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Nas cartas e papeis com-
municando-nos qualquer no-
ticia é essencial a assignatura
do informante, pára conhe-
cimento tão-somente dã re-
dacção.
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O Correio Mercantil é propriedade de Mtíniz Barreto, Filhos e Octaviaao,
Qi ai ?_*_*>¦*'
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Nâo se fará restituição das <*£
' artigos que noM .forem **WQfàf,'«
cidos e não sahh'_n. publicar <
dos, nem dns livros *"jue seus *
autores sujeitarem & nossa
critica. ¦***• "u'

CORREIO MERCANTIL.
Rio, 25 de janeiro.

NOTICIAS DIVERSAS.
Chegou hontem da Bahia o brigue de guer-

ra ÍYancez Zebre, que dalli sahiu na manha
do 19.

Por elle tivemos noticias de Sergipe do dia 18.
¦Suas Magestades devião seguir a 19 do Ara-
«aju para a Estância, a 21 deixar Sergipe, a 22
peia manhã chegar ao morro de S. Paulo e
-dahi seguir immediatamente para Valença.

A corveta D. Januaria e à, canhoneira Itaja-
hy sahirão da Bahia a 16 para irem enr.ont.rar
Suas Magestades. Na Itajahy fora o Sr. Parker,
chefe da estação naval.

Di^-ia se que o Sr. Pènna também seguiria no
dl» 20 para o morro deS. Paulo.

Chegara ã Bahia no dia 11. no vapor austria-
,fco Elisabeth.a ar-hiduque Maximiliauo, vindo
directamente da Madeira.

O Sr. Penna foi visita lo a bordo e oftevecer-
lhe hospedagem no palácio do governo. Mus o.
príncipe já tinha desembarcado incógnito pnra
ver a cidade. Mandou no dia seguinte agrade-
cer as offertas do presidente pelo seu ajudante
de cn_*>po. ,

A ar<»hiduqueza Carlota ficou na, xvi&deira por
motivo de saúde.

0 Dia.rio de 14 diz q seguinte a respeito do
prir.cipe:

ii Antes de hontem passeou por varias ruas
tlesta cidade e dirigiu se até o Boinfim um
personagem moço, louro, trajando um toilette
branco, em um carro puxado a quatro cavai-
los e acompanhado do cônsul >-.u~triaco e de
outro represeutaute da Áustria, sef-umio
afSrmavãa Trazia no chapéo fino do Chili uma
fita azul clara, e denotava pelos ares e manei-
ias uma origem altamente aristocrática, pelo
que parecia, e dizião todos, era Sua Alteza o
Sr. archiduque Maximiliano, que conserva o
incógnito para poder, fdrade todas as etique-
tas e honrarias devidas ã sua alta posição, via-
jsr e apreciar os logares por onde passa.

s Consta que Sua Alteza principiou hontem
•seus passeios pelo nosso pittoresco recôncavo,
para p que fretara um dos vapores da compa-
nhia Bahiana que o devia transportar á diversos
logares.

o E como o publico talvez deseje ter alguma
nofecia biographica e geueologica^a respeito de
Sua AUeza, aqui transcrevemos do almanack
da Gotha do anuo passado o seguinte trecho :

a O Sr. aichiduqUH é irmão do actual impe-
Tador d'Áustria Francisco José.

« Sua alteza oarchiduque FernandoMaximilia-
no Jot-é nasceu a 6 de jullm de 1832, é filho do
archiduque Francisco José : é governador geral
do reino lombnrdo-venez'ano; é vice almirante
e commandante em chefe da marinha imperial,
«3 proprietário do regimento do uhlans austria-
cos n. 8, e chefe do 3o regimento dos dragões
prussianos. Casou se a 27 de julho de 1857 com
a archiduqueza Maria Carlota. nascida a 7 de
junho de .810, filha do rei dos belgas.

et Consçta que sua alteza viaja com fins de
instruir-se, pois é cultor apaixonado da histo-
ria D'atural. »

0 príncipe aceitou apenas um baile na casa
do cônsul austríaco, e no dia 14 á meia-noite
seguiu no vapor Elisabelh para os llhéos, donde
tacharia lentameute para esta corte.

Tinhão fallecido uu B^hia. os dous engenhei-
tos Whit e C-.x e alguns operários da estrada
¦de 'erro, victimas da febre amarelia. No hospi-
tal do Mont-Serrate havia 25 doentes da mesma
moléstia.

Nos últimos dias derão-se casos de morte re-
pentina, talvez pela estação extremamente cal-
*-U0S'*» -r -

Falleceu o velho porteiro da alfan.lega, Jose
Mãrcêllinô dos Santos. .

Foi íSaa8Siuado em Iriquitia (Cachoeira), o
•Sr. Francisco Xavier -Ferreira, casado e com
fllhõ.. . . _

A 17 reunirão-se os accionistas da cnixa
União Commercial A direcção apresentou uma
proposta de reforma de estatutos, em que so-
bresahem os s-eguiutes pontos:

i.i Couvert-ão do capital do estabelecimento
em fundo fixo.

2.» Tornar-se a caixa especialmente hypo-
thecaria. reduzindo-se a maior parte de suas
transacções a hypot becas de propriedades e a
en-prestimos de penhores.

3." Reducção d» numero dos directores a
cinco.

Depois de uma pequena discussão, em que
ton árâo parte os Srs. Dr. Sidustiano Froes,
José Antônio de Freitas, Gomes Costa e Dr.
Abcanio, foi approvado um requerimeuto do
Dr. Fróes, adiando u matéria para uma. sessão
que deveria, ser convocada para o dia 27, sendo
sujeita entretanto ao parecer do uma commis-
sâò.

0 Diano, em um artigo da novaredacção so-
bre a crise bancaria dalli. diz que a direcção da
Reserva Mercantil convo.*ára assen.bléa geral,
para lhe propor a aceitação das alterações de-
cretadiis nos seus estatutos pelo ministério da
ftizen-.a.

O vapor de guerra Amazonas chegara a Ra-
hiu.'.. 12.precedente de Sergipe Foibuscar car-
vão pura a esquafliilha imperial. m

Até 10 peln manhã ainda alli se não avistava
o paquete, portuguez Rru.iil.

De Pernambuco temos datas até o dia 12, em
que d. lii sahiu o brigue Zebre.

Hi via chi-gado uma ponte deferro abordo do
navio S. Thomaz.

— Por decreto de 17 de dezembro de 1859 o
ministério do império, attendeudo ao que lhe
representou o gerente da companhia brasileira
de paquetes a vapor, alterou as condições dos
contratos cel«-brados c.m a mesma companhia
em 1H55 e 18í.8.

Por esse decreto conservou-se o subsidio da
linha do sul ató Porto-Alegre.

Supprimiu se uma viagem mensal a Monte-
vidéo, diminuindo-se assim -IS-dOoS annuaes

Cada viagem redonda do norte, pelocoutrato
de 1855, custava--7 000.S; pelo decreto foi eleva-
do esse custo a 32:0oug. dando um.augmento
annual de l_0:000g, visto que são 2-1 as viagens
redondas. .

Portanto, deduzindo-se a despeza que dimi-
nue na linha de Montevidéo. o augmento effec-
tivo da subvenção importa em 7_.000g.

Accresce que o governo obteve da companhia
quitação de 104:000$ que lhe devia por viagens
atrazâdas para Montevidéo e augmento no nu-
mero rias passagens gratuitas para passageiros
do estado.

Cumpre observar ainda que o governo alcan-
çou da companhia a seguinte concessão:'
quando os dividendos delia excederem- de
12 %, deduzida a quota para fundo de reserva,

Itodo o excesso reverterá para os cofres pu-
iblicos. - •  . •

O fundo de reserva não pdde exceder de 2/3
do capital. -• - - ¦ ¦ ¦ '

Este novo contrato ou prorogação dos ante--
riores vai até dezembro de 1866: os anteriores

.devião ir até flns de novembro de 1865. E' por-"
tanto a prorogação sdmente de anno e dia.

Attendendo-se ao <rue a companhia havia re-s
querido ao corpo leg-slativo, este acto do Sr.
ministro do imperio ó verdadeiramente econo-
mico e fiscalisador, e póMe-se dizer que desta
vez não foi iUudida a confiança das câmaras,
quando em logar de fazerem por *i os augmen-
tos requeridos auturisãrão para isso o governo.

— A colonisação no Rio Grande do Sul ó uma
verdade. Alli prospero.', tanto os núcleos colo-
niaes fundados pelo governo da provincia, co-
mo os núcleos estebelecidos pelos particulares.

São elles em numero de 15 com uma popüla-
ção de 20.465 pesS"as. .

As colouias do governo provincial são 8: S.
Leopoldo. Nova Petropolis. Santa Cruz. Santo
Ângelo, S Pedro de Alcântara, Santa Maria da
."Boca oo Monte, S. Pedro das Torres e Monte-;
Alverne.

; S. Leopoldo, como bem diz o Sr. Antâo no
seu relatório, não é hoje propriamente uma co-
lonia; é j _ um municipio agrícola, rico e »buu
daute. E' o celleiro da provincia que também
já auxilia esta corte.

Sua população livre é avaliada em 15 295 ha-
bitantes, pertencendo 12 500 desses á popula-
ção colonial. Para alli afllue constantemente a
emigração estrangeira. Seus prazos, que eus-
tdvão 5ü<*, hoje se vendem por l:500g, termo
médio.

Sua exportação de gêneros agrícolas e ma-
nufacturados cresce de anno a anno. O seu
valor approximado tem sido:

1843 311:320^896
1844 382:555f|o52
18 iõ ¦ 893:28-£7_0
1848 a 1849 45O.000$0uO
1S53 000:000^000
1857 822:837gu00

Hoje calcula-se que seus produetos passão
de l,000:000g.

O Sr. Autao diz a respeito desta colônia, no
relatório de 1859:

a Fallar dos seus districtos coloniaes, é dizer
tudo quanto éo próprio municipio; e para des-
creve lo basta cousidera-lo sob o ponto de vista
de sua exportação agrícola. S. Leopoldo é in-
questionavelmente o celleiro da provincia. Suas
principaes linhas estão comprehendidas nas
duas freguezias que se denominão S. Miguel
dos Dous Irmãos e S. José do Hortencio. Os
primitivos núcleos coloniaes, como sejão Cam-
po Oriental, Feitoria Velha, Guary e Andante
estão encravados no território da fregueíia de
S. Leopoldo. Atravessão o municipio dous rios
navegáveis, para realçar mais a sua importan-
cia. o rio dos Smos e o Cahy. Os tributários
Feitoria e Cadôa so* offerecem navegação no

: inverno e pouco acima de suas barras. O rio
dos Sinos é navegável até â villa de S Leopol-
do em barcas de vapor e canoas grandes, e dahi
á colônia do Mundo Novo em pequenos lan-
chõ *s. Servem no seu trafico constante 50 lan-

] chões, afora os que vão desta capi-al era de-
manda de produetos agrícolas. A exploração

I está feita até o municipio de Santo Antônio.
« O Cahy, vindo dos campos de Cima da Ser-

ra atravessa <> quinto diftricto de S. Leopoldo e
banha o terceiro. E' navegável desde a sua
barra até o porto de D. Theodora, ou do Ber-
nardo Matheus. onde embareão seus gêneros
os habitantes dos districtos coloniaes da fre-
gueziarie S. José do Hortencio. Na estação do
estio porém, offerece a navegação deste rio al-
guns embaraços desde a barra do arroio Mara-
tá até o indi ado porto do Bernardo Matheus,
nadi-tancia de duas léguas, pouco mais ou me-
nos. No tempo de. inverno oslanchõ^s uavegão
até o passo da Esperança, na picada Feliz O
trafico deste rio é feito por nove lauchões, afora
os que vão desta capital em demanda de pro-
duetos. S. Leopoldo cumpreheude uma super-
ficie de quasi 80 léguas quadradas; e, pois, na
posse de um solo variado, entre as fraldas de
duas serras cobertas de matos, e.. atravessado
por itinumenis arroios que se vão confundir
com duas artérias navegáveis, tem com profu-
são f«.utes de riqueza para o desenvolvimento'
de sua industria agricqlaè manuf*ctureira.»-ob
a iutíuencia de um clima benéfico e os auspi-
cios de uma natureza pródiga de seus dous,
h je vive na abuudancia e produz com prodi-
giosa fertilidade quanto nos dá a zona equato-
rial h dos trópicos

Os seus 18 districtos coloniaes se compõem
de 1 56rt prazos; e. sendo cada um de 160,000
braças quadradas, formão uma área superfici«l
de 250,880.000 braças quadradas, ou 28 léguas
quadradas, quasi exclusivamente oecupadas
por colonos agrh.olas e industriosos.

a A colônia de Santa Mana da Bf>ca do
Monte é um núcleo de colonisação expontânea
e nacional Compõe-se de 101 br»sileiros e 41
estrangeiros, que se estabelecerão em terras

Ido municipio de Santa Maria e Cruz Alta, ejá
, cultivão 446.300 braças quadradas.

« As terras sa» boas Os colonos, porumal-
queire de feijão semeado teem colhido -28 ; por
um de milbo 67 ; por um de trigo 12 e por um
de cevada 1.3. . ..

A« colônias particulares são 7: Mundo Novo,
Soledade Estrella,Conventos,Mariante,S.Lou-
renço e Pedro II.

A repartição encarregada dos trabalhos da
estatística no Rio-Grande do Sul conseguiu,
organisar o censo daquella provincia, faltando
somente a população do municipio das Dores e
de SanfAnna do Livramento.

Achou-se:
População livre .... 271,667

-Escrava. . .%. . . . 70,880
Total. . . ..:.. . . v 282.547

Ha, portanto, 1 escravo por cada 3 8/10 pes-
soas livres.

Na população livre os sexos se equilibrarão.
Ha 105 309 

"pessoas do sexo feminino para
105 358 do masculino.

Na população escrava ha 31,600 mulheres
para 39,-80 homens.

Communicão-nos o seguinte

FOLHETIM.
i, i. mmm*Je*S*ams>*-r

O capitão da galera americana Sea Serpent,
chegox -.,--_-- --

referiu qüe
que chegou a este porto no dia 9 do corrente,

ás 11 horas da manhã de S0 de de-

zembro, eraia.; de 35°N. e long. dè280 10'O**|
•soffrôra o seu navio-um choque-,como se tivêS-;
se atravessado por umbt-meo dè-arôa.^ "- • "

O commandante da corveta russa Possa-
dinik, quo se acha no nosso 'porto*.reftjrò 

q*ue*
no dia 29 de dezembro, ás ; 11 horas da noite,
em lat. de39° N (e não 59° como _e publicou, o'
que seria impossível) • e long. de 28° O soffrôra*

.igual choque, como.se também atravessasse.a;
corveta um banco oe arêa. * * • - ~ - ;

E* um phenomeno digno de estudo.
«Convém "lembrar 

que al*.t. 89° N e long.
28° O é pouco mais ou menos a posição do ar-í
chipelago dos Açores. E».s8S ilhas são de for-;
maçao volcanica e o fundo das águas vizinhas
sujeito a variações notáveis. ' -'•

o E' conhecido o facto de uma fragata ingleza
que, navegando naquellas águas, deparou re-
pentinamèfite com uma • ilha desconhecida e

2ue 
não vinha marcada em nenhuma das cartas i

aquellas paragens. O commandante saltou em
terra e arvorou <> pavilhão britannieo, tomandoJ
posse daquella terra em nome do seu governo. •

* Dias depois a ilha encantada desapparecia*
da/superficie das águas! - ¦':¦¦''

A geologia explicou então o facto; porque
não o explicará também agora?* ¦' -•<»•'

Sem medo da comiiietter g-rande erro se
pd ie suppor que, ou uma erupção volcauica
submarinha creou um novo banco, ou lia no

; ponto por cima ou perto do -qual passarão os
dous navios a 12 horas de interyallo, um tra-
balho subterreneo de lava -em fusão, ;que se:
manifesta á superfície do -mar. a, interyallos,,;
produzindo os choques que os.mesmos navios
sentirão. A'.sciencia,compete esclarecer a ver-
dade, se for possível. » .-. *.-: „ -.

Segundo noticia o Baltimore Weekly Sun,
o Sr. Yancey, ex»rninistro americano nas repu-
blicas do Prata, que acabava de ehegar.aiWtts-:
hington.levara um magnífico presente-do gene-'
ral Urquiza para o commodore James-iB.'
Bowlm, que commandava as forças norte ame-
ricanas que subirão o Paraná.

A dádiva do general Urquiza consiste em.
uma caixa de rapo de,ouro artisticamente la-
vrada. •* ¦'. ú s

A tampa é circulada por 42 brilhantes, tendo
no centro também em brilhantes as letras J.-B.
B., iniciaes do nome do commodore. • >*»¦ - >

A caixa tem, além disso, dentro efdra varios
dísticos. ; * - - ¦« ¦.,.*:•.

A folha americana avalia o presente em 5,000-
dollars, ou 10;000g da nossa moeda. .: -.--•.

—! A junta qúahficadora" dá -freguezia" de|
S Christovão terminou hontem os seus tra-;
balhos. ~:

Nesta freguezia sente-se grande falta de
água.

As bicas estão collocadas a grandes distan-
cias, e algumas só dão água a horas mortas
danoite. .... ,_<•

Adoptou-se agora um novo systema de
vehiculos, que augmentão ainda mais a diffi-
culdade do transito em certas ruas e poein-de--
veras emriscoas pernas de quem passa. São uns
carrinhos de ferr_ puxidos -â mão, com que^
os negros transporta.) volumes pesados.e quasi'
sempre por cima da calçada. . ..... . \

A gente foge apressada, e quando o perigo
é grande recalcitra. Mas édebalde. Ha sdum.
remédio — coser-se com a parede e recommén-"
dar-se a algum santo de particular devoção,;
para escapar áterrível entaladella., {, i; 

'

Já tem havido muitas queixas contra o sys-
tema e contra o pouco zeio dos conduetores.
Niuguem faz caso disso.

Se os fiscaes não passeião! Qüe lhes importa
que haja risco de quebrar as pernas na rua?!.-. -

Ha na rua do Hospicio uma casa onde
diariamente se martyrisa uma pobre criança
de 8 a 9 annos de idade, orphã de pai e mãi.

A infeliz victima, além de apanhar copstah-;.
temente, passa dias inteiros em forçado jejum.-* Parece que a autora de tudo isso não. tem*
antecedentes que a abonem. >j ví_ ~

A policia em todo "o caso deve intervir. As
nossas.leiSvOS nossos costumes repellen-esses,

-. restos de usanças barbaras, quê devem, deaap--
t parecer de uma vez para sempre.. • V, »&¦_ ,
| —Roubarão de uma casa do Sacco do Alferes
objectos de ouro e brilhantes no valor de

j 1:800{J. Mais ávido e menos cautehiso que os
seus companheiros, o ladrão.deixou ficar, a pro-

i pria carteira contendo o seu titulo de residen-
. cia e o s^u passaporte. . . .;

Nem tanto era necessário á policia, julgamos,
para seguir com segurança os.vestígios do
crime. ain

Queixou-se hontem um anonymo, pelo
Jornal do Commercio, que se demorão'sem-ne-;

, cessidade cargas suas na estrada, de ferro.
A queixa, ao que nos consta, parece referir-se
a 50 saccos de carvão que existem ha tres ou
quatro dias na estaçfio de Queimados.

Somos informados de que a causa desta de-
mora tem sido a afiluencia de maior quanti-
dade de café nestes últimos dias, afiluencia ex-
plicada. pela secca que temporariamente me-
lhora as estradas contribuintes das estações,
da via férrea. . .. .. ..-* »

Os vinte carros que compõe cada trem de,
cargas teem vindo com a lotação comple.ta; e,
não seri>i. razoável prejudicar o café ouproduç-".
tos semelhantes para transportar carvão, quer
não se estraga com a demora de alguns dias.

Consta-nos que alguns dos trabalhadores
portuguezes. presos ha ilias por desordens-na
2a secção da estradado ferro, logo depois: se
apresenta ão na linha alliciando os jornaleiros.
pacificos, ameaçando a varias pessoas que di-

.rigem o trabalho e insinuando, sem duvida
falsamente, que gozão de certas protecções.

' Estn facto dove attr-hir a mais séria attenção
das autoridades locaes e mesmo do governo...

Se das averiguações não resultou iaculpação
suflSciente para reter os presos, mui.bem forão

j elles restituidos á liberdade : não seremos nun-
ca os advogados da prisão arbitraria.. Mas o

. facto de se demorarem na linha dos trabalhos
i homens que alli não se occupâo, nem vencem
i salário, e isto em logares ermos, onde não ha
i um sd morador além dos jornaleiros da estrada
i de ferro ; o facto de se oc«*uparem no empenho
¦ dé perturbar o serviço, todas estas circumstan-
: cias merecem ser averiguadas. Procedem: de
i motu-proprio esses homens, que, acostumados
j a ganhar o pão de cada dia, no entanto agora
- fazem vida de promover motins e seduzir os
; que trabalhão, para que se tornem, como elles,
• ociosos.

As circumstnncias, a natureza dos logares,
o algarismo da população operaria que reside

. naquelles matos, tudo merece a attenção das
autoridades. *¦

—• Um preto, escravo do Sr.TiCente Porto,
estando hontem á tarde bastante embriagado
no cáes dos Mineiros, escorregou e foi ao mar.
•Na queda batt u com atesta em uma pedra que'abriu-lhe uma profunda brecha :no supercilio.
í Foi convenientemente soecorrido.

ESTATÍSTICA, da cidade.
Metcorreloj-la.—Observações meteorologi-

cas nas horas de maior variação da tempera-
trará.em 24 do corrente. rrj

. Horas. Th. cent. Th. Fahr. Bar. a 6» Hyg. de S.

— Sitiuntur aqua. : .f-v
Os habitantes dã rua das Marrecas suspirão

por água, clamando no deserto. Bemaven-
jturadoff. os que choravào petas cebolas do
•Egypto, porque ao menos tinhão quem os h-
Ivrasse da sede. Maa ninguém se importa com
ias pragas dos sedentos marrequeiros, que por
iniais que mechâo nas torneiras não logrãa ver
cahir a menor gotta.Os vizinhos desconfião uns dos outros e en-
vião mensagens repetidas ás casas contíguas
pedindo que soltemo liquido almejado. Lá urna
ou outra vez ha repiques de alegria, parque

iernfim nas torneiras ha alguma ração de
pingos. ,, .

— Foi nomeado collector das rendas geraes e
provinciaes de Vassouras o Sr. Amaro Pacheco
'Sobrosa, por. ter sido exonerado daquelle em-
prego o Sr. Estevão José de Siquepa.

1 -'ii. Houve hontem á tarde fio cies do Pharoux
uma seenaj de ¦ bebedeira, das costumadas na-

,qu«-lie logar. ' . -
: Um marinheiro, que nos dizem ser america-
no. julgou de sua alta recreação, atteuto o es-

;tado em que se achava, entender com gregos e
[troianos,-:não lhe escapando ató uma senhora,
;a qüèm maltratrou e rasgou os vestidos.
\ IuterveiUi, como era natural, a patrulha, e o
valentão recebeu-aa soeco. ¦'"

t Houve grande agglomeração de curiosos
para verem e applaudirem as façanhas do be-

jbado. Nioguem. porém, soecorreu a senhora
quando foi insultada.

São cousas desta mundo.
Os soldados mostrarão-se a principio pa-

cienteB, chegando até um a ficar ferido no
irosto. ¦ ¦» 3
S Entenderão depois que era tolice — es per-
diçar cera com ruim defunto—, e derão pran-
chadav ¦-.'••

| O homem achou essas razões mais convin-
centes do que as verbaes, e a chorar em ber-

-reiro deixou-se levar para o xadrez do destaca-
m.nto da praia de D. Manoel.

\ — Honlem ás 31/2 horas da tarde lançou-se
ao mar, do estaleiro dos Srs. Miers Irmãos <Sz

íMaylor, na Gamboa, o caixão que vai servir de
ipo-ta ao dique da.Ilha das Cobras.
í — Rèuniu-se no dia 23 do corrente o conse-
Iho da sociedade Estatística do Brasil, sob a
presidência do Sr. marquez do Mont'Alegre,
-achando-se presentes ps Srs. conselheiro Mariz
jSarmento, Drs. Bernardo Azámbuja, Burlama-
>que. Pereira de Barros, Brandão e Nascentes
jPh-to, Azeyedo, Fernandes. da Cunha e José
'Azambüja. '.,,
'¦ Forão approvadas as seguintes propostas: »

Do Sr.Dr. Bernardo-Azambüja. para que á
vista do estado provisório em que aioda se acha

ja execução dos estatutos, fosse licito a qual-
quer membro dá sociedade fazer propostas para
sócios éffectivos, independentemente de exhibi-
«çãodasprovas exigidas pelosmesmpsestatutos.

Do mesmo senhor, para que o Exm. Sr. pre-"sidente seja autòrisado a nomear os membros
.que, devem compor a secção central e a com-
missão de contas. .....

Dó mesmo senhor, para que se recommende'â'secção 
central que um dos seus primeiros•trabalhos verse de preferencia sobre a esta-

jtistica da população do Bio de Janeiro.
Do Sr. Azevedo, para que a cobrança das

mensalidades dos sócios comece do mezdeja-
* neiro. corrente em diante,
i Do -mesmo senhor, para que a secção central
seja encarregada de resolver a seguinte ques-

jtão: Quaes os meios mais convenientes para
«levar se a effeito o estabelecimento dos cheu-
ilos filjaes da sociedade Estatística nas provin-
iciai? do império? .
, . Do Sr. Dr. Burlamaque, para que o conselho
ávoque a si. as, memórias escriptas por tres
dós sócios encarregados da organisação do pro-
gramma que deve servir de base aos trabalhos
da sociedade. ...

O, Exm. Sr. presidente, satisfazendo ádelibe-
ração.do conselho, nomeou os seguintes Srs.
para a secção central e para as duas commis-
soes abaixo mencionadas:

*' Secção central.

22

1.9 Barão de Muritiba.
2.°C!onselheirb Pedro

garde. • .-•<•••
;3->.Dr. Frederico Leopoldo César Burla-
maque. , »-

4.<*.Dr. Gabriel Militão .de Villa-Nova
chado.-

5.° Dr. Luiz da Silva Brandão.
6.° Joaquim Antônio de Azevedo.

Commissão de pesos e medidas.

de Alcântara Belle-

Ma-

Conselheiro Cândido Baptista de Oliveira.
Dr. João Ernesto Viriato de Medeiros.
Conselheiro Manoel Feíisardo de Souza e

1.°
2
3.o
Mello. . --, .

4 ? Conselheiro Alexandre Maria de Mariz
Sarmento. t- .- ¦'"'-.- 

"¦-¦

5.° Dr. José Maurício Fernandes Pereira de
Barros.

Commissão de contas.
l.o Antônio Luiz Fernandes da Cunha.
2.°.Manoel Paulo Vieira Pinto.
3.o José Albano Cordeiro.

*¦"- Celebrão-se hoje missas:
Em S. Francisco de Paula, ás 8 1/4 horas-

pela alma de Luiz Gonz«ga de Moura;
No. Sacramento, ás.8, pela de Maria Luiza

Eugenia Beaugrand.
¦-— Espectncuíos de hrje:
(_»f nin : sio. — (Em beneficio) .4 dama das

camelias, drama, è A filha mais velha que o
pai, comedia.

: S. Pedro. — (Em beneficio) André Gerar d*
o gravador, drama,* Precisa-se de uma mulher
para viajar, comedia, e um dansado.

Fabrica «de cerveja. — Toca a orchestra
dos allemaes durante a tarde.

Correios. — Partem hoje os de íguassú e
Sapucaia. Amanhã o de Minas.

Loteria. — A que tem de extrahir-se no
dia 27 é a 17»- pára o recolhimento de Santa The-

i resa.

7 dajnanh. 26 - 78.80 754,84 96
da tarde 2S,7 83,66 754.35 94

5 . - 28 82,40 753,01 91
. Céo encoberto em cirrus e cumulus, aragem

de NO de manhã; á tarde cirrus cumulus por
todo o céo, montes levemente nevoados, vento
regular de SE e SSE.

Matadouro pui-IÜeo. — Matárão-se para
consumo da cidade, no dia 23 do corrente, 154
rezes e 3 vitelas, a saber:

De Mello e Souza, 50 rezes pesando 17,612
libras, vendidas: 4 quartos a 200 rs. a libra,.
28 a 180 rs., 90 a 160 rs.,38 a 140 rs., 32 a 120 rs.,
4 a 100 rs. e 4 a 80 rs. ¦' -\

De Seixas e Comp , 18 rezes pesando 7,428
libras, vendidas: 10 quartos a 180 rs. a libra,
12 à 170 rs., 4 a 165 rs.. 19 a 160rs., 10 a 150 rs.,
13 a 140 rs e 3 a 120 rs.

De Noronha, 17 rezes pesando 7.980 libras,
vetididas: 28 quartos a 180 rs. a libra, 20 a
16o rs. e20 a 140 rs

00 agente ofi-eial. 15 rezes pesando 6.118 li-
bras, vendidas: 4 quartos a 180 rs. a libra, 4
a 170 rs., 22 a 160 rs., 8 a 150 rs., 18 a 140 rs. e
4 a 130 rs.

De Gabriel Ribeiro Al^es, 1- rezes pesando
Ô.15, libras, vendidas: 26 quartos a 1«0 rs. a
übra, 10 a 170 rs.. 4 a 130 rs. e 8 a 120 rs.

De Eugênio José de Paula, 11 rezes pesando
3.798 libras, vendidas: 10 quartos a 160 rs. a
libra, 8 a 140 rs., 20 a 130 rs. e 6 a 120 rs.

De Arôas e Comp., 11 rezes pesando 3,320 li-
bras, vendidas: 8 quartos a 160 rs. a libra, 8 a
140 rs., 20 a 130 rs. e 8 a 120 rs.

De Couto Júnior e Comp., 10 rezes pesando
3,644 libras, vendidas: 10 quartos a 170 rs. a
libra. 12 a 160 rs., 10 a 140 rs e 8 a 120 rs.

De Dantas -e Comp., 10 rezes pesando 3,124
libras, vendidas: 36 quartos a 140 rs. a libra e
4 a 100 rs.

•ü-nspltal da Santa casa «i*» lliserl-
cou-t-l* e Ci-ffernn--»-» amicx».— Movi-
mento do dia 23 docorrente.

Existião 957 doente»
Entrarão 60 »
Sahirão 40 »
Fallecêrão 1 »
Ficão em tratamento. 976 -

O fallecido foi de tubereulos pulmonares.
As enfermarias forão visitadas pelos Srs. Drs.

Pereira Portugal. Manoel Feliciano. A. da Cos-
ta, França, Cattá-Preta, Lima, Feijd, José Ma-
riano, Godoy Botelho, Brandão, Diogo, Re-
gadas, Manoel Silveira, Xavier da Veiga e Au-
gusto dos Santos.

Onl-t-arlo.—Sepultárão-se nos cemitérios
publicos no dia 22 do corrente 27 pessoas li-
vres, a saber:

Luiz Affonso de Barros, portuguez, 33 aunos,
solteiro. Hepatite.

Maria, filha de José Marques Galvão Ferreira,
fluminense, 10 dias. Gastro-enterite.

Cândida Adelaide da Silva Toscano, portu-
gueza, 35 annos, viuva. Miehte.

Maria do Rosário, africana, 90 annos, soltei-
ra. Velhice.

Manoel Luiz da Silva, fluminense, 25 annos,
solteiro, Elephantiases.

Jacintha Rosa, portugueza, 50 annos, casada.
Entero-.-olite.

Luiz Coelho, portuguez, 32 annos, casado.
Pneumonia.

Manoel Joaquim Cidade, fluminense, 42 an-
nos. casado. Diarrhéa.

Eufemia, fluminense, 71 annos, solteira. He-
pato enterite.

Silveno Antônio Rodrigues, fluminense, 54
annos. Febre perniciosa.

Bonifácio José do Andrade, fluminense, 40
annos, eas «d». Tuberouios pulmonares».

Floriano José dos Santos, fluminense, 36 an-
nos, solteiro. Hypertrophia. • -• "¦

Carolina, filha de Clementina Rosa, flumi-
nense, 4 annos. Coqueluche. -• ' o ¦ ~

José, filho de Augusto Mairesse, fluminense,
1/2 anuos, Tuberculos mesentericos.
Francisco, fllho de Manoel José Nunes, flu-

minense, 7 dias. Mal de sete dias.
Mamei, filho do finado Manoel de Oliveira,

fluminense. 7 annos. Angina.
Rufina. filha de Fehppe Nery, fluminense, 3

annos. Varíola.
Claudino, filho de Militão Antônio Maia, flu-

minense. 9 mezes. Rachetismo
Alfredo, filho de Pedro Maria Migon, flumi-

nense, 13 mez«3 Convulsões.
Maria Isabel, fluminense, 10 annos. Tuber-

culos pulmom-res.
Um recem-nasci lo, remettido pela subdele-

gacia do Sacramento, encontrado na porta da
frearuezia.

Paulino, exposto da Santa Casa, fluminense,
mez. Hepatite.
Estevão, exposto da Santa Casa, fluminense,

26 di»s Stomatite.
Dnniel, exposto da Santa Casa, fluminense,

24 dias. Catarrho pulmouar.
Antônio dos Santos, portuguez, 52 annos.

Tuberculos pulmonares.
François Loup, francez, 31 annos. Idem.
Pedro, fllho de João Francisco Ferreira, flu-

minense, 14 mezes. Convulsões.

Sepultárão-se mais 7 escravos, sendo 1 de
lesão orgânica do coração, 1 de tisica, 1 de
gastro entero-colite, 1 de enterite, 2 de tuber-
culos pulmonares e 1 de apoplexia.

No numero dos 32 sepultados nos cemitérios
publicos estão comprehendidos 12 cadáveres
de pessoas indigentes a quem se deu caixão,
conducção e sepultura grátis.

Dia 23.—Sepultárão-se 17 pessoas livres, a
saber:

Maria, filha de Bartholomeu dà Silveira, flu-
minense. 4 annos. Gastro-enterite.

João, filho de Paulo Augusto Madeira, flu-
minense, 4 annos. Gastro-enterite.

Manoel, filho de Manoel Cabral, natural da
ilha de S. Misrueí, 6 a 7 annos Entero-colite.

Rosalina, filha de Bernardino José Pimentel,
fluminense. 41/2 mezes. Febre perniciosa.

Alfredo, filho de Joaquina Rita do Jesus, flu-
minense, 18 mezes. Dentição.

Conegundes, fluminense. 18 mezes. Bexigas.
Manoel, filho de Manoel Silveira Vieira, flumi-

nense, 3 annos. Sarampão.

Francisco, fllho de Francisco Martins, flumi-
nense, 4- annos. Gastro-enterite.

j Perpetua, liberta, remettida pela policia,
africana. Apoplexia.
í Um innocente encontrado morto, remetudo
pela policia. Tuberculos mensenterices.

j Josó, exposto da Santa Casa, fluminense,
dias. Gastro-enterite.

;, Uma criança encontrada na roda morta. Sem
.declaração.
j Joanna, exposta da Santa Casa, fluminense,

1 anno. Diarrhéa. »
! Uma criança encontrada morta na roda. Sem
declaração.

Esmeraldina Carolina da Silva, fluminense,
50 annos. viuva. Febre perniciosa.

j 
* José Moreira dos Santos, portuguez, 22 an-

nos. solteiro. Typho.
Alfredo, fllho de Cândido José da Silveira, flu -

minense, 19 mezes Erysipela.
Sepultárão-se mais 8 escravos, sendo 1 de

abeesso, l de rheumatismo. 1 de co«,uelu>he,
,1 «le febre perniciosa, l de tuberculos pulmo-
inares, 1 de congestão cerebral, l do tuber-
;Culos mes.ntericos e l de vermes. _ •¦ •

No numero d««s25 sepultados nos "íem.terios

publicos estão comprehendidos 7 cadáveres
de pessoas indigentes a quem se deu caixão,
conducção e sepidtura grátis.

0 REI DOS MENDIGOS.
ROMANCE HISTÓRICO

POK

Paulo yévtal.

PRIMEIRA PARTE.

<£) imque c o tnent.tgo.
(Co.itimii.do d» n. 19.)

IV.

O ADTIO DE SANTO ILDEFONSO.

Nns classes mesmo as mais aviltadas, resta
sen,pre um at. mo de senso moral. Por mais
peqn.n» que seja, por mais enterpecido que o
Buppophâo, ess-e aiomo pôde ser posto em mo-
vimeiito au choque de certas emoções. O cora-
cão dos bahdi.it s vibra pela coragem; a alma
deum rnenrtig-o pôde estremecer aocontacto
da generosi-iade.

Não é niuito de admirar, porque delia é que
elles vivem.

Os nossos mendigos de Sevilha não tinhão
absolutamente esperado c. usa algumadaquelle
pobre rapaz, cujo traje não ..anunciava decerto
opulencia. A principio t.miárão-o por um ho-
mem com quem se | <3 ie zombar impunemente;
qepois. desens.ai.hdos ris r«.nei.t« nelo olharciepois. desenganados de repente pelo olhar
nnne que falseara de suas palpebras abertas,esperavao que lhes cahisse eirTeima uma tormetita de pranchadamia de pranel^das. a comedia que começa-
fiw/í)« 

a re^re3«'tsr uão tinha p.,r fimsenão
,«.„• ise8('a_Mr »o castigo merecido. Todo o
n.m a p,':lt,a" ferve-se instintivamente das
•-spinbo heriça os dardos, n ^rnrirr. en-C(

viâtiP«Kblie"ía os daru°s« o carneiro en-ata as pontas, e a doninha exhala fugindo

aquelle gaz asphyxiante que a naturesa lhe
i deu como salva guarda. Os mendigos fazi&o
, como os animaes. defendião-se ; aquelle con-
í certo de lamentações era a sua arma.
! Quando elles virão o juven desconhecido
abrir o uzado gibão e tirar a sua magra bolsa,

i tiverão vergonha e remorsos.
Pela primeira vez tres quartos de entre elles

tiverão a velleidade dn recusar a esmola. Ces-
i sarão as lamúrias e puzerão-se a entre-olhar-se

com ar admirado.
Rnmiro apresentava as duas moedas de ouro.

Niuguem estendia a mão para recebe-las.
Então, dis_e elle rindo-se, estão com medo

de mim ?
Nem palavra!
Ramiro <*orou. - •- - .

Por Deus, murmurou elle, tomado de re-
pente de uma suspeita.--JE"st»<rá. esta súcia
com pena de mim?!... Tomemjâvelhacos, ou
então cuidado com a pelle....

Franzirão-se-lheossobrolhos; acendeu-se lhe
no olhar uma ameaça tao decidida, que os men-
díg» s recuara». Só Pícaros, a quem a idade
avançada dava um desplante con.--ider.avel,
avançou nm passo, estendendo uma das mãos,
cuja côr não se |.ó" le quuliücar.

O' meu illu.tre e compadecido senhor,
disse elle, estais enganado a respeito do senti-
mento que nos anima. Estamos sdrprendidos
de tant" magnanimidade e nada mais. Os ricos
moradores desta capital não nos teem habituado
a tanta munificencia.... Se sois um príncipe
dirfarçado, saberemos respeitar o vosso in-
cognito. .

Ramiro sacudiu a cabeça sorrindo.
O' meu caro e illustre bemfeitor. conti-

nuou Pícaros, se não sois um príncipe, isso de-
pendeu unicamente do acaso dos nascimentos,
porque merecieis solo... Longe de recusar
vossa esmola, guardaremos estas duas moedas
como relíquias. _ „ _

Vamos lá. respondeu Ramiro, se tendes
me„lbeiro, então não sois tão pobres como isso!

Para outro a observação teria talvez sido em-
haracosa; mas Pícaros ergueu o seu velho

! sombréirò batido das tempestades, ,e agitou os
' brS%Soio«) muito -Ilustrefidalgo. - :

No mesmo momento obscureceu-se o ar com'
os pedaços do chapéo que voavâo, e cincoenta
vozes desharmonicas repetirão etn coro:

— Viva o nosso muito illu&tre fidalgo!
Depois do que, retirár&o-sè os mendigos;

recuando e fazendo cortezias de tres em tres
passos. ¦ 

", - i: • *¦'¦¦-.
Entre essas cortezi*is devemos citar as da

nova escola. Em quanto Gabaeho e os antigos
discípulos do Grande Lep>*oso desenhavão re-
verencias já meio safadas, Caramujo, Pala-
vras. Raspadillo Caparòsa, inchnavão-se cada
qual segundo sua fantasia, como inmvadores
que erão. e o.mulato Domingos, levantando
os dous dedos indicadores áalturadas orelhas,"
gyrava sobre os calcanhares, como verdadeiro
congo, que era seu pai.

O primeiro som do sino, chamando os fieis ao
ofRcio da 

"manhã, abalou a antiga torre de Santo
Ildeíònso. Como se respondessem aquelle ap-: 
pello', duas ou tres criadas andaluzas. de saia
curta e meio oceultahdò as fôrmas reforçadas
debaixo do mantéo de rendas, sahirão da casa

-. do sepulcro. cujas portas tinhão estado fecha-
das até então: Trazião os cabellos abundantes
presos em uma redilha de seda, tendo tolas
tres ao lado um tope encarnado em honra do
conde-duque, que o Sr.Galfaros tinha em conta
de um de seuspodernsos protectores;

As criadas trouxerão pequenas mesas re-
dondas que collocárão nos «-ãos da arcada e
escabellos de um pé, cuja base era um trian-
guio de madeira massiça.

Mostravão-se pohdas e lépidas as boas rapa-
rigas. apezar de terem ainda os olhos verme-

; Ihos desomuo.
03 Hieud.gos estavão outra Vez nos degráos

da igreja;' 'ouv.ão-pe?títtir aa grossas ^halTas
de ferro que fecha vão por dentroapo>tft£prín-

• cipi«í da catbedral. Levantavão-se aqui e alli
algumas gêíoéias nas casas vizinhas; mas na

: casa de Pilatos tudo parecia dorrõir aindaí'
Ramiro lançou um olhar para aquelle lado

em vez de responder ás olhadellas,provocado-
í ras das tres andaluzas, que haviâo já observado
s de _i'parásj"que aqúeHe bóoltó."çavanêiru. f çao: tiphã. cará da tráz'erna álgibeJrarosthesgiffôSj
1 dò Novo Mundo..Pòr. instineto Ramiro havia'¦ aríapjádb a empa, ãltéánaô eéti ç-^cíç^ftiÇie;.

CO•»»VlR•>, * R^nftWi.
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As costas da Europa, mesmo na primavera e
estio, pouco ou nada teem de agradáveis; mais
ou menos amontanhadns, mas pela maior parte
iguaes, despidas de arvoredo, são so coe
bertaspor uma vegetação rasteira e definhada-
e apresentão um aspecto de árida vetustéz,
que inspira melancolia.

O pedaço da costa de Portugal que avista-
mo3, aflVctou-nos conforme se pdde deduzir
da idéa geral que acabamQS de dar da de toda
a Europa; mas bem depressa essa Impressão
desagradável desappareceu do nosso espirito
ante os bonitos quadros que a entrada do Tejo
offerece ao viajante. Antes, porém, de chegar-
mos a elles, tratemos àe esboçar a vista da eu-
trada de Lisboa olhada do mar.

Collocado o viajante em frente á barra de
Lisboa, tem á sua esquerda a serra de Cintra,
a qual com umas tres léguas no maior diame-
tro da sua base, mostra uns poucos de picos
de 1,300 a 1,400 pés de altura. Sobre o mais
alto desses picos branqueja um palácio com
torres e ameias á semelhança de um castello
antigo, bem que seja edificio novo, perteu-
cente ao rei D. Fernando, pai do actual
monarcha de Portugal. Et-ta serra não se en-
costa ao mar; ergue-se uai tanto affastadu
delle sobre um terreno budulado e sd coberto
de relva pouco viçosa; terreno que ao entestar
com o oceano, cortado a pique" e apresentando
rochedos escabrosos de côr ferruginosa, terá
100 a 200 pés de altura. Uma ponta deste mos-
mo terreno avança para o mar perpendicular-
mente ao meio da base da serra com a torre de
um pharol na sua extremidade, é o cabo da
Roca.

Ao seu lado direito, ou ao lado da barra op -
posto ao que acabamos de esboçar, vê o vlajan-
te terra da altura de 50 a 80 pés, que.simulan-
do por suas quebradas bicões desiguaes, juu-
ta-se ao mar por longas e esbrauquiçad;*-
pratas.

Em toda esta paizagem, como fica indicado,
não ha arvores; só a serra de Cintra, sobremo-
do áspera, produeto evidente de um terremoto
que nella deixou as ruinas de outra montanha,
cobre o seu corpo multipontudo de granito com
um manto diaphano ou roto feito de rachiticos
pinhaes.

Eis a vista que desejaríamos reproduzir Pro-
sigáraos.

Entre o cabo da Roca, ao norte, e o do Espi-
chel ao sul, fdrma a costa uma como vasta oa-
seáda, no fundo da qual abre se a boca do Tejo;
demareão esta boca ao norte uma ppnta grani-
tica. ao sul um pontal de aréa, continuação da
terra alta da margem esquerda do rio, que i»s
vezes é coberto pelo mar nas marés viv»s. Na
ponta gránitica. ao norte., está a fortaleza do S.
Julião ; uo pontal de arêa, ao sul, o forte do
Bogio

A fortaleza de S Julião tem duas baterias.'as»
quaes fazem ângulos salientes, acompanhando
os do plano dos rochedos que lhes servem de
base; o forte do Bogio é circular e formado de
dous corpos concentricos. Em cada uina destas
fortificaçòes ha um pharol, e dist t uma da ou-
tra .meia légua, dimenção que se deve tomar
pela largura da foz do Tejo. Destas fortalezas
para diante corre o rio entre margens altas e
onduladas, como logo veremos.

A costa comrreh-mdi.la entre o cabo da Roca
e a fortaleza de S. Julião, ou S. Gião. fdrma di •
versas enseadas e ó pittoresca, graças a alguns
fortesinhos arruinados que ha à borda «ta água
e ás pequenas casas que ao longe e.ao perto
branquejão no campo pouco verde em conse-
quencia da aridez do terreno.

A costa do sul, ou que fica do forte do Bogio
para o sul, é menos agradável, é uma linha de
grandes cômoros de arêa revestidos :de vege-
tação. como se vê na nossa costa do Rio-
Grande do Sul- Em uma das enseadas da costa
do norte fica a villa de Cascaes de 2,800 habi-
tantes, e pouco antes desta villa, em uma
ponta, a torre do pharol da Guia.

A villa de Cascaes é morada ordinária, dos pra-
ticos da barra de Lisboa, e, pois, os navios que
demandão esta barra e querem um pratico de-
vem approximar-se da mesma villa. Accresce
para esta approximação o haver por alli fundea-
douro bom para os navios no caso de acalmar o
vento, ou quando por qualquer incidente seja
preciso fundear. O fundo junto a Cascaes é
mais espraiado que no sul do Tejo,, e aterra
abriga dos ventos do N e NE.

A barra de Lisboa não é franca por oausa de
dous bancos. O primeiro destes bancos é o Ca-
chopo do sul, continuação do pontal de arôaso-
bre que se acha o forte do Bogio ; o segundo é
o Cachopo do norte, ou Dente de cachopo, o
qual fica entre o mesmo forte do Bogio e a for-
taleza de S. Julião, dividindo a bar.a em dous
canaes. Ao canal que fica entre o Dente de ca-
chopo e a costa contígua a S. Julião chamão
barra pequena, por ser menor.que o que fica
entreo mesmo Dento de cachopo e o forte do
Bogio, ao qual denominão barra grande. Pela
barra pequena, que ao pede S. Julião sd tem
250 a 300 braças de largura, entra-se com vento
largo ou á popa; mas quando é preciso borde-
jar toma-se pel.i barra grande, a qual na sua
menor lagura, em frente a S. Julião, conta uma
milha.

—.AOS .,".."-.¦..' -cr .*

Foi debalde, que ninguém appareceunas gelo-
sías sempre cahidas de Isabel." Ramiro começou a sentir que o estômago lhe
fallava. As andalusas tinhão lhe já perguntado

i com ar attencioso se não queria almoç r. Antes
. de acceder a esse convite, assentou elle que éra
i bom cuidar um pouco no seu traje e pessoa,
I porque de um momento para outro a gelosia
; podia levantar-se. . .

Ramiro foiter á abobada onde os roncos de
Bobazon faziãCô effeito de um órgão. Os cavai-

! los não se tinhão mechido; Bobazon tinha dor-
1 mido um somno só.' Acordou se ao terceiro pon-
tápé de seu amo.

—' Ora! disse elle esfregando os olhos; como
são curtas as noites nesta terra....Tenho idéa
de queestòu com fome, Sr. Ramiro...

Ramiro métteu-lhé nas mãos as rédeas dos
dòus cavallos e levòu-o pelo braço até a entra-
da da rua." —Vês aquella taboleta?

Uma cabeça em üm prato? respondeu Bo-
bazr>n.rAlli dão que comer, não é?

S. João Baptista! E' uma hospedaria.
Aqui estão doze reales para almoçarem os tres.
Meu cavailo deve estar prompto a qualquer
hora." .' — E V. S. não vem comigo?

"Leva os cavallos e espera.
Tal foi a resposta de D Ramiro, que quando

queria fallava firme, apezar da sua capa uzada
e de seu gibão fdra da moda.

Bobazon retiroü-ee. Interessava-se na ver-
dadè mais pelo almoço do que pela companhia
dè séu ahio. ...

Ramiro Voltou ao chafariz e lavou o rosto.
Dep-lè escovou, o. gibão e as botas o melhor
que' í>ôde,*.s»cud,io av capa, lustrou o chapéo,

, teniò"ó cuidàdb_"de arranjar o ranio dé myrto
! de maneira a esconder as maiores injurias do
' tempo- Afinal atirou para trás com os dedos,' 

que' são uid pente, setdpre. prompto, a magni-
ficaíÁuh-iínçiàde seus cabellos, negros como
ó aitevichi-.. .'.. V . 

'. ' . 
' 
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"Feito 
i-to-^niirbu-se um pouco.na água e

CÒro 
'iJi'g'éirStgéb,^i!pifrqué não pôiie.déixar de

' _èrrlr*^-^»Í*M2^tiva béll«i_á 
'do^rtístoíqilé nella

Na primeira destas barras não ha menos de -

quatro braças de fundo, na outraha nove braças.
Para evitar estes banco* ha1 certas marcas '

em terra conhecidas doa práticos, e; pois, sem
um dellas não pôde- qualquer commandante*i
aventúrar-se sem risco a entrar no Tejo. Hs-
pois desses bancos ha ainda a attender a umas
pedras em frente á Trafaria e a um- espraiado
junto á torre de Belém, pontos de que adiante
falluremos. Passando Belém todos os perigos
são apparentes, ou. como dizem os marítimos,
livra-se do que ae vê. ..

já tinha dado meio-dia quando chegámos &
barra ; desejávamos um pratico ; alguns bateis
de vela triangular, em que julgávamos haver o
homem necessário, passava» de larg» deBmen-
tiudo as asserções dos magnetisutas, porque
naquelles momentos, a serem verdadeir»a as -
theorias dos attrahidores e adoi^eçedores.est&s
bat-is terião vindo para uóaáttrahi'*Jo8 em epwr «
nambulismo pela nossa vontade e olhar. '

Finalmente appnreceu-uos uma muleta com-
uma bandeira azul ua vela. Intúgnia dos ptio-
tos; atravessamos, a muleta correu paru nos e
em um bote que trazia a reboque envaou-noe,o
palinuro nos segredos do Tejo iniclado. .Tudo, ne *
muda neste mundo! Os práticos da barra de
Lisboa já não sã» aquelles espertos que ainda
debaixo mandarão soltar mesena e gata, .Corab
So lè no amável Dirceo; nada disso; o .bojnam'¦»
entrou a bordo como um marinheiro entra;B_a
um na»«io de guerra,'Í8to ó, meio reaabiad»»-» .*-
cremos quo só á boa cara que todos lhe n-O*-*.*
trarão deveu o recobrar o seú sangue friò-.Ofiôt

Restabelecido da sua primeira impressão co- •»
meçou a dirigir a navegação, e attende&daa
i»er a força da vasante, que entãoeatavàem
meio, menor ua barra pequeua do que nagl*"-_*<D
de. em conseqüência de uma decomposiçao-de
forças que soffre a corrente na ponta de a. Jtt-
hão. o como o -vento nos desse, metteu.a cor-
veta pela referida barra pequena. Alguns navios
mercantes brasileiros, procedentes deste porto,
entravão eu'ão pela barra grande, sendo essa- a
seguuda vez que isso fazia» naquelle mesmo
dia, por lhes haver acalmado o vento na prt->
meira vez autes de passaremdosbancospara
dentro. ' Jt-iwbirí
' O i Tejo de S; Julião, ató tres léguas acima
deste forte.conserva pouco mais ou menos umn'
milha de largura; no fim dessa distanciaj-ecúa
as suas margens, fôrma uma espécie «dehahiá,-
e estreita-Be' de novo já muito longe do princi-
pio deste seu alargamento.

Sã i essas margens altas o amontanhadas;
mas a que se extende á-esqueida de quem en-
tra polo rio é mais alta, mais accidentada que
a outra e encosta-se ao mesmo rio com decji-
ves suaves; emquanto essa outra, quebrada •»

espaços quasi iguaes. apresenta ao navegante.;
barrancos mais ou menos nlcantílados.

O alargamento do Tejo ua distancia acima
ditn, a volta que dá « margem que fica á.direita*
da quem entra, depois de haver recuado dajsua-
primeira direcção para se approxiuiar da outra,s
faz parecer que as duas margens do rio ternu--^
não nos pontos em que so afastão dd seup»**#l-^
lelismo, e que um outro cordão de. terra, corre
ao longe por trás desses extremos apparente*r.
das referidas margens, nos quaes.. digamo-lo*'
já, estão, á esquerda, a cidade de Lisboa, sobre
os b rrancos do da direita a VÜla de Almada, ^ ?

Quatro milhas antes de chegar á qidade, en>^
uma ponta da mesma margem em qpe ella se.
acha, vê-se a torre do Belém, cuja .base ô bar
uhada polo rio. E* um bonito e mimoso edifl.cjp,>
do tempo do D. Manoel, todo de mármore por
tuguez, e consta de uma torre quadranglilar
coberta de lavores e arrendada, elevadaswíe-
um pequeno forte, cujos merlõea1 represetíftie
escudos adornados com cruzes do mesmo mar-
more em relevo. Este edifício parece mais-üm
enfeite do que uma fortincação. •'•¦ ™**

No principio da terra que corresponde a dl-
reita do navegador ha á borda da agua.emmma
praia que começa o pontal sobre que HssentÉi/t)»^
forte do B -gi«>, uma porção de casinha*.-B*rto
logarejo chama-se a Trataria. - •' *&***

Logo que se passa S Julião já se vê a cida-
de, mas ao longe e por trás da torre de Belém;
ó chegando á essa torre que, apreBentoudn-í»e» -
Lisboa claramente, a villa de Almada sem çq0>
fusão, os campos e mais aoces3orlü3.sem..de,-,
gradação de cores, goza-se de um bello quadro..

Cora effeito, imasinai. s- bre o que já vos ter--
nho dito, ao vosso lado direito, nò alto dos barr
ranços alcanti.ados, ao principio, campo mais
ou menos cultivado, depois a villa de Almada,
cujas caaaa parecem espiar com curiosidade
para darem fé de quem cheora ; ao v.ihbó lado*
esquerdo, logo dep.is da torre de Bellém,.pri»
meiro, casas dispersas pela praia e pela encosta-
da margem amontnnhada do rio. e tambemirec*-
tangulos de verdura alinhada como uma. pauta
pelos 3ulcos do arado, em seguida casas já mais
unidas, finalmente a capital de Portugal* ço-
brindo uma grande porção desse. terreno
amontanhado e coroando tres das sete espécies
de vagas em que ondéa e que envolve com
o seu castello de S. Jorge, a sua igreja.dq Cp-
ração de Jesus e o seu palácio da Ajuda, o.quai
estando no terço do que devia ser e ja_ume.<-U-
íicio grande.

No fundo desta paizagem sabeis que corre
um cordão de terra, azulado pela distancia
como uma nuvem; agora, junto ácidade. COl-
locai os navfos fundeados, e, por sobre o con»
torno superior das duas margens do rio, mui-
tos moinhos que se movião com a brisa, dando
o signal da vida que animava a terra, çomb oe
bateis cruzando-se á vela e a remo sobra, a
água annunciavão a que reinava sobre ella.

Esta vista, que não temos a pretenção de ha-
ver descripto, é encantadora, principalmente
se, como nos aconteceu, tem-se a ventura.d»*
goza-la nessa hora que os pintores escolhem
para copiarem a natureza — ao descambar, da.
tarde—, hora em que a terra e o céo esmalUo
as suas galas com os tons mais finos e deu-
cados.

5 l<2 horas da tarde quando passa-
frente a Belém; pouco depois atra-
escaler, em que vinha um offlcia]
mandou ficar iucommunlcàveis ate

isita da saúde. Logo adlaate-de
demos fundo, em frente ou quasi em
ao Lazareto, que fica na margeei o-p-

Olá, minhas belHs, exclamou voltando para
junto das mesas, cá estou para almoçar.

Preferiu aquelle logar â hospedaria de S- João
Baptista, por causa daquella bemdita janell*»,
cuja gelosia mostrava exactaraente diante delle
suas laboinhas sempre corridas.

Quer fique, quer saia. hei de vê-la... e sua
vista me inspirara o que devo fazer.

De que quer que o sirvão, Sr. cavalleiro?
perguntarão as criadas andalusasquese haviâo
chegado todas a um tempo, e que pondo as
mãos na mesa inchnavâo seus rostos para o
delle. , _, .

O que for, respondeu Ramiro.
O que entendeS. S pelo que for .... Um

pastel de França Uma doninha almisca-
T*firi__. x

E bolores respirando mostrou seus* bellos
dentes.

Mariquita interrompeu a:
S. S não é nenhum judeu; quer uma fatia

de presunto da Minorca?
Qoer lombo preparado a conde-duque?

acerescentou Joanna.
E todis ao mesmo tempo :

Quer ovos nevados com mil flores?... pés
de carneiro....cuescos de Tanger?

Uma sopa de cerveja, se S. S. chega de
Flandres! .

Ovas salgadas, se o cavalleiro vem da Hol-
landa.

Quer cadoz do Guadalquivir?... Papa-figos
áMoncnda?... Atum com molho de Madeira?...

Minhas filhas, interrompeu Ramiro um
pouco desconcertado, mas sorrindo a todos
aquelles sorrisos, tragão me pão fresco, vinho
da E-trelmaduTa e uma fatia de queijo vermelho
da Granja.

As criadas não zombarão daquella sobriedade:
Ramiro era muito bonito, muito moço e muito
altivo. Dssapyarecêrão lançando-lhe tres olha-

Se não fosse aquelle bello por.e, aquelle olhar
de fogo. aquelles cabellos de seda, cujos anneis
molhados lhehrincavao sobre os hombros viris,
como as estòntea<-.'.B se não teria» rido do yi-
nho da Estremadura e do queijo veítoelho da
Gianja! -. ___.-, .

Desde que estavão de criadas no estabeleci-

Serião
mos em
cou um
que hos
que viesse a v
Belém
frente
posta a Lisboa. Fern.do o panno. salvámos
como é de èstylo âterra. Respondeu ofortede
Belém á nossa saudação. .

A visitada saúde não veiu; mas noa nos con-
servámos Incommunicaveis como nos cum
pria, e talvez tícassemos por muito tempo-iamo-
rando o que determinava a junta -medica a
nosso respeito se uma visita, agradável-e in-
esperada, nos não tirasse de tal incerteza.

Pelas 9 horas da manhã do dia seguinte ao da
nossa chegada appáreceu-nos em um bote vín-

mento do Sr. Gálfaros não se lembravão ellas
de ter visto um fidalgo pedir semelhante al-
moço.

Não queremos escurecer a reputação da Hes-
panha, que a justo titulo passa por um paiz
sóbrio por excelleneia. Alli pôde um homem ro-
busto passar com urna cebola salgada ou peda-
ço de chocolate -. é da historia! Mas o estabele-
cimento gastronômico do Sr. Gálfaros também
e da historia. A seduetora nomenclatura dos
pratos indicados por Mariquita, Joanna e Dolo
res, não deve ser tomada por um negocio de
fantasia. Estamos no tempo de Felippe IV, cu-
io reinado foi o baixo imperio da H«-spanha. As
guerras de Flandres e da Holl»nda ha vião dado
á mocidádé hespanhola tod< s os vicios dos pai-
zes glutões Os filho»* daquelles altivos fidalgos,
cuja magreza austera, assuntava os joyiaes
companheiros do Bearnez tinhão aprendido a
beber do fino, a comer bons bocados e a amar á
franceza.

Em Madrid e Sevilha o vento da moda sopra-
va de França.

Ora, porque será que aa medas franceza s,
que são tão bellas em Paris, são tão feias fora
dahi ?

O estabelecimento do Sr. Gálfaros prospe-
rava em conseqüência daquella mudança de
costumes. Reunia elle diversas especialidades:
era ao mesmo tempo hotel, botequim, academia
de armas, sala de dansa e theatro.

Era além disso um Pré-aux-Clercs ei*»ponto
pequeno. , - ,

Como todo o mundo sabe, nos fins do século
XVI reinou uma verdadeira epidemia de ouei-
los. A mania de matar cortezmente tomara em
quasi toda a Europa proporções deplorável»
que occasiouárâo eutre nós tantos dramas e
romances. Apezar da. tri.-te celebridade do3
recontros, que tiverão logar na corte de tran-
oa nos tempos de Henrique III e Luiz XIII, po-
demos affirmãr com toda a sinceridade que do
outro lado dos Pyrineos a cousa ainda erapeíor.
Em Hesp_nhaoa combatentes tinhão o'ò«»stume
de tomar cinco, seis e até doze padrinhos; não
mais duellos, an*8 sim verdadeira- batalhas
ca-upaes. No duello dé Henrique da Silva Pe-

I droso com o portuguez Costa, qüe tev^ logar
* em Badajoz em 1608, morrerão 17 flda)ges.

Por isso desonvolveu-se no começo dó sécu-
lo XVII uma extrema severidade contra os due-
e«'s Tal severidade esteve bem longe de ser
i„fficaz ; ma_ são inegáveis os esforços que fl-
perão para cohibi-losocardealdeRichelieuem
franca, o duque de Bu«*kingham em Inglaterra

o c«">nde-duqua de Oli vares em HeBpanha. .
Sobretudo este ultimo, levando as cousas ao

extremo próprio do caracter de sua nação,
metteu o santo oflicio na questão, e por um
edito de 1634 declarou que os duellistas res-
ponderião ao tribunal da inquisição. .

E' possível que a inquisição condemnasse a
fogueira algum fldalgote esquentado, demais ;
más uão reza a historia que um unico grande
de Hespanha fOBse condemnado por causa de
duello. ' . .

Batião- se a coberto para ílludu* a lei; havia
casas de duello, como ha em Frrnça casas clan-
destinas de jogo, depois que o acaso se tornou
uma divindade perseguida.

O estabelecimento do.Sr. Gálfaros reuma a
todas as outras commodjdades um páteo car-
cado de magníficas larang_iras, que- passava
nor ser a arena mais commoda do mundo.

Pagaria o Sr. Galfaro3 por esta industria al-
írum imposto especial? Não o podemQs diser;
mas o facto era-notório em Sevilha: a arena
dos Castro tinha na capital andalusa a, mesma
reputação que 

"o 
_>r6-a___-Clercsem Pari». Ti-

nha alli havido um sanguinolento recontro. no
começo do reinado de Felippe IV, entre es tre^
filhos de Miguel de Castro y Fuentes, marquez
de Ciudad- Keal, e tres outros moços do mesmo
nome, decendente8 do* ramo Cast^-Cãdaval.
Joaquim de Castro _f!adaval ficara se contra
tr-es,' como o mais moço dos'H«Taci«-'S. efôra
também como-t-ílè o vencedor. D-bi^vaiusõ
páteo o nome que acima indic.mps. 

"-¦ 
>. *?-*> -

No fim de alguna-in-tante». graças á açi-yi-
dade dus tres raparigas, D. Ramiro teve o í»eu
almoço. . -. '• • ¦ • ¦ * •

Como era de razão, collocou-se elle com a .
cáraVbltada pára a janella que 11.» servja,«e
oriente, porque esperava vac dalli levantar-se
o sol. Depoi» atirou se ao pão e ao qi_«_^,ço»sn

i a valentia de ujn bom estomago-gue^ijnao,***!»»
! ta-ura^^-nõras.-: :.-v, 

^ggj^
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4oi d» efdada o Exm. Sr. conselhf^ro t»onte Ri-
vvum, «Ui. achando-se em Lisboa, determinou*«tó*«-_V_o*_ Ô. Ei.; alteà _imdfcira ^amarella
que tínhamos içada. .fpUou-nos do seü bote, e,
offereoendo-He para tudo quanto necessitasse-
me* em seu nome e no, da legação imperial,
cuj*^ chefe, o Exra.Sr. ,___-acjel Monteiro, acha-
va^st. adoentado, prometteu-nos saber quantos
dw_8 ficaríamos de quarentena, porque esta era
cert__£'aàpezar da-termos sabido daqui quando
se davão aos navios cartas' limpas.

Por S.E_t. soubemos, fwH horas dá manhã,
«-p___t,poÇítermç\% sahido deste porto quando não
___s$a«8_e hè__ febYe nem cholera Asaríamos
«tf 5 dias de- quarentena. No outro dia voltou
ainda.i-imesmaEsím. Sk.cons_}U_le_ro trazendo-

_ tns. de._}ps8as. famílias idas pelo paquete
léz, favor este que ainda aqui lhe agrade-
SOB.*/- a'1.'.'- •-•.'.;... ¦• -;?_ __, ..¦ • ;

O nosso cônsul veiu depois, ,e .por sua inter-
forencia tivemos durante a quarentena um bote
que, com.a .devida.venia..da.policia, sanitária,
trouxe nos carne fresca, pão e verduras. Os ih-
dividuos t lesse bote mostra vão grande escru-
pulos em pegar, »os> saccos. .em que se recebia
o pão e,a. verdura, _e .pj»rat. evitar _ tal éontaeto
davfiornos tuda-em cestos que trazião de terra;
notava-se,, porém, quê .não punhâo a menor
duvida, «m- tomar inimêdiatamente das mãos
doa soi-disant empeatedos o em todo o mundo
apreciável dinheiro. -,.-.-:

(Continha.)
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resüciçõEs à PÍEDIDO.
O tenente-coronel Carv_t.l-__e__.it. pn-

_r_.r-Y ..^fcH***. V-w,,. 
*; .£ *,.'*

Nesta folha, hontein, foi "publicada 
uma cer*

respondencia, Ua qual se mè avisa que utn fo-
iheto ae prepara, etn que sou acremeute insul-
tado, para se o fazer, espalhar, Jcomo já ,èe feís
ã um,kq^tro_hbellò infamante. Eujá tinha ho-

_.ticia desse .folheto, nio só j.or tne haver-avi-•sado o próprio Sr. Silva Gosta, a quem o
Sr. Francisco Vespaziano Tit».. Soalres levou ã
casa de uma franceza moradora aos lados
do Cbtumby Grande, a sahir ab Rio Compri-*"¦ onde mora o Sr. Luiz Antônio NavarrodOj

PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO.
UèQtjifilkèNTOS DESPACHADOS,

i Juneiro—23.
José Raymundo Lopes.—Àpòstiííado o titulo,

como - requer. * luára. ,....,., .... . .
a^ã^tóto Áudreossy.— A'.dí*:e.çtoria de obras

para ftifotmaH. -ou.ViudOr,o. engenheiro do dia-
trlctò. a quem incumbirá de organisar o orça-

Dr. -Caetano Thomaz Pinheiro e Francisco"Rodrigues 
Cruz,.como requer. ......

José Joaquim da Nobrega.—Informe a direc-
torta de obras publicas.. .„. -........ _ . ., _"Puleueria Cruvello de Negréiros.—À' direc-
toria de instrucção. -..-.._.. . .

ClàgK_1Ho.?Nuno Fagundes.—A' directoria de
etara*pcujblicas.---. . ... ._ _. , ,,. .

3flsêrA_ton_0 da Silva Firme.— Seja, admittido
a concurso para as cadeiras que tem de ser
pri_í»3i___-.r. _¦-., .... .,. . ........ _.. ,,L,

João .dós Santos Catanhede. -Seja admittido
a concurso. ••_•_.„ ¦. ... ., .,. ..-_.__,

Júlio ___ambei*te,—Deferido de conformidade
coÉ_t> a- -informação da câmara municipal de

.CSmj^-DS.Vv ...:. , ,...,
JòaóLeão de Gouvêa Faria. — A' directoria¦de instrucção. ,.

. I_dinaRosade Yiterbo Carneiro.— Idem.
izidro Antônio doa Passos. _*_>* Pague se.
Eelieiana Maria da Conceição. —A informar

ao- cnnruandante geral. ..-.-. _-_... . .
João Coutinho de "Siqueira.—A' vista dain-

fojtentção não tem logar.
Domingos Soares de Paiva.—Ao Dr. procu-rador-flsçal:
José Francisco da Sdveira.—O commandante

geral-mande passar a certidão requerida.,-tiaquin. Francisco .daCunha Sá e Menezes.~.iL\ directoria de fazenda. *

,' EXPEDÍENTE DA SECBETARIA DO GOVEBNO
DÁ PROVÍNCIA.; ~

- '¦¦."uf-r-.--, - ah. .(. Janeiro.—-tSSÒ.
JDNfú. Sil „AQ ministério da fazenda transmittindo

•J^-WfflQnstração do movimento da caixa filial devassouras de 9 a 14 do corrente mez.
~ Â' directoria de fazenta communicando

para tma intelligeneia e execução, que se con-_T.rr.ia com o seu pnrecer. á vista dn-represen-
tação «ioengehheiro ajudante Luiz Vieira Fer-reira, sobre a c >nveniencia de nomear se umempregado, de fazenda, para durante as tardes
fB__í*rr O pagãhiento das farias de obras por admi-
ntótríiçaOi Uõ districto da capital. — Communi-cou se â directoria de obras pubUcas.

-^^ mesma idem, que se fica inteirado det«r,appliçauo ao collector de Petropolis a multa*4 A.U6,traja òart. 2° do regulamento provin-ciai de 2ii.de povembro de 1849, por não terfeito -a entrega do 4° quartel do anno findo no--dengp jie.mpo. ..-...-
^A* mesma, devolvendo o req'?erimento do

pQBteirío, dessa directoria, acompanhado daconta da despeza feita com o expediente damesma repartição no mez de dezembro e comuma luz-paráo-jcorpo da guarda, afim de queabra um credito supplemèntar de 246_!õ00 e•mande pagar a despeza feita. .
.fhrííAJ: de obras publicas autorisando a con-

j3OTytfr.oeogenheiro ajudante bacharel ManoelaAnJ*__Lio-_ordini na 2"circumscripção do 3o dis-tncto, como solicita no seu ofilcio de 19 docorrente.

i_____rá^^_^S declarando, em resposta ao seu«_Hc?pde; 19 deste mez, em que rt-mette os rela«»nqs feitos pelo chefe interino io lo districto
_.%£_**. _eqgenhelro Luiz Vieira Ferreira é que<-^|____teapres.etitar o relatório do 1° districto
^^to aos m.ezea que nelle tem permanecido.
WÊjhêÚt procurador fiscal declarando que secqpfpraaa com o seu parecer a respeito do in-
yçatapq-dos-hens do fallecido capitão-mdr Ga-brieljAlres Carneiro.

•«ifAo chefe de policia communicando a no-j™»Ç*a| dos Drs. Jeronymo Baptista Pereira,
HiMOlpho da. Cunha Collares e Albino Rodril
gUee ue Alvarenga, para os cargos de lo, 2° e3« 'substitutos do delegado de policia de Cam-
po»? Sendo » 1«> e 3o em logar de Manoel JosédeCastto 6 do Dr. Francisco Rodrigues Pe-nftlva. :

%%^^%-^*W de-Autonio José itarbosa- p cai-godé subdelègado de S. Josédo Cam-ejjft.vem .Rezende, em logar de Antônio

de Andrade, mas até porque O próprio Sr.
Navarro mandou-me Um seu emissário dar
parte nas vésperas do Natal que estava incum-
hido de fazer este folheto, mus que deixa lo-hia
de fazer, se eu, sabendo que elle hoje não tendo
meios de ganhar o pão quotidiano me quizessecompôir com elle. Respondi a esse emissário
qüe soffreria tudo quanto o Sr. Navarro qüizes-se dizer contra mim^ mas que estaca resolvido
a não deixar mais. por titulo algum o Sr. Navár-
ro usufruir um só* real meu; bastava já o quó"elle me havia Usurpado.

O emissário depois de, para me fazer chegar
ao accordo, contar que o Sr. Soares tinha leva-
ao ^nuitos apontamentos, quer sobre negócios
de meu genro (que uada tem que o d*.shonre).
quer sobre umas certidões que elle tirara de :
dous homens, que por infelicidade minha tf em
nomes iguaes aos meus, mas que por isso não '
posso ser responsável por seus actos, assim
como elles pelos meus, disse-me também queum meu ex-caixeiro havia escripto uma car-
ta a pedido do Sr. Soares, na qual era eu ata-
cado. A respeito dessa carta, tenho outras des-
se meu ex caixeiro, que muito vóluntariamen-
te me escreveu, pois até então estava muito se
parado de mim, e nessas cartas elle conta mi-
nucios-amente o motivo que o forçou a escre-
vê-las.

Não pretendia, nem pretendo dellas me ser-
vir, salvo se com effeito õ Sr. Soares não arrè-

{)iar 
carreira e levai a efleito apublicação desse

Ibellò. O emissário 
"com 

effeito tratou de muito
bem desempenhar a commissão, da*qual estava
encarregado, porque quiz finalmente conven-
cer-me que me era mais útil e econômico eucom ellè me compor do que gastar com a jus-tiça, porquanto, chi. mando eu o folheto á res
ponsabüidade,i tiuha.de gastar muito dinheiro
com advogados, procuradores, officiaes de jus-tiça, etc, etc, e quèpòr.flm sacrificaria á cor-
recçáa. algum infeliz, pois que o Sr. Navarro játinha responsável, e o Sr. Soares pagaria tudo,
emquanto por outra fôrma eu comum terço da
despeza ficava livre de ser vexado,é me-nãoen-
commodaria.

Respondi-lhe que continuava no meu firme
propósito de não consentir que o Sr. Navarro
se alimentasse mais com üm só* real meu. e
que tinha mais prazer era gasrar com a justiçaUo que com elle, e que. fosse quem fosse o. res-
ponsavel, havia de resignar-se ao que a lei
determinasse, porque eu não desistiria.

A' vista, pois, de todo este oceorrido, fica o
respeitável publico scientitícado. de que um
folheto tem de sahir á lua (se já não sahiu) no
qual tenho de ser. infameméme atacado, e quesão seus autores os Srs. Luiz. Antônio Na Varro
de Andrade e Francisco Vesnasiano Tito Soares.
j Todo o mundo s-be, quanto são meus inimt-
gos esses.doüs senhores e os motivos por que o
são, e quem são elles.

Não pretendo aceitar a discussão no terreno
dos pasquins e dos insultos . nesse confesso-
me desde já.vencido;, tenho-os desafiado para a
discussão da causa May, com toda a lhaneza,
asnignando-me em todas, as minhas correspon-
dencias; tenho publicado certidões sem ne-
nhum rebuço, e. como não possão responder aos
meus alJegados, servem-pe dp anonymo paraescreverem contra mim infâmias e calumnias.

O Sr Soa; es deve lembrar sé que se foi roet-
ter com um homem perdido, que u«m a alma(se
é que atem) se lhe pdde aproveitar, no entanto
qüe o Sr Soares com uma hora de reflexão ain-
da pdde ser aproveitado. Mude de curso Sr. Soa-
res, não cousinta na impressão desse folheto ;o senhor tem sido atraiçoado por se.u própriocomplico, elle o que quer é que todos fiquem
como elle, perdidos para sempre. .

As causas que pendem de julgamento, Sr.
Soares, não se. discutem pela imprensa, e quan-do isto se faz é com linguagem comedida,
guardando o devido respeito aoajuizes e ao pu-blico. Os pasquins de uada servem senão paradenunciar a indole mè e perversa de seus au-tores; nenhuma impressão produzem no pu-blico semelhantes papeis.Nunca eu quiz lançar mao da imprensa; foi oSr. Soares quem a isso me forçou, mas por um
meio ignóbil, no entanto que eu tratei de expli-
car a causa com toda a dignidade, por me faltara sem ceremonia do Sr. Francisco Vespasíano
Tito Soares. _

Se quizer á. discussão da causa no terreno
honesto, aceito-a; mas em outro qualquer ter-

'-'''¦^'-¦:7._ ^""^pjteirt-»* litt^a»»!.!.
^P^***4&--p%l!b;:Ía.^-,do Paço no dia-22-Tp'e- 

'
WS_ _ horas .dá .tarde, um pobre catraèiro è :
homem inoffensivo, qüaudo üm curioso sa-•
pateiro chamou-o para lhe informar de uma
SCcurrencía; nào sabendo o Catraeífo irespòh-
der á curiosidade do Sapateiro: ifoi p. ir este
insultado; e ameaçado; o catraeiiro, ápe__ar de :
ãUa; prudência repeíliü os io&ültos e amea-
cgs do sapateiro, qüe, tirando o avental para ;
lhe-dar^ as bofetadas' que lhe havia piromet-tido, sahiu á rua; o qüe deu logar àó paci-fico defender-se; procurarão ambos inspecto-
res divèrèbb, ê o do respectivo quarteirão, co-
hhecendò e sabendo ha muito que o sapateiro
seentretem mais na indagação da vida alheia
do que em seu trabalho, respondeu lhe quesó poderia prender a amhos se os encontrasse
em flagrante delicto. que ambos tinhão odi-
reito de dar süa queixa, e quó essa questãoUão teria logar se o sapateiro Cuidasse maia
em seu trabalho do que nas. suas indHgações
curiosas, e suas continuadas visitas ãs* ta-
verna. '

Tbeatro de S. -SaiínfiawEo.
Cheios de peiar. dámòs os nossos pezames ao

muito distmeto actor o lllm Sr Germano pelo
golpe que s-oureu da nmrte de sua prezada ir-
mârrogando lhe de ter coragem e resignação.
Esperamos que nos dê o gosto de o ver o mais
breve possível, apparecer em scena. e ao mes-
mo tempo rogamos lhe de, assim que possa,levar o magnífico e 8pj.iarattso drama Ga-
brinã ou a c-rôa ducal de Parma ; pois, sendo
uma das coroas de gloria da distineta. artista a
Exma. Sra. D' Manoela, não nos deve privar do
prazer de podermos apreciar bastantes vezes
um trabalho tão rico e tão difflc.ultoso. Damos
os nossos parabéns á eximia artista pela ma-
neira eom que sempre comprehemle todos 'os
papeis de que se encarrega. Esperamos ser at-
tendidos neste pedido, e ao mesmo tempo ro-
gamos atodo8 que ainda não virão estnnova
creação da distineta actriz de assistirem ã re-
preseatação deste drama, tão rico de emoções
e apparato

Os dilettanti.
' 
Attençâo.

MOLÉSTIAS DOS OLHOS E DOS OUVlEOS.
Abaixo transcrevemos a carta que nos diri-

giu o lllm. Sr. Manoel Cândido de Araujo Le-
mos, do municipio de Cabo-Frio, participando-
nos as melhoras que tam obtido a Sra D. Mftria
Leocadía, sua mãi, com a Agua santa. Nãoé
este o primeiro caso em que temos obtido me-
lhoras : ha também alguns curados.

Travessa da Torre de S. José n. 5.

contarei semente e ètá ré-Utno o^né*e pddo i _*»____&
provar officialmentè- .V . - ***""r*!,r

Os salvada>b forão arrecadados.pelo _nst.et.toi*da alfândega sem a í?rei^ii^_;Jiit>|ÍH& iü1ani_.i*
pai, hSm^ de a guma oútraJ^|ltii_i. s^ ieífez o inventario, que, segi_fiabj*êtí^méi_dá ocódigo do çonuiiercio,i.devÍa ser feito no aotodajirrecadsção; e, terminada esta. oa salvadosforão recolhidos á alfândega, de onde. saüii-ão4epois as fazendas para sere-ardistribuidas ptír
diversas_pessoaà. pafà serem lavadas em aguadoce. Não sei qüe lei ou regulàtifento ãütonsã
semelhante óper»içâo de lavagem de fazendas
nem ouvi nunca dizer que isso se praticasse nàalfândega da corte, que _ aliás deve ser o -mo-
dello da observância da respectiva legislação.

A mnlt.dicencia publica commenta isto domcores bem pouco Iisong*. iras para a reputação
do inspector daalfandega ; o qué, porém, não
sofrre contestação é que as fazendas forão en-tregues em gr*_ndes porçõ«s âs pessoas en-
uarregarias aa lavagem sem que nennuma dei- razer os sinistros pelo que recebia ups tantosIns recebesse e entregasse por balanço ou in- • poi. cento por b§tè tíabalhõ; ô nestas circum-ventano, nem desse fiança ougaraütia tiai.a o stençtts quando .o. nroceder cavHlheir««cfi a

¦i Illma. Sra.—Tenho por fim participar a Vm
que já se acabou o segundo vidro dos tres quetrouxe dahi. Minha mãi acha-se quasi boa da
vista. Desappareceu a influencia que tanto
a incommodava, e os olhos se achão quasilimpos. Deus permitia que com o terce.iro vi-
dro ella fique completamente restabelecida.
Ella manda-lhe agradecer muit • as melhoras
que jatem experimentHdo com o seu remédio.
Aceite os nossos sinceros agradecimentos e
disponha de quemé, etc.

« Manoel Cândido de Aeaujo Lemos.
? S. C, 7 dejaneiro de 1860. »

po
Diògo Barbosa.

,0,presidente da.proviucia do Rio de JaneirotendP «elebrado em 14 do corrente o contratod%aavegsjSo do, porto de Macahó, com esc»la
Mr/PabprFrlo...para a corte com a companhia.p^f./Camp_stare,.Fidelista, em virtude da au-feirisaçáp quelhefoi conferida pela lei n 1 139de 45 de sçtembro , do anno próximo passadodelibera que..para execução da condição 8a dòme^-uo, contrato.,a referida companhia observeaseguínte tabeliã: -
Passfiftefàda&rlè para Macahé e vice-versa.
Vtmm^ - 30S°00 Comedorias. . 5_{noo2M:ifc.- 7. ... 25Í1000 j, _:S0.,nproa.;.. r,à mm * : : SEscravos. . 12#.>oo » . # -fJ^J

idem, éa corte para Cabo-Frio e vice-versa

Pctfa!2,:: . lôloüo í / ' 
_%_%%

%^Çrl W00 : _....": • ; ffio
Idvm^de Cabo-Frio para Macahé e vice-versa*
I* cJíissè. . 53_S<H& Comedorias. 51.000

mm * . . 2ÍJ000- ,M00#--¦-¦ o. -?. • -• *i|ooo
Palácio da,presidência da;provincia do Riode .íapwro, eni-48 dejaqeiro. de Í86Q.~ IgnacioFrancisco Silveira da Motta.

reno, deixo à sensatez do publico avaliar o pro- Icedimento que ha entre o Sr. Soares e o te-nente-coronel
cedimento que ha entre o Sr. Soares e ó

Joaquim José' de Carvalho.

ínfa-Moç-io de pontnras.
Ante-hontam, 23 do corrente, serião 81/2 ho-

ras da manhã, um criado do Sr. Josó Maria
Ferreira desceu com o cavallo de seu amo,
st'ltou-o na rua a pastar e retirou-se, e isto na
presença do guarda, do encanamento, de umvizinho e de um inspector de quarteirão, dos
quaes não fez caso algum! Será isto prohibido?nâo sei; o costume faz lei.

Murmúrios do aquclucto da Carioca.
Rio de Janeiro, .25 dejaneiro de 186C.

Súdita.
Pria
Escravos.

'M^Ê^il^^Ê^ÊS^1^ director da
Companhia da eistrada de ferro de Cantagallo1
te^__|p;^_io,aultor_ado para.contratar um em-
presitimo até a quantia de 90:6008, debaixo das
^u_^^s0fixgj__.d*>s-ü» ajC.tapque.por cdpia vai
jiiCtiiaT, para .obras que nao entrarão ,no .contrato
Çgffy?? actü^es emprezarlos,, mas que são indis-
pphíwVeis;. procurou concluir,, essa operação
ee'rfi e%íàii{a garantia cJ;^ proyihcia que lhe foi
Outorgada pela. lei-ji. 1,154,; e havendo o Banco
Rural-e Hypothècãrio .àcquiescido á proposta
dp. óóysélhb..director, aproveita elle a oceasião
para., participar a V„.Ex, o òccorridó é ào mes-

§0; 
tampo, agradecei; ,o intéfesse,.que V. Ex.

n)i,_ppstradotnestô negocio, e. conta que V. Ex.
avaliará a vantagem: de .poupar esiaè ônus á
pr&vinçia, dé- qu-àm tantos .favores tem rece-
bi_t_)-.a1co___p'anhia...Déüaguarde a.V. Ex. Rio

fe.J.3_neii;6„l19 
de janeiro.de 1860.—lllm. e Exm.

{. _-D£ Jgn-pio Francisco Silveira da Mottá,
bresidente da provincia do Rio de Janeiro.
Q-vice-.presidente, José Machado Coelha de Cas-
tiftimrx-ÇansLidò Jò.ií Rodrigues Torres .—João Ma-
noel Pereira da Silva. »,...

¦' P_íl»éib da presidência dá provincia do Rio de
Jénefrô,**aám èl dé: janeiro dé 1§60.'— Accüso p
fecebimento do Omciò datado de !19 db correh-
te, aSÈ quê-o conselho djíjÈfctor da companhia
da eeitradá de ibrKode ((_&htegallo ine participa

Íúg, 
tendo sido autorisádo pSla assembléa geralSS acftioiiistas,- éih reunião de 18 dè novembro

d<5_ afino pásíftLdoí pára1 (.bntrahir' üin eín presti-mo ál_ a quantia dfr-90:0'00g, sob condição da
gAráttttai 

á& prbiiücii!' dé. qüe trata o decretif
£.'}»,'¦.*¦ para aí. obras qüq hão entrarão no coh-

ftrfttt. Coin os actuaes èmprezariòs éque são-in- ¦
Hí__f_é;flMveis*' pVòeüròu concluir aquella opè-
^K:^>r dita garantia, e obte-*6*í . _;Bah(50_x^.uraV * Hypothècãrio acquies-
eest-Jí é prppoàte feita nesáe sentido, não éx-
Cedendo1 a taxa do jürô* á do Banco do Brasil
e sendo a anríorttzáçãò por deducção de 500 rs!
dg^fetida^ülnã das ' fo,o0O -àCções emittidas
«radbí# doe 7 %'iqüe tivfer dé dli.tríbüir**8è. Certo
do zelo com que procedeu p referido cohpélhò

, diréctêr á!éB,té rès^éitOj e dá-vantagem que le-

__WJ6_íf«.«_ ^.âBÜ^rG-ft^i^-fe^deblartusilie qüé
fieo de tudo jpteirado, agradecendo ás Benévb-
Ias eiprétSHÍJes que me dirige no sobre dito of-
âeio. 

'—Ignacio Francisco Silveira dajtotta.

Limpeza publica.
O Sr. Nunes, sempre-fiel aos seus princípiosde tudo illudir, nos deu hontem mais prova

pela audácia de sua lógica, pelo despreso áin-
telligenclw publica.

Não pôde tolerar que o maldito rio dos Co-
queiros, què estava limpo poucos dias antes da
publicação do decantado parecer dos engenhei-
ros, poucas horas antes da sua mesma declara-
ção, se tornasse de repente, sem se saber por
que, sujo e obstruído. E então é o pobre Catum
by que tem de pagar as favas que não comeu.

Por este publico iustrumento de escriptura
declaramos a quem quer que seja qüe os nos-
sos interesses prejudicados, a cous.rvação da
nossa preciosa saúde e a de todo esse bairro po-
puloso e interessante ã sociedade forão que nos
encorajarão a arrostar as iras e as descompostu-
ras do Sr. Nunes: com este declaração lhe da-
mos licença para publicar o nosso nome por in-
teiro, e o publico verá queo Sr. Nunes tem an-
dado nesta polemica em muito boa companhia;
aqui não ha réos de policia.

'•____ Catumby.
A» m xamb<imtiR_.

Sr. redactor. — Em neuhum outro p*_iz se
folga e zomba do publico mais a seu bel-prazer
do que nesta boa terra! Os moradores do An-
darahy estão praticamente habilitados a de-
monstrar esta verdade. Ainda ante-hontem os
passageiros da maxambomba tiverão de conhe-
cér qüe a unica lei em vigor na administração
daquella companhia—é a vontade do gerente.

Estava annunciada a sahida, do Andarahy, de
um destes cirros.para ás 7 horas da manhã;
mas o Sr. Dutton divertiu se em escarnecer dò
respeitável, impedindo á execução do compro-
misso ; só 8 íuiáutos depois concedeu partiramaxambomba com os servos adscriptos a sua
gleba.'....

A regularidade ingleza falhou, porque era
no Brasil, onde John Buli não encontra auto-
ridades que lhe mostrem o ousxo de tão ridi-
culos_çapr.içhos. -,,„-.,.

Jájerá.tèmpó dè acreditar que ha 
"fazenda 

es-
trangèird que é exportada como ãlcaide....

_ A falta de b_qa ordem tornou a denunciar-se
outí;á vez hò Aterrado. AUi. forão retidos os pas-ságéirbs mais de 12minütos,;.esper»nio uma-
xambomba, que tinha sahido dá estação princi-
pai. Alguns passageiros impossibilitados de sup-
portarem a demora, pelos deveres que tinhão
a cumprir, tomarão o expediente de vencer a
pé o resto dó caminho. Outros houve que re-
clamarão á importância das passagens, _resol-
vidos a procurar üm tilbury, que os levasse ao
seu destino; fpi-lhes indeferida a petição.

.Chegados a estação, também appareceu
d'éhtre os prejudicados quem reclamasse con-
tra. a demora, a que um indivíduo, ali encon-
trado, apenas respondeu com obediente me-
near de cabèça,e.encolher déhombròs....

Não esqueceréi-jos. dè mencionar üin caso
mais serio, prest-nciadb nos primeiros dias deste
mez, e que deve Beryir de. prevenção â autori-
dade competente. Uma das maxambombas lar-
gou do Andarahy com uma mola partida, e á
outra mostrou a insufíiciencia de.:reter o cairo
na acelerada marcha facilitada pelo declive dp
terreno; de fôrma que mais de 40 pessoas es-
tiverâp pára ser victimas da íncuríá da ge-rencia., __^ '. ,' .,,

A enonòíniá dé uiíc- haver diariamente ürhá
estação no Andarahy ,uüe faça venda dos
bilhetes precisos para ò jregrésBo á cidade, tem
dado péssimo resultado E' necessário que ümá
empreza desta ordem, não pareça sómente ar-
mar ao dinheiro, visto çomb se lhe permitte
quê disfrute a regalia de cbllòcár um cárrií de
ferro especial áquelle serviço èm tao çoncür-
rente estrada, o que não poucas desgraças tem
occáçiònad'os _ _"^'¦.preciso .que ós incautos se desenganem,
que a,régul_.ri.dádè taò admirada ènj todos, o**
transportes da Inglaterra provém do regimeh.
h qué-;p* gdvèirno os obriga, e nào de sèr inhe-
rente aos inglezfes. . ;. -_. j. ,-Ndá mesmos ^ór experiência devemos saber
lüeentré muitos inglézes distfnctos, que teem
7_nriquecido o paizeop seasrcnpita'ès é trába-
_ho, ha óütroís verdadeiros zaüg^os. qué viveria
á sombra dessa boa nomeada 

"e 
nãò Jazem pórmerèce-la. ... _. r

Um dopovo.

-fnlz de Fóra.
Quando a futor-dade perde o prestigio, e

muitas vezes a*>*; a fecticia de que itl_çuma
dispõe ainda, attribue-.se a isso a relaxação do
indivíduo, cujo caracter não está a par da ina-
brandavel stidcidade da lei. Quando se oecupa
um cargo eminente nas justiças deum paiz. e
principalmente no Br«sil, onde a geração nas-
cente se tem embalado ans maviosos concertos
da liberdade, é necessário saber conciliar os
deveres do homem social com àqüélié-* tloma-
gistrado ; não é isto um favor, a constituição
marcou ao ciladão e concedeu lhe todas as ga-rantias de que polia ser susceptível, quando o
código criminal lhe, apontava as penas em queincorria, quando máo cidadão. A par com o
prêmio, o castigo. Mas:

Já não ha liberdade.
Já não ha constituição;
E* sempre um «zorrague
O páo em mãos de vilíao.

0 facto que vamos narrar eslá tão fóra de
um procedimento justo da parte autorif.al. e a
que tínhamos direito, que não podemos deixar
de o levar ao conhecimento do publico

Era hontem 18 de juneiro, pouco mais de meia
noite, quando foi a casa do Sr. Francisco M-moel
da Veiga, que tem por titulo Hotel Universal,
invadido por uma fi troa policial naquella hora !
Quatro viajantes, porém pessoas conhecidas:
um, proprietário e pessoa conceituada do Rio-
Preto; outro, proprietário e commerclante em
Barbacena; outro, pessoa de confiança, cobra-
dor; o quarto finalmente, lavrador, etc, diver-
tião-se aquella hora, a portas fechadas, tocando
viola, dansando: usavão de um direito indivi-
dual quando assim praticavão.

Alguém que de ha muito pretende tirar certa
desforra, aproveitou a oceasião que tào azada
se lhe ofterecia; e a força publica que deve ser-
vir de garantia aos cidadãos, appareceu inva-
dindo a propriedade, comettendo arrombamen-
tos, rompendo cercas" e inutilisando o frueto de
alheio suor, calcando aos pés flores e arbustos
de um pequeno jardim, penetrarão no asylo
sagrado do cidT^dão, p»ra se apossarem de ci-
dadãos inoffensivos que, suppondo-se garan-
tidos pelas leis que nos regem, forão. alguns
ató da cama, arrastados á uma c^.dôa. Isto por-
que assim convinha á alguém. Fazião barulho,
prejudicavão o socego? Üm simples mandato
era _*u«fic_ente para a não continuação. Mas o
Sr. delegado Ernesto Vellasco Nogueira da'Gama 

por si ou por quem quer que seja, quizmostrar um procedimento estrondoso! No en-
tanto, seu ignaro procedimento está abaixo de
«ima legitima censura. Aqui não lh'a fazemos,
expomos o facto, o publico que o aprecie.

De entre as pessoas presas aohava-se o Sr.
Valentim da Silva Malta e um tal Teixeira que,sendo conjuntamente presos, forão soltos em
meio caminho: que previlegio tinhão aquelles
não o sabemos ; mas tiverão o.

Foi tal a vergonha de uma das victimas queteve de pedir por muito favor para passar porf*t_8a de um amigo para que este o acompanhas-
se a prisão, livraudo o de todo aquellé apparato
bellico, que infunde reâpeito quando legitima-
m-nte empregado, e o ridículo quando em ca-
sos taes. Triste florão é o da coroa justiceira•to Sr. delegado; tratava com homens seus
iguaes, e com ps quaes tem por muitas vezes
convivido ; tinhão direito a serem tratados com
mais attençâo. E o Sr Francisco Manoel da
Veiga que com o procedimento da autoridade
recebeu um verdadeiro insulto tem mos-
trado ter algum direito a consideração a res-
peito. Meu Deus. tanto rigor, tanto appa-
rato de força contra os cida iãos pacíficos, e
tanta incúria, tanto deleixo quando se trata
de verdadeiros criminosos! E hao de sujeitar-
se: sujeitar-se a este abuso da força quando se
vê que com olhos de Tantalo deixão passar car-
ros e carretas. W a rua de Sauta Rita um ver-
•iadeiro estendal.

Extenda, Sr. delegado, por alli as suas redes;
proteja a segurança publica castigando o crime
se quer ser justo, para isso metteremos alguns
empenhos. ...

Ha, nesta cidade, Sr. delegado, e V. S. muito
bem o sabe, porque é um 1'reguez certo, uma
casa de tavolagem, unica que conhecemos no
Brasil, e V. S. não manda feixar-lhe as portas !
Se fosse a minha. V.S.requisitava tolo o corpo
policial e o corpo fixo -do batalhão de Minas.*V. 

S. tao illustrado, e illustrado a ponto de,
quando pOde, mandar soltar aquellas victimas,
e que ellas vinhão em meio caminho, e que ai-
guem entendeu devia queimar alguns foguetes,
mandar dizer qué viuha prender todos se conti-
nuassem a pôr foguetes! V. s. encontrou cer-
tamente no artigo quatrozeno da lei especial
policial um paragrapho que prohibe a qualquer
pessoa a pôr fogos em honra de outro; ora V. s.
dá esperanças, e daqui a pouco será um bom
Napoleão.

Juiz de Fóra, 20 de janeiro de 1860.

caso de subtraéçâo ou extravio, e quahdõ por.-,ventura taes garantias, tivessem, dado. :,e#sà
providencia seria .inútil» porque é_ quasi impôs-
siyel verificar púbtracçSo ou falta daquillo quefoi dado sem inventaria ou-balançò,: saj_v§ ^e j.subtracçâo é total; mas ainda neste caso a
fiança seria uma burla, porqu_Jtseria imi^ossi-
vel provar exatítamehte a quantidade é o vaíôr
dos objectos eubtrahidos. 

'-•-«_ ... ~.v_íj_. _
Lavadas as fazendas , forão novamente re-

colhid*.s ã alfândega, e então o inspector man-
dou inventaria-las e avalia-las por dous empre-
gados da repartição; e as dividiu em lntes-para
serem postas em leilão. Esses lotes n&o forãoorgrüisados por espécies, e cÍ»sSes distinbtas
dos objectos, por exemplo, iotes de peças de
chitHS,! ites de peças de brins. lotes de peçasde cassa, etc,como se pratica na alfândega da
corte, e em outras; arranjarão se por um sys-
tema de sortimento de belchior; por exemplo,
cada lote continha 20 covados de uma chita eé-
cura, 15 covados de outra chita de differehte
padrão, 4 vàfas d*» cassa lisa, 10 varas de brim,
1 Chapéo, ã. \ueijos, 1 gárrafão de vinho, e c.

A male«ce5cia_ pubhca também interpreta
este syste__ia^de:o^g*-U3_3-lr• lotes, em Uma re-
partição daquella naturesa, comp meio de diffi-
cultar a prova dstsübtracçãQí que attribuem ao
inspector; mas au limito-me a observar quesemelhants systema não é autprisado ppr.ne-
nhum regulamento, e. conseguintementé pres-
t t-se a suspeitas que desmoralisãó. ] J-..: _ *

Pião me eàteüdo mais sobre este assumpto
porque me consta que.alguem.mais habilitado
e competente do que eu, trata de tirar os docu-
mentos para levar estes factos ao conhecimen-
to do paiz pela imprensa ou mesmo pela tribuiia
nsirlnTrientap. Th«íomnB Ho ri<»a»t.inn._! lainH» moio

ttm _.__._ ftin*
.***--'iUfe des^rel.-séiâ"_òmlMâiliS mili;

de marchar pór sehdá tórtüósà, o que
-fiajwf u anífftdiredjóri&a. co___sãtüit-se.o.elgjíz.
deíua reputação e cohflaiiça publica, ás qu»e8

.twtt:_|t; companhia um direito sagrado por seü
proceder sempre léál é conspicuo; portanto sd
rest&oas! outras proposiçòes, segunda étérceir^.,
eni "aquellé 

jornal -publicadas: nüs a disòu-
tiremos brevemente..-.., _
__^ntretant<^cumpré desde já dizer que houve
injustiça crassa e feroz com a 

'companhia, 
por-

que não tendo esta praticado nem intencional-
mente aeto algum contra, a colméa rural, pelo
qual tornasse-se digna da injuria que se lhe
infligiu, não - havia motivo. para esperar tao
traiçoeiro e satânico golpe. Houve negra ingra-
tidao; porque, drpos.tandò a companhia .leal-
mente toda süaconflança na colméa rural, tinha
os peus fundos no valor de mais de 84:000$
confiados ans seus cofres, e auterisada a satis-

parlamentar. Tratemos de desatinos ainda mais
criminosos que commêttèu.o inspector da aí-
fandega quando tratava de arrecadar os salva-
dos do patacho, e são.os seguintes;..___. ....-.

Appareceu na praia um preto maior.de 60
annos, de npme I__idoro José dps Santos,, mu-
nido de um saedo, a quem o inspector attri-
buiu a intençã-t de furtar,, pelo que ihimedia-
tamente o ptendeü. Semelhante prisão foi uma
violência, porque a simples intenção está. fd.ra
do alcance da acção da. lei penal, quando i«âo
é traduzida por actos. exteriores, de congum-
mação, ou ao menos de tentativa dè crime.
Além de suspeitar da intenção do pobre ve_
lho. o inspector suspeitava que, antes da süa
chegada ao logar do naufrágio, "já 

tivessem
havido alli alguns furtos; e assim, feita a
prisão, teve a desgraçada lembrança de tõr-
turar o velho, p-ra obriga lo a denunciar ós
ladrões que porventura já tivessem ali andado.

Nesse intuito mandou tomar medida dá èstã-
tura do preso e rüaüdou abrir na arèa da praia
um buraco onde o enterrou até á ajtura do es-
tomago, de ro**to voltado para o sol; e repetidas
vezes apontou e mandou.apontar uma espin-
gura.» carregada sobre o velho, ameaçando-o dé
o fuzilar, se não denunciasse os ladrões qüefantasiava. A principio .0 Velho resistiu á idéa
de fazer dellaçõ^s calumniosas; nias em breve,
aterrado pelas ameaças, fiagellado pelas ancias
que llie ia produzin.-o a compressão do.esto-
m»go e ao mesmo tempo embriagado pór gran-
de quantidade de genebra que o inspector. o
fez beber, denunciou falsamente alguns niorá-
dores dos sitros viíiuhos, e dest'arte conseguiu
lib"rtar-se da ag nia em que estava, poáto quecontinuou a ser detido.

Em virtude dessa dellação, arrancada, pór
meio da tortura, o inspector varejou as casas
dos denunciados, e ós prendeu apezar de não
ter encontrado vestígios de furto.

O clamor publico foi tanto, a moral pública
mostrou se tão escandalisadada, que o chefe
de. policia viu se forçado a instaurar pro-
cesso contra o inspector, terminando por uma
sentença de não, pronuncia, que veiu escanda-
lisur mais a moralidade publica. E não refiro a
historia desse processo celebre, parque me
consta, que também a respeito delle os docu-
mentos hão de apparecer opportunamente na
imprensa ou na tribuna. Entretanto ó pobrevelho que foi enterrado,_e os outros que forão
presos em suas casas ná oceasião da busca,
estão presos e submettidos a. processo, para se
lhes tirar a vontade e os meios de se queixarem
contra o seu offensor. _

Não é esta a primeira vez que o inspector ex-
perimenta os effeitos das altas protè -ções. Em
outra oceasião elle espancou e. ferin nesta ci-
dade, em pleno dia, na l<_>ja de Man-.«_1 Joaquim
Fernandes da Luz, um outro velho de nome
Manoel Joaquim. O offendido queixou se, mas,
instaurado o processo, o queixoso aeommodou-
se e assignou termo de desistência pela quan-
tia de 50$, que 

'foi 
paga em rateio pelos enge-

nheiros major Pyrrho e capitão Pereira da Silva,
e pelo feitor conferente da alfândega Joaquim
Aurélio Wanderley. Se se tratasse de um des-
valido, talvez a policia visse que lhe cumpria
progredir nos termos do processo, sem embar-
go da desistência da parte.

O solitário.
Aracaju, 1° de janeiro.de 18(50.

amistoso da companhia para com a rural di-
rectoria reqpe_r_a reciprocidade, que esta, sal-
tendo ppr_.pima d.as,n-siis..sántes considerações,
atae* violentamente .a sua innocente e desap-
iP^caMda vic»*^^ pelo menos
respeito, e ao mes mo tempo, sacrificando os in-
te_p0s|e$ géi«yp|._do,fee__itab-uecimeü1to baücario
qjie.lhe,.çstava confiado, quiçá em favor das
exigências de amigos traidores e de reprova-
vei8 interesses particulares,.,-Realmente. leitor amigo, ha, actos. que doe m
profundamente e rasgâo os seios da alma! ..
Para quèin os pratica não ha qualificação, pos-
sivel, não ha palavras bastante fortes, vibrantes
e acerbas para estigmatisar o treslqücado qüenos apunha-la < pelas costas, que sem conscien-
cia , estúpido e indigno de oecupar posições de
certa ordem . que apanhou por tricas bizarras
e .esquerdas, perlustra-as.com erros e sandices,
quando.as deVia.hq_rare.e_no..recer, e que
flüaimente dellas se servem para com horro-
rosQr_sbuso. tentarem .devorar aquelles que çetornarão dignos da .veneração, publica.

Porém Deus é justiceiro; o qüe hoje inflingis
amanhã te inflingirão...

Elles o pagaráõ neste mundo _ ¦
Certus,

•¦•.- - - - ¦ 1 -¦-. ¦¦ (Continua.)
'- /. - ... ¦ mmLmwSm*TS~T"

. Gabinete *Porín_nf.c_5.

í.âo fios admira que a directoria do gabinete¦portuguez de leitura, postergando a lei escripta
e zombando do direito expresso conferido á as-
sembléa geral, se conserve na direcção do esta-
belecimento, fazehdo reeléger-se snate e natu-
rálmenie por úm conselho que ha dous annos
findou oseu mandato.

Não, nos admira isto, dizemos, nem de certo
admirará a quem conhecer de perto o caracter
dominador do Sr. Io secretario; o que uni-
cameute.nos espanta é que tanto despotismo e
arbitrariedade, tão flagrante violação das mais
sagradas prerngativas dos sócios, que não teem
liem podem ter justificação possivel, 3 das quaes
o unido e verdadeiro responsável é o Sr. i° se-
cretario, encontrem defensores, que pretendão
(coitados/) provar com o maior despl*»nte, o
direito que assiste á actual directoria para ge-
rir os negócios do mísero e mesquinho gabinete
portuguez. : ., .

Acaso será esta associação propriedade do
Sr. 1°.secretario?... Quem 8*»be?

Também não nos admirará que amanhã se
apresente algum dos seus esforçados pn«cura*
dores" prompto á no-lo provar. u*>ando por isso
dos sólidos e valentes argumentos de que
SS. S3. costumão ser tão férteis

Um velho accionista.

,0, \}^&*&W**?Jm I
Mai_ftòS;_S_OegaÇ^ }^8_omlnádo

leor seguinte. _.* ¦»¦."=» *s«"_«» ci_»,uo, *•«-• •—_£.„«#«_.
de fis.' 107 e 115. em presença dos d^™*!^8
dos mesmos autos, convencem não so aa ces»»-
«ãodqs pagamentos ,da sociedade Hyppodromo,
mas também da m8ti_Bciéncl_í dè sòus bens
para oceorrer,ao seu passivo.,De.clárqt pojtè,

aberta, 
a Ís_ill»_lcia dá mesma sqçiedade_a data?

è lS.de outubro ultimo, visto não consentir a
leiretrotrahir a abertura a tèmpb qüe eSceda
além de^40dias. Nomeio curador fiscal o credor
supplicaüte de fis 113, Manoel Sauches. Publi-
que-se por editaes a falleucia no prazo do art.
812 do código do commercio Convoquem se
os credores para a nomeação de depositário ao
primeiro dia útil e desempedido. ProCeda-se a
ipventario e arrecada _ão_Jmtíii£*di-jta. Pague a
massa fallida aò custas. Rio, 22 de novembro
de 1859 — João Baptista Gonçalves campos. —
E, sendo intimado o curador fiscal nomeado,
este nâo aceitou; e, sendo-me requerido outro,
tíomèei o bredor Ângelo Onõfré, que igualmen-
te não aceitou, e foi então nomeado o credor
José Redro Alves, que prestou juramento. Em
virtude do art. 812 do código do commercio
convoco aoscredores dos falhdos para compa-
recerem na sala das audiências, á rua do Cano
n. 39, no dia 25 do corrente mez. ao meio dia,
afim de nomearem depositário qüe ha de rece •
ber e administrar provisoriamente a casa f*»lli-
da, devendo a nomeação.recabir de preferencia
em pessoa, comnierclaute credora delia. Para
conhecimento de todos mandei passar o presen-
te, que o porteiro dos auditórios sufixará nas
portas da casa das audiências deste ju<zo e do
tribunal do commercio, e publicará pelos jor-
naes, do que passará certidão de assim o haver
cumprido. Dado e passado nesta corte e cidade
do Rio deJaneiro. aos 23 de janeiro de 18C0.
Eu, Joaquim da Costa Leite, escrivão interino,
o subscrevi.—Br. Joào Baptista Gonçalves Cam-
pos. .

PUBLICAÇÕES RELIGIOSAS.

Sergipe.
Tinha resolvido guardar silencio sobre as cou-

sas publicas desta província; mas não posso re-
sistiçaq desejo.,de noticiar alguns factos, paradar áo püt«lico e ao governo, uma ligeira idéa
do estado desta terra digna de melhor sorte.

A.2 dqmez que findou hontem, naufragou na
barra deste porto, ura patacho denominado En-
sai.q, que vinha da Bahia, carregado.

Em conformidade do disposto no código do
commercio o juiz municipal e commercial de-
via comparecer; no logar do naufrágio, proce-
dér.á arrecadação dos salvados com assistência
de um empregado da alfândega, inventaria-los
e remette-los para a alfândega. O juiz munici-
pal.não estava na capital nesse dia; porém es
tavà dentro do termo, ã distancia em que podiaser avisado em duas horas. Mas em vez de pàr-tír uma ordem, ou avião da presidência ao juizmunicipal, o chefe de policia ministrou força
militar aó inspector da alfândega; e este, arro-
gando-se competência qüé nenhuma lei lhe dá,
partiu para ó logar dó naufrágio com a força
que lhe derão, com diversos empregados, com
guardas e com remeiros da sua repartição.
^.Parece queálei,,%xigindo a assistência de um

empregado da álfandega^hão exige que o chefe
lessa repartição a abandoue para ir arrecadar
•àalvados, sendo, .bsstante que commissióne
pai^i JBSq-á um .dos seuserapregados; tolere-
tnós, porem," esse excesso de zelo, que mais
tarde, só traduziu eni eices--os de autoridades,
t, act<.8 dignos _dH'seve_ra punição.

NátvqüerÒ referir o qüe a voz publica imputa
«o. juspeçtor da alfândega maculando a sua.**--
pütáçâo, e attribuindo-lhe actos dé deshonesti-
dade; pdde haver nisso mentira ou exageracâo;

O Banco Hural e o lesara Mntao.
(VIDE OS « JORNAES DO COMMERCIO» DOS DIAS

19, 20 E 2L)
A companhia de seguro mutuo contra fogo,

que tem consciência de süa existência legal e
honesta; -que de fronte erguida nobremente
desafia a quem quer que fôr para que lhe
aponte uma unica falta, o menor desvio
tio justo e do legal; que não teme nem
mesmo o cobarde, assassino que á mercê da
Hseurilão ou da imprevideucia da lei pretenda
apuuhâla-la, porque cré e tem fé em Deus, e
aiuda não desesperou da justiça dos homens;
a companhia mutua, pois, que não tem motivo
para calar-se, nunca poderá ser indifiereute
ao grasnar da calumnia, ao esvoaçar das har-
pias infectas que com. sua baba corrosiva e
hydrophobica pretendão attingi-lá e conspúr-
ca-la.

Não concordamos com aquelles que pensão
que as injurias, os ultrages e o descrédito que
partem de certos indivíduos, de certos dándys
de luvas apertadas ephysionomia escamotica,
áho a mais bella epopéia e o mais completo
elogio aquelles que o destino fez cahir em seu
desagrado.

Não pensamos assim, porquê a tão contra-
gente humanidade tem sempre um pendor de-
cidido para deixar-se embair pela audaciosa
maldade, e acreditar como verdades o què são
sd injurios e mentiras, sobretudo quando a
pobre victima não lhe é de familiar conheci*»
mento ; cumpre, portanto, á victima què tem
consciência de sua probidade e independência
desmascarar o assassino, esmagar o nojento
réptil qne tenta agourentar-lhe a existência : o
carvão quando nâo queima, tisua.

Se os defensores da companhia pensão de tal
modo a respeito dos sujeitos .acima esboçados,
nâo admirará qué os ditos defensores, sempre
dispostos a enristar a lança ná defesa das cau-
sas nobres, encordoassem e pressurosos se
apresentem na estacada para defender amais
justa e santa das causas,, quando o átassalha-
dor dos créditos dá companhia é de alto co-
thu mo ou de cothurno altamente collocado.

¦¦- E' portanto em nome do qüé a rural directo-
ria acredita de mais santo que a. conjuramos á
que declare alto e _>oj»s_>«i as razões que aih**
duzirão a tomar uma posição tão.... indigna de
si ou do estabelecimento que gere, desabonan-r
do publicamente a companhia mutua c'om a
mais dolorosa injustiça e negra ingratidão; ê á
seus brios, á sua honra que nós dirigimqs, afim
de que manifeste clara eterminantementè.ie ha
ou não protervia e desusada^njüstiça nó seü
proceder contra a companhia, se esta foi ou
não victima da mais requintada calumnia, dá
mais pérfida ingratidão. -E acredite a rural di-
rectoria qüe agora somos movidos pelos mais
suaves sentimentos de caridade christa, pois p
nosso appello tem também por. fim p desejo de
ser-lhe utd, provocando-a é.pnafeçendQ-lhe pçr
casião azada para e_cplicár-se, afim dé qüe hãó
autonse cbm seu silencio as infames explica-
ções que correm entre o publico, do contraria
nos com pel irá, bem contra os nossos desejos, a
lançar m/io dos iypos» .8 sèni hesitação por em
letra redonda tudo quanto diz ó publico; e isto,
bem vô á rural directoria, arrastará à desmo-
rahsação e o desprestigio do estabelecimento,
cujos créditos e glorioso porvir homens crer
dulos e cheios de fé confiarão ás suas delicadas
è SABIAS mãos para o levarem com geito e dis-
cernimento ao templo da memória; e ahi, en-
crustado o. seu nome com letras de ouro no
immortal livro dos destinos jbancarips, chegar
como relíquia sagrada á mais remota posteri-
iJade! .._

Esperaremos quarenta e pito horas pela res-
oósta da nobre rural directoria ao nossó_.pedi-
tio; se passadas ellas não Bè dignar óbsequiar-
nos respondendq**nos, não terpmos remédio se-
nâo cumprir-o noésq, ,destínp;cp.ptinüando na
penosa indagação de qual daS.tres proposições
que publicamos uo íór/iàl do Gòmínercíç-dp _$5 é a verd aüeira. Ora, quanto á.priJÜ»-^^0"
demos desde já considera la 'prejüdiè_é__a_.'por
isso que temos levado a toda a. evidencia em os

Antônio Filippe €.amar_t».
Pede-se-noa a publicação da seguinte carta,

extractada do Diário de Pernambuco n. 286, de
15-de dezembro do anno findo, com a resposta
8obre a matéria nella contida.

1 Sr. Basilto Quaresma Torreão. -Prezadissi-
mo amigo. - No 2° tom» das biographias de ai-
.qitns poetas e homens illustres da província de
Pernambuco, k p..g 182, provei que o herde in-
digena D. Ant mio Filippe Camarão, famoso na
gü*.rra de Pernambuc » com os hollamlezes, de
1630 a 1648, era. nascido nesta província de
Pernambuco, e não na do Ceará, pátria que lhe
attribuiu o Sr. Francisco Adolpho Varnhagem
na sua Historia Geral do Branl.

<i Surge agora também o Sr. Dr. Pedro The-
berge (que naturalmente nâo terá visto o meu
escriptot dizendo em um esboço histórico da
provincia do Ceàrã que o mesmo illustre indi-
gena D. Antônio Filippe Camarão era natural
da Serra de Ibiapaba, e irmão do chefe Jacuana.
E. além disto, alguém ha. que se procura aju-
dar com a opinião de V. que no seu Tratado de
Geographia do Brasil á pag. 419 disse, que a
villa Viçosa no Ceará é celebre por dar o berço
a D. Antônio Filippe Camarão.

ct Nestes termos, e visto queV.já é senhor do
2° tomo das biographias de alguns poetas e ho-
mens illustres da provincia de'Pernambuco quetive a honra de lhe offertar, e V. a bondade de
m'o aceitar, sou a rogar lhe que por bem da
verdade e especialissimo favor a este seu cria-
do, se digne declarar-me: 1°, em virtude de
que documentos, ou de quaesquer outras pro-vas ou fundamentos "V imprimiu ser D. Anto-
nio Filippe Camarão natural da villa Viçosa, na

Erovincia 
do Ceará; 2o, se depois de me fazer a

onra que ainda pnço, de lér quanto escrevi a
respeito no logar prenotado, do dito meu 2o vo-
lume ainda acredita, ou suppõe que aquellé
immortal indígena do Brasil nasceu na villa Vi-
ço-a da provincia do Ceará e não na provínciade Pernambuco; e porque sou como sempre
de V. patrício respeitador anrgo e obrigado
criado.— Antônio Joaquim de Mello. >

Santltasinin Virgem Senhora dos **e-
médios, aa igreja de Sant» Jphl-
genia. •

..A festa de Nossa Senhora dos Remédios terá
logar no dia 29,do corrente com aquella pompa
que for possivel, havendo missa cantada, Te
üeum e sermão, pregando ao Evangelho o Rev.
Sr. padre Ambrosio Amauc.o de Souza Couti-
nho e ao Te Deum o Rev. Sr. padre Lucas An-
tooio Monteiro de Barros; a musica é diriarida
pelo bem conhecido Sr. professor Bento Fer-
nandes das Mercês. Convido a todos os irmãos
e. devotos da Santíssima Virgem Senhora dos
Remédios, advogada contra os nossos males, a
comparecerem no mencionado dia, para maior
brilhantismo de sua solemnidade, e t rabem
para contribuírem com suas jóias, annuaes e
esmolas, para cujo fim encontrarão o abaixo
assignado na i«_rreja das 6 horas da manhã a» 10
da noite, prompto no cumprimento de seu car-
gô. Secretaria. 24 de juneiro de 1860.— O secre-
tario, Euzebio Pereira Machado.

DECLARAÇÕES.
«:onipi. 11 *.__«, _r.-evidcit-.'_».

A directoria convoca ns Srs accionistas parareunirem-se em assembléa geral no dia 27 do
corrente, ao meio din, na rua da Quitanda n. 54.
em execução do art 20 dos seus estatutos, «io
de Janeiro, 24 de janeiro de 1860.-15. bernard,
gerente. (•

*"*• <*• í'e*-relta, »ni*_ri_iic.
Em virtude do art. 31 dos estatutos, convido

aos Srs. sócios que se achão atrazndos em suas
mensalidades, para satisfazerem até o dia 31 docorrente, na casa do thesou reiro. rua do Pedre
gulh-tn. 104, e na travessa .le Santa Rita n 7
Rio, 23 de janeiro de 1860.—O i° secretario
Nascimento

Ar__iiftl d- g._erf*-«.
JÒ.éÒnselho administrativo para fornecimento

do arsenal de gúertá da tflrte. em virtude do
aviso dO ministério da sruerra riè 19 do corrente,
receberá no dia 31, das 9 ãs IG uC""5 da mahhà,
#â"__tt colnpra doRg/ner..s abhixo transerlotos
a.sHpropostas qüefofém de c'a_.»(. irnpiatt>.dt>h.ií."
devendo as. mesmas virem acomp.tnhadHs daò
Cfimpêtentés amostras e declaração dt.s preços

.Dás 10 horas em diai te üão será recebida mais
proposta algüniá. 1 .
6 resmas de papel de peso pautado.
40 ditas de dito alraaço pautado, Ia sorte.
40 dit*s e dito dito liso.
150 ditas de dito branco para émpacótar.
150 ditas de dito CH.rtuchitího amarello.
10 ditas de dito cartão àma.ralío..
3,000 folha? dè dito cartão branco.
2o caixas òom peritías de,aço süperlorefi.
20 duzias de lápis de páo.
10 ditas de canetas para penas,
to garrafa.s com tinta preta para escrever.
S6 potes com dita dit.»,:.
6 vidros com dita carmina.
150 medidias de azeite doce.
100 toneladas de carvão de pedra groso.
100 ditas dé dito de dita fino.
25 -ditas de dito de dita miúdo.

Secretaria do cons ilho administrativo co at •
senal de guerra da cô. te, 24 de janeiro de 18R0.

Luiz Antônio Favilta, brigadeiro e presiden-
te do conselho.— Manoel Peixoto de Azevedo,
secretario.

D»_•>._.dito Comnie c«ul <«h_ Corte.
Por ordem do lllm. Sr. Dr director faço saber

que de hoje ao ultimo do corrente estará aberta
no Instituto Commercial a inscripção para a
matritíula dos alumnos, desde as 9 horas da
manhã até as 2 da tarde. O alumno aue pre-tender matricular-se deverá declarar em re-
querimento so director seu nome. idade, natu-
ralidade e filiação, juntando certidões ou docu-
mentos que prdvem ser maior de 16 annos, e
ter sido approvado nns matérias Seguintes :lingua nacional, comprehendendo granam«.tJc/..e escripta, inglez, francez, arithmeticn, álgebra
até equações do 2° gráo; geometria plana econsiderada no espaço e trigonometria. Iusti-tuto Commercial, em 20 dejaneiro dn 18G0. — Osecretario interiuq, S. P. de M. Abunayuba. (•

Monte-plo (geralTendo sido deliberado em assembléa geral dosSrs. accionistas instituidores do monte-pio ge-ral que se convocasse uma reunião extraordi-
naria para tomar conhecimento e decidir sobre
a proposta de reformas aos estatutos anresenta-
das pela directoria. convido aos Srs. Instituído-res a reunirem se no dia 20 de março, ás 4 \jihoras da tarde, no escriptorio do monte-pio
geral, rua do Sabão n. 75. para o fim mencio-nado, observando que. na fôrma do art 16 « 1"dos ersthtu'08. é exigido o numero de mais demetade dos sócios instituidores e tre3 quartosdos votos presentes para legalmente se tomar
qualquer deliberação nó sentido de reformarartigos dos mesmos estatutos Rio. 19 de ja-neiro de 1800. — O secretario, Sebastião PiresFerreira. /

Por ordem do lllm. Sr. thesoureiro da em-
preza funerária faço publico que tem dí*alienar-se os terrenos pertencentes a este ce-miteno, que ficão além da rua Paraná- as
pessoas a quem 03 mesmos terrenos nos-são convir, remettão a secretaria da Snnta Casaas suas propostas em carta fechada, com di-recção ao Exm. Sr. provedor. Cemitério deb. Francisco Xavier. IC de janeiro de 1860 —
Antônio Severino ria Costa. 1.

Co*»pw(«R»ia« d«- flu-

Por to-Velho do Cunha.
Haverá lei de privilegio ou isenção para queo professor de instrucção primaria do Porto-

Velho do Cunha resida ha bons dons annos
fdra do logar, sem que em um sd dia desses
tenha havido aula para os meninos, e sem queelle haja remettido um sd mappa, mesmo de
S. José d'Além Parahyba, onde mora em casa
de seu irmão? À província não tem o preciso e
ha de disperdiçar por esta fdrma dinheiro com
professores?

Por l:040í'000 não falta quem bem sirva; ao
passo que não temos"nem bom, nem máo. por-
que nem ao menos (salvo as apparencias, o Sr.
professor tem habitado o Porto-Velho.

ftect-aficaçH».
O artigo editorial do Jornal do Commercio de

hontem, d-rado conta dos abusos que vão tendo
logar na qualificação de votantes das differen-
tes freguezias, é inexacto m> que refere a cerca
da casa em que o jury celebra as suas ses-
sões e que ó a da residência do porteiro do tri-
bunal, .que ahi mora com a sua família, compôs-
ta de muitas pessoas.

Ahi não estão dados como moradores ne-
nhuns invisíveis, nem são 16, como diz o Jor-
nal; sáo 14 pessoas constantes do chefe de fa-
milia, de alguns parentes e quatro ou cinco
amigos de sua intimidade, os quaes todos po-
.lem apparecer quando forem chamados, não
devendo pelo facto de morarem na dita casa
serem esbulhados do direito de votar.

O grande abuso, pois, fica reduzido a cousa
muito natural e verosimil, e é por sem duvida
muito differente de converter mulher em ho-
mem,. de relacionar mortos, pretos africanos,
mendigos e homens que morão em outras fre-
iruezias, como se vô das rela-ões de outros in?-
pectores de quarteirão, das quaes a junta es-
tá tomando conhecimento, e o Jornal do Com-
mercio não deu noticia. .......

Theatro de __». Januário.
-* Roga-se ao digno emprezario Germano, de
levar á scena sabbado 28 do corrente, o drama
Gabrina, e as farças Os filhos de Adão e Eva, e
Anjo e demônio, papeis estes em que a digna
actriz D. Manuela muito brilha.

Esperamos na bondade de S. S.
Um apreciador.

. fr-sta-ud* dé ferru de I». •¦• e«i..-..» a ».
A directoria desta companhia faz publico quecontinua-se a pagar na cnsa bnncariti Mauá-

Mac-Gregor e Comp. oil» devldeudo das ac-
ções da mesma companhia, somente n:»s quin-tas-feiras, das 10 horas da nianhãas 2 da tarde
Sala da directoria, em 21 de janeiro de 1860
C. B. Oltoni, presidente. — J. B. da Fonseca
secretario. /.

Pela directoria de instrucção da província doRio de Janeiro se faz publico que ató o dia 3odo corrente se acha aberta a inscripção paramatricula dos alumnos das aulas de frant-ez einglez desta capital. Os que pretenderem ma-tricular-se deveráõ declarar, em requerimento
dirigido á directoria de rastrucçüo, seu nomeidade, naturalidade e filiação. Directoria dàinstrução da provincia do Rio de Janeiro, 24 de
janeiro de 1860. — O director, conselheiro Dr.Thomaz Comes dos Santos. (•
isxpoctus da _»a..i_* « *»na. da _ni__erl-

cordla.
Paga-se na casa da roda, sita ao cáes da Gio-na n 46, das 4 1/2 horas da tarde, nos dias26, 27, 28, 30 e 31 do corrente, 1° e 3 de feve-reiro próximo futuro, o vencimento das criaçõesexternas, relativo ao trimestre de outubro adezembro ultimo, sendo os tres primeiros diasreservados para as criadeiras residentes nacidade, e os últimos para as que morão fdra.Casa dos expostos, 23 dejaneiro de 1860. — Oescrivão, José Lopes Pereira bahia. (•

Edital.
O Dr. Guilherme Bandeira de Gouvêa, juizde paz do 4° anno do io districto da fregueziado Sacramento nesta cò<-te. etc : Faço saber

que me acho no exercicio do dito cargo" e dareiaudiência nos dias sextas-feirus, ás 11 horas,na casa de meu escriptorio, rua do Rosárion. 104, e, quando impedidos, no seguinte que onao for. despachando na dita casa e na de mi-nha residência, rua dos Latoeiros n. 39. E paraconstar, mandei passar o* presente. Rio de Janeiro. 23 dejaneiro de 1860 E eu, José Pinhei-
ro Requião, escrivão, o escrevi. — GuilhermeBandeira de Gouvêa.

Loierfa.
O resto dos bilhetes da 17" loteria do reco-lhimento de Santa Theresa continua a vender-

se em casa do thesoureiro, rua da Quitandt.n. 144. A roda anda nodiasexta feira27 do cor-rente, em a Santa Casa da Misericórdia. Rio deJaneiro, 2i deJaneiro de 1860.— J. P. da Veiga.
Arsenal dc euci-ru.

O conselho administrativo para fornecimento
do arsenal de guerra da corte chama aattençáodos Srs. negociantes importadores para o seuannuncio publicado no Jornal do Commercio de24 do corrente. Conselho administrativo, *2-_ de
janeiro de 1800. — Luiz Antônio Favilta. briga-
deiro presidente do conselho. — Manoel P eixo tt.te Aievedo, secretario.

niini-nses.
RUA D^S PESCADORES N. 40 SOBRADO

Os Srs. acciouistas são convidados a realiza-rem a 6* prestação «ie 10 %. lg p,)r e!lda acçãono escriptorio oa companhia, desde hoje 2o até31 do corrente. Rio de Janeiro, 20 dejaneiro do1860.—Os directores. Antônio fíaphael Possol-to. - Eduardo A. de Faria. Francisco Severia-no Machado. ,.
t-.otMj.o.híi,.,» flumine-aw aos

OiM^ittas.
Do dia 23 em diante haverá um carro para oPonto aa Segunda-Feira, no Engenho-Velho, ásS 1/j lioras da tarde voltando ás 4 1/4. ficandosuppnmida por emquanto a vh.gein de 1 horada tarde para Botai*, .go Rio de Janeiro. 22 do

janeiro de 1860.-0 administrador. José Ale-xandre Afonso Flemandes. t
Companh.a <—-aíllnoenltora.

Os Srs. accionistas são convidados a realizara terceira prestação de 10 % ou 2£.500 por cadaacção, no escriptorio da companhia, ruu doRosário n. 43 ; desde o dia 16 até 31 do correntomez, das 10 noras da manhã ás 4 da tarde RiodeJaneiro, 15 de janeiro de 1860.—Os directo-res, fc. G. ________—Francisco llernandez. (•
-_;_i.trari.t <«c remro de nt. -e<i o «o.A directoria da companhia da estrada" deferro de D. Pedro II convida aos Srs. accionis-tas a reunirem-se em assembléa geral ordina-nano salão do edifício da praça do commercio

em o dia 30 do corrente, ás 11 horas da manha,
para. ouvirem a leitura do relatório semestralda directoria e ser-lhes offerecido o balanço dacomp-nhia. Sala da directoria da estrada deferro de D. Pedro II, em 15 dejaneiro de 1860 —
O. B. Ottoni, presidente. — J. B. da Fonseca,secretario. (*

-ompanhia í-c*r__í Süeguro!. Fclia.
(.enabrani*».

Os Srs. accionistas desta companhia são ro-
gudos a reunirem se em assembléa geral se-
gunda-feira 30 do corrente no escriptorio da-ompanhia, rua Direita n. 48, para lhes «*er
apresentado o relatório, em conformidade como art. 28 dos estatutos. Rio de Janeiro. 18 de
janeiro de 1860.- Francisco Ignacio Xavier dcLima.^presidente.—Antônio Tertuliano dos San-los hilho. secretatrio. /.

ltriBjpes-ta. 5».«-i<.4s.,.ii_. ..urmic da
(.i-f-.riK-cffo.

Hoje As 6 horas da tnrde** ha reunião do con-selho. Kio. 25 de janeiro de 1860.—O 1" secre-ti no, Uma Burros.

*¦ 

"**"

*___*__

Blxlilli IIII&IIíííÉbIÍP

AtSienest "»rÉ_i.tíaeo. '
Sessio ordinária do conselho greral hoje 25,

ás 5 horas da tardo, no snlão do theatro lyrico
Rio. 25 de janeiro de 18„0. — J. .1. Ferreira dt
Freitas, fundador e secretario gemi. 

'

»'«n.pa__hin dc Tratimportc lí?.iB*êti«j_í>.
Tendo de formar-se breve a assembléa geral,roga-se a. to ias as pessoas que quizerem assig-

nar acções da mesma, dirigirem-se á rua da
Alfândega n. 39,1» andar.—José An tonio Ramos

£*>_.{_ rc-t-tr. «o o-•_£_<_ «a,, g»e_Iro H..
(INTERNATO. )Por ordem do lllm. Sr. Dr. reitor, faço sabei,-

quo até o ultimo do corrente, se ncl... abertano extern-..to dò imperial collegio de Redro II>i inscripção pnra matricula dos alumnos d_>internato do mesmo collegio. Os Srs. pais or-ra.spoudenres ou quem suas vezes fiaer são n.-ados a tirar quanto antes a matricula do.-alumnos que tem de continuar, alim de saber-seem tempo as vagas que existem. Internato dcimperial collegio de Pedro II., em ¦_.:. dejanem-le 1860.— O secretario interino, S. P. de V
[bunayuba. /.
•>oeiear.i.de ^opaa_í_«d_7rar_d»«7«r~^e:ia.-.

Ar-tfs _5__ ni» de - a a-ieii-o.
LYCEU OE ARTES*! E OFEICIOS.

De ordem do tír. director comuíunico a 1o<iofíos brs. sócios da nossa sociedade, aos Srstperarios e mais pessoas que quizerem freqUeb-iar os cursos do lyceu de artes e officioa, oueK; o dia 26 do corrente mez se acha at.erí> amatricula para as classes de musica, de ariií.-metica e geometria, de desenho de tigura d-oruatos, de paizagem, de machinas e de arclií-_ctura.
As pessoas que quizerem freqüentar riu..-

quer das referidas aulas de*<_iúú requerer licéii-eu a conia-rpiriicSn H,.c r»_.r.r„n^,.»,... a. ... .-_

.,_'..'.' _. , . _%ttenç_o.
Sr. • redactor. — Permitta-me que pela sua

estimada folha aconselhe a certo indivíduo de
uma cocheira da rua A.— que não tome tanto
interesse pela agregada da casa de uma viuva
da Cadêa-Nova, abusando da bondade com que
o trataò. Se não se corrigir, fallarei mais^osi-
iivãmente. v

í-,._.- . ¦- O vermelha.-

Taabaflé.
O abaixo assignado pede ao Sr. Dr. Autonio

José da Veiga Cabral juiz muniiipal desta que
entregue _r» cartório o traslado dos autos em
que é parte autor «José Dutra de Farias eréo o
mesmo abaixo assignado, visto ter o escrivão
respectivo respondido que o mesmo traslado
acha-se em poder do mesmo dito juiz, e a acçSo
já pender na relação ha um anno.

Pede este favor por, ser preciso fazer execu-
ção no autor pelas custas a que foi condemuado.

"Venancio 
Fblix da Rocha.

Taubaté, 8 dejaneiro de 1860. 
(*

PUBLIEAÇOES DQ FORO.
Falleneia deKtHtevfio l.iiB.e«*k. e «atilru*
_ soelos do cireô denominado —Kyjp-

-BIMEISA.CONVOCAÇÃO DE CREDORES.
' ;0 Dr. João Bápfista Gonçalves Campos, juiz
jédireitó^dq cbmtpêrció da 

"Ia 
vara nesta corte

do_|o dé Jãneirq e seu termo,-etc.: Faço saber
<_tó«*%rMrueriménto de Manoel Sant-hè-^foiãbe--
te a t_licncia*_&8"fillidoã Èsteváó Lubt."ck, Fr^u-
cisco Giolas e Pedro Barboglio, sócios do circo

Companhia de navegaçAo a vapor
Ferry.

NA BAHIA DO RIO DE JANEIRO E NITHÈROHY.
Os Srs. accionistas desta companhia são con-

vidados a realizarem a segunda entrada rie 5 %.ou 10$ por acção, no Banco Rural e Hypothe-
cario, até o dia 21 de fevereiro próximo futuro,
em conformidade do art. 38 dos estatutos. Rio
de Janeiro, 24 dejaneiro de 1860.—José Duarte
Galvão Júnior. /•

terrelr» s;ci*»?_l _» .aise.
.. De ordem do lllm. Sr. administrador se trans-
creve para couhecitn_e___o dos interessados
cópia,da lista -O-unaTque acompanhou a cor-
r«spoudencia remettida pela agencia do correio
de_tíant"Anna da Santissima Trindade em data
de 11 do corrente, e cuja mala cahiu ao mar na
oceasião em que o respectivo conduetor sal-
tava na ponte das barcas desta cidade, em o
dia 12de8te mez:

José Pinto da Fonseca, 3 cartas; Lourenço
Januário dos Santos, 2 ditas; Rodriiío do Ama-
ral, 1 dita; Tito Pereira de Carvalho, l dita-
Moura ti Filho, 1 dita; Claudino do Nascimento
Ramalho, 2 ditas; Francisco da Silva Ribeiro
Guimarães, 1 dita; José Teixeira Pinheiro
Ldite; Jeronymo José "Adelino da Costa, 1 dita-
Gomes & .Silva, l dita.

Seguro.
I seguro para Petropolis para Bonifácio Mi-

guel Antunes remettido por Zozimas Ferrei; a
da Silva.

Correio geral da corte, 24 dejaneiro de 1860.
— No impedimento do contador, F. J. de Lima
Barros. _.

Compnuliia «*r*>}e.çus-!idadc.
Os Srs. accionistas da companhia de seguro»

marítimos Seguridade sHo convidados a reuni-
>-em,8e em assembléa geral, quarta-feira 25 dt
corrente, áo rneio-dia. na rua do Ho-pici i jti. 40, 2° andar, na conformidade do art. lt dos festatutos.—Os gerentes, _. Le Bion & C. Na-
tkam. (,

* o- -o—a"» "«««i fiwiGooiiiet«, ueciaruini.'.nas petições a sua íiliação, idade, nât-ãó Íir'<-.U-pagão e residência, bem o.nmo a classe em "._...
pretenderem ser admirtidos.

Não serão aceitos bluumos menor s de. Í_Januos pnra __classo de musicu, nem menore*» -,-•
lo annos para as de mathematica e as de d —'senho.

Os requerimentos devem ser entregue, u _ruada Lapa n. 24.--E. J. Janvrot, \» secre-»no do lyceu. /.
Imperial _.*..»afege,* «?« ». Pcdru II.
Por ordem do lllm. Sr. Dr. reitor do int..nato, faço saber que os exames de adrniss.i*.terão logar no dia 28 do corrente, devendoalumnos que pretendem fozer exame, apre3> -lar-se no mesmo internato ós 9 horas da m •-

nha. Internato do imperial rclleg-io de P•Iro II, em âr-i de juneiro de 18(50.—O secreta :-«
interino, S_ P. da M. Abunayuba.

*f:o!»_{.í__í>nta «_<*! ^cticá-*.ca-cidã '
-v Por deliberação da directoria convida-se n -s
55rs. accionistas para se reunirem em a..r».olt-a geral no diá28 do corrente mez no esc- -.
torio^da mesma companhia, rua dos Pescudo.-.---
n. 17, ás 11 horas da manhã, pura nego :.»
urgente. Rio de Janeiro, 24 dejaneiro de 18 >'.— Visconde da Estrella, presidente. i

tui|ieWal . _ai-je::«i<*> «i« sre«tit-«iB ss
(INTKHNATO.)

Por ordem do lllm. Sr. Dr*. reitor f.!e> sal«
que até o ultimo do corrente sé achi aberta ••.
extemato do imperial collegio de Pedro II a incripção para matricula dos alumnos rio int.'nato do mesmo collesrio. Os Srs. p«_is e corre -
pontlentes, ou quení suas vezes lazer, sHo í*
g-ados a tirar quanto antes a matricula d *¦
alumnos que teem de continuar, ntim de sàb-1;-se em tempo as va^íis que existem Intern-* •¦
do imperial colie;rio tle Pedro II, em 2:. dc * •
neiro de 18ü0. — o secretario interino, S 

' 
Ide M. Àbunaijiiba.

£<Z~uJ- -

{-

REPARTIÇÃO DA POLICIA.
PARTK DO DIA 23 DB JANEIRO.

Forão presos á ordem das respectiva anto "-
•iades :

Na freguezia de SanfAnna, 2° districto, D-.irmã Rosa, para averi_ruaçf.es; Cândido Jvá'ereiro.; da i xão r_ncicoe"Rer-aot,ua nn s' \ i«*
fé Meuoonça, fíor de_>ordeni ..*• Ltiur»'ncoo'r"v iuardino Mores ,;.or ferimento.

Na-no «. Chr.stovâo, o escravo Benedit-to,
por iurto.
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MM jWifíHríYritfra,^';.

._„2!LdeTS* J^^^íBd fflt4 da Silva é o
-. ¦ . **-y _-y

Mim»' i il»
-g^jjjjg^f^rô-

diencià eí-íSS Sê?a^ãffv?ri fv«>be-eis eoescravo Pedro, por desordem.
Pela policia* /.Fortunáter Pereira .Rodrigues

Costa, por assuada; o.sjscravos Amaro, porsuspeito de fugido ê FérmitTo por desobedien-cia a seu senhor. . __ - -
i#S'^pla da^pp^cia, fia carteai ?&?H;Diico que oe achão depositados ná mesma re-
partição^gi«^çi)jos da casa^ie^onlpnegro &Lima, os quaes forão achados na. rua pelo es-cravo Saturnino, sendo um da quantia de 130$aiavor.de Manoel, Pacheco, e o outro de J60g afavor de Antônio Pacheco do Cheiro Brasileiro.

LEGITIMlBAO SE PARA OBTBR ,PH8SAP0RTE
NO DIA 24 DE JANEIRO.

Para Portugal -r- Manoel Marques da Silva,
Manoel. Gomes Coelho, Serafim Gonçalves, An-
tonio de Souza Barbosa, Antônio da Cunha
Guimarães, Francisco da Silva, Jnsé Gonçal-
veB Marques, Manoel Antônio Corrêa Godinho.
José Antônio Corrêa,. Manoel Lopes da Silva,
José Lopes de Miranda, José Augusto Veígilio
Plácido. Thomaz Joaquim Pereira, Jeronymo
Pinto, João de Magalhães Pereira; sua senhora)! ~ # _-»?'«_»•¦•--¦'e dous filhos, Francisco Manoel dos Santos, jflUHrfH-IPIPíí V^l ílíl OiWVMlíimDomingos Lopes, José dó Oliveira GonzStes, 1Uai lrt --C"*-» _5*J UU \>Ul ICIIIC,
José de Souza Neves, Luiz Corroa Cabral, Má-;
noel Rodrigues, Paulino da- Silva B «rroso è
Antônio José Affonso, portuguezes.

Pára Hamburgo — Frederico Augusto Kütz-
nér e Bua mãi Maria Kutzner, hamburguezes.

Para Hespanha por Lisboa — Lino Casal Pá-
tino, hespanhol.

de fazeis è éiifâezâs de armarinho

_-«áá,_ft.-jReíI;llgJl

quinta feira 26 do corrente,
' JfS í ftofíls __»A #ÀRD_S.'

% L. Ferreira f ravassf s
S' 

or conta-e "ordem do Sr. Manoel Franciscoias da Silva que se retira do negocio, fará lei-lão de todas ãs fazen ias dela, linho e algodão,
miudezas de armarinho, etc, etò. (•

•.}t!f.^r*K,-mf-*rwc-r

•*-.- g -_-.^r_a._^_-s_r^ ^Si*-m'ZÊ&.¦¦!$$*'&¦*:¦ 
é¥.~s£.*^:à**a&'é^'-r-'âW*-r*&**à.Lcoruejo imumu, ücaita-rhu 2s ni suam fti im.

**1 .. ... í. ' ..T . .__c__ff¦»-,. . - -_•<*_.— X-w _.-... .--ip^mu. ,¦*_¦*____;  -.;- .-..¦-.-¦¦ r:w*»«í-_ .."_.«¦.._. ________.-¦"--, ;~r-« '.-...__«-.«,- ¦-_-—-. . --—- -

¦__¦ .,_ e-rpeelol
ireeeftodeeoml

, Ao Tro-»
Mapabnweseeê"T,^!_i?*b.!Ic __m^fld_t; de "'SÍ-

¦«eiUe Ool, ruo do Ouvidor n. lèí," andar. ._., ¦' *-•'.*

í» vléo.—Roga-se ao Sr. -Francisco Luiz Gon-
A çalves, natural [de Portugal; freguezia dê
Santo André de Ridouro. vir receber a deixa
qne seu finado tio Manoel Lhíz Gonçalves-Bás-
tos lhe deixou; fallecido em Portugal em 18 de
junho de 1853.

i N..B,—Jfenha á rua da Praia n:_28 B e traga
documentos qüe provem ser q próprio. ÍJithe-
ruhy, âS de janeiro de léiíó.—Manoel Pinto Bas-
tos, tèstam^áteir... . '(•
_-_________>_MM-b_W«W__M_iaMO-H>aM_^MHiaMMMMMMIM_H___i -

A 
im» nak« luso-brasileiro —Achão-se á ven-
da nesta typngraphia o de 1859 por 800

e o de 18G0 por ljjf. - -
rs.

C

AVISOS MARÍTIMOS.

HOJE

RIA DO OUVIDOR N_ íl7,
Á'S 10 1/2 HORAS,

Acua 
aiMifancerns»; este liquido opèrá

tíõin tanta promptidào, que torna-se recom-
mendavel ás pessoas que padecerem do cancro
venereo; vende-se unicamente na rua do Hos-
picion. 67. .... ....-

Anta 
dfe leite—Aloga-se urna preta para

ama de leite; na rua de S. Pedro n. 308 A;-.
na mesma aluga-se uma parda de 16 annos para
serviço de dentro de casa.

Ãfls.». 
— Os credores de Eduardo Turpin,

antigamente estabelecido no cáes do Pha-
roux n. 5, são convidados a apresentarem ó&
títulos 0 documentos justificativos das suas
dividas 0 reclamaçõps, na rua do Hospicio
n. 63, para se proceder a rateio, no prazo de
oito dias.

f>p««a g^ JÚ£*_fc._S2mjg .|jSu.
V morro dó Liv*_an_nto (rúa db Mf>nte;n. iè) i
para tratar, na rua tia «Saude n. 186, loja.

i aso p_.ro t_.iu_._M--. «r- Aluga se â pessoaf »-_» que offereceu 55$ mensaes. ou a qualqueroutra, a bonita casa assobradada da rua dl
S. Januário, ém S. CbfiStôvAo, em frente ft
-gf-^S com duas boas salas forradas de papel e
estucadas, quatro alço vas, um jqdarto. Jbòa co;
ziuna com agua da hicã e dispensa, pateo, úm
telheiro para dous animaes. Jardim e com en
trada independente. Assim como .uma outra

j com os mesmos commodos, em ponto mais pe-' 
queho, por «.0$ mensaes, contlgoa áqueila, pó-dendo servir ambas para grande familia, por
se poder fazer commuuicação interior; tratà-se
na Cancplla h 28. (•

Dln 
ite ~f*t. a preui^o — No es -riptorio

commercial da rua db §«*nto Antônio n. 26
continúa-se a nar dinheiro S"bre peuhores de
ouro, prata e .brilhantes, comprão-se. resga-
tão-se è adianta se mais dinheiro sobre cau-
tela do monte de soecorro.

Inhel.» m*mt»r*t£ i»ypo-tlteeas. Dá-se ;

of4M«o-».*i-__lns_nft-8e por caias ijèrtieuia- I
. . >s primeiras letras, grammaticaporttígúeza,
iàtíià « francez; deixem carta a Ai ít., na rua
dõ Hospicio tt. 186,^rmarinho. ).
_r^gi-y*o« para »lil_jtar.—Alugão-se tres
^2 Quartos para pequena familia^ eom quintale poço eom água limpa; no beeeo de João
Ignacio n. 15. -

ft_.lé»|•e|H»ÍT$írecis_l;-se de um bófü official
relojoeiro; na rua do Sabão n

*?>»*'T-»*r4?«_rttB*s_M!|»

251. í*omnnees.—Tresmi squeteiros e Vinte an-nos.depoiB, 9 volumes brochados, 10$; ven-dem-se nesta, typògraphla. (.
emodor.— Vende-se um moleque bom re-mador; tráfesè na praça dá Constituição

S«»•*-* 
-* — Aluíra se a uma pes õa capaz e sem. filhos um bonito sotão com sala, alcova e

(.

R

R

D

niiimo
LEIJLAÕ

SANTOíS,
O VAPOR

¦ ^T,''t^i<^r-*i''~^-

PIRÁHY

sahirá a 26 do corrente, ao meio-dia: recebecarga em 23, 24 e 25, e passageiros ató a horada sahida; trata-se na rua de S. Bento n. 7. (•
CABO-FRIO E MACAHÉ
0^âpor||ÉllÉ Geres

UráMd ir- *2iW'' 4

ide escravos dé ambos ós
sexos,com e sem officios,
pretos de, roça e robus-
tos^ próprios para arma-
zem de câíé, trapiche e
padaria, pretos cozinhei-
ros, prelas qui t andei ras,
mucamas, moleques, ne-
grtnhas.) etc*

¦ Li. dos SantosSahirá no dia 2*7 do corrente, ás 6 horas da
manhã: recebe carga para Macahé uo dia 25, è
passageiros para ambos os portos, até á ves- _™ t»i- _
pera da aahi.la; para tratar, na rua de S. Pedro lÜZ O lOIÍílO aCIlllíl UO! f*. emn. 82, sobrado. .- .- .. ,,.._ .. ..-,... ,f, _«P_^ 

" 
_ "

Este vapor regressará para a corte com a j SCU ãrillâZeD)mesma escala, 24 horas depois que chegar ã
Macahé, e faz-se publico a quem possa inte-
ressar que e.-tas viagens rierão mensaes, sa-*
hindo os vapofeS sempre ciüco dias depois da
lüa iioya; a demora eui Cabo-Frio é de 2 horas,
tanto ha ida corno na. volta. (•

PORTO POR LISBOA.— Ã ga-
lera portugueza Saudade, capitão

-Cardia, transfere a sua sahida
para 29 do corrente impreterivel-

mente*; para passageiros trata-se na rua da
Quitanda n. 113, sobrado, com o capitão a bor-
do. ei na rua da Alfândega n. 2, armazém. (•

MONTEVIDEO —O brigue portu-
guez União a sahir com todaa brevi-
dade; trata se na rua dé S. Pedro
n. 60. (•

PORTO PÔR LISBOA.
A veleira e bem conhecida gale-A^.. ra Nova Sub tii seguirá ató o fl«n

, ,^%do presente mez; para carga e
*^~.^a,-.í_._s-passageiros, para os quaes tem
excellentes commodos, trata se com Araujo,
Gomes e Comp., rua da Alfândega n. *24, so-
brado. (

•?.-.

PORTO POR LISBOA.
A barca portugueza Silencio, ca-A.s^SÈíS^ Pi*5*0- Ddarte Lopes da Silva, sahe

_^f^^-_'',V-:^.V *-***x —_-¦.- -i- a- .
A_2--r at(^ me*ac-0 í*0 próximo mez de fè---rr~_^r___,ís j-:vereiro; .para carga o passageiros

da Alfândega n. 21.. '(•trata-se na rüa

PORTO.
A muito veleira galera portu-

gueza Amizade, capitão Peixoto
-Heis, sahe no flm do corrente
mez; para o resto da carga e pas-

sageiros trata-se na riia da Alfândega n. 21, ou
com o capitão a bordo. .(.

> _^m^v

LÍNboa.
^x_hÁ Salie até o dia 10 de fevereiro a ga-
yE':!-"ç lera nacional Amazonas, do lote de"¦^/ÍotH!- -'í!00 toneladas; forrada e pregada de

_*-j-í?gv». cobre, com excelleutes commodos.para .
passageiros tanto de ri4, como de proa; trata-se
abordo com o Sr. capitão, ou na praça das Ma-
rinhas n. 8, sobrado. (•

BAHIA.
:<í&íÉêL O brigue Maria Uo'a segue em

poucos dias; para carira e "pas-sa
goiros, tmta se na rua de tí. Pe-*
dro n 42. (

:aito_
O vapor Sft^i Itambé

commànj.1 ante Fonseca. sahiiáa29 do corrente
as 7 hnras da manha Ranèbè carga tvs di»s
2'i 27 e 2S *-i5rin*nt-i n.é no tnéio dia, c. pr-ssa-
gvir*s até o .im <!a sabida; pura o que trata-sn
na rua de tí. Pedro u. FO. C

fjèz ,í-4. BriguerportugUPZ_Vãj.».Zfj2i.,capitão
VfeV"^ Augusto César Layme: a sahir im-a*M. *M preterivelmente no dia fí de fevereiro;' 

_. 
"_," oarga e pass .gi-iros trata se á rua da

Quitanda n. 112, sobrado. (

S. S__iS

«*$ll§lll
lf.A!WBUCa.

Srf^_-rr-*_- tí

Sai.iiá çotn muita brevidade o
xá brigue portuguez Activo; para car-

gue passageiros trata-se ha rua de
Pedro n G9.

AR ATI BA.
I> iaàpOI S ! - _íí g

S_j__â_i
ilu.

salina a -2Í) do corrente, ús G horas da manhã,esta recebendo carga, pura o que e para passa;geiros, trata-sè na rua de S. Bento n. 7. (.

POKTO tUM. ÜÍSMi.
%^-^s Vai sahir sera falta uo aia s9 do cor-

KsKK reute" Por J'á ter prompto parte de seu
30p/1T)'-"^»ITegamento, a nova e muito veleira
*S?S5?B_g* barca portugueza Joven Ermelinda .
capitão Josó Alves da Silva; para o resto dn
carga e passageiros, para os quaes cfféreÇe ex-
cellentes commodos. trata-se com Pinto de
Souza «k Pontes, rua de S. Pedro n. Sl. (•" 

LEILÕES 
"^

Leilão de salitre.
H. SOUrHAM faz leilão hoje, 'quarta-

feira 25 do corrente, na rua dos Pescadi-
vesn. -2tí, ao meio-dia, de urna porçãode banicai, dc üalitre de superior qualida-de, quo serão vendidas erh lotes á"von-
tade dos compradores, por eon (a de quem
pertencer.

de 5i;_ _'*-'-*io5.c__ cltarud» (icüavitita c

faz leilí.o
to. uo

mm*.porção (leichi
•"nanhã quinta -feira ás il horas em

'nazeni, rua do Hospicio n. 7.ponto no c--,;uai-

guiiittí3"_uarca.~"«C^"ru-to^ d*- HaVanadas st*-
Trabuco* i 

*_"* 
^'.ddàde fiondres. F«_rlot-os

Bniii!., _'Lr de ,'V!üe ^-""^ È* -fe«tó '!«*'

a-<iuz.ix Londres lT'. ,:Ct'•'••« uõá.h''©.-. La. Q'u-.
bj-nVssiiüd. uiiiai,',,,l'i",>vl Lüu,il'e?' è*0-' «*uo-a porrüo ue ouarutosda Bahia.

XSI1*ÀU
ie mobilias, trastes, candelabros, piano,- ete:,'.

na rua da Assembléan. 27, sobaido, por conta
dé uma faihiliã ime.se retim.

RROSPER PRíLIGRET
*irá o leiTio acima, sexta-feira 27 do corrente.

MIVUIVCIOS.
. ií_»__i*í.«%*_ •¦*•**.¦-•*- Dâ-se * dinJieiro a preimo',
XrtóOi^el sobi-e,penIiõí-'.&HÍe,.prata, onro, t>r

iutes., fJ:i**-*T«3í>,.fa-/,í)l_üaa. assiçc. .çom<a.*__f_«
.í.'-Be-ín-ld«J8, petísoé», 'nonte-pio* or<.teh«

ias e hora* ás 5 da tarde.

oiü.1' ((;
, tr- *,'

4:*._1.

Ama 
deleite. — Aluga*ee uma excellente

ama com muita abundância de leite; na rüa
da alfândega n. 315.

Ama 
de l«--ic. — Nà rua de. D. Januaria

n. 3 aluga-se uma moça branca, do primeiro
parto, para ama de leite.

a-sta fnslda.—Desappareceu ha dias do1 Andarahy, logar denominado Fabrica das
Ihitas, uma besta pangáré, de serviço de trem
um macho ruão vermelho com signaesde cán-

jalha; quem der noticias certas ou leva-los a
chácara do Portão Vermelho; ou á casa nova
no cante da rua que vai ter é. dita fabrica, rece-
berá «lviçaras.

IcIims—Vende-se è applicâo-se a «.00 rs ;B na rua do Hospicio n. 135

ás 10 1[2
horas»

! JV. B. Os escravos pode-ráõ ser examinados antes
dò leilão.

lMP4ÍRTAi\TE
LEILÃO DE FAZENDAS

Á^IANIIA.

B. T.Borges
fará leilão amanhã quinla-feira 26 do cor-
rente, ás 10 horas em ponto, ein sua
casa, rua de S. Pedro n 67; deum com-
pleto sortimento de fazendas limpas de
lã, linho, algodão e seda, a maior parte .
sahidas recentemente da alfândega. Bem
como se venderá, á 1 1/2 hora da tarde,
120 peças de canhamaço, porção de ai*
godões, morins, riscados, chitas, baeü-
lhas, etc., com avaria, por conta do áfe-
guro.

II0»Í1_
quarta-feira 25 do corrente

A'S S HORAS Í)À TÀRDÉ

LEDL
de S propriedades ná rua

do Sabão do Mangue
ns. 15,17, 19,21 e .25,
terreno foreiro á filma
câmara.

Waooe! de Oliveira e _§
SUCGESSOR DE

A. LAWB9E,
vende em leilão, pelo maior preço que ál-
cahçar,

hoje quas-ta-fclra 8."j> tin corre íc.
as casas acima mencionadas, sendo a de
n. 15 com sobrado, lendo do frente 28 pai-
mos o l 20 de fundos, e de quintal SO pai-
mos de largura e 95 de fundos ; a den. 17,
térrea, tem de frente 19 1/2 palmos o de
fundos 120; a de n. 19 tem de frente
17 1/2 palmos e de fundos 110; a de n. 21
tem de frente I 6 palmos e í 20 de fundos, e a
den.23, a mesnía frente e fundos : rendem
todas.mnualm.-nte 1:8U0,*i,eserão vendidas
juntas ou separadas, á vonlade dos senho-
res pretendentes Quem quizer examinar
dirija-se ás mesmas, e para mais informa-
i;õcs ao ariimnciiiiite, rua chi Quilanda
n. 48. ü leilão será á porta das mesmas.

A's 5 horas da tarde.

A0NIIi0-Dfâ£!»P0iyT0.
Leilão de bolada.

II. CANNELL faz leilão hoje quarta-feira'5 do corrente, ao meio-dia em ponto, ua ilh.i
¦ Ias Enxiulas. pnr ordem dn Illm Sr. comman-'lunte da esquadra dos Estados-Unidos surta
neste porta, em presença du Illm. Sr. R. P.
Noah, agente da mesma, de

500 barricas de bolacha.
Esta bolacha aclia-sc. em perfeito rs-tado, ar-'•umada em barricas de 120 libras, â prova do-ir, e vermlíi-Be somente por haver Om suppi-i-

mento muitu superior ás dxige.ncitis da ínesm..•squadru. Serão vendidíis em lotc3 de 50 bar-
ricas.

//. CANNELL
will sell at publie auetiou to day wednes-lay 2õlh January, at the island of Enxa-
das, by order oí th» H.ig-Ufficer Commandiup-
the U á.P^uadron aiid i_j.p.re. eucu of R. P.Noah
;isq. Agent of the U.S. Na*.y.~~ s..

500 barreis of biscuit.
This biscuit is in etfcellent order, packed in

*ir tight barreis of 1-20 pounds cach ; and is?nly disposed of on aceount ofthe larg-e sur-
plus. ou hand it will be sold iu lots of 50 barreis
at noon to day. - -

Seifíi-lcírã 27 do cérrffitè

Cr»._•_(.—Precisa-se 
de uma senhora portu-

gueza, maior de 40 annos, para fazer com-
panhia a uma senhora casada e ajuda-la no
serviço doméstico, dando-se casa, comida, ves-
tuario e em caso de necessidade medico e bo-
tica. tao somente; a quem convier dirija-se a
S. Domingos de Nitherohy, rüa do Ingâ c»üto
da rua Áurea, casa de negocio, que achará
com quem tratar.  (•

(lixeira. 
— Vende se uma bonita chácara

j nos arrabaldes da cidade,., logar muito sadio
com bonita vista para a cidade, com boa casa
nova <ie pedra e cal e com granles commodos
p»ra fumilia, coll<>ci,da no alto do morro, com
bastante terreno, toda plantada com differentes
arvoredos.agua da carioca e lenha para o gasto;terreno é livre Quem a pretender, para me-
lhores informações, no Campo da Acolamação
n. 19. das 3 horas em i*iante. (•

Cui*c.*o. 
—Aluga se utn moleque para co-

peiro; ua piaça da Constituição n. 72.

br* par» «"««sar.— Aluga se a espaçosa1 e bem ventilada casa da rua Nova de S. Du-
mingos n. 5.5. gozando-se de uma bella vista não
sd de toda esta cidade, como da corte, por ser
edirreada no alto de um morro, tendo üma boa
chácara com bnstantes arvoredos ; para tratar
cum Bernardino Martins Ferreira de Faria, rua
du Cab «eeiro n 17 (.

iiiiilu - «•-«_..»«. — Custodio ae Souzas-_ Pinto & Filhos perderão uma cautella de
n. 147, represeutando 40 acções da companhia
Reformalora; quem a tiver achado queira en-
trega-la, na rua de S. Pedro n. 26. (•
, -osa para a. nsar. _ Precisa se de uma
\ - casa com as seguintes accommoiiações: sala.
dita de jantar, tres ou qu-.itro quartos, cozinha
e quintal, e cujo aluguel não exceda a 80$;
deve ser do campo, para'baixo. Cartas neste
escriptorio a A. C. (.

I asa para aiuge..- Aluga-se nas Laran-•1 - jeiras uma casa, ao chegar ás águas férreas;

lija.

na agencia geral do la.go.de Santa Rita,
entrada pelo becco de João Baptinta n. 1 A.

Dá-se 10:000$ ou
12:0ÕoJ a prêmio so-
bra hypothecás de
casas ; para infor-

inações na rua do
Cano n. 34 A,

D 
In hei- o sobre prata, ouro e brilhantes,
descontos de ordenados, pensões, monte-

pios e soldos; dá-se no Iarg-> do R**sario n. 12. ("
sobre penhores de
prata, ouro, bri-

-lhánte , apólices ,
acções dos bancos
e companhias.'es-

cravos e hypothecás de casas ou chácaras,
continua-se a emprestar com diminuto prêmio;
na rua da Lapa n. 20. (-

Oram«_.- 
A rainha de Hespanhat 1$; O filho

do alfaiate, lg; A cruz, Ip80; á venda
nesta typographia.   (*

sobre jóias, fazen-
das. roupas feitas e
desconto de bdhe-
tes de costura, a
prêmio muito mo-

dico e á toda a hora do dia; na rua da Al-
fandega n. 96. ("

gabinete; ha nia Formosa n. 16 B

S*-»-.- 
• «il«oV_..—Aluga-se uu.a.sala. mobi-

liada, e uma alcova a uma ou duas pessoasdo commercio, porém de muita capacidade, em
uma casa de família capaz; na rua do Hospi-
cio n. 260, 2° andar.

Sen.... 
res «ta. provlnelan.— O agente

geral Joaquim da Costa Frederico, com casa
de Commissões no largo de Santa Rita, entrada
pelo beccó de Jofto Baptista n. 1 A, se encàr-
rega com promptidSO de vénd_s, cóm[tras,
alugueis de escravos, cobranças de dividas, dé
negócios de repartições públicas oü de qual-
quer outra transaeção.

Sai» 
e ale«-v»..— Aluga-se uma sala, uma

; alcova e úíü gabinete; na rua dt

ORGANÉTRO.
Carlos Cláudio Tresse.

RUA DE S. JOSÉ N. 7 7.
Unico no Rio de Janeiro, especial nesta pro-fissão; fabrica e concerta rel«>gios, ortrãos e to-

do e qualquer instrumento de corda ou de
sopro. (•

lll.lllllill
ria n. 34.

da Candeia-

mim
p*ra vender.— Vende-se uma

para tratar na rua de D. Manoel n. 50. C
Casus 

para -vender.— Vendem-se sobrados,
casas térreas, terrenos e chácaras; trata-se

na rua Municipal n. 21. (
i o_.«.uit<-.-í*... — o Dr. José A. da Cuuha,-medico, tem o seu consultório na rua do
Rosário n. 52. Consultas das 9 ao meio dia, e
das 4ás6 da tarde : das 7 da noite em diante,
na rua da Bella-Vista n. 19 (Engenho Velho).
Recados por escripto. (•

ou pé. -Vende se um coupé por preço com-
ta modo; na fabrica de seges, na rua da Con-
ceiçao n. ll. (•

-asas e chácaras.—Comprâo-se, na agen-
\a cia geral do largo de Santa Rita, entrada
pelo becco de João Baptista n. 1 A.
jj asa para ain _rt»r. - Aluga-se uma casa na¦ rua da Pedreira da Gloria n. 76. com bons
commodos e duas entradas, uma dellas iude-
pendente; a chave acha-se no n. 78, e trata-se
na rua da Gloria n. 28.

omnioil», Uma f»milia pequena e hones-• tu aluga um bom commodo independente
a outra familia nas mesmas circuit.stancias; na
travessa do Maia n. 10, sobrado, (boqueirão do
Passeio).

¦rS»d<».— Quem pret-ísar de um moç-> pura
. o serviço grave de uma casa de fmri lin. ou

para feitor tle qualquer chácara queira annun-
ciar por esta folha.
| 

-..*»__í_o 
par» V4.3_s.ci-. - Vende-se um'cavallo de butiita est-m/pa. optimos andares

o muito novo; no largo de S. Domingos, co-'
cheira do Sr.-Mano'el Inglez.

. »--«_.cn j>í.v-«_ .._*â -_,-.—*x;l travessa do Se-* _ nado, ca^a contígua á venda da esquiua,
n. 1. toma-se uma menina ou menino parase criar de lei-e, e também crianças para ensi-
uar a ler, escrever e coser.

C".»s«-. 
.-ara a.i.«-ar.-Aluga-se uma casa

* üssi bradada no ni rro do Paula Mattos
do mpsm<> nome n S-2; pai¦le S Francisco rip Pa.u.la r

a !raiar, ur.
15.

rua
travessa

, «s^ }_. » aiu_a<- — Alu*_a seacasano-
« bre de dous -.-n lares da rua de S Christo-

vão n. 113. can t-i-ch-ira. bom quintal, agua
ientro; está Hiiipa e- ar. seiada, c com comníodos

para numerosa familia;
__?>»& pa«'B *C3í«3o.-.—V.eni.e-ç.ô'ó prédio da
rua d*. S. Cloureat-.. n 13 A; quem o pretenderdinjã«se á rua de S. Joaquim n. . 13 Rende'iiiogainiual. (-

moleque
mais ou

«»_»««-*«*•>•.— Precisa se alug»r um' • pira cop.eiro, quê tenha 18 aunos
menos; na rua Direita n. 61.
.'.-_«<_.. —Aluga-se um rapaz para criado;
Ya n> rua do Sr.liãr> ib. Ci.lade Nova n. G3.

a=«_ pi..--. i«!u*jar. Aluga se uma casaVa assobradada, para peqtiena família, tendo
terraço, jardim- na frente e uma bica de agua,
tem uma cbacariulia nos fundos até ás verteu-
tes du morro, com muito boa vista ; ua rua de
Saoto Amaro; trata-ss no Arco do Tellesn. 2B,
debaixo do arco.

:. -iít-E-í.cí*!!"*-».—V-rii'3-s.e um prtrt'.) moço bom'..* carroceiro por 9ÓÔJ. ç r!e nrrãn è.quebi.tdi».
presta todo o serviço; na rua dò Espirito-Santo

Escravapreta com uma filha de cinco annos, per-
feita lavadeira, éngommadêira e costureira,
própria para todo o serviço de uma casa; na
rua da Conceição n. 75. 

Escravf- 
para ai ___..--*. — Aluga se na rüa

da Imperatriz n. 157, üma preta, sabendo
coser, lavar, engommar e cozinhar, e muito
carinhosa para crianças.

Escravo 
pa**-a "vender.—Vende-se um mo-

leque, bunita figura, de 14 annos, próprio
para um tudo, vende-se também uma pardi-
nha. bonita figura, com alguns princípios, de
13 annos de Made, vindos de fó ra, sem vícios;
na rüa do Rosário n. 189 B, armazém de mo-
lhados.
----- ; -

I «scravos pn-a alu-s-tr. — Precisa-se alu-
lli gar dous pretos que saibão trabalhar em

padaria; na rua da Assembléa n. 27, Io andar.
Também precisa-se de um moço para vender
pão na rua, que dê fiador á sua çi ndueta.

i sr* evente — Utn moço com tiastauteg ha-
r.bilitações «fferene se para escrever em qual-
quer escriptorio de advocacia ou escrivão;
quem precisar dirija-se â estatypograpbia em
carta fechada com as iniciaes C. J. M. para ser
procurado:  

Escravos 
para n!u_._tr. — Na rua doa

Arcos n. 12, alugão-se pretos para todo o
serviço. (•

or» «tlpela.—Continua-se a curar para sem-
i1_ pre com o elixir maravilhoso, mesmo pernas
inchadas sem complinaçao de elephantiasis;
para esclarecimentos, rua do Rosário n. 102, e
no hotel da villa da Estrella. (*

Ípscravo 
fugido —No dia 27 de junho do

!_ anno próximo passado fugiu da fazenda de
Camillo José Pi*-es. sita no districto da villa do
Belém, em S. Paulo, um escravo de nome
Ru fino, 3fi annos de idade, pouco mais ou menos,
côr parda escura, baixo, cheio do corpo, barba
cerrada, faliu bem, levou eylindro na perna e
gancho ao peserço devendo ter signaes destes,
caso os tenha tirado; diz elle ser crioulo do
Rio-Grande do Sul e é muito bom domador de
animaes. Quem o apprehender e levar á dita
fazenda ou der noiicias certas na cidade de
S. Paulo, na rua do Rosário n. 7, em casa de
Domingos Paiva Azevedo & Oliveira, será bem
gratificado. (*

Escrava 
para alugar.— Aluga-se uma

crioula que cozinha, lava e engomma; na
rua do Costa n. 48.

Escrava 
pira vender. — Vende se uma

preta crioula, de bonita figura, que engom-
ma, lava, cose e cozinha; para ver e tratar, na
rua do S»cr9ment. ¦ n 12.

!«_era.a 
_>a-a alugar. — Alug^-se uma

..preta que lava bem, e para o mais serviço de
uma casa; na rua de D M-nnel n. 22 loja.

. *s«.--*B.cí«*«5isiiei»t-*>*. - A agencia geral en-
ücarrega se de vender e comprar estabeleci-
mentos; escriptorio no largo de Santa Rita,
entrada pelo becco de Joáo Baptista n. 1 A.

FK-h-ica. 
«-c seaes.—Vendem-se na grande

fabrica de seges de Francisco Mauker. á
rua do Conde n. 57. um rico e completo sorti-
mento de berlindas, cou pés. caléçlss, meias di-
tas,cabriolets.vi«:torias parauui édous animaes,
phaetonts, brasileiras, tudo inteiramente novo,
forrados todos ricamente e a capricho, sendo
du gosto mais moderno que é possivel enci n-
tr;.r-se. afiancando-se por um anno a duração
das mollas. jogo e eixo; assim como uma gran-je
variedade de outras muitas reformadas de no-
vo. que competem com as do ultimo gosto,
constando de caleças, meias ditas, coupés, tii-
burys. os qunes so vendem pelos preços os
mais commodos possíveis, para pôr o estabele-
cimento mais franco. - (•
«losne. & Solhos, com casa bancaria na rua
\1 Direita n. 51. recebem dinheiro a prêmio,
liesnoiitão letr-.-.s dos bancos, do thesouro e da
praça; comprão e vendem apólices geraes e
provinciaes. accôes dos bancos e companhias.
e dão dinheiro sob Ciiução de acções dos
bancos.  »'

CT_._-w.o_-i«-,«.ir-Vende-se uma harmônica em
1 I horn uso; na rua d**s Marrecas n. 23. ("

Senhores 
de escravas.— O agente geralaluga escravos por. conta de seus senhores,

por bons alugueis e em boas casas; largo de
Santa Rita, entrada pelo becco de JoSo Baptista
n. 1 A.

Terrenas 
e e»sas. — Vende-se na agen-

cia geral, largo de Santa Rita, entrada pelobecco dé João Baptista n. 1 A

Traspasso 
«ie «.ks*.—Traspassa-seumar-

mazem e sobrado, ou uma das duas cousas
sdmente, situado no céutro do commercio e
em uma das melhores ruas, próprio para qual-
quer negocio ; quem o pretender deixe carta
no escriptorio desta folha a A. T. X. (*

Trnspu 
_.__<• de armazém. — Trespassa-

se um superior armazém próprio para
qualquer negocio, ou mesmo para deposito, já
pelo seu tamanho, já por estar no centro ao
commercio; para informações, na-rua das
Violas n. 98.

Trabalhador.—Precisa-se 
de um trabalha-

dor de masseira e que entenda de todo o ser-
viço respeito á padaria, de boa condueta; na
padaria da rua do Ingá n. 1, em S. Domingos
de Nitheruhy.

ICrreno. 
— Aluga se um excellente terre-

no com frento para a rua Nova do Conde
n. 148 e fundos para á do Bomjardim ; para tra-
tar, na rua do Príncipe dos Cajueiros n. 70; o
mesmo terreno tem um telheiro. (•

T 
filiar***.. - Vendem-se muito superiores em
caixinhas bastantes enfeitadas de duas li-

bras e de uma, a 800 e 400 rs. cada uma; no
armazém do Menezes, rua do Rosário n. 100. (•

Xarope contra a coque-
luche.

Este xarope, cuja erHeacia é já bem conhe-
cida, e qua tant«> tem sido preconisado e pro-
curado para o tratameuto da coqueluche, ven-
de se somente na pharmacia na rua da Saude
n 127.

Nesta pharmacia prepara-se igualmente a
geiéa anthelmintiea tão recommendavel no tra-
tamento das lòmhrígas, não sô por sua eflHca-
cia, gosto agradável, etc, mas ainda, pela
suavidade,, e summa facilidade com que se
pôde administrar ás crianças, sem qüe de sua
applicaçâoappareçáo essas irritações ihtestináes
tâo freqüentes no uso dos outros remédios.

f_\Wmmmlm%»Wm\toÍ£*l OA .* "-*"-T***|

g 0DIÍ.A..1. HtlCOZO j£§ mrrdiro-nperndnr fe
Sj tendo freqüentado os principaes hospi- SS
f$i taes da Europa, onde se applieou com §$
ga* particularidade ao estudo da cirurgia, Mg

f«*•*¦"" 

estabeleceu o seu e»*»»__etc na casa |5de sua residência g|j|
RUA DO HOSPÍCIO N. 180. g|

|H! Consultas e operaçOest — To- KS
£M dos os dias úteis, do meio-dia âs 2 ho- Lg.
gí ras da tarde. SS
«fP Os chamados devem ser por escripto. Bel

ESPECIAl.II>Af>ES. íé
MOLÉSTIAS E OrER\ÇÕFS D/v? VIAS í^

«J URINABIAS, olhos, ouvidos k otero. (* Bâi

116 Rua da Saude ilfi
Vehde-se pinho de qualquer comprimento

de 14 pés, pelos preços seguintes, e dè 10 du-
zias para mais com 4 % de abatimento:

Resina. Suécia.
Duzia de taboas de 1 1/2 polle-

l*MMr<aa««amBKBn% •» fliw,tT.5-;*Kr.-_>íiÍW(,f(
0, ¦ ** a^

»• -<p«a______^

j% % / j

f" 

"•'%¦• 
-_L_4k.' / *é$bmi>

i ^-íí^P*!:"-'- ^^' " " * "
^&-r -f u.

____.

gadas
Ditas ditas de 1 dita .
Ditas de folhas de 4 .
Ditas de ditas de 5 .
Ditas de ditas de 6. .
Ditas de ditas de 7. .
Ditas de ditas de 8.
Ditas de pernas de 2.
Ditas de ditas de 3 .
Ditas de ditas de 4 .
Ditas de ripas de 12

20g000
14J50O0
11S000
9gou0
7S500
7S000
6S000

205000
1*3 500O
10^*500

20SO00
I481.H.O
11S000
8S5..0
7J.5110
6550'
GSOuO

20511OO
145000
105500
4S5ÒÒ

MOVA INVENÇÃO.
Machinas de coser, a 25$.

UNICO DEPOSITO, RUA DE S. PEDRQ N. 6T,
1° ANDAR.

_2_S£_U__
ti Dr. <i(iahyba

continua a ter o seu gabinete íib-Diro cirúrgico na easa ile sua resi-
denefa; rua no fogo n 105, onde dá
consultas todos os di.-.s úteis do meio-dia ás 2 horas, sendo as quintas feiras
exi-liisivnmeute de.-tiua.liis para os
pobres Chamados por escripto a qual-

Macísiiia <Ie costura.
Vende-se umn em muito bom estado; na ruado Aterrado n. 4.

quer hora

«iSSí»

Também cedro, araribírf vinhatico da B nhia

Deposito de porcellanas,
RUA DOS OURIVES 8

Apparelhos completos, de todas as qualidades.
i»EÇ.%í. A. VI.»..* AS,

Crystaes, vidros, bandejas, vasos, enfeites para
salas, presentes para festus. etc. (.

O unico deposito da fabrica de pa-
peiejpintaiios de S. Christovão ó na rua
dos Ourives n. 13 A.' (•

m

mm

Casa de Saude Nithero-
hyetíse.

Os D*"S- Pimentel e Rocha mudarão o seu.es-
tabelecimerito da chácara do Sr. Bernardino
Martins Ferreira de Faria, rua nova de S. Do-
miugos n. 55. para o palacete da Exma. viuva
do gentilhoaiem José Caetano de Andrade Pin-
to, rua Diamantina n. 8, em frente á rua de

'-"-ír?
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«íálfcjK -"'©'©vi IM
Cá

>n.*)«ltu<«
hahnemaxniano no hkasii..

Roga-se aos Srs.assignantes da ga.-zeta no mesmo INSTITUTO qun aindamio satisfizerito suns nssitrinturas deo fazerem o mais breve qUe lhe for nos-sivi-1, assim como de reclamarem qual-
quer falto que hr.ja na entre*™ de 1'oibaContinuão-r.e a receber ..s-i^naturas
no laboratório imperial do homceo-
pathia.

18 RÜA DE S. JOSK 18
N. D.— Acha-sé a gazeta publicadaaté ou. 10. /.

.rA^j;-^:/"'."-"-'* _r,l'*,^__-^^L'--*^,v'-x."*r--v*-_r-. , .  ^.vtf3^^fe)*±;ISE_f___^©^fS^sig
Ouro em moeda nacioúal,
meias doblas, soberanos, onens e patac<5escompra-se com muito bom prêmio ; na rua da> iillil 11. 1 -j __. ê

Fábrica de fundas de
Vannet.

Tem sempre um grande sortimento de fun
das de todas as qualidades e feitios os mais-
modernos, e encarreg»-se- de fazer ao gosti
dos freguezes: coucerta e forra de novo, assim
como objeetos de lampista e cirurgia.

mMfM

Úm

¦mr. v*>- !-*>>. [jS P5* [*ít-5* rSíls Lia i_5a__al___a_t_s__i_____ _____j

s. Joao. (• W$

GABIMETE MEDICO-CIRÜRGICO.
U Dr. Fernando da Costa dá con-

sultas todos os dias uleis, das 8 ás
10 horas da manhã, na c.isn de sua
residência, rua de S. Bento n. 40.

RECADOS POR ESCRIPTO.

£
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M
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GOIABADA.
Vende-se na rua do Rosário h. 1, goiabada

nova e superior vinda de Campos nos últimos
vapores e barcos dáíli procedentes. (•

-í.af.
«¦»-

i viagem desta corveta
lliititr»." Descripção d«

a diversos portos d»
liuropa. vende se nesta typographia, a 2g ca-
da exemplar. ••

Ímm-aculatae 
- oiepeptlonc*!., 320 rs..

Vianem de um christão, 1 vol., 640 rs.; veuViagem de um cliristão,
rie-se nesta typoarraphia. (-
• iwro Á *e»»<3«.
I.de Brito, lg400
lesta folha.

- Historia de Bento José
veiade-se no escriptorio

C

Fugiu um cachorrinho Kinfr-Charles. da rua
do Infante n. 2 A; quem o achar e levar ames-
ma rua e numero será gratificado.

BICHAS.
Superiores bichas de Hamburgo em caixas e

aos centos, a 18#; vendem-se na rua da Can-
delaria n. 2. _.

S. Domingos de Kilheroby.
Na confeitaria do largo do Palacete n. 3 tem

todos os dias, â disposição de seus freguezes,
atrua gazosa, limonada, etc, fabricada pelo Sr.
A. Guicharde. da rua da Guarda-Velha n. 16,
por preços commodos. (•

iihsn j.ara wntJe--.—Vende-se uma cas*
i térrea de duas portas, sita t.a rua da Assem-

bléa, que rende 1;000{; por anno; trata-se ua
ruu do Espint-J-Santo n. 13.

asa {.or.. aiu.ur. —Aluga so uma boa
casa para negbciu. tendo também bnstantes

i-o.-niiiorios para família, uo logar den .minado
Venda d..s PiláreS (na iVaguezia de Inhaúma),
eoin b-jns pastos ]>*.r>i ai.iioaes. um grandenihto, e perto da 3*1 est-içâo do caminho de
ferro de Pedro II; para tratar, no mesmo pre-•tio. (•

on.»»ea«. O .gente geral incumbe se• i de cobrar dividas, foros,;juros, alugueis de
oasns e escravos, etc ; esoriptorio, largo de
Santa Rita, entrada pelo becco de Joüo Baptista
n.l A.

._:._í.?"tt -*4- *•«¦*.—Eu abaixo assignado
. declaro que tenho justo e contratado com o

Sr. José Vicente tia Faria n compra da casa de
-secces e molhados, sita na rua Nova de
D. Aífon^o n. ü ; por isso faço este para quem
tiver alguma reclamação sobro a dita casa
íaze-lo no prazo de oito dias. Hio de Janeiro,•34 de janeiro de 1800.—Manoel Marinho de
Queiroz. (.
- ¦.«*.«*»«»"-«». — Aluga-se para alguma casa"*.. de tratamento um excellente cozinheiro,

de boa condueta e de cask particular; na rua
do Sabão n. 1*30.

Casa 
par» alugar. — Aluga-se a casa da

rua do Hospício de Pedro II n. 10 C, com
commodos para familia, tendo quintal, e Hca
muito próxima á praia, para banhos; para tra-
tar pa mesma rua n. 10 E.
;«as» pa»-» wsMsrar. — Alu_ra-se na Can-
Li cella de S. Christovão uma boa cas:. de so-
brado, pintada e forrada de papel ultimamente,
com commodos para familia e chácara mura-
«ia , agua de poço, com entrada para animal,
ndependente; falla-se no n. 28, e a chave esTá

!>a loja de fazendas n. 50. (•
•íe.-..a para alusus-. —Aluga-se uma casa

« • assobridada, para pequen*-. família, tenfró
¦ s-con.mados se^ubites: _>_ija. dita. de, j_.nt»r.
cinco quartos , cozinha e quintal;: a tcbayí

^cha-sè na rua Noya.do Livramento n. 72, ar-
I marinho.

r ótct-twt.— Pertencem á sociedade Apóstola-
. j do, de Porto-Fehz, os ti-es bilhetes inteiros

• 'a 17a loteria » beneficio do recolhimento de
•-•anta Theresa ns. tí*_l. 1318 e "2513; os quaes
Rcfio em poder de T. Ramos Filho & Lopes. (•
' 

«..e.-* ^ — Cui-todio José-Mr-c-!ia«io ã. Irn.ao
L comprarão, por conta e ontem dos Srs. Ro-
driEues&Mélíd para o Sr. Bernardino Joaquim
Fernandes, um quarto de bilhete da I .*• loteria
co cedida para a obra e patnmomonio do re-
oolhimento de Santa Thereza, n. 3598, o qual
: emettôráo pelo correio. ¦. \

* «te_--a. — Francisco Ribeiro da Silva Gui-
I j marães comprou, por conta e ordem do

Sr Antônio da Silva Castro F_»jre3. um bilhete
inteiro de n. 4281 do recolhimento de Santa The-
tesa desta corte, o qual flea em podei" do an-
nunciante^ (•
r"í»4«ríss.—O meio bilhete da presente loteria
L (l~a do recolhimento de Santa Theresa) de

n. 4404 pertence á sociedade do— Balão gazo-
métrico. (*

íforada. — Por se ignorar a morada do Sr.
fl José dos Santos Ferreira Leite, roga-se-lhe

ter a bondade de chegar ao largo da Carioca
n. 9, para receber uma carta vinda de Canta-
gallo. ("
Vf iid.iica Ue iiioMse.—Estolano Ignacio da
V» Silva, 

"por 
haver outro de igual nome, as-

signar-se-ba de hoje em diante Estolano Igna-
cio de. Castro Silva. ('
«l/raú-suleo ã memória da rainha de Portugal
.flD. Estephania. Continua a receber-se ãssig-
naturas para esta obra, que se acha prompta; no
escriptorio desta folha e na livraria da .rua dos
Ciganos n. 43, onde se distribuem os respecti-
vos prospectos. 

Obra 
iniere»_aute. - Viagem, á Ingla-J

terra, Bélgica e França; a venda nesta typo-
graphia por lg- ''!

Poesias— 
cantos lyr cos, 2g; Minhas canções, •,

.18; ávenda.nesta typographia. ..(•;

Pt.i*a 
toda o serviço—Vende:seuma preta

que cose, engomma, lava e cozinha, é moça
o de nação, e também está própria para o ga-
nho ; para informações, na rua estreita de S.
Joaquim n..30. -. --¦- -  (*
nara todo o »er«iço.—Vende-se por 5003*
1 uma preta de idade que cozinha e lava, ne-
_rocio decidido : o motivo de se dar em conta jt.
íirá ao comprador; na* rua do Espinto-Sam-
-i. 13. ; . ¦

£. e«ri» í-*"-..-t- Precisa-se de um pra; i
de pharmacia; para informações, na

AO PUBLICO.
José Manoel da Silva, residente em sua fa-

zenda do Portella, freguezia de Irajá, munici-
pio desta corte tendo todos os seus bens livres
de quaesquer hypothecás, e sabendo que uma
pessoa de nome idêntico ao seu, ao contrario
tendo os seus sujeitos aquelles ônus legaes.
para evitar qualquer complicação acerca...dè
seus negócios, e para que todos sejão sciehtes
que tem todas as suas propriedades livres da-
quelJes mesmos ônus, faz isto publico, espe-
rando que ninguém depois dt-sta publicação sc
chamará á ignorância a respeito.

1 os senhores de escravos.
Recebem-se para alugar escravos de ambos

os sexos,, e a.dianta.se.o aluguel de um a tres
mezes; na rua da Lampadosa n. 90. (.

SEMENTE* R0VAS
de hortaliças e de flores, nasçam muito bem,
já forão experimentadas, enxertos de Iarangei-
ras de todas as quaUdades; vendem-se na rua
do Rosário n. 52. (•

IM) íiua dà Lampadosa 90
M. J. L. de Oliveira, roga a todas as pessoas

rque teem cautelas do seu escriptorio eque se
achâo vencidas, hajâo de ir pagar ou reformar,
até o nm do corrente mez,. para evitar que se-
ião vendidos em leilão no próximo mez de fe.
••ereiro sem reserva alguma.

Retroz
de superior qualidade, sortido em cores, ã von
tade. dos compradores, é da muita acredita 1
íabrica" de Soares da cidade do Porto; vende-s
na rua dos Pescadores n. 19. (

—

Dinheiro a prêmio razoável.
Dá-se de lg para cima sobre qualguer.objech *

dè valor, comprao-se cautelas do monte do soe-
corro, também se resgata os objeetos e dá-s^
mais dinheiro sobre os mesmos; naruadaLam-
padosa n. 90. {•

OPiLlttOS.
Comprfio-se quantos houverem de 12 a 40

annos de idade, de ambos os sexos, assim como
se recebem para serem curados, recebendo-se
a paga depois de renliziula a cura, e faz-se a
respeito dos mesmos out as vantagens; quem
quizer procure na rua do Parto n. 120 paru con-
sultur e tratar, a qualquer hora do dia. ("

Pardo fugi ilo.
Fugiu a Felippe José Gonçalves, da ruu dn

Assembléa n. 110, no domingo 22 do corrente,
o seu i-scravo de nome João. pardo claro, de
idade 34 anuos mais ou menos, altura mediana.
rosto lararo, cabellos crespos e crescidos, muito
cortez, falia niulheril e um pouco fanho.a,
giníra e cabe um pouco adiante qu«ndo anda
e como apalpando com os pés; toca viola e fre-
quenta os batuques. Vug.i na cidade e ainda
hontem foi visto na rua do Carmo.

Élí--_B-fS^3l@Í_Í--_pra

Medico na Bcmposta.
0 Dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia,

merlico operador e purteiro, pnrtieipa aos
Srs. fazendeiros que se acha estabelecido ft
i-csiilindo na freguezia de Bemposfà desde
o !¦• dejaneiro, e que está prompto para
continuar a satisfazer cnmo até agora os
partidos que já tem contratado, bem como
se acha ás ordens das mais pessoas que o
queirão honrar com a sua confiança. (•

Relojoaria e bijõiileria,
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Casa filial da praça da Constituição n. 28.
PREÇOS FIXOS E MUITO UIÍDUZinOS.

Os preços fixos e iguaes para todos, achão-so
marcados sobre cada objecto e faz-ee

um abatimento de 10 % a
quem comprar de 200$

para cima.
TUDO SE VENDE AFIANÇADO.

•jijj *_.»v.r> «Merfp.or-lo de •*.-• v»_-..<_*tt_. p".•a
m
ü

-«»».. ewerlptfur-lo d« r« im-uclu.
Francisco Antouio Pereira Rocha, I

tendo advogado por mais de 20 annos Ll_Í
no foro da capital da Bahia, mudou K&
sua residência para esta «ôrte, rua Di- tS?
reita n. 54', Iu andar, onde pôde ser pro- £5-
curado para os misteres de sua pro- Kp

os dias uteis dus 9 horas ISj^í rissão todos
da manha As 3 da tarde. C

ha
Fr
I
I
SE

0 DR. eOCHRANE
participa ao puniico que será ennoú-
trado todos os din-. até as 11 horas,no
£*cu consultório hbmcéoputhico,

61 rua da Ajuda 01
para receber as pessoas que o quize-
rem consultar, e oue desta hora em
diante visita os do«;utes.

No mesmo consultório continuão a
ser encóntradcis. das R horas da ma-
nhã ás 8 da noite, os Drs. Mnximiano
de Lemos, Ewerton de Almeida e Oh-
veira íscilbes.

Os chamados devem trazer o nome
do medico procurado.

.1
Lii

ü:.
tia

Mmm \wm.

Aos pobres grátis. (mljl
ia i^_Si^l_Íi___S*lÉiM_l_l_l

Moupa feita.
Superiores casacas de panno preto fino, 3o#.

SbS e iOS; sobreeasacas, 22.--'. 24/J, 26J?, 80,«. <
S5S; ditas de alpaca preta, 9f». tog e 12g; sobre
tudos de panno üno, 24,«J. 26^ « 3oS; capas d-
panno para senhoras, lt*,-} e 20§; calç.s de ca
simira preta fina, log. 12.-5- 1-«S e 1 f-S; ditas d.
eór, 9S, 10S e 12<>; ditas ile brim branco fino
• ¦í» e ~S', ditas de côr, 4<> e f>S;- colletes le sed
de côr, 6; ditos de gorgorSo preto, (5S; dito
de panno azul e de casimira preta, tí,*}; ditos d.
•ustão, 4£. Na mesma casa aprompta<>-se rou
i-as á militar e á paisana, assim como roup
para os alumnos do imperial collegio de Pe
dro II, encarregando-se nâo só da roupa eom
também dis mais arr»njos que lhe sao neces
í*ariosv tudo com muita brevidade e perfeiçfio
e pelos preços mais commodos que é p"ossivé
encontrar; no largo da Carioca n. 2, sobrad.
canto da rua do Parto.

Porcellanas.
Apparelhos de fnzo verde, para chá e cai-

26§; duzia de canequihhasde porcèllana bra*<
ca, 3$700; cafeteiras de porcèllana, 2$; bule
IS800 ; leiteiras, Ig4oo ; assucareiros, 1S40 <
manteigueiras, lgípü; tijelNs para lavar, i.
íipparelhos para lavatorio, 7g; no largo d.
loi-a n. «j. --tgjj

ROMANCE.
.-'-.iliiu á luz a terceira e ultima parte du

03STTB BT0VI
POR

fOLEMENCEROBERT.
\s tres partes por 2g, nesta typogrraphia.

BELLA VENEZIANA
Rico corte de cnssa orgru.dy. o mats rico

que pôde haver neste gênero, i-ói, vista é que: e pôde avaliar; assim eomo camisinhas a Maria
Aiitonietta com mangas; imntolt-tes de nobreza
preta, rica fazenda: e muitas outras modas dn
armarinho.

iS Rua dos Ourives 18
Sabiu á luz e vende-se em c. sa de Pmto

íc Comp., rua do Ouvidor n. 87,

NOÇÕES PRATICAS
BA .__ilGl'4 .18.11,. *48.i ..

:_i."v:r; -*r ¦ ou nr^r-s , '•"__fFuf]
» PRIMEIRO VOLUME I)V GRAMM.ITICA. ALLEMÀ,

composta pelo Sr. Bajrtbold Goldschmidt, pro-í'es-or dt-sta língua uo imperial collegio de Pe-
iro II, e approvada pelo conselho da instrucçao
publica.

Esta obra, escripta pelo methodo seguido porseu autor no collegio de Pedro li, e do qualem tirado as melhores vantagens, reconim.il*
.l.i-se muito a todas as pessoas «jue desej&o ins-
ruir-se na língua allemft por facilitar o estu lo
ressa língua, a ponto «ie poder ser estudada
em coadjuvação Ue professor algum. (.

é,
Aluga-ae o 1" e 2° sobrados da casa da

ru» das Violas h. 2, esquina da praiados Mineiros, muito próprios para es-
criptonos de commissões, trata-se no
becco do Fisco n. l, sobrado. C

1 llua da Alfandegaj 41
DEPÓSITOS ._-_-

IP
iw&

? leg itimos charu tos
de Havana, (•

. '5 Rua da AHaiidcgA 41
DEPOSITO I

DB

S_5 m

EM

GRANDE

ÍMIOSDECHAMPAGNE
vfclicqüot;poksabdiü

eugemeiclicquot
"',dc "ílubos.de 

_-
i.OURGOGNE, BORDEAÜX, EIGív

todos afiançados legítimos.

PECHINCHA PíiR onooo!
,'>i«ifc-*--
i. cante

(• 
"Vruado Hospicion. lli úrf-t*.

Vende-se em seira acima uma fazenda de cultura, contando de um. sesmaria dc terras eom S0 <!00 nó.** He*cafétfe oil*
nnnos, grande casa -de morada para numerosa íjiniilia, senzal.s n«>\as de ioiade-i-as bvi-iulas, engei.hu de <*o<-í.r café. v^niilarf..!.
.'.•oinho, égides caixões para .guardar 80ü arroiiij rie.cslé s, rado. ínelue-si. no ju^o acih-a un n nii- de iífilliú «I*- .«ai-

leirej* de planta, arrozal, niandineaí e eaníiviV.1, jjeni coiuo todos uk lib.-tefc que 1, uvertm na ca-u vut .-ão in«1i-| eussivei^ parauso doméstico. Â referida lazehda dista de Belém ia léguas e a mesma cBMaúéia üo porto de Mau*_,üVd-i-.a. Quem a pretendi-¦muncie no Jornal do Commercio, declarando a sua residência para ser procurado. ,
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'"_t*
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O periotíicò—-O tpaíino
tèm «lado.ft luz nove números e duas carieatu-
ras. Está hoje unia folha muito curiosa e excel-
lente. Todos os numero» eustão lg.00, folha
avulsa 120 rs., e com caricatura a 500 ts. V.n1
dé sé e assiirna-se na rua do Sabão h. 245. bo-
tica, e no^escriptorlo da folha, rua dos Latoei-
ros ii. 8% Canto da do Rosário.

0 Dr. fíorles de Bustamaiiti*
MEDIGO

Continua a residir na rua de Andarahy n. 5,
ondHse prestará a qualquer hora do uia ru da
noite aos chamados que lhe lorem dirigidos
por escripto. (.; DENT^ptlMSil

a Suícáo sem :MoFa.s nera-L-gMüras\-
Sys tem a qúe pode 5.eítefnpfegàdo--eni
dor e. semprejudipâf:3&pÜ\jròs dentes

E, DE l_^MaR^ÍDENT ÍST7.

BBHTIBRS
EN

VULCANITE.
_W. lí. Orloambre a 1'honneur d'annoncer

á sés aooibreux clients qu'il est de retour de
son voyage eu Eumpe, et qu'il a rapporté avec
Iui toutes les inventions nouvelles et les der-
nrers perfectionuements qui ont été introduits
dan_ 1'art dentaire.

f-B•"¦_**_ «•••t'Hci«»eios íi base de vnlca-"nlie, au umyen de 1'nppareil á vapeur du Dr.
Putuain (brévcté en Frauce et «n Anírleterre),
procede intiérei_e_t u.uveau, introduit au Bró-
Sil por M. Delcambre.

fti-MStlcífHl-í-.-lquepoufplombe^lesdents
eans douleur. Cètte compositíon est métiillique.
sans aucun melan_e de mercu e, s'enploi«. a
1'etHt plastic. en hoircit jamais et s'harmouÍ8e
parraitement avec Ia couler des dents natu-
relles.

.oudre dci-411'rlce sans ac*de_, blan-
chissent parfaitement les dents sansen altérer
rémail. (Seul dépôt á Paris. ph-rm-icieChable.
rúe Vivienne u. 36. et á Rio de Jaueiro, chez
1'auteur. rue d'Ouvidor n. 1-26 )

CIR-R-IÃO DENTISTA
EM

Malto-Grosso.
O abaixo nssignadu faz seiente aos habi-

tantes desla va.*»la piovinci., que se acha
á ri imposição das pessoas que [irecisarem
do seu presumo só-uente até o lim de ju-
nho próximo lul uio. Cuyabá, novembro
de 1859. — Aj.exis Morel (•

COLLEGIO GÂrÕftY
Rua do Cano n, 72.

Instrucção primaria o secundaria, e prepa-
ratoiios paia aa „eude!_ia~ do impei-io. (•

liO$(MM).

•íiiK

.¦¦¦¦'¦—^ fer» ~-í.'_

io i •¦¦_•* ¦ „ ffz% " iyzm-?£-*;ís l*"»'
.'A'' '_'"-¦• 

C ':'¦':.-\m'* -•*!_« G-

r*_H_ %^sk-.-y!'-ríy^fi./---4'^tk-A¦¦

Mme. Besse e Comp. receberão um completo
sortimento de niachinas fie coser, dos mais
acieditíidos fabricantes "Whèelèr e Wilson's,
peii-s barças Çampànêro e Roaiioke, ultima-,
mente chegadas de New-York. Estus niaçhi-
nas. a3 primeiras conhecidas no Bio de Ja-
neiro ha seis annos, onde teem grangeado ben;
merecida reputarão, não aó pela solide-- de con-
strucç&o, corno simplicidade «le seu machinis-
mo, pois que e.lá ao alcance de qualquer pe.-sou. dellas fazer uso á príu.eira vista sem a me-
nor difdcul Iade, cnmo pela pè-íeição iia costu-
ra, apresentaiid<> ò pçspõntu igunl de um c
outro lado, embainbando, franzindo com sum-
nia ligeireza e om a mesma agulha, desde »
mais fina cambraia ao mais grosso tecido de
lá, linho e algodão. O grão «le perfeição a queteem chegado estas machiuas, ein tudo supe-
riores a quantas teem apparecido. está provado
com o parecer d»_«lo em 28 de outubro do anno
p-i.sado pela commissão da exposição do Insti-
tuto Americano de New-Yoik (Palace Garden),
a qual quasi exclusivamente se oecupa das
machiuas de Wheelere Wilson's, colU.caudo-as
na primeira classe, e apresentaudo-as como as
mais perfeitas até hoje conhecidas, em virtude
do qu,e recebeu o primeiro prêmio da eXposi
ção. Sendo nós os únicos agéíites uo império
<io Brnsil, e por novrs contratos feitos com os
fabricantes temos reduzido o m *is que nos é
possível o preço de nossas machinas. tio sen-
tido «le pôr ao alcance de todas as pessoas uma
maríhina. que garantimos por dous annos o
seu perfeito estado, obrigai.do-nos a fazer to-
dos os.cncertos necessários; assim como ousa-
mos garantir que. uma de nossas machinas,
bem tratnda, po.le durar 2o ou 30 «mios, func-
clonahdo sempre pm perfeito estado. Temos
sempre uni grande sortimento des as machinas
eni <:omu_odas. mes«s e<-m tampa, ditas sim-
pie.-, de jacarandá. mogno e n> gueira; assim
como grande sortimento de agulhas, retroz,
hl_í.a, preta e de todas aa cores, azeite, etc. (»

m üua do Ouvidor 92
SftHI.ÁL.Z

e acha-se á venàa. por 12... èna.casa de E. _.* H.
Laeihmert á rua da Quitanda n' y.7^ e de Pinlo
e Comp. áruado Ouvidior n. 87, o X.

IBAUD^-L
no IflCtBAi M DOS FEITOS

DA

FAZENDA NACIONAL
NOS JUÍZOS de primeira instância.

VELO

DB.' AGOSTINHO M.VBQUE3 PEBDIGÃO
MA.LHEIR03

AT/VO-jADO li PROCURADOR DOS FEITOS
NA I.0HTS, -

Além das freneraüdsdes sobre o procurado»»
da Tazenda, suas attribuiçõese. encargos, ahistV
trata . 1°, do juizo dos feitos, seus empregados,
executivo, seauestros, desappropria(*_o, habi-
htuçf.es' para diversos fins. justiiicr.còHS diver-
sas. rienunchs. aciões diversas em que é inte-
re.sada a fazenda, e generalidades sohre bens
na.-ionaes e outros objectos : 2o, das heranças
iacenteS-taii-iV» de nacionaes como de estrangei- '

r< s, bens de ausentes, yagos, e do evento, in- r
ventariop, bens «le capell«,' vínculos e mão-mor-
ta, contas de testamento ; ii-1, de diversos im-

pr -toe, chanr.dis judicíaes, como décima de
letrado e herança. s«to proporcional e fixo, di-
zirii:' da chancellaria, sizu, n.eia siza, siza de
emhnrcaçõPP, direitos de insinuação de doação,

de habilitação e «urros; .°, de reducção de
testamento, nullidade e outras aeções; 5"..de
conflicto de jurisdicção , avocí.tonas, uiulias
ci-irninaes, discipünares eadminist ativas in-

dpinni.-.ç-o por dei''eto. nrisão adminiètrativR e
ou!,.r,s a->sumptos; o", de sentenças, rog-atoria,,
e d.-cunitíDtos vind»s <lo estrangeira, assim
ecm. de questões de direito internacional pn-
vacio.

Em um a.lditamento vêem apontadas asalte-
racües quedurante a impressão da obra tiverão
lPí.ai" até o iim do anuo de 1í;59. ií, além data-
bo.; dac niüterlas e do inríiné alphabetico. é
ác'pmjpáTlh'?d**' do pm nper.dice. onde se achão
eo'UDÍHãa\wa 

-'por' OM.e.ni clirunologica-. as leis.
re^-nlameulos. sivisos o il.-cisôes nmis impor-
ti ntes. relativas a toda fiquei!a matéria.: o qoe

rdísr.en.a volumosas e. dispendiosas collecções

fVa-Ouducta, deixe carta nZ.Z. .

Dessppareceü dò sitio Prazeres, em Maçam-
bará, municipio de Vassouras, um crioulo de
nonie.Dòmingos, idade -Ganppi poucoroais orl,
menos,; bonita figura, altura e corpo regular,
olhos meio vermelhos, hons-dentes, e dé um
lado téin úm*roeio preto, falia bem e ébem feito
de pé_ e mãos; éofficial de sapateiro: quem o
ld'.'ar áo' h gar acima, ou der noticia certa, »n-
ou_ci«_üO por esta folha, receberâ.a quantia
ac-j-iaoe Domingos Justino Pereira da Fonseca.

i. **^***********************************"**********''

]o oiiliarcsda Fama do Kocio.
- Neste estahelecimpnto os concurrentes acha-
rãô tudo ao seu prazer e satisf-ção assim como
encontrarão outras couzinhas mais de agradar;
a vista f»z fé.

CAÍA Dl SAUDE HITHIROHTUSI
DE JAHEI1Õ Ul 18

_h vS- .--tós--*";'^ÜfcS-»fÍIÍ ¦ v.jr-

•íí^wl*".*..

ÍÃgfkrn _!«• MM

21$400
p»gão-se por moedas de 20$ em ouro nacona|*
sendo era porção, 9g600 por soberanos; nárüá
do Ouvidor n. 49, loja.

D. Maria Francisca de Paula e D. Ma-
ria Joaquina da Assumpção muito
agradecem ás pessoas que se dignarão
acompanhar os restos mortaes de seu
prezado esposo e genro Martinianó An-
tonio Luiz da Paz ; e de novo convidao
para assistirem á missa do Sétimo dia,
que se ba de celebrar amanhã 26 do
corrente, na igreja da Ajuda, ás 8 horas
da manhã, para repouso de sua alma.

Bernardo Alves. Corrêa de Sá, Anto-
nio Alves C«»rréa «ie Sá. Antônio Lopes
do Couto e José Antônio Lopes do Cou-
to, Cordialiiienie agradecem a todas as
pes-i-as que se dignarão acompanhar
ao ultimo jazigo os restos mortaes de
sua muito prezada esposa, mãi. filha e
irmà, Maria Cândida do Couto Sã ; e de
novo lhes rogão de assistirem â missa
do sétimo dia que terá logar amanhã
quinta feira 26 do corrente, ás 9 horas,
na igreja do !_ahtissimo Sacramento.

D. Francisca' Lina Coelho, o capitão
Jeronymo Francisco Coelho, (ausente)
e o tenente José Francisco Coelho,
cheios de dôr pela infausta noticia do
passamento de seu prezado filho e paio cnselheiro brigadeiro JeroDymo
Fran.isco Coelho, agradecem cordial-
mente ás pessoas que em Nova Fribur-
go tive.ão a ca nt ativa bondade de
acompanharem os restos mortaes do
mesmo finado ao seu ultimo jazigo; e
rogão aos seus amigos e conhecidos
desta corte o especial obséquio de as-
sistirem ã missa que por alma do dito
seu filho e pai se dirá na igreja da Cruz
dos Militares ás 8 1/2 horas da manhã
do dia -16 do corrente, sétimo da chega-
da de tão infausta noticia.

Hoje 25, primeiro anniversario do fal-
lecimento de João Francisco Moreira
Leal, roga se aos seus parentes e ami-
goa para assistirem âs missas pela sua
alma. na igreja do Santíssimo Sacra-
mento e na capella do cemitério de S.
Francisco Xavier, âs 8 horas da manhã.

DOS

FIM31TT3L B
S% palacete das viuva do genlil-hoinem Jtiidrade Pinto.

p Ul Ü Rüi:niiiá» w 11'
EM FREJMHE A^ RÜA DE S. JOÃO.

Os proprietários da Cajsa de Saude Nitherohyense mudarão seu estabelecimento para o pala-
cete da viuva dó gentil-homeih José Caetano de Andrade-Pinto, ã ruáe numero acima.

Situado em Uma pequena 
"eminóncifi, no centro de uma vasta chácara, plantada de variada

vegetação e abastecida de excellente água potável, o estabelecimento offerece vastos salões cia-
ro» e bejn ventilados para enfermarias,- tanto para pessoas livres como escravas, divididas se-
gundo os sexos e as moléstias; quartos particulares espaçosos e convenientemente rnobiliadi sr,
uma pharmacia provida dê todos os 

"medicamentos necessários e dirigida por um pharmaceu-
tí'»o com 25 annos de pratica nas principaes boticas da corte; b -nhos frios e quentes, passeios
variados no meio do^r puro do campo e á sombra de copadas arvores, emfim, todas as condições
hygienlças, que tão^ efH.aamente concorrem para a prompta e completa restauração da saude.

A casa 
"põe á dispòsiç&bjdgsídóbntes rede ou carro de propósito preparado para os conduzir..

Os doentes dá corte, quê queirão tratar-só ou convalescer na Casa de Saude Nitherohyense,
prevenindo 6om antecedência de úmà hora na pharmacia do Sr. José Francisco Pereira Tota^
largo dé S." João n,r 8"|, encontrarão 

"na 
ponte das barcas de Nitherohy todos os meios de com-

moda e fácil conducção.
Preços. "

CEBOLA SUPERIOR
MT MSBU^IJ_¥: ¦

_*. Cf

No?,armaze_í da rua da Saude n. 6!í.vende-se
sebola superior vinda de Lisboa n<í|'briflrue.'Lata. em molhos de 100, ou dispencada,

á vdntadedos .Srs. compradores,. com-grande.
differença dos preços porq.e j.e vende na
praça. 

... 
_ ..... (•

PETROPOLIS.
Freitas & Moraes, da cidade de Petropolis,

fazem seiente a esta praça ea quem mais con-•.der que achando-se era liquidação julgão nada
de^er a pessoa alguma, se porém houver al -
guem que se julgue credor á mesma firma,
queira apresentar suas contas na mesma ei-
dade de Petropolis, até o dia. 20 de fevereiro
próximo futuro, para ser pago.

erdadeiraepura orchata.
Acha-se ã venda no seu unico deposito, na

fima do Café com Leite, praça da Constituição,
a -,S cada lata de libra.

Jaiilar para fora.
Aprompta-se com todo o aceio possível: é de

ama casa de familla : na rua da Ajuda n. 80.

íralameiilo da gonorrhéa.
Distribuem-se. na rua da Alfândega n. 114,

íins impressos quo ensinão o tratamento desta
loença.

.íilhero.y.
Vende-se, na rua Nova de S. Domingos, o

[iredio n. 51 e o terreno contíguo n. 53, com 16
i>raç«-s de frente e 48 de fundos pelo morro
cima, com excellente vista para a corte, toda

• bahia e a cidade d« T.itherohy, com poço e
Igumas arv: res fruetiferas; para tratar, ha

: ua Diamantina n. 3, CaS£ de Saude. (•

Quartos particulares. ......Enfermaria geral pára pessoas livres.
Idem para escravos. . : . . . .

5g000
2f500
1JÍ200

O pagamento será sempre por quinzenas adiantadas, e as operações á parte. Quando o doen-
te tenha de sahir antes de finda a quinzena receberá adifferença a que tiver direito. -

Por nenhuma consideração se receberão.moribundos. ________•

AMOltlll
HUA Dft HOSPIGLO 85

Tendo renovado e augmentado o seu estabelecimento de fazendas g~róupas feitas, no mesmo
poderão os seus amigos e freguezes encontrar tudo quanto ha de melhor gosto em modas para
homens tanto em fazendas como éra roupas feitas. Também se apromptão qualquer obra por
medida, tendo para.esse fim contratado dous hábeis contra-mestres, sendo um estrangeiro que
pela süá grande pratica do corte pdde sem receio desempenhar com gosto e^ perfeição toaa a
qualidade de obra; e igualmente tèm recebiilo um grande sortimento de paletós para o verão
sendo de.sedas de "cores e" pretas, granadinas, royal. etc, ditos de lã, de casimiras de cores do,j
melhorea gostos e qualidades possíveis. Outras muitas fazendas que se tem de vender po
menos dò que em outra parte. "' ' 

BLÈA 2727 ttlA M ASSEM
VINHOS DE BORDEAÜX

A 280 RS. A6ARHAFA.
Lajoux Irmãos, importadores de vinhos de Bordeaux, desejando tomar conhecidos os vinhos

de sua casa, reduzirão os preços a. 280 rs. á garrafa; e a mandar entregar em casa dos particu-
lares dé à5'garrafás para cima.

»AM0S NO CATTETE.
Os banhos do Hotel de Londres, rua do Cattete n. 140, entrada pela rua de Dous de

Dezembro, seaohão abertos das 6 horas da manhã ás 9 da noite. Os Srs. moradores «lestas
localidades são convidados a se utilisar deste melhoramento, de que tanto necessitavão neste,
bairro.

M. R. Ha bellissimos salões e quartos mobüiados e confortamentos para as pessoas que
Desejarem aluga-los por mez. . •

VELAS STBÀRraAS
om pacotes de quatro libras a 640 e 680 rs. a libra; vende-se nos depósitos de Lajoux & Irmãos,
ruas da Assembléa n 27 e Quitanda n."'187.: Nitherohy, rua d'El-Rèi n. 82; velas
piano é lanterna. é"champagne superior; vende-se em porção e a varejo.

curtar(s par
a
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77 RIA DE S.

CARLOS CLÁUDIO T
ORGAIVEIHO

Nesta casa fabrica-se realejos, órgãos, passa-se para cylindros dos mesmos qualquer
musica, concertã-se todo e qualquer instrumento de corda ou sopro, bem como pianos,
caixas de musica, realejps e todo e qualquer objecto que tenha machinismo, com toda
a perfeição, presteza e commodo preço.

ATTEfiÇAO.
Roga-se ao senhor que deixou uma calça na

rua do Fogo n. 141 de a ir buscar no prazo de
oito dias.

Esl. líern
mudou-se
armazém. para a rua da Alfândega n. 41,

(

Portões de ferro
para chácaras, vendem-se na rua de S. Bento
n. 34; bem como rodas de ferro para carros pu-
xados a bois. (•

ATTENÇÃO.
Vende-se um grande terreno contíguo à Con-

servatoria, constando de duas sesmanas poucomais ou menos, medido e tombado, quasi todo
em mattos virgens, cortado de um ribeirão em
quasi toda a extenção, além de vários córregos,
com quatro sitios ê tendo todos mais de 80.000
pés de café, com casas de telhas e alguns moi-
nh«»s muito próprios para uma colônia por ser
muito perto da p«»voação. e com quatro léguas
perto da.grande estação da estrada de ferro na
burra do Pirat.y, com uma boa estrada de roda-
gem (a do Pr», sidente Pedreira que passa, pela
Conservatória), quasi concluída e já afiflue tran-
sito de carros, o terreno ó muito abuudante de
madeiras; para m«-lhor informação aos Sm. Ro-
cha «_ Velho na rua Direita jx. 127, e na Con-
servatoria com Manoel Alves Gomes. (•

5010(10.
Fugiu em fins de outubro de 1859 da fazenda

de S. Manoel da Floresta de Manoel Alves Go-
mijs. na Conservatória, um escravo de nome e
signaes seguintes: André, crioulo, levou vesti-
do calça e camisa «le algodão grosso, chapéo de
palha ordinário e us.»do, tem altura regular,
magro de corpo, olhos grandes e redondos,
pés gran .es. barba serrada, uma falta de den-
tes na frente, cara bexigosa e descarnada, côr
preta; quem der noticias certas, ou leva-lo a
seu senhor no logar acima, receberá a gratifi-

O BENEFIC-Ano.
Sr. José Luiz.
Sr. P. Joaquim.
Sr. Lisboa.
Sr. P. Montani.

cação declarada- (»

"esto Fr-ederl-
-/rica de pro-

Xarope de pyro-phosphato
de ferro

citro a_Bmo!!Íacal,
preparado pelo Oi*,

eo dos . aoion na -
duetos ehlmlcos de

EZEQUIEL e FILHOS.
O xarope de pyro-phosp_._.to de ferro c-t-o

ammoniacal é um verdadeiro suecedaneo do
pyro-phosphato de ferro de Lerás, e tom s<-Lr_
elle a grande vantagem de ter um sabor e chei-
ro agradabellissimo que o torna muilo próprio
para uso das senhoras e das crianças. E' uma
das mais perfeitas preparações ferrugiuosas e
remédio poderosíssimo para combater a chio-
rose, as flores brancas, a falta de menstruação,
as digestões difíceis, as dores nervosas, a falta
de glóbulos no sangue, o abatimento ou perda de
fwcas, o emmagi ecimento sem cau-ia conhecida,
a tendência para a tisica pulmonar, etc.

Vende-se unicamente nas boticas das ruas
do Areai n. C e Ourives i. 183. Cada vidro
custa _g, contendo o dobro uo qué conteem os
do pyro-phosphato de Lerás. Nas mesmas casas
acha-se" sempre o pyro-phosphato de ferro de
Lerás, a 2g500 o vidro, contendo 4a mesma
quantidade de medicamento do que o que vem
d«> estrangeiro e que aqui se vende p«»r 4_. (»

Aviso aos Srs. pedeslres.
Fugiu da casa de seu senhor, na rua da Sau-

de n. 58, ha 15 dias, um preto de nome Joaquim,
nação cabinda, cozinheiro, altura mais que re-
guiar, com falta de cabello na frente, pouca
barba, com falta de dentes na freute no queixo
de cima; tem um signal de ter sido lancetado
de um lado do pescoço e traz um argolão de
ferro em um dos dedos da ¦__•; quando faliu ó
risonbo; levou vestido roupa branca e paletó
da mesma côr. Quem o apprehender ou der
delle noticia no numero acima será bem grati-
ficado. Consta andar pela praia de Botafogo,
rua de S Clemente, Brocd, etc. ('

ESPECTACULOS.
%HÈATRÓ D&S-tóRÒl^AlMNTARA

QUARTA-FEIRA 25 DE JANEIRO DE 1860
BENEFICIO DO ACTOR

LUIZ CARLOS AMOEDO.
Primeira representação neste theatro do mag-

nifico drama em 5 actes, de Victor Sejour, tra-
ducçãò do Sr. Gonçalves Braga:

ANDRÉ CERARD,
o ©:.RÀ!y__-5©R.

PERSONAGENS B AOTOBBS.
André Gerard, artista grava-

dor . . 
Trupheme
Morand, general reformado.
Henrique, seu filho.. . . .
O doutor. 
Simão, mercador de gravu-
ras Sr. Timotheo.

Rlchebourg Sr. Barbosa.
Guenersan ....... Sr.-Victorino.
Varec  . Sr. Guerra.
José, criado Sr. Cabral.
Carlos, filho de André 6 an-
nos•••••••••

Margarida, filha de André .
Luiza, mulher do general Mo-

rand ........
Marcelia, mulher de André.
Valentina, filha de André 8

annos. ..... . . .
Rosa, criada . . ....

A scena passa-se em Paris, na actualidade.
DRNC.MINAÇÃO DOS ACTOS.

l.°—A oração. •-*_&¦¦•
2-°— O jogo.
S.o - A cestinha de nupeias.

>' 4.»—A desh«»nra da filha.
5.°—A reparação e a morte de André.

Seguir-se-ha por Mlle Prevôt

Em lindo passo doto.
Pela Sra. Ricciolini o lindo passo-em caracter

de vivandeira do 5o de caçador, que se intitula

29.
Terminará o espectaculo com a nova comedia

em 1 acto, traducção do beneficiado

PRECISA-SE
DE UMA ÜllHEH PAftA VIAJAR

PERSONAGENS
Archibaldo, joven, rico. . .
Lanlair, professor ....
Fr.ncisco, criado
Marquette, costureira . . .
Felicid.de, mulher de Archi-

b»ldb ....;. v . Sra. Elisa.
A scena passa-se em Paris, em Cbsa de Archi-

bfldo.
Nesta comedia a Sra. Adelaide desempenha

tres differeutes papeis.
Os bilhetes podem ser procurados no hotel

Damiani rua do Ouvidor n. 155. eno dia do es-
pectaculo no eseriptorio do theatro. (•

fHEATRO GYMNASIO DRAMÁTICO

Srá. Theresinha.
Sra. Adelaide.

Sra. Elisa.
Sra. Ricciolini.

Sr. Joãosínho.
Sra. Ricardina.

ACTORES.
. Sr. Martinho.
. Sr. Barbosa.
. Sr. Cabral.

Sra. Adelaide.

QUARTA-FEIRA 25 DE JANEIRO DE 1860
BENEFICIO DO ACTOR

HELLER.
Representar-se-ha o muito applaudido drama

em 5 actos, ornado de musica

A DAMA DAS GAUELIAS.
O papel de Margarida Gauthier será desem-

penhado pela Sra. Gabriella.
Finalisando o espectaculo com a comedia em

1 acto, denominada.

A lilha mais velha que o pai.
vendem-se no eseriptorio do0_* bilhetes

theatro.
Principiará ás 8 1/4 horas.

ESPECTACULO VARIADO
EM BENEEICIO DA ACTRIZ

LEONOR OBSAT MENDES
Quinta feira, 2tt de janeiro dc 1860

: Subirá á scena a sempre e muito applauctida
comedia em 3 actos, ornada de musica

4VENDEDOR.DE PERUS
PARTE COMMERCIAL.

Praça, «4 Je janeiro de «SOO.
Não houve cotações officiaes. .

ÍIOLLETIM DE TEBÇA-FEIRA 24 DO CORRENTE.
Vendôrão-se 4,500 saccas de café para a Eu-

ropa.

Sali-a, -6 de janeiro.
IMPORTAÇÃO.

Azeite doce: - Entrarão 10 pipgs e 165 bar-
ris, vindos do Porto.

Bacalháo: — Não teem havido entradas Dos
dous carregHmeiitos poi MiWcen e Margareth'
ílidlley. o primeiro vendeu-se a 8S800 è o ul-
rimo fica por vender.

v Farinha:—Chegarão do Rio de Janeiro 1,300
barricas nao e. pecifleadas; o carrepramento de
lYieste, •2,Su0 barricas, tem realisado 18g porbarrica.

Sal:—Recebemos cerca de 120 alqueires de
L'sb.'a, e ll moios do f1aho-Verd«\ qu_ se ven-
t\f\n com bastante demora pelas nossas cota-
ções.

Sabão : — Entrarão 2.000 caixas do Rio de
Janeiro ; não tem havido alteração nos preços.

Vinagre : — Vieiâo importadas de Lisboa 8-
pipas e 60 barris.

Vinho : — 18 pipas, 8 meias ditas do mesmo
loarnr. e 75 barris nflo especificados do Rio de
Janeiro : nada tmnspirou a respeito de vendas.

EXPOáT&ÇÃO.
Assucar: — Üma lista de mascavados, cerca,

de 50o caixas foi comprada em segunda mão a
_#(.-. por arroba para exportação, sendo uma
melhoria de 200 a 3u0 rs, sobre as ultimas ven-

VIhs. Os mais treneros sem alteração, nüo se
(tendo effectuado cousa alguma de importância.
\ Fretes: — Acha-se fretado o' Eliza para o
danai, a 37 chel., (> peunys por toneliada. sem
iastro ; o Chi para Uibraltar e Trieste, a 35 chel.,
pu para o norte 45 chel. portou.; e o Progresso
/jela quanüa em grosso de 250 libras paraHamburgo.
I Cambio: — Sem alteração -__ 1/8 a 25 1/í, 60
p iOdias sobre Londi». s; 377 a 383 por franco
tf' bre Paris; 017 á &M por marco do banco so-
fore Hamburgo; 112 a 115 % sobre o Porto e
liisboa. A cotação do Rio vem mais baixa.'• -8 

dejaneiro.
CÂMBIOS E METAES. -

Londres 60 e 00 ds.—25 1/4 e 25 d.
1'aris - ' . _ 375 a 390 rs.
Hamburgo - .
Lisboa s _ _ 115 -.
Ooblões hespanhoes—3»2# a 32g500.

da pátria—32^
Peças de tig400 velhas—_7g300.

. de 4_ - 10,S'.00. --»
Soberanos - lo(.-.*>p.
Patacões brasileiros—2gl00.

y» hespanhoes- xígioo.
mexi ra nos - ag.

(Do Diário de Rahia.J

1MS6 V - -3851--.'¦_> **»*.» *u*j#»i».K'-5___F *.»;
Os ueci- "aistas da companhia da praça da ülo-

ri. podem receber o 1° dividendo na razão de
líjoOO por acção, na rua do Hospicio n. 226, cio
«ia 16 em diante.
/—Os da companhia de seguros-marítimos.

i-Veguridade, são convidados a rêunirem-se em
¦ái-sembléa geral uo dia 25 do corrente, ao meio
pia, na rua do Hospício n. 40, 2° andar.

( — Os do banco Mauá podeni no mesmo ban-
eo receber o dividendo do semestre findo, na
cázão de isS por acção.
\ ^-rQ_.d_L,c.omp:.inhia Gallinocultora. são com—¦ddndos a re.lixarem ¦< 8aw entrada de 10 % ou'.{,500 porticçüo, na rua dõ Rosário n. 43 até 31
do corrente. s

— Os da estrada. da ferro de D. Pedro TI são
|'Convid:-dt>s a reunirem-se em assembléa ger.-dno dia 30 do correntf». ás ll horas da manhã,no salão Ah praça do Comrtiêreio.

: —Os da companhia dn mineração do Mato-Grosso podem receber o 3° dividendo á razão de50g por acçAo, na rua das Violas n. 81»

Qs da companhia geral de seguros Felb.
Lembrança são convidados a reunirem-se em
assembléa geral no dia 30 do corrente, na ru-
Direita n. 48.

JU »/ - -
Os da companhia União e Industria podom

recedèr 0 5° dividendo á razão de lOg por acção,
narua dá Quitandan. 141, do dia24 do corrente
ém diante.

Os da companhia de carruagens flumi-
nenses são convidados a realizarem a 6a presta-
ção de 10 % ou lg por acção, até 31 do corrente,
na rua dos Pescadores n. 40.

pendeu a alfândega hoje . .
Desde o princípio do mez. . .

Total.

Rendeu o consulado hoje.
jesde o principio do mez.

31:302J,288
.848:715S287

3Èr. 

880.017..575

4:505-000
147.917*380

Total. 152:4»22g380

pendeu a recebedoria hoje. .
Desde.o,principio do mez ..

7:204S318
178:35og222

Total. 185.554S540

IMPORTAÇÃO.
Manifestos.

BRIGUE HAMBURGUEZ — CATHARINA — DE
HAMBURGO.

i Aguardente : 1 barril e 1 caixa ã ordem. —
AlÇí»J_»ão : 52 barris a Kerstera. — Alvaiade :
80 barris a Çlingelhoefer. — Aniagens : 30 cai-
kasa Ulrich Stengel, 7 fardosaEmilWittig.—
Azeite :2ancoretasáordem.

Rrins : 7 caixas a J G. Hasenclever. — Rrins
da,.Rússia: 10 caixas a Limpricht, 2 fardos a
Kerstein. — Brinquedos: 6caixas a B-llauf, 1
a Kerstein. "s

Cabos: 54 rolos a Ahrens e Bladh.— Cachir,
bos: 3 caixas aC. Brandes —Carne defumada.
140 pedaços a Alexandre Wagner.—Carvão: 5Q
toneladas a Kerstein—Cevada prep»r_da: 10
barricas a~Michel e Comp.—Charutos: 8 caix->s
á ordem, 3aWahancan e 2 a Henrique Umlauff.—Cognac: loi caixas á ordem. — Conservas:
2 caixas a Otto Kohler.

Drogas: 46 volumes a Kerstein, 10 a Dreyfus,
2 a Bobbe e Heusehén e 2 a Otto Kohler.

Estojos vasios: 1 caixa a R Fischer e Irmãos.
Fazendas de algodão: 80 vols. a Tamm, 19 a

Keller Lutz, 7 a Behrend Schmidt. 6 a Glette. 6
a Larope e Vianna,4 a Heinrich Umlauff e 2 a G.
H. Weitzmann.—Fazendas dela: 7 vols aGlet-
te, 6 a Emil Wittig, 4 a Tamm, 3 a J. G. Ha*-
senclever, 3 a Lutz, 1 a Rohe Irmãos, 1 a Las-
salle ela Bernard Le Jeune.—Faztndas de li-
nho : 4 caixas a G. e "Weitzmann, 

2 a Tamm e I
a H. Umlauff.— Fazendas de seda: 13 caixas a
S-mmann, 2 a Hasenclever, 2 a Kerstein. 1 a
Zi.se, 1 a Lutz ela Schmieder e Hancke —
Ferragens : 2 caixas a Kerstein.—Fio de porre-te : 5 barricas a BalL-uf e 3 caixas a Henrique
Umlauf-.-»» Fio de vela: 5 fardos a Kerstein.—
Fumo: 4 caixas a C. Brandes" ela Henrique
IJmlauff.! Genebra: 300 frasqueiras e 1,500 garrafões a
-.erstein. _,..: Impressos : 1 volume a Henrique Umlauff.—
Instrumentos de agricultura: 7 volumes a Otto
Kohler. -f. Instrumentos de cbimiCA : 1 caixa
ào mmistitfdò império.—Instrumentos de mu-
pica: 1 caixa a Limpricht, l a G. C. Alsing, 1

J. Gomes Braga.
Junco para cadeiras: 3 fardos á ordem e 2 a

:erste,in-v... ' *.
Lã de bordar: 5 volumes aKèrstein ela Rée

[Irmãos. —Licores: 3 caixas ã ordem.—Livros:
caixas á J. C. Hayn, 1 a Tamm. 1 a Ballauf, 1
Márianhè Hase, 1 a Ahrens & Bladh, 1 a Otto

:«*hler ela F. W;atty.—Lonas: 9 fardos a Kers--.iii, 3 a Alirens «k Bladh. Lupulos: 1 barrica a
Otto Kohler ela Michel e Comp.
Z Madeira èm cbras: 2 caixas a Henrique Um-
láutf.—"Maraiore: 1.caixa á ordem. — Meias <W
-algodão: 5 caixas á Támm.—M-bilia: 17 cai
xás á ordem, 4 a Barbosa & Castro e 2 a H. J.
Lackeman. — Modas: 2 caix.s a Glette.—Moi-
nhosde milho: 2 volumes a Otto Kohler.-
Objectos de armarinho < 10 caixas -a Henrn»ue

; umlauff, 8 a Ballauff, 7 h Kerstein. 2 a EunI
Wittig; 1 a Relídér e lá Stumpfmpyér.- Onjec
tos-emiersos: 1 caixa a* Lampe & Vüanna, 1 a
Limpricht e l a Ott«> Kohler.—Objectos de sir-

gueiro: 1 caixa a Pereira Martins «& Gsspari-nho e 1 a R. Fischer & Irmãos.—Oleados: 1caixa a Henrique Umlauff.
Papel : 117 caixas á ordem. — Pelles prepa-radas: 3 caixas a David Huber e i a Ziese. —

Perfumarias : 3 caixas a Ballauf ela Rehder —
Pianos : 3 caixas a Otto Kohler. — Presuntos720 a Kerstein.
^ Quinquelharias : 7 caixas a J. M. Mever, 6 aRei-iner e 2 a Rehder.
^ Repolho salgado. 50 barrilinhos a GerardNeven.

Sabão : 2 caixas a Kerstein.—Salames: 1 cai-xa a Kerstein.
Tintas : 90 volumes á ordem, lo a Kerstein.Vidros: 4 c.ixas a Henrique Umlauff, IaRehder e -2 barris a Otto Kohler. -Vinho: 2 quart..llas e 26 caixas á ordem. 12 caixas a Alexan-dre Wagner.- Viveres: 20 caixas a Alex .ndreWagner.

PATACHO DINAMARQUFZ — ELISABETH — DE
TRIESTE.

Aço: 50 caixss — Farinha: 1.282 barricas
S*-S F. Vem a Decosterd & Pradez.
BARCA AMERICANA — MAY QUEEN — DE SA"

VANNAH.
Pinho: 139.0-25 pés. Vem a Maxwell.

barca hespanhola — beatriz — de monte-
vide'o.

Em franquia.
Carne secca: 3 D96 quintaes.—Couros : 80.Vem a Jayme Romagoiera.

BRIGUE BRASILEIRO —AGTTIA DE PRATA — DE
MONTEVIL.ÈU.

Carne secca; 3.601 quintaes. — Couros: 75.
Vem a Simão Soares Porciuncula.

PATACHO BRASILEIRO VINGADOR — DE MONTE-
VIDÉO.

Em franquia.

Carne secca: 2.150 quintas.—Couros: 36. Vem
a Costa Pereira e Paiva.

BRIGUE ESCUNA HAMBURGUEZ —TICCIOLA —DE
BUENOS-AYKES.

Carne secca: 3,i71 quintaes.—Couros: 50-
Vem a Joaquim José de Souza Imenes.

EXPORTAÇÃO.
EMBAHCAÇÕES DESPACHADAS NO DIA 24

DE JANEIRO.

Buenos-Ayres — Brig. hesp. Amable Theresa,
de 367 tuns., consigs. Costa Pereira Paiva e
Comp.; manif. 356 saccas de café, 53 barri
casoe assucar. 284 rolos de fumo, 200 pipase 106 burris de aguardente, 3 cáixõvs com
doce, 55 barricas de alpiste, e reexporta 40
barris de viuho.—Bar«;a belga Planieros, de 410 tons., consig. o
capitão; segue com acarg - com que entrou.

Canal— Brifr. dinam. Commandeur, de284 tons ,
consigs. Wilie Lubbers e Comp.; manif. 3,000
sacca. de café.

Laguna—Pat. nac. S Manoel, de 125 tons., con-
sig. Fernando José Martins; manif. vários ge-neros.

Montevidéo — Brig. nac. Mentor, de 173 tons.,
consig Evaristo Juhano de Sa ; manif. 50
rolos de fumo, 31 caixas com doce. 760 barri-
cas de assucar, 300 caixas de bacalháo e 70
saccos d«- nozes.

Rio Grande do Sul — Barca nan. Rio Tinto, de
262 t«. ns., consig. João .Jesé Fernandes de
Magalhães; manif. vários gêneros.

Santos por Iguape —Brigue esc. nac União, de
86 tons., .consiga. Jorge Maneio «Sc Pereira;

t, manif. vários gêneros.— por S. S-bostião—brigue-esc. nac. Parahy-
buna, de 126 tens., consig. o mestre; manif:
varies gêneros.S. TUoniaz Barca oldemb. Robert. de 360 tons.,

I consigs Kerstein 6c í-ibetb; segue em lastro.
Vianna «ie Castello — Brig. port. Cuns/ante, de-239 tons., consig. Fr»ncisco Teixeira Ba.tos;

manif. 6 saccas e 3 b<-rric_s de café e 13 volu-
ines de differentes gener.s nacionaes.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO NO DIA 24
DE JANEIRO.

Buenos Ayres —.Ja pol. hesp. Amable Theresa,
José Romaguera e comp., 56 saccas de café.

Lisboa —Na barca Joven Ermelinda, Alberto de
Almeida, 15 saccas de café.

Marselha —Na barca franc. C.ordouan, Estienne
e Comp ; 2,000 saccas de café.

New Vork —No pat. amer. O/nlla. John W.
Simith, 194 couçoeiras de jacarandá.

Porto — Na gal. port Amizade, Pereira Martins
tS_ Gasparmho, 18 toneis com mel.

ALFÂNDEGA DA CORTE.
DcBes-rgas pura o dia _ 3» de Janeiro.

¥ ARA A ALFANOKÔA.

Navios atracados.
Gal. franc. -France et Chili. do Havre.
Barca, intr- «Aune Melherich. de Liverpool.
Barca sueca «Carl» de Liverpool.

Em saveiros.
Barca ing. oBrasil». de Liverpool.
Barca pnrt. .Flor de S. Simão. do Porto.
8arcn franc. « Notre Dame de Touvière . de

Marselha.
Barca hesp -Visogas» de Barcelona.
Brig. hamb. aCathariua- de Hamburgo.
Pat. sardo aEvehne. de Geuova.
PARA O TRAPICHE DA ILHA DAS COBRAS.

Em saveiros.
Brig. ají-shua Mary. de Glasgow.
Brig. port. -Eustaquios de Lisboa.
Brig. port. RLaia- de Lisboa.

PARA O TRAPICHE DA SAUDE.

Navios atracados.
Barca ing. «Sarahs de Cette.

-_._A OS TKAPICHKa ALEANDEGADO?
E DESPACHO- SOBRE A»ÜA.

Gal. amer. -Sea Serpent. de Londres.
Gal. ing. -Expressn de Liverpool.
Barca amer. «AbigHil» d*- Ru-hmond.
Barca orient. «Creole. de Montevidéo.
Barca amer. «Leglitan. de New Orleans.
Barca amer -Lapivmg» de Baltimore.
Brig. nac. c Pingüins de Montevidéo.
Brig. nae. «Vuloz-de Montevidéo.
Brig. port. «União» de Montevidéo.
Barca hamb. - Margareth Louise s de New-

Castle.
Brig hamb. «Victoria- de Cardiflf.
Pol. hesp. -Magdalena» de Montevidéo.

»&=_____/_.» O «-.'Aví Si.

DO INTERIOR.

Al££óa.. 4.(1. janeiro Para_^__.... 29 df> (Itzerr-
\mazon-s... 8 -ie dez.-m Pa.-na  11 dej-n--i_

: .tflua 19 -e j.ne.rO Porn«»i_t»_co 3 dejaneiro
iGéa.á........ 26 d« >i«-íein. Pifcuhy ....... 87 d. «tt-ttta

Esp.iiiu-ót... 2* de dezem Pono-Alepie TS d» janeiro
«<ioy__ io de ...tub. : E..»'- d.>Nort»* 27 e -It-z___
¦*da"l-<Tr!>_»0.. 9 d*» ou.ub. | ... G. <lo Sul. 17 ar jane.ro
—-.uuhâo.... ii >le d.-_»:i_ | Si. • cni-fm» 31 de Jeicu..
Minas......... 9 d> janeiro, j _. P-uIo  20 de "janeiro
-.rá........... 22 d. a. z«(_. i ..^.ips 13 üe jaüe.ro.

DO EXTER.OR.

Ant.ierp;».... 8 de de"»ni. \ ;rsi. /  . de de.eti.
j B. lt«more.... 17 de dezem. *-e_ico,  8 dejaneiro
; .o.t:>D  16 de d»*zeiD. 5J:>rtevi.éo. 15 d»-janeiro
! SiicnotAj-íes 10 d* j;.u-iro Kew (Jilcasil 14 d- de-Bit.
Caiilorií. ... 20 ílé novem N-w-Yo.k.... 16 dt deze..Bumburgo... 5-do d. zein Paris  10 dedezeu.
9s.-«re......... _ de .lez^m Philadelphia 16 IÃ de«em.
Lisboa........ 13 de d-zem Por-o  9 i- <ieiei_.
Liverpool. .. 9 de dez-.-m TViesie .,. 5 de dezem.
Londre»  10 d_ dezem Vulparaiio.. 13 de dezer»..

V-_?»OS«9-S Sg«5_*5S_. * S>*»S.
De Milford Haven, vapor portuguez Brasil,

a todo o momento.
Dos portíisdo Norte, vapor brasileiro Paraná,

até 27 do corrente.

• JM.v**.&•> d*, s _È_re_-.
Açores, patacho portugruez Souza, e Comp.:

brevemente. Direita, 3í.
Bahia! pataeho Amazonas, segue brevemente.

S. Pedro, 42. _

—Brigue Maria Rosa: brevemente. S. Pedro .2
—Palhabote Ven us: brevemente. Alfândega, 72
Buenos-Ayres, patacho hespanhol Presidente :

brevemente. S. Pedro, 78.
—Barca belga Marie Key '.brevemente. Candeia-

ria, 27.
Cabo-Frio e Macahé, vapor Ceres: a 27 do cor-

rente. S. Pedro, 8»2.
Havre. clipper francez Vaulis ta: al de fevereiro-

Alfândega, 48.
Itapemirim, sumaca Bella Portuense: breve-

mente. Becco da Lapa, 8.
Lisboa pela Bahia, brigue portuguez Assom-

bro: brevemente. S.Pedro. 42.
Loanda. brigue portuguez Napoleão. Quitan-

da, 112.
Mang-Ratiba, vapor Marambaia: a 25 do cor-

rente Saude. 39.
Mapselha. barca franceza. Sire de Vivonne: a 5

de fevereiro. Rosário, 72.
Ba"»cn franceza Cordouan: a 25 do corrente.

Rosário. 72.
Montevidéo bricrue portuguez União: breve"

mente S Pedro, 69.
Perna•.fB.Trio. barca Marianna: em poucos dias.

S. Pedro, 63.
pela Bahia, brigue Bella Maria: brevemen-

te. Bosario. 39.
Porto por Lisboa, barca portugueza Joven Er-

melinda : brevemente. S. Pedro, 81.
Galera portugueza Saudade : brevemente.

Alfândega, 2.
Barca portua*ueza Silencio : até melado de

fevereiro. Alfândega, 21.
Galera portugueza Amizade : brevemente.

Alfândega, 21.
Galera portugueza Novo "ubtil: até fim do

corrente. Alfândega, 24
Rio-Grande, brigue Ligeiro: em poucos dias.

I Quitanda. 137.
--Barca Rio Tinto : a 25 do corrente. Quitanda,

137.
Santos, vapor Pirahy: a 2G do corrente. S.

Bento, 7.
N4.VIOS fl_S1>l_«-_l1.0...

Antuérpia : — Er ns t & Georg, Belgique e //„».-
bnrg Packet.

Bordéos : — Luba.
Bbemem : — Balticus, 4 de novembro.
¦Baltimobe :—Monticello, 15 de dezembro.
•Buenos-Ayre-. : — Fannie, 31 de dezembro;
! Telegraph, 4 do corrente.
Cardiff : — Pollux, 1° de dezembro.
Glasgow :— Samuel G. Adamis.
'Hamburgo : — Conrad, 2 de dezembro ; An-
j telope.
Havre : — Normandie.

•'Hüí__: — Occean, 29x1- novembro.
^Lisboa : — Catharina,' 24 de novembro ;

Aurora, 2 de dezembro; Amélia. 4 de dito.
Ligeira, Sophie, Cruz V, Janota, Rocha e Tho-
maz Watson.

Liverpool.—Etnilie, 29 de novembro; Hanriett,
1 de dezezembro: Evangeline, 8 de dito; Lin-
da, Sea Wave e Isabèlltt.

Londres . — Alida e Maria Bev-tley.
Marselha : — Marie Anne, 27 de novembro;

Sauoeur, Antoine e Baptiste
Montevidéo: — Venturita, 27 do corrente.
New-Castle : —Laura, 16 de novembro.
New-York: —Josephina e Chevalier.
Pernambuco: —Almirante, Artista, Imperatriz

e Vencedora
Pensacola :— Carolina.
Rro Grande: — Parahyba e Trovador, 12 de do

corrente: Gancho, Pedro V.Esperança, ('.antroI.
Feliz Americana, Fontes I. Mercaâor, Flor da
Bahia, Relâmpago, Lennor, Viamão, Impera-
dor, 10 de dito; Providencia, 12 de dito.

KEGiSillO 1)0 •FURTO.

-desempenhando a beneficiada o papel de
--'• •'¦¦-,.. - Cètha, a vendedora.*- i '* '**?

Segue-se a representação dà muito engraçada
comedia em 1 acto , , í*„uA.v-5^"

A MOLEIRA DE MARLY
desempenhando a beneficiada o papel

de M oleira
Segue-se, recitado pela beneficiada, ao fl-

lustrado publico desta capital um

Um voto de gratidão.
Terminará o espectaculo com a muito gra-

ciosa comedia em 1 acto

MARICOTA
ou .....'

OS EFFEITOS DA EDUCAÇÃO
desempenhando a Sra. D. Maria Velluti o pape-

de Maricota.
A actriz Leonor Orsat Mendes, achando-se

nesta corte durante 88 férias do theatro da
Bahia, e tendo-se prestado a trabalhar neste
theatro. foi-lhe concedida pelo Sr. Joaquim
Heleodoro Gomes dos Santos, em remuneração,
esta recita em seu favor, para a qual. depois
de oito ann. s de ausência desta capital, pede
ao generoso publico (que jã tantos dias de glo-
ria lhe f«-z g< zar neste mesmo palco) a sua.
benemérita coadjuvação.

Os bilhetes achSo-se & venda no theatro, na
rua da Lampad. sa n. 5, e, por obséquio, em
casa do Sr. Panla Brito. (,

THEATRO DE S. JANUÁRIO.
CtempaMO-hl*- tlramall-a n-.et_>_u»H

SOB A. DIRECÇÃO DO ARTISTA.

GERMAflO.
35a recita.

QUINTA-FEIBA 26 DE JANEIRO T>K 1860.
28 representação da comedia-drama em 1 acto,

original da Sra. Eugenia Câmara:

UMA ENTRE MIL.
Actores: as Sras. Eugenia Câmara. Camilla

e Cnrmell«. os Srs. Nunes, Furtado Coelho e
Corrêa Vasques.

2a representação da linda comedia em 2 actos

AS PRIMEIRAS PROEZAS

DE RICHEL.IEU.
Actores: as Srns Euerenia Câmara. Jonnna,

Carmella, Camilla, Philoroena. e os Srs. Tho-
maz, Flavio. Guimarães, Jesuiuo, Ribeiro, Soa-
res e Francisco.

Scena cômica pelo Sr. Corrêa "Vasques

0 beberrão.
Terminará o espectaculo com a graciosa co-

media em 1 acto

0 DIABO A QUATRO
EM UMA HOSPEDARIA.

Começará as 8 1/4 horas.
Os bilhetes achao-so a venda no logar do cos-
tume. (*

- IMPERIAL E ANTIGA

FABRICA DE CERVEJA
78 RUA DE MATACAVALLOS 78-o

QUARTA-FEIRA 25 DE JANEIRO DE 18(30.

A orchestra dos allemae3 toca esta tarde no
estabelecimento acima diversas peças de mu-
sica escolhidas.

Principiará as 7 horas.
N. B. Haverá cerveja gelada a 400 rs.

Rcetlflcnt» «So.
Na lista dos prêmios da loteria, ultimamente

extrahid», leiao se os ns 2795 em vez de 2785,
5089 em logar de 508i, e 5707 com 200<> em vez
de 100S.

8AHIDAS NO DIA 24.
Montevidéo—Brig. Piá. !5-tons. m. Jor.o José

da Silva, equip.13: c. sal e gêneros; passags.

hespanhol Jorge Redondo, sua mulher e 3
lilhos.

Rio Amoor- Corv. a vap russ. Passadink.
i— Canb. a vap. russ. Naedsnich.
Antonina por Paranaguá — Brig. esc. Joseâna,

1»_9 tons., m. Joaquim Gonçalves Cardozo,* equip. 8: c. vários gêneros.
Angra —Pat. Paquete da Inveja, 102 tons., m.

Antônio Francisco Ruivo, equip. 9: c. vários
gêneros.

Em commissüo — "Vap. de guer. nac. Paraense.

ENTRADAS NO DIA 23.

Montevidéo — 14 ds.. barca argentina Paulína,
2«>0 tons., m. A. Santiago, equip 12 . c c»r-
ne a Etchegaray «_ Comp. ; p-issasrs. José
Marianno Juni>>r, Felippe José Gon^s. Fran-
cisco Pinto Cardoso e Manoel Rodrigues.

Rio-Grande — 8 ds., pat. Trovador, 193-tons.,
m. Domingos Xavier da Silva Brag», equip.
11: c. carne a João J<-sé Ferniiides dé Maga-
lhã»»s; pass»«gs. os portuguezes Domingos
José Monteiro e Joaquim Curréa da Silva.

15 ds.. brig. Convenção, iro tens., m. José
Francisco d.s Santos/ equip 11 : c. graxa e
gêneros a ígnacio Gomes Cardia.

Rio de S. Francisco do Sul—1(5 ds , sum. Amor
da PatHa, 118 tons . m. Jo_o Frxtici>»co Lo-
pes. equip. 8: c. farinhHe>«rroza Pinto<_Por-
tella ; passags. os p«>rtuguezes Antônio Ro-
drierues Ribeiro de Carvalho e Manoel üomin-
gues da Nova.

Bahia —5 ds, brig. de guerra franc. Zebre,
comm. Fouett.

Campos—2ds..brig. Ramos, 99 tons., m. Ma-
noel Martins de Amorim, equip. 9: c. aguar-
dente e assucar a Ramos Carvalho de Cas-
tro; passag. Claudina Tavares da Conceição.

— 2 ds . sum. Tres Irmãos. 126 tons., m. Anto-
nio José Henriques, equip. 9: c. assucar e
seneros a T*»rj_ino José da Cruz ; passags. o
hesp»nhol José de Santa Maria e 1 escravo a
entregar.

Mangaratiba—12 hs , Vap. Cecília, 07 tons. m.
J. A. Cunha, equip. 12: o. cs«fó a.T H. Ul-
rich e Comp ; passap-s- major José Jo*.quim
da Silva Santiago, Manoel Antônio da Costa
Barreto e 1 creado, José Peres de Souza, B«*n-
to Corrêa de Souza. Juvencio da Silva Perei-
ra e Souza, Antônio Cândido de Azambuja
eGaldinoFernandes Pinheiro; 4 praças de ar-
tilharia. 2 mulheres e 3 filhos dos mesmoB,

pedestre e l recruta.
Jerumirim por Angra — 14 hs.. vap. Paquete

de Jerumirim., 84 tons., rr». Antônio Lopes dos
Santos, equip. 16: c. café, a Guerra e Montei-
ro; passags. commendadores José Franeisco
da Silva e Custodio Ramos Figueira e 1 es-
cravo, José Pedro Gomes de Castro, Francis-
co Gomes da Silva. Antônio José de Amorim,
Camilla José Pereira, Frederico Noprueira
Rnrbosa, Jofio Rstymundo da Câmara Barreto
Sobrinho, l filho e 1 escravo, Estevfio
José Perei-a e 1 filho, AnUmio José de
Araújo Campos, Francisco Xavier Sunões
Júnior. Jo.é.lustiniaiio de Siqueira Coiitinho,
Antônio de Oliveir»» Coelho. Augusto Cândido
Rodrierups e José Fernandes Pinto'; o hespa-
nhol Antônio Bernardes; os portusr11e7.es Ni-
colâo Gonçalves da Silva Ferreira Vianna e
1 escr.-vo, Antônio J sé . Antônio Garcia
Pereira. José Machado Coelho e 5 escravos
a entr-gar.

Mácabé 1 d . pnt. Maria Ama1 ia. 76 tens ,
m. João J«>sé de Oliveira Valença. eu.uip. 6:
c. café a Cândido Torres «St So«res: pses-gs.Adriauo Augusto Pereira Saldanha, padreJoaquim José Pacheco Guimarães, capilão
José Joaquim de Paiva e 5 praças para o
exercito.
N B. Seguirão para a Chinn hontem. pprtoda noite, a fragata ingleza a v»por Et.r.ouWer,

l«vando a reboque duna canhoneiras que entiá-
rão com ella.

W-t.- .:*•_ ts?*-.i-3i.il»RS.

Chegou á Bahia no dia 15 do corrente o pa-tacho nacional Amazonas, sahido deste porto;na mesma data si.hiu da B*.h'M para <> Rio de
Janeiro a corveta n vapor austríaca Elizabeth

Estevão á carga na Bahia para o Rio: brigues
Pacific e Liberal.

%


