras de cima do água, e bem assim para
uso de diversas fabricas inineraes. O armazém tem
entrada também pela travessa ilò Paço n 2.3.

IUIEG.I PGIIJS
á rua da Valia n, 115 n, comprar a boa carne de-
vnca gorda, a 80 rs. a libra', h
VA rua da Guarda Veíba n, /il , vende-se uma
'«preta de nação, de 10 a 18 anuo*, cozinha,
lava o tem principio de costuro.
1/ENDIí'iHS um prelo boa lígura , ollicial do cur-
»pliltüll'01 na rua do Hospício n. 51^

i i.mh; si. na rua do Senhor dos Passos n hü , um
'Noclavcl , novo, com lirroloi, por preço mullo
coinmodo,
IIHÜDIMJIJ uni pliiiio diíTi/iulLtvii., bom, fT*»*
iprflgo ingdlco \ lia ruii do Muniu Anlonlo ii, I').

'í'KM 
'iõpuríiirV'» 

víiiktfiii'44 do üuuoIIOb ííõ vairur
' mI.i-. , 10.1 llll OUViiliU' II, 10U, l'rt»ÍMÍO Alljll,

VIíNiVk-HK 
nu Mrifii da Mi» n, 'i, líín iniilííiõ úhvQ"\>'

•ipii'ii'i dH •"'''• '' l>"' ""íuoliiu, i'«tíl lioi»
p O ¦• i|'I d.|ii« I :.i !¦'«• ¦.!'!' l< "
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Para cura de pblhisica em
iodos os seus diiíV rentesgraus,"

.quer motivada por constipa-
ròes, tosse, astlima, plei.riz,
escarros de, sangue, dôrdr.cos-
lados c peito, palpilataono eu-
vacão. coqueluche , bròiíchilò ,

•dóVna garganta, o Iodas as mo-
lestias dos órgãos pulmonares, i

, Lembrar-íiii-ba o publico que
cada garrafa tem dois papeis
.com a própria assignalura dos
.agentes, um na garrafa, com
uma perfeita direcção sobre ò
modo de usar d'cllc, e outro
no papel envolto.

• -. -ífliNDE-SE ou troca-se por apólices da divida pu-
Vblica , a propriedade de casas com dois andares uv
116 na rua da Alfândega, n'esta cOrlc , a qual tem
«omiuodos para habitação de duas famílias iudepen-
dentes, bom armazém tí.ó loja de marcinaria, e poço.
Quem a quizer ver, pode dirigir-se á mesma, pois
às inquilinos estão avisados para moslral-a; e para
ajuslal-a falle na cidade de Niclhcroy , com o advo-
gado José Nascente Pinto, na Praça Municipal n. .13,
ou na rua das Mangueiras u. 7 , n'esta cflrlc.
IlENDE-SE na rua da Cuarda Velha n. a2, 20 du-
«zias do cotiçueiras de boas qualidades, por preço
muito conimodo, um cavallo, uma bosta de sella e
uma porção de ripa de taboa -(lè-20 é-25 palmos-
/VjIÍNDE-SE 

"no" 
largo 

"daSé 
n79, um bonito mole-

f que de 12 annos.
i lilíNDIiiSÊ no largo da Sé u. (J , uni prelo de meia

'idade , próprio para todo o serviço ou para ser-
B!r de guia a algum cego.

llBNf>-\l-SE no largo da Sé n. 9, seis escravos
dentre elles duas peritas pretas que engomão, la-
vão e cozinhão.
m rua de S. Pedro da Cidade Nova n. 125, vou-
Wde-se um preto moço , de boa ligu'a, próprio para
todo serviço, ou troca-se "por uma preta que saiba
lavar, engomar e |____._W
íiÍNDÉ-SlT^úma preta boa cozinheira de fogão o
Vforno, boa lavadeira de tudo, mascate de quin-
quilharia de armarinho e fazendas, e faz lodo o ser-

• viço: lia rua da Imperatriz n. 99. ___
íliiNDli-Siríim preto- moco e reforçado ; na rua Di-

117.

;'SfíÍ'' 'fc^íl'"Vot^Í '¦ ' ' ¦ ¦' ' •y'1 -.'tÇ-' ¦. v.*vfiT .."•'*". ih

irv--^"'

Para cura de phlliisica em
Iodos os seus differejjtes graus,
quer motivada por constipa-
çoes, tosse,, astlima, pleuriz,
escarros de sangue,'dôr de cos-
lados e peito, palpilaçào no
coração-, coqueluche, biWchi-
te , dôr na garganta , e todas
as moléstias- flos órgãos pul-
monaras.

Pôde ser mandado com to-
da a segurança para qualquer
parle do império.

As ordens execulão-rse pon-
tualmente.

| LUGA-SE na rua d'Ajuda n. W , um preto co
flzinheiro. ______________»--—-_

_LUGA-Sli um prelo bom cozinheiro; u* rua Direita
fjut o8. ' ¦ 
lLUGA-SE uma preta quitandeira, que lava, en-
Agonia e cozinha; na rua de Santo Anlonio n. 7.

4LUGÃO-SE na rua de Mata Cavallos n. 24,
ílduas mucamas recolhidas , que lavao , engomao ,,
e cosem bem.
ILÜGA-S15 uma sala e alcova mobiliada a pessoa de
(1boa conducla; na rua de S. José n. 69.

iLUGA-SE no largo da Sé u. 9, uma preta boa la-
flyadeira.
m iua da Misericórdia n. 45, aluga-se uma.preta
llpara costura. -
I LUGA-SE a casa n. 23 da rua de Santa Tnereza
Ido Caminho Velho do Nheco, rorradade papel.,
poço e quintal, por-16^ rs. mensaes; trata-se na
mesma n. 18, ou na rua do Sabão n. li».

DRECISA-SE alugar um moleque de 12 a iftan-
"nos, 

eque o seu aluguel não exceda de 6$ a
&_fi rs. incnsaes; na rua da Assembléa n. 78;
adverte-se que não se quer de casa de consig-
n a cã o. —

jjtrua da Guarda Velha n 30, a.uga-se um bom
1'preto cozinheiro.

AMAS DE LEITE.

ijÀ padaria da rua do Lavradio. n. 70, precisa-
yÊm um mo<?° 'wra vendor pri°na rua-' quc
dè (iador á sua, conducla. \_,
TltijSPASSA-SE a fabrica de charutos com boa

I armação toda euvidraçada própria para outro qual-
quer negocio', com commodos para pequena ia-
niilia é com entradas independentes; na rua tia
Imperatriz u. 11 _, .... . ¦
UMA lainilia, constando de marido e mulher, ollc-
Urecóísé para servir em alguma fazenda ou engenho
nfesta ou em outra qualquer província do império

marido para feitor ou administrador, e a rnuincr

para tratar de escravos, ensinar meninas ou muca-
mas a ler. escrever, contar, coser, marcar, tazer

doce e lodo o mais. serviço de uma casa, do que
d'isto tem pratica; aquém convier dinja-se a rua
Fónnoza da Cidade Nova n. 88, que ahi melhoi o
informarão.
i)OR seu dono relirar-se por algum lempo par*

Eiiropa, traspassa-se uma boa casa de secos e
molhados; para informações na rua do Rozario
n. 67.

ARUíEM AT AÇÕES.

AOS PEDESTRES..
FUGIO ha 3 dias, dà rua do Rozario n. 77 ,

uma preta de nome Alexandrina, altura regular,
corpo meio reforçado, côr fula , peito grosso , um
pouco barriguda , levou veslido de chita de cassa.
Fugio haverá 3 mezes, um preto crioulo de nome
Gervasio , alto, de corpo meio reforçado. tem es-
pinhas na cara',, côr fula, falia devagar , tem sido
castigado ,é pedreiro, pintor e padeiro; quem
levar estes dois escravos â casa acima recebera ai-
viçaras. .- , '¦. -

BUGIO no 1." de dezembro p. p4, uma çrequla ,
Ide nome Carolina. consta que- anda calçada de
tamancas fingindo.ser forra , e tom sido encontrada
em diversas partes, e a dias para as bandas do Cattete
junta com outras ; quem a levará, rua de S., Pedro-
ti. 265 , será gratificado.

IIENDE-S"rcila n.

gjgg

JJENDE-SU quatro braças de terra com frente para
»a praia e fundos até a rua d'Kl-Rei; lambem se

alu^a uma boa casa com bonitos commodos para
grande faiiiijiaj_ein_Nictheroy , rua da Praia n. 11.

UVAS IJIUNCAS DEDO DE DAMA ,
muito superiores, vendem-se na rua de S. José n. 68.

iLUGA-SE uma ama de leite, rapariga, do pri-
ílmeiro parto ; na rua d'Ajuda n. 118.

/_ ^-í___

¦HCLBMV0P0RDHH1IM

ILUGA-SE uma cxceücnte ama- com muito esu-
flnertor leite, sendo muito carinhosa para creanças;

i"'1 . .'..,._...¦!„ „ «io o» andar.

..

PIANOS DE NOVA INVENÇÃO DE SETE OITAVAS-
João Ilenriques Tauber Nielsen , tem a honra de

participar ao respeitável publico, que tem a sua
fabrica de pianos na rua do Theatro u. 17, onde
os fabrica por uma nova invenção de construcçao-a 

mais solida possível, por ser o encordoamenlo
colocado sobre chapiameiilos de melai, que não
impenão, c por isso conservão por muilo tempo
a affinação. As vozes são fortes e sonoras, e o ex-
terior é do elegante feilio e de superior jacarandâ,

. «.acabados com a. maior perfeição. Exislem alguns
prontos, e se achão expostos na fabrica do an-
nunciaiite , para serem vistos c para se venderem ;
na mesma fabrica se continua a concertar pianos
e outros instrumentos

AO COLETE PRETO; RUA DA AJUDA N. 10.

CASA ESPECIAL DR COLETKS.

Ü* Recebeu-se um grande sortimento de
coletes sem costura. primeira escolha
ou de cinta muito comprida, a 1.2$ rs.
Também tem ditos a Maria Suart, dl-

lios a preguiçosa, çlc R^»«í, £ W"
tana, cujos preços são de òfl), i\p,

de ciiRommendas para __^'______
»TFNlnTsTiWWl^oTe bom alfaiate e propno
Ipa^em^^
—j-^—^l^m^rt-se na rua do Iiospr
6cio n. H

na rua da Mizericordia n. 112 , i-

iTÜGA-SE uma boa ama de leite , rapariga , com
rVjyuá abundância de leite; e outra para o ser-
viço de casa, cose, engoma, lava e cozinha ; na

rua d'Aj»da n. 46. .
AUÊMliuizer comprar ou alugar uma parda ama

jJiJè leite; dirija-se á rua de S. José n. 107.

rÜlÍA-SE na rua do Sabão da Cidade LNova n. 42 ,
uma boa ama de leite, e uma mucama própria

pira tratar de crianças.
1

nELO juízo municipal da cidade de Nictheroy, se
"hão 

de arrematar em ultima praça duas moradas
de casas térreas , no Largo Municipal, penhoradas
por execução de Serzedello e Monteiro a viuva
o filhos do"fallecido.corouel Caetano Luiz Macndo ;
a mesma arrematação lera logar sabbado ,12 do
corrente, ás 10 1/2 horas da nianhaa , á porta
da câmara municipal rua da Praia esquina da de
S. José. .
íjotilã 14 do corrente mez, em praça do juiz de or-
llfãos e ausentes, se ha de arrematar o Inale deno-
minado Correio da Guaratiba, com todos os seus

pertences inclusive uma lancha, tudo avaliado em
850.» rs., cujo hiato carrega 600 sacas, c acha-se
Silo- na Praihhii defronte do estaleiro de Manuel
Gomes: lambem se arrematará um prelo marinheiro,
de nome Manuel, avaliado em 200$ rs «£W
tes estes objeclos a herança jacenle do l.nado . oa-

auimNunesVenodian do mesmo mez também
será arrematado as bemfellorias de um sitio, e duas
casas, uma de vivenda e outra de negocio , que o

d to ado possuía na Guaratiba , que tu o. esla
avaliado em 377ffl)700. As avaliações existem no
cartório do escrivão Vianna.

PEllIUS.

___3__j\ ft"TO _V

ROA AMA DE LEITE. .
muilo sadia, moça e sem vicio algum é humilde »

de hnns costujiiesj_na rua du Sabão n. IIa.

iTTíirSiõ Cattete n. 98, aluga-se para ama uma
\narda com muito bom leite, do primeiro parto,
muito sadia e car.ihl.osa para ^[Wg;*^*''
rixa recolhida, creada em um silio fora da i,-
dado. de muitos bons costumes c muito liuinii-

.. ê por isso deseja-se aluga-la unicamente para
casa de família muito capaz, e que a trate como
cila merece. 

NOTIGIrlS PARTICULARES.

01! 
EM precizar 

"de 
um mestre padeiro eioriie.ro,

lauto para a corte como para fora, dirija-se ao

largo do Paço u. 3 , venda. ,

AFEERECE-SE um moço de afliançada conducla c
«reconhecida probidade, para cobrador de alguma
casa commercial, ou sociedades, para o.que tem
llluilo hnasinanclras; aniumcieu. por esta folha.

r?ESSOV que aniumciou no Diário de hoiitem ,
Ue precisava de um moço pára dar Uçoes de

lèrp.ocu^»a^d;iVallan-l53'ÜUan"UnCe
a sua morada.

I1ERDEU-SE em caminho da cidade para o campo
"do 

Machado; um chapéu de sol de seda preto,
armação de ferro, ponteira e cabo de marfim ,
roga-se a quem o achasse o obséquio de ent.L-

gal-o na rua Direita n. 2, onde se gratificara sendo

pessoa que o exija. '¦

ESCRAVOS FOGIOOS.

hb

COMPRAS.
nT)MPRA-SE de císTparílcular. uma preta para
Co o serviço; na wj^[^___±

iífj beco dos Cachorros n. 15, precisa-sc com-
Nnrar um prelo de meia idade, sendo períe to 

ço-
M iroTo trivial, estando esle um mez a contento ,

e„o easo\le se não elfecluar a compra, pagar-sc-lu

pelo aluguel de um mez *''$ r__

alijg.üeisí

k77irT.SE uni bom prelo cozinheiro do trivial do

S.5ÍÍ 
"3 

."fito hei; ü rúa do Conde da

Cidade Nova n. 77^
M__BâsffÃ4BB«na'run de S'. Bento-n. W, do ojna
Nííía í'orra ou escrava, (não sendo esla dc.casa

deliuto
que BpJa humilde ü não sala a r.qo.

iLUGr-SBnolaíROuá g... 5 , W» putos P"'.»
Aludo o serviço, a __jM; 

<:'"';' ___ —

LlJOA-Süillü IlUiíO du «5 »• •' • "l,,a l,,',!l" f
|„.iuln cnzlnlmi', lavar, engoiii¦).¦ « ''..He.;,

lÍj(ivV,S|Vílinir.iHe.'nV.l'l.Íl..ll. Hl'»;il. <'»!»' [W

pina oraononi) m m ,,,w l}litMm "' j_' ¦
Ml\} pura iü ilu|ttf--o;wH» ^ m Ml"í,i'

Ali.1.111(1.. Iuvm, «wlnlii moiiii... fOMI iiIh.ii.iíi
t)QM, m\\ H COll.ll',1»" ilH W PUM MOl'l«» llMI.I.O.

...  z —: -— —-

I

4UJH.U precisar de uma Sra. de idade ,. para to-

Umar conta e mand.r no governo de uma casa
de algum Sr. viuvo ou solteiro , dando-lhe fiado r
fsS conducla ; dirija-se á rua do CanojKjJ».

«MVOS.
Recebem-se escravos para se vender por conta

.... .;,,,« donos; na rua do Cano n. 85, 1.° andar.

riUNCISCO José da Silva Ramajiio, morador ua
(ruh de S. Lourenco n. lã, com pratica de 7
Minou do Mro judicial, encarrega-se de procurar
i iviliiienle ou eoniinerclal, tanto causas de appel-

lucilo ou revlsla nos trlbunaes respectivos, como
oiiiras quaesquer

Grnmlu
poducçáó noi
ni*i)éoi doi \\o*

HA 
um mez fugio o crioulo Egidio , offlcial de I

seueiro , escravo do visconde da Praia Crande,
cornos signaes seguintes? côr fula, não muilo
alio, hombros encolhidos, pescoço curto , anda
sempre com a cabeça baixa , terá 24 annos de
Idade , costuma trabalhar pelo ollicio em lojas cs-
trangeiras ; prolesta-se com todo o rig.oi- dji lei
contra ttuoin o açoitar desde a publicação d esle
aniuincio , e pro.nele-sc recoinpença a quem o
irocer a chácara da rua do Engenho Velho , casa
de sobrado antes de chegar á ponte n. 78.

tfUClü no dia 17 de dezonibro próximo passado,
I um prelo de nome Gabriel, nação Uenguella, idade
20 annos pouco mais ou menos, lem rosto magro ,
altura regular, magro de corpo, com uma orelha
furada; consta andar vestido com calca de bnm,
jaqueta de riscado e camiza do mesmo; recebera
20$ ,.s. a'quem o levar á rua dos Inválidos u. 112.

iJÜGlb do largo de S. Domingos n. 8, um par
i do de nome Luiz, levando veslido camisa de ris"
cado já desbotado, c calça branca, lem na ca-
beca uma cicalriz de fresco, e idado U annos;

quem (1'clle souber dirija-se ao n. acima que re-
ceberá ai viçaras. '
iTÜGMj no dia 8 do corrente, da rua Direita n.
182, um pardo de nome Rosendo, vindo ha pouco
da Bahia, idade 16 a 17 annos mais ou menos,
magro, rosto pequeno e pescoço compndo, lem
uma mancha preta em uma das fontes, foi. ves-
tido de calça preta, jaqueta o camisa branca; quem
o apprebender c levar ao n. acima será bem gra-
tificado; protestando-sc com todo o rigor da lei
conlra qualquer pessoa que o tiver açoitado.

HO dia 20 de dezembro p. p., fugio do beco dos
llCachoTOsn. 17, a preta Joaquim., crioula, le-
vando uma filha de dez me/es, ai prelo é de corpo
,s niinra reg.llnr, c Jem signaes de bexigas, a Iliba

já f.d vacinada o ainda se lhe conhece nos braços
0» signaes da vaeelna.

dos (ll) M. I.

Íf 
| Tobifís <5 C ',

J |l do Lívprpool,

MOVIMENTO
DO TORTO.

SA.HIDAS NO DÍA 10.

lurnuoiíK, barca americana.Rmnbow , nOft tons. ,. .
i W * -ílòri equip. 11 : carga caféS

rriAiursTON , escuna dinamorqueza Succours ,. 176.
S|v|n: ILSchnidt, equip. 6 : carpa café,
VAnutAiso, barca hamburgueza Rio de Janeiro,
VASS',M. J. Lobbe, equip. 15: carga va-

BAm\8ScaSiubequens,/jM6fls &9Ü tons. , | 
C.

iWk 23 tons. M. Manuel Francisco dos San.

os" B- D ista , equip, A : carga vartós gêneros „
rlst.A tonlo Wlncisco Lumachi do Me Io

-js° 
Sío'»do, equip.®êxm»

m neneros; passags. o juiz n.wuc.pal Dr. João

da C^s a Lio a Castro , Joaqnim, Vicente üarr-ozo,

Antônio .loaqutm Ramos, Ftaiiçlsco Anlon.o de

Ar uh lostda Silva Riscado; os Porluguezes João
tim Vi7 eBlmarãos , Manueide Almeida» Alves.,

' 
lulm d S a Bravo , Ji^f Bento Pinho, 2 pra-

equqx 7: em lastro; passag. o Po,ituguu Josc

íi ín , M, João Luiz de Oliveira , equip. 8:
1 ,_Vr«'. .vissa^ Silvio Munia Cordeiro.

iM 
1;>ísum: 

WaWW tona., M. José Fran-
AlNic()' 

Ruívo, equip. 6: «^ga vários gene os

Rio DBS. JOÃO, sum. Cainponeza, ^to"s''
Joaquim José da Silva, equip. 5: em lastro.

ENTRADAS NO DIA 10.

t ks iiHs harca americana Mary Wa--
Nl!Wf0™| f £ 

J. S. Hlggins , equip.
lerman , 2'io i°n!" » >'r "' „,«.,„<; [tf nara

- 13: carga madeira ao mestre; passags. ao para

CAS7 
iTi ue SuiS Almeida , equip.. 5: carga

va io gmieros^ Manuel José de Araújo
í c?oi imn vapor Serpente, 22& tons., M.
Santos 21 hora, .rag m i

SUvã Dombios José Ferreira, Antônio José Lou-
Silva, uom.n„ B(!ne(Ud0 canavarro, Luiz

gL#^/S^ilvestro Moreira, Rodrigo
Gonlttcy, 1UL costa esua mu-

t;;:lTrlug^tnuel Alves Ferreira da Silva;
lher, o i.oru a;uu Francez Fran-

JEnoMEnÍM 10 horar, 
^±Q l(jix0 dosSanlos,

WÍT^ 
wv caíé Caetano José d'01iveira

Z o: nssag r F «"Cisco Queiroz Mallozo da
Roxo, passags. "' Francisco Leocad o de

o lnu oz GtVrlos llaustm.ui, » „,.,,,,,_.
av ,.. e o Azlatico Manuel Baplista Mllltao.

™Varra 
ú'ipo b»rca , dpl« Drlgm-s, um patacho

e :i K.u.iacas,

íogloi ufanifl-

AG-NTBS, KIMB E üOWOf ATSMtA.i

Rua do Hospício n. 20 A.
S3_í,__fffcW«H »_

iT.iM.m.r p df mm
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