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tado, como Vossa Magestade é, de tantas vir-

S dí novembro,

O nosso correspondente de Lisboa commu-
nica-nos o seguinte despacho telegraphico da
Frussia.

BERLIM, 10 DESETEMBRO.
« Annunciai ao Diário do Rio de Janeiro o

estabelecimento da regência na Prússia. »
Esle despacho foi enviado pelo nosso corres-

pondente de Berlim. Assim podemos noticiar
que cessarão todas as duvidas c obstáculos que
se oppunhão a nomearão do principe daPrus-
sia para regente emquanto durar o impedi-
mento do rei Frederico Guilherme.

M^fttrndn. «lc ferro «Ic 19. "Pedro 11.

Abaixo publicamos os dous officios dirigi-
dos hontem á directoria da estrada de ferro D.
Pedro II, ura pelo ministério do império e
outro pela presidência da provincia.

« 2Z secção —Rio de Janeiro. Ministério
dos negócios do império, cm 4 de novembro
dc ibo8.

« Em resposta ao seu ollicio datado de hon-
tem, tenho de communicanjjÉfejíjoue, antes
de ler, já eu havia ordenado ao*eaÇfiman<iante
«lo corpo de permanentes que jaizesse ás or-
deus do chefe-de policia da prcWmcia do Rio
de Janeiro, encarregado pelo presidente da
mesma provincia de lazer respeitar a decisão
do governo relativa á abertura da estrada de
ferro, a força fie vinto homens, o, alúuiadesta,
todo o mais auxilio que o mosmo cheimiul-
casse necessário. »

com a alta influencia e poder que lhe dá a
constituição do Estado, com os estimaveis ta-
lentos e grandes qualidades com que Deus
ornou o elevado espirito e o magnânimo cora-
ção de Vossa Magestade, nao deixará de con-
correr poderosamente para o triumpho regular,
continuo e progressivo da civilisação e prós-
peridade de Portugal.

« Nutrimos ainda hoje to:!os, a lisonjeira
esperança de que. o reinado liberal e civilisa-

¦dor do Sr. D. Pedro V, auxiliado pelas con-
1 de jan. a 28 fev.... 6,/i99 2,011 3,S88 quistas da razão humana, ha de illustrar e fe-

a 31 março 11,926 5,027 6,889 liciiar este reino, que tanto carece de nobres

oríerecidos á venda em Hamburgo sem que
encontrassem compradores.

Pião deixa de ser interessante a seguinte es-
tatistica do vinho Xerez somente embarcado
da Hespanha para a Grã-Bretanha nos annos
de 1857 e 1858.

35 rs o arraiei inclusive os addicionaes Estél perava, recrudesceu e tornou-se mais compli-

tributo que approxiraadamente corresponde a cada e violenta.
««'«. .\l -F_p_:„.:»:..„ ....<- & tsn.^i-rava-l Como os leitores ja sabem que o governo
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V Assignado Mat ¦t/ticz" Dfus guardo i
dr Olinda

" Sr presidente da directoria tia comp;inhi«i
da estrada de ferro li. Pedro ll. »

« r.ilacui do
dc .I.meiro, em

« Illm Sr.—
«dücio que V. S.

inverno da provincia do Uio
\ de novembro de lKij.S.
Itfícebi hoje pela manhãa <»

me dirigio com ilnla de hon-
inliliciido uos diários daIi-iii e quu se adia

rorle,
¦« Nesse officio diz-rue V. S. que, tcinlo a

diivetnria requerido d<» governo imperial /m-
xilio de força, lho fura respondido por S. Kx.
o Sr. ministro do império, no dia ü do cor-
rente, que a esta presidência incumbo adoptor
medidas oíiiciaes para razer vale;' os dircilos
da companhia, reconhecidos pelo governo im-
perial.« Um consequoncia desta declaração de S.
Ex. o Sr. ministro do império, V. S. me re-
quisila a presença do Sr. chefe de policia da
provincia, acompanhado dc força para evitar
a resistência que prevê da parte do Samuel
Bayliss, representante do emprezario da estra-
da nesta corto.

« Respondendo ao refernlo officio de V. S.,
cabe-me cornmunicar-lho que desde hontem
se derão por esta presidência .'is providencias
necessárias para fazer respeitar e tornar effcc-
?iva a deliberação do govorno imperial, e que
espero tudo se conseguirá do modo o mais
satisfactorio.

a A requisição de força e da presença do 1 Kretes
chefe dc poliria foi por mim inteiramente pre- J Armazenagem
venida, como provavelmente já V. S. terá eo-
íiheeimeulo por aquelle magistrado, que com
mais urgência do que a soUicilnda por V. S.
poderia partir para o lugar docouflieto em con-
formidade das ordens que hontem expedi.

•eus guarde a V. S. —(Assignado) José

a 30 abril.. 18,844 8,707 10,137
a 31 maio. 2í,2i2 11,330 12,912
a 30 junho 29,583 14,411 15,172
a 31 julho. 33,-lüO 15,815 17,635
a 31 agosto 37,183 17,917 19,266

A carta que continha brilhantes dirigida aos
Srs. Dreyfus o C, foi apprehendida no Correio,
e não na agencia dos paquetes inglezes como
hontem dissemos.

S. M. o Sr. D. Pedro V acaba de nomear
para seu guarda roupa honorário ao Sr. barão
de Moreira Este senhor ha longos annos queexerce o cargo de cônsul geral de Portugal no
Brasi!, e sempre o ha desempenhado com o
maior zelo e geral contentamento.

f Sr. Dr. director Pereira Portugal praticou
hontom em um preto entrado para o hospital
da Santa Casa da Misericórdia a amputação da
perna direita pelo terço superior, segundo o
methodo circular e processo Dupuytren. O pretoapresentava unia fractura oblíqua e comminu-
liva dos ossos da perna com dilaceração das
partes n.olles e forte contusão, quo uão ten lo
sido logo tratada por falta de recursos, c pois o
desastre teve logar na Estrella havia tres dias,
onde foi pisado por uma carroça, linha dado
logar á morliíicação dos tecidos e á infiltração
de puz, acliando-s • porisso o ferido om perigode vida. Eni previamente chloroforunsado, a
operarão correu bom, o o sou eslado bojo 24
horas depois «Ia operação <j o mais lisongciro
possivel.

Ajudarão ao operador os Srs. Dr Godoy o
internos Macedo, Pereira do Souza r» o externo
Alves.

A.1 barca que viaja enlre. a costa o porto do
Sampaio o cuja demora ante-hontem tantos
sustos causou, teve uni desnrranjo na machina.
Os concertos que lho lizerão, permiltirão que
já bonlcui continuasse as viagens do costume.

Principia hoje a funcionar a companhia go-ral dc seguros Feliz Lembrança, fundada peloSr. conselheiro Francisco Borges Xavier de
Lima. Faremos sinceros votos pela sua prós-
peridade.

Desde o Io de julho
até 15 de ou tu-
bro a estrada dc
ferro de D. Pc-
1!, rendeu . . H2:53l$3i2

De li» a 31 de ou-
tubro :

Passa trens. . . .

Multas

7:<S75tS0S0
9.010S774

74S220
15SÜU0

 17:37ü$076

Até 31 do out. l\s.
Rendimento do mez de outubro.

129::)06$418
3ü:072v>82ü

ihtruL ila Silva Paranhos. —Sr. presidente
uadirec:oria da cotnpauhia da estrade de torro
D. Pedro 11. »

CHROMQ MAMA.
Lè-se no Correio Official do Minas:
\eha-sc recolhido á cadêa da cidade dc Pa-

racalii, tendo sido preso a dezoit • léguas dalli,
o individuo sobre quem reeabem todas as sus-
peitas dc ter assassinado o estrangeiro de nome
Carlos, do que já demos noticia, chama-se
.loão Pinheiro da Silva, o não Vicente de tal,
com«) dizia : secundo confessou é desertor do

." batalhão de fusileiros. Achava-se já instau-
rado o proces>o. »

Lè-se na Pátria de hontem :
'i Forão eapluradi s no municipio de Vas-

souras, p do resjiectivo delegado de polieia, os
segundes criminosos:

t< .loão FranciscoChaplain, que ha 3 para \
annos se acha pronunciado naquelle municipio
uu art. i(V\ do código penal.

u Hicardo .losé Ferreira, q:ie se acha con-
liemnado á 3 mezes de prisão e multa corres-
pondente a metade do tempo uo municipio de
Valença, onde lambem ostá pronunciado desde
1855 no art. 122, parte Ia, do código criminal.

« O preto Dento, que se intitula .losé.Matla,
faccinnra c escravo que foi de João Caetano da
Silva, e hoje do l.aurindo .losé de Almeida,
morador na cidade do Bananal, provincia de
S. Paulo. Este réo cometteu o crime de morte
*m Angra dos lieis •

«« Francisco Pires Teixeira Netto c Manuel
Antônio Salgado, que commetterão o crime de
ferimentos na pessoa de Alexandre Anlonio
Ribeiro, na freguezia de S. Pedro o S. Paulo
do Ribeirão das Lag.'S

« Da repartição official consta que na noite
de. 2V do passado na freguezia fias Dores de
Pirahy foi assassinado Braz Antonio de Campos

Segundo documentos officiaes publicados
pelo governo inglez, a importância do imposto
sobre o rendimento percebido na cidade de
Londres durante o anno de IS">7, foi de 403,211
libras esterl nas, 15 soldos c4 dinheiros; o
imposto da propriedade produzi o 50,859 libras,
17 s 2p ; o das contribuições direitas, 4S,.r)77
libras, 11 s. e 7 d — prefazendo uma totali-
dade dd 502,649 libras esterlinas, 4 s. e 1 d.

So a Inglaterra fosse ameaçada de uma
próxima invasão não desenvolveria um appa-
rato mais formidável de defensa do que o que
v.mos descrever extraindo de documentos of-
ficiaes provenientes da direcção do arsenal «le
Woolwieii.

A reclamação recentemente, derigidn pela
repartição da guerra ao arsenal do Woolwich,
afim de obter o numero de peças de artilharia
necessárias para o armamento das bale; ias da
costa, não tardou, diz a chronica naval o niili-

estímulos, e de enérgico excitamento para
acompanhar os outros novos uo rápido cami-
nho da civilisação moderna.

« Estas nobres esperanças não hão de por
certo ser desmentidas; as nossas aspirações
seguem era Vossa Magestade um facholuminoso
do progresso ; o o augusto nome de Yossa Ma-
gestade ha de sor contado pela historia, entre
os nomes dos soberanos m«ais dignos da admi-
ração e aílccto dos povos. »

RESPOSTA DE SUA MAGESTADE.

« Agradeço á camara municipal de Lisboa
as felicitações que acaba de dirigir-me pelo
• r otivo do meu anniversario natalicio, que ao
mesmo tempo encerra o terceiro anuo do meu
reinado o abre o quarto.

« 0 quo Íica feito, o que se não soube, ou
não se podo fózcr nos tres annos que decorre-
rão desde que, sobre mira descança o honroso
peso da realeza, a outros mais indulgcntes ou
mais severos do que nós pertenço avalial-o.

« O que de mim dependia fil-o, ou pelo
menos, com tal convicção rne está lisonjesudu
a consciência. Se não ó presar fcera demasia os
meus actos, se não c desconhecer os meus do-
vores tentir a ap logia que a outros incumbe,
ou desviar censuras que sobre outros tenhão
de rccahu\ mantive firme a esperança de ura
melhor porvir, e proclamei as idéas, a qu.j
ainda atttihuo virtude para no-lo preparar »

Do tarde forão el-rei o os Srs. infantes D.
Luiz o D. João visitar os trab.dhos do aterro
da Doa- Visla, uma das inais bellas o úteis obre s
qne se eslão fazendo om Lisboa.

A' noite appareceu na sua maior parto ilb-i-
minada a cidade, havendo principalmente, nos
cdilloios públicos o nos quartéis militares illu-
iniiiíições mui vistosas. A Iodos o.s theatros,
ondo so derao peças novas, houve grande con-
correncin, assistindo el-rei o a familia real no
thealro do D. Maria á representação do drama
do Sr. Bieslcr Nobreza tle amor.

No dia 17 houve no Campo Pequeno grande
paradi de todas as tropas da guarnição, ás
quaes ol-rci passou revista.

A còrtc retirou-se depois para a sua*iesi-
dencia dc verão em Cintra, donde se espera
regresso nos primeiros dias de outubro.

A gentil rainha dc Portugal vai-se aeliman-
do, a sua saude está restabelecida inteiramente
o deu-se já a feliz nova de que entrou no seu
estado interessante.

O governo docidio-sc finalmente a permittir
a livre importação de cereaes. O competente
decreto foi publicado na folha official do dia
15. Mas o governo tomou meia providencia,

e por isso obrou com menos acerto e sem
attenção ás verdadeiras necessidades do paiz.

Decretou a livre importação só pelos'portos
seccos e molhados das províncias do norte. Se-
raelhante resolução prejudicou o commercio
de Lisboa c os consumidores do sul, manifes-
tando uns a sua desapprovação o representam-
fio o outro contra a inconveniência da medi-
da. A colheita de trigo foi pouco abundante
em todo o paiz, e igualmente a do milho,
mas deste gênero havia do anno passado tão
«voltados depósitos, que, a apezar da insufti-
ciência da colheita, regula nos mercados do
nort- pnr 28'> rs. o alqueire, c nem assim
acha compradores.

Por isto se vè qne não era de tanta urgen-
cia o deereramento da livre importação deste
gênero, como o da livre importação do trigo.
O governo resolveu mal não só quanto .*; esle
ponto, mas principalmente por só permittir a
importação pelos portos do norte, ondo o con-
sumo ilo trigo é muito menor do que no sul,
porque ai) ui oeste o primeiro artigo da ali-
montarão geral, o alli é o milho.

90 °/0 sobre o primittivo custo, é tão exirava
gante qüe elle tera fortemente animado o con-
trabando com manifesto prejuiso do Estado,da
moral publica e dos interesses lícitos coniroer-
ciaes.

« 0 assucar é ura gênero que a civilisação
dos tempos tem tornado de primeira necessi-
dade; mas quando o não fora só para os usos
domésticos, é indubitavel que elle entra em
largas proporções em diversos ramos indus-
triaes, qu:r seja para a cons rvaçâo de fruetas,
quer para a fabricação de geropigas, necessárias
para adubo de vinhos menos superiores ou

para o mercado dos Estados-Unidos que nol-as

promulgou nos primeiros dias deste mez um
decreto, prescrevendo a cessação da importação
d$l|iãnãas da caridade, que se conservassem
ativ^pse achão no paiz, e que fossem empre-
gadas exclusivamente no serviço dos hospitaes
e enfermarias, como era sua missão. O de-
creto foi recebido com appíauso de amigos e
adversários, e a tempestade pareceu por alguns
dias serenada totalmente ; mas não era as-
sim. Foi apenas uma trégua.

Poucos dias erão passados quando se levan-
tou novo clamor nos arraiaes dos que com-
batem a permanência das irmãas da caridade,

,i,imeiro a dar o grito de alarma foi o
Pe«e0'assuc3r 

despachado nas alfândegas ^ :^§7«ez, jornal que tem apoiado sempre o

Porto e Vianna talvez não chegue a mo'nde M*j0fc r% e <lue <fta <Iuestao ° tem comPr°-

que se consome nas províncias do Minhc^iPíi%^v>íM.avemente.
Douro e Traz-os-Monles. * 4 f^}M&z }ul§°» qu^

« Que todas as observações feitas emquanto *"*» -— «!'^lft ln2« desned

ao assucar são por assim dizer applicaveis ao
arroz, café, cacáo.etc. e na sua parle ess nci.il.

« Nestas circumstancias, os abaixo assigna-
dos esperão que a Associação Commercial in-
clua na sua conta ao governo uma forte re-
presentação contra os excessivos direitos que
pagão o bacalháo, o assucar, o arroz, o café e
o cacáo, afim de conciiiar com a sua raodifi-
oação os interesses do consumidor com os do
thesouro, o com os interesses licitos do com-
mercio. »

Além dos commerciantes do Porto são mui-
tos os defensores da idéa da redueção dos di-
rei tos sobro o assucar, café, etc ; porque só
os nossos homens de Estado, que se determi-
não por uns princípios e conomicos que nós jíi
não comprehendemos, tôm até agora lutado
,contra uma redueção, que não pode senão ti «i-
zer vantag ns á generalidade dos consumido-
res, ao thesouro, e principalmente ao desen-
volvimentodo commercio entre Portugal e o
Brasil.

Nestes e n'outros pontos a opinião tem-se
pronunciado tão abertamente, que não pode-
mo; deixar de crer que a reforma se leve a
elToito, e de modo que, sem deixar sem ajusta
ptoleoíTioas industrias que ainda delia carecem,
se estabeíeruo regras o disposições mais con-
formes com as indicações do tempo o com os
princípios de uma liem entendida liberdade de
cornmorcie, o quo teudáo a desenvolvem aug-
montar as nossas transacções morcantís com
os diversos paizes 0 especialmente com esse
império.

lista já promulgada a loi quo auetorisa o
governo a reorganisar convenientemente o
serviço do pilotagem das barras ds roino tanto
no que diz respeito ao pessoal, como no que
é relativo ao material. 0 govorno, segundo in-
formações que temos, trati do fazer desta
au"tor°isação o devido uso, o realmente muito
carece o nosso commercio marítimo de adopção
da medidas que ponhão termo ás irregulari-
dades o faltas, quo se dão no serviço das bar-
ras.

Como ultimamente noticiámos o governo
concedeu á companhia União Mercantil o
exclusivo da navegação a vapor entre Lisboa e
os portos do AlgarvG, que tera o subsidio an-
nual de 9:600$. A companhia tem um prazo
determimado para inaugurar a carreira ; mas
querendo dar-lhe começo com mais brevidade
Iretou o vapor Dutjue do Porto, qúe perten-
ceu á Luso-Brasileira. O vapor veio para o
Tejo, mas por fim não prevaleceu o contracto
que se havia feito com o dono delle, r o navio
começou a navegar para o Algarve, não por
conta da companhia, mas pela do proprielario.

Foi mais ura embaraço nas operações da
companhia, que dc certo o removerá logo que
cheguem os deus vapores que mandou cons-
truir para aquelle serviço

A carreira para os Açores continua cora toda
a regularidade augmentando som pre o numero
do passageiros.

A carreira para os portos d"Africa começa
definitivamente no dia 30 do corrente. Era
summa a companhia União Mercantil apresen-
ta-se em situação esperançosa o tera diante de
si um grande futuro, se a sua direção continuar
a gerir om prudência e probidade como até

tar »bis gazeltas inglezas, a st favoravelmente
acolhida. .Mas de mil pe•ças ue artilharia de
Sessenta c oilo, e ou!ras de maior calibre, forão
expedidas de Woolwich, para Sheerness,
Seaford, Easlhourne, Portsmouth, Dcivonport,
Dover, o outras cidades da costa ingleza. Todas
estas peças estão completamente montadas c
providas dos apparclhos necessários para arro-
jar balas ardentes, e outros projeclis des-
truidores.

Este formidável apparato de defensa como
comprehende um tirando numero de peças de
dezoito, que forão precedentemente expedidas
ao longo das costas.

V RK DACC.AO.

pnr Antônio Maciel
acção da justiça.
procedeu á corpo
victima. »

que conseguiu escapar a
A autoridade competente
d s delicio no cadáver da
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Os bancos do Brasil e Rural reduzirão as
laxas do seus descontas a 9 0/°.

No dia 30 do setembro foi á praça em Lis-
bòa o vapor I). Maria II, não teve lance ai-
gum e dizia-se que a eompanliia União Mer-
cantil o quer comprar para a carreira d'Africa.

Era esperado em Lisboa n todo o momento
o vapor brasileiro Apa, o qual devia alli de-
morar-se quatro dias, tendo de fazer cscalla
na viagem para osle porto pela Madeira, S. Vi-
cente, Pernambuco e Bahia.

Era lambera esperado no Tejo o vapor in-
íihy/.Calltw de Liverpool até o dia l"7 ou 18
de novembro. Deve fazei- escada pela Madeira e
Rio deJaneiro cm viageui para Valparaiso.

A quantidade de carvão exportado de Li-
verpool no mez de setembro foi de 35,652
toneladas contra /i2,õ69 no mez do agosto.

Os vapores Petropolis e Teulonia, perten-

CQBRESPONiOeU HO Df-íRiO.
l-OllTUGAt.

Lisboa, 20 de setembro.

0 anniversario natalicio o da acclamação
do el-rei, o Sr. D. Pedro V, no dia lü, foi
festejado na capital e em todo o paiz 

"xo 
paço

das Necessidades houve recepção solemne, e,
apesar de cauita gente se achar tora da cidade,
a concorrência foi numerosa, não faltando o
corpo diplomático o as diversas corporações do
Estado a felicitar o mouarcha naqm lie jubiloso
dia. Das felicitações, que forão dirigidas a
0i_rei vamos transcrever a da camara muni-
cipal de Lisboa e a notavei resposta, queS. M
lhe*dcu:

« Senhor 1 O anniversario natalicio coda
coroarão dc Vossa Magestade, unidos neste dia
memorável, offerecem á camara municipal de
Lisboa uma nova oceasião de saudar a Vossa
Magestade, e a toda familia real.

« E sempre grata á camara municipal de
Lisboa a publica manifestação dos sentimentos
de respeitoso affecto e de profunda veneração,
que todos ousagramos á augusta pessoa de

O governo não dcierio a representação do
commercio da capital, como elle desejava e era
mesmo acertado, e parece-nos que daqui hão de
resultar embaraços e transtornos que depois
será mui difficil remediar.

E oecupando-nos deste assumpto não deve-
mos deixar de dizer duas palavras sobre a pro-
ducção vinícola. A colheita está a concluir c as
noticias que cb.egão dos diversos districtos vi-
nhateiros são melhores do que se esperava, são
mesmo satisfactorias. Os lavradores dão para-
bens á sus fortuna pe'a producção que este.
anno tiverão. Pode-se dizer que, em g ral,
houve um terço de uma colheita regular e cm
alcruns pontos mesmo mais do que isso.

Uma carta escripta do Alto-Douro diz: —
Está feita a colheita da novidade do Í83S, uma
das mais preciosas quo o Douro ha muitos an-
nos tem produzido, e a sua quantidade não ex-
cederá de 2o a 30 mil pipas, devendo o vinho
preparado para exportação regular S a 10 mil
pipas. Da bairrada as informações mais diguas
de credito são conformes em attestar que ha
muito se não colhia alli vinho de qualidade tão
superior como o deste anno. No districto «ie
Lisboa suecedeu outro tanto, havendo nocoo-
colho ile Carta; ho, que é quasi exclusivamente
vinícola, 6 mil pipas do vinho, emquanto queo
anno passado só colheu mil c tantas.

Foi pois, este anno mui esperançoso para o
cultor vinícola, que antevê o desapparecimento
completo da devastadora moléstia, que tem
damnificado e esterilisudo o nosso principal
ramo de agricultura e commercio.

«Tá tomos informado os leitores de que em
Portugal so trata seriamente da reforma da
pauta das alfaddegas, tratando-se de fazer ura
trabalho importante, que deve ser submettido
ao parlamento na sua próxima reunião.

Esta questão é uma das quo na actualidade
mais preoecupão as classes commercial e in—
dustrial, todas as associações, e a imprensa, que
discute largamente os pontos da reforma d«is
pautas e indica os inconvenientes de muitns
das suas disposições. A commissao official,
que o governo encarregou deste Irab-lho, cou-
soltou todas as corporações e industrias, o pe-
dio-lhes esclarecimentos precisos sobre a sua
situação o necessidades. O convite fui aceito

Em Lisboa, no Porto, e em outras terras do
paiz formarão-se logo commissões commerciaes
e industriaes para encarecerem as reformas e
delfenderem os seus iinereses. Documentos,
em que se fazem ponderações dignas de muita
attenção. tèm sido enviados á commissao oíli-
ciai; devendo fazer especial menção, d "uma

representação, que diversos commerciantes do

Depois da abolição do monopólio do sabão
esta industria tera tomado entre nós notável
desenvolvimento, apresentando ex. ellontespro-
duetos. Ultimamente abrio-su a fabrica do vis-
conde de Junqueira, em Alcântara, qt.e todos
aflirmão é neste gênero u:n bom estabeleci-
mento. A liberdade do commercio do sabão
deu logar a uma espantosa importação estran-
geira, que faz á industria nacional grande con-
correncia.

Os fabricantes fazem actualmente diligencias
perante a commissao da reforma das pautas
para que ostabeleção sobre aquelle artigo ura
direito prot ctor. A commissao parece que está
propensa a deferir a esta pretenção ; mas, ainda
que assim seja, a industria nacional terá por
muito tempo de luetar com a concurrencia ex-
terna, porque, na expectativa de uma elevação
de direitos, as importações são cada vez mais
avultadas. O consumo do sabão em Portugal
calcula-se em 5,00!) arrobas por semana.

Outra industria não menos importante o pro-
veitosa começa a ser explorada em Lisboa, é a
clarificarão do azeite. A casa Kempes e Com-
panhia acaba de estabelecer uma fabrica cora
ests üm. O processo alli empregado tun dado
já os melhores resultados, aperfeiçoando este

as irmãs de cari-
dade ercv^d^ie logo despedidas dos asylos de
infância,'e^como assim se não fez, clamou que
o decreto era uma burla, que o governo não o
executava, poniue a isso se oppunha a no-
breza, que assignára o contraprotesto, e ai-
guns altos personagens que tèm tomado parte
ua contenda.

Voltarão, pois, as cousas ao mesmo oa ainda
a peior terreuo do que aquelle em que se acha-
vão. Reacenderão-so as paixões e os ódios,
agitou-se de novo o espirito publico, e os jor-
mies d'um e de outro lado assumirão uma lin-
guagem sobremaneira violenta, sendo desapie-
daraente aggredidos aquelles que na imprensa
ou fora delia tem querido encaminhar a quês-
.tão para uma solução pacifica, prudente e ra-
soa vel.

A situação já era difficil, mas ainda mais a
veio aggravaro apparecimento casual de uma
earta escripta de Paris era 1853 a um padre
estrangeiro, que se achava e:u Lisboa, pelo
padre Etienne, superior geral da ordem de S.
Vicente de Paula, e na qual realmente so revê-
lava um plano determinado, um propósito firme
de restabelecer nas diversas nações da Europa
o no Brasil a ordem do quo ello é cheio, fal-
laudo em projectos de organisação futura, em
pequena companhia, de modo que se não
podia deixar do interpretar as suas phrases
como indicio do que o jesuilisino não desistio
ainda do seu res abeleciment > o do seu doini-
nio sobro a sociedade actual.

Por esta o onlras circumsluncins as cousas
toniaváo cada vez maior gravidade, e o governo
procurou attonua-la publicando na folho olli-
ciai do dia 13 uma portaria concebida nestes
termos :

«c S. M. El-rei, sendo-lhe presente que em ai-
guns dos asylos de infância desvalida do districto
(le Lisboa se acha o ensino dos Alumnos encar-
regado a algumas mestras sem as condições
estabelecidas nos artigos 20 e 21 dos respecti-
vos estatutos de 3 dc novembro do 1852, pu-
blicados uo Diário do Governo do 20 desse raez
e anno, e que para ose.xercicios escolares no:-
ditos estabelecimentos, assim como para o en-
sino das orphaos desvalidas no asylo d'Ajuda,
e para o da escola no hospicio do Instituto de
S. Vicente de Paula, a Santa Martha, tem fal-
tado a observância da legislação comprehen-
dida no titulo 3.° do decreto de 20 de setem-
bro de 18M.

« Vista a disposição do art 3.° do decreto
de 3 de setembro corrente, pela qual se pres-
creve que o ensino litterario e religioso nos
estabelecimentos de beneficência seja exclusi-
vãmente commettido aos professores e me-tras
que tiverem as habilitações exigidas pela legis-
lação e regulamentos cm vigor :

« Ha por bem ordenar qne o conselheir j
commissario dos estudos no destricto de Lis-
boa proceda desdo logo ás visitas de ins-
pecção previstas pelo artigo 161 do citado de-
creto do 20 do setembro de 1844, a respeito
das escolas de uns e outros estabelecimentos
acima designados, e proveja, na esphera de
sua auetoridade, para que as leis e regulamen-
tos tenhão alli a sua conveniente execução;
devendo rcimdter a este ministério um relato-
rio circumstanciado de tudo o que oceorrer
nas mencionadas visitas, e propor as medidas
que, excedendo sua jurisdição, se tornarem a
tal respeito necessárias. Paço do Cintra, em
10 de setembro de 1858 —Marquez de Loulé.»

. A providencia contida ue ta portaria tinha
por fim desvanecer as apprehensões do que no
governo não havia o pensamento de sophis-
mar e illudir o pümeiro decreto e ractificar a

rmiua-.ão de que o ensino da infância não

presidente das casas de asylo de infância
desvalida de Lisboa. Estes asylos forão fun-
dados pelo Imperador, quo foi o primeiro
presidente da sociedade em 1S33. Depois
da morte do Sr. D. Pedro IV, S. M. a Impe-
ratriz tem estado sempre á testa da socieda-
de, e tem sído a protectora incansável dos
mesmos asylos. A importância da sua subs-
cripção annual em beneficio destes estabe-
lecimenlos vê-se nas contas publicadas ; mas
além disso S. M. a Imperatriz dá todos os
annos esmolas avuPadas, fornece todos os
livros, os mappas, os painéis de historia sa-
grada; dá a todas as crianças doentes os
medicamentos necessários para se tratarem;
se vão para o hospital, paga por cada um 480
réis diários; era tempos de epidemia deu carne
aos alumnos de todos os asylos uma vez por se-
mana; constantemente calça e veste as crianças
mais pobres; soecorre as mães com esmolas;
emfim para enumerar os benefícios qneS. M. I.
tem feito ás casas de asy.o seria necessário es-
crever, dia por dia, a chronica dos últimos 25
annos. Em 1846, quando a sociedade esteve
em apuros por falta de pagamento das inscrip-
ções o pela diminuição de subscripções. mau-
dou S BI. I., de Allemanha, ordem para se
adiantar o dinheiro que fosse necessário para
a sustentação das casíis de asylo, e a este soe-
corro se deveu o continuarem todas abertas

« Além dos benefícios feitos ás crianças,
S. M. I., tem feito immenso bem ás mestras,
a algumas das quaes tem vestido, a outras tem
alugado casas no campo para tratarem da
sua saude ,a outras, que tinhão famílias nu-
raerosas, tem ajudado do seu bolsinho, sem
nunca querer que despezas extraordinárias
pezera sobre a sociedade. Em quanto a sua
saude lhe'o permittio, visitou araiudadas vezes
os asylos, examinado tudo pelos seus próprios
olhos, e averiguando as mais pequenas cousas
Depois que a sua má saude a privou dessa
consolação aos seus muitos desgostos, S. M. I
continuou a examinar cuidadosamente todas as
cont is, papeis, documentos, e eslá tão infor-
mada do quo so passa nos asylos, como so
pessoalmente os visitasse.

« A ultima resolução de uma tal bomfeitora
causou geral sensação. O conselho das casas de
asylo reunio-sti logo, o resolveu, aco npanhado
do alguns asylados, dirigir-se a S. M. I., o im-
piorar-lhe que não deixe aquelles iiinocentes
em orpban lade.

o Esperamos quo a esposa do imperador li-
beral «•iiinuirá a esta supplica. O impulso dosou
uobre coração podia leval-a a dar aquelle. passo,
po lia ditar-lhe aquella resolução por um mo-
tivo dc mclindro; mas as supplicas da orpban-
dade, as lagrimas dos dcsvalidos hão de callar
em sua alma, e forçal-a á caridade

« Arguida S. M. I. do lins políticos nas
obras filhes só do seu coração, aceusada dc
querer absorver o poder civil para o entregar
ao poder papal, a sua deliberação podia ser
uma resposta e uma satisfação ás exigências
desarrasoadas da paixão, e seria justificado
essa satisfação se interesses raais respeitáveis
não soffressom. Mas quando a infância chora,
deixão-s» desarrasoar os adultos, soecorre-se
a innocencia, e seguem-se os mandamentos da
iei de Deus.

« A caridade soílre lesignada as injustiças
dos homens, e fica depois dellas mais forte do
que dantes. Que culpa tòm os innocentes nas
paixões partidárias que se servem de tudo como
instrumento? Nilo ; S. M. I. fez um bom acto
político dando a sua demissão, e deixando aos
seus aceusadores o lugar em que podem i; exer-
cor a alta influencia que lhe attribuero ; raas
praticará uma obra mais meritoria accedendo
ás supplicas sinceras de vo?cs mais acreditadas
e do sentimentos menos suspeitos. E' este o
interesse da humanidade, da religião e da pa-
tria. »

0 primeiro decreto do governo tinha feito
abandonar a idéa de uma reunião dos jorna
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pitai, onde residem as ínsãas da caridade fran-
cezas e os missionários lazaristas, apresenta at
considerarão da Europa a suecínto exposição dí3
verdade, 

"era 
honra do bom nome portuguez

injustamente maculado, em abono do cred.to
deste povo generoso, precipitadamente julgado.
E para melhor confirmar tal verdade, appella
igualmente para o governo e para os seuiageri-
tes, para a vigilância o para os depoimejitos do
trezentas mil almas.

« A imprensa portugueza da capital do remo
recorre pois francamente á boa fé e aos senti-
mentos de equidade dos seus collegas de Hes-

panha e de França, e espera que elles, proce-
dendo a um exame attento dos mesmos factos,
tal como o pede tão ponderoso assumpto, rec-
tifiquera os seus juizos, fundados de certo em
informações ou 

"menos 
exactas, ou filhas u«

uma inspiração parcial.
« Para a capital e para o paiz tal rccüficação

é desnecessária, porque ninguém já ignora a
realidade. Não «issim para terras ondeaopimão
recebe sem correctivo impressões que a podem
transviar.

« A imprensa portugueza da capital não
combate os institutos de caridade na sua pu-
reza. Expressamense o repete, para que se não
continue a inverter as suas intenções. Avalia e
estima os serviços que esses institutos possão
ter feito á humanidade. Deseja-os só em cou-
formidade com as ieis internas, que não estão
abrogadas, o ninguém Pie negará o incoutes-
tavel direito de discutir e defender no s u paiz
o que jul<ía raais conveniente «ãs instituições, á
educação e á prosperidade delle.

« Apoiada neste direito a imprensa portu-
gueza da capital, representada pela sua maio-
ria, deliberou lavrar est s protesto e envial-o a
todas as redacções estrangeiras, onde informa-
ções exageradas tenhão suscitado observações
menos decorosas aopundonor nacional, depo-
sitiudo toda a sua confiança na imparcialid^d--
das mesmas redacções, afim de que se-,,.^.^•"'Ç -f

justiça aos seus concidadãos. : £í | I V'. 
'^

<( José da Silva Mendes Leal .?K(i.'òr—sociíj'
effectivo da academia real das sciencias, pelo
Jomd Mercantil.

H An 'oni • do (Mi veira Marreca — sócio effec-
tivo d.i academia real das sciencias e antigo
jornalista.

« Luiz Augusto Hebello da Silva — sócio
effect vo «la academia re d das sciencias e an-
ligo jornalista.

<« «loãodo Andra le Corvo — so.-io elVoclivo da
academia real das sciencias e mitigo redactor
da Ciirilisaeãõ.

«i Antônio Pedro Lopes d¦•Mendonça — s"-
cincITcclivoda academia red das sei meia íu rc-
daclor da llcoolução de Setembro.

•i Josó de Torres—pelo jornal a Opini-ln.
<i Antônio Rodrigues Sampaio—pela Ile-

voluçíto dc Setembro.
«< João Eelix Rodrigues — pelo joru.il O

Portuguez.
<< José Ozorio de Castro Cabral (]¦?. Albu-

querque — pelo jornal Rei c Ordem.
tt Manool .losé Ribeiro—pelo jornal O Fu-

luro.
« José Ribeiro Guimarães—pelo «Tio r;i#J do

Commercio.
« Cláudio José Nunes —antigo redactor

da Civilisação.
Francisco Vieira da Silva— re laçtor da Hc-

colução de Setembro.
Ricardo Guimarães — antigo redactor da

fíerolução dc Setembro
Rodrigo de Lima Felner—sócio effectivo da

academia real d«is sciencias, e antigo redactor
da Lei.

Francisco Maria Bordallo —escriptor publi-
co, e redactor do jornal Hei e Ord

Eduardo Augusto da Sil «a Cabral —redactor
do jornal liei e Ordem.

«. Antonio Marques Pereira — redactor do
jornal liei e Ordem.

« João de Aboira—redactor do jornal Por-

coutiuúj: a ser exercido pelas irmans francezas.
Mas não conseguio tal resultado.

A desconfiança tinha-se apoderado do espi-
rito publico, e não se deu credito ás palavras
e actos do governo, qne o Portuguez o o Jor-
nal do Commercio, seus defensores, erão os
primeiros a pôr em duvida. Os defensores das
irmãs da caridade e dos padres lazaristas con-
tinuarão a publicar assignaturas a sni favor e
a promover com todo o afinco a subscripçao
neste sentido de pessoas de todas as classes e
sexos, relaxando assim o máo propósito de
levarem por diante o seu insensato intento.

Avalie-se por aqui a que embaraços, com-
plicações e desavenças isto deu lugar. Os mem-
bros do governo separarão-se ; cada ura sus-
tentava a sua opinião opposta, de modo que
se tornava difficilimo obrar com a sisudez e
intelligencia necessárias em tão melindrosa con-
juuciura. 0 conde da Ponto deu a suaderaissfto
do membro da commissao official encarregada

valioso produeto nacional de modo-que pôde dc es udar a questão. Altirmou-se que tam-
bem a dera do presidente da mesma commis-
são o cardeal palriarcha, e o conego D. José
de Lacerda decoramissario dos estudos no dis-
tricto de Lisboa ; porém não suecedeu assim.
Mas sobreveio ainda outra demissão mais im-
portante, mais lamentável, e que não só causou
profunda impressão, mas a maior magoa.

S. M. a Imperatriz, duqueza de Bragança,
desgostosa por ver os desvarios a que tinha
chegado a questão, demittio-se de presidente
das casas de asylo da infância desvalida de
Lisboa. A noticia foi sabida com geral senti-
mento, e de toda a parte se implorou aquella
magnânima senhora que houvesse por bem
desistir do seu propósito, que todas as razões
justific:ivão, raas qu.i os desvalidos rogavão a
Sua Magestade não puzesse em execução.

Reunio-se logo o conselho das casas de asylo
e acompanhado de «alguns asylados foi implorar
a bondosa viuva de D. Pedro IV, que conti-
nuasse a estender-lhes a sua mão beneficente
e carinhosa. Não podemos ainda dizer se Sua
Magestade desistiu completamente da resolução
que tinha tomado ; mas é facto que se não se
tornou a affirmar que nossa rcso'uç.ão se con-
servasse.

E para os leitores melhor poderem avaliar
a profunda sensação que em Lisbò;i causou a

merecer comoleta aceitação em todos os mer-
eadosdo paiz o do estrangeiro.

Das pessoas notáveis que ultimamente lem
fallecido, (Levemos mencionar a Sra. D. B:ir-
bara Innocencia Felicidade Ferreira Pinto, rnãi
dos Srs. Ferreiras Pintos Bastos, nomes bem
conhecidos no mundo commercial. Deixou
uma avultada fortuna. Fallecerão também o
barão de Santos, rico capitaiLta, Joaquim José
Pires, director do banco de Portugal e o com-
merciante Ricchini.

— 30 de setembro.

No magestoso tempio de S. Vicente de Fora
celebrarão-se no diy 24 os officios e orações
fúnebres pelo descanço do iram >rtal impei a-
dor D. Pedro IV. Foi uma respeitável solem-
nidade, a que assistirão el-rei D Pedro V. e
sua cxcelsa esposa, el-rei D. Fernando, o Sr.
infante D. Lu z, todo o corpo diplomático leu-
do á sua frente o representante da Sauta Sé,
os membros do ministério, a camara muni-
cipal de Lisboa, deputações dos tribunaes e
corporações, <> almirante Sartotius, e um nu-
moroso concurso de distinetos personagens
e de pessoas do toda-* as classes snciaes.

Todos forão naquelle dia depor mais uma
saudade no túmulo do grande general que
conduziu as hostes liberaes ao triumpho.

E não devemos ir mais adiante sem darmos

listas de Lisboa pnr causa desla questão ; ruas] (uguez.
tendo-se ella aggravado tanto como vimos de ,( .Manoel de Jesus Coelho — redaclor do
indicar, tendo-se dado os importantes factos a portntniez
quo nos referimos, e continuando os jornaes „ Rodrigo Paganino — redactor do Portu-
defensores das irmans da caridade, e especial- gncz, e anli^o redactor do Pro resso.
mente os dous órgãos do partido ro.dista a in-^ (( Eduardo Tavares — collaborador do Por-
jui iar os seus adversários e a espalhar de pro-
posito falsos boatos de insultos feitos aquellas
senhoras, boatos que erão aproveitados pela
imprensa estrangeira e commentados de modo
sobre maneira desairoso para a nação portu-
gueza ; por tudo isto diremos, decidio-se fazer
a reunião de que já s?. havia desistido.

Comparecerão todos os jornalistas da ca-
pitai, excepto, como era de esperar, os re-
dactores dos dous órgãos realistas, a 'Vação
e o Povo, e do Parlamento, órgão do par-
tido cartista. Depois de tres longas sessões em
que houve debates bastante acalorados, resol-
veu-se a publicação de um solemne protesto
contra as immerecidas e de todo infundadas
censuras de alguns jornaes estrangeiros, e
contra as aleivosias de outros, o que se diri-
gisse uma circular á imprensa das províncias,
convidando-a á adherir a resistência levantada
pela imprensa de Lisboa contra a introducção
das irmãs da caridade.

Eis aqui o protesto na sua integra :
« A imprensa porlugueza de Lisboa, repre-

sentada pela maioria dos seus órgãos, tendo
visto era algumas folhas periódicas de França e
Hespanha a imputarão c arguições feitas por
aquellas folhas aos habitantes da capital, de
graves actos de violência e barbaria, qne as
suas noticias dizem comraettidos nas pessoas das
irmãas da caridade francezas e dos missiona-
rios lazaistas ; forte da consciência dos factos,
do testemunho insuspeito das auetoridades
administrativas ejudiciaes, e das provas pre-
senciaes da população, protesta, unanime e
solemnemente , contra aquella imputação e
arguição, como destituídas de sérios funda-
mentos, e ao mesmo tempo co tra quaesquer
columnias, que o interesse ou a paixão parti-
daria tenhão feito surgir no paiz.

« As estranhezas que provoca no vulgo a
novidade de trages, que lhe não são coniieci-
dos nem familiares, morra -nte quando se subs-
titueru a outros que tinhão razão de venerar,
são as mesmas em toda a parte, e não faitão
para attestar exemplos recentes nas imiscui as
nações. D'essas tentou prevalecer-se uin. obs-
tinada violência ; d'eísas tomou conhecimento
m.nucioso e immediato a autoridade admi-
nistrativa ; essas mesmas para logo censurou

tuguez.
« José Elias Garcia — redactor do Faturo.
« João Ricardo Cordeiro Junior—redactor

do Futuro.
«Augusto José da Cunha—redactor do

Fu/uro.
«. José Carlos de Freitas Jacome—antigo

redactor da Reforma.
« Antonio Marciano d'Azevedo —jornalista

e antigo redactor do Progresso.
it Adriano Carlos Pinheiro Arraes—redactor

da Opinião.
« Antonio Camillo Xavier de Quadros —

collaborador do Porluguez, e antigo redac-
tor do Verdadeiro Amigo dn Poro.

a Pedro Wêncesláo de Brito Aranha,—eo!-
laborador do Futuro.

« Luiz Philippe Leite—redactor do Correio
dj.t Europa.

« José .Maria 'e Andrade Ferreira , jor-
ualista. »

Eis ahi um formal e solemne desmentido a
todos os boatos absurdos e ealuamiosos ,
que espíritos mal intencionados tèm propalado
de propósito para conseguir os seus injusliti-
caveis planos, servindo-lhes para isso até
o desconceituarem o seu paiz perante o mundo
civilisado.

A verdade é esla ; ern Lisboa ainda nãosoffrc-
rão i isultos algum as irmãas da caridade c us
padres larzuistas. Desafiamos aquém nossa
demonstrar um único facto era contrario desla
asserção.

Nesta questão tem havido manifesta exa-
geração de pnrte a parti. Nem as irmãas da
caridade fizerão nunca o que se lhe attribmo,
nem lhes foi frito insulto algum. Dizer c es-
crever o contrario disto é querer deliberada-
mente faltar á verdade.

Temos escripto diversas veze-' para as colum—
nas do Diário d» llio, que votamos contra a
introducção dasir.uãas da cari ladofrancezas ui
Lisboa, obedecendo a ura superior estrangeiro,
e que votamos especialmente contra a idéa de
se lhes entregar o (-usino da infância, porqua
as cremos psra isso inconvenientes, e de todo
incompetentes; mas iiun a nos podemos nem
podemos agora possuir desses tremendos re—

e condenou; nos mais severos e enérgicos ter- co|°s de quo se tòm declar.id i senhorcados os
mos, a própria imprensa opposta á iutroducçio inimigos das irmãas d.i caridade, que se deixão
de irmãas, que não conhecendo o paiz nem a ,,jvar ,le uma s;' ma' llm s?rn "dieula se nãu
Iingua, lhe parecem menos aptas para o ensino | tivesse produzido tanta agitação, e dado já de
o educação da infância portugueza. Oue mais s' tristes conseqnenciíis.

Não tememos as irmãas da cand úo, nem oí
padres lazzaristas. nem mesmo o jesnistis n «-.

Vossa Magestade
a Entra hoje Vossa Magestade no h." anuo . . „

do seu reirfado, e a camara municipal de Lis- Porto dirigirão á Associação Commercial dal aos leitores plena informação üo que se ha
boa, e4todos os'leaes portuguezes, rogão á Di-jquella cidade, era que ponderão o seguinte : passado acerca da grave e incrível questão das

so podia fazer no povo melhor policiado?•x Esta imprensa está convencida de que os
institutos de caridade, ;\ ser j:n precisos, pó •lem \ As nossis instituições liberaes c^tão muito ra-

noticia da resolução di exei lsa Imperatriz, ser restaurados em Portugal, ficando unica e dicadas, sã<> muito amadas pelo povo portu-
vamos dar-lhes conhecimento d'um notavei ar-1 totalmente subordinados aos prelados diocesa-í guez para poderem ser postas em perig . por
ligo, que sobre es'e suecesso publicou na Re- j nos, segundo o espirito da Igreja, e iudepen-j tão poucos e tão fracos inimigos. A sociedade
eoluçdo de Setembro o seu principal redaclor o i dentes de uma direcção estranha, em confor-, portugu"/. i esti mnito illustrada pira que n~io
Sr. A. Rodrigues Sampaio. E' o seguinte: midade com as leis que actualmente vigoãol recebesse com o sorriso d> despresoas insinua-

vinà Providencia que abençoe e prolongue este « Oue é menos justificável ainda o direito irmãs de caridade francezas, que, era vez de « Verifica-se iufelizraente a noticia de ter no reino, e com as praticas já nelle observadas.1 ções reaccionarias e ultramoutana*, que pre-
feliz reinado, porque um joven monarcha, do- |sobre"o assucar, onerado actualmente com \ cessar e extinguir-se for ualmente como se es-' S. M. a Imperatriz dadu a sna demissão dei « A maioria da impeusa portugueza da ca- tendesse fazer-lhe calar uo «.«spirito um:i seit
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desconceituada e com uma historia muito te-
nebrosa para poder ser esquecida.

Na época actual machi nações de tal ordem
já não conseguem triumphar, os seus fauto-
res tôm de se revolver no tremedal da sua
impotência, e em quanto existirem a tribuna
eá imprensa, baluartes firmese inexpugnáveis
das garantias liberaes, os seus planos aborta-
ráõ e serão sempre fulminados.

A questão das irmãas da caridade em si,
pouco ou nada era. Assütnio tal vulto, tomou
tal gravidade pelo terreno em que a collo-
carão. Ainda se não disse claramente, mas os
factos deinonstrão que agora já se não trata
da conveniência ou inconveniência da conser-
vaeão das irmãas da caridade francezas : agora
trata-se de fazer prevalecer opinião sobre opi-
nião, classe sobre classe. E isto ó que nós
sinceramente deploramos, e comnosco toda a
gente que entra nesta questão sem affeiçoes
nem ódios.

O governo não podia nem devia fazer mais
do que f;-z. Não merece censura pelo que
agora praticou ; merece-a pelo não o ter pra-
ticado há mais tempo, por ter deixado ch »gar
as cousas a (ai co indicação, e principalmente
por não ter consu',; ido o parlamento sobre a
admissão das irmãas da caridade. Tendo a
questão chegado ao ponto em que a v.-;mos,
prohibir a vinda de mais irmãa. da cari lade,
tirar-lhes o ensino da infância, e conservar as
que se achão em Lisboa empregando-as nos
hospitaes, era a solução lógica e razoável, era
a satisfação do voto popular expresso pela ira-
prensa, que é ò seu legitimo órgão.

Levar agora a pretenção mais adiante, até á
expuisação das irmãas da caridade, não tem
fundamento nen.'justificação plausível. Deu-se,
cornos* devia, satisfação ao voto popular. Não
ha p;jais que exigir.

Mas as exigências continuão e a culpa cabe
tia maior p;irte á classe aristocrática. Promover
obstáculos à execução da lei, que significa a
satisfação do voto popular, medir a sua impor-
tancia sobre as de mrus classes, tomar-se de
uma altivez e orgulho mal entendidos e tentar
prevalecer sobre as manifestações da opinião
pubüc.t, pretendendo antepor os seus desejos
ou caprichos á consideração; que se lhe de».e
dar, é uma rematada inconsequencia, uma
imprudência, e sobre tudo um intento lão in-
justificável que a aristocracia nunca poderá lo-
grar, porque a ua dominação, como ella a
entende ou des ja, acabou ha muito. Nas so-
ciedades modernas predomiuão outros ele-
mentos; regulando por outros piincipios,«~ lias. ' 

que ó agora o terreno era que se debate'_ ac!',r'de °v nobreza antiga a querer prevalecer
soRcc- u w/juyopular. e esle resolvido a nao ce-
der nem um posto. Ha alguns dias que a tem-
pestade se apresenta mais abonançoda, a dis-
ctis-ào segui» com menos acrimonia, e os espi-
ritos apresen tão-s • mai:- tranquilíos; mas, ape-
sar disto, não [iodemos dizer que a questão se
approxima do seu termo final, Bem fora isso
rara desejar, mas esla interrupção de hostili-
dades nfio passará talvez de nina trégua até á
aber ura do p.u lamento, onde de certo se agi-
tar*' a ipieslão. JJe"}., illnmine a todos, fíiuàfirQ
est<; Uumi\UuW d,' p-iíxõiis d,; o.nlimilda*,, p«pt|
qi»n su p<;§§,| pr)-.' Uimit) íi ihO (\mgWjM-Ul (MR=
Uniihi sam umim n ílpplorfif MonÍêi'ÁmQiilQ§
iiUtdn uuiiíi ftiwns,

Vi onv fígimi po uo§ fj(j(ij p oío h miê &§=
stimplü» /. i)ih* lUiiMà l íifi/i ml"miw, \Hw\tm
ern fuma thmi' dai' //os híUmts mUimkiêii
ilifí/fíit/.;•",./flu que g<3 li/i hfls'§ad(i §íibft3 ütfl/1
qti<:§(â/i que umutilo tão tjj.tfítoídí mia im-
potlalii-iíi.

0 ie vo titíibuhftiUit hi-.-ípíiiilio" junto ;. CÒ te
po: tugui•/;¦,', Sr. I) Anlooio Altí/iló Gailf.mo
chegou aqui lio illa ••!•', e tio dia 27 foi recebi-
do (ü'i audiência solymue por Sua Magestade,
aquém appresenli-u as suas oredèriciães. No
discu so que o illustre diplomata dirigio a
el-rei nâo ha cousa que demande especial
menção.

Lute as niérrês honoríficas que Sua Ma-
gestade uliima.n.etile tem concedido a estran-
g>'ir .s, notaremos a giãocruz da ordem da
Conceição dada ao conde de Mo.ny, apresen-
tador-mór da casa cc el-rei dos belgas, e o
gráo de official da ordem da Tone e Espada ao
e;n!ile de Fiquei nont, ajudante de carripo do
mesmo augusto senhor.

.lá se ánnuncia para o anno próximo o ap-
pareci men to -ie novos jornaes équé alguns dos
que oro existm passarão por alterações. A
iV !Ç'7o, órgão do partido realista, não esperou
para o-sa época, ivnrçtaiiisou-sè c na lista dos
seus redactores contão-.-e agora, rdéra dos Srs.

COmiVIERCIO
Cotações ofUciae* da juntados corretores era

4 de nov nibro de #858.

Câmbios. — Londres 26 3/4 e 26 7/8 a 90
dias.

Metaes. — Onças da pátria 29$500.
José Lazary, presidente.

Carlos Martins dos Santos, secretario.

Os bancos reduzirão as suas. taxas de des-
conto a 9 °/0.

Fizerão-se transacçôes regulares em om-
bios ás cotações officiaes.

A alfândega rendeu hoje
Desde o 1.° do mez. . .

O consulado rendeu hoje.
Desde o i.° do mez. . . .

Z.7:095$232
8i:336*#5i7

128:4315)779

5:550^218
49:73913,482

5a:2S9í?700

A recebedoria do municipio ren-
deu hoje

Desde o i.° do mez
18:747$.335
24:467#669

43:21*5$004

"Enibaircfues de café eiai osiíuIas*»
findo.

A sab'*r:
Phipps e C. . : . . . . .
Sa portas e 
Heymann e 
.johnston e 
D. Thompson e 
A Ralli e C. ...... ;
B. Debioune e C . . .
B. Le Cocq e C. . . . . . * .
R. Dutton e  .
K. Collings e 
Goleman e C.
Dreyffus e 
.1. Moon e 
Hamann e C. . . . -. .
D. e Pradez
Petrocochino. . ....
Lecomte Féron e C. . ,
A. Leuba e 
Stockmeyer e 
F. e Rodocanachi
Maxwell e 
Albert e 
Limpricht e 
A. Lehericy. .......
Jayrae Romaguera
L. Guiot e 
Naylor 0 (!
U, Stengel o ,
G, Moon e C. , , , , , ¦¦ ,
B, ,for'l«n n G, .. .- , . .. ..
A, o llryan.. ,..,,..,..
,fo§é llo"i)tígu§/'fl ,,,,,,
W #p§".6§ o G# , , , , , ,
PínOÍÔ t< i'tt ,,.:,,:
Bim§o§, , , : z , » , .•

Emhtifmiw tunb \itirtt âôiHfo ão
impario •¦
Div«is'is. , , , , , , .. ,

Saccas.
21.4U
14,968
11,504
11,214
10,174
8,350
7,82o
7,577
5,902
5,315
5,303
5,110
5,000
M34
4,256
4,-200
3,1)78
3,322
3,200
3,062
3,02í*
2,519
2,476
1,492
i,2Gy
1,223
1,0.14
1,018
1,000
1 000

000m\
"/OO

1,072

170,998

çio^britanhico. A" .vis'ta dos algarismos publi-
cados, torna-se évl-.entèi que o inàl'causado
pela ül|imá crise foi maior do qúe áò j)rincU
pio Sê julga'va* porquanto, ainda que se note,
pelo menos nas exportaçõets, um leve melhora^-
mento sobre o anno de 1856, existe, relativa-
mente ád ánno passado, uma diminuição dig-
na de reparo.

Para o lei'or aju"sar melhor, damos em se-
guida o resumo dos algarismos.

O valor declarado das exportações britani-
cas incluindo os artigos somente mencionados
na apautas, foi o seguinte :
Em agosto. Nos 8 primeiros mezes.
De 1856 » 10,003,560 I. 69,138,018 I.

>» 1857 » 10,750,149 78,538,07»
» 1858 » 10,385,349 70,402,693

Se a estes algarismos addicionarmòs o valor
dos artigos não classificados nas pautas, t-írèg
mos em resultado os seguintes algarismos ch
representão a totalidade das exportações

No mez de agosto Nos 8 primeiro dias
De Í856 . 10.753,292 lb. 74,689,934 lb.
«1857. 11,638,8')5 » 84,666,718 »
» 1858 . 11,134,763 » 75,596,564 »

Estei algarismos são confirmados de um
modo ainda raais significativo por aquellès
que estabelecem o valor das importações du-
rante o mez de julho e os sete primeiros mezes.
do anno, época ém que porão os esclareci-
mentos publicalos. O valor «íos artigos^não
classificados não vem declarado, porém á sua
importância pouco interesse offerece. Eis-aqui,
segundo os mappas officiaes, osalgàrísóíosqâé
estabelecem uma reducção consideraveLy

No mez de agosto Nos 7 primeiros mezes.
De 18.Í6 . 15,821,582 lb. 70,729,-242 lb.

» 1857 . In,402,259 » 84,751,642 »
» IS58 . 13,557,233 » 71.625,632 »

E' para notar que o incremento quasi im-
perceptível que se manifesta na verba das ira-
pbrtaçõesdos sete mezes teve lugar no primeiro
semestre.

O inapta ollicial do movimento dos metaes
preciosos durante a semana linda em 22 dc se-
tembro aceusa os seguintes resultados :

Importações.
Ouro
Prata

Ouro
Prata

Exportações,

369,584 lb.
1)9,942 »

429,523 »

17,339 lb.
58,425 »

75,764 »
O balanço a favor das importações monta

pois a 353,762 libras.

dn Lemos, !>. Sambo de Vilhcna, Go-
le Abou. e SÜva Bruschy, mais os Srs.

ji ao
mes i
D. .Jorge Lúcio, Francisco «"..anique, Fernando
Pedroso, [). Luiz do Carvnjal, Casimiro de
Castro Neves, Antônio Per-ira da Cunha, Ma-
gessi Tavares, e Antero Magessi.

Apesar d ste reforço ha quem aftirme,
ipio ;s Nação não terei muito tempo de existem-
<:i.;, porque o paitido realista que v.ii re.:o-
nheceudo que é impossível o restabeleci-
mento dô psssado, cada vez crê menos no.»
do sáu, ikís falhizes esperanças que lhe dá
o seu nrgãn político, quo desde que ex ste
ainda i " rhiiudiguadeapprovaçãouma única
mediei., dos !.<iM>«ri]os, que temos lido. A
JSaçao acha horroroso tudo quanto foz-m os
seus íidversar os sej.i em que sentido for.

A companhia Promotora do Commercio e
Industria, rp:e ssim se dejiomina a associação
«pie fundou o Jornal Mercantil, foi convocada
a uma reunião. Não sabemos com certeza as
resoluções que so tomarão; ma- diz-se queaqu -lio jornal ou i e sa de publicar-se ou pa>sa

A crise de €!§«»?.

Acha dé publicar-se em Londres um do-
cumento de sumuia importância comrnerci.il.
A comtiiissão encarregada dei'.*ve.ligar ascausaa
que originarão a crise de 18Ü7, apresentou ha
pouco o resultado tos seus trabalhos Do me-
mórial para este r»m redigido se deprèhèndé
que a commis ão achou tres motores, tres
causas principaes da crise: í,° o considerável
e rápido augmento que S3 operou no commer-
cio exterior; 2.° o augmento do slock ou
existência monetária, e 3." a grande extensão
dada ás operações de credito, as quaes passa-
rã-* mui além do limite da actividade commer-
ciai e do slock monetário.

Relativamente á primeira causa, diremos
nos nossos leitores que o commercio exterior
da Inglaterra se desenvolveu a um ponto ta!
que desdo 1348 a !857 dobrou a exportação.
A importância deste commercio que na pri-
meira data foi de 60.000,000 deÜb., est., ele-
va-se na segunda a 122 milhões esterlinos.

Em referencia a questão monetária, diremos
tão somente que a lüuropa recebeu no espaço
de 7 annos 107 milhões de libras ester. em
ouro, o exportou 26.800,000, em piüta, dtí

Pe.vnaanliiiico, SS tüé o.itiEEwo
Câmbios —Os últimos f-aques forão neíro-

ciados a 26 d. por 1$ sobre Londres, 370 rs.
por fr. sobre Paris, e de 1 ÍO a 115 por cenlo
de prêmio sobre Lisboa, mas hoje são nomi-
naes,

Aimmo *~ VífiFÃo ao m§wfíite 'áJB mp,M§,
umkmmm de fffiQQ « m \mmo\)a,

Sm-mvt.. =•• A golfada \\m\Um-m w 7,000
§cieeô§/ §0j}(1.j niui p/.ü0Oílobr/jotío, owm\ nm
fl*.ü*8§ pítffl õ§ fiftfwtmã n a$(100 a 4i por ar

Ceboixas. -é- Entrarão 1,500,. rholKos, que
ndiV dizem se venderão a 9Ói rsi

CHAKÓüEvr--'í.áo houverão efltfsHas* na se-
mana; ínas as existências são dé 63*0010 ar-
robas. , v

Cobre. — Entrarão 3 caixas de forro de
navio, que nos diiem se venderão de 700 a
720 rs. «"bbra.

Farinha de trigo. — Não houverão entra-
das: mas as existências são de mais de '25,000
barricas; grande porção está deteriorada.

Farinha de mandioca. Vende-se a regular
do 3$200 a 3#520: e a fina a$ o alqueire.

Ferro. Entrarão 3,173 barras: vende-se á
preços com pouca differença tanto inglez como
da suecia.

Garbafões Nao houverão entradas.
Genebra. Nem entradas, nem vendas que

nos conste.
Ê Manteiga. Não lem havido entradas neste

tímez:: Pixe Entrarão nesta e na outra semana
154 barris; ha muito que nãotsm entrado
deste gênero; dizem-nos qoe offeiem li por
barril.

Sal. — Bntrárão 60 moios de Lisboa , não
ha falta, vende-se a nosso preço.

Taboado. — Entrarão de Gottemburgo 42Zi
dúzias.- as ultimas vendas forão a nossos
preços."Velas de cera—Não houverão entradas,

.Vela-; de sebo. — As ultimas ent?atlas estão
por vender.

I^las sterinas. — Não ha falta.
Sp-WiNAGKE. — Entrarão de Lisboa "28 

pipas,
^Ã meias e 30 barris, pouc:ts vendas e com
difficuldade.

Vinho.—Entrarão dc Lisboa 42 pipas, 2i
meias, 112 barris e 20 caixas. Muito poucas
vendasse tem feito deste gênero, pela abuudan-
cia que ha no mercado, do hespanhol e francez,
e que a maior parte dos consumidores vão be-
bendo com o nome do primeiro.

EXPORTAÇÃO.
Assucar.— A maior venda d ste gênero na

semana, foi para ultimar a carga de um navio,
o branco a 3--MO0 e o mascavado a2$/00.
Ainda pouco tem entrado de novo.

Algodão. — Não tem havido vendas para o
estrangeiro.

Aguardente.—Tem-se vendido a" 600 e
620 rs. a canada.

C»,fe*.— Depois da ultima venda de mais de
S,000 saccas que deeuos noticia, outras senão
têm feito: sustenta nossos preços.

Fumo. — Não nos consta de vendas do de
folha, porque o existente está quasi todo vou-
dido. A veudíi dos 500 rolos do que demos
noticia ua outra semana para Potugal, não
está ainda coneluida, dizem-nos, por causa
dos exames.

Jacarandá'—Tem havido algumas vendas,
mas nenhuma ao máximo das nossas cotações

Mel. —Vende-se a 40^000 a pipa.
(Jornal da Bahia )

"/¦>'. .'

BÍTBftfeft,

BARCÍ INGLEJA^—WlLLIAM EDTORD
\ POOL l

Aço: 10 caiiasá ordem, 3a Wagner.
Boláchinha ,- 6 caixas a Delglish.
Canos de chunbo : à vols. á ordem.—Chá:

267 meias caixas com 12,464 libras aWarre.
—Cobre: 130 barras a Wagner.

Fazendas de algodão : 141 vuls. a Warre,
82 a Watson, 61 a G. Pacheco, 43 a Clegg.
27 a Rostron, 20 a Dalghish. 14 a ordem, 9
a Ker.— Fazendas de lãa: 26 vpls. a Clesg,
lo a Ashworth. 3 a Piiipps, 3 a Warre.— Fa-
zendas de linho: 46 vols. a Ker. A3 a Watson
12 a Macbay, 6 a G Pacheco. 5 a l\ostron,
5 a Plowes, í aDurhara.— Fazendas mixtas:
8 vols. a Clegg. :— Ferragen--- 42 vols. a
Perry, 21 a ordem. 4 a G. Pacheco, 1 a Wa-
guer.— Ferro 12 tons. 11 qúiniaés 3 libras a
Machay.— Fogões e pertences : 'i.0 a G. Pa-
checo.— Folha de Flándres: 150 caixas a
Cantor, 70 a G. Pacheco.

Louça : 98 jigos a Ker.
Manteiga : 200 barris a Le-Cocq, 175 á

ordem, 100 a Sá Passo., 2 00 a Moss, 100 a
Busk. 100 a Cantor. 100 a Phipps, 60 a J. J.
dos Reis, 5.) a C Góes, 25 a .5. T. da Costa.

Objectos para estrada de ferro : 1,2'i-O vols.
á ordem.— Ubjectos para o gaz : 1 caixa a
írenèo.

Paneilas de ferro: 5)68 a G. Pacheco. —
Pregos: 10i barris a Perry.
BRIGUE BRASILEIP.0 AUDAZ—i>E BUEXOS-AYRES

Azeite de potrós; 2 pipas.
Carne secca : 2,300quintaes. — Couros: 60.

im a Teixeira filho e A-

ANlJ" LI/.ZI DE IIAM-
GO.

DE~x7TBR^lmautb, escunahóllandezá Wilhelminè, 290 -Hiate S. João Baptista,, 55 tons S.Dama-
tonsí, consig. Evaristo JuMano de Sá: ma
nifestou 3,000 saccas café.

Biltimore, galera americana Banshee, 585
tons., consigs. Phipps Irmãos c C : mam-
festou 6,000 saccas café.

Lisboa e um mercado, galera franceza Cal-
culta, 672 tons., consigs. L. Lecomte Féron
e C : manifestou o 14 caixas, 120 barricas
e 1,009 saccos assucar.

— Galera franceza Empereur da Brcsil, 751
tons., consigs L. Lecomte Féron c C : má-
nifestou 741 caixas, Í21 barricas e 1,278

sio Ferreira de Oliveira, equip. 8: carga
vários gêneros.

Beneveute, sumaca Santa Anna Felicíssima
56 tons. , M. Francilino José Teixeira,
equip 8: carga lastro de pedra; passag. João
Francisco Simões Cordeiro.

Campos, sumaca 5. José II, 143 tons , M. Vi-
cent'"' José da Costa, equip. 9 : carga lastro
de sal.

Sumaca Nova Sorte 77 tons , M. Domin-
gos Teixeira Soares, equip. 6: carga sal.

Lancha Linda, Escolha 58 tons., Jff. Fran-
cisco Pereira Lima. equip 6 : em lastro.saccos assucar. cisco rereiw uma. cuu.p y. ^..«.«..»-.

Montevidéo, brigue dinaraarquez rry/on,204tCabo-Frio, patacho^ S. Seoasiiao oS tons., M.

Sebo: 60 barris
raujo.

BARCA HAMBURGUEZA -

tons., consig. o capitão: manifestou 851
barricas assu ar, 200 meios solla, 202 rolos
fumo. Gêneros estrangeiros: 1 caixa fazen-
das, 1 embrulho transparentes para jahellas,
6 caixões louça do Porto, 9 marquetascêra.
Reexporta: 125 caixas queijos, 25 barris
carne* de porco, 15 caixas canelas, leques
e aniz, 1 dito espirito de herva doce, 60
barris vinho, 33 saccos pimenta, 1 caixão
chapéos, 45 barricas alpiste, 100 caixas
absintho.

Laguna, sumaca nacional Esperança, 131
tons., consig. José Carlos de Mello Barreto :
manifestou vários gen-ros.

Beneveute, sumaca nacional SaníAnna Fe-
lici-isima, 56 tons , consig. João Fernandes
d-». Mattos: manifestou vários gêneros.

S. Sebastião, sumaca nacional Nova Castro,
113 tons., consig. o mestre: manifestou
vários gêneros.

Agoa de Se.tz: 20 cestos a Ilolm.

O manifesto do brigue portuguez
Improviso, despachado hontem para Montevi-
déo, contém mais 630 rolos fumo.

João José dos Santos, equip. 6: carg? va
rios gêneros.

ENTRADAS NO DIA 4 DE NOVEMBRO.

Liverpool, 54 dias, barca ingleza Augusta.
374 tons.» M. J Gave, equip. 13: carga va-
rios gêneros a Durham Perrin.
51 ds., barca ingleza Wüliatn E.hard, 267
tons., M. J. Aitbenr equip 12: carga vaiios
gêneros a Clegg Greeoup.

Rio Grande do Sul, 17 dias. brigue Prazeres,
302 tons.- M. Cas! ro .Tosados Santos, equip.
14 : carga carne e vários gêneros a J. João
da Cunha T<»I|ps; passag. o portuguez João
Moreira das Ne?es,

Campos, 3 dias, sumaca Sociedade Feliz, 74
tous., M. Bernardo Joaquim dos Santos,
equip. 7 : carge. vários gêneros a Passos e
Ferreira.

— 3 dias, hiate Campeão da Liberdade, 52
tons., M. Vicente da Silva Santos, equip.
5 : carsra vários generosa Magalhãese Costa.

Drogas:

i.i....- Os ms§m^sâo§ vmdtímo=§ê p/tr.i í<%\híi=
ôção dê SJ&W0 a mm por nimba do Cfloaí,
i de gjjK".)') a â#fjê.o o Amfieti.

Vendeu se do Bôifp a gj$

a 22") rs. por libra dos

AíítlÀftbiífff-g,
a pipa.

Couros.— Liem
seccos e salgados.

Càhne secca. — Vendeu-se a do Rio G'an-
de de ..gi-OO a 6<?'*00 por arroba, e fic-Hão
em ser 2/1,00 ) arrobas.

Chifres.—Idem de 5$ a 5*500 o cento.
Arroz.—0 do Maranhão vendeu-se de 2$

a25880 por arroba, e o de outros portos de
1#200 a 1$800.

Azeite doce.—Vendeu-se de 2| a 2,$200
o galão.

Bacalháo.—Retalhou-se de !2.^500 a t3§
por barrica, e por atacado a 12$}500, fican'-
doem ser i0,00.) barricas.

CARVãO OE PE ORA.-
nela do.

Idem a 17^300 porto-

modo que .i circulação teve um aua-mci.t > cie

a ser propriedade exclusiva do Sr. Fr>desso da
Silveira, que é o seu red;:clor ern chefe.

Por e;»itsa Ia questão das irmãs da caridale
deu-se cn;-, desintelligeucia entro os redacto-
res do doriitd, Meratulil. O Sr. l\:dro Diniz,
d :i:'i'ir.-ii|.!o qne uHíi nssjg/uiyii o protesto da
iiiipieii:-,! -..(.- Usbf-fl coutia i^ .Soerções di.fj
joni/; '¦•>"s(,.Mig.'iio-., i>s{Faoítn« que o m, 

">ífii>=
í\p,4 f/;//| ít.*"pigu,f--i.i.{(itmmn) \H'túmlo mum w=
wi''MI'!::i->/d'- d.-.fjíilijis j'0fl«J,'ihii Uin lij^tc a uió/j p je nímmUti a* i\t<u§
l./íV/lii).!(/-'o.» jif ¥.l|i'í'«ll(lo 0 ('tífOtlo êt'. Meu lc»»
ÍM-ti, !0)t|!(ti íi fii; ff/pltíáso (kaUifim (jueülle
s« «dt/ivíi comptíi-jftttíttigale uttturíM-.lo pí.f.tfláâíguat cm in '«roai

OnUlliltt.

ei !•/
t» •¦

PARTE 1)0 DIA 3 DE NOVEMBRO í)!i 18 )8.
Forão prcS'35 ;i disposição das res *e-!iv,.-;

autori ade..-- :
Na freguezia do Sacramento, 2 ° districto,

Manoel do Araújo.Vianua, por embriaguez.
Na de S. José, Josó Ventura, par furto e o

pret ) • scr.avo Augusto, por infracçao
Na do Engenho Velho.. An'o io de Sampaio,

porvadio.
í'íj! 1 .'d delegacia.. Umbelina Maria do .->a-

cramento, Maria Francisca, Carlos Mina.; e os
escravos ..uiia, Joatitui, Felicidade, João, R•>-
lierl'1. :.;,¦ serem encontrados em casa de dar
f.irtuna ; João Ferieira do Matla Lobo, por ,-is-
suada ; Carolina Rosa, Christna Maria. L) Ifiiia
Rosa d Caroijna Maria, por.sere-.f encontrados
e i« iupanur ; e o escravo Ma-ioel por ser encon-
tra '.<> fóni de horas

<M: pi-Leia, o prelo escravo Silveatre, por
i.lsúUós"; Autonio Pinto is Manuel Ferreira Va-
len.e, P'.r assuada ; Autonio Alves, porem-
bri.igucz; Manuel de Souza e Prospero José
Gonçalves, p.ira aveiigu.-ições sobre furto.

Fui recolhido a casa dos expostos uma
criança encontrada no corredor de uma casa da
ro i «ia Mi ericor. ia

Pela subdelegacia, do 2.° districto de Santa
RitJ, proce.leu-se a corpo de delicto eu» um
ferimento leve, feito no preto João Marcolino
Coelho.

• i

80.700,000 lib. est.
P.v.s-mdo agora ao terceiro ponto, mnni-

Testaremos que só em Londres, os bane s
cousíiluidos por acções, no periodo que d-:-
correu desde iSíS a IS57, vieram crescer ori
sms depósitos tlesd * lib est. 8,850,774 alé
34,100,724 li. est.

Porém a commissão uão encontra somente
n'isto a causa principal da crise qu ¦ com tanta
violência se manif, stou na luglab-.rra : encon-
tra-a no abuso que se f z do credito particular.
Para provar esta asserção recorda a commissão
que a maior parte das casas qii_» quebrarão em
1357, funciotiavão com um capital fi ticio:
trinta «Vossas casas tinhão um passivo de
9,800,000 lib. est. contra ura aetivo de
2,-•'.17,000 lib est. : outra casa cornmerci.il,
cujos negócios consislião principalmente em
.icc.oit.-s chamados do favor, tinha quando s s-
|)"iid'-u as suas operíições um passivo de•22,000,roo de francas, ao passo qui- o mi
o.qiilr.l i,ão passava de '250 000 fmfi&tà

V, jspi loyít íi io nniígsáo a rtâo 'Hf-iibitír o>
t]t?srt§(f0§ §fiffí1do.-* iíí'iii 4 i'-<mãw l/t m>m 4 er=
tm lUnçüo do í. -M.Í * díi limUiUfflti, íío.fo§ re=
go fiffldtttris ííU('§(«titt(.§ th (íliA, < ll« í.âo jolg/i*iee§i§flfío nu.;lílí(í«j yua etoquaolo.

Milho.— Liem de 7,$ a 8^ por s.eco.
Füuão.— Idem de 5^ a 8$ por sacco.
Farinha de trigo.— O merc.doestn sup-

pridocom 19.270 birricas, sondo 8,874 de
Ricfv- ond, 7,200 de Trieste, 2,CO0 de Balti-
m«-re e ns mais de differentes portos. Retalhou-
se de 14# a 2o*S& p->r barrica.

Drrv D'; mandioca.— Lira de 6$ a 8*4 porsacco.
Mant, iga— Vendeu-se a ingleza de 600 &

660 rs. por libra, e a franceza de 540a 560 rs.
Passas.— Idem a 8=9 por cdxa.
Queijos.-- Idem de l^ZiOO a l^-iSO fio

flamengos.
Toucinho, -idem a lO-^oOO por arroba.
Vinagíe.— idem a 1 íO.3 a pipa.
Vinhos.— Os de Hespanha venderão-se de

2;)0.> a 235$ a pipa, e os de Lisboa de 24Ò| a

4opf-rpit. „/»///• '> fiêouti
mmmèm,,itiiin ?á ú& §et»
oiiêlâiittntttitiiti Uâ iie §alt
\\nma^h'im,t: :Mi m miL
mimimis-niniii Yé iia aa,
umiiliuvnii .•»,.-.• « .je otít,
Õíi-VrS mimtntti 8 «í! liiilt
t iSÜOiltltltulItll ió líh «lit;
titwptioUn-wiii H ')¦• oiiii
I.OÍ-.dí-K-...-;/..*.-, ÍÍ (lê üilt

Müfíltíilia ,,,::,::: § >l^ "Ml.-
Me.tKJO ,iit„:tiiti o»íj<* au
f/ltmtèvum .•.•:.•.-.- p.dfiüiílHovfcQiWêmín, ii dc t-tíi-
iiüva=itn:rii:uin :Jíj ue sei.
Paris,/,,,,,»,»/».-», s ue ettt
t'lillsíf«l|*hif.,.-,.-, ii (Je gel,
VtifU) ntnuinuii i<> ISS tíllli
Ttmlêtitmtiiiii ü .llrOlíl..
Vallm/íiHí, íí le sc1

Alcalrão:
1-04 barris a Síockraeyer e C.—Àniagená : 1
fardo a Kerstein.—Arenquos: 100 barris a
Arans.—Azeitei 1 fa rila Lubbjrs.—Azulejos:
3 i caixas a Daenicker.

Bacalháo: 2:C) caixis a'Stockineyer e C.—
Barbante: 4 caixas a Render, 1 a Hasenclever,
i a Stockmeyer e C.—Brinquedos: 6 caixas «
Limpricht, 1 a Kerstein, 1 a G.srlieb.

Cabos*. 91 peças a Kerstein.— Carne ensa-
cada.' 100 pedaços a Kussiaus, 2õ a Arens.—
Carvão: 124 1/8 tons. a Slockm-yer e C —
Chapéos de sol: 1 caixa a Wahucau —Cfaaru-
tos: 2 caixas á oxd;m, í a Hasenclever, í a
B. Lojouno, í a Kerstein. — Cimento: 100
barricas a Stockmeyer e C.—Cofre de f-rro: 1
c dxa a Wahucau. —Conservas: 3 caixas a
Sturapfmeyer.

Doces : 5 caixas a Kussiaus.
28 vois. a Kerstein, 8 a Render, 2 á ordora

Encerados : \ caixa a Ree. — Espoletas : 2
caixas a Kerstein.

Farlo: 150 saccos a Stockmeyer e C. —>
Fazendas de algodão : 23 •.ols. a Glette, ,6 a
Krsleiu, 6 a Witlig, 2 a Hasenclever, 1 a
Luiz, 1 a Waíjuçaii, I a Schmiuder — ir,*:zen-
das de, Ifia : 14 vols. a Hasencl ver, 9 a Glette,
4 a Lutz, 3a Campe, 2.a Ballauíf, I a S Icnie-
der, , a llolii* —F/izemlíis mistus: Í0 vols a
Volliuiweid--r, í n D- Iíuba. —Fazendas de
-("lil? | efljjfl fj Kerst \fít— Feliro: 1 fardo a
(i|i'in|).. =Fem)gen.§{ lifíiihns <•» íCorsl \n; ==
Fio d« vala i Ü f-ít.í/is í» K«f--P.Ío.-

(nii'fní'i§ vii§í/i§ • §00 eento§ /* Pdockíneyfíf,
ímifuiumiio§ tis otalli 'ttinVm * 8 mtem so

fflioíátfo íi(/ íiiiimío = InsifüiiiPiiUfâ da tiio=
ZÍtífl J o CrtÍJffl/' ti lí«§@f(.'l*3V.*f. /./(!•". >h ó
Bí7lgfl.==tn.».lFIíf1180t«»g de -liyi'-;t < 2 m)Mé
a Com|,anliÍa tíuíãu e Iridiistri/l.

ÍMglioies: 300 ^-'f-nifrí a St.«okriey'''--r. — Li •

DIA 4.

Falmouth, barca bo'landeza Joan, 3 >2 tons.,
consigs UIrich Stengei e G.: manifestou
3,787 saccas café.

Bíiltiraore, bergautim americano Mounf Wer-
noti, 343 lons , consigs Warre Schwind
e C. : manifestou 3,4!3 sa«icas café.

Caitcsl, brigue inglez Ldyard, 2o 1 tons , con-
síiís. Ilowien e Ne-.vlauds e C. : manifestou
2.8cl0 saccas café.

—Paiacho sueco Velphim, 4SG tons., consip.
o capiião: manifestou 3,500 saccas café.

Pernambuco, birca portugueza Sipnpntkia,
391 tons , consi-J". Bernardo José Luiz de
Sá: segue em lastro.

•Maiíoas......
Aaiááotíâs..
í:aliia
Ceará

Piii-uhyhn.
raraí...

jrriauinucn...
.1H .Io out.

. 1 -Í'5 out

. 30 I- out ; i'.

. 12 .i<» out. ! Piauhy
Espírito Santo...- 10 'Jo out. | Porto Altigrn...
r.ovr-  2 Io asç. I H. (í. rio Norte.
Maranhão  10 .io out. i !v. í'. fio Sul....
Matto-Grosso  18 • le jul. j Si. Catharina..
Minas Ger.ttís 2í .!«.-ouí. ,' S. Paulo
ra

Câmbios.

Mbtaes.etc

U !e out. I Sergipe.

lO-idOUt.
13 laouí.
211,1»» out
20 Js set.
10,1o ou t
14,1c out.
20,!eotit.•22 tíe out.
26.!<: out.
18 Jo out.

5 LtifflSS CO'S'Al"íllSS.

Londres- 26.3/4 a 26 7/8 d.
França: 36o r.*.
Hamburgo: nada feito.
Li>l)..a : 11! % a 00 dins.
Port» : 11*2% a 60 dias.
Onças da pátria  2-.S600
Dit..s hfspanho as.. . 29~tt 0

Fketes.-

f)rjiiifii'0 d vinhos no Por lo
tnnliro.

W nt'.'s tíe §t?=

fio 1." tio correntp mez exístíão nos ar-
ma/eus do Porli, e Vil Ia Nova deGayn 67,081
pipas. 19 almudes e 6 canadas de vinho de ía
qualidade ou exportável, 472 pipas e 2 ai mu-
des de viulio de 2,a (iual'dad«s on exportável
só para fora da Europa, o 2,235 pipas, 10 ai-
mudes e S canadas de aguardente, sendo o
total do vinho é agu*u;>Sente existente naquelle
dia 69,780 pipas. 11 almudes è i canadas.

0 movimento durante o mez de agosto foi o
seguinte :

Manifestaraó-se,por entrada 118 pipas e 7
almudes de vinho de Ia qualidade, e 21 pipas
de aguardente.

E?iport.srão-s: :
Pata os portos da Europa 795 pipas, 13 ai-

mudes è 9 canadas de vinho de 1*.« qualid.ule.
Para os portos fora da Europa 609 pipas e 3

canadas dc vinho de l.n, e 25 pipas, 11 a!mu-
dese 3 canados de vinh > de 1.'A

Para os porlos do reino 11 pipas, 4 almudes
e 2 canadas de vinho de i.a qualidade-, e 160
pipas e 12 almudes de aguardente.

Forão despachadas para consumo, 26 pipas,
13 almudes e 7 canadas de >inh de 1." qua-
lidade, 1 pi--a. íl almudes e 5 canadas de vi-
nho de 2.a, e 2 canadas tíe aguardente.

0 Boàrd of Tarde acaba de publicar os map-
pas mensaes do movimento commercial e ina-
ritimo da Gran-Bretaaha. Estes mappas con-
tinuão a aceusar o entorpecimento do commer.

Di"sco\to.— Os rebates de lotr.is regularão
10 a lie 12 e 13 por cento ao anno.

Fretes.— dc 27 1/2 a 35 pelo assucar.
Achão-se. á carga li embarcações, sendo:

3 para Lisboa, 1 para o Porto, I para a ilha
de Sr Miguel, õ para o Ilio de Jeneiro, 1 par.'a Bahia o3psm os porto, do nor.te ; 5 portn--*zas e 8 brasileiias,

(l)iario de Pernambuco),

IBiifiiti/j f|í$. .1© 0.ittfif*r|«t»«
Poijo?' m d*./, âurntiê a §êmn n mn gênofõêdfl mm exporiaçÃo, Ajieiws ttouv»! mmi vontlfl

da umiüiif tk fllguto/i ífüpfiffcí.0tíjfl, \mm o
abnrfittê dê um iuMo, a êttMO o bauwo ê
â|í700 u maieavo,

N,io podem haver gfflfldes vendas delle,
-imiti que fosse procurado; porque os fiossos
dtíiíositos do velho, é pouco e ein máo estado ;
e do n vo b.'in pouco tem vindo ao merc.ido.

Tem-se vendido a aguardente a nossos
preços.

Depois õa grande venda do café de que já
dêmos noticia, nenhuma outra se tem feito.

Pião houverão vendas que nos c mste dc
ca -áo. couros e fumo ; e deste uitimo, o que
existe está quasi todo vendido e espera-se o da
nova safra.

Em gêneros de importação, vendeu-se uma
carga de bacalháo entrada, entre I2ig> e 13J?

• barrica. Kão houverão vendas de vinho nem
de vinagre.

('ambios.—Nada se tem feito depois da sa-
hida do vapor.

Fretes —Nenhum fr.etant.entp se fez. .
Descontos. — As caixas sem emissão des-

contarão de 10 a 12 °/o «P anno.
O banco da Bahia, ainda sem emissão, des-

contou a 9 porcento.
As suas acções continuão a ser procuradas

com 20 a 22 por c nto de pr raio sobre o .«-eu
valor nominai,

A caixa filial descontou a 9 por cento.

IMPORTAQÃO.

Azeite doce.—Entrarão 143 barris: dizem-
no«* que algum estava vendido antes de entrar
a íífoOO a canada. .'

Bacalháo. — Entrarão 3,100 barricas que
forão vendidas entre 12$ e 13,35 a barrica.

Cartão. — Nem entradas nem vendas.

Pejas de (5*«ií00, 12*5300
Moedas do 4$ 9#0'CH'
Soberanos 0$500
Pesoí hospanlió s....- Não hi.
Diios iia pátria Nâo ha.
Fatacões 2*$ Não ha.
Apólices tio 0 10-2 i/2 %
Dttas provinciaes>.'. ü'' %
Descontos 12 o íí %

Estados ("n-d-.s. Norte 50 c.
Sul SO c.

IXn.-d 30 s.
M.-ditocraneo 'l-i s.
Londres notuitidl.
Liverpool uouiinal,
lliioi :;rgo 20 s.
Levanta 35 s.
Antu-rpia nominal.
Ha vi-o .0 f .-. e 10 •/..
ilarsolh., 30 fc. e IO "/o

Do Rio da Puata. — Yapor inglez Camilla
até 6 de novembro.

Do norte' no Império. — Vapor brasileiri
Princeza de Joinville, até 18 de novembro

Do sul no Império. —Vapor brasileiro fi/i-
perador, até 3 de novembro.

PiQUETií?» A SAEilíí-.

inglezPara Southa.uptox, etc —Vaj
Titnmr, no dia 0 de novembro.

Para o llio da Prata. — Vapor inglez Ca-
miüu, po dia ... de novembro.

P.V!*A O NORTIv PO L.l.'1'RlO —Vapor h-rasi
1'jto Í!i'ijsQÍfO do Sul, fl 6 d' novi-ndir»,

p.Ti-'c q spi, oo im&iuo, — Viift>>i' humlklw
fêsmllm, n "7 <l« nuviUfíbW'

ItAiiCA INGLEZ;. =— Ai OüstA = LE LtvEliPlviL

Afíéios: 5 caixas a Last.
Barbante: 8 fardos a Mickny.— Barrilba i

81 ba ril a Fry.— Carvão: bO toneladas «i Ga-
rey.— Cerveja : 25 barris a Fox.— Chumbo:
h barris a Wagner.

Fazendas de algodão: 131 vols., a Fjnnie,
70 a Bradshaw, 66 á urdem, 55 a Durham, hti
a Mackay, 42 a G. Moon, 16 a Ker, 13 a Dd-
glish, 11 a G. Pacheco, 10 a Andrew, 8 a
Phipps, 7 a Hoyle, 1 a L. J. Beati — Fazen-
das de lãa: 19 vols., a Plowes, 14 a-Pnipps, 7
a AsliWorth, h a Hoyle, 2 a Andrew; 2 -. Péty.

Fazndas de linho: 42 vids., a• "VVntsou.

22 a Bradshaw. A4 a Phipps, 10 a RIa'ck.iy, 8
a G. Moon , 3 a Durham, 2 a J. Moore

Fazendas mixtas: .-- vols. » J. Moore,
3 a Hoyle. — Fazendas de seda : 1 caixa
a Bradshaw.— Ferragens: 3 > vols. a Durham.
33 a Perry, 16 a .1. C. Abreu, 2 a Mackay.—
Ferro : 77 tons., 2 quintaes e 13 libr.is a Mac-
kay, 27 tons , 2 quintaes c 20 libras a Biisk,
23 tons., 3 quiniaese 23 libras a Riingelboe-
fer, 15 tons a Fry. — Folha de flándres: 100
caixas a Perry.

Linha do algodão : 2 caixas a Monteiro e
Coelho, 1 a Durham—Louça: 62 gigos a Ker,
52 a Busk, 2í á ordem.

Manteiga: 200 barris á ordem, 100 a Sá
Passus, 100 a Cantor, 100 a Le Cocq. 100 a
Moss, 10.),a Phipp?, 50 a G. J. Vianu.**.

Objectos de armarinho : 1 caixa a Dalglish
—Objectos de escriptorio: i caixa a Andrew.

Pregos de cobre: 1 barrica a Durham.
Vidros: 12 barricas a Busk.

¦?.

cores * 8 caix..."* a Ií. Lttgètíüme.— Livros
coxa a Hcyoiatm, i a Saniaun. — Lor.a
fardos com 48 peças » Areus. — Lupoloí
barricas a Umhmf.

ÍVIoias de algodão : 13 caixas a Schmíeder,
9 Hasenclever, ,"' a Rec

i5)>es£9£aela!»s «Ie e-s.gsortaeíSo ia» «51a

Estado->-Unidos, bergantim norte-americnno
Funny Li;i'olm: Limpricht Irmãos e C.
4,1 37 saccas café.

— Galera americana Banshee: Piupps Bwthess
8 saccas café.

Cowes. bergantim hoUandez João: G. e W.
Heymann 7S7 saccas café.

Mobilo, e-cuna americana Adler: Saportas
e C. 1,200 saccas café.

Lisboa, barca portugueza 11 ;chn: Rocha Pirito
e Lopes 18 caixas assucar,

Cabo da liini Esperam;!, pati.lt» hauibiirguoz
Slitl da-i: ÀLiJwWelI 8 C 300 saceds calo ;
|,4'»vão Bo.slí o (I g00 dilas dito

llio ,|a Pfítt/í, Ufjgoo dío-im/nqu-z Tfjflim
i*>i|v/l 6 Ãf§"'f]<->§ j 10 roios flJIOO i Vn\\ii 001=
líollO h% ii\l0§ i\\\i>:

m\ 4
UiuVúêffiUMO, bíl^od lifsp/tolml 8ôlíl/n'iô ?

,í ?ú l.umogiiiíni o t, -2,0;).' e.tiMHr,.
Luiíres, píiípif'1,»' Ííi^.Icz 'Cantai'! Evaristo .Ju-

li.-nio d;-. S,i 10!' sa. ca-'. ede. |
3Ioi)i!e, biiguo escuna brCinensfj Adler: So-1

ptiib«s e C. 1,000 siiccas cf-*.

EMBARCAÇÕES QOE SAHIRÃO DO RIO PARA VÁRIOS

POKTOS.

Agosto 23—Hcndrika íiartim aN.-Tfork.
S tembro 1— tfahlon iVüliainson a Nova-

Orleans.
4—Alhatross a Nova-Orleans.
4—St. T/tom íz Pack t aS.Thomaz
8—Mar lm. Lu lher a Chrisliania.
6—Ü^^*-- ao Porto.
ÜmySÇmnifífiuel a Gravesend.

10 —Gallegn a dito.
12-%tyu" 

".•?.'« 
ao Havre.

11—Fé a Cardiff.
12 -Etisahcth a dito.
13—Vasco da Gama a dito.
13—Carolina S/nith a Gotemburgo.
13 — Temerário a Vigo.
14—J W Fri".nd a Nova-York.
15—Palmier a Marselha.
17—Mara a Flensburgo.
17—Cidade do Porto a Vigo.
17—Mathilde aSt. übes.
19—Elisubclli a B emen.
•20—Sir Collin Campbell a Cons-

tantinopla.
20—Nep'un a Cartbagena.
20—Jenny ao Canal.
22— Solide n Cadiz.
2'i—foih'n ErmeJinhi ao Porto.
26 —//us/,;/ a líaiiihuriío.
30— /¦'/.')/• 

'd.- 
MmwHQ Porto.

2—,S'¦•injdiina a CoirVjS.
%r=Tfiitti\r n Houtíianiptoii

/.a/ite PttiU'l n IÀ "lp "d.

/

»
»
»
»
»

Outub'0

»
H

tt

'00; I líí-i d ¦ Fayal. patacho portuguez Luiz i: Sou-

4 a Daenicker, 2 a
Kuezi-—Mobilia: íi vo!s. á ordem, i a
Spaun.—Modas : 7 eaix.*is « Schmiuder, 2 a
Wahucau. —Manteiga : 1 caixa a Arens'.

Objectos de armarinho: 13 vols. n Kerstein,
12 a Ree, 7 a Schmíeder, 6 a Limpricht 4 a
Rehder, 4 a B >bbo, h a Klingelhoefer, 3 a
Ballauf, 1 a Wahucan, i a Moní iro e Coelho.
— Objectos para daguereotypn : 1 caix. «-i
Lampe.—0! jectos divuisos: 10caixas a Moers,
2 a ümlauf, 2a orlem, 1 a Píeiiter, 1 a Bretn-
K.ow.-=- Objectos para sapateiros : 2 caixas a
Wahucau.— Objectos para segniro: ü caixas a
ilolm.

Pelles preparadas: 2 caixas á ordem.—
Pliosplions: 7 .-.lixas a II*.>ei:clever.—Pianos ."
4 caixas: á ordem, i a Spaun. — Pincéis ; 1
caixa a Hasenclever.—Pinturas- 3 caixas a
Samaum, 1 a L»1. J.Pacheco.— Porcelanas : 1
caixa a Samaum. —Presuntos: 300 a Kertteu.

Queijos: i barrica a Kussiaus

! za 8 tstos e C. 7Í sacas café ; Autonio José
j Esq:.íeidino 3 pipas, 4 barris e 4 meias pi-

l>'is aguardente.

SS-ara©»? Ccí*"2S3í3ea*eIa3 e Agricola,
BALANÇO DO MEZ DE OUTUBRO DE Í858.

9, = Ff'tftr' Cl GllHi' no MlVF",
$=,Tf!i(l§nía no 

'"atifll,
',\— /'r/.uü Osfiflf tiu Úiiiiii.
%~=H, Mttmiel ti ütt 1'orP».
b—Cídutt& th Pottt n dito.
Vi — C/l iliiic ti CoWi"S.
7 —fínslc ' a dito.

i2—f'irrre Alexandre ao Havre.
íi — 1'cUa Poilacnsa^a Porto.
1 j — Commerce de Paris ao Havre
10—l.ujeb jfrj ao Canal.

SAHIRÃO DE V\!".ins PORTOS PARA O 'UO.

Accionistas :
Po:* enlradas nua realizadas

A ;...õ;:s por emittir:
Pelas existentes no banco

Letras descontadas:
Pelas existentes em carteira. . . .

LcTi-.As r.Auciox.vius:
Por litulos do governo e oomuierciaes.
Acções da estrada de ferro

<;:¦: d. i»EDr.o n :
Pelas (iue poi-tenceni ao banco . .
Ap«>lices da divida pübi.ica de 6"/,:
Pel.-.s ,|UL» perlenoem ao basj-.-o. . .

CINTAS CORRENTES:
ruiporle <lo Scil.J.i ilesla conta.

Caixas filiaes, suas contas :
Importo lançado em debito até linj-:-. .

Urras na casa do banco :
Im; ücsía conta at

ílapó: 1 c lisa a Lr.ckmanu.
4 caixas n Schmieder,Roupa feita :

Lubbers.
Sabão: 6 caixas aBallo",f.—Salames: 1 bar-

rica a Kussians.
Taboado : 20 du'ias, a Síorckmeyer.:—Tin-

tas: 8 c ixas a Arens.
Vi-las: 298 caixas a Slockrscyei".— Vidros :

í caixa a Lackmann. — Visneem ob"..: 2 \rols
a Hamann.—Vinho: 3 pipas a E. £ern.

€3i5iilist3tsa.ge3ia eles «Sla <S

G
Amiardente:

SJ .'?.*5"e233 i2-Z°ü .

ieros nàcionaes.
?i\ pipas. — Assucar:

xa-?, !03 barric-s e í 106 saccas.
Café: 12,063 saccos. — Couros íh~.
Madeira: 60 10/12 uuzias,

:ai-

Sôe^cafgJtis p{ftt*«a <a> «Dia S ú& ie.sv<reiii-

¦•utA a A!.faw::::(:a.

Nurir/-i alyiu: filou,
fírím} Uiifflhnfgaoz 7'oi'iolno, 'f,í H&mlifirgn..
íhiinfn h'tnti'A?M Mltilliildts, <ío ÍÍ-v-m,
IJilPtífl íflg(0/»fl llãiflfj), th L1.8.p'j0Í,

Um lilli'6Íl'ô§>
íifigtiê fr&ti&Ôi CiiStilrtt, dfí Óofdeíiii-í.
Ltjlgítf ameticiii:') ÕMM íjui/e, fia Lon.íres.
Brigue ingl(*z Ue'cUr:'i, de Terra í.üVft
Barca bi:tdjurgu-'za A nn ÍÁzitJi de liam-

burgo.
Brigue portuguez Co >[i~nça, de Lo-irída.
Vapor inglez Tannn de Soutnampton.

PAR/ O TRAPICHE DA ILHA DAS COP.líAS.

Em saveiros.
Barca americana Del gale, de Malaga.

PARA O TRAPICHE DA SAUDK.

Nacios atra adis.
Cilera ingleza Califórnia, d« New-Cástle.
Galera franceza Gabriel, de Bordeaux.

PARA OSTRAPICHES AtFANDE&ADUS E DESPACHOS
SOURSi AGUA.

Barca ingleza Sea Ware, de Sunderland.
Barca sueca Minava, da ilha do Sal
Brigue portuguez U>iiã>, de Buenos-Ayres.
Polaca hespanhola Mensageira, de Montevidéo.
Lús-ar americano Els-bãh C. Feli::r, deüíew-

York.
Brigue americano Critnéa, de Seaport.
Brigue nacional Spttcu, de Montevidéo.
Brigue hespanhol Joanilo, de Montevidéo.

WL9QiÍVÉ'ãieh\\^ '
•a»

*B5*a1sarca©5i>s «les|35a«BÍaa*;íasi nao <Iia
8 ale sa-ave-i-MJíro.

Canal, barca ingleza Ribe.rl Jones, 367 tons.,
consigs Durham Perrin e C. : manifestou
3,920 saccas c-.fé.

sUateriai. do Escit:i»Tor.io e cmissao :
Importe desta conta até hoja. . . .

M.ir.n.iA :
Importe desta oonla até hoje . . . .

Juros e dividendos a receber :
Importes calculados dos do apólices e

acções do banco
Lucros e pardas :

Juros, sellos e outras despezas lança-
das alé hoje
Caixa :

E:u notas í\r> the-
i suuro, ouro, e

Sakio; praia. . . . l,O22:753U50O
l Eíii diversas no-

c tas C cobre. . 21!>:-/1Ií;2:?í»

STASSiTO.
Capital :

Importejle ÍCO.OOO aceões a ÍÍÍQÜ. . .
EuissÃo, i." serie :

Emporle das notas em
ciicuía.;áo da 1.* es-
tampa l,S50:00OlJOuO

Idem «ias dilas dito da•2." dita 3,000:00917000

Letras a pagar :
Importe «las que se passarão pur «ii-

nheiro tomado a premi», .í prazo .
Ski.i.o :

importe tio que se arrecadoii.
.(CR S E DiyipEtiOOS DE CoNiA ALHEIA i

(ii.;,.íit.- d.,s que aiu.ia íjá.» ioiauj re-
eiinwlos. ,,..,, , . .

li.n.inrlit i|i'sla" »i/la.. . , , , , ,
ymttBHfíU l" i

Importe úo$al'lo dmUitionls .¦ » .•
hl/BSUá ti PfiflW/.*--

\:iipn:\" di.» fihtíi'sii=> ifíit*i!iis3i*§pee=
l>SMêtiies mi iiii<>i'it>' suiüiíèíi'8 l-i//-
guiné ató litije*» dcjc.í/l <//''! de litj .ií-
dtfçãtt, .• .• .• .• .• .¦ .• .¦ .• .•

8,&S"":G20UOOO i
"$,"ai:2ooüoeo:

j

5,32.1:6*5811197!
I

Í,0íjí:3:i7ü000i
!

3,238:300Ü000 !
I

Saü-OUGUOÜO j
I

9-106UGA7

32:.!I0U753

2S:T7iD0S5

16:0130792

8:76SÜÜ30

87:01)31:^87

26:607Ü139

I Setembro

I * ¦
I

»

A •«
i ¦>

1,242:1640799

25,8ÍO:("íaU77i)

20,OC0:0C0UO3a

0,339:0000000

218:12.0116

3120-700

2ã0:377'! fíJOÍj

2.-..K50:r».";;;i7;>

»

»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

Outubro

»
»
»
»
h

n
))

M

»
»

6 — Flijinif Dutchman (>¦ Tricslo.
6— r0?i Wincke de Cardiff.
9—Annie Kimball dc Liverpool.

il—Margarét Blais de dito.
íl—WWiam Edward de dito.
11—Caroline de Cardiff.
12—Sonder Jiiflaml de Cuxhaven
13 —//.;..* mar de M-i!aga.

Fauny de Flusbing.
Gesina Gerírtád1' de Flusliing.

Í4—//. A. Slrph-nion de Gra-
vesend.

1 i - Conrad de Uicbmond.
15—Simon de "tí;us 'lha.
Í5—Angr.sía do Liverpool.
15—Archer de Liverpool.
*16— üarianne dc Glasgow.
16—Uunfingdon de Deal.
17—Lorelo de Lisboa
17—TVios AUibnc de Bordcos.
¦JS—Preciosa de E'sinore.
18 — Ch'{*seür de Máréelha.
18—Peninsular d« Lisboa.
;9
si"

S. E. ou O.—Casa do banco ('..nimeroiai e Agricola
fto ilio de Janeiro, 31 do outubro de JS*5ií.— Joio Êvas-
gelísta Teixeira Leítb, presidente do banco.—Está am-
forma, Joaqdiií José Marques, guarda-livros Jo banco.

P5?í- •. I i 5,'í
5>r*3r-

SAHIDAS ríü DIA 4 UK NOVE3ir.RO.

Falmouth e um merendo, escuna hollanoéza
Catharina, 222 tons , M. G G. Bãkker
Juuior, equip.-S: carga café.

New-Orleans, barca americana New Light, 353
tons., M. A Reynolds Júnior, equip. 10:
carga café.

Montevidéo. brigue portuguez Improviso, 284
tnns., M. Francisco L-.iiz Franguirra, e.pnip
12: carga sal e gêneros; passag. Cíeineute
Manoei Teixeira.

Áriró por Angra, sumaca Ariró, 6itons., M.
Josó Caro ili > de Meirelles, equip. 7 : carga
vários gêneros ; passags José de Souza Mat-
tos e Henrique Dias Tavares.

Jorutnerim por Angra, vapor Paqtete de.Teru-
merim, 86 tons , *M. Frnneisco Augusto
Luiz, equip 13 : carga vários gêneros; pas-sags. José Pedro Rodrigues Carraman lios,
sua mulher e ' filho, Dr. Ludgeroda Rocha"
Ferreira Lapa, Anselmo José Pereira, Luiz
Vidal, Joãa Mendes Pereira, o poítu^uez
Manuel Machado.

Laguna, sjmaca Esperança, 13í tons., M.
João Pedro de Souza, equip. S : em lastro
de arèa.

Vicloria de West-Ha'»ii>pool.
Santa Clara do P< r:n.

2(3 — Favourife no Liverpool.
27 - Moldari^n de Liverpool.
27—ánn-t ?f. //V-nr/e/ía, de Trieste.
27—ãllvmço, «5.» P«!ilo.
-'7—Asma de Gibral ar.
2S — Eclipse, de Liverpool.
2S—Colonial de Liverpool.
1—El'sa'.cth de Marselha.

1 —Helgesen de CanüíT.
I—Amélia de Lisboa.
2—E'uma d-» Gravesend.
3—Ama Geeriruiia de Dungeness.
3—Vill.i Rica do Havre.
3—Elisabelh de Marselha.
3—Emma Avrigue de Hamburgo
3—N.io CumberUind de IMynv-uiii.
5—Itiçompuraral de Shieldos.
->—Ahdanla d<» Liverpool.
Ií—.lohannu /£li.st de Cnxliave v

õ—I'Jf(sl*i'f} -ifar de Gravesend
» 8=MnrÍa th Li boa..

BUBARgAÇÕm A" RtftííA Í'4lt4 9 Mo íir"
ãAW.tíO:

Km Invifpofi]; Druíd, (âtagpnehmlo) «Í-A-*
Ujinfft!, /"d>/ FríitiMln, Gerlrude Sar"».
Proiud«ncc, Wiudcnnevc e Maryareth Louur-

Y.iu Liuidics. lla.nivili Sccor.
Eitl Lisboa : Tcj -, Mtirii, Lu;t>nr>. fi '¦

dor. Maria José, Paquete Sandadi.
Em Hamburgo: Cucsur e Hansa.
Era Antuérpia : J. II. Adami, Com,: -

dei ir e Octavie.
No H^vre: Petrop dis.
Em Marselha .- Jeancssc e Ivich.
Em Bordéos: Lahore e Balder
Era Ponta Delgada : Smtza.
No Perto: Aftilà, Lima I, Silencio. Fer-«andol Castra II, Moria Feliz, Duarte IV,

.hãizaile e Lusitânia.
O Nepiim, que saiiio deste porto para Cons-

tantinopla, arribou a Cárthagena no dia 20 fc
setembro.por faltar-lhe agua.

O Sir Collin Campbell, em viagem do Rio
de Janeiro para Constantinopla. cora carrega-
mento de café, garrou no Estreito de Dardanel-
los, na manhãa de Í3 de sete i-bro e deu ••
costa, -2 milhas aeim*» de Nãgara, onde bateu
com muita força, mas conseguio-se lrva-lo a
este porto sem fazer agua.

O Antilla do Rio pam Livernool foi encon-
trado a 12 de setembro em Lat. IS ° K. e
Long. 26 0.

O Ciíbster de Philadelphia para o Rio no
dia 25 de agosto a Lat 9.° N. Long. 20 0.

O bergantim holialidez N. 453 de Antaer-
pia para o Rio de Ja a «iro a 23 de setembro
em Lat 4Vo N e Long. 33. O.

O Laura para o Rio a 2»! de agosto em W* .
9 °N e Long. ^4 O.

O Mariatins de Glasgow para o Rio arribou
a Bresí no dia 30 de setembro com a mastiea-
ção % variada.

jl*
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PUBLICAÇÕES A PEDIDO. ~ 4
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PitGIiVA-l »A _.OCI»ADE

POR
JOANNA PAULA MANSO DE NORONHA.

MEMÓRIAS DAS GUERRAS CIVIS DO RIO DA
PRATA DE 1838 a 18VI.
(Continuado do n. antecedente.)

25 de maio, 3 de julho e 3 de agosto.
Lavalhe, superando a sui commoçao, re-cebeu a bandeira e os papeis que a acompa-

nhavao, e a commissão retirou-se. Nós espe-ravamos com anciosa curiosidade a narraçãode todo o oceorrido, e á volta dos nbssos en-viados tudo era perguntas, lagrimas e precesn Divindade para que estendesse a sua dextra
protectora sobre as nossas cabeças; e sobre acabeça daquelle de cujo braço esperávamos re-
dempçào da pátria.Esso primeiro enthusiasmo passado, entoa-
mos os hymnos da guerra em honra da victo-
ria que tínhamos alcançado.

General a bandeira já unhamos.
Onde estava o exercito ?
A essa pergunta respondia a mocidatle e a

própria velhice: aqui estamos nós.
O dia 2o ile maio amanheceu sereno e apra-

zivel; as casfis todas embaiideiradas.
A emigração argentina era grande gala per-corria as ruas do alegro Montevidéu.
Não m encontravão senão rosíos radiantes

de esperança , mãos amigas que se apertavão
com efusão.... irmãos de causa e de infur-
tunio!

Pela manhan, Augusto Lavalhe, filho do ge-neral, mancebo de liarmos, que o exibo tinha
feito homem, veio vesitar-rne em nome deseu pai, e trazer-me uma carta que passo atranscrever, tanto como documento justifica-tivo de rainha narração, como também porqueé ella urn rasgo característico do sentir d'este
personagem histórico tão importante na revo-
lução como interessante, pelos seus infor-
tunios.

« Senhorita D. Joana Paulo Manso.
O coronel Velasco apivzenl.«ni-me hontem á

noite o rico pavilhão de maio, que a senhora
teve a bondade d.' enva^nw, em nome das
damas argentinas, qiM^Q-frão a acta queJ T103' assí
também me foi entreguejuntamente com a su-fl hnharaos
presada carta de hontem najmesma occasião.

«•'Este distinclivo da nossa gloria nacional,
que inflammou a coragem dos argentinos peloespaço de 15 annos de combates, não duvido
que despertará o patriotismo d.is nossos compa-
t*jotas, e quo collocada na praça i1k Victoria,
será o laço fraternal que reuna tot_te os ar-
gentinos inaugurando uma nova é|)oca qae,_>b o império das leis, termine a nossa espan-
tosa revolução.

« Agradeço, senhorita, a expressão effectuosa
com que se digna favorecer-me, effeito d«»ssen-
timentos de patriotismo e generosidade de queestá possuiria.

« Sou attencioso venerador, Q. B. S. V —
Juan '.avnlhe.

a .Montevidéo. 25 de maio 1839. »
Mariano Camelino nos disse que Lavalhe ti-

nha-se preoecupado muito com a resposta quetinha forçosamente de dictar. Temia que ella
nào fosse redigida de maneira que patentea se
os seus sentimentos — alma sigela — caracter
nobre e modesto I qn.-** mais podia exigir-se
delle que essa abnegação absoluta do seu indi-
viduo e esse voto intimo pela união dns par-
tidos?

Nem uma palavra de ameaça, nem o menor
vislumbre do espirito de partido 1 Na missa hu-
mi Ide opinião esta carta é um dos documentos
que mais honrão o general L.*:valhe.

..' a coragem sem basnfia.
O palri'ilisuio si.'!,",'*'i"M*i,> -•>_ _

cone um xio diante
derramar, para c
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EDÍCÇÃO DE l_S,00O EXEMPLARES, SENDO 10,000 BISTRIBÜIDOS GRÁTIS
em todas as casas da rna da Valia para o mar, e em nm lado das roas cada dia no resto da cidade e se_s arrabaldes, reserondo-s. 500 para Nictheroy.

Esle avulso será dc í|iiatr3 paginas, desde qoe houver matéria que chegue para isso. As pessoas qae o recebercoi deverão transaiüil-o a outras depois de lido. Não apparecerá _as segundas feiras.
As correspondências, reclamações, editaes, declarações, avisos marítimos, leilões e mais a» maneios pagarão ama quantia rasoavel no escriptorio deste empreza.

... .-

A officialidade de Ri vera lá estava em grande
gala• os officiaes da marinha franceza porémerão os únicos cavalheiros disponíveis para a
dansa; dos officiaes de Rivera poucos dan-
savão.

Os salões resplandecião de luzes, o serviço era
feito cora profusão , a orchestra collocoda
n'um estrado da grande sala. executava alegres
e vivazes contradanças; mas tudo era inútil
Nada aquecia aquella atmosphera gellada.

A' meia noite passamos ásala de jantar onde
uma ceia lauta estava perfeitamente servida.

0 general Rivera veio offerecer-ma o seu
braço, dizendo-me que lhe fizesse a honra de
act-ilal-o por cavalheiro.

Eu corei e fiz uma inclinação de cabeça
imperceptível.

Eu sou, disso-me elle, um apaixonado das
lindas moças patriotas como a senhorita.

Respondi por outro movimento de auto-
mato e sentei-mi-* a mesa.

0 general ficou em pé apoiando-se nas cos-
tas da cadeira. Quiz servr-me; eu levei aos
lábios urn fio de doce com a ponta do garfo,enguli algumas gotas de vinho e voltei paraa sala.

0 general reconduzio-me, fez-me uma cor-
tezia e retirou-se. Vingavão-se a seu modo do
negocio fia bandeira.

Meia hora depois de meia noite nos retira-
ra como a familia do Dr. Somelhera;
permanecido no baile hora e meia

Quando se abrio o panno, o povo inteiro
ergueu-se para ouvir o hymno em pé—Musica
que tanto era bellica como tristonho o coro que
dizia:

Juventua Argenlina a las armas!
A la gloria, ul combate voleraos!
Gloria e Pátria vendendo tendrémos;
Gloria eterna, muriendo tambien 111

Ceiflp.feia gani-de seguro^
Feliz ieaibraap. I|j

CAPITAL 5,000:000$.
A companhia geral de seguros Feliz Lem-

branca, tendo réalisado s sua primeira cha-
mada, dará principio ás suas operações no dia

Com o ultimo accento do hymno de Iri- 5 de novembro próximo futuro, no seu eserip
pOyen. uma chuva de ramalhetes de violetas
innundouoplaco e prolongados vivas os acom-
panharão.

Esse pequeno sacrifício das damas» deu
era resultado perto de quatro contos fortes
que forão empregados em mantirnentos e ves-
tuario para os peregrinos da Ilha.

-— «--.C. ••¦>r.i*-.í,t-'T?3í*:A_:*S.^---"-~-

Ao ICsjíâa.
Meu amigo,*u não te posso responder sem

te offender, porque tu fazes o mesmo comigo :
deisa-te de palavras tão tristes e acompa-
nha-m í na discussão, e se quizeres o meu
nome eu o assignarei. Eu bem te conheço,
Espia, bem sei que és sapateiro de obra fina,
mas como não sabes fazer outra cousa, por isso
me chamas de azeiteiro, tens razão, grandevelhico, tens razão grande atrevido; se tu
continuares a insultar-me dou-te palavra que
has de ser surrado, como se surrão os escravos
na correcção. Por hoje basta....

O tétéa.

torio da rua Direita n. 48, das 9 horas da
manhã ás 3 da tarde, segurando navios, mer-
cadorias, casas e escravos de 4 a 70 annos de
idade, devendo estes serem apresentados parao exams, das 10 horas da manhã ás 2 da
tarde. .^.

Os Srs. accionistas são convidados ã-virem,.
receber, do dia 15 do referido mez em diá-te,'
o juro que as suas respectivas entradas tiverem
vencido até hoje, para assim se equiparar os
interesses de-todos. Rio de Janeiro, 25 de
outubro de 18S8. — Francisco Borges Xavier
de Lima,,—Bernardino Dias Pinheiro.—An-
tonio Tertuliano dos Santos Filho, secre-
tario. (*

mísas finas. Também de
10:143$780 de dividas em
letras, créditos e contas
assignadas, pertencentesaos herdeiros em Portu-

! gal do fallecido Manuel
Koilrigues Foutiaha.

O leilão de trastes, etc,
principia ás 10 e meia ho-
ras,e as dividas serão ven-
didas ao meio dia em pon-to ; podem ser examinadas
na rua da Quitanda n. 48,
a qualquer hora do dia

-~"-—^_ "-)<_>C-_s"<y^---—

Pergunta-se ao senhor da rua do Sabão, da
rua Direita para baixo, cora que direito entra
peta casa de ura amo para dar no caixeiro !...
Sempre mostra o que é, não lhe torne acon-
tecer outra, senão mettel-o-hão para dentro
de sua casa avergalho... e não esteve muito
longe disso.

O maua atrevido.

.'.-¦IO. illl
ÍOSltlgUC

3**niila;* no futuro uni povo
moral das

ao dever, queiquc será forçoso
litenjj '

de irmãos regi.Ins pela ai-toridad
h is ( in vez do sabre dos caudilhos.

J.avuihe linha mandado abrir as janellas da
rua de sua sala, (térrea como a mór parle das
casas do Rio da Prntr») c defronte da segunda ja-nella, nomeio de duas cadeiras, collocoua bau-
deira de maneira que pudesse ser vista portodo o unindo passeante eapreciado o dillicil
bordado do sol.

A ii"ssa primeira \isita foi para a Sra. de
Lavalhe, criatura ang«lica!, esposa martyr quesupporlou sempre urna resignação admirável

__o_raa.
Sr. redactor.—Quaes serão, as razões porquea Illma. câmara municipal se conserva surda e

muda, deixando de attender ao clamor publicocontra o actual fiscai da freguezia de Santo An-
tonio? !... Deixarãò^os Illms. Srs. vereadores
de attender ao povo, cujos direitos são supe-
riores aos de ura só homem ?

Iremos até onde os direito constitucionaes
nos perraittirem, para verificar e garantir os di-
reitos do povo e conhecer o gráo de attenção
que deve merecer o povo...

Agora, sim, senhor.
• ¦_fc'«S*--i-*-**Br__*__-*-»wi_^

DECLARAÇÕES.

da s acerbas provações a espe-no meio
ravão.

Aquella virtuosa senhora teve sempre o pre-
sentimento de sua desgraça ; desde o dia qnevio partir sou marido nunca m*'is assomou um
sorriso a seus lábios.

0 seu nome c Dolores— e dores iuem cni-.-is
forão as que a esperarão neste mundo 1

Em£casa do general Rodrigucz estavão Fio-
rmeio Varela e Alberdi

Eu leva\a a carta do general para a ler ás
subsrriptoras da bandeira.

Quem fez essa leitura em casa de Rodriguez
foi o próprio Florencio Varela.

— Muito bem, menina, disso elle dando-me
a carta de Lavalhe e apertando a minha nino
entre as suas eom effusão de pai.—Muito be ml
guarde esta cuia porque é um documento
honroso — Sei quanto lèm fuito, receba os
meus parabéns e adiante I lenha coragem 1

Um dos obstáculos que afíaslaião a Lavalhe
de pòr-se á frente da revolução orão as inten-
ções da França na questão do Rio da Prata ;
urn avulso de Varela, depois da convenção de
outubro de 18.0, prova a delicadeza do ge-
neral vaciliendo em aceitar o apoio do estran-
geiro nas nossas questões de família

Foi Florencio Varela quem negociou a mór
parte dos esclarecimentos exigidos pelo general,
enodia 1.° de julho d." 1839. Varela ern cum-
missão do general L. vaih ., passou. áb>rdo da
Minerva, a combinar cem o Sr. almirante Le-
Blanc a devolução da ilha do Slartim Garcia,
para organisar nella o exercito libertador.

ado a Montevidéo em junho

Bilhetes áe ccslnras.
Nos dias 5 e 6 do corrente, até 1 hora da

tarde, pagão-se os bilhetes de costuras recebi-
dos da contadoria geral da guerra. 2 a pagado-ria do thesouro nacional, ,\- de novembro de
185S.—A. F. Vaz. t*

guerra contra Rosas justificarão ató certo

iull 1)

do
embarcou-se o generd

brigue francez Alerte,

Rivera linha che
preoecupado com o idéa ('•• um grande baile,
qne projeclava dar em principios de julho.

Desagradáveis erão os boatos p «polares quo
corrião a respeito da condueta do presidente
Rivera: era um brado universal dc aceusações
cujo fum.lami.ito não afiiauçnmos, porém que
a sua condueta e a sua in differença na questão
da
ponto.

No dia 2 de
Lavalhe a bordo
commandante Olivier.

Ha quem assevere que esta medida foi-lhe
dietada pela própria conservação. 0 que é
certo porém 6 que o velho La ras protegeu o
seu transito até o cáes pela sua conta e risco,
e que o gene*. 1 permaneceu ainda alguns dias
na bahia de Montevidéo, hospedado pela ma-
rinha franceza.

No dia ;3, designado para o baile do generalRivera , e nbarcarão os homens que formavão
n diminuta legião libertadora, a bordo de bar-
cos francezes, qu«i os transportarão á ilha de
Martim Garcia, que desde esse dia cham«.,u-se
ilha da Liberdade.

0 !ucto estava em todos os corações argenti-
nos, já pelos boatos que corrião acerca de no-
vas deportações dos emigrad s, já pela impres-
são penosa dosadeoses talvez eternos de lan-
tos amigos qnori los.

fTessa le;íião fundadora ião Rufino Vaie-
la, Oqut-la, Torres, Manuel Pacheco, Alvarez,
e até cincoenta mancebos, euthusjastas e re-
solvidos a morrer pela, pafria.

0 sumptuoso bule d- Rivera, onde gastara
talvez oito contes fortes, estava long* dr? paro-
cer-sii com as \ a*t*7las improvisadas de 1833.

As turcas famílias poi tenhas que tinhão acei-
tado o seu convite, tdrãp a nossa e ado Dr.
Soraelhi ra, arnb s os seus chefes erão
gad s públicos do F/stado Oriental.

As me .nas familia.*orientaes não co/npare-
cerão O que se dava com as famílias, dava-se
com os homens; não foi ninguems

empre-

_ -fÔ- /"_!!)\ÜQ:

Quem tinha vontade dc dansar em presençados graves acontecimentos que se preparavão?
Que significava essa festa no dia em que La-

valhe e todos os chefes argentinos aban tonavão
o s )lo oriental? E quando a França prestava o
primeiro subsidio de dinheiro para osprimeiros
castos da empreza?

Como interpretar a ondueta do general Ri-
vera nessa hora solemne em que se abria a
campanha contra Rosas?

A historia e a posteridade que respondão 1
Apenas se soube a chegada de Lavalhe e

dos seus ;egionarios á ilha, de todos os pontosda costa começarão a chegar chefes e officiaes
e até alguns soldados dos Andes.

Em Montevidéo os argentinos, por meio de
subs-.ripeões voluntárias, preparavão roupas e
demais aviamentos de guerra. Os Lamas, dizia
o povo, forçavão o general Rivera a dar algum
armamento.

A cooperação dos agentes francezes era frbnca
e decidida. O Sr. almirante Leblanc e Buchet
de Martingy-ncariogado de negoeios da França
no Rio da Prata, coadjuvavão com todo o seu
puder a empreza contra Rosas.

Porém a verdadeira allianca não era a dos•governos, era a dos povos: a galharda mari-
nha franceza tinha-se tornado nossa irmãa,
:;ossa amiga.

No ar tempestuoso da revolução existia
como átomos impalpaveis, um sentimento uni-
versai de heroísmo, de generoí-idade, que ma!
se póde explicar.

Âs próprias nações ueutraes tomavão cada
qnai o seu papel no drama político.

0 commercio inglez fazia generosidades se-
cretas á causa da liberdade.

A marinha brasileira acuclia aos perseguidos
em Buenos-Ayres; salvava quantos lhe pediãoo sen apoio e levavão para Buenos-Ayres car-
tas e encommendas sem preço, porque erão a
communicação consoladora d,s famílias sopa-
radas pelo exilio ! Quantos beneficio, e quan-tos serviços lhes não devemos 1

0 inverno tornava-se de dia em dia mais
.«igi io. Os serões das famílias já não erão a
aansa e a cantoria, estas tinha) sido supnlan-
tadas pelo trabalho.

Todas éramos costureiras da nação ; a paga
desses trabalhos era a esperança de voltar á
patna e a consciência do cumprimento do de-
ver. Aos homens o combate, ás mulheres o
trabalho. Cada qual tinha o seu quinhão.

Mas os recursos erão poucos. A comuns-
são argentina fez um appello ao patriotismo.
Os actores cederão uma recita em benefic o da
legião libertadora; e pedirão ás damas por-
tenhas que contassem urn hymno guerreiro no
proscênio.

Irigoyen escreveu as palavras e Roque Ri-
vero a musica.

A casa de Modesto Sanches foi designada
para o ponto de reunião.

Ninguém faltou, e o 3 de agoslo foi escolhi-
do para esse acto cuja transcendência não póde
comprehender senão aquelles que conhecem o
espirito da sociedade de ambas margens do
Prata onde, apezar de reger o systema ropubli-
cano, a democracia conta bem poucos prose-
li tos !

A noite de 3 dc agosto chegou, em cada uma
das portas do theatro estava um membro da
commissão sentado ao pé de uma mesa com
uma salva de prata ao lado; a entrada era
livre.

Florencio Varela estava na porta por onde
nós entramos.

0 theatro não podia conter mais poAro. Es-
lava litteralmente cheio.

Eutre os episódios d'essa noite contão-se
do...s factos curiosos.

Um. foi o de uma banda de rapazinhos de
oito a doze annos que entrarão em grupo e
lançando <>s seus dou «tivos com intrenito na , ._ p ,,salva gritarão: viva a pátria, morra o tyranno í^ •', ,' ***°cretana da Irmandade de Nos<a Senhora da

agrícola.Banco Commcreial e
A taxa dos descontos no banco Commercial

e Agrícola, será de hoje em diante, na rasão

Continua o mesmo banco a receber dinheiro
a juro, pagando 7 J° ao anno. Rio de Janeiro,
4 de novembro de 1858.— José Joaquim
Ferreira Valle, secretario do banco.

Arsenal dc guerra da coríe,
0 IUra. Sr. coronel director do mesmo ar-

senal manda declarar que, para cumpriraealo
do aviso de 8 do corrente, tem de contratar
dois cavoqueiros para irem servir por tempo
de seis mezes na provincia do Rio Grande do
Sul, conforme as condicções que se lhes apre-
sentará nesta secretaria onde podem compare-
cer para tratar dos ajustes com o mesmo Sr.
coronel director. Secretaria do arsenal de guer-ra da corte, 28 de outubro de 1838. — O se-
cretario, Elias Affonso Lima. (*

'\Lm
de louça, vidros, crystaes,
porcellaoas, bandejas, ar-
oiação, luvas, uteusâüos,

etc, etc.
PSÂÇâ DÂ H«raiA ?!. 68,

BSiYO BE 7ENE24.
Rua do Hospicio n. 98 A.

Agulhas para coser em maquina, 1$500 a
duzia, na mesma casa se vende agulhas parachrochet de todas as qualidades, ditas para lã,
ditas para tricô, contas para tapetes, é parabordar de todos os tamanhos e cores, ditas paraenfeites de cabeça os mais modernos possivel,froco preio, e vidrilho; assim como um sem
numero de objectos para enfeites, franjas, fitas,
velludos, etc, etc,

SAIAS BAIÕES
115. BUS D. OUVIDOR 115.

Recebeu-se nesta casa grande sortimento desaias balões para senhoras e meninas.

J'-__

Escola de

A'S 10 E MEIA HORAS.

piai da Cosia Soiiaarães
vende em leilão, HOJE, na Praça da Har-
monia n. 68, diversos oDJeetosde louça,
crystaes, vidros, porcellanas, bandejas,
armação, luvas, utensilios, ete.

Tudo será vendido a quem mais der,
e em lotes á vontade dos senhores com-
pradores.

Faç > publico para conhecimento dos Srs.of-
ficiaes do corpo d'armada, inscriptos para irem
a Europa estudar construcçâo das machinas de
vapor, que o concurso t rá lugar no dia 5 do
corrente; devendo os candidatos apresenta-
rora-se nesta escola ás 8 horas da manhã do
referido dia. Escola de marinha, Io de -.ovem-
bro de I8ü33—^1 nlonio Pedro de Carvalho,
director.

-.-kW-uIl^dC}.
Joaquim Heleodoro Gomes dos Santos, rogaa todas as pessoas que lhe devem, por transac-

ções de descontos, ou por fazendas e roupascompradas ern s-a loja, hajão de lhe pagar, ap-
proveitando-se do prazo de 30 dias que lhesconcede para este fira ; podendo dirigirem-se asua casa rua da Conceição n. 7 sobrado, ondeserá encontrado todos os dias desde as 9 horasda manhã até ás 2, e desde as _ até ás 6 datardo. Findo este prazo o annunciante proce-dera para com aquelles que forem remissos, pu-bh-ando seus nomes pelos jornaes, e obrigan-do-os judicialmente. r-

Mhm$Ã7l PINTO
COM ím DE CA .BIO

89 BU4 MS VÉtím 89
Comprão e vendem todas as moedas estran-

geiras de ouro e prata e fazem todas as maistransacções que dizem respeito a estes estabe-lecimentos. /.

professor de c__to E ?i_Ko, dá lições em
collegios e cas» particulares, na cidade e fora
delia. Póde ser procurado na rua da Carioca
n. 50, ou em casa de Philipone, rua do Ou-'
vidor. (•

RELOJOARIA INGLÊzT
_K

HIME E CQRSP.
20 A RUA 00 HOSPÍCIO 20 A

ÚNICO DEPOSITO PANA A VENHA DOS
CELEBRES RELÓGIOS FABRICADOS

__»

M. J. ToMss e €. mp.
de Uverpool.

Toda m obra pertencsente a relê-
joaria concerta-se com brevidade
e com perfeiçfte. (•
*—-J—M—I—_—-- ,

120 8UÃ BO PARTO 120
Descanço para o» senhores de

escravos.
Damazo Antonio de Moura, proprietário do

primeiro estabelecimento que hoje existe de
alugar escravos, situado á rua do Parto n. 120,
continua a acceitar para alugar por sua conta,
sem tirar commissões, todos os escravos des-
tinados a este mister; offerece garantias e van-
tagens superiores a outro qualquer, e mantém
Ioda a moralidade possivel em suas transac-
ções; está em casa a toda a hora do dia parafazer pagamento e ser consultado a respeito.

--_ -_ ___, __ J'
PEDHEIBSS. ¦

Estopim para minas das mesmas, veode-se
na rua da Alfândega n. 31. (.

t-3PO_>
DK

POECSLl-ANiS
8 RUâ.OQSOÜHSiltS 8

Apparelhos completos de todas as qualidades
ou peças avnls_s, enfeites para salas, va-
sos, presentes para festas, vidros, bandejas,
ciystaes, etc, etc. -)

Dl
ÍB Mi

0 fiscal da freguezia do Engenho Velho faz
publico, que hoje sexta-feira, ás 10 horas da
manhãa, f. rá arrematar em hasta publica, no
matadouro publico, uma vitolla que foi appre-
hendida pelo art. 5.° do regulamento do dito'
matadouro. Rio, 4 de novembro de 18o8.—
Comes de Barros, fiscal.

(óÒ.CN--g-C-íSÔ HGSICa.
Amanhã 6, ás 4 horas da tarde terá lugar

a reunião mensal em assembléa, para se tractar
de negócios addiados. — A. F. de Mello, 1.°
secretario.

rp

tf

Convida aos Srs. sócios para comparecerem
a sessão do dia 5 do corrente mez, para a elei-
ção do sócio que deve substituir no cargo queexercia o fallecido Josó Autonio Duarte Ribeiro
e se chover será no dia \2 seguinte.—M. Bar-
celhs, secretario.

para o concerto da galeraPelo juiz da provedoriase faz publico que se
acha na casa da correcção e a disposição deste
juizn, como bens do evento o escravo* Manuel
crioulo, o qual declarou que pertence a Luiz
Alves da Silva Porto, morador á rua da Prin-
ceza dos Cajueiros, que está fugido a 8 dias e
que foi preso em S Christovão, o qual pareceter d;> idade 10 a 12 annos ; porisso quem ao
mesmo tiver direito venha redamal-o, aliás rua ^e •**-*¦ Pedro n. 78 sobrado
será vendido como bens do evento. Rio, 23 de
outubro de 1858.— 0 escrivão da provedoria,Francisco Luiz da Silva.

ü .eco Iisrá! e liypotheeârio.
De ordem da direcção faço publico que a

taxa «los descontos foi hoje reduzida a 9 p/0,
sendo dc 10 °/0 para os empréstimos sobre
cauções ede 11 °/0 para os de liypothecas 0
banco paga 7 °/„ pelo dinheiro que recebe a
juros. Secretaria do banco Rural e Hypotbe-
cario, í de novembro de 1858. —0 secreta-
rio, -/. J. Souza Silva Bio.
_-__f—!_-^-^.^?^.^7'**^*r?a*1^ ' __*__*¦

ti SB3Sg?*_i i''.. '3<n.4._.*j.*i «s-üs***? -5 c -irtT* ', s.1kmm&l&iflm Ji^iliIlilàS,
-_P>!___. ___* C^ .-J_^ss

Pelo juizo da provedori**, escrivão Silva, tem
de ser arrematados na . .a e ultima praça,na porta da casa do finado commendador An-
tonio José de Brito, no Caminho Telho de
Botafogo n. 6, no dia 5 do corrente, ás 10 ho-
ras da manhãa, todos os bens moveis, prata,ouro, brilhantes, crystaes, louça, carros, ani-
mães, uma vacca tourina com cria, tudo per-
tencente ao espolio do mesmo finado • as ava-
liações estão no ;cartório do mesmo escrivão
Süva, na rua do Espirito Santo n. 29. (•

SEXTA-FEIRA o DO CORRENTE,
AS __» E -IKÜA HORAS.

IMPORTANTE LEILÃO
de riços inoveis de mogno, jacarandá e
vinhatico, piano de meio armário, dito
de mesa, enfeites e ornamentos de salão e
gabinete, tapetes avelludados, bronzes,
casquinhas, louça, porcellana, crystaes
finos, rico apparelho da prata, faqueiro
completo e outras peças de muito gosto,vinhos finos, trem d-, cozinha, etc, etc,

e â excellent.s escravos.
Antônio ãèM oraes Silva,

encarregado por uma familia de trata-
menlo, que se retira desta corte, apresen-
tara á concurrencia publica, em leilão,
HOJE sexta-feira 5 do corrente, na rua
de S. Pedro n. 244 (casa nobre), 4.° an-
dar, toda a elegante mobília, pianos e
méis artigos de gosto.

BOâ PECH3NCH
APROVEITEM.

fim
po

DR. ÀLLÂt.
Aslsgo deposito, tottaí,

ss nm oos qus!ves as.
Era conseqüência de terem os falsificadores

encommendado em Paris os vidros azues, etc.

Sino. «Io F-uncio n. 3O,

*-_v_at /-«tv-. -••.-- -k .. r. Ms.,-_i _ts_s_-3arr

ANNUNCIOS

Armazém 
de papeis— Armazém de.

papeis francezes, e deposito de papeis na-cioaas. . - ' ua do Ouvidor n. 65 A, a 10 %menos ao qtic oa.-» outr .s lojas. ("

Duzia de bonecos de porcellana. i$; duziade chicaras japonezas, 49 e 4&500 ; bules demetal, 4$ e 5£; apparelhos de dito para ai-moço, 18$; duzia de cálices, i#; duzia decaixas co«n brinquedos, 3$; duzia de qua-dros dourados cora santos, â#; bacia e jarro.23)600; castiçaes com mangas, 93) o par-manteigueiras de crystal, 2$ ; bules da índia,'28 e 8»; compoteiras, _?? o 3g o par; bo-nes, a 640 rs.; espanadores, a 500 rs.; ban-deijas 2,$e3$; realejos, 15$ e 203»; le.mesda índia, 5?; esteiras da índia, 1$ e 2$; du-zia de carreteis com linha, com 40!) jardas,2^; duza de facas de c.ibo de veado. 6$ •
duzia de canivetes de duas folhas, 79; tesou-ras, 500 rs. cada uma; duzia de bonecos ca-tando pulgas, 6„ ; cestas com 6 vidros de er-tractos, 29 ,* muitos objectos de armarinho
grande sortimento de louca de todas as quali-dades, e ci-ystaes, que tudo se vende muitobarato ; chá de familia superior, 500 rs. a li-bra; cliicüras de porcelana de ferro, 4.Ç500 aduzia.

tenho julgado prudente mudar a côr dos mes-
mos: portauto, desde hoje são côr de leite on
opala, com as tampas douradas, as direcções
são as mesmas, levando porém um papel solto
indicando as mudanças feitas. As dúzias e
meias dúzias são collocadas em caixas de pa-
pelão envoltas em um papel avermelhado,
feitas de propósito, com um letreiro impresso»
sobre papel das tres cores azul, branco e en-
cornado, com minha assignatura, escripta á
mão era letras brancas sobre um fundo azul;
tanto o papel das direcções como o averme-
lhado e o do letreiro são cobertos de flores ou
desenho em relevo.

N. B. As bocetas de folbn são supprimidas.
Rio do Janeiro, 6 de março. — 0 Palmek.

FÀ88ICAOTE M PESTES.

ST FFÜPil-n

zv. "_xso *tai nMf\5Sflffl xtxmR:

s _s *if'*^*si*'<a«ep í*. t*iâfllTllill
Galera ^efisfia»» «-:!? ds Pise.,

Recebem-se propostas cm cartas fechadas
peruana Villa de

A-maes 
do Parlamento Ba-asHei-

ra».— _lcita-se.fá iaaap-resso o 41."
voí. dos —Anaaaen «lo Parlaaaaent-
ES Brasileiro— «do eorrente anno, e
exposto á venda nesta typogra-
plaâo. pelo preço de _=.25©OÔ. " 

(*

a lísga-se uma preta que lava, engoma e
_"_.coziaha; na praia doSacco do Alferesn. 61.

_.*•*-_ Iíj /Ia
. V: tí-*

Rosas.
O outro foi urn molequinhõ de 7 para 9

annos, que atirou os seus cinco ti>stõ_; e disse
eijm todi a convicção : « Morra Rosas ! »

Varela, como tuda a sua familia, tinha um•aracter jovial e chamou o pretinbo.Porque motivo odeirs tu a Rosas ? per-
guntim Varela.

Porque sou argentino, respondeu o me-
nino dando um pulo e desapparecendo na
platóa.

No intervallo de um do-* actos vierão-nos
buscar aos noss-is camarotes.

Quando pallida e commovida cu me dirigia
ao palco entre as ouiras senhoras que nos acom-
panhavão, poderia eu sonhar o futuro que me
estava reservado? Oh 1 Providencia, quem pôde
sondar os teus disignios I

Todas tremíamos de susto e de commo.ão.
La-Puerta, homem de márii-ir-is muito distinc-
tas, procurou tranquiilisar-nos c collocou a
scena por esla ordem.

No centro o piano; á esquerda e á direita
deste, era serai-circu!o,es!avaraosas cantoras.

* Por detraz de nós as matronas e no fundo
outro semicirculo de cavalheiros.

As moças tínhamos combinado todas trajar
de branco, com lilás azues na cintura e sem
enfeite algum nos cabellos.

Meu pobre pai dizia, que era um coro de
anjos 1

O primeiro semicirculo era composto das
senhoras,cuj«*s nomes trans< reyo aqui:

Delfina Védia, Josepha Somelhera, Maria
Martírio/. Niet., Angela Rodrigues, Patrona
Giles, rn-nina Munhoz, Joanna Costa, Joanna
Pau'a Manso, uma filha do general Rodriguez

Depois vinhão as nossas mães.
Depois os homens : Irigoyen, Ppnsadas e

muitos outros.

&a_i âi2_o.
As missas de Nossa Senhora das Dores da

matriz d > Sant' Anna, continuão ás sextas-
feiras as 8 horas da manhã e de Nossa" Senhora'.os sabbados ás 8 e meia horas

Batalha, 4 de novembro de 1S3S. — O secre-
tario padre Francisco Maria Pereira da
Cunha.

Mm ¦. n_.i
A audiência do Juizo de Paz da freguizia da

Candellaria que devia ter lugar no dia de hoje,
ficou transferida para o dia 6 do correnie, as
11 h as da manhã, no lugar do costume;
que faço publico dc ordem do Ulm. Sr. Dr.
juiz d ¦ paz em exercício. R:o dc Janeiro 4 de
novembro de íSõS.— 0 escrivão interino,
Francisco Joaquim de Nazareth.

Pisco, conforme as vistorias feitas á bordo, as
quaes os Srs. proponentes poderão examinar
neste consulado peruano, devendo as propôs-tas declarar o dia cm que dão o referido navio
prompto a navegar.

As propostas 'serão abartas no dia 5 de no-
vçmbro ao_ meio dia, no consulado do Peru,

(•

Ajudante 
de coziailaa. — Precisa-se

dü um moço para ajudante de cozinha ;na Fama d.) café com leite, no Rocio.
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de moveis,-fazendas
de todas as qualida-

|oias9 pianos.

Carta.—OSr. 
José Rodrigues Ferreira da

Silva, tem uma carta vindado Porto na rua
da Quitanda n. 81.

Costaaras. 
— Tomão-se costuras finas e

grossas, tanto de homem como de senhora •
na rua da Valia n. 167.

cies.
ete.

t-e

Também
-CW«_ 
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ds vicias em letras
créditos eeoutas as-

'¦ íp fí fl m' ví '•>> ***; w í íãMUsd
0 fiscal <ia mesma avisa aos Srs. proprieta-rios de casa-, muros, ou tapamentos ;!e qual-

quer natureza qoe seja, para no prazo d*,: oO
dias contados ria datadeste, mandarem calçar
as testadas das mesmas (onde não houver) com
cantaria de seis palmos de largura, e nas ruas
ern que tiverem quarenta palmos ou mais de
largura em toda a sua extenção, só é permit-tido 'ssentar cantaria de oito palmos de lar-
gura, s.-gundo o edita' de 14 de a*rit de 185*2.
Rio, 29 de outubro de 1858.—O fiscal, João
Manuel Figanière Duarte. (*

il Oí?üeposito m wmjmi
Slearica.

ISua dan Violas' n. 84.
Continua-se a vuml.M- nesta deposito, por

preços favoráveis d. se;: iintes gêneros*, velias
de cêra,-ditss de-sji vr,,i ;ete, ditasstearinas em
caixas e em pacni. s «i •. libras, sabão amarei-
lo,« e velias de sèi>.. ..: eriores. (•
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Impressões— 
Na typographia do Diário

imprime-se todo e qualquer trabalho perten-cente á arte, bem como facturas, preços cor-rentes, listas para casa de pasto, cartões, noti-
cias para theatro, etc, etc, e

CARTAS DE ENTERRO,
a qualquer hora do dia ou da noite, por preçosmuito razoáveis. l

Roga-so aos Srs. João José Felippe, José
de Simas da Silveira e Francisco de Simas daSilveira, natüraes da ilha do Pico, queirãochegar á rua de S. Bento n. 16, para fallarem
com sua irmãa Josepha Carolina da Silveira.
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ã^-y^-^-asçaq Previne ao respeitável publi-
?ííj*fr^l^'ílíâ co que se encontrará em sua,-^_j^í *-'.^vi-í íSi55r*45
S.SS.^Maf casa um grande sortimento de

pentes dos gnstos os mais modernos e os dese-
nhos os mais ricos ; vende em porção e a va-
rejo, com grande desconto nos preços.

Encarrega-se de concertar pentes e torna-
los como novos.

tâtísmm*>

frescas e mnito frescas, vindas no
vende-se na rua do Rosário n. 90.

o.
Tamar

CíBELLEIR.RO.
João Marciano mudou-se da rua da Carioca

para a dos Ciganos n. 37, acha-se prompto a
prestar o seu prestimo e encarrega-se de tudo
que pertence á sua arte com brevidade e asseio.
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T£! IRENI
Vende-se um terreno com 10 braças de

frente e bons fundos, tudo murado em*volta,
muito próprio para edificar, e dá-se muitoemeonta; para vel-o na rua do Cunha em Ca-tuiuby, a terceiro terreno, para vít e tratar
na rua de S. Pedro Cidade Nova n. 92

Loteria. 
— A Piquet, comprou por conta e

ordem do Sr. José Lucas S R. da Câmara,
o quarto do bilhete n. 5319 da 12a loteria dàempreza Lyrica próxima a correr.

Machinista.— 
Precisa-se de um machi-

uista e serrador; na rua dos Ourives n. 169,

Pardinlaa—Vende-se 
uma linda pardi-nha de 7 para 8 annos de idade, muito sa-dia e própria para casa de familia; em S. Do-mingos de Nictheroy, rua do Cfbaceiro n. 29 •

para informar nesta corte, rua dos Pescadores
n. 68.

_.. .' <* s ¦f - m í t,.

OÜa !

serva
5

HOJE sexta-teira
áo corrente, na I1UA

DA QUITAM D A N. 48,
diversos moveis, pianos,tmi graade sortimealo de
fazendas de todas as qna-lidades, diversas jóias de
ouro e prata, ineluin Io
vinte e tantas dúzias de ca-

Preta 
para alagar. — Aluga-se uma

preta de uaçã., de m _a idade, para o ser-viço de uma casa, com a condição de não sahirá rua; pira tratar na rua do Sacco n 21

PLA-T-S. FLORES E JABQINS.
Na rua de S. Amaro da Gloria, chácara da

avenida, n. 10, ha sempre para vender grande
porção de plantas e flores das qualidades mais
distinetas e estimadas; fazem-se ramos e bou-
quets, erecebem-seencommendas para a cons-
trucção de jardins quer de grama, quer de
conchas, nos estylos inglez e francez, forne-
cendo-se as plantas, de que tem completo sor-
timento ; tudo pelo menor preço possivel: tra-

;,ta-se na mesma chácara com o feitor-jardi-
neiro. /.

P8.4Ç4DA€.»N)TiTDíCA^I_.75.
Da-se dinheiro sobre prata, ouro e brilhantes,

e roga-se a todas as pessoas que estão em atrazo
com as cautelas desta casa, queirão resgatal-as
ou refarmal-as até o dia' 12 do correnie mez,
pois que dessa data em diante serão vendidos os
objectos para pagamento das mesmas cau-
telas. (.

Continua-se como sempre a vender os re-
médios infalliveis para destruir os insectos, ra-
tos, etc, pelos preços já conhecidos.

E' inútil dizer aos compradores que as pre-
parações acima mencionadas são de differentes
qualidades, porque seria um absurdo querercom uma mesma preparação destruir insectos
differentes, que muitas vezes zombam daquillo
que a outros causa a morte.

Vende-se somente no único deposito
61 i-IÜA DO CÁE

AGlestias fio Pr
TOSSE, ROUQUIDÃO, ESCARBOS **•:-* . t.COE ,

OPPRESSÃO, SUFFOCAÇÃO, I_)R, tUTAURllO,
ASTHMA, TD3EUCÜLOS PULMONARES, T;S13.A,
AFFECÇÕES DO CORAÇÃO.

* *r RUIMS _R_-S \>i

Quarto 
e saleta. — Aluga-se um quar-toe uma saleta a pessoa capaz, que nãotenha família, em casa de pessoa canaz-rua do Costa n. 57. na

V1.*1*?*-*. T Narua dosOurives n. 197 esquinaf das Violas, vende-se superior vinho déLisboa a 1#280 a medida

P k i' k i -0BB1D0.
No. Rio Comprido era frente ao

portão do Exm. Sr bispo, a'u-
ga-se uma bella. casa, acabada
de novo, toda forrada de papel,com muitos commodos para grande família ;  „„.„. „ ^^^ VUIila chave está na padaria junto á casa, e ahi diuhèíro Vpremio"^

Qnartos prâ alegar,

O Dr. Luiz Travassos da Costa, medico ei-
rurgiSo, pharmaceutico, applicando-se com
especialidade ao estudo das moléstias do peitocontinua a curál-as por um tractamento novo,
descoberta importante, e que lhe tem apre-
sentado melhores resultados do que todos os
medicamentos até hoje empregados.

Os doentes serão previamente examinados,
e os de fora remetterão uma exposição de seus
soffrimentos. As outras moléstias serão cura-
das pela homceopathia ou allopathia , sendo
todos os medicamentos observados pelo pro-
prio medico.

Consultas das 8 da manhan á 1 da tarde. (*

iüitii
Na rua da Princeza dos Cajueiros n. 43, alu-

gão-se quartos n«»vos, feitos com as condições
hygienicas, para officiaes de officio dormirem.

3*t 'S S

Quem tiver escravos opilados que os queiravender, na rua do Parto n. 120, compram-se
e pagam-se bem.

se dirá com quem se deve tractar.

nRco IRMÃOS EECH LlÊB,
rua.da Alfândega n. 2, comprão even-fem
apólices geraes e povinciaes, acções do banco
do Brasil, Rural e mais companhias; adiautào

as mesmas,
(•e descontão letras de cambio.•

José Machado Coelho, na qualidade de tes-
tamenteiro do fallecido José Bastos de Oliveira,
tem de cumprir á seguinte verba : — Deixo a
cada um dos meus afilhados, que por docu-
mentos e certidõ s dos respectivos assentos
mostrarem sêl-os, a quantia de 200$. Faz isto
publico para que as pessoas que estiverem
comprehendidas na referida verba s-j apresen-
tem munidas dos titulos exigidos, afim de re-
ceberem os respectivos legados, na rua de S.
Pedro n. 49, dentro do prazo ae 60 dias, a
contar da publicação do presecte ; depois do
qual, tendo de prestar contas do testamento,
a nenhuma reclamação attenderá. Rio de Ja-
neiro, 22 de setembro de 1858. (*

Barca portugueza Faria I,
*, Rogã-se aos Srs. passageiros vindos do Porto
afcordo da mesma barca, de mandarem satis-
fazer as suas passagens á rua do Hospic*o
n. 36. r
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PÍLULAS de holloway.
í' com o mais profaado recoBke-iment» que eu

Ine dirijo a vós fura manifestar a minba gratidão
pela immcisa prot.cção eom qtte em toda a part«
Caveis acolhido os maus medicamentos. Não quero
pois deixar de aproveitar esta occasião para procla-
¦nar que elles (oram expressamente compostos e »Ú%
quados ao vosso clima, consti.ui_io, costumes e
modo do viver. Em todas as partes do mundo,'ícon-
quistaram as minhas pílulas e ungunto afraa.s Subi-
da reputação mui particularmente na Hespanha,
onde se acham applicados nos primeiros_.hospitaes
«.ses remédios, ncceitados pelos mais eminentes (a-
cultativos. Por sua efflcacia curativa^nereceram de
6. M. Catholica a rainha uma ordem 'rea Weita em
Madrid a 4 de á.zembro de 1852, publicad-wna Ga-
xetade 17, favorecendo por grande diminuição de-di-
ratos a sua «nlrada e uso em todas ^possessões es-
panhol s. Londres. — Jhomax Holloway.

PuriP.caçfto do sangue e cura daa aflTecçftes
bilio-as e do figado.

Os habitantes da America do Sul soffrem muito
«de affecções do figado • do estômago, e poucos con-
seguem livrar-se dessa fatal influencia.

O bello sexo, talvez o mais bello do mundo, perde
alli mais depressa do que em outros climas grande
parte de seus attraciivos, emquanto que usando das
pílulas de Holloway nào só se evitaria este mal,
como também se sentiria viver doce e suavemente
com. essas plantas afortunadas que passam n*uma
•terna primavera.

Estas pílulas influem favoravelmente no estado de
nossa saúde ena duração de nossa existência, e não
hesito em asseverar que a s»udo e a vida podem ser
prolongadas até além dos seus limites ordinários,
usando-sa das pílulas de Holloway, conforme as ins-
trucções impressas que acompanham as caixinhas.

Estas maravilhosas pílulas curam infallivelmente
todas as affecções do fígado, do estômago, os ataques
de bilis, e fortificam as constituições débeis e deli-
«sidas.

Estas pílulas curam dc pressa todas as enfermi-
dades do estomgo e dos entestinos.

São um remédio efficacissimo e muito especial
para as seguintes enfermidades:

Infla mmições.
Irregularidade de mens-

AO PUBUCO.
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Ataques epilépticos.
.Asthma.
IFebres de toda a espécie
Debilidade proveniente

de qualquer causa.
Dores de cabeça.
Dysenteria.
Moléstias do figado.
Di ms venereas.
Erysipela.
Hydropezia.
Ictericia.

truação
Enxaquecas.
Lombrigas de toda a es-

pecie.
Mal je pedra.
Manchas na pelle.
Obstrucções de ventre.
SymiJtomas secundários.
Tysica ou comsumpção

pulmonar.
Io-digestões.

Vendera-se no estabelecimento do professor Hol-
loway em Londres, Strand 244 e New-York, assim
como também nasprincipaes boticas da America
Meridional e outras partes do mundo.

O preço de cada caixinha é de f $600, sondo mais
em conta comprando-se cm grande quantidade

PADARIA E FABRICA DE BISCOUTOS
DA.

mm %mmmim
RUA DOS CIGftiOS N. II.

Tem frescos todos os dias das 3 horas da
tarde em diante

CARDOSO. BOUS E C.
participam ao publico, amigos e freguezes, que tendo aberto o seu estabelecimento
na rua e numero acima, o qual, tendo sido elevado a uma grande escala (como
egual não se apresenta), não lhes é possível mencionar a immensidade de artigos
constantes de seu estabelecimento: esperam pois merecer a confiança do respeitável
publico, amigos e freguezes, de freqüentarem seu estabelecimento, pois que nelle se
encontrará sempre o mais completo sortimento de fazendas de todas as qualidades,
entre as quaes muitas de phantasia, bem como objectos de armarinho e ferragens,
que, além do numeroso sortimento que apresentam, oíferecem sempre melhores
vantagens do que em, qualquer outro estabelecimento, pois que em todos os dias
uteis recebem sempre fazendas novas, e que sendo compradas em grandes quan-
tidades, e uma grande parte recebida da Europa por sua conta, e limitando-se a
um insignificante lucro, o respeitável publico utilisa sempre de 20 a 30 por cento
para menos do que em qualquer outro estabelecimento.

Os annunciantes, tendo adoptado o systema de fazer a maior vantagem em
beneficio do publico, têm feito preços tão razoáveis e fixos, que ainda mesmo os
que não forem conhecedores, tanto dos artigos como dos preços, comprarão alli
por menos do que os melhores conhecedores em qualquer outro estabelecimento.
Esperam pois a concurrencia do publico, afim de poderem mostrar o acima
exposto.

Vendem por atacado e a varejo, e encarregam-se de enfardar e da remessa
para qualquer logar que fôr o seu destino.spvMwr
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PILÜUS PURGATiVÜS DA VIDA.

Único medicamento que purga e purifica o s»n-
gue sem

MERCÚRIO.
A facilidade e promptídão com que obram estas pílulas, sem causa-

irritação ou dores pelo ventre, e sem ser preciso fatigar o estômago com

grande numero dellas, como geralmente acontece com a maior parte
das pílulas purgativas, as torna de um uso fácil e muito uteis em grande
números de casos.

As pílulas purgativas ba YiDA, independente de ser um precioso
purgante para descarregar o corpo dos máos humores e ao mesmo
tempo purificar a massa do sangue, convém na reseccação dos intesti-
nos e na irregularidade das operações; são um remédio prodigioso
contra todos os incommodos hemorrhoidarios, mesmo acompanhado
om dores epeso de cabeça, etc.; finalmente, tomadas a tempo,sus-

nendem os ataques de erysipelas e facilitam de uma maneira prompí i

as funeções digestivas, quando o incommodo provém de dcbilidal

ou de fraqueza de estômago, etc.

Fazendo os principaes papeis aS Sras. Ludo-
vina e Deolinda. e os Srs. Florindo, Gusmão,
José Luiz de Azevedo, Lisboa etc, etc.

Terminará o espectaculo o lindo vaudeville
em 2 actos

ou

SALSâPÂRRILHÂ Dt tsRISTQL
A mais barata e mais efficaz preparação contra

todas as moléstias

SYPHiLITíCftS E DE PELLE.
A superioridade deste medicamento sobre aquelles que tèm appa-

recido é sustentada pelo judicioso parecer da lllma. junta central de
hygiene publica, considerando-o um especifico contra as moléstias
syphiliticas, e ao qual não têm faltado a saneção do tempo nem a das
auetoridades médicas, e a concurrencia que elle tem tido, os resulta-
dos que muitas pessoas têm obtido em differentes moléstias, são os
guias do seu maior abono.

A Salsa paru ilha de Bristol possue todas as virtudes para curar
aquellas moléstias que provém de um estado de impureza do sangue,
e convém todas as vezes que seja preciso purificar e robustecer o sys-
tema. E' útil nos rheumatismos, scrophulas, erysipelas, erupções eu-
laneas, darthros, ulceras inveteradas e dependentes de um vicio sy-

' < oulymphatico, dores nas juntas e ossos, manchas da pelle,
¦í, bobas, e em todas as affecções provenientes do uso iramo-
do mercúrio. Esta salsaparrilha se emprega com effieacia em
sobreditos casos, e é reconhecida como a melhor medicina

,-, te.

DEPOIS DE DSZESEIS AMOS.
PEBSONAGENS.

Lord Melvil  Sr. Pedro Joaquim.
Arthur.....  Sra.Adelaxde.
Tir--:,,  Sra. Deolinda.
fi™ 

Sr 
J. L. de Azevedo.Jobson „ « .: i

Jeronymo Dullont... Sr. Martinho.
Catharina Sra.Ricciohm.

Prepara-se para subir á scena no corrente
mez, a linda e apparatosa comedia mágica

OS TRES TAUSfêftHS
ou

AMULBER PERFEITA.
E o drama — original brasileiro.

iEHTfi BAISil üliüí

CAU* .».

Os Srs. compradores treão o cuidado de examinar attenciosament .*
não serem enganados com outras ; porque, além de serem inteiram j

M.voltorioscomo as direcções que acompanham as caixas para
;>ies dos das antigas, levam do própria punho a assignatura de

Francisco Zacharias Alves.

Deposito central no lio ie Jaiei.ro, ãrua io Sabão n. 139,
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Biscoutos Irapenaes.
Ditos de Schotisch.
Ditos de amêndoa.
Duos Califórnia.
Ditos Brasileiros.

Biscout os de milho (Be
ja-flòr.)

Ditos Rolinha.
Roscas do Barão e ditas

Chinezas.
Também se acham frescas todos os dias as

melhores bolachinhas d'ag«a e sal, e um es-
colhido sortimenlo de biscoutos inglezes em
caixinhas.

¦areíma-Mii.

PREPARAI-O NO AN.K.O ESTABEI-ECIMIEMT© OE PROOUCTO*
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Grande ária que canta Mme.
de La Grange caro nomeclseil
mio côr, piano só, \-r., canto
e piano 1#500 ; ária Parmi
vedêrle lagrime, piano só, 1$,
canto e piano, 25; romance
La dona è mobile, piano só,
ljj, canto e piano, Í00 rs ;
phantazia deRossellen, piano
só, 1~500, quadrilha para
piano, SOO ; opera completa
da Tradata, piano só enoa-
dernada 8,<, canto c piano,

10$; opera completa do 'Provador, piano só,
encadernada, 10;, canto «.piano, 12$; oBra-
sil musical, a coílecçiio completa de n. 1 a
2_i0, contendo já 2u vols. encadernados, 10
vols. para piano só, a 10$ cada um, e 10 vols.
para canto piano a 12£ cada um; parapresen-
tes defe tas allmns de musica ricamente encar-
domados, e de novos gostos, que se achào á
venda em casa de Filippone e Tornaghi, rua
do Ouvidor n. 101.

Collegio éc meninas.
PORTUGUEZ E FRMCEZ

DIRIGIDO POR

D. SOPHIA TIOLA,
5__c__rc___, s__ai_a_3S__>_c__£s___,^__r-_.
Este estabelecimento recebe pensionistas,

meias pensionistas e externas. A directora em-
pregara todos os cuidados e desvellos para a
boa educação de suas alumnas, consideran-
do-as como suas filhas, pelo que espera me-
recer a estima e protecção dos pães de familia
que lhe quizerem coníiar suas íilh.is.

RAMOS DE INSTRUCÇÃO.

À directora encarrega-se de leccionar por-
tuguez e francez, grammaticalmente, e a tra-
ducção dos dois ediomas; calligraphia e lei-
tura, geographia, arilhmetica, historia antiga
e moderna, religião christan, e toda a espécie
de trabalho de agulha e phantazia.

Condici.es.

Para impedir e curar a tisica palmònar, mole^
peito em geral, pleuriz, hroocSiiles, losse chiró-tíca
e convulsiva, aslhnia, etc-, etc.

!?o ponto em que a sciencia estacionou, proclamando qne a tisica pulmorar nem s_._oorf
a -ama moléstia idêntica e qne toma diversas foi.nas segundo os climas, póde-se avança: ;>-_.:
segurança que este moléstia reconhece duas causas principaes: um vicio geral eu virus, c Jn.i.
.Iteração profunda da nature_a debilitante A essas duas causas geraes mister é oppô_-nov«/_
meios therapeuticos; ao virus póde-se applicar uma substancia nova na m&teria medka, t_j
entra na composição do Rob Preservativo. Essa substancia neutralisa os germens do virus. sj-
phiutico e impede o desenvolvimento e os progressos da tuberculação. Como tal foi rec-nhec.idc
por médicos distinetos da Europa e do norte da America. A' segunda causa deve-se oppô: uvr.r-
medicação corroborante. Mass coma muitas vezes essas duas cau.a» obram simultaneamen.e
sobre os indivíduos, erá preciso para a salvação dos doentes, combinar methodicamente o
remédio uovo com a medicação tônica. Com esse fim útil o Rob Preservativo foi inventadio.
Approvados por auetoridades competentes dos dois hemispherios, elle oecupa boje o prknero
Iogar entre os numerosos remédios peitoraes Tomar a iniciitiva n« questão da tuberculação,
em favor de um remédio que deve com certesus diminuir os estragos desta, é seguramente pres
tar eminente serviço á sociedade devorada pelos tuberculos sobre todas as latitudes do globo.
Esse serviço assegura o futuro de mais de uma geração, cuja conservação será devida ao Rob
Preservativo.

Apresentando portanto esta preparação ao publico, não é com a tenção de elogial-a, ei-
tando-a como preparada n'um estabelecimento como o de Robiquet, Boyveau e Peileiier, co-
ohecidos em todo o universo, por serem os primeiros que apresentaram á medicina o sul-
p iat« da quinina, etc, ó já por si o melhor elogio que se pôde fazer a uma preparação de
qualquer natureza que seja; nem quer o auetor tão pouco enganar as pobres victimeí* do
:nais terrível fl. ello da humanidade, a tisica pul/rtr/nar, inculcando seu remédio como po--
d 'ndo-lhes res urar a saúde e as forças primitivas, restituir os órgãos já devorados pelos tu-
beiculos ao se estado natural; até hoje .imilhante especifico não existe e nunca existirá; o
que elle porém pôde assegurar com quasi certeza é a cicatrisação das mesmas ulceras, e desta
maneira prolongar por muitos annos. sem soffrimentos, a3 suas vidas, impedir os estragos nas
pessoas cujas moléstias datam de pouco tempo, e paralysar a manifestação dos primeirns
symptoraas, tanto nas pessoas que tiverem tido na familia parentes tísicos, como naquela-
que accidentaimente sentirem os primeiros ataques, e dest* .nodo sustenta, a reputação do
eu remédio, como de um Rob Preservativo.
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THEítTRO GYR1NASI0 DR5IV1ATIC0.

<Üal>1»a<lo G dc novembro «Io __§*-»_*.
ESPECTACULO VATRIADO

E5I BENEFICIO DA ACTRIZ

Primeira repreíentaçãn da comedia em 3
actos composta pelo celebre autor ital ano, o
Dr. Carlos Goldini. intitulada:

0 primeiro a mais bem _.r.ido estabelecimcsio da ioâo a império, mim deposito -los tòr
meios chrosoaeires s relógios _s parsia iagla_s da celebra ae.to.

LPIC.
"M* 

_?'XT*T'S"*. 1 üíí
Relógios le segundos independentes.

» dar corda sem chave.
» patente suisso.
» senhoras com brilhanles. pintuias, lavrados, lisos, etc.
» plaquet, patente horizontaes.
» praia dourada.
» viagens e bitacula.
» cima de mesa e parede.

Correntes e tranrt lihs do ultimo gosto, sinetes, chaves, etc.

Preços módicos, zelo e perfeição.

»
»
»
»

»
»

m
3' 

'% 
§ :v'
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lJ^I_^»OP^_0^_âO-,C__*CO
- RÜE 1. LE PRINCE H.

Pensionistas . 30^000 | Inglez . . . 68000
Meias ditas . . 1535000 | Piano. . . . 65)000
..xteruas. . . 8tf)000 | Dança . . . 6#000
Objectos que deverá trazer eu da

pensionista.
Uma cama. Uma banheira.
Um colchão. Pentoe escovas para den-
Um travesseiro. tes, unhas o cabello.
Um cobertor. Um talher.
Um lava torio. Um coiio.
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Para evitar enganos deverá ser toda roupa
marcada, e conservar cada alumna quantida-
do igual .iquella cora que entrou.

0 collegio também encarrega-so da lavagem
ou engammado e mais tratamento da roupa
pela quantia de G$ mensaes. As aulas princi-
piarão ás 8 horas da manhan e durarão até ao
meio dia, hora cm que as meninas irão tomar
uma refeição; haverá uma hora de recreio,
o depois continuará o estudo liiterario até ás
2 1/2; ha mei .hora dedesca...ço depois do jan-
tar, e principiará então os trabalhos de costu-
ra até ás 5 1/2 da tarde.

N. B. Logo qu*i tenha o numero de 20
alumnas, a directora obriga-se a receber qua-
tio meninas orphãns e pobres, que educará
gratuit mente. Sempre se pagará um trimestre
adiantado. (¦

Trecisa-se alugar para o serviço da serraria
da praia da Gamboa n. 4, tres homens livres,
ou tres escravos. (*

Liebmann e Philippe
mudarão seu escriptorio da rua do Sabão
para a rua da Alfândega n.. 64, 1 «
audar. ("5

~ ~:a IP ais^siüãyb*(ÜHí!*5
Grande quantidade «le espelhos das fabricas de França

S. GOBíM, S. QUIRIN E CIREY.
'. _ jí—»>d __»' H 81 fi '4_? u nn§P 1 #«4

S_7 19 S „ iSrj- -vv-.- ¦«

Grande e esplendido sortimento de espelhos e molduras dom-adas de todos os tamanhos,
qualidades e gostos, florões para tectos de sala, frisos e guarnições douradas para bambinellas.
completo sortimento de todo* os objectos pertencentes á pintura de todos os gêneros. Incuto-
be-se de dourar egrejas e salões, restaurar pinturas e retratos, e também deitar aço em espelhos,

_V B. Qualquer encommenda, tanto para a corte como para fora delia, será prompta
com esmero, brevidade e por preços moderados
—-— ...
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AOS SRS. HABITANTES DA AMERICA
1)0 SUL.

extraordinário poder cnrati*-o
para «s ulceras inveteradas e
5»--i*.í tod..s «as iiaolcsj-ii-s cuta-
neas.
Em muitos paizes dn America do Sul é a cura

ds. chagas a das ulceras extremamente difficil, sen-
do conseqüência da freqüentes nffecções" ão figado
que tornam n'iirn estado de impureza o s_'Hgne e. os
mais fluidos orgânicos; eslg un-iiiento cura tod» í_.C"<st_
do chagas e uicems, ainda ns que contêm rin.^ou
mais annos dc existência, e ainda que tentian. re^is-
udo a indo o tractamento.

E' oois o remédio mais efficaz para curar toda^ as
moléstias cutâneas, ainda que. eiistam desde o ber-
_o; e quando so faz uso do unguento deve-se tornar
algumas pilulas Holloway para juteriormeute {.uri-
flcõr o sangue.

O* casos mais inveterados de hemorrho-^^^-s cedem
a tst? admira-.^l remédio, assim como com «ílle ces-
sam todas as affecções asthmaticas e caihanos --liro-
nicos, por meio de reiteradas unções do dito _->;.<:3a-
to no peito

E' empregado nos hospitaes de Ilesranh<~ r Por
lugal. em quasi toda a America e em muitos outros
paizes. Couta elle quinze auciorísações e privilo-
gios do outros lautos governos da Europa, para sua
introducção nos respectivos Estados e para o seu
ufo nos estabeli-cinientos públicos.

Nunca mo esquecerei da honra que m e fizestes
quando unanimemente,comumsÓYOzqueseesterde
de um a outro limite da America Meridional, pu-
zestes no meu unguento o sello dtí /issa appro-
vação. Dois anuos ha apsnas qao <.- ...írodiizi nn
vosso continente, e já obteve este Tic-sen-O maic.
celebridade do que quolquer outro medicamento.

O imperador da Rússia, por um decreto de ÍN de
setembro de 1853, baseado no parecer do concelho
supremo sanitário da S. Petersburgo, auetorisou o
uso desde maravilhoso utiguento em todos os hospi-
taes militares. S- M. a rainha de Portugal, por uma
ordem re^l de 18 de janeiro de 1853, dignou-se de-
cretar que este ungueato fosse admittido em todos
os seus Estados com grande diminuição de direitos
em virtude d.s infoimações que teve acerca da
eíficacia do curativo de tão soberano medicamento.
Londres.— THOMAZ HOLLOWAY.
IS"1 espeeiaBanente ef_ica*_ para «ss

seg.siuteís Ktolcsí â :!.sí :
Alporcas. j Inflammações internas e
Caimbras. '' externas.
Caílos. Gotas.
Cancros. Frieiras.
Cortaduras. Moléstias das pernas, dos
Moléstias de pelle. |
Ditas do figado e das ar-

lif-ulações.
Kr ipções escorbuticaa.
Hstulas. jSuppurações pútridas.
Frialdade ou falta de ca-1Tinha.

!or nas extremidades. 'Ulceras na bocea.
Vende-se este unguento nos estabelecimentos do

professor Holloway, em Londres Strands 244, e em
New-York; assim como nas principaes boticas da
America Meridional, e mais partes do mundo.

Preço de cada caixinha 15J600, com instrucção
quo explica a maneira de fazer u-o do dito unguento.

Re;-ebe-se as encommendas em casa dc K. C.
YATF.S e C, na rua do Hospicio n. 40-

ÍMMIOO
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CLA I.OCASB11ÍKA)

Traduzida do italiano pela beneficiada.
PERSONAGENS

Sr. De-Giovauí.
O marqufz de Forlypo-
poli

O conde d'Alba-_ioríta. .
Mirandolina, locandelra.
Hortenciaí comediai.tes.

O cavai be^D rie Ripafrata.
Mi. fl

Dejanira y
Eabricio, criado da lios-
pedaria"^,Criado do cavalheiro.

.V scena

Sr. (irará.
Sr. Montaui.
A Beneliciada.
Sra. Noronli:*.
Sra. Julia.

Sr.
Sr.

p_.5sa-.sa cai «:t.:«
em Florcnça.

Freitas.
Militão.

h «sipcilarU.

A. orchestra executará a quadrilha

; i -. : >-•;
31.53-1 KO EffiESD

dedicada á beneficiada.

Scguc-sc a nova scena cômica cm inii-
sica, inlilulada:

OS ÁMOBES M M ü.i8ILLS&EiB0
Perstjnagens.

Rosinlia, sobrinha de. . . Sra. Jesuiua.
Ambrosio, padeiro  Sr. Arcas.
Marciano, cabelleireiro . . Sr. Martins.

Finalisará o espectaculo cmn a representa-
cão da comedia nm l acto, traduzida pcln be-
neficiada, intitulada :

S23_^_i_5__3.5_â: CSâí
OU

Otf Qll ií*,. ._.-.

:*~J?>£^

-uilutdl/dil.

peitos e dos olhos.
Queimaduras.

: Rheumatismo.

1%Aff-1 ** :!p. ;n-< -*-»•31,íF.A
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ríSCt-9Sesíes doifi eatabelecimeníos íosprimeiros e mais .-.creditados
sempre o mais completo e variado' sortimento de roupa feits para hotu___s, senhoras e criAnças
de iodas as edades;"d_ orna iiiâuidade de feítios e fazendas differentes, garantindo o bem aea-
bado e solide-s.de tudo, e mais barato 10 e/° cvs em outra qualquer casa do mesmo gênero ;
encarregam-se de encominendas para fora, etc., etc. O proprietário deste estabelecimento
acha-se habilitado a rivalisar com todos 03 de egual gênero, pois que tudo recebe directa-
mente de Paris, onde tem tres agentes por sua conta especialmente empregado? na escolha das
rouuas que por todos os navio., lhe envia, como se vê dos manifestes dos paquetes e navios de
veüa entrados do Havre, Londres, etc.; e tendo sempre em vista bem servir a seu? freguezes,
esmera-se em reunir o bom 6 barato, bom srcsío q solides.

li im__i5§]aip»Jisifip m mmm
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Reste estabelecimento, já bem conhacir o, se encontram os. objectos pertencentes a
óptica, astronomia, engenharia, marinha, agrimensura, mathematica e chimiea, oçuíos.de
aariz de iodas as qualidades, de theatro e alcance etc.; nimbem ha nesta casa os vidros
de crystaes de rocha (oa peveles de Eseossia); assim como se põem vidros çrr? «>çuio* e tud<
• mais ooncernete a este ramo de nésocio

^-.í-í. h<r.m^nâ - Saccos de tapete pars roupa suja em viagem.
srdl a UU-lACUS»- , ^0isas de esca de couro da Rússia, com

Sobreeasaces de panno preto fiso senave. _.._>_; -t-.-,„ ;_,
Casacas de dito dite \ Paletots maimtoca de panno e alpacs un-
Paletós de casimirti'üe côr, mesclado, áo. permeável po-.cb.e_, polainas do mesmo^

seda preta e de cores, de merinó rcyoide, po- Chapéos bounsrd.s de encerado para viagem,

peline, de alpaca, de sarja, de brim de todas que se tornam recommendaveis pela comm-
« cores, o mais fino que se pôde desejar. dictade que offerecem ; sapatos de borracha

Colletesdetodasasqualidaóes.côresefeitios. }?*?& homens, senhoras e crianças (gra£_ejSi-
Calças de casimira de brim, ganga e de uma immmçao de preço), lima infinidade de bnn-

infinidade de qualidades que não é possiveij «medos de borracha para crianças
mencionar aqui. P<ir$k r&pnintí*Ceroulas de Unho, ubra de gosto ,: -! -" a uCmuüv"

Camisas ae linho, ornais rico que hs. neste > yestuRrios compietos de popeline, fustão,
gênero. __¦__,_' sganga, seda, velludo, etc; paletós para todas

Rooe de chambre. Omer B»acli«. devei- 2-^.^ jaquetinha.*-de panno á ingleza': ctí-
Indo bordado.gosto asiático, obrado capricho. (,amigíiS. «tudo de que se compõe ummt-

Sobretudos acolchoados e de duas vistas {|eilo toikm f3ft wevinmTalmâs de panno, acolchoados, obrn chie. j
Cabans com capuz para viagem, o mais cor— _P5<àF_3Í S^lslíOFeLS_

fortavel que ha ; e outros muitos artigos que-
uão se mencionam por falta de eppaço. | Yestidos á Amazonas para montar a cavallo,

Pí_ _-a v_ a a-f*m \de Vüimo de côrt-s' merinó eganga de todos os
1*id ' acagüM- -• tanianhos; chapéos bounards de seda enfeita-

Malas americanas, com as precisas dnnrasões \ dos de rnnda preta, ultimo gosto ; luvas de
que exigem os paquetes ingleses. ] pelliea a Ia moc-quetaire ç tudo <*Rie se preciíw

Kale chemaín de fer. ,5 para um perfeito ioiletts de montaj.

Na Ma— Grande d__a__maiç_io eos prebos íias «na-
Ias americanas para viagem»

&.SÍ.3 S..s.sâ ... v ;>_:*! fiji; ':i.r-

THâÂTBO LYRÍCQ FLUM!r1£i.-E.
C»9_-p..B_I.i« I.a.iaiii..

2." RECITA DE ASSIGNATURA.

SABBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 1858.

ESTR» Uú SCENA

Mine. Be La-Granfire.
Representar-se-ha a muito applaudida opera

em 4 actos:

CONSUI-TOIMO
DOS

~X7\ r^í) u _i r_ rí__ r\ KKDâ,
18 I

ürs Van Tuyl Bos^vort!. c irmãos dà, consultas Idas os í.ias.

ys
MUSICA DE DCNIZETTI.

PERSONAGENS.

. M'"- De La-Gran-m.Lucrczia Borgia....
Genaro
Duque clc Ferrara..
Mallio Orsini. .....
Gubbetta
Rustiguclo
Vitteloto
Petrucci
Gazclla -.. Sr. Gentili

Coros de damas e cavalleiros,
militar, etc, etc.
Principiará ás 7 1/2 horas.

0 resto dos bilhetes vondem-se no escriptorio
do theatro.

Continua aberta uma nova assignatura por12 recitas no escriptorio do theatro.

Sr. Ballestra Galli.
Sr. Didot.
M"c A. Mary.
Sr. Capnrri.
Sr. Sardou.
Sr. Tosgobbi.
Sr. Marchczi.

banda

THE6TR0 DE S. P„DR0 QE ÍLGi.!tBRÂ.
_££E!\1RAlD\ »0S ARTISTAS-

a Sra- Aíelaí ic Christina do Amaral e o Sr.Pedro Joaquim da Silva Amaral.

SEXTA-FEIRA 5 DE NOVEMBRO
subirá á scena, em h.a representarão, o bem
aceito e applaudido drama, original*portugurz,
intitulado:

Â WS RAÇÃOISPII
C0MT8S EL-REI 0. J0'SÉ.

ou

A MORTE DA FAMILM DOS TAVORAS

Sr Heller.
A Bp-neficiada.
Sra. Clotilde.

Sr. Graça.

;'er.so_igeii5
O conde de ?íens. ....
Maricota, sua mulher. . -
Paulina de Gercourt ....
O barão de Mornac, sou ma-
rido

Josó Jaillon, primo de Ma-
ricota, camponez rústico.

Gustavo, ollicial
A beneficiada espera do respeitável publico

sua generosa protecção.
Os bilhetes achão-sc na rua dos Ciganos

Sr.
Sr.

Arèas.
Milhão.

n. 9. V

THEÃTB0 02 S. J^Ü&HiO.

COMPANllIA DRAMÁTICA NACIONAL
S<»I> a direcção «!«> .sríivta

c.;»5___ai_a,â_A^^__^ã__C3k 33
20.a RECITA DA ASSIGNATURA

SABBADO, G DE NOVEMBRO DE 1858.
Grande; c variado e.spe<*tacs:lo cosuposto ijn

drnma. eoin._i;i e traballlos «Ie. it-isíiwav1"1"
pelo celebre

fcLl IsTiC.aI! r

0 ABUBE SEBP£..T.r. H3f»£S UE BORRACHA
A orchestra executará nma excellente sym-

phpnia, depois da qual subirá á scena o excel-
lente drama em 4 actos, ornada de musica:

*; _. ) V -J 6__»Si:_

DOS

Mmu i

.í. ai_»lM_.í_li?L_t lia ii%K_5_
No ti.ii do 2.° acto, o Arabc dará come_o

aos seus extraordinários trabalhos de
S-_B_P_E_«-_r__0.

No íim do drama
0 HOMEM DE BORRACHA

fará
Kovas e inciiv.is posições e deslocações.

Terminará o espectaculo com a linda come-
dia era 1 acto, ornada dc musica:

UMA LUA DE FEL.
Começará ás 8 horas.

Os bilhetes achão-se á venda no lugar do
costume. (,

ti. ÍM
9

VENDREDI.

I* a r
AUJOURDHUI

Represcntation a 7 1/2
H-aus U_> nonveau paviBlou

Prix d^enlrée 1?? par personne.
LVentrée est Campo d'AcclamarãP.

Deniain Samedi
€í-»a_a«l S»«I pare et nia_..|ué. JL>

EMP. DO-DURIO—RUA D© ROSÁRIO N. Si-

aví- —...¦y.i .-.is *¦.-_£». íi j
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