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fíão *c fará restituição dot
artigos que nos forem ofíero-
cidos e não sahirem publica-
dos, nem dos livros que seus
autores sujeitarem á nom
critica.

ISOTICUS DO EXTERIOR-
Estados-Unidos-—Causara profunda sen-

sacão a proclamacão do Lincoln declarando que con-
sideraria livres ós escravos daquelles estados que
ainda se conservassem em rehellião em 1° de janeiro
de 1803. . ,_ •,

Os governadores de 16 estados tinhao-se reunido
a 24 em Aliena (Ponsytvanin, o combinarão reuirern-
se a 23 om Washington, onde apresentarão uma de-
claracão ao presidente Lincoln de que sustentanao
sua autoridade constitucional, de que approvavão a
proclamoçào da emancipação o de que convinha le-
vantar uma reserva de 100 000 homens.

O governador de M irvland recusara assignar a
dt-cl-ração por causa do período em que se approva
a proclamacão da emancipação.

O presidente Lincoln por oceasião de uma sere-
nata com que o festejarão em Washington, fez um
discurso declarando que publicara a proclamacão
depoi<* de longamente deliberar, e tomando o peso de
grande responsabilidade Confiava em Deus e espe-
rava não se ter enganado. Agora íi America e ao
mundo cumpria julgar o scu acto e obrar de con-
formidade com elle.

Segando o New-York World a mudança de poli-
tica do presidente ora devida ao receio de interven-
ção estrangeira

¦ I lliiu. i iiriii'ii;ir;i a mui.*, um <;¦¦->»" ..
de dezO general üutlor ordenara a todos os estrangeiros

residentes em -Nova Orleans que no prazo
dias se apresentassem a autoridade com os documen-
tos de sua nacionalidade, afim de poder-se conhecer
quaes os honestos e neutros

Fazião-sc prepa 
""'"

Muita gente passou a noite na rua por falta de aloja-, tuguezes. A CorÔa poética é precedida de uma bio- do seu I>**^.f^,nÍ" SKsS
mento. Não ha memória de um enthusiasmo serae- gr.phia da princeza escripta pelo Sr. Luiz Augusto tivesse uma revista sua para a punucaçao de seus

-- --- ¦* -**-"¦¦ trabalhos. , ., ..... .
Silveira de Souza tem demittido algu-lhante I

O dia estava sereno e puríssimo, o céo azul e dia-
phano como elle ó em Portugal nos primeiros dias
do outono. A natureza sorria no céo e na fresca ver-
dura das innumeras quintas que orlão a margem di-
reita do Tejo.

O vapor subiu no dia seguinte o rio até o Terreiro
do Paço por entre duas alas de embarcações de todas
as fôrmas e tamanhos, todas galhardamente emban-
deiradas e apinhadas de povo, deste povo ancioso,
insoflrido e delirantemente enthusiasta. Toda a es-
trada margenal de Belém ao Terreiro do Paço estava
igualmente coberta de espectadores. A jovem rai-
nha, sympathica menina, eshelta, airosa. de olhos
pretos e cabellos de ouro, subiu ao tombadilho, e
admirou pela primeira vez o mais grandioso espec-
taculo que poderião ver os seus lindos olhos.

Um grito unanime eunis<mo de muit-is milhares
de bocas, victoriou então a rainha de Portugal Oen-
thusiasmo tocou o zenith. Todos os chapéus se agita-
vão ao ar, todos os lábios sorrião, todos os olhos se
illuminavão eos vivas repetião-se sempre estridentes
e sempre incessantes. A rainha profundamente com-
movida agitava o seu lenço branco e pagava com
angélico sorriso o sincero amor com que a recobião
os seus novos subditos

Rebello da'Silva. São collaboradores os seguintes:
A. F. de Castilho, A. S. Cabedo, C. Castello

Branco, E. A. Vidal, Euzebio Asquerino, Caetano
Frascarelli, J. A. de SanfAnna e Vasconcellos,
José Maria Latino Coelho, J. P. Bianchi, José Ra -
mos Coelho, José da Silva Mendes Leal, Júlio de
Castilho, * * L , Luiz Augusto Palmeirim, Luiz Au-
gusto Rebello da Silva, Manoel Pinheiro, Thomaz
Ribeiro, Luiz Breton y Vedra.

No Porto a câmara municipal resolveu festejar o
real consórcio dando 2003 á commissão central para
auxilio da sopa econômica que se distribue aos ope-
rarios desoecupados. E dar jantar aos presos da ca-
dòa e Aljube e aos pobres do asylo de mendicidade}
e asyladas do recolhimento das raparigas abando- I tituição. .__, .-_*____,,_ j_ An r,_
nadas. Todas as ruas se .Iluminarão e embandeirá- No mesmo Diário e por um ímeressaao ao s»
rão. Não se fizerão mais dispendiosos festejos por circulo apparecem alguns topmosae canas, que se

que os portuenses esperão a próxima visita de Suas j figurão escriptas no a _o ?«T*°>?f%S?JJrTno
Magestades, e reservão pura então as manifestações ¦ interessado ín/enta M^i^S^i

. A associação das cl-sses laboriosas f meações na guarda na :ionaI e na policia, e as vai
commentando devota e geilosamente.C7on2deveVm.^

— O Sr. __..._...-.. - ... _. ~
mas autoridades policiaes, que não podião continuar
no exenreio de seus logares sem grande detrimento
da causa publica e da moralidade do goveruo.

As pessoas que as tem substituído sao geralmente
conceituadas. , . ...

Contra essas destituições nada se tem dito, nem
se poderia dizer senão em sentido louvável.

Somente o Diário de Pernambuco dando noticia
da destituição do delegado da Victoria, acerescenta
que elle era" um subdelado mathusalem, e.que em
1861 fora nomeado delegado *, nada porem disse que
podesse pôr em duvida a justiça de semelhante des-

da sua estima
iu o 

todas as viuvas o orphãos dos sócios fallecidos desde
solemnisou o dia do consórcio real distribuindo por

orphãos dos sócios fallecidos desde Como deve Vm. ç^^»^!^ *pm*__e"'to-
a iustallacão da sociedade o producto de uma sub- manda o seu amigo &9§Bj|Efe 5o circulo a ordemcTnTo" na" machina olflciàrdo 5° circulo,

Soca desaPparecerá,_eM^J^^i^^SS
uma palavra, a um estado de completa

scripção aberta com esse fim. Recebeu cada um dos
desvalidos 13240

„...._. ,,,.,,„ ___..„...,... Em Coimbra solemnisou-se o dia com muita pom- ào roubo, em
Do'TmTêTrVdo"Paço largou depois uma galeota j pa. Depois do Te-Deum celebrado na Sé, inaugurou- ; anarchia. ü sediços, e por

esplendida o luxuosamente aderessada conduzindo se o retrato de El-Rei na sa a grande dos actos. A Esses manejo^ porem por muuo wu^ , v
as pessoas reaes, as damas de honor da rainha e os -Iluminação da fachada da universidade diz-se que serem de on^mmto pc^ae servem para fazer
olliciaes mores da casa real. Os remadores trajavão foi muito elegante e apparatosa. mossa em Pf soa.^™*:„ £;vir historias da caro-
camisülas vermelhas bordadas a prata. A rainha J Em todas as outras cidades e villas do reino se rir aos que tem tempo para ouvir nisionas

e neutros. ,. •¦ jpj._ ,ipSCPU á n-aleota e subiu pouco depois ao magnífico | celebrarão as sclemnes cerimonias religiosas pro- j chinha. _ T _m__ „„. i,.¥1-;nrat.vos para incendiar a cidade de desceu a gaieoia esui ij 
^ ^.^ dobpa , ias da occasiâo havendo illuminações e festejos ] _ 0s negociantes Bastos e_ Lemos,^ que_ havião [pavilhão erguido no centro

Memphis, casoifosseiatacada^ ; ^^ ^^ o g^^^^^CTSi^ ^! sido" preso?p?r çrime_ Jejbanca^ta^culposa, forão
„ „„.„.„.„„ „,.. „..„  ..._..„ IsXsTormeiode recurso, qne julgou casual a res-
licença paíra oHerecer nesta oceasião a Sua Mages- O conselho de saude publica do remo considerou , pectiva fallencia. „,,,„.„ h« de-tacamento dnir.,1.. nm «mn i\o n,'.res f.ihricado exoressamento por . finalmente limpos de febre amarolla todos os portos _p0i nomeado commandante uo uesiacamemo uo
A associação dos artistas de Lisboa linha obtido i de Caminha na margem do rio MinhoO «..ncral Mac-CIollan tencionava

Potomac em llarper's Ferry ejã começara a con
etrucção de uma ponte. ..„,„_, \ t^ip7imrrãmo"de'lÍõrês fabricado expressa:nento"por j finalmente limpos de febre amarolla todos os p

()d confederados afim 
^J«« 

a essa pass a em tt^am ramo^e flore* a^^ 
mfsPdeclara infeccionado de cholera-,

con-exvava^uim fò^ «s^vrt nas^g^ 
^ j ^ socie(jade aproximando-se, pois^da^rainl.a, | bus o_porto do Ceará.

mor-

rio, e ao ; , •, ,.;,., •„;.; .,..„ c,.,;., a j di^Vc" nue"*ofi'tírecia' a Sua Magestade aquelle ramo j Começou a fazer as suas corridas diárias uma nova
xercito para Wenchester na Virgínia, que seria a 

| ge tó-_S%ôm?TÍI-n pStS-OT dosDso_ntimer.tos dos ar-| diligencia, estabelecida entre Braga a a Vindos
Da vis esua base do operações

Houvera um duello entre os gencraes
Nelson, que commandava em Louisville *, morreu
cite.

Porto -11 dc oulubro de 1602. - O pri-
meiro logar da casa pode a cortezia que se dô
"- 

v.sitas. !•' em virtude desse preceito que eu'.íinciíiio 
üuracudir ás ob-servações que um período' 

n.iúha correspondência de 11 dc agosto ultimo;
Feliciano de Castilho

1
i
mereceu ao !**r. jose

niisp eu nae o preâmbulo do poema V. Jayme me A raínha levou o ramo na mao aie o paço.
mrecia escripto com o intuito do deprimir a raerao- J^l-Heí vestia uma magnífica farda oflerecida
ria do Camões. Pareceu-me assim, não porque o br. alfaiates portuguezes e toda feita com excellen
Vnti.nio Feliciauo reprelienda nos Limodas algu-{produetosnacionaes.
.Ili-Ull-'-' «  _' , ,.,,,.,11,,. -* llV TIAQ 1 

"¦ __*„l-_ 
_4«_^„:« «-« i->rn r.nn._.c.ínin P.l

Breio o Sr. alferes Manoel Joaquim de Oliveira Car-
chatús, que a manhã segue para o seu destino, se-
gundo estou informado. .-..,'¦. t j

- A nova co..imarca de Olinda illuminou-se todo
no dia de sua inauguração pela posse, que do logar
tomou conta o seu respectivo juiz de direito, o br.tistas lisbonenses, por tão auspicioso casamento. Arcos, para transporte de passageiros, bagagens e

Terminou pedindo a protecção de Suas Magestades [ encommendas. __
para a industria portugueza.

El-llei, agradecendo o ramo

artistas que os exlorços empregados por elles para para este íim uma subscripção. A sopa econômica favoráveis a nova époça 
fn^J^jJJSffi

desenvolver a industria erão o mais seguro penhor | tem sido diariamente distribuída aos operários } 0 império, na qual por interesse puimco aeve ter
da protecrão que merecem, e concluiu com estas j F/ provável que. a commissão reconsidere ainda, e grande, parte esta província
palavras:» O trabalho tem em si mesmo a sua ro- í que o donativo aos indigentes venha a fazer-se por
compensa e a sua maior gloria ! outra fôrma. ,._._,¦ --.--..-. | obrigar um operário honesto e trabalhador a ir

por j puhlicamente receber uma lijela de caldo ó pouco
tes í delicado meio de fazer caridade.

| Em uma froguezia próxima do Porto acaba de dar-
cho _ sc um caso de suicídio notável. Uma mulher tentou ]

¦,...,:.!¦• ..a sv.ii conversação prea
Thomaz Itibeiro _ o poeta destinado
no,«o Drimeiro épico. Este conironi- . . ^^^ „w „„. —, ,— ....0 ,.' 

iV su .eiiminoncia dada ao moderno vate e que] flôr da fidalgniaportugueza. Nos quatorze sumptuo-, para baixo. Morria a logo lento sem fazer o menor

cjiistitue afTronla a Luiz de Camões. . ; sos coches da casa real ião os officiaes móres, aja- esforço de livramento, sem soltar ura grito._!Ad mira

. sino prer.,«n  - -- , .
Este confronto, esto cotejo,', tOIJ0n;s (]e carruagens era esplendido, e encerrava a ; fogo. A pobremulher estava carbonisa^da da cintura

o paquete inglez Oneida, entrado de Southampton
ante-hontem pela manhã.

O Oneida encontrou na Bahia o Béarn e um dia
depois de sahir de S. Vicente o Magdalena.

Do Diário Official extrahimos uma parte do expe-
diente do ministério da fazenda, que damos sob o
titulo Parte official, bem como um officio da capita-
nia do porto da corte, participando o incêndio que
teve logar a bordo do brigue hespanhol Miguel.

Verificou-se sexta-feira á noite, no theatro Lyrico,
o espectaculo com que a real sociedade Amante da
Monarchia e Beneficente costuma celebrar o anni-
versario do rei de Portugal.

Depois da saudação a Sua Magestade Fidelissima
cantada pela Sra. Carlota Milliet ante a effigie do
Sr. D. Luiz I e da princeza D. Maria Pia, seguiu-se
o hymno portuguez acompanhado de coros.

No fira da representação do drama O. Maria de
A lencastre o distineto artista Arthur Napoleão exe-
cutou magistralmente ao piano uma phantasia sobre
motivos da opera : Um Baile de Mascaras.

Recitarão-se em seguida diversas poesias, no palco
e dos camarotes, sobresahindo a que foi declamada
pela Sra. Orsat intitulada : Portugal.

Terminou a representação com o hymno da so-
ciedade cantado pelas Srâs. Carlota Milliet, Orsat,
Marquelou e coro.

Alem do Sr. ministro de Portugal, cônsul geral
inte.ino e ministros da guerra e da marinha, esti-
verão presentes muitas pessoas gradas.

As bandas de musica da fragata Constituição, do
batalhão de fusileiros e da sociedade Recreio dos
Artistas tocarão nos intervallos peças de musica
escolhida.

assassino. i>- •"-!/
ção hospanhola; C
com o pai da

um fidalgo 
"da 

Beira despeitado
iiianle que seduziu e deshonrou, re

Deplorável vingança em oração pi

, A commissão encarregada de promover soecorros j conselheho Francisco Xavier l aes isarreuo
olferecido a rainha j em favor dos operaiios desoecupados pela falta de j E«sa deinons.raçèo dos habitantes de uunda tem

dizer á sociedade dos j algodão principiou já os seus trabalhos. Abriu-se tido uma dupla interpretação, ambas inteiramente
'im uma subscripção. A sopa econômica fd,
ariamente distribuída aos operários. j0-¦--"-¦ "¦*'•* "*¦'"'" " anoe pane esia [)iu„u.i-. ,_,¦,,_,.-.

 ]I0je começão os actos na faculdade de direito,
e dá-se o ponto iio collegio das Artes.

—Foi demettido do cargo deregedor do Gymnasio
Rvmo. Joaquim Raphael da Silva, o qual ha muito

tempo, por incommodos de saude, solicitava a sua
demissão.

ii ti .... __._.- ------- .-^ raxilílil -i-IirOlJ UtIUUIS ÜXIJ Uiu ii<.j'ii-)?uiiu «.w\*"w j su uiu ta_u nu r-u.i-o-.-__-.v_* huiutm. w.-.-- _-»-_.- — XG-ltlO-Sc UllHIlniUlfU í*b - - .. «._*__
eambular que j tuntament*i cora El-Rei e o príncipe Humberto, li-} contra a sua existência incendiando a roupa que } modos, e tendo o illustre pernambucano ae ir iraiar
a substitui** o |]ho premog.nito do rei de Itália. O cortejo de cen- j trazia vestida. A vizinhança acudiu aos signaes do . de sua saude fora da província, loi satisieito o seu

,- '*'""'votO. ,-, j 
TI.

As letras da provincia devem ao Sr. padre Ha-
phael valiosissimos serviços. .

Faço votos para que o Sr. Dr Silveira ache uma'ignamente aquelle honrado

__ amanuense*da secre-
ano de Magalhães Cas-

Pernambuco teve isso
do mesmo senhor no

serviço da repartição. _, -r.
Para o substituir foi nomeado o Sr. Jbrancisco

Uelarmino dos Santos Freitas, que na mesma repar-
tieão servia como addido. _*A 

nomeação do Sr. Freitas foi um acto de justiça,
pois que elle reúne em sua pessoa todas asquahda-
des precisas para bem desempenhar o seu cargo.

— Havendo um grarde numero de orphãs e ex-
postas que já se achão ma5ores c sem destino, e con-
vindo amparar a um grande numero de orphas me-
nores, que nào tèm poc*idò ser recebidas no com-
petente recolhimento por achar-se, preenchido oSr. Dr. Silveira de Souza

Ha dias noticiamos um crime horroroso, commet-
tido em Irajá por um pedestre.

São apenas passados alguns dias e ja a parte da
policia refere outro idêntico. .

Sebastião Josó Fernandes Portugal de Azevedo e
aceusado do crime de estupro em sua própria filha do
nome Anna Elisa e menor de 16 annos!

Publicações litterarias:
N 4 do Futuro contendo : Nâo me cheira, poesia,

por F. X. de Novaes; Conhecimentos úteis, por La-
millo Castello Branco-, Chronica da litteratura por-
tugueza, por J. D. Ramalho Ortigão; O paiz das
chimeras, conto phantastico, por Machado de Assis,
e Chronica, por Sotero de Castro.

— N. 269 da Aclualidade contendo : Relação da
viagem de Sua Mogestade o Imperador pela 2a sec-
ção da estrada de ferro • A correspondência do fará
para o Constitucional do Rio *, Noticias de b. Paulo;
Variedades e Noticias diversas.

Correios.—Partem hoje os de Campos, Vás-
souras e Iguassú, e amanhã os de Minas e Canta-
gallo.

Loteria. — A que tem de extrahir-se é a con-
cedida para o estabelecimento de produetos chimi-
cos de Ezequiel Corrêa dos Santos.

ESTATÍSTICA DÀ CIDADE:
Prisões. — Pelo corpo policial da corte effec-

tuárão-se no dia 30 de outubro as seguintes :
Dous norte-americanos, por desordem e resistem-

cia: Bemvinda Ribeiro de Moura, por nao ter do-
micilio; FirmiDa Maria Carlota, por fazer alarido;
Francisco José Luiz, por espancar e ferir um me-
nino.

Dia 31.-João Gomes Bastos, por insultar earaea-
çar um cabo de esquadra do corpo policial; Beniamin,
preto escravo, por vagar fora de horas; Manoel
Vieira Sansão Valadares, por ser encontrado a dor-
mir na rua depois de meia-noite; Carolina, preta
escrava, por suspeita de fugida; Josó da Costa Bar-
cellos e Aurélio Moraes, por infraecão ao regula-
mento policial; Romar Martins, por embriaguez e
desordem.

-Üeteoro3ogã&.—Observações mtttorologicas
nas horas de maior variação da temperatura, em 2
do corrente.

Horas Th. cent. Th. de Fahr. Bar. a °° Hyg. de S*

Escrevem-nos o seguinte: I 7 dam. 25,2 77,4 747,11 89,0" 
1 da t. 30,4 86.7 747,53 84,5
5 da _ 26,7 80,1 750,86 85,5

Céo nublado em cumulus e nimbus, montes leve-
« Tendo recebido de uma pessoa respeitável da i

villa de Benevente uma noticia que não deve ficar I
em olvido, communico-lVa para ser publicada ; tal-j ________ .
vez seia ella de algum proveito para a sociedade, e . mente nevoados, nevoa baixa e aragem traça de u.
mesmo para a sciencia. até ás 11 horas da manhã: dito em cumulus clari-

u Uma filha de Miguel Frontino comera uma fruta, ficados pelo horizonte, montes limpos e vento u.
denominada na quelle .logar —giandahá -do branco;} quente das 12 ás 2 horas da tarde; ceo e montes en-
meia hora depois expirava a moça, apresentando o; cobertos e vento S. fraco das 3 em diante. Houve-
corpo os -ymptomas seguintes: queda da epiderme | rã0 gotas de chuva ás 4 horas da tarde,
dos beiços, roxidão das unhas e intiimescencia do _...__ _-. _ ...
ventre. »

msiderado epnpea nacional, uorao quer o cr. * 
dantes dc campo e camaristas de Suas Magestades. tanta impapsibilidaue. Apezar aos soecorros uuu..-

r-i itilho l) Jaume é um livro péssimo e iuimoia- í No penuUimo ião o duque de Saldanha, o marquez trados a infeliz pouco tempo sobreviveu. pessoa que sub--ti.ua a
li in,., 

'Siiito 
muito que isto despreza ao Sr. Jose ; d(, Lo(lk-; 0 a viuva (juqueza da Terceira. j El-Rei o Senhor D. Luiz I, liei ás tradições glo- ex-funcciona-io.

l'; i i-in i D Jaume è um livro em que Portugal e i 0 Terreiro do Paço o Iodas as ruas que percorreu j riosas da sua dymnastia e fiel observador das ex- _Foi demittido do cargoa o.
oprson.ficado em um bandido, o a justiça de. Castella 0 prestito estavão 

'deslumbrantemente adornadas, ( celsas virtudes quo fizerão de. Pedro V o mais amado j taria do governo o Sr. Banli
•'.'nrid-i na lecalissima forca cm que se pendura um ] c ^0(Ja;! ns janellas, muitas das quaes se alugarão ; dos reis, mandou entregar ao governador civil deste j tro.e segundo diz o Diário de

-.,„,.,-. u crime porluguez o a puni- j Dor ,ubidissinio preço, apinhadas de senhoras. Só ' districio a quantia do 500{J para serem apphcados a \}^T por falta de assiduidade

Durante o mez próximo findo renderão :
. . . 1,568:0888716

. . 382:8558760

òs adornos do Terreiro doTaco importarão em mais j sopa econômica òciualmento distribuída pelos fa-
'de 

20:0008. Os olliciaes italianos que acompanha- j hricantes de tecidos de algodão
ni '

Líveiido peregrinar a llespanha matando, infamando rSo ., r,,i„ha dizião quo nunca tinhão visto magni- J Já se acha no Porto o di.stincto actor portuguez
o roubando até cahir ás mãos da justiça de Castella. | ficencia igual. Esperarão muito, mas não contavão Rosa e seu filho, que vem eslrcar-se no tneetro do

tuguez! deplo-jcom tanto, e, o que é mais lisonge.iro para nós, j Porto. E' esperada tambem por estos dias a aclnz
ravel ass-umnto ! deplorável conclusão 1 tres vezes . tant0 0s snrprehendia o luxo das festas como a na
denlornvel livro, sc 

"houvesse, como diz o Sr. Las- jturalbrandura e bondade no , .
ilas para reduzir a virtude • j),, j-,.jt0 e para notar que por toda a parle se fizerão ; Coburgo-Gotha, a corte de Lisboa tomou luto,

! alas populares sem que interviesso uma só baioneta. I este interrompido na oceasião dos festejos.
povo que os cercava.!

tilho, de impôr-se ás escolas
e persuadir amor da pátria! _ , , , .

Camões canta o espalha por toda a parte os ma- j A rai„i,a trajava com si mphcidadce delicado gosto
"iniiirn is feito- de uma raça illustre nas conquistas | Vestia ura magnífico vestido de seda branca, do
cloriosas de além-mar; Camr.es emboca a tubaepica, j ijUI1gria jc requissimo lavor, no qual sobrepunha
e não ha coração portuguez que não estremeça no j ,,_„., __aja j,., r,iai-lina e primorosa renda deAlcnçon
tieito ouvindo áquelles Ci-ntos guerreiros, aquelleí apanhada em roda ameia altura do vestido com topes
i.imi.irt-.l de enthusiasmo cívico e de amor á patna., azlIt,s t; brancos, seguros por llôres de brilhantes.
il- heraes dos Lu«:adas perderão talvez por dema- * 

(^s ren(jas do peito scguravào um requissimo bio.lie'» 
de magestade, nunca por acanhados;e vulgares.'

Il.on.a/ Hibeiro apresenta-nos os d.llerei.tes epi-
sódio*- .Io uma existência criminosa c devassa, note-

não digo uma existência opp^sa, porque

Emitia das Neves: Em virtude do fallecimcnto da duqueza dc Snxe-
sondo

Um jornal do Lisboa refere o seguinte
¦< O nosso erudito archeologo .1 II. da Cunha Ri-

vara tem aproveitado a residência em Gòa, onde

\l Jitvm ¦ ' ¦•!¦!¦:''"'""¦ -' ' ••""," ",." -

muiun crimes, oppressão essa que toma nos códigos •

Sa civilisação o nome de justiça. Hiomaz Ribeiro,
diz-no_: Í*.ste homem, este assassino, .brio de

,,.,., ,, d,, vinho, ie iá vedes deshonvando a amante
res. castelhanos, ia em-salteado

de saphiras e esmerai Ias oíTerecido á princeza por
FI-K_i D. Feinanuo. Na lisa e plácida fronte res-
plandecia o precioso diadema que lhe offertára El- ¦
Rei. Os cabellos erão iutralaçados o seguros com
dores de larangeira. Do colo alvo como pétala de
concha branca pendia um fio de pedras geinmas.

(i ramo do flores artificiaes ofierecido á rainha
pelos artistas lisbonenses é uma obra prima do
talento de Constantino. E' composto de flor de la-
ranjeira, jasraim, camelia, tulipas, cravos o, rosas

vara lem aprovenauo u iwmcuuu ^m uua, u'1-'1'| respectivo numero, o sr. Ur. rniveira ue oi>uz.a
exerce as funeções de secretario geral do governo, j pro*pôz ao pr0vedor da Casa da Misericórdia algu-
para publicar importantes documentos inéditos en- } {,ias medidas, consultando a sua opinfeo sobre ellas,
contrados nos archivos da índia e para reimprimir . afi.n ^ prover sobre essa mr teria do modo o mais
outros de conhecido valor. Não escapou este mérito- f _nveQienté - - ¦ A e
rio trabalho á curiosidade dos erudites francezes.: Cedo começa o St D r. Silveira a revelar-se, qual impressão, casa da moeda, juízo dos leitos, typo-
0 0*.**cri«íi">C<///io.iVol'azmencãohonrosadas|caitís;(. - . a «Jf administrador providen te e creador,' graphia nacional, gratificações, secretaria do tribu-
deL A Verney o dopadre Antonio^PereiradeFi- ^moo-Jrt_es---^*W-W-^^ ""' 

'm"™in —— «™«.mn militar, se-
, ........ , 

vjncjas qUe tem sido confiadas aos seus cuidados

A alfândega da corte . .
A recebedoria ....
A mesa provincial. . .

A casa da moeda cunhou :
Em ouro para particulares
Em prata para os mesmos
Em prata para o thesouro.

107:8748434

35:7838689
2:7278791

26:4001000

s Hospital da Santa Casa da Miseri-
cordia e enfermaria annexa. —Movi-
mento do dia 1" de novembro

1,016
19
18
4

1,013

Segundo as ordens do Sr. Dr. chefe de pohciaa
visita aos cemitérios hoje não pôde ter logar senão
das 6 ás 10 horas da manhã, e das 4 ás 6 da tarde.

Foi capturado no termo do Piranga, da provin-
cia de Minas, pelo respectivo delegado de policia,
Dr. Benjamim Rodrigues Pereira, o criminoso coro-
nel João Luciano de Souza Guerra, pronunciado em
Pirahy da província do Rio de Janeiro, por crime
de roubo de escravos.

Existião .
Entrarão .
Sahirão .
Fali eco rão
Ficão em tratamento

í 4 arrebanhado com ^. .- ,..-•,•>.
briiçado na- lubricas orgias do bordel, ja cuspinuo j0-abrochadas e. em bolão. A maior parte das flores
o conspurcando com cluifas grosseiras a dignidade; sao brancas. E' admirável de acabamento a verdura
d i seu piiz este homem é um fidalgo portuguez, e . quc 0 cirCunda, as flores e a folhagem Illude-se ao
•_ Der-umilicação da pátria, ó Portugal humanado, í exaniina-lo com maior escrúpulo a vista mais expe-
P,.rtu»al iiuaielle foi no tempo da usurpaçao fil-1 rimentada. Admitte-se facilraente.ao contemplar esto
.j . • i 

primoroso trabalho o celebre e conhecido facto attri-
on"wto era a summa degradação, quando nao, £uido ao talento de Apelles. No ramo de Constantino

r.asn unia laisidade torpe arremessada á lace de um _ a iiiusã0 6 perfeita. Não só os olhos, senão as aves, as
10 ; mariposas o abelhas desesperar ião ao vel-o, e ao

-,preis «aber o que era Portugal nessa época?;presentir a suavíssima IVagancia que elle oxhala,* desle se-; nr,rrmp. para ser completo o engano, o ramo de

gueiredo, mandadas publicar pelo~~Sr. Cunha Ri-
vara. o dá aos seus leitores a traducção da terceira
carta de Verney escripta de Roma a 14 de fevereiro
de 1759 »

E=te facto é honroso para Cunha Rivara e para a
litteratura portugueza.

Já estão assentes os carris e muito adiantados
todos os trabalhos até a estação de Abrantes na
linha férrea de leste, julgando-se com bom funda-
mento que será muito proximamente aberta a cir-
culacão mais este lanço.

0*editor da Coroa Poética, de que acima fallei
presenteou a rainha com um rico álbum onde se

— Hontem presenciou a nossa população um os
pectaculo inteiramente novo para ella. Quero fallar
da ascenção do artista acrobatico Júlio Buislay, o
qual conforme annunciára, subiu ás regiões ete-
reas arrebatado pelo seuMontg-.lfier. Uma immensa
multidão, reunida no campo das Princezas, saudou
o intrépido areonauta com gritos de prolongados
vivas e repetidos applausos. Erão seis horas da
tarde, pouco mais ou menos, quando o balão, em
que achava-se aquelle artista, subiu suavemente
buscando o lado do sul impellido pelo vento, que

do norte.

Ou.. .„: n _ _ T.rímmro oof-ta porluguoz ucs.e se- ¦ noroue rara ser completo o engano, o ramo ue -._-.-,
l^^nM^SS^&^ A»meida Gairet Conltantino encerra o perfume do Todas as fióres que ^ Afflnnío. pessoas ramto bem mlormadns

Vo ^^SrÍMÍnoel do Souza Coutinho, aquelle o formão. Enganaria os olhos do artista que a fez ; subiu a assignatura real o decreto de
,Urt .,,.- .,,m^ tar.. 31 -i -, u. o rormao> levemente emurche- \ os revoltosos de_ Braga. Dizem-nos q

honra,!.. «ra.i, aqu, e pc ajaeuai , 
Sumida on polvilhada de será publicado ja no Diário de hme, outros

T" 
CTi 

o Z Si ^ a gL. teria cabida ali como a descuido do cegador. | ciem. que só apparccora no dia 16 do corrente,
m'\r n /.«.f/necárao aposse da amante; o man ¦ . ^ 

"ociodado 
dos artistas dirigiu se a Constantino anniversario da rainha

,A- . m _ . ião oSpressão, o Thomaz Bibeiro ' 
cncommendando-lhe o ramo o perguntando-llie o Foi de pequeno vulto o movimento dos g

Ce'° ÍZ 
'recu 

S;u.n pedido justificava os ^u preço para saber até onde devia levar a sub- COlomaes no nosso mercado As transacções
eilU>" 

r- re= i í J evar o desatino ou a scripclo que para esse fim ia promover entre os seus tomo íorao do aguardente. A ingleza fa
,n'",>r 

n, 
' 
li Joel Sc Souza Coutinho arranca Soros. Nao posso eximir-me a transcrever aqui cereaes, apezar do pequeno deposito ca

perversidade A «lwioei oe ! 
, da e n (iihacxlrc_ 

"1C"_- -.- •- -_!__- ..- _,-•#-. .«».«_»-*__?« -i« ..,_ curada. Nao houve importação de café lem

àchão collecionadas todas as poesias dedicadas a Sua j ^0 esVando completamente cheio começou logo a
Magestade e escriptas pelo próprio punho dos auto- i)aixar in(jo depor o corajoso viajante nas proximi-
res. que acima mencionei. E' uma delicada lem- dad'es 

'dos 
c0ihoS.

branca. 'Durante o trajecto o insigne artista fez diversas
qne -ia evoluções sobre ò seu trapezio, offerecendo aos olhos

amnistia para da popU|acâo admirada a realização de um especta-
on r. decreto culo*J jjara*0 qijai ha cerca de um anno havia sido

Pr teT convidada por Elias Bernardi, que aqui foi sempre
dia do | infeliz em suas tentativas.

\ O povo seguiu em direcção ao lugar, para onde
í caminhava o balão, e de lá trouxe o Sr. Júlio Buis-

Os fallecidos forão: 3 de tuberculos pulmonares
e 1 de insufficiencia mitial.

As enfermarias íorão visitadas pelos Srs Drv
Portugal, Alves, José Mariano, Bustamante, Diogo,
Silveira, Andrade, Cunha, Goulart, Saules, Soares
de Souza, Gustavo, Brum, Veiga e Santos.

©l-ituario.-— Sepultárão-se nos cemitérios pu-
blicos, no dia 31 de outubro, 16 pessoas livres, a

JoséRodrigu-ís da Cunha Miranda, porluguez, 29
annos, solteiro. Tisica pulmonar.

Frederico, filho do Frederico Kusin, fluminense,
4 mezes. Bronchite.

Felicidade, africana, UO annos, viuva. Febre ty-
phoide.

Valentim Antonio, fluminense, 13 nnnos. Castro-
enterite.

Francisco, filho de Josó Lopes da Silva, flumi-
nense, 1 anno. Dontição.

Arthur, fidio de Gualdino da Costa Navarro, flu-
minense. 10 mezes. Pneumonia.

e.-r.— ,  , ... j josé Aguiar, americano, 19 annos, viuvo. Va-
nal do commercio, consedio supremo militar, se- j . J"?c "b .
cretaria do conselho supremo mil.tar, pngadona das . Lui/ Damasceno Junior, brasileiro, 20 annos.
tropas e i» e 4*> direcionas da guerra. f viuv0. Tuberculos pulmonaras.Pela 2» pagadoria : bibhotheca, hygiene, ar- , R ndo Perei,ra de Souza Galva0 maranhens&,
chiyo publico, instituto dos meninos cegos e. ™>| ^ ^ Tuberculos pulmonares,cínico, visita de_saudeí-.dç» portos,__secretana_ de - 

jg^^f da silveira, portuguez, 10 annos, viuvo.
Tuberculos pulmonares.

Romana Antoiua de Jesus, iguassuense, 60 an-
nos, viuva. "¦*-¦-

No thesouro pagão-se hoje as seguintes lolhas :
Pela Ia pagadoria:
Do thesouro nacional, officina de estamparia o

to

A informação do contador sobre o requerimen
de Machado _. Irmão, e José Corroa Vasques da
Fonseca.—Foi ao Sr. Dr. Dias da Cruz.

As informações do engenheiro e contador sobre o
requerimento de D. Rita Araalia dos Santos. - Man-
dou-se passar carta de aforamento.

O requerimento do Dr. Antonio Marcellino Fra-
goso, pedindo licença para casa de saude no edificio
n. 1 da rua do Caes*Pharoux.—Concedeu-se.

O requerimento de Joaquim Maria de Mello, offe-
recendo'por seu fiador na obra da rua de Rezende, o
commendador Jeronymo Josó Teixeira.— Foi apro-
vado.

O requerimento dos moradores da rua de Sanla
Luzia representando que não são desinfectadas as
águas servidas que se despejão pela calha ali con-
struida, e pedindo que se procedesse a uma vistoria.— Resolveu-so que os fiscaes cumprissem a resolu-j,
ção de 9 de janeiro de 1861 a respeito de desinfec-
ções, e que o requerimento ficasse adiado ató que os
Srs vereadores tivessem examinado o local.

O requerimento de João Cândido de Miranda.
Foi ao engenheiro para informar.

Voltando o Sr. presidente, oecupou o seu logar.
O Sr. Dr. Dias da Cruz leu o seguinte parecer so-

bre o requerimento dos moradores da freguezia de
Irajá:

« Sou de opinião que se officie ao Sr. commen-
dador Antonio Tavares Guerra, pedindo-lhe as pro-vas e documentos que tem para se julgar com di-
reito para fechar o caminho, e considerar-se dono
do porto sobre que versa a reclamação. Rio, 22 de
outubro de 1862. — Dr. Dias da Cruz. » — Foi ap-
provado.

Prestou juramento e tomou posse o escrivão do
juizo de paz do 1° destricto de SanfAnna, Miguel
Augusto Mariz Sarmento.

Forão appresentadas as seguintes propostas :« Proponho que se empreguem os meios necessários
para a abertura da valia que conduzia as águas da
rua do Pedregulho ao rio da Joanna. Sala das ses-
soes, 22 de outubro de 1862. — Dr. Bezerra. »— Foi
approvada.

« Proponho que se mande reconstruir os boeiros
arruinados, adiante da Venda Grande e perto da
casa de Casimiro de tal, que embaração o transito,
e poderão custar quando muito 1008000-

«Proponho maisque se autorise o fiscal de Inhaúma
a mandar aterrar alguns buracos na estrada da
Praia Pequena, que embaração igualmente o tran-
sito, e não podem custar mais de 508.

« Sala das sessões, 22 de outubro do 1862. — Dr.
Bezerra.— Foi approvada.

Resolveu-se que o engenheiro na primeira sessão
apresentasse um relatório de todas as obras que es-
tão deliberadas, com declaração das quantias em
que estão orçadas.

Mandou-sé pagar ao Dr. Luiz Pereira Ferreira deFaro, e Antonio Martins Lages, a quantia do14:0008, que no presente orçamento se acha con-signada para a obra da estrada do Jardim Botânico,
por elles contratada, deliberando-se que o excesso
de sua conta foso levado a divida passiva do futuro
orçamento.

A D. Margarida Perpetua Peçanha Vianna, vuvado Dr. João Caldas Virnna, a quantia de 898600 de
jornaes de escravos do seu casal que traballião nomatadouro publico.

Entrou em discussão a receita do orçamento mu-nicipal para o anno de 1863, o foi approvada comexcepção única das verbas 19a o 42a que llcárãoadiadas para a próxima sessão.
Besolveu-se que no dia 25 do corrente houvessesessão para se tratar tão semente do orçamen oAssignárão-se dous oflicios dirigidos ao governoimperial: o primeiro enviando cópia da represon-taçí-o do contador da Illma. câmara, ponderando aimpossibilidade de se dar execução á portaria doministério da fazenda de 29 de setembro próximopassado, por se oppAr ao art. 23 do regulamento dacontadoria; o segundo solicitando providencias afimdc ser demolido o prédio n. 1?5 da rua Fresca per-tencente á fazenda nacional, por se achar ii.nitoarruinado, e outrosim, para que se derive uma pennade água era direcção ao mijadeiro que se está cons-truindo ao lado do theatro de S. Pedro de AlcântaraLevantou-se a sessão ás 3 horas da tarde

PARTE OFFICIAL.

gêneros í
do mais

bricada de

estado da marinha, contadoria, quartel general,
conselho supremo militar e naval, gratificações e
secretaria de estado de estrangeiros.

Na pagadoria das tropas da corte pagão-se tambem
hoje as consignações deixadas para alimentos de
familias aos oiíiciâes empregados no conselho su-
premo milhar, estado maior general, segunda e
terceira directorias geraes, escola central e militar,
archivo militar, commissão de melhoramentos do
mater;al do exercito e aos offlciaes empregados no
arsenal de guerra da corte em outras commissões,
aos corpos no dia seguinte aquelle em que fôr de-
signado pelo ajudante general do exercito para se
passar a revista geral de mostra; no dia 5 ás forta-
lezas, corpo de engenheiros, asylo de inválidos d_
corte, coioneJs, tenentes-coroneis e majores; nos
dias 6, 7, 8 e 10 aos capitães, tenentes e alferes ; e
do dia 11 em diante aos procuradores e mais des-

| pezas que oceorrerem.

me ida* e o nobre portuguez chamou aisso a desgraça.
a -mi ao esquecimento o fidalgo appelhdo dos

'.' 
m-, .res desaf.velou da cintura o tahra dc ca-

I._li-;LifUL>I-l^-''-%l'_J<"-^-T^_-*T-»-''^^»**^'«,,-ti''", -¦_*-_¦ v-*1-* -- .. - » *", • ¦_ *i *

nhecido rei dos lloristas. E' dirigida ao presidente grande apathia no mercado dos vinhos velhos de ex- i
da sociedade, e diz assim : « Illm Sr—Estava au- porlaçao.

• sente de Paris quando chegou a minha casa a carta j
pátria para denfender [ que v. S. fez a honra de dirigir-me, convidando-;

lay no meio de constantes applausos, e ovaçoes.
e I Era iusta essa manifestação do nosso povo. !mais pro-1 _J 0 promot0r publico de Goyanna acha-se doente

havldo le com licença nesta cidade.
 O Dr. cbele de policia interino da as melhore

noticias do estado pacifico de Pacaratú.

Aleixo José de Menezes, fluminense,
viuvo. Tuberculos pulmonares.

38 annos,

Pela estrada da companhia União e Industria fo- turagrátis
rão transportados, durante o mez de outubro pro-

, ximo passado, 52,757 volumes, sendo 30,017 saccos' de café com 119,997 arrobas e 20 libras, 1,336 vo-

íí .-Íi-ÍIh 
"* 

STf-i aquelia grande e portuguezis- ; ^'dapírte dos artistas lisbonenses a confeccionar NOTICIAS DO INTERIOR.
-i. -, ,i.r^ n •/• «..,__ _ » a -OA-,ima .i nu. P''." * 

r0n---i«'--cia se os que sc amao na ; gua Magestade a nossa futura rainha, á sua che- \ Pernambuco.—Recife, 27 de outubro de 1862.
"a 

\;^ 1 continuar a amar-se na outra região ! gada a Lisboa. ; -| Do correspondente). - Teve logar no dia annun-
ol-i )-<e Portugal era isto, era trei ¦ „ Logo mic regressei a esta corte expedi immcdia- ciado a sessão magna do Atheneu Pernambucano,

eiicoii.-a.i pe'. "v&lor ponderado com os dita-• íamente nm telegramma a V. S. ?nnunciando-lhe : reuinde-se para esse fim no salão de honra dafacul-
j.uiz ae _>om- , eI-limenlog christâo. D- Jayme è' ,j„c. me prestaria com muito gosto a contribuir com dade grande numero de convidados de ambos os
mes aa iionw , 

C3l)richo romântico muito dofi- ; 0 meu contingente para dar a Sua Magestade Fide- . sexos.simpi-Miu,u«- .. £on. jj ,/„a,i ou com Werler, \ Ussíroa ura testemunho domou profundo acata-: Hecilárão-sc diversos discursos, sendo notáveis
ciente para i. ^ 

bastante monto no lavur artis- { mento o respeito. i entro elles os dos Drs José Antônio de Figueiredo
mas »•""** 

iamento ver tão grandemente deprecia- j Tenho pois a houra dc participar a V. S. que ex- j e Antonio Vicente do Nascimento Feitosa.
llc.O. que i." • ¦¦ _, „t..„ ,,. nntnr _> an livro, t -.r,/.,. _, oue. iiirof/.r.í. rinl., rannr Ho St Xn/.-iii-e iio i <1 nrlmuim ,.n« ilito?; senhores, aconselhando aos
do pi"» liso.

i) po. •ma de
confronto c«-'m
ciosa a Ilha oi

titulaiítí O ebrw

Thomaz Ilib
\ epopéa- Amores '!

cuia ac

cuo Cfitâ fora do todo o' uj;; k do corrente ura caixote contendo o sobredito
de Camões. Achão liceu-; ramo de flores artificiaes, pelo qual não aceito,'. Leão esse canto do 1).) como V, S. pode suppor. nenhuma remuneração pe-

.,,,,, ,, r., , ..,a acção se pas-sa em um . cnnlaria, honrando-me muito de dar por este modo
."•'"" , .,;',..', Ql^n'ial será o raestie escola mais uma prova de minha devoção cívica pi-Ia nossa pa-
V1''",'!1 m nms deihücado o mais cynico que se; tria, e pela oxcelsa princeza, que. tornará venturososuescarau .. • 

,_...P_les verso* aos seus alumnos. | cs (jias t)o n-'Sso adorado soberano el-rei o SenhoratSrCann^ , . , ,
i 

"" nchí 
oautor de D Jayme Neste po .ma P . « ü meu empenho seria ir pessoalmente reunir-me

, !rSí.,iiíU« vrâes olTendida a syutaso da língua por-;á sociedade dos artistes, para a apresentação deste'!,,.',,,;-, 
linfiuoiãtio frequeutemenlo afeiada cora emblema do respeitosa homenagem, mas nao posso

!M ...-.,.,," ii correccoes. 'com grande magoa do meu coração realizar, esse
.ie.-...-,......,..| •« i. 

^ 
. vezes incorrecta. sendo det desejo, por estar ainda convalescente de uma grave

a excessiva variedade na medida é por sr dociieã que soffri, ' .
. Acompanhão este ramo que eu mesmo confeccio-notar que ^ .,,.„,„,,SÓii"ni»^,lnofs6oaaue-l?*le: Apresentar-se-nos o poo-'ne_ os"meus ard-ntes votos' pela prosperidade de

.„,....»..."romântico 0 Jayme como a epopéa nacional Rl-R,i, da rainha o da nossa pátria.-Constantino. v
K \ecnlo c, ieii-ira própria on prcisumpção de) Todas as cidades da Itaha o quasi todos cs paizes
P.mw.frc, ncw outro-. ,'¦ n.de-se que é só a esta ce-j da Europa tèm porfiado em obsequiar a ei. celsa prin-
,,7.Vr- . do espirito, q«e eu mo roliro quando! Ceza onviamio-lhe valiosissimos presentes Podem

"ui.-V e tenho para mim que estava depravada a • 0s outros valor mais dinheiro, nenhum por certo
iviâiio*^do illustre autor dos Ciúmes do Bardo, quando j significa mai
•elle feec-cvcu a conversação preambular do livro de
•jhomaz Hibeiro. .

I.m.iuan.o á capa do anonymo em que o fer. J> se
FeÜuíauo estranha ver-me rebuçado, direi -S.S,
que o correspondente do Correio Mercantil apre-
eSttoli iá em Portugal a SU» opinião ácerca do livro
,1a dominação de Castella. e aprescntou-a a peito
descobt-rto, tendo renhido até hoje com toda? os que
U?5 Suffuarão. Espero eu que o Sr. José fc*UU>00Mi-tica de acreditar, que me nao falta _

amor do que o ramo de Constantino
offertado pelos aitistas portuguezes.

Os ares por onde passou o cortejo nupcial Of-ta-
vão admiráveis. O da companllia do gaz era de fór-
mas caprichosas represeritiindo finíssimas rendas.
Foi illumiiiadoao nloio-dia, o era de jimeffeito m.ig- (
nifico. Parecia eravejado de milhões de pedras pio-! Dr. César Augusto Marques,
ciosas. para sócios correspondentes.

A' noite a illurainação da cidade foi sumptuo.a o?
esplendida. O Bocio e"o T'*rreirodo Paço, principal-j ' r
r..e..í.e. era do um effeito deslumbrante e fantástico

jovens acadêmicos que sc deixassem da pequena
política, convidou-os a estudarem o problema das
colônias agrícolas de orphãos e expostos, dirigidas
por capuchinhos.

Segundo o Sr. Dr. Dr. José Antônio de Figuercdo,
desse pioblema pende cm boa ou grande, parte o fu-
turo agrícola do paiz.

O Dr. Feitosa foi enthnsiasticamente victoriado
em todo o seu discu.so, sobretudo em um tópico do
mesmo, em que sc referia aos uhimos aconteci-
mentos da Itália, concernente;- a Garibaldi, aconte
cimentes que o mesmo doutor reprovava com o vigor
de sua palavra, sempre conveniente e autorisada.

— No dia 23 do corrente funecionou o Instituto
Arcli<'ol-'gico e Geographico Pernambucano.

Fi -rão approvados para sócios eftectivos do mesmo
Instituto os Srs. :
Dr Silvino Cavalcanti dc Albuquerque.
Capitão Salvador Coelho de Drumraond e Albu-

querque,
Dr. Joaquim de Aquino For-.scc..
Dr. Tristão de Alencar Araripe
Dr. Inuiicenci" Serafico de As^is Carvalho.
l)r. Gervasio Rodrigues Campdlo
Dr. A. dc Vasc-mcellos M. de Druramond.

Par ¦ sócio honorário.

S. Paulo. — 30 de outubro. — {Do correspon-
dente ) —Começarão no dia 28 os actos da faculdade
de direito. Os 

'estudantes do 5» 4o o 3U annos exa-
minados no primeiro dia forão todos approvados
plenamente A ribeira de íguape sahiu de seu alveo de um

lumes diversos com 4,054 arrobas e 22 libras ex
portados, e 21,404 cora 49,892 arrobas e 20 libras
importados.

O jury anle-honlem não funecionou por se have-
rem reunido somente 24 jurados.

Hoje entra era julgamento o processo em que é
autor o Sr. João Ferreira Dias da Rocha e são réos

modo descomunal. Nunca houve noticia cm taes pa- Manoel Antonio da Silva Junior, Joaquim Martins,
ragens de uma inundação igual. A recente e prós- e Antônio, escravo do referido autor.
pera villa de Xixirica ficou mais de metade submersa
pelas águas, os prejuízos forão immensos. Nào se sa-
bem ainda noticias das situações agrícolas collocadas
junto ás ribanceiras dos affluentes da ribeira; re-"ceia sc porém que sejão desastrosas

Forão nomeados Io e 2o supplentes do subde-
legado di. Braz os Drs. Ignacio José de Araújo e
Américo Brasiliense de Almeida; o primeiro é con-
servador moderado e o segundo liberal._ Ambos são
pess. as de consideração e de reconhecida honesti -
dade,

O collector de rendas de S. Sebastião Francisco
José dos Anjos Gaia, que lhe noticiei achar-se pro-
nunciado por estellionato pelo Dr. juiz municipal
desse termo já se acha proso. Quer da pronunc;a,
quer da prisão já receberão communicações officiaes
as thesourarias provincial o geral.

Apezar uis-o continua este empregado a ser con-
-servado no emprego, sem duvida porque o hiver

sido pronunci-.do por extravio de dinheiro de or-
phãos é uma boa recoromendaçã:. para um erapre-

A exposição das artes foi visitada ante-hontem por
686 pessoas, e hontem por 647.

O numero dos visitantes desde o dia da inaugu-
ração sobe a 8,333.

Informão-nos que anto-hontem, depois da meia-
noite, foi raptada uma menor que vivia em compa-
nhia de sua avó.

A autoridade competente, apenas teve conheci-
mento do facto, dirigiu-se ao logar onde estava a
raptada, e, encontrando-a, depositou-a em casa de
pessoa abonada.

Recebemos folhas e noticias de S. Paulo até 30 do
passado.

O Correio Paulistano de 26 diz o seguinte:
« Ante-hontem foi recolhida ao cofre provincial

uma avultada décima, de sorte que vale a pena dar-

BSinistcrio da -'agenda.
EXPEDIENTE DO DIA 10 DK OUTUBRO.

A'directoria geral da contabilidade, determinando
„.¦...... •.- -,-,.*<. ..-u..™,,.:, ,,, o..- 2™ &mD™aS P?Sad*rias üo.thesouro nacional,
Estreitamento o insufficiencia intestinal. SJLjS ^conslderadas papeis do expediente dò• - -- - -- serviço publico, e como taes isemptos do imposto dosello, as automações que o chefe de policia da córleda ao respectivo thesoureiro, para esto poder receberdas referidas pagadonas quantias que têm de entrarpara o cofre da repartição da policia.

. — A" recebedoria, Cúmmunic.ndo, para sua in-telligencia e devidos eíleitos, que o tribunal do the-souro resolveu dar provimento ao recurso de Ber-nardo Alves Corroa do Sá, da decisão da me«marecebedoria, que o obrigou ao pagamento da quantiade 2:23787*20, de revalidação do sous documentos
que pretendia ajuntar aos autos dc fallencia de P«Ttaquio Zamelti; visto como os quatro primeiros |«cartas) nao constituem nem po-J-òm constituir titulode divida: sao simples documentos, o, como aes- comprehendidos no art. 59 $ 3» do regulamento dò-.sello e sujeitos ao sello fixo, como abi fedeteraina• quando juntados ao-, autos e pétiçõesi ou quando

| apresentado-a qualquer autoridade,*repartição func-
I Çíonario ou oflicial publico para produzirem 

'o 
de-vido effeito: eos dous recibos, ainda que, pela res-ponsabihdadeque tomão pela respectiva importância

possão ser considerados como obrigação ou ...node divida e comprehendidos como taes, na socr-ao i.dosohredito regulamento, não podem c-star sujeitosao sello proporcional desde que a pagou a con.2corrente. Comprehendida coma está P_hi 
a importancia de ambas, não passâo de títulos de um mos-

A's 11 horas da manhã, estando presentes os mo contrato ou prcya da mesma divida Cumpre
Srs. vereadores Dr. Lobo, Dr. Costa Velho, Dr. Josó portanto, que a recebedoria mande restituir a refe-
Mariano da Silva, Dr. Bezerra, Dr. Dias da Cruz e _ 

r.lt'a importância, sujeitando á revalidação do sello
Dr. Fausto, faltandocom causa os Srs. çoromenda- j .1X0( as referidas cartas e recibos que'tenhão sido

Cândida Maria Cordeiro, fluminense, 26 annos,
solteira. Tuberculos pulmonares..

Anna Francisca da Purificação Nobre, flumi-
nense, 79 annos, viuva. Diarrhéa.

Maria Leonor da Silva Castro, lluminense, 28 an-
nos, solteira. Tuberculos pulmonares.

Juvenc:o, Olho de Manoel Antonio de Souza o
Silva, fluminense, 17 mezes. Bexigas.

Sepultárão-se tambem 6 escravos, sendo 1 de con-
gestão cerebral, 1 de hepatite, 1 de gastro-enterite,
e de febre perniciosa, 1 de pneumonia e 1 de tuber-
culos pulmonares.

No numero dos 22 sepultados nos cemitérios pu-
blicos estão comprehendidos 6 cadáveres de pessoas

[indigentes, a que se deu caixão, conducção e sepul-

ILLMA. CÂMARA MUNICIPAL.
ít-1:> sessão

EM 22 DE OUTUBRO DE
Presidente o Sr. çommendado)

Cunha Telles.
(Secretario o Sr. Luiz Joaquim de Gouvéa

1862.
José Jo.ão da

Thomaz I*. do Sou_.a Brasil.
Dr. P- dro Thehrg.
Professor João Piigido dos Santos.

," u-. iem Drw.ii.a~ para repelir s S S. clara ereaon- u paviinso (io pentro aa praça touoaesçua apannaooj •,,,.,, \im,id,
d ne fj-í /«ve a honra de düir em Portugal om festões porbarias de ouro o praia illurainado de gr. Tito 

{g^|AImoda
a, Sr Antônio Felhu-ino do Castilho. | innumeras serpentinas e lustres /peniendo'Por entre gj; jje 

3 ™ 
Rodrigues.

iw„i.iL-I-«p-me ainda a immodestia de dizer qué rforexras e troplaes era maravilhoso de elegancxae Ul ¦ .' °
,,,'rT,"rnv-p inius-ioa o Sr. José Feliciano duvi- de luxo. Ali na margem daquelle grandioso Tejo Entre os cscnptos que tem sido o

m i,f r,, mini • lealdade e lisura. !Jom é saber-se fazia lembrara Soi.repatural apparição de um conto mesmo instituto notao-se os çegnintes:11 ..,.(.... Uma obra de um

ÍTeiccidos ao

«pio eu ac.it. pira .dos os effei-os a respousabili-J de fadas.
•dade dos meus cscrlptos e dos meus ãCdos, não l*i. do j Suas Magestades
u menor duvida em declarar o meu nome. sempre [ tro de S. Carlos e
quf»,eile«e|a mo;.- ario ao desaggravo de alguém.
S-t-tinou*-- "Pi-; não i este por emquanto o casus fos-
áeris... ila* o concurso

De começo me esti puxando a penna o mais pon-j que a carrua
deroso acontecimento dos últimos 15 dias. Fallo do j 10 horas
casamento de el-rei e da recepção da princeza Maria j Entre estos festejos

forão na primeira noite
na segunda ao do D.

lhea- na revolüç.
pernambucano uos complicados

ie 1817, encontrado no aljube da
MariaII. I Bahia, e quo tem por titulo*. -Sciencia sobre a

| ER. ijma c outra parte recebeu a rainha a mais com- j infância por J. M. fr" Í80J.
¦ pleta ovam- Sa noite .cm que foi a D. Maria ora A coma de uma ode dirigida ao conde da Palma

¦ - -__. . ...V-..-_i ..  _r/_ ?--,...._<_. ! r.nvA».nrl_.r fia Halna. c.i-_m_.osln pr». i P-ir) ni-lo nadre
mas
ncia

não se deve deixar de ineado-1 psjS. P ii.ef;cio_}ada fcídade. ejn cuja cadea esteve' aíé I8$l- l.ssa çocsia .-, oíicreciui ao ^nsiuato y.e}0"arques sob o ii|ulo: Flores Tde gra-

gado fiscal. Chamamos a attenção dos Ss. ministro mos ao publico noticia de um extracto da liquidação:
da fazenda e presidente da provincia de S. Paulo j Monte-mór  918:048X457
para este facto. ... ,.

Onor o collector, quer o ex-escrivao de orphãos
Alexandre de Freitas Dias, ambos pronunciados por
crime de estellionato, blasonão que, graças á protee-
cão do juiz de direito interino da comarca de Santos
ê do promotor publico, ambos seus correligionários,
hão de ser logo despronunciados.

Nao sabemos o que ha de exacto em taes asspr-
cões • o que é porém incontestável é que fora muito
pnra'desejar que os Srs. ministros da justiça e da
fazenda examinem as peças do summario. porque
*ssim formarião um juizo seguro do direito dos in-
diciados. ou da justiça èom que procedeu o juiz pró-
cessante, que pôde s*er arguido de severo, mas cuja
honestidade está acima de toda a contestação.

 Consta-nos que S. Ex. o Sr presidente da pro-
vincia instou com o Sr. José Vergueiro para que
aceitasse a dir-ecão dos reparos e da conservação da

Décima 91:8043845
COMMISSÕES.

Ao juiz a 3 R/o 2:754.. 145 1/2
Ao procurador fiscal, dito . . 2:7548145 1/2
Ao escrivão a 2 1:8368090 1/2
Solicitador, dito 1:8368096 1/2
Liquido que foi recolhido ao cofre

provincial 82:6248362

Escrevem á Revista Commercial de Santos :
« Nas margens do rio Araraquara, duas léguas

além do arraial de Cajurú, na estrada da Franca, na
fazenda de Francisco Antonio, descobriu-se um ter-
reno diamantino, para onde já tem affluido alguns
garimpeiros dos garirapos circumvizinhos. Já se

.esos,tem extraindo algumas pedras de differenles
e ostras

so da iio'*-o em iodas às ruas do transito, i governador da Bahia, composta ca! 1P29 pelo pa
a"-em 'ò cliegOli çn Rocio depois das;João Biptista da Fonseca, uma d.-.s trinta viclir*-* *-* *"-' ' j daquella revolução, que embarca ião desta provin
s festejos não se deve deixar de ineacio- j p-M b _r*"#ei<

lha iio"porto .íe. Lisboa. E' está o objecto de todas j nar um que, sendo mais obscuro, não é por isso; aíé i'o-Jl. !.s*-_f
&\ conversações o o assumpto principal com que e.e | menes sympathico. Foi o jantar dado no asylo da j Dr. César U
occupaa im*prensa. i mendiciOade de Lisboa a 600 pobres, desses mais {lidao.

., r^ .l .. .-. .: * !>._¦__._  _____ * f...._i j.. -_ -.. i A niif.-iiYranrComquanto o Oorreio Mercantil tenha
i,-t..taiiH.iile informado pelo scu corre>po
l.isbo.1, "ãn deixarei eu comtudo de dar-lhe resu
mida nOticia do que se passou na capital c na pro
vincia.

A esqiiadn.ha que acompanhou a r.iuha ch
a Lisboa no di. «"> do corrente e ancorou cm
ile Hel.-iii. A anflíjdade era estrema e indi
T«dos querião conhecer a eleita do soberano.

Lisboa concorrer-to too.ono pessoa¦nsivrl

de ser di-1 desvalidos que percorrem as ruas implorando, a ca- j O autographo di uma caria do Dr. Francisco de
ndente. em rijado publica. .Q.açiar sifbstancial o abundante Souza M-rtins, escripta dessa còite em 21 de feve-

ii. -_'  !_¦•• __ _-_¦. --__.<-.:._ i* i /-» t . r. r__r_j i

íjllC

foi oífereeido aos mendigos colo Sr. José Isidoro j reiro de 1836 ao conselheiro Sérgio Teixeira de:Ma-
Guedes, provedor do asylo rVfendo f cado, cm Lisboa, fazendo-lheconhecer a sua opinião

Um protographo cotligiu i?l vi.tas dos prinjci- sb^re alguns pontos ds política e do economia com
legou \ pães monumentos e pontos de Lislna ,*- ds Cintra, I applicação ao Biasu.
frente \ o nflereceu á rainhaa sua curiosa coUeccà:0 ' • Vi!- ejcmpfar impresso do sermão da reslanraçao
-¦ •' ' ÍJmj-ditor do Lisboa offereceu também a Sun Ma-1'«esta prévinCÍS rejilaclo ng Só de Olinda ei}) 1731 i

S «estado ura elegante volume com o titulo dc Cida ! por Frei Aat.nio ae canta l*i..ria j it.oa{5Q.
part-.cd uo cc,)is reto ..'<. Su.as Mugéstades FÍdelis.-i-\ O Dr. Manoel

ente na i o >'enhnr Hei !): Luiz c a Senho,-., i: ,*,-?,/, n i/«..,-« ! ...v,--sos rei

importante estra*da que de>ta capital vai a Santos, e que já forão vendidas, e ostras yesqrvadas" para
que este digno cidadão aceitou esta incumbência. Se _ fazer-se, como se diz, uma boà partida. Os habitan-
estariios disposto a apontar os erros qué descobrir- j tes de Cajurú estão muito influídos; instrumentos de
mos na administração, nem por isso deixaremos dè! mineração com anciedade se fabricão : ^á sonhes d?

r. acerto de seus actos quando forem " 
' ------

dores Mesquita e Pereira Bahia, o Sr. presidente
abriu a sessão, e lida a ac(a da antecedente, foi
approvada.

ORDEM DO DIA.
Leitura de portarias, expediente, paroceres dc

commissões, propostas e orçamento municipal.
Leu-se a portaria da secretaria de estado dos no-

gocios do império, de 17 do corrente, determinando
que a Illma. câmara informe : Io, se a chamada dos
dous supplentes de que trata o seu ofíicio de 1% de
maio foi feita em virtude do art. 28 da léi do 1" de
outubro de 1E.28. ou do aviso de 14 de novembro de
i361, expedido ao seu presiderte ; 2o, quantas faltas
tinhão os vereadores substituídos na oceasião da
chamada dos supplentes ; 3,0, quantas vezes por se--
mana costuma a Illma. câmara celebrar as suas sos-
soes.—Besolveu-se que informasse a secretaria.

Outra de li, participando que se ofliciára ao mi-
nisterio da fazenda c ao Rev. cabido para que se
mande collocar lage.do em frente do paço da cidade
e da capella imperial.— Ficou a câmara inieiráda.

A portaria da socrelaria de estado dos negócios
da fazenda de 18 do corrente, para que a Illma. ca-
mara informe ácerca do requerimento de Josó An-
tonio Gonçalves, em que pedia por aforamento o
terreno fronteiro no seu prédio ne prsia do Caji'i.—
Foi ao inspector de marinhas.

Oflicio do thesoureiro com o seguinte balancete :
Pertencente á Illma ca-

juntos aos autos ou apresentados á recebedoriacomo documento sem o referido sello- A' presidencia de S. Paulo, communicandoem resposta ao seu oflicio n. 30 de li r\b «gosto ul-timo, que pela ordem n. 56 do 3.1 dc mel ántf-ce-dente, ordenou-se a respectiva -lie.-0uraria da wnda que transportasse pa;;a o corrente ^^icio o"saldo do credito co._iced._o no de 1861 a 186? «mSa concluso das obras da estrada de Cananéa avariodo _n-renhe.ro Juho Grothe, cujo saldo é de 460-009segundo consta de seu dito olficio. E por esta oceasiao previne-se á mesma presidência uue no casode ser insufficiente o referido saldo, nãoin 
"de 

ellaabrir credito^ supplementar, sob sua respon.abi-hdade, por nao ser caso disso, á vista do disoostona decreto n. 2,884 do l» de fevereiro do 1802- devendo fazer parar a obra, se tiver sido recomeçam,e solicitar do respectivo ministro as providenciasprecisas.- Officiou-se á thesouraria e ao minfs eriode agncqlíura, commercio e obras publicas!
»OCUMEI\TÕs"oFFICfiAES.

Capitania do porto.
eExm. Sr.—Tonl.;o, a

mara por saldo, sendo:
pelo que exisle em cor-
ta corrente no llaucy.
Rural' e íVypothe'cario.

Em cofre 

A deposito pelo saldo no
Banco em conta co;.-
rente. .......

Em cofre .,,....

A' recebedoria do muni-
cipio pelo se\lu . , ,

N. 118.-Illm.
i_0r;-| a dcparticipar a V. Ex.que, no dia 25 do. c^rr^^eías

SÍa r-.r.lt.r.;,1-»:tres horas e meia da tarde, teve esta ,- ,;..>•cia de achar-se com fogo a botão o ' :,ll,lta,n*a sc*en-
Miguel, com carreSamen.o d- r,rlOongue 

hPesPa°**oI
em frente á praia dos ¦*'• '.Cdrn(i.secca, fundeado
áegui prà seu bordo „ geiros; immediatamente
Mariz Barros- o „„,"'-_ -1 encontrei ° "" 'enenle

Ets-sjA" isssstsss srsssss_«i-__«_-.r«i:^___-S_-ll^4^_l^
,e nacionaes, com bombas, acompanhados dos res-pectivos offlciaes; e com este poderoso auxilio con-seguiu-se extingui-lo pelas cinco horas da tarde

224:0008000
4:.

63.:O0O80OO
4:0468016 67:0463616

i reconhecer
Total. . . .

N. B. Têm-se arrecada-
do inclusive o saldo
do anno próximo pas-
sado de ]28:301{f6t.2
pertencente ao çofçé
da Illma câmara . .

Tem-se despendido . ..

295

107.1200

5908020

ív ei.
Diz-1

Os
gêneros aiumuiticíus encarecerão g.en.-uv. imetiie na _ o >enhnr .;., u, !.u,z c a Senhora II inha D. Maria ' div

ipilal durante os primeiros dias dos ítíjBU?j»s. che- jde.S-boit. E' urun^ tnimoga co}le'c_iV_ dé goesias | annaes do par
jando a faltar car-ie para todos os censiimtâQtSS) feitas a esto assumpto pelos piiir,o.ro.. poo.tp-í tò.-r ¦ Wica-j.os.e poz á disposição do instituto

' ouro se apresentão na irnaginaoãq de aiàuns. E'real
d.ã-nos de' iouvor"-ii estrada de Santos* fem grandes ! qué esla provincia sncerrd erüséu solo muito dia-
pedaços que cora as chuvas ficãó quasi intransitáveis,; inante: porém é tambem certo que o governo nào
e quê no entanto, com algum trabalho podem ser. tem protegido a mineração. Não admira esta des-
reparados. A escolha do Sr. Vergueiro não pôde ser! coberta, quando já outras temos, por exemplo :
melhor. Â proficiência e zelo que elle desenvolveu j Santa Barbara, Sapucahy e Canoas ao pé da cidades
na direccáo'tio-i írabalj.os da serra, ? a justa popuia-- da Franca • Rocinha, Carmo uo pó do arraial d'estè
Hilade de que goza; gárantenl de sobra o'de-áempe- nome. Já. os"p3qlistas pare.çè que estão acordando
nb.o perfeito da missão que lhe fo; confja'da. '¦" ' 

(c]o somnq edi qtie ja?òrão por mu.t.Q tempo a respeito caidor ¦•¦.-¦ {da 
mineração. Já muitos esião adestrados e acos- ,,„ .! tumados a 

"este 
serviço, que, foreaó confessar, apren- , lhesouraria da Illma câmara,

1 dOrão com os mineiros. » (de 18-.2.-Mandou-se archivar.
j Occupa a presidência o Sr- Dr. Lob.c..

Para o hospital de Misericórdia foi remettidu ante-; Leu-se o. parecer do advogado, ácerca do oflicio do
•/-«sonde de camicahv caman^. 

"Miranda Pe-o i hontem o preto Manoel, escravo da viuva Bmlatoa, 
'juizde 

paz do \- districto de SanfAnna, eiíi que pro-
è^I^nC&SSS^ D? it (SS! l E- ter-se ferido e.u um braço com uma faca. PSi?1^'^^1!^ 

%M° ^ ?4™medico : e ilraeídaformal, Lço da c.mara. 
| Q Sr ÍBspector dü 3rq-_arteirão da freguezia da ! TaZcV^òl ZlS? 

^^ ^ ^^

lo Figii-MY* Farias offorecóuj *?= Candelária remeiteu para o deposito da Santa Casa, j O -.íncio do contador, pedindo que se prorogue o
ri s de presideules e ministros, c os } Afim de. satisfazer a curiosidade dos nossos leito-' afim de ali proceder-se ao competente corpo de dc- prazo para poder dar os esclarecimentos exigidos
uneulo brasileiro, que' 

'" " "" _---..- - —i- _.. .-- .._

22

559:308847*2
330:8718368

228:4378104
de outubro

SÍÕTÍ-ÉUS DITBB.SAS.

tem sido pu-| res distribuimos hontem um supplemento comas licto, o cadáver de uma criança de cor branca, a qual pelo Sr. vereador Dr. Dias da Cruz, sobre carros e
. a S' pagina * noticias da Europa e do interior, de que foi portador foi encontrada na rua Direita. tilburys a frete. — Prorogou-se por duas sessões

pouca avaria tendo soíTrido; pouco depois foi o citadobrigue rebocado por um dos^ vapores da companhia[Sitherohy, para as proximidades do cães da Lnpera
pores da companhia. i r----. -- r.yMUUUau-S do caes da Irntriz, como requisitou seu capitão, o qual nessa oc,-«siao declarou que o fogo tinha pegado na palL que"forra as amuradas do porão, ignorando qual fosse acausa. Çumpre-me mais declarar que o navio seguiuconi o ajudante do guarda-mór e ura guarda S-fandega aflra de descarregar o resto 

"da 
carn íd,»tinha a bordo que andaria por mil quintaes hespí-

Deus guarde a V. Ex—Capitania do Porto dacorte, em 27 de outubro de 1862. - III u 
° 

ExmSr. conselheiro Joaquim Raymundo de Lamare 111"'nistro e secretario do estado dos negócios da mar,nha— Antonio Felix Cnèa de Mello^STo

província do rio dk jankruk
REQUERIMENTOS nESPAC.IIAn.OS.

Outubro — 186%.
Dia 30. - Francisco SaUes Perr.y., i> .Junte attestado de moléstia JlYa l acne-0. —
João Moniz de Eigueiredo _ v^ i.

fiscal. A 
««ueireao. - Ao Dr. procurador-

ío^quM Pereira de Moraes - p _r ,.».r logar o que pede o SuppíSnTe. "a° PÓde



¦••¦ti.'

Joaquim Mariano dc Castro Araújo.—Informe
directoria de fazenda. . .

Joaquim Coelho de Amorim.—A's directorias ae
obras publicas c de fazenda para informarem.

Luiz Antônio Sayão de Miranda Ribeiro. -- ^on
cedo os 15 dias de licença que o supphcanta peue.

Manoel Josó Ventura da Silva.-Pague-se a quan-
tia de UJJ060 que se ficou a dever ao fallecido nino
do supplicante. i: . . „,liní-

Manoel da Silva Teixeira. — Ao Dr. juiz muni
cipal de Cantagallo, para informar. ,

Noel da Gama Moret.-A' directoria de instrucçao,

pnra informar.

EXPEDIENTE OA SECRETARIA DO GOVERNO.

Outubro. —de 1862.

Dia 16. - 1» Secção.-Ao Exm. con£»maj-
Abrantes, aceusando o recebimento ao

^msBBmsmÊÊmssa9mssasB»SÊm3smssmÊsmsÊÊSBÊÊaÊm^m

íj m 18-1» secçnõ.-Ao ministério da justiça ^^^1^^^^^^^11 
pan cipando que nOdia 15 do corrente abrira o juiz aplatea^isto^e por e *j^™hi 

^arem da rica
! K rifrâtii .in comarca de Mfaeé aí» sessão ordinária um cartão^ara^mesma^paç te dos

Opera nacional.
Os abaixo assignados declarão que nenhum artigo ; ugto g do > onesto Collocou-se no centro dos; pagarão o que se convencionar

têm escripto, nem autorisárão a pessoa alguma a que) parJtido3> e faz justiça a quem a tem, pertença a este

«^=^^,==7-.
para julgamento— Ao juiz municipal do termo de Maricá, ™an"
dando que informe se está provido o officio de 2 ta-

bellião daquelle termo e por quem.
— Ao chefe de policia, communicando que nca

desfeito o engano que houve no nome do 2o substi-
tuto do sudelegado de policia da freguezia do Senhor
Bom Jesus do Monte Verde, no município de &.

dos que não sao

socios dessa sociedade
Um sócio casado que uma só ves ainda nao

pôde obierum camarote

Petropolis- „_
PédímOTaoár.Dr.Britoddeg«dode^l^,Ínj£

para as bolças do povo petropohtano, que este can

cado de dar seu dinheiro a uma companhia dramaüca

_ Ao director de fazenda,^anTando pagar a conta que existe «esta cidade a qual tem levado os dram

das despezas feitas em jullm do corrente anno pelos j 
sempre -^^^^pora]e^np^s ^.

"Estrada de ffrrro de D. Pedro lí.
PARTE EM THA1EGO.

Fidelis, Francisco Joso de Alvarenga.Jnnior, ^^S^»»^

oTcírrente fnno pelos ] Sempre cm faltes, como por exemplo, o drama Os

destacamentos do corpe" policial, com o sustento dos ; homens de ^rmore^queMta

que/, d Ex commumcais.. de 9 do corrente, ern flj»>. )or bl,m
que Sua Magestade o ImPerador,i,""var2o de mi-
nõmea-lo para servir inte." namente.ocargodeM
nistro c secretario de estado do.. negocu^ do 

^
rio e oresidente do conselho, durante o ímj^u

r meltendo cópia do decreto P^lo 
ggUJ^fc

e participando a b. bx. Sm i"l$j±jE. Wa-devida-

presos pobres recoimaos as oiversas cadêas desta V^^^^^^^^^^^c^
provincia, com a deducçãojndicada em^officio 

^^

sá Freire, commandante

íe oíe tSó aSde 13 do corrente - Recommen-

draSS ir ap° ra do desertor de que acima se trata
U°i 

Ao % de direito de Nitherohy exigindo que

devolva í presidência com a possível brevidade- o

íerlJerimeuto de Américo Paulo dos Santo. Mtarry.

que em data de 14 de maio ultimo foi enviado a esse

Ín^lTdoüfRio-Bonito, communicando que por
decreto do 4 do corrente foi nomeado o bacharel

ÀnSnio Telles da Silva Lobo pawto logarde juiz

, laTe quaJes os cidadãos que servemnfessetermo^os
, ffidoa de tabelliao do registro geral das hypotgas,,

o de escrivão de ausentes e o de curador de heranças

Í1ClntAo 
director de fazenda, remettendo para in-

íorma o requerimento c mais documentos da des-

neza feita com o fornecimento de rancho aos presos
X.rdLTersas cadòa, da provincia em.agosto

próximo passado, na importância de i^SijM

2» secc-ão. - Ao ministério de agricultura pres-

SlrmazenfdTdeposito de sal, existentes nos lo-

^ 
S?rí^crdeSrioPdaVaSibléa, remettendo,

nr róoia em satisfação ao ollicio de 9 deste mez o
po, copia emsau 

j^^ ^ inrormando qual a

de i« do corrente mez. — Communicou
mandante do corpo policial.

Ao ministério do imperio, participando que o
bacharel Caetano José de Andrade Pinto deixou hoje
o exercicio das funeções de secretario desta provm-
cia, por haver sido nomeado juiz de direito da co-
marca de Tacaratú, na provincia de Pernambuco. —

Idêntica ao ministério da fazenda.
Ao vigário da freguezia de Nossa Senhora da

Assumpção de Cabo-Frio, communicando, em res-

po*ta ao seu officio de 2 deste mez, que ja forao ex-
pedidas as necessárias ordens para a conclusão das

obras e reparos da igreja matriz dessa freguezia.
A' directoria de obras publicas, mandando

aflixar novos editaes, annuuciando á arrematação
das obras do cães, que comece junto do que foi teito
na rua da Pampulha, desta cidade, e vá encontrar o
da praça de Martim Affonso.

A' mesma, para que devolta, informado, o oi-
ficio da camara municipal da cidade de Petropolis,
pedindo autorisação para tranferir o df posito de ca-
daveres no cemitério publico dessa cidade, para o
logar mais conveniente, dentro do mesmo cemitério.

Ao bacharel Caetano Josó de Andrade Pinto,
communicando a sua nomeação para o logar de juiz
de direito da comarca do Tacaratú, na província de
Pernambuco. ,

A' directoria de fazenda, autonsando-a, a
vi3ta da informação prestada em officio de 14 do
corrente, acompanhado das ferias das despezas íeitas
com as obras da casa de detenção de Cantagallo. nos
mezes de junho e julho ultimos na importância de
1:4818980 « com as da ponte do Banquete em junho
na tle 878000, que forão pagas pelo respectivo cot-
lector, a abonar a este empregado as mencionadas
quantias.—Communicou-seá directoria de obras pu-
blicas.

3" secção. — A' directoria de instrucçao, decla-
rando, em resposta ao officio de 9 do correnle, que
julga indispensável, á vista do qne dispõe o art. 49
do regulamento vigente, o parecer do conselho de
iustrucção relativamente ao procedimento que teve
o professor da escola do Paty do Alferes. João Pe
dro de Medína Celi Mariz Sarmento, de demittir-s<

papel de uma dama um rapaz filho do emprezario. be

S. S. não quizer ser censurado, proceda com a lei.
Vm espectador.

da directo)
quantia qoe deve consignar
ôara sc cumprir a de ri
dei8i\iò 

mesmo, remettendo as cópias da planta e

emento para os melhoramentos do ramal da es-

trada da Limeira ao Pirapeünga.^iio R_ ^ da

..... na i«ido orçamento,
1255 de -20 dc dezembro

JU !.ll(l'.'l-.< «v " ••«I----U - o
Vo dclecado capitão do porto de s.

Ksíobs0qrmqtnPto0Kdfôr substituído por outro,
'""^ 

tS?imatrrSuesatAnt«nes, mandando
,,;.,, brevidade se, o engenheiro

— A

se
sem pedir directamente á presidência, incorrendo
assim nas penas de abandono de emprego e infrac-
cão do respectivo regulamento.* — Ao commissario vaccinador ordenando que
preste, com urgência, os esclarecimentos que colher
ácerca de todos os empregados pertencentes ao ser-
viço da saude publica nesta provincia, com declara-

ção do dia de suas posses, dos cargos que exercem,
das licenças e de outras quaesquer interrupções que
tenhão tiüo no mesmo serviço; afim de satislazer a
exigência do ministério do império de 11 do corrente.

— A' camara municipal de Angra dos Reis orde-
nando, ern addiiamento do offlcio de 10 do corrente,
que informe quaes os cemitérios existentes no rnu-
nicipio que, nâo sendo particulares, devem estar
sob a adminisUaçào da mesma camara como dispõe
a lei n 4H de 14 de abril de 1847.

1« secção.—Dia 20.—Ao juiz de direito da cornar-
ca de Magé, communicando que, por decreto de 13

chefe do! do corrente foi nomeado Io tabelliao do publico,e escrivão de orphãos, ausentes,

Alfândega da eôrte.

Dous dias e duas noites consumiu o bigode em
copiar o aranzel que publicou no Correio Mercantil
de hoje. e ainda assim faz gosto ver a sua ojthbgra-
phia 1 Faço idea do quanto lhe custaria a escrever o
latinorio ! Mas emflm mostrou erudição ; citou INeAV-
ton e o autor que todos nós conhecemos ; mas es-

queceu-se do seu livro favorito, a Arte de Furtar do
padre Vieira, em qne é o bigode extremamente
forte, assim como todos os socios da commandita.

Continua o bigode no infatigavel ardor de achar
usurpadores para augmentar a sua grande familia ;
tem razão, porque é preciso desmoralisar tudo para
poder pescar nas águas turvas.

Bem longe de ferir o Sr. chefe da Ia secção com a
sua treslocada usurpação foi o bigode attacar a ad-
ministração do Sr. conselheiro Teleutino, que por
espaço quasi de um auno não percebeu ainda, que
um dos seus empregados de Ia ordem exhorbitava
de suas attribuições em meteria de tanta importan-
cia como é a distribuição do serviço das descargas;
covarde porém como é, não ousou faze-lo directa-
mente e foi procurar ao Sr. chefe da Ia secção para
chegar ao alvo que desejava. Todas as censuras em
semelhante matéria recahem por certo sobre o mes-
mo Sr. conselheiro e o seu ajudante que impassi-
veis tèm tolerado por tanto tempo a usurpação de
suas attribuições.

E' preciso não conhecer a importância da Ia sec-
cão, qwe tem um pessoal superior a 500 homens,
subordinados ao respectivo chefe, para acreditar que
não o cumprimento de ordens superiores, e sim o
desejo de mando, motive distribuir elle o serviço
das descargas 1 .

Temo* já fatigado bastante a paciência do publico
com o bigode, que não passa talvez de um miserável
sócio da grande quadrinha que defrauda audaciosa-
mente as rendas do Estado, e não voltaremos á im-
prensa sem que o autor de tanta sandice publique
o seu nome, que actualmente só merece soberano
despreso.

O comandita.
30 de outubro de 1862.

escrevesse sobre theatro lyrico; e mais declarão que
se escreverem firmaráõ com os seus nomes o que
disserem. 0"Francisco Manoel ua biLVA.

J Norberto de Souza Silva.
Dr. Antônio José de Araújo.

Bio de Janeiro, 2 de novembro dé 1862.

Alfândega da corte.
Entre a alluvião de correspondentes, que a quês-

tão - retalhos —tem trazido á imprensa da corte,
deparei com o imparcial do Correio Mercantil do 1°
do corrente mezf ao qual, na minha qualidade de
empregado da alfândega, peço respeitosamente li-
cença para oppôr com calma e verdade algumas con-
sideracões tendentes a arredar de sobre a adminis-
tracâo*superiorda alfândega, e de muitos de seus
empregados, Ia pecha de ignorantes, conniventes e
«Vsleixados no cumprimento de seus deveres.

A tarifa actual permitte que possão ser despacha-
dos a peso os retalhos dos morins, das chitas em

, O nosso presidente o conselheiro Campos Mello rema 150 pollegadas quadradas^de, secção, ou 50|

f vai trilhando na sua sabia administração o caminho | palmos de comprimento, as quaes, se ioitm auoi ,
convencionar. inspectoria 

geral se faz publico que. a partir
Irem de viajante:,. j d() dia 10y do corrente, em modificação á tabeliã

Art. 14. Os viajantes das tres classes pagarão ao ,• actualrnenle em vigor> as horas de partida e chegada
Rio a cada uma das outras estações e vice-versa o» dos trens de passageiros ás estações serão reguladas
seguinte:

ou aquelle lado ; pelo que tem creado alguns desaf-
fectos. .

Abriu-ae a assembléa provincial no dia 27 do mez
passado, com brilhante e luminoso relatório. Toca so-
bre o estado financeiro da provincia de uma maneira
que nada resta a desejar. Deus permitta que a nossa
assembléa adopte as medidas por elle indicadas. A
propósito, ainda não ha muitos dias que funeciona e
já reina no seu recinto uma anarchia difficil de des-
crever e impossível de imitar-se. Cada um puxa
para seu lado como bem lhe parece, e neste estado de
cousas era melhor que ella se fechasse: procedia^se
mais em regra e a provincia muito lucraria. Ha dias
foi publicamente insultado um de seus represeu-
tantes, em uma das ruas mais publicas desta cidade,
por ditos irrellectidos, pronunciados na oceasiâo
em que fazia um discurso, referindo-se ao encarre-
gado da direeção da escola agricola. S. Ex. o Sr. pre-
sidente cortou o mal pela raiz, demittindo a este
empregado.

A nossa alfândega rendeu de 1 a 9 do corrente
— »r- «•> *^— — „ ,„„;M íimitarãn 53:3118380, e o theiouro provincial de 1 a 10
morins, e das chitas em cassa; e a umea limitação, 

g.g^^g J
que poz a tão ampla concessão, toi a de auas noias algodáo 

fica valendo um preço exborbitante
da mesma tarifa, que assim se PxP"*em; . de 238 por arroha. e consta-nos que" alguns expecu-

São considerados retalhos somente os que lado 
'têm 

segaido com dinheiro para o interior
o »,.ne raras singelas. l _. . , ° ...

Estações. Ia classe. 2a classe. 3° classe.
S. Christovão. . . 500 400 200
Engenho-Novo . . 500 400 200
Cascadura 18200 18000 500
Sapopemba. . . . 18700 18400 700
Maxambomba. . . 2S5o0 28000 18000
Queimados .... 4S000 38000 18500
Belém 58000 48000 28000
Macacos. ..... 58740 48600 283uO

Art. lb. Os meninos de menos de 10 annos, po- (
dendo e querendo accommodar-se dous em cada \ a <-nri>tov.
assento, pagarão metade do frete. Os menores de { ^ng. i\ovo.

pelas seguintes tabellas

DIAS UTEIS.
OA CORTE A MACACOS.

ESTAÇÕES.

- Corte

não excederem a tres varas singelas a visitar aos lavradores.
Vai-se fechar a malla, e não podemos ser mais

extenso. Aguardamo-nos para a seguinte missiva.
V.

a^Egac *-g3^r:ra

AlIHlTAttfSS JilDIGH RIAS.
Quarta-feira 5 do corrente, em praça do juizo

Ia vara, escrivão França,* se hão de
'os a José* de Sá Neiva,

Por conseqüência a tarifa limitou e distinguiu nas
duas referidas notas o que os empregados execu-
tores dellas devião considerar-retalhos- sem toda-
via deixar-lhes direito algum de appreciar o modo. do
seu acondicionamento, ou de verificar se esses reta-
lhos erão resíduos de peças, ou peças de padrões
iguaes divididas em retalhos de menos de tres varas.
-Recommendou pura e simplesmente, que nao se
admittissea despacho por peso os retalhos de mais
de tres varas singelas ; semelhantes disposições nao

podião ter nutra interpretação, senão a que lhe deu municipal da 3a vara, escri
a alfândega até a data da portaria do actual br. mi- j arrematar os bims penhorad
niçtrn íteftzen.te mie explicou a tarifa e estabeleceu i constando de bois, carros e outros objectos; para
nova? tfeS'iffidespachos de retalhos.r \ ver, na casa do executado, e as avaliações no car-

Publicada a tarifa muitos dos empregados, hoje. tono. (•
acoimados nelo Imoarcial de ignorantes e deleixa-i ~~•
dos^^reconhecêrão^e calcularão não só o grande pre- No dia 7 de novembro ás 10 horas da manhã, em
SrjiTSdabSica tinha de soffrer ex-vi praça do Illm. Sr. Dr. juiz municipal da Ia vara,

SloSXs disoosicoes 
Psenao também a inexequibili-', escrivão Assis Araújo, se hão de vender em praça

dâde Sás Sal-Sn&SK Como extremar, por I cerca de 200 cabeças de gado entre bois, vaccas e

exemplo em"uma partida de 30 fardos com tres e» novilhos, e 16 escravos de ambos os.sexos tudo per-
quatro ordens de arcos de ferro, os retalhos de mais [ tencente á finada viscondessa de Mirandella.
de tres varas daquelles que as não tem ?

Ninguem, pois, deixou de reconhecer os ínr-.on-
venientes que resultão dos despachos a retalho ;
mas em vista das terminantes disposições que os
autorisão pelo modo que fica dito, comparadas com
o regulamento que inhibio o governo de alterar a
tarifa no tocante ás taxas estabelecidas, o que po-
dia fazer a administração superior da alfândega e
seus empregad >s ? Nada mais do que aguardar a
opportunidade de apresentar as reformas indispen-
saveis á tarifa, como já o fizerão, para serem to-

3 annos que forem sempre ao collo terão passagem
gratuita.

Art. 16. Nenhum viajante de qualquer classe pa
gará em caso algum menos do que os preços estabe¦-
lecidos para o Engenho-Novo, embora se estabeleção
novos pontos para os trens.

Art. 17. Os bilhetes ou passos que dão direito dc
ida e volta em todos os trens entre pontos certos não j
serão por motivo algum transferiveis. r i

O que comprar qualquer destes bilhetes assignaráj
no verso, ecaso não seja conhecido de algum agente
da companhia, póde este exigir nova assignatura em
sua presença para verilicar a identidade de pessoa.
Esta identidade será provada, pelos que não soube-
rem escrever, a contento da administração, quando
esta o exigir.

Os preços de taes passagens são :
Paro um mez, o valor integral de 'ima ida e vinda

cada dia, podendo incluir-se ou excluir-se os dias dc
guarda, á vontade do comprador

Cascadura,
Sapopemba
Maxamb. .
Queimados
itelem. . .
Macacos. .

De manhã.

Chegada.

6-28
6—40
6-58

13
7-39
8- 9.

3o
8 - 54

Partida

6—20
fi— 30
0-45
7— 3
7-16
7 - 44
8-14
8-40

De larde.

Chegada.

3—38
— 50

4- 8
4-23

50
5—20
5-45
0 4

Partido!

3-30
3-40
3-55
4-13
4-27

- 55
—'t'ò

5-50

DE MACACOS .( COUTE.

Macacos...
Belém
Queimados.
Maxamb.. .
Sapopemba
Cascadura.

Corte ....

iftfi i im 1.1,1 ncsafc sBchbw i~ "* as^^soawtfagg

DECLARAÇÕES.
Estrada «Se ferro fie S.Pedro SI.

Fretes por peso.
Art. 1.° Pxitceira classe. - Generos de importação,

.regulamento de iC de abril de 1857, art. 105, §*!")
I Reputão-se laes, todos os que percorrem a estrada

madas em consideração pelo governo", ou pelo corpo { ae ferro em direeção da corte para o interor, e pa-
legislativo. ! garáõ os seguintes fretes por arroba (exceptuados os

E pois se o Sr. conselheiro Tolentino merece por f qUe estão classificados em outros aitigos desta
isso a pecha de inepto e desleixado, inepto e des- tarifa '

informar com Drsívhiouo *.., « -»n -- . 
ponte iud ciai e notas, e escrivão de orpnaos, auseme»,

listricto já foi examinar e quando, as obras aapome J.^ 
g r(.sidll'ps desse termo, Francklim de Me-

dc Rezende que estão a 
^u 

cargo. nezes Fraga. .
._ a* direciona da fazenda, mm—P 

^^ _ Aq CummamJante superior da guarda nacional
-rias das despezas leitos »»« * " -," ; importancia de Vassouras e Iguassú, idem, ter sido nomeado o

"«Í»nhoaSuUM0r? mroPmmun1cou-seTdireclo- major Joaquim Antonio de Andrade para o porto de
otal de 15:5148400 rs--L°ram"Xm 

de 16 do mez tenente-coronel commandante do 6« corpo de cavai-
¦ia de obras un resposta ao sui "^ ^^ 

gob geu commanUo supCiior.
-.assado. . . ahot.tnra „e um cre- — Ao de Valença c Parahyba do Sul, idem o ca-

— AMnesma, autorisando a aoeriura ^ 
iei pitão Hilário Joaquim de Andrade, tenente-coronel

suppl raentar de 3:Oád» i -/ 1S*' \ alucueis do commandante do 21u bata hão de infantaria da guar-
orçamei to vigente para "-'o8™ ' l . . í*ivetsas da nacional sob seu commando superior,
soara barreiras e agencias, c custeio ueuivers,u 

^ aaèdm. _ Ao ministério da fazenda, decla-

Alfândega da eôrte.

Pergunta-se ao Sr. Francisco Emygdio Soares da
Camara, chefe da 3a secção, senão acha mais pru-
dente mandar conferir ôs despachos de charutos
para verilicar-se o seu peso, afim de evitar-se o que ha
poucos dias se deu com tres de taes despachos, man-
dados ao calculo por S. S., nos quaes foi a fizenda
publica lezada em mais de 1:0008.

Nào será o seu procedimento contrario ás dispo-
sições da portaria de S. Ex. o Sr. ministro da fa-
zenda de. 18 de julho de 1861 ?

Pergnnta-se mais aS. S. quem o autorisou a dis-
tribuir despachos de certos e determinados despa-
chante? para certos e determinados conferentes?

Será por amor do fisco ou sómpnte pordistrahir-se
emquanto nào chegão as autoridades superiores da
repartição que S. S. assim procede?

O fere-fogo.

leixadô foi primeiro do que elle o Sr. conselheiro
Sayão Lobato, sob cuja administração teve execução
a tarifa.

Felizmente, porém, para aquelle e este, anão ser
o imparcial, ninguem mais se animaria a porem
duvida as habilitações, a honradez, e o tino admi-
nistrativo de qualqúei delles.

Pelo que respeita áinsinuação de connivencia com
a defraudação dos direitos nacionaes, entendo que
rebaixaria'aquelles caracteres com uma defeza de

que nâo precisão; por isso limito-me a dizer, que

Da corte aoEngenhc-Novo.
a Cascadura .
a Sipopemba.
a Maxambomba
a Queimados .
a Belém . .
a Macacos. .

Art. 2.° Segunda classe.-Gêneros de exportação.
(Art. 105 § 2o do regulamento). Entrão nesta classe
todas as mercadorias mandadas de qualquer estação

»
»
»
»
D

»

45 rs.
90 rs.

120 rs.
160 rs.
240 rs.
300 rs.
375 rs.

E112;. ÍNovo.
Para tres mezes, o mesmo preço com o desconto S Lhristov

de SO0/0. '¦'"'"¦
Para seis mezes, o mesmo preço com o desconto

de 30 "/o,
Para um anno, o mesmo preço com o desconto

de 50 %,
Art. 18. Os viajantes e todos os objoctos remetti-

dos pelos mesmos trens pagaráõ á vista, mediante a
compra de bilhetes na estação da partida.

Art. 19. Um comhoi extraordinário pódeser recu-
sado pela companhia, e se esta o conceder cobrará o
valor total da lotação com o desconto de 50 %.

Art. 20. Se u na familia oecupar um carro inteiro
tem direito 00 abatimento dc 10 %

De manha. Dc larde.

Chegada

6-40
7— 5
7—35
8— 3
8-16
8-33
8-48
9— 0

Partida

G-25
6-45
7- 10
7-40
8- 6
8-21
8-38
8-51

Chegaria

3—50
-15

í—45
5-13

- 2(5
5 — 43
5 - 58
0—10

Partida

3-35
3- 00
4—20
4-50
5—16
5-31
5-48
6— 1

DA COUTE A SAPOPEMBA.

ESTAÇÕES.
De tarde.

Chegada. I Partida.

Corto
S. Christovão . . .
S. Francisco Xavier
Engenho Novo. . .

Art. 21. Nos carros de Ia e 2a classes não póde j o»nf,ar, "'?' • * • •
entrar pessoa descalça. j popcmDa • • • •

Art. 22. Nenhum* viajante de qualquer classe
póde levar comsigo cães, salvo oecupando um carro
inteiro, ou compartimento de carro.

y.rt. 23. Nenhum viajante pagará frete addicional
pela bagagem de qualquer fórma, peso ou tamanho,
comtanto que a leve comsigo, ou vá por baixo do
seu assento, não incommodando os outros passagei-
ros, do, que é juiz a pessoa a cujo cargo estiver a
policia do trem".

o -IS
5—23 5-26
5-31 5 34
5—oü ¦;- 44
5 — 57 o ¦- 2
0-12 ——

DE SAr-OPJEMBA V COUTE.

Demanhã.
ESTAÇÕES.

! 6. Francisco Xavier .
S. Christovão ....
Corte

qualquer delles tem na sua longa vida publica hon-} do interior para a corte, as quaes pagaráõ por arroba
rosos precedentes, que os põem a coberto dos botes j (com as excepçoes do artigo precedente.»
da calumnia.

E quanto á parte que póde caber a mim e a meus
amigos oa alfândega na injusta aggressão do impar-
ciai, bem que não me ache nas mesmas condições
daquelles cavalheiros, peço todavia licença ao mesmo
imparcial para appellar do seu ominoso juizo para o
de todos quantos me conhecem, desde que sirvo em-
pregos públicos, inclusive mesmo aquelles a quem,
por quaesquer razões, não tenha podido agradar.

sapopemba
Cascadura.

Art. 24. Devem ser conduzidos nos trens dos via- kI1^3"no_/Sovo.-

jantes os seguintes objectos:
1." Saccos vasios, grátis.
2.° Dinheiro, jóias, metaes e pedras preciosas, pa-

garido meio por cento ad valorem.
Art. 26. Quem encher um carro ou mandar dia-

riamente certo numero de cabeças, terá o direito a
uni desconto de 20 %.

Art. 27. Os carros vasios, de cr.rga ou de viajan-
tes, pagaráõ os seguintes preços .

-< cr^

I Chegada.

7— 0
7 28
7-38
7—40
7-57

Partida.

G-50
7-15
7 33
7-41
7 40

DOMINGOS E DIAS SANTIF1CADOS.
DA CORTE A MACACOS.

ESTAÇÕES.

t/i 3 Ca. ca 33 nts h o r73

Do Engenho-Novo para a corte
De Cascadura para a côrtc. .
De Sapopemba para a côríe .
De Maxambomba para a corte
De Que; Liados para a corte .
De Belém para a corte

80 rs.
60 »
80 »

100 »
160 »
200 »
250 »

is.p3 5i.sf |-a«-5-ga«s-, xr. 3 f? = -i —í M "J = ™ <» "~- _ n

- 2^ «sra'».*.- ^ - ir. ow g ã s » % » * s • g
s a.- 5

o o . — —

=r o » - -• =c/i ^i_ —i c^ cl cr11^ >o
f 3 a D -1 C D

'-. -. .*. & a i« cj."s ui ír~5 r/i

m -^ ~ -1

O O » O tf.»

¦-"D tfcrj
I C

o o

dito
do
¦asa

barcas do passagem,aICaV 
dESSíde b-MBÍ., communicand , a no-

mesmn repartição.
to secretario da assembléa legisla-

por
dessa

tn"!, dos 1 lèi pcdiSdo autorUaçãopaca despender
Angra nos,wjl , fres mumcip lCs,

/rTco-SnicçlT'ii.na ponto em Matariz, fre-

^^ílí.^íStaii.lo para ser submettido"•t, noMiia 
assembléa, o oITicio Jaca

^rrnmr-ÍllloUioClaiu.tran.nntúr.doare.! dc seus empregados, o
, fnunlci.pjffl.lade, no presente exercício,

de al"uua divida activa ou passiva.
n udo. afim de ser levadoao

assembléa. a representa
;-i»v!
mcí

declarando
inção nomitint
¦ão 1

onerada de
— Ao mesmo,

conheci.:.ento da
,io de alguns morau

aceusando o recebimento

rando, em resposta ao aviso dc 18 do corrente que,
tendo chegado ha poucos dias as informações exi-
gidas no de 16 de agosto ultimo, ácerca da represen-
tação feita pela camara municipal de. Jnguary, era
Minas Geraes,- contra os abusos praticados pelos
agentes do littoral da provincia. encarregados da re-
messa do sal para o interior ; já forão essas infor-
coações transmittidas a S Ex. '-rn officio de 10.

Ao Io secretario da ássemblóa, enviando o re-
querimenlo informado ile Antônio José de Ca
arrematante ila Ia seccào da estrada ilo Presic
afim de apresental-o*á assembléa provincial para
resolver sobre, a decretação dos precisos fundos paia' 
o pagamento da quantia*de 160897:2 rs., que falta
para completar a de 1:5258000, que se devesuplta-a
plicante. .Ao mesmo, declarando em resposta ao officio
de 13 do corrente, que já em 13 deste mez lhe foi

Ao feliz anniversa j'io natalieio «Ia
Fama do café com leite no dia S de
novembro de 18(»4.

C.UATIAS AGVMUS DOMINO DEO XOSTTIO !
RENDAMOS GRAÇAS AO DEUS NOSSO SENHOR.

Palavras do propheta Jeremias
Que abria a boca assim todos os aias !

Augustos e augustas, dignissimos e digníssimas
freguezes e freguezas ! Aqui vem o Braguinhapela
vigésima vez commemorar o dia da instituição da
fama do cafi. com leite.— Sim I. Vinte annos são
passados depois que o Braga começou a inundar
esta cidade, com café, chocolate, chá. mate. etc. etc.

topos, | tudo approvado e elogiado pela sapientisrima junta
dente, dos estendedores d'aquem ed'além mar em África.

« E tudo quanto a musa antigua canta. »

Será bom dizer aqui
Que este verso c de Camões
O qual emquanto no mundo

De Macacos para a corte.
Art. 3.° Terceira classe. — Generos alimentícios

lemiii pouiuo «jjjruMui. (§ 3U do regulamento). São considerados taes a fari- _
Seb imparcial encontrar alguém que lhe ministre nha de trigo, de mandioca, e quaesquer outras qae ^

dados officiaes ou não officiaes, qúe deponhão, ainda j tenhão emprego, como pao. arroz, feijão, milho, ba- «
de leve contra o meu procedimento como empre- j tatas e tuberculos semelhantes, assucar, bacalnâo, \ o

gado dà alfândega, peco-lhe que os publique sob» •»»"'»»>" ..»iv«1.™mi.<lw™.nii em
sua responsabilidade, que eu protesto justificar-me
de modo a satisfazô-lo completamente, sem procurar
para esse fim documentos officiosos.

B. F.
Rio, 2 de novembro delP62.
. 1.. ww

Companhia União e Industria.
PEDRO DO RIO.

Sr. redactor. — Permitla-me que por meio destas
mal traçadas linhas faça chegar ao conhecimento do
Illm. Sr. presidente da companhia União e Industria ,i..iim._i ,,,,,,,,,., t ,.
o estado deplorável em que ha dias achei a barreira • 

fú^.^rprÔcod^mde^^de^^^p:
de Pedro do Rio. Batia ha dias á porteira afim de e,ri„rerT,;,j0S
conferir um talão que havia pago, e era tamanha a
algazarra que nessa barreira fazião uns moços de-
centemente trajados, com umas mulheres de cor
parda, que não posso explicar os termos de uns e
outros por não estarem no alphabeto da nossa de-
coocia , e não se me abrindo a porteira mandei meu

ura
ire
de.
ão

:a arraial da Limeira.
limites u:dre os munici-
da Barra, pedindo

Usuu calças e calções.
,,........ Mas, como ia dizendo : ha 20 annos, sim, que camarada nbri-la, não se me apreesentando cobrador

remeltida a copiado contrato celebrado cóm José Braga esquenta e refrescados seus freguezes e irmãos pnra conferir o talão. Lastimo que o Illm. Sr. pre-
" I Vmal emoresario da opera nacional e que o mesmo ! universaes ; e neste grande, espaço dc tempo apenas vidente tenha empregados ao serviço da companhia '. «- -•- *».,... /.hn.ir. r..n,r, rr.í-nintifns.1 íine «pus; riinrnose """''"ndo dinheiro e sem respeitar seus empregos;

ficar

¦tonto da B.urra Mansa,
10 offlcio acompanhado
casamentos e obit

i contrato não foi cumptiuo por
segundo conita dos documentos que acompanharão
a referida cópia e do parecer fiscal du 21 de maio de
lSt>2

A" directoria de fazenda, idem, cm resposta ao
officio de 18. communicando não terem ainda com-
parecido nenhum dos arrematantes dos próprios

upresaíio da opera nacional e (pie o mesmo I universaes ; e neste grando espaço dc tempo apenas aden
não foi cumundo por aquelle emprezírio, tem obtido como recompensa dos seus diurnos e ganh .* • • ¦ '- '¦-"¦ - - -¦•'-•-¦• "•¦ ¦-¦¦¦¦—>¦¦—¦ ng0 sou accionista, mas tenho muitos parentes de

minha provincia que o são, e sinto do intimo da
alma quando encontro papeis tão mal lacrados por
individuos de mais ou menos : prometlo continuar

I se não se derem as providencias precisas.

io mappa dos baptisados. j íjrüv:jncjaes ja capital, que mais uma vez deve inti-
,, ,'orridos na mesma freguezia j mar esses arrematantes para assignarem as respecti-

nocturnos trabalhos a condecoração da orchata em
tna.isa e algumas menções honrosas, sobresahindo
a todas ellas aque nos foi conferida pela il lustra-
dissima Semana Iluistrada.

Folha de muito conceito
Que faz rir e faz chorar
A todo e qualquer sujeito
Que hem se nào comportar.

toucinho, peixes e carnes seccas, ou em salmoura,
e o sal.

Art. 4.° As massas indivisas, que tiverem mais de
dez arrobas de peso ou de 20:1 palmos cúbicos de
volume, pagaráõ uma taxa addicional igual á taxa
ordinária, ou maior até o dobro, sendo arbitrada
entre estes limitei, segundo as circumstancias.

Art. 5.° Os objectos de maior responsabilidade,
como louça, vidros, mobilia enc?ixotada, e outros
pagaráõ SO % sobre a taxa ordinária.

As caixas de chapéos, pianos e outros instrumen-
tos de mu=ica pagaráõ frete dup'o. A companhia
não é responsável pelas avarias senão mostrando-se
signaes exteriores de estrago na caixa, ou envo-

\a ou negligenciados
l

Atr. 6.° Podem ser recusados, ou pagar o frete
que se ajustar:

_: .,.,.. ,;.. j0ibo, agosio e setembro, e nauiw« jo ; vas escripturas dentro do prazo de oito dias, que se Q üra de constantemente ao Deus Omnipo- H M
ued'ora em diante deve reiuetter Uire™e°ieJ:j[lhe assignará, findo o qual se darão por nullas as ^> CfTnserTe os seus fregnézès e freguezas M Keniiaiscencia. M

iirectoria de fazenda os mencionado* mappas. . arremíltações, se elles nâo comparecerem para esse sempr^e quentes e frios para continuar a esquenta-los M M
lommunicou se á direciona de "ienaa.. fim_ refresca-los com o optimo café com leite« simples; WÊ notomulo de n. lliza marianna da cunha. BSÊ
„ Ao presidente «la pinta de 

^JW"» f^ 
- A' mesma ordenando que informe em que edi- , bras 

v 
iy e amim cerv'eJa H m

?uezia do S. lotó de Leomssa,e» S. Fidelw. devo qcío esttt Pstabelecida a barreira da Pedra de quanto orcha fmtera e J. 
§1 

Tu ddx fe um x de imavera WÊ
endo, para *or aspgnada pe to««»]"£» 

Sc fflw I 
° ° ?eU alfIgUel: " 

^ Slfl?Í~%Th^rfL ! ° Proprietário da Fama do café com leite, mais M Um futuro de tanta poesia ! M
. s listas parcioes ílos cidaa^s incluídos e exctiuuos glroir a mm proprw para a m«nnib arrwc«;. ... baixo do qne alto, mais gordo do que magro, mais WÊ Para ires n'um triste cemitério, M
fotantes da mesma freguezia. _ A de obras publicas, declarando ficai inteirado rf d jocos0 com mgis cabellos brancos do M Innocente-dormir na campafria! WÍ

,»• .- i.«OÍ-in \o chefe de policia, remei- «?« ''«"er estranhado o procedimento d "f.0 
que pretos, mais bonito do que feio (deixem passar),  . . SOwn.-.l*secção.-Ao cne^ u&

Lándo Para-nformar o oíhun da 30 *» »* 
; lil1as n0 cunip„mento ae seus deveres, e exigindo as 2 f,icoar 0 beUo café Com leite de sua bellissi- ¦ 

^
em que João José ua Silva a,ann piu . informações, que já devera ter prestado a respeito invenção
io cargo do subdelegado da freguezia de b. .1 >se 

^ 
.g 

^ ^^ ^ Re7pnde e outra ca- u5Ca. ma in.ençao.

deLeonissa, emS. Fidelis.. ,,-(wteann0 da Usa cão ou execução está a «eu cargo. O que por fim conseguiu
_ Ao mesmo, idem o projecto n 1^.deste annoaa _. direckvri(1 de obl-as publicas, mandando, A'força de meditar

assembléa legislativa piovincial, versando sonre, q en heiro do respectivo Passando noites e dias
.. c ntrato da itlumin
Xitherohy.

çao a nopn -i eidade de I expedii'tUa 'districto passe o competente attestado para com
barão da Parahyba, encarregado das

6n/

v -.substituto do juizé municipal ede 
^phãos | 

eHe poder o^^^ 
^ parnhyba do Sul rpC(i[M>r n.

,:a exercicio da villa do Santa Maria 
^gdalena 

or Q 
dfl fazeuda a quanüa men5nl de l:O0OS

lenando que cumpra (inaulo antes as oro ns ?°ni1 co^igaada na lei do orçamento vigente, para au
,3 nas portarias desta presiaencia de 2o u iua™i»» d „fesmas obras.-Communicou ao barão da Pa

de iulho c 10 dc setembro uU mos, relatn non - resposta ao officio de 3 do corrente
.,«' orfitap* oue devem ser affixados, 

gamando J_ 
» 

arrematante das taxas da barreirada Pedra
meurrentes aos ollicios de justiça desse

— \' directoria de
mez de setembro próximo ündo

¦ias obras
tas de. Itaborahy e Manca, 1

T698670.— Communicou-se á
ao seu ollicio dc io do carreme.

Sem dormir, sem se deitar
Mas a par destes sacrificios tem ouvido as moci-
ias do tom dizer muitas vezes : Viva o café do Bra-

2» secção
^Ara» lía conservação das te secçòes das estra

importância total de
oòras em

nh
, guinha!xilio Ora. com esta feliz recepção não póde o Braga,

que está derretido de prazer, ensopado de consola-
ção e recheiado de gloria, deixar de dar quatro pu-

i los de contentamento, duas reviravoltas de júbilo e
! communicando quo por despacho de 18 do corri nte | nm nunca acabar de passeios ent.hu-iasrnados. Sim,

..zenda, mandando se 0idenou ao cbefe de policia que puze^se nmpe-| respeitabilissimos freguezes e freguezas, leitores e
destro á sua disposição. ^ | leitoras; sou mais feliz do que o imperador da China,

— Ao chefe de policia, mandando pôr um_ pedes- j porque elle só nos dá chá por dinheiro, e eu dou
tre á disppsição do commendador Antônio José jpeio mesmo motivo chã, cafe, chocolate e tudo quan--
Nogueira, arrematante das tpxas da baneira da j {0 se pedir por boca ou por escripto. em prosa on
Pedra. I verso

resposta \

 ty de obras, recommendando que declare,;' g, secrão. — Ao Exm. bispo diocesano, solici-j As vantagens são palpáveis.
a "ando prestar a informação exigida em portaria de ' 

tltui0 S(!ú parecer acerca do pr. jecto de lei cm vir-1 Terminarei, nobres habitantes da heróica, hosDi-
•7 do 'uez findo, o nume"ro òc africanos, guardas e JUfjedo qual a frogu zia de Santa Rüa do P.io Negro, j taleira e civilisada cidade de S. Sebastião, «lese
"i.' 

enjoregaduS nas obras do rio Victncia. _ ; ei|i cfiatngallo, ficão pertencendo as fazendas dono- í do-vos pei feita saudee tranqnililade de espirito para
_ y mesni3i mandando annunciar a arrematação mi,,atjas ^0 s. Joaquim dc propriedade de Fortunato j fcequentardes desde as 5 horas da manhã atá ás 10

ias obras de m< íhoramentos e conservação da estrada • 
dos 3„ntos Gomes e Francisco André Bellieni aüm i da noite, cun as algibeiras bem quente-, o salão da

«eral de Cantagallo, Pel°s orçamentos approvados. de satisfazer á requisição da assembléa legislativa | fama do café com leit», o o dos tdüiares onde pode-0 —. \' mesma mandando expedir ontem para que ¦ provincial dc 13 do corrente. — Communicou se ao | reis jogar uma partidinha por 500 rs. por hora

Morreste, pobre flor, na primavera
Sem da vida gosarum só amor!...
Tu que foste na terra o meu bom anjo..
Do meu peito — a mais mimosa flor!...

Morreste, deixando-me sósinho ..
Soluçar, soluçar em cruel anceio;
— Um gemido de dõre de saudade...
Recebe em signal que te pranteio!

i\T...

1." Na estação da corte, toda a massa indivisa su-
perior a 50 arrobas ou 300 palmos cúbicos. lí nas
do interior, as que excederem do 10 arrobas ou a
200 palmos cúbicos.

Art. 7.° Nenhum volume mandado isoladamente,
por qualquer pessoa pagará menos de 500 rs., qual-
quer que seja o peso ou a distancia.

Art. 8 ° Os objectos comprehendidos neste capi-
tulo tèm o direito* a uma demora na estação da corte
até 48 horas, e nas do interior até 5 dias livre de
armazenagem Por cada um dia que se conservarem
nos armazéns da companhia pagaráõ ató 10 dias
20 rs. por arroba; do 10 até 30 dias, 50 rs.; de 30
até 60, 100 rs. Passados os 90 dias, deve a companhia
proceder na fórma d^s arts. 03 e 65 do regulamento
de 27 de abril de 1857.

No caso de venda o produeto della, deduzido o
quo se deverá companhia, será remettido ao deposito
publico.

Art. 9.° A companhia não responde por esgoto
Jeliquidos ou diminuição de peso dos objectos con-
duzidos a frete, salvo provsndo-se malversação.

Fretes por medida linear ou cúbica.
Art. 10. A 4a e 5a classes de mercadorias men cio

nadas no regulamento, art. 105, serão somente
aceitas a frete, enchendo um carro ou compartimento
do carro, e pagando a lotação em palmos cúbicos,
que deve estar marcada eni cada vehiculo destinado
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3 Sopopemba

Corte
S. Christovão...
Língenho-Novo
Cascadura
Sapopemba....,
Maxambomba..
Queimados....
lieleni
Macacos

De manhã.

8— 8
8-20
8 - 38
8—53
í» — i it
9-49

10-15
10-34

8-0
8 - 10

—25
S 43
8— oü

24
9-54

10-20

OE .MACACOS coute.
"lê."

oo
Maxa ibomba

S Queimadoso

De 
'•

ESTAÇÕES. -—*_.
Chèj.aia

Macacos  ,
Belém 3—55
Queimados 4. ..20
Maxambomba 4—50
Sapopemba 5-18
Cascadura 5 - 3i
lingenho Novo o 43
S. Christovão 6— •{
COrte 0-15

art ida

3-40
-i- 0
i— 95

53
-il

5-36
5 53
(i - (5,

ta
o
o
o

Belém

^ Macacos.

n.V CORTE A SAPOPEMBA.

ESTAÇÕES.

Preço por palmo cúbico.

o § s; •"""^

^.•ião feitas as obras

gue pa
de 9425~0O reis.

Maranhão.
Sr. redactor. — E1 árdua a tarefa de quem com

acerto deseja escrever para o publico, e mui poucos
o fazem com aqueila prudência e verdade que ó para
desejar-se.

E' este um mal contagioso que ataca a mór parte
dos escriptores públicos, peior que o cholera-mor-
bus, e que tem tornado as missivas destituídas de

jan- 1 interesse para o bem publico: não porque em si
! deixem de conter noticias interessantes, mas iim
| adulterando a maior parte das vezes a verdade, des-
1 acredilão-se, e àcobertào os delinqüentes, que com
} todo o sangue frio vão fazendo das snas "e dizendo:

ora, presentemente ninguém acredita no qoe

4a classe:
Cal, carvão, lc-

nha, telha,
tijolo de alve-
naria . . .

Tijolos de as-
phaito, . .

5n classe:
Capim , estru-

mes e quaes-
quer substan-
cias de utili-
dadoálavoura
ede pouco va?
lor è peso era
relação ao vo-
lume .

-3

5!

-tí
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10 15

15 25 40 60 80
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00

103

Disposições geraes.
Ari. 28 A'excepção dos viajantes e dos objectos

remettidos pelos mcs*mos trens, todos estreies serão
pagos nn corte, a saber: os dos generos daqui expe
didos paia o interior, adiantados ao expedir o conlio-
cimento respectivo c os que vem de fora no acto da
entrega.

Art. 29. Os viajantes e mercadorias que percor-
rerem qoalquer porção de. estrada entre estação e
estação pagaráõ de frete a differença entre as taxas
marcadas da corte aos pontos de partida e de che-
gada com o augmento de. 10 "/o.

Art 30. As malas do correio c sons guardas, as-
sim como quaesquer quantias de dinheiro perten-
centes ao thesouro nacional, serSo transportado
gratuitamente pelos carros da companhia : porém ao
cuidado, e por conta e risco «lo gover.10. As sommas
assim remettidas serão selladas cm caixas. Pelo trans-
porte de todos os mais objectos pertencentes ao go-
verno, pagará este 20 % menos do quo pagar o pu

Corte
S. Christovão
S. Francisco Xavier
Engenho-Novo
Cascadura
Sapopemba

Dc tarde.

C hegada.

S - 23
5—31
5-30
G - 1
ü lij

Partida.

5-13
5 20
3-34
5 - '18
0 - tS

DE SAI'01'LMIIA \ COUTE.

ESTAÇÕES.

7o rs.

131 rs.

n 10 15 25 30 40 50 rs.
Ari. 11. Os objectos comprehendidos neste e no

dizem ó«"io'rhái*. ^^S anterior capitulo devem ser retirados no prazo de' -• ... ajj. Seis horas, nao se contando as que decorreremE' paiíindo deste principio que por aqui e por ahi |
so. commettem inju.-ticas, e neste caso está a estu «epois de pôr dosol a ve ao nascer do dia seguinte.

penda decisão dadi pelo nosso consciencioso tribunal j 
*™ s™d£ 

Sf^S 
dirP!í° a 

Hrecoih«'lom
ri,, commercio na import-nte causa de revista entre debaixo de coberta: e pelo tempo qae se demoraremuu -- -' --- •-- nos ]iateos a companhia nao será responsável por

qualquer extravio.
Art. 12. 7:< classe.—Madeiras.

P}'t?ü por pah-.io áe comprimento.

., , ,..,,„ -,.. ,:;, ..„ da reconstrucçSo do pontelhao ; j0 secretario da mesma assembléa. i j sendo de dia, já se sabe) e lâ, de n-nte.
do Piuheiro na eslrada que do porto das Canoas se-1 — Ao vigário da freguezia da Natividade, em \ Não ha cousa mais barata nem mais divertida e

ara .Nova Friburgo, pelo orçamento approvado 
j <jamp0S) declarando cru resposta c-.o oííkio de 9 de salutar para a saude.
'setembro lindo, que deve apresentir sua provisão j É vqs, anjos terrestres,donzellas formosas, encan-

A'mesma mandando formular a minuta do \ ^ cumpra-se da presidência, sem o qual não póde I tadoras e sympathicas deidades, que não podeis rtar, ..
'iníratoouG tem de ser celebrado com a cumpa- J reCC],pr vencimentos :.'cni registra-la üa repartição j duas tacadas, não vos esquecaès do Braguinha. quei partes a companhia Santista e a Fidelidade, que em

nhia da estrada íie ferro de t). Pedro 11, para cens- j Cjmpelente. í apezar dos seus cabellos brancos ainda ama. respeita, j verdade não deixou de impressionar o publico sen-
•'iinr-iò da nonte do Desengano, com as condições 1 . a_0 commandante superior da Ri-.a.da nacional; respeitará e amará o bdlo sexo, ao qual tem a ven- | sate. Devo notar-lhe para seu governo que o juiz
nroDOSlaa pelo presidente da mesma. . | dtí Nitherohy, ordenando que considere isentos do j tura de não pertencer. j relator foi o Exm. Sr. desembargador Manoel José
1 

J- A* me^ma.mandando examinar a igreja matriz | gerviç„ activo da mesma guarda os alumnos matri-j Além «Ias verdades que ahi ficão escriptas para {de Araújo Franco, o mesmo que üaveiae«o passou
o >e/.i.i de Nossa Senhora da Guia de Pacopa- j cuiados na escola normal Manoel José da Silva, Joa j serem lidas por quem souber ler, ouvidas por quem \ para este tribunal, tendo^iuo para aa o .0.11,0 non- : c

de quo ella precisa. -Com- 
] quim Francisco Sasso, José Alves Baptista Junior, | «ão fòr surdo o vistas porquém não fòr cego, diz

z que não sc responsabilisa por
nome da

tudo a! para trilharmos caminho opposto
vender

quando o
pelo seu

büco por objectos semelhantes. (Ari; 27 do cóntracto.
Art. 31. Os empresários da 2a secção terão gratui-

tas as passagem para si e seus animaes: e quanto
ás suas cargas, pagaráõ os preços tia tabeliã com o
abatimento de 20 %,

« 1.» Logo que A companhia convenha estabele-
cer dous trens de carga diários, conterá cada um
delles um ou mais carros de animaes aos preços ta-
xados no art. 26 da tarifa; e então os animaes que
transitarem nos trens de viajantes pagaráõ >-oo rs
por légua, sendo o transporte nestes trens permittido
unicamente entre os pontos extremos da linha,
actualmente a corte e Belém.

« 2.u Os generos alimentícios mencionados no
art. 3U da tarifa pagaráõ por arroba :
« Da còrtc para o Engenho-Novo e vice-versa. 15 rs.

Cascadura 25 »
Sapopemba 35 »
Maxambomba 50 »
Queimados 65 »
Belém 80 »
Macacos 100 »

« 3.a As ferramentas e machinas para uso da la-
voura pagaráõ também os preços do artigo ante-!
cedente, salvas as disposições relativas a massas!
indivisas excedentes em peso ou em volume ao?»
limites marcados na tarifa. |

¦

Instrucçôes regulando q transporte, de pólvora, e mais \
objectos de conduecão perigosa nos trens da compa I
nhia daestrada de ferro de D. Pedro II.
i.° A companhia não admittirá a frete, pólvora,

agua-raz, phosphoros, vitriolo e mais substancias dé
conduecão perigosa, senão por conta do governo
mperial" e dos empresários, caso se destinem á
construcçao da eslrada de ferio

ISapopemba
Cascadura
Engenho-Novo
S. Francisco Xavier
S. Christovão

J Curte

\>e manhã

Chegada.

7—0
7-28
7—38
7 - 4 0
7 — 57

Pórtida.

o - 50
7- 15
7-33
7—41
7-49

Rio de Janeiro. Io de novembro de 18Ü2.-
nev, inspector-geral.

Vle.

Asylos da infância desvalida «íe
Portugal.

A commissão central encarregada da subscripção
a favor dos asylos, tendo de Hiectuar pelo paquete
deste mez a remesen da quantia em seu poder, roga'
ás pessoas que se dignarão agenciar donativos a pe-dido da commissão, o especial obsequio de envia:-
rem a sua importância ao Sr. thesoureiro ; na rua
de S. Pedro n. 21. Rio de Janeiro l<> de novembro
de 1862.— Anionio Xavier Rodrigues Pinto, se-
cretario. (•

Veneravel ordem terceira do Carm^
MOVIMENTO DO HOSPITAL NO MEZ T)E OUTUBRO DE 18C2.

Cxistião
Entrarão ein todo 0 mez

Sahirão com alta . . .
Fallecêrão

40
RI
— 101
54

Ficão em tratamento . . . ".

Dos fallecidos forão : 1 dc febre amárella
anemia e 1 de tisica pulmonar.

Hospital do Carmo, em 31 de outubro de IStiá
José Alces Pinheiro, mordomo adjunto.

1 d

Agencia da companhia de agricul-
í«ii'ii das vinhas do Alto '*>:¦,¦¦.--.¦¦¦

jj No deposito geral da mesma companhia e respoc-
2.° Em nenhum caso poderáõ taes objectos se tivas casas filiaes, rua das Violas n. 49 e ruado
mettidos peios trens de viajantes, nem pelos de Rosário n. 83, continúa-se a vender pelos preços

ia fre

nMinicou se*áo"'Cspectivo vigário em resposta au seu 1 joào Moniz de Figueiredo, Sebastião Augusto üe i Rraga ainda urna ve
llmorn dn 1G do*coi"entc. Amorim Lisboa. Antônio Moreira Telles, Antonio j divida alguma feita ern seu nome 00. emoiucio ua ... ii' 

1 •= (José Ribeiro, Luiz FkIíx da França. Antônio Jorge? sua encantadora Fama; porque comprando
3» secção.—Ao iu secrei^rio da assemniea legisj\ pprr#s^ra ^a Costa. Manoel Lop^s Ferreira «la Rocha j dinheiro, como compra, para servir bem e

la tiva provincial, transmittindo para ser presente ai joa.lllini Xeixsira Alves da Motta. - Communi-1 barato, não contrahe divida alguma, e
mesma assembléa cópia do offlcio do director na 

|cou.se g directoria de instrucçao. í faça .entregará um documento assignado
inslruccão acompanhado do requeiiD\*m.í> em.que\ _v directoria de m<truccào, remettendo, para t próprio punho..
Victoriâno Manpics de Freitas, professor pawaçnlar , ÍI1forrnar< 0 requerimento documentado cm que João
ua enseada de Abrabão, freguezia da Ilha branoe, |^in^0 je Figueiredo Mendes Antas, protessor de
pede que lhe srjão contados como do serviço pu- ^thenialicj» jnjjilado, pede que se lhe mande pagar
blico os annos era quo elle exerceu o magistério 1 S(,1H venCimehtos, a razão de meio ordenado, a

_ Ao mesmo, enviando, para6er presenteã mearaa j contar jç, 3 ,je novembro cie 186í aLé l^ de março
-sembléa cópi 1 do officio do director da instrucçao -

.com
mo

panhado do requerimento em que Manoel An-
da Costa Barreto, professor de 2a classe da es-

cola" publica da fregueçia da villa de. Mangaratiba
pede ser elevado á 3a classe. ,„-,/•

Ao mesmo, remettendo, afim de ser submettido á
•onsíde-ação (la mesma assembléa, a tebellada divida

activa da camara municipal da cidade de Campos. -1

A' directoria de instrucçao, autorisando, em
ducão ao offlcic de 14 do corrente, a agradecer

onúomeáo governo ao inspeetor parochial, barau
do Turvo, os relevantes serviços por esse lancem-
oirio prestados á infância pobre dz freguezia de
Vossa Senhora das Dôre* e;n Pirahy, mauiend:) a
«ua custa cm uma de suas fazendas, um certo nu-
merode meninos pobres, aos quaes fornece gra-
initamente vestuário, alimento e casa, para que
elles possão freqüentar a escola publica daquella
freguezia.

A" mesma, cnmmunicando que, por delibera-
rào desta data, nomenu para os cargos vagos das
escolas das freguezias dc Nossa Senhora do Amparo,
?vissa Senhora do Itosario e de S. Joanuim. na
llarra Mansa, a Luiz Peieira de Castro. José de
Paula Coutinho c Hogenio Antônio do Araújo.

Ao juiz de direito dc Cantagallo, ordenando
que informe sobre a pretcnslifo da camara municipal
<ic Nova Friburgo, pedindo, a elevação da villa a cn-
thegoria de cidade,—No mesmo sentido, ao juiz mu-
nicipai de Nova Friburgo o camara municipal resr |
pectíva.

do corrente anno. , , ,„--,
V mesma, iransmiUindo. para informar, o reque-1 novembro de 18S2

rimente documentado em que guilherme Augusto do -•"¦—1—

Rebello ds Vasconcellos o Souza, professor publico j
de teclasse do br.irro de. Santa Rosa, pede que lhe j
si ja contado o tempo que Icecionnu como professor |
particular desde
acosto de 185i.

Assim o tenha entendido,
Aquelle que se ent'res.sar,
Se. mais tarde não quizer
Na correcção ir parar.

gassado c dado no palácio da Fama, aos 2 de
1

ra cn o -o

obrado oe.semnargauor o csmi. or. Antonio Joaquim '• 
^ S" tj?

i de Alburquerque e Mello. { J- g- §'J cg y
1) Tõc]as as vezes què passrtmos do just) e honesto | g g — #'&.•&

, edésfarie servir-j d £5 S; g
mos a amigos que indiscretamente nos fazem pedidos] ^^-js g =.»
irreílectidõs, e isto por qualquer motivo, dando a»sim » o g f4 

" " ca.
logar a commentarios, é pormo-nos em nma posi- {"S.S? s.3 2 ®

et? &
— o 3 r* *^ ^B <-, v g. '
o SS cr ~"

o
o

o —

to

ra *
*rr~ c*

° anno da installação da Fama
café com leite

José db Souza e Silva Braga

13 do im.rço de 18Í9 ató 8 dej

•i,.»<jr<"ií-**'*"^™1 <<izvwivr. Aàxmsxta «jgMgro !

PUBLICAÇÕES A PEDIDO.
Theatro Lyrico Fluminense.

REAL SO.ClBSAnE PORTUGUEZA — AMANTE DA MONARCHIA
E BENEFICENTE.

O festejo dado por esta sociedade no theatro acima
110 dia H de outubro, anniversario natalicio de Sua
Magestade Feuilissima o Sr. Ü.Luiz I. esteveve mui
solemne, e muito honra a direciona que o dirigiu ;
por isso devem todos os portuguezes que ainda nuo .
são socios atiressarem-se a entrar para ella ; bem en-1

Gratidão.
O abaixo assignado não tendo outros meios com

am ( que possa testemunhar ao Illm- Sr. Dr. Ramaugé,
morador á rua da Ajuda n. 107, o seu profundo re-
conhecimento pela maneira desinteressada por que
livrou sua filha Joanna de uma inílammação de
olhos, que já durava havia perto de um anno, re-
belde a todos os tratamentos ; serve-se desta folha,
pedindo a Deus que conserve por muitos annos um
medico tão hábil no tratamento das moléstias de
olhos.

Marceluxo Rooiugues.
Rua Formosa n. 124.

Gloria lambem aos pés incitados.
tèntido. que terão de ser promptos no pagamento de 

j Acha-se exposta na praça da Gloria a lingua dam-
suas mensalidades (ainda mesmo adiantadas), muito j nada dos pés inchados. co*m os seus pés, calças, pa-
embora directoria levante o preço das mesmas
quando lhe conyie.r 5 deverão prestar serviços a so-
ijcdade. e estar sempre promgios s aceitarem 01-
lhetes úC3 benefícios que ella queira dar, subscríp-
ções, etc , etc.. tudo para prosperidade e brilhan-
tismo da dila sociedade; e no dia do grande festejo
punuaL os socios que forem casados terão o immenso

1 letó. chapéu e os competentes botins fiscalisados
pelo Maia, Ija veiu a senhorajo Chico taz as honras
da casa senão estiver lavando as calças ou cozi-
nhanao.

A sociedade dos 47?

O

ra
05

le

zão falsa, collisão terrível ern qualquer indivíduo, j =~5l'0 g,*g. g
quanto mais érn magistrados que tem de admi- j =3 a & .o* ° g.
nihtrar jusiiça. Ah! caro collega, se o Exm. Sr- vis- I g-"g_ ^g g- o
conde de Jequitinhonha se dignasse dar um passeio! 5 » g_§ |_çaté esta provincia, e visse o que por cá vai, então ai 2 ^5 §"<^3
sua poderosa e eloquentissima Voz se tornaria J ^ ' S s íj S
urra potência, e do alto do alto da tribuna illuminado j g g
pelo que visse, sustentaria mais que nunca a neces- c~'~
lidade de vigorar a iei das remoções, provando
assim que a estala permanente dos magistrados nas
respectivas localidades é prejudicial a justiça publica;
o, quem então, ousaria contraria-lo? Não serião por
certo os seus nobres collegas do senado.

Passemos adiante para dar-lhe outras noticias.
Não é possivel com verdade dizer-se que estamos no jjestado de monotomia em que a um tempo a esta pgrte
ja^iimos. Temos theatros duas vezes por semana,
uo qual representa urna companhia soíTrivel: bailes
no clube casas particulares,^sobresohindo os que
tôm dado o nosso amigo, o Dr. Antonio Francisco
de Salles, juiz de direito da 2» vara, em cuja casa
nessas occasiôes reune-se grande parte das pessoas
mais gradas da provincia : dansa-se, e no flnal
sempre ha grande e sumçtuosa côa. Nào se lhe póde
contestar que é um perfeito e serviçal cavalheiro.

A nossa festa da Senhora dos Remédios esteve
este anno brilhante. Muita concorrência nas nove-
nas, e sobretudo no dia. havendo a noite bonito
fogo de artificio. Tocarão durante, tuda a festa as
duas bandas de musica de fusileiros e educandos
artífices.

Foi juiz o negociante de.í-ta praça o Sr. JcséCoe-
lho de Miranda, que fê-la toda a sua custa por falta
de juíza, que sendo a mulher do rico negociante
Francisco Pereira da Silva Novaes, este uão con-
sentiu que ella aceitasse, do que foi bastante cen-
surado, e consta-nos que já está arrependido.

ra — S
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re
3 mercadorias ern que vá um" ou mais carros de
viajantes.

3." ü remettente deverá avisar a administração
com antecedência, pelo menos de 48 horas.

4.° Somente se admittiráô barris, caixões ou
outros envolucros do madeira, competentemente fe-
chados, e nunca embrulhos em papel ou em pannos.

õ.° ü inspeetor marcará a hora em que o remei- 11
tepte deverá entrar com o gênero, recolhe-lo ao carro 

"
dè lerro a este. fim destinado e fecha-lo antes quehaja no pateo da osíaçáo uma locomotiva acesa.

o.» Uma pessoa cominissionada pelo remettente
ficará de vigia ao carro e seguirá no trem, para igual
mente presidir á descarga ; e do seu dever não
abandonar a carga, desde que entra em urna estação
ate que saia da outra.

estabelecidos, tanto por atacado como a varejo : y
nho de ramo ou commum, e vinhos (inos F^ítoris:
bastardo, duque, tinto imperial, branco extra-i/upe-
ria!, da novidade de 1815 e extra-supeiior. Vende-
se igualmente superior vinagre. — Por procuraçãodo agente o commendador João Baptista topes Gon-
calves, J. E. Pereira Vianna.
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Engenho Novo

Cascadura

Sapopemba

Maxambomba

Queimados

Belém

Macacos.

As outras madeiras de maiores dimensões terão
rete convencional, attento o peso e dificuldade do
carrego.

Do intericr para a corte terão um abatimento de
20%.

Art. 13. E1 sempre livre á companhia recusar car-
ga de madeira, tijolos, telha, cale lenha porafíluen-
cia de outras; e em todos os casos as que excede-

L.oteria.
Os bilhetes da 5a loteria concedida para o estabe-

lecimento de produetos chimicos de Ezequiel Corroa
dos Santos, achão-se á venda em casa do thesou-
reiro, rua da Quitanda n. 144 üs bilhetes (fe nu-
meros encommendados éntregãò-se sexta-feira st ào
corrente. Rio de Janeiro, 28 deoutubro de <SC4 —

t." Na estação do destino o agente marcará o mo j Saturnino Ferreira da Veiga.
mento em que é permittido retirar os objectos, o que 1
so fará doutro do prazo de duas horas do aviso. \ %^,

8.° Em viagem o carro da pólvora estará separado j 
"5*§*

da locomotiva, pelo menos por dez carros de cargas, I |ffi9 Attenção.9 ° O custo do transporte por cada viagem do dito \ t&ti* n„ nri,,ln, ,,, Tn„„ „„a r,,„T,;r,;^-,i s>*s*
ca.rro será regulado na fórma da seguinte tabeliã. ^ :.Reíi>rden? ¥ Illma:gamara munic
devendo os preços ser pagos sempre integralmente '
ainda mesmo não 6stando completa a carga. 1 J^çt comprar prédios ou terrenos de

TABELIÃ.

Engenho-Novo.
Cascadura.
Sapopemba.
Maxambomba.
Queimados.
Delem. . . .
Macacos . .

20S000
30S000
358000
40/= 000
45S00
50S0
628500

convido a todos aquelles que tiverem ds t'*A
ntro dos :íí3

j££Q timues ua cmaüe e seus arraoaides, taes gj^
| »^3 como Catumby, morro de Santa Thereza. ^i
jí^k Cattete, Laraiifieirns, Botafogo. S. Cie- >$«{*

^J?i3 mente e Lagoa, a virem previamente infor- g{£:
tí»l) mar-se na contadoria da mesma lllma. g^a¦Sa

camara se taes prédios e terrenos lhes são £-**foreirosem emphyteuse ou subemphyteuse, ^embora o vendedor lhes afiirme ou exhiba j§S
Deste ^1:?^ documento de que são próprios.^^ modo, e com muito pouco trabalho se evi- gíg:

taraoaráõ pleitos e complicações futuras, dentre x.^.-
as quaes a peior é a nullidade da compra ^V
em face da ord. do liv. 4U, tit. 38 § 1.°— I' £$
procurador da lllma. camara, Antônio Car- fe^
doso Vianna de Barros. (' ^"5

Conipanlaia KitSieroy c Inliomcrim.
GARREIRA DA PRAINHA.

Dia de finados.
Hoje, haverá barcas de meia em meia hora, da

ponte da prainha para a do cemitério de S Fran-, * ¦>-,
•isco Xavier no Caju e vice-versa, a principiar das i W$%^%&$&3&%fi&%9Bfô&*-3 t/2 horas da manha até as 10, e das 4 até as 7 da } 

"^-^»**»s1la5SMafs^M34i'
tarde. Preço 200 rs , por pessoa indislinctamente. 

j Sociedade eommanilitaria Silva Pí«**>
CVRREIRA OO SACCO OO ALFERES. MéllO C t Olilp.

àijè^iípíífrí? ona,nh^ om diante haYtírá viagens Paga-se, na casa n. 83 da rua de S. Pedro, a co-
i S Prnnln v PÇnte do Sacco e a do cemitério de mecar do dia 4 de novembro próximo, das U horas
• Ml^rl» 1 «a* 

Gr' noJCalu- PreÇ<> 160 por pessoa ! em" diante. 0 2" dividendo pertencente ao semestre
OrneUas «., por descalça.-O administrador,' findo em setembro ultimo. Rio,de 1802.

30 de outubro

m,
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Obras militares I
\ direcloria g- ral, cm virtude do aviso do mims*

crio da guerra de 22 do corrente, tem de contrata,

emprffia o rev lharaento o outras obras 
Je 

que
- »* ... ..ít:..;_,oU ,.__ f:,i,rc. de armas, na tortaieza

t
po
preci^
da C
obra
cimentes p
re
que

ofuubromde-». 
-Oi- escripturario,

José Monteiro Pinto de Lacerda. \

isat. <>S Ulll.lli.i_ "" •• —• . _.„' t~,v, or tn. s ~uua llixiuuo
;..nceieào: as pessoas que quiserem tomar taes .(

s comparecão nesta repartição P*» "_»•*£ 1862. - O sc
mi-ntns precisos, lançando as propostas na caj.vi 

n,rtivaPaté 0 dia 8 dê novembro, ao meio dia, eni

SSaberfas, presentes os proponentes, devendo J
,mL'sl'.s serem urinadas pelos íiadores. Rio, 29 de ,

Freguesia da Lagoa. Collegio de Pedro II.
A devoção do S. Mi/çuel e Almas, da matriz da Amanhã, 4 do corrente, ás 9 horas da manhã co-

Lagoa, síittraga os Üeis defuntos no dia 3 do cor- m**çà.i no exíeruat.. os exames do ò° anuo.— O Se-
rente, ás 9 h.uas da manhã, com missa e Libera me cretario, J. M. Garcia.
solemne. A administração actual convida a todos os j 

-— ¦
«eus irmãos e comparochianos a assistirem a estes Obras militares.

dade e religião. Rio, 1 de novembro de
secretario. Ferreira, ('

Domingos

A directoria geral tem de contratar o concerto do
telhado e soalho de um dos armazéns de deposito
da pólvora, na ilha de Santa Barbara. As pessoas
que pretenderem tomar esta obra comparecão nesta
repartição para as explicações, podendo lançar na

OF.ras militares.

CASSARA MUNICIPAL.

EMrectos-ia das obras municipaes.
Por esta repartição se faz publico que a ílma. ca- | «u» respectiva suas propostas, firmadas pelos fiado

mara recebe propostas ató o dia 5 do mez de no- I ™s, e isto ato o dia 6 de novembro, ao meio-dia

vembro do corrente anno, para a reconstrução da g» 9J? serão abertas presentes os proponentes

\ directoria geral, em virtude do aviso do minis-

terio da guerra de 20 do corrente, tem de contratar
por empieit .da a caiaçâo geral das paredes e tectos,
lavagem das portos, janellas e caixilhos do hospital
militar da guarnição'da corte 5 ns pessoas que qui-
zereia tomar taes obras comparec.no nesta directoria
para os esclarecimentos precisos, lançando as pro-
po«tas na caixa respectiva até o dia 8 de novembro
ao meio-dia. cm que serão abertas, presentes os pro-
ponentes, devendo a< me-smas serem firmadas pelos
Íiadores. Rio, 2* de outubro de 1862 -OI« escrip-
tu.ario, Domingos José .IDmleiro rinlo de Laceidaj.

lúntãncia desvalida 
"<*«>'reino 

dê Por-
tujç*51 e *M»as as..j_iee_:__t»_s.

A romraishão dts artistas opeiartos portuguezes e
bemfcTores, encarregada de promover uma sub
scripeào -m fa/o- dos asylos da wfan~-¦¦"¦*" *•¦*¦'¦

do reino de Po.tugal e ilhas adjacentes,
os
env
seu

rua Formosa, na parte comprehendida entre os de
S. Diogo e Senado; observando-se as condições
annunciadas para a rua de S. Jorge, e fazendo 300
braças quadradas de calçada nova.

IV. B. A obra está orçada em 6:fc80S.
Directoria das obras* municipaes, 27 de oulubro

de 1862.-0 Io escripturario, Domingos Timotheo de
Carvalho ('

Caixa SíejK-sítaría

DE COSTA GUIMARÃES E COM?.

Rua de S. Pedro n. 123.

Continúa-se a receber dinheiro em conta corrente,
por caderneta... juros accumulados por semestres; e
tambem se aceitào quantias maiores em recibos, bem
como em letras a prazo lixo.

1 i. ...r.r.pi. .i.-.v.lid-. O estabelecimento empresto dinheiro sobre hypo-
dos asyl.s »ia infância dew.ida , urbanos, acções de bancos e com-'"a ",,,l0: "- o achem depositados em tra-remo de rurtugai e imãs .*.*_."-•."-¦«¦¦*» - — » 

p:,nhias e gêneros que sea
senhores que se dignarão aceitar toga hajão de V 

alfandegados.
ria-las cora a imporlauciaqueol tve *« 

£«" j° I lnCumbe-se da cobrança
, thesoureiro. á ma Municipal n. 14» ou travessa de cp de ban 

*_

Rio, 31 de outubro de 1862.— O Io escripturario,
domingos José Monteiro Pinto dc Lacerda. (

mi
[Sociedade União e Beneficência

Em observância ao art 39 -.los estatutos,
convido aos Srs. sócios a assistirem ás missas
de sétimo dia que se tem de celebrar ama-
nhã 4 do corrente, ás 8 e 8 1/2 horas, na
igreja de S Francisco de Paula, por alma
dos sócios Manoel da C. s;a Ramos e Luiz

Forluuato Antunes. Secretaria da sociedade _
era 3 de novembro de Í-.62.— O Io secreta-
rio, J. V. Tromba.

Cowjpanhia Ferry.
Os vapores desta companhia navegarão, do Io do

Hospital «Ia sociedade Portugueza dc
Beneficência.

MOVIMENTO HO MEZ DE OpT BRO DE 1862.

Enfermaria cirúrgica.

Entrarão . . • • ¦ • - • • • 38
Passarão .29

Sahirão .
Falleceu.

Ficão.

67
25

1
26

41
Enfermaria a llopathica.

Entrarão
Passarão'

Sahirão .

Ficão. .

25
23

26
48

22

Enfermaria homceopathica.

Entrarão
Passarão

Sahirão .

Ficão .
RESUMO.

Santa llita n 13, 1» andar, visto 3™*^™°°»; i QV_fto»Vè prazo fixo,"ele alugueis dé prédios urba
missão deseja quanto antes concluir o mandato que! .' *- .. .„_.....

ça de dividendos dc apoli- .
companhias, de. letras cu novembro, ate segundo aviso, nas horas seguintes:

Entrarão durante o mez
Passarão do mez anterior

Sahirão com alta . • •
Falleceu

20
16
— 36
24

12

83
68

151
7o

1
76

Ficão em tratamento ».

lhe foi confia lo

Pagadoria «Jas .ropas da c«ríe

Pagão-s,,.,..., no dia 3 dc novembro proximo futuro,
as consignoç..cs deixadas para alimentos de famílias,
aos Exms. Srs
.supremo militar, e

ofliciaes empregados no conselho
rtado-maior-general, segunda e

terceira directorias gen.es, escola central e militar,
archivo militar, commissão de melhoramentos do
material do exercito c aos Srs. olliciaes empresados
no arsenal do guerra da còrle e em outras comnus-
soes: aos co.pos no dia seguinte aquelle em que for
designado por S. Ex. o Sr. ajudante-general do
exercito para se passar a revista geral de mostra ; no
dia 5 ás fortalezas, corpo do engenheiros, rsyJo de
inválidos da corte, Srs. coronéis, tcnentes-coroneis
e majores; nos dias 6, 7, 8 c 10 aos Srs. capitães,
tenentes e alteres; o do dia 11 em diante aos Srs. pro-
curadores e mais despe/as que uccorrerem. Rio de
Janeiro, em 30 de outubro de 1802.— João Caetano
da Silva Gomes. 2o ofUciol. ^ (•

Freguesia «le Sanla Anna.

De ordem dos Srs. juiz dn poz e subdelegado do

io districto desta f.eguezia, faço publico que só sao

officiaès »te justiça dos mesmos juizos o únicos com-
Detentos para lazer as respectivas citações, Jose
Luiz ja Motta Fernando José da Costa, Bento de

«**. jeão Dias-Alegre, Luiz da Franco Rodrigues e
íi-nacio Vntonii. Chaves. B»o, aodeoutubrode 1862.
J... escrivão, Miguel Augusto de Mar z Surmcnto.

fl_S- UMI-ZT*_|\-jr*itWV&T-*•*.¦--.B.*«glt-fc-X-OJ-**»JMZX^i<pK*~tZgg555

FARTE CG«E!0IâL_

i. | nos, pondo-os em conta corrente vencendo juros
' ' 

desde o dia de seu recebimento, ou remettendo-os
para qualquer parte d<i Império ou fóra delle.

Tambem encarrega-se da compra e venda de pe-
-has e metaes preciosos, apólices geraes ou provin-
ciaes, e quaesquer outros titulos de valor. — Custo
Guimarães c Cornp. ('

O Illm. Sr. Dr. Antonio José de. Aiaujo, presidente
lo jury dramático, convoca uma sessão para boje,

Ias 7 horas da tarde, afim dc continuar-sea tratar
do objecto da ultima sessão.
ch iro.

%&^

O secretario, Dr. Cor

ri
M \i-hh

..'â-Í*;_i55'r

ITinaíIos (Caju 
')

S FRANCISCO XWIER, ! ANTO A.ST0N10 E CARMO.

Hoje 3 de novembro, haverão barcas a vapor para
estes cemitérios, da Prainha (trapicbe de Mauá), da
maneira s.-guirit».: Prainha, de manhã, 5 1/2, 6,6 %,
7. 7 1/2, 8. S 1 2, 9. 9 1/.' o 10 horas ; de tarde,
t 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2. 4, 4 1/2, 5, 5 1.2 e 6 horas.

H *
sa. —

fl-O 3
O^
tí .
d CO

5 escala.
1/2

i/2
1/2

8.20 m.
9 1/2

10 1/2
11 i/2
12 1/3

i/2 de t.
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
i/2

1/2 es.
10

= "*5
sa_~_^ _=

5 es.
6
7
8
9

10
11
12

1 de t.
2
3
3 i/2 es.
4
5
6
7
8
8 i/2

10

da t.

'¦>

lies.
5 i/2
61/2
7 1/2
81/2
9 1/2

101/2
11 i/2
121/2

1 i/2 da t.
21/2

i/2
es.

41/2
1/2
1/2
i/à

8.10 m.
9 es.

10 i/2
Nas noites de espectaculo.em Nitherohy a barca da

Praia Grande para a còrte sahirá ás 10 horas e 50 mi-
nutos, em vez de 10 1/2 Preço da passagem ái
S 1,2 e 9 e 9 10 minutos da noite, 210 rs.,

to
-3

¦INr!c. e
. *3

CCS
cV0*'
5.10 es.
6
7
8
8.40 m.

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 m.

10.20 m.

*^3 <ü

I-i

_s
(=_

aa.

e das 10Pi eco o do costume
iV. B. — È* tas barcas tôm licença para atracar na . . ,

ponte, em fronte ó parte principal do cemitério de 'ira diante, 500 rs. por pessoa índistinctameute—
S. Francisco Xavier -Augusto Maria Coral. O gerente da companhia, Thomas Rainey.

N. S.— O fallecido n^irurgia foi de marasmo.
Rio, i dc novembro de ísw!.
José Pereira Soares.

AVISOS MARÍTIMOS.

* 4ÊSê, &6 ^W%. irf)Sm\ -*¦>

\.— ü mordomo de mez,

PUBLICAÇÕES BEII&IOSAS.
Cliariíars.

REAL COMPANHIA
DE

PA0UETES 4 VAPOE
AGENCIA, RUA DIREITA N. 8.

O paquete a vapor Oneida, commandante Beris,
sahirá para Southsmptou com escala pela Bahia,
Pernambuco. S. Vicente e Lisboa, no dia 8 do cor-
rente, ás 8 horas da manhã.

O paquete a vapor Mersey. commandante Cur-
lewis, tornaiá a sahir para Montevidéo e Bu-.t.os-
Ayres 48 horas depois de sua chegada a este porto.Para frete e pass.»gens trata-se na agencia. (•

NOTA Wk M 1HDI1PI1RTÜ-
GDEZÀ.

Sahirá com toca a brevidade para
aqu-lle poit-. a veleira barca p->rtu-
gueza Estrella, deliciasse; para
carga e passageiros, trala-se na rua

de S. Pedro n. 40, sobrado, ató 8 do corrente. (*

WIRTÕ.
A barca portugueza Oliveira sahe

impreterivelinente domingo 9 do cor-
reme; ainda recebe alguma carga e
passageiros, devendo aquella ficar

a boido até ao dia ü e estes na noite antecedente:

*kwX*

POSTOS »0 NORTE.
O paquete a vapor Oyapoek, commandante o Io te-

nente P. Ribeiro, sahirá no dia 7, ás 10 horas da
manhã; recebe carga e encommendas somente ató
ao dia 5, ás 3 horas da tarde; dinheiros a frete no
dia 6, até ás 2 horas ; e os conhecimentos até ás 11
da manhã.  

 (*

Jk___.-v_S'_,-_->' *"* *^£j«jr^*-i-_-*_-«?t'_* "

____^Ü2___3S*^^^&!!»

PORTOS 00 SUL.
O paquete a vapor Tocantins, cnmmandan.e o Io

tenente P. FI. Duarte, sahirá para Santa Catharina,
Rio-Grande, Porto-AIegre eMontevidéo no dia 6, ás
3 horas da tarde: recebe alguma carga o encom-
meadas somente até ao dia 5. ás 3 horas ; dinheiros
a frete no dia da sahida, até ao meio-dia, e 03 conhe-
cimentes ate ás íl do manhã. {'

SANTA CATHSRfNA.
O patacho Julia sahe no fim da_- presente semana; para o resto da carga

ft trata-se com Flores e Almeida, á rua
de S. Pedro n. 19, i° sobrado, ou com
o capitão, no consulado. (.

MIRAJOÃO D
0 VAPOR

m
__ CERES,

commandante Bloem, sahirá no dia 3 de novembro
ao meio-dia; recebe carga pára S.João da Birra'
Campos e S. Fidelis, até ao dia 31 do corrente, é
passageiros até á hora da partida : trata-se na rua
de S. Pedro n. 82, esceriptorio de Joaquim
cisco Torres, suecessor de. Torres Irmãos.

rua
Fran-

irm,

\ veneravel ordem tercei;a dos Mínimos dc
S.Francisco de Paula faz sciente que hoje, 3 de : 

^ato-cena rua do Hospício n. 36.
novembro, o seu cemitério em Catumby-Grande '
somente eslará aberto das 6 ás 10 horas da manhã
e das 4 ás 6 horas da tarde, sendo absolutamente
vedada a entrada fdra dessas horas, c não sendo
permittido o ingresso de pretos descalços que não
estejáo a serviço c guardando as sepulturas. Secre-
taria da ordem', 3i de outubro de 1862.— O secre-
tario, Isidro Borges Monteiro.

FÃYAL,

¦Frejçue-"-*-» ile Wossa Senhora «Ia
Gloria.

A irmandade do Santíssimo Sacramento da fre- ;
guezia de Nossa Senhora da fiinria participa aos seus I
parochianos que h-jc se diiáõ missas, por alma de !
nossos irmãos fallecidos, desde as 7 horas da ma- !
nliã alé ás 10 horas. i

 (
Hiatriz de §anto Asitonio.

A missa parochial terá logar ás 8 horas, no verão.

¦IRA
GÜEL.s.

Vai sahir no dia 8 do corrente o
muito veleiro patacho Angrense; para
carga e passageiros, trata-.e com o
capitão, tu., dos Pescadores n. 35. (*

AN
O vapor —S. Pedro.

command.-n'e. o capitão-te-
nente Pereira da Cunha, sa-
hirá nu dia 5 de novembro,
ao meio-dia; recebe carga
nos dias 3 e í, e passageiros
para o que, trata-se. com P.

Rego, rua das Violas n. 2, Sobrado, ou na ponte
auxiliar. I*

iJâlgç£!£___^Sã_g»í_ -

Victôria e Caravellas.
^Ê& k\. 

° vnPor Card<>so sahirá ro dia -1, ás
ri»S. 8 horas da manhã ; para carga e passa-

smteÊ&t^ geiros trata-se na ma do Rotario n. 60
_s__i____*2£ 1" andar. ('

Para fflangaraüba, Angra ílos Reis,
ínimirio), laflibueaba e fíinúy.

O paquete a vapor D. Affonso
sahuá quarta-feira 5 do cor-

•^^^^^-

ale á hora da i-oliida,

0 VAPOR

£-¦ 1 £_J ^ _f% í*

^&êâs__m PIRAHY
sahirá a 6 do corrente, ao meio-dia ; recebe carga
no trapiche da ordem, no- dias 3, 4 e 5, para o que,
trat i-se com Azurar, e pas.ag.-iros. á rua ^e S Rento
n 7. (*

. JOÃO UA BARIIA
—MLIGEiYTE0 VAPOR

._< A superior e veleira barca
.:>?!£'"%:"•'. brasileira « Favorita » , de
ttlS^%£. 1a classe, sahirá com brevi-

dade; para carga trata-se na nm da é^râ9i_Sf:' òs.Fideiisnosmas27,as sw,
/. •_ jl - i.P •» j : 30 e 31, e passageiros ate ao dia da sahida : trata-se
Quitanda n. 143, OU no Consulado Com no escri,,t(l)ri„ _0 companhia Macahé o Campos, á
O Capitão. (" rua do Sabão ri. 10, i° andar.

commandante Gomes, sahirá
rio dia 3 de novembro, ás 2
horas da tarde; rec.be carga
porá S. João da Parra. Campi s
e S. Fidelis nos dias 27, 28,29,

rente, ás 5 1/2 horas da ma--nha : recebe carga para Angra,
a3i Jerumirim e Paraty até ao dia k.ao meio-dia, c passageiros para todos os portos, ató áultima hora : trata-se na rua j.Iiuiicip.tl n (•

írãcIjü7;
O patacho nacional Tres Amiqos sa-lnr.i no dia 6 de novembro iirp eteri-ve.mentc : quem nelle quizer carregar

dí,rc]plea,Roch?' L°Pes& Leite, niados Pescadores ,n. 32. /.
_'V: -i«-'-a^i_«-j.UWiiax_íAs.tt__a__a»*»tt'^rs_ - *am_^IíMCí0sr^___3

y1^"?,? 
uni b,om crii"!*-'11 'iue serve para ca*ade vaimha ou de rapaz solteiro? para Liar narua de S. Joson. 13. w'¦tJ

ALUGA-SE 
a casa da ruTd"õT_?êTizfís"ii; _»,*, p, n Bdo morro de Sanla Theresa : a chave está ua casaimmediata, e trata-se na rua de S. José n KO so-

brado. ' ' 
,

ALUGA-SE 
a chacaca e. casa 

"da 
rua d .Engenho-

Velho n.71. tendo agua do encanamento e muitobonita vista ; para tr.-it:;r no mesmo numero sobradinho ou na rua do Rosário n. 26. * /.

ÃLUG 
O-SE as casa*. Assobradada . da m _'__ f.,"~

darahyns. 10 P e 10 G. ; traKê na „_d Rolsano n. 26
a LUGA-SE para casa do. familia capaz um casal«sem filhos, brasileiros, o homem é cozinheiro e amulher engomma. trata de crianças, etc • ouem orecizor dirija-sea rua do Costa n 20 loja (

REVISTA
NEV-YORK, 16 DESF.TEMI1R0.

SEMAKAt DO MERCADO DE CAVE.

Io Rio o de Santos aMxistencias uo
Setembro . •

Entrados até hoje

Vendas da semana
Éx.isU_ncias do Hio

Seteuihro • • • .*
o das outras procedências

«.» de
Saccas.

117,180

•^r,r.v:j_ijgT»iia:-i'------*---^---'.-^^

5 continuão com tendência de subida. As vendas de
cale brasileiro por tudo o mez de setembro forao de
eèrca de go.oüo saccas, e ultimamente vendòrão-se
m ds 16.000 suecas fluetuantes Faz-se muito sentir
a falta de. boa escolha de café do Rio e de Sartos.

Cotamos café regular ordinário do Rio de. Janeiro
0 7/8, 7 1/8 í-chillinK*. banco.

2SZ2XJZX**£Z2S?ZXSZ^i

Janeiro 45 300 saccas o

do Santos a i»*> de

Total

117.ISO
7,i*07

10*1.1.7 3
'_*. _*;;<»

K.O 232
et-., bomCotamos o café do Rio superior r

21 l/i cts.. ordinário a _ii
gulares a bons de 21 a 21 1/2

pro-
bai-

i 22 I

A ._.._ cts , regular a
cts.., carregamentos reg
^Durante 

a semana passada houve uma boa

cu -i imi"» o cale do Pio, tendo os possuidores
xad s--uL pr.-t nçõw de 1/2 et sobre todas as
-..:;'»S,;Í1:'-""',-'l»7f,-»»":":i;:;
..:,,i^;;,!,,,«.i-,o2..«.,ri-7.;i»;.i;;^|

eVmtv\!l"viíríiS; n fl cU. Oraerca-I

»,--,

1.96*2.
1861.
1860.
I.S50.
185S.

Em ser cm
1862.
18 1.
1860.
Í85Í).
18Õ8.

Assucar.—
'', mas. ap<

lin-

.nea. I*.:n setembro lindo
saccas e 2_i0 caixas de ns-

ila iii até 15 i '2 marcos banco

da factura pelo ia haver uma boa procurado fecha firme, continuando
EXISTÊNCIAS OF. C.M-K 1><> RIO.

,, . ,^ n-,itimore - • • 30,000 saccas•.Setembro io :¦!ll'*'"r-;
u i3_pinb»ielphia.
„ 16—New-York .

Vi

000
109,373

Total .... 139»

IDEM, 23 DE SETEMBRO.
st-matia! do mercado de café.

Revisi

KxistenciasdoíDOcdeSanlosalGdesc-
tembro .._'¦".*"
Entrarão a\.6 nojo.:

Pelo 1'nditic ...••-'
> lloznrd
u Ktninn ...-•••
ii líaushee por cabotagem. . . •'
« /. 6". .S/if/ipardporcabotagom. -• *"

Vendas para o consumo

Existências do do Rio e -Je Santo? a 23
de setembro * *

De outras procedências
Total . - •

Cotamos o café do Rio superior, a 23 cts
^2 1 -. et.., rei
carregamentos

Esperão-se do Pio d
..mios 4't.OOO ditas.

Importação de café. até fins de setembro

66 milhões de libras.
.7 »
i;8 »
ti i 1 

'2 »
50 1/-2 »

ie setembro:
. . 12 1,2 milhões do libras.

. . 18 »

. . >>
. . 10 12
. . 14 1 -s >> »
O assucar conservou-se em boa posi-
zar d., transacções consideráveis es

eos não soflVérão mud
idírão-se cOrca tO.OOõ

sucar mascavo do Pra
as 1(0 libras.

Importação de assucar ale fins de setembro
1862 44 1/4 milhões de libras.
iS.il 47 ')
ISCO 34 1/2 »
ISSO 40 i/2 »
is;;s 34 14 ¦>

Em ser .-m fins de setembro :
186*2 7 3|4 milhões d
18('.t i-4 1;2 'i »:
1860 10 tp2 >

11 _i2 >
2 '.i\í i

Durante, o mez de setembro
râo-se cerca de 9-0 pacotes de tabaco
ultimamente 91 pacotes de tabaco avariado, termo
médio, a 6 9/16 schillings a libra.

Cotamos: Tabaco patente . . 8-13 schillings,
1» qualidade 8-8 3/4 »
2a dita . . 7-7 i/2 »

Algodão.— O mercado de Hamburgo seguiuexac-
tamente os movimentos do de Liverpool, e todas as
vi ndas durante setembro só forão do cerca de 1.000

22,388 i bailas. Depois da chegada das ultimas noticias da
l Xmerica, predomina melhor opinião em favor desse

) /-.nero. mas não houverão transacções por Llta de
103,894 '
48,872|

lo2,"*66 ;

libra:-.

Saccas i
I

109.373

3.231
2,211
4 200
..,0154
1,603

126,282

18uíl
1X.Í8

Tabaco. vendo-
do Brasil, e

3o5Ítb e de entrada directa. ou indiretamente
/Vj-ínoS.—- No fim de setembro o mercado de couros

s ¦ to *l£

bom
ar a 52 cts., ordinário a 21 1/2 cts
csrulan a b-ns de 21 Ii2a22cts. í cisão. Vendôrão-se

ou menos frouxo e manifestou-se boa dispo-
compra ; as alt-is exigências dos possui-

.-, ii/crão eom que os transacções se
dores, porera••• ^^..-.riniünt». da mais urgente pre-•-Ju/issen, ao W»?™™^ i6,000 couros do Rio-

sição pur..

mercado para o cate do Rio, esteve ir
-emana passada, e abaixa oe i\i et. j

ultima revista, foi plenamente smado durante a
mim ani- | Gmnde do'i= ul a 11,000 do Rio do Janeiro

Cotamos.

Couros «Io Rio Grande do Sul. seccos 8 9 schil-
tib*a.Lni__ 

lÍMrí.sadtio* Brasil! 5 \]t n i{2 libra. i O movimento da entrada e sahida do assucar nos

O cnSo snsientnu os seus nltimos preços, mas armazéns da alfândega durante o moz passado foi

js dignas de menção j este:
s pi.spuidi.ro.. e.vsem preços el

)S. s

mencionada na no
reeobraua iu> fim. .

0 total das vendas para o consumo elevou-se a
«22,388 saccas. íiieiunido 2,868 de Santos p<ü o An-
imLauríe a 21 cts., 1,705 pelo 11'*- «• *. wf" *. .,,, ._.„ . ,. . .
"I cts 1 *í00 doIo dito ;- 2i 3/4 ets- ex navio -. 4.0u0 ¦ sem trai.s..cço ,
velo Leighton?a Sete? ê l 664 pelo CreU-et a !H« Jacauanoá - O. possuidore.. ,-s•a-ra preços ele- J
cu a dinheiro (carregãuiento pelo Bomjhee àe Bai- vados e , „ lVmprad.ores m. ''T^aaT^e

timore): 1.603 pelo L S. Sheppare de Baltimore a Em seteml.r.. v-n.!orao-so ceie. de U,0.000 libw* e

22 et-», tx navio, 1,600 paio Nantilus a 22 cts., 3,280 j entrárão 400.000. Em ser. cercado 2 milhões üe

metade da carga pelo Gaivgesa -ií eis., 2,017 mfita-Mibws.
de. da carga pelo Dodo e l ,83" metade da carga pelo gvhbios.
Paul August a preços reservados. Comprãrão-sepor g0fore Londres, 3 mezes de data 13 marcos 3 i/4
especulação 2.-.2.> saccas, sal.'o pelo Lnragen Lo-\ scjipor £. .u..,/() curt0, 13 marcos-S 1/4 p-iri*.

nlzen,e 4,000 carga pelo D. .liinoa 21 i/4 e. 2t ¦¦/-. . Sl,i,,ft psrjs A mPzes de data, ioi i 4 francos por
I tOO marcos banco; prazo curti., 1S9 3[4 francos por

100 marcos banco.'. Sobre Lisboa, 3 mezes, 46 lp. schillings hanco
5 por 18-

Descontos 3 3[i - 4 i\i

Não C"nstào transacções dignas de referir-se.
Os a«sucares de Pernambuco pertencentes ao car-

regamento do Amalia I, são bastante inferi, res por
serem de resto de safra, não obstante esta circum-
tuncia de. certo terião havido algumas transacções
se os possuidores fossem menos exigentes. Cota-
rno-los :
Branco 1^950 a 21.200
Mascavo H.800 a 1S750

Xos das outras procedências por emquanto nada
p-demos dizer, porque ainda não forão expostos no
mercado, comtudo os preços não pedoiãõ variar
muito da nossa cotação.

Cafk. - Vierão por Lisboa 367 saccas. A barca
Acliva, do Rio, conduz 20 saccas c i barricas.

Pequenas vendas a 3SS30.
Corn s.—Entrarão >la Bahia, na barca Douro

180U, Latira 1200 eRestauração 568.
A barca Activo, do Kio conduz 548.
Venderão se 6S43 seccos do Rio Grande, peque-

nos. a 18o réis. 002 ditos, grandes a 160réis, eS82
da Bahia. ...

0 mercado conserva-se em apathia pnro os do Rio
Grande, de maior peso, porém os pequenos obtôm
fácil venda. Destes o deposito é insignificante.

Fvrimiv i>f. i*(o. - Vierão da Bahia na barca Dom
ro 57 barricas, e por Lisboa ^20 saccas. A barca
Activa conduz 350 saccas e 10 barricas.

i\à-.» houve transacções.
KXPOUTAÇ.ÃO.

Azeite.— Regula actualmente v>8 o almude, preço
que: tem obtido no mercado as ultimas remessas.

<_;aIj. _ Cotação do grando COS, do miúdo 408 o
milheiró. ,

Deposito do primeiro 70 milheiros, uo segundo
150.

Vinhos.— Pouca animação so deu r-m nosso mei-
cado. Apenas houve insignificantes vendas nos ue
exportação.

As nliiiiias noticias do Douro são de que os vinhos
da presente novidade serão de excellente qualidade
porque o tempo tem favorecido muito as colheitas.
Dizem tambom qne tôm continuado a haver algu-
mas transacções, nã.*- em grande escala, c que n

preco dos vinhos bons tem regulado de 40S a 60».
Exportarão-se ?io m._ de agosto

Litros.

Vinho dei" 1,249,6 2

Forão manifestados pira deposito no refe-
rido mez

Vinho de I» 43*147
Existência nos armazéns do Porto e Villa Nova de

Gaia, cm 31 do referido mez
Litros.

Vinho dei- 36,225,739
LISBOA, 12 DK OUTÜBBO.

Be. 28 Je setembro a 11 de outubro.

Assbcau. - -Y nhuraa reducção soffrôrâo os pre-
ços.Todavia, observa-se mste mercado maiorfrou-

j xidão. Não consta que sc tivessem effectuado ven ias
importantes, o diversos possuidores, em consequen-
cia da mfi situação do assucar no mercado, retalha-

j rão algumas partidas." 
¦-¦'-¦

Para o Rio de Janeiro, 340 barris.
ii a Bahia, 66 barris.
» o Pará. 7ò barris.
» o Rio-Grande do Sul, 25 barris.
» Loanda e Benguella, 20 caixas e 84 lutas.

Sai..— Embarques r-gulare.-. Desde a sahida do
Bé.arn até hoje ás 3 horas da tarde, as embarcações
despachadas conduzirão 17,395,572 litros :

A saber:
Para o Rio de Janeiro (em 2 navios)

Pará .... » d » .
Rio-Grande do Sul ....
Loanda e" Benguella. . .

Terra-Nova
Calmar

.\risli-he\v_t_ind
ii tiotteini'Uig.1

Í_PVinhos.— Sem alteração. Eflec!uárão-se vendas
règulares para consumo e pura exportação. Desde a
siiiioa do ISèarn até tu je ás 3 lonas da tanie, as
embarcações despachadas conduzirão:

Porá o Bio de Janeiro 47 pipar, 3 meias ditas, 130
barris, 2'» caixas e 190 ancoretas.

Para a Bahia 17 pipas. 97 barris o 10 cairos.
Rara o Pará 10 pipas, 10 meias ditas e 388 barris.
Para o Rio Grande do Sul 45 pipas, 18 caixas e

300 barris.
Paia Loanda e Benguella '.» pipas, 192 barris, 60

caixas e. 20 ancor.-tas.
Para tl-mbnrgo 27 banis.
Vijíac.ues. — líffectuáiâo-se transa.çoes regula-

re_s para consumo o para exportação sem modifica-
ção nos preços.

Depois ua" sahida do Béarn até hoje á tarde sa-
hirão:

Para Loanda e Benguella, 6 meias pipas e 57
banis.

Para o Rio de Janeiro, 42 pipas c 3o barris.
Para o Pará 10 pipas e 91 bjrris.
Para a Bahia. 35 pipas, 38 meias pipas e85 barris.
No mercado de fundos e papeis de credito, _ão

estas as ultimas

Farinha ue tiuco.— Entrárão hontem de Haiti-
more 2.030 barricas, que ficão por vender com as
duas cargas de Trieste e alguma franceza ; desta
vendeu-se alguma a -25,. a barrica. As existências
são de pouco mais de 13.000 barricas.

Pai..- Retalha-.se a 500 •* GOO rs. o alqueire.
Vinho.— O rfo Lisboa ciitoúa a retalhar-se com

diffieuldadc. a nossos preços.
EXPORTAÇÃO.

Assucar —Vendeu-se algum do mascavado dc
IS850 a : 8 a arroba : do branco ordinário pouco ?c
vendeu de 2/j3õ0 a SfiíOO A'->iim lino quo app.ro-

49,628 ceu vendeu-se p.»r maiores preç.s para o sul e p;_ra' " ' ¦ Vendòrão-se i 000 saccos do mascavado
irroba.

Algouâo.— Vciiiiòrãn-so p^rto dc 600 saccas do
jde dentro a iü;-i o 195600a arroba.

Cave.—Houve a continuação do leilão da outra

Litros.
678.960
358,600
263.:;0-í

82,800 j Portugal
231,840 í bruto de Nazareth a 1S500
24.840i
49,600 

"

COTAÇÕES OFFICIAF.S.

Inscripçõcf

46 1/2 a 46 3/4
40 i/2 a 46 3/4
44 7/8 a 44 5/8

2
a 4

12 a 17
26 a 28

ri
Cl..

Existência dc cale do Rio :
etemhro *20. Baltimore .

20, Philadelphia
23, New York .

22.000 saccas.
ii ada.

103,894 »

Total. 125,894

IDEM, 20 DC SETEMBRO.

Dinheiro.—Abundante.
Otmo.—-20 1 4 u/o de. prêmio.
C\miuo.—Frouxo. Letras de banqueiros __ 132 %
Houve tambem grande excítação aos mercados de 

j _
fundos públicos e de ouro.

Aioouão. — Sem animação Middling upland
57 1,2 eis.

Farinha i.e tbioo — ?>Iuito firme.
l'..\ti:". - üduitü firme.

IDEM, 27 DE SETEMBRO.
Dinheiro.— Abundante.
Dcuo. -ei a 4 °/o do prêmio. ••Cambio.—Letras ile banqueiros 132 1 -2 a 133°'.,.
Fi.xnos i'1'iu.ie.'is. — Subindo.
Algodão. — Fr. uxo, Middling upland 56 1 - cls.

IDEM, 29 do SETEMBRO.
Dr. hei ro.—;-In nula nte.

cotados, mas nao ha

l* - •* -M- /o
DESPACHO TELEGUAPU1C0.

Hamtnrgo, il de outubro, ás 8 h. 30' da tarde.
"\ Gêneros 

do Brasil.

Não ha íK-ijliuma alteração notável depois do
dia 5.

O café sustenta os prmi
transacções dignas de reierir.

No assíicar. cacau e couros tambem nada ha que
encionav. O mercado nestes Ires artigos está f.dto

ue animação.
IIAVRiS, 4 DE OUTUBRO.

DE -.6 OF. SETEÀIBKO A 3 DE OUTUBRO.
í r.-vc- __i._r.rt.er dns imnoriantes transacções das

¦— •T' •— -

'H r»í "2 ,5 ri

Existião no (lia
]•• de.agosto. 1-201 1334 ti:"! 2-.1 5374 36567

Kn trarão em
setembro • Soo 17 — — 377 427-* >

Somma. . .1501 1351 111 281 573140841
Sahirão em

sol. mb-.-o . 174 K.O — 92 1150 7a52
Fie;»rão exis--

tindo no dia
io do OUtU-
bro . . ¦ i:.-r. 1*201 113 i8_9 460132780

?xportaçao, a qual ape-
saccos

Cavk.— Depois das imponantes transacções
llimas semanas _) mercado tornou-se um pouco

! N.i schida vai incluída a ri
I nas coustou »!e 13 caixas. 200 barricas e 7S0

Os supprimentos recebidos forão estes :
Do Rio d..-Janeiro, peta galera Amizade, 85 barri-

cas e 546 saccos.
Do Pará, pelo brigue Ligeiro, 50 caixas, 1 barrica

e 80 saccos.
Da Bahia, pelo patacho Flor de Varia. 33 caixas, j
Do Pernambuco, pelo brigue Bella Figueircnse,

3333 saccos.
Do Maranhão, pelo patacho Boa-Fé, 2S caixas e

94 barricas.
De Caho-Verde, pelo brigue Saudade, 131 feixos
De Liverp- ot, pela escuna Qucen, 36 barricas, e

pelo hiate Carolina, 100 barricas e 350 s.ccos.
Desle o dia i° do actual mez ate h<\ie. ás tre

de assentamento,
juro pago até ao fim do Io se-

^ mestre de 1862
Coupons idem
Certificados
Titulos de divida publica (antigos)
Titulos de divida publica (azoes)
Titulos de divida publica ( das

tres operações)
Papel-moeda

PERNAMBUCO, 27 DE OUTUBRO.
REVISTA SEMANAL.

Câmbios.—Regularão por £ 20 000 os saques da
semana, a -í7 e 27 1,4 d. por 18, sobre Londres
355 rs. por f sobre Pariz, 675 rs. por M. B., e não
consta houvesse saques sobio Portugal.

Algodão.- O desta província vendeu-se de 20S a
20.*.: 00 por arroba, não tendo havido venda do de
Maceió e Parahyba.

Assucar.— O branco vendeu-se de 38600 a 4§200
por arroba, somenos de 3#;.00 a 35-400, mascavado
purgado de 2#í00 a 2S500 e bruto de !.19Í0 a 2,1150
por arroba.

Aguardente.— Vendeu-se a 55Í* a pipa.
Bacalhâo.— Em atacado obteve HS300 a barrica,

e a retalho do ii# a 13/}, ficando em ser 5,000
quintaes.

Ci vv..— Vendeu-se de SS a 8$500 por arroba.
Carne secca —A do Rio Grande vendeu-se de

18 a 3S500 por arroba, ficando cm ser 42,000 arre-
. bas. Nao ha do Rio da Prata.
| Farinha ds trigo.— A de Philadelphia e New-' York, vendeu-sc de 2!# a 22S a barrica, de Balii-
[more a 20S. do Triestre de -25,. a 2G§, e a daCali-
| fornia a tOS o sacco do 100 libras; ficando em scr :
j 3.00o banicas da primeira, 3 0'>0 ia segunda, 1.100
i barricas da terceira, inclusive uni carregamento en-

trado nesta semana, 2,000 da quarta, e C00 saccos
da ultima.

Vinho—O de Lisboa regulou de 200S a 2303 a
pipa do tinto, e 2303 a 200.1 o branco.

Pe-*coxto. — O rebate de letras regulou de ÍO
a iS oin.

Fhf.t_:s. — Paia o Canal a 46-6, e para Liver-
j pool 30 pelo lastro, e õ\S pelo algodão.

Alfândega.
Rendimento dos dias 1 a 24
Idem do dia *5

semana, onde apparecôrão 1,100 saccas sendo parte
de Caravellas e de. dentro: forão ai rematados pelos
mesmos que as tinhão ali levado, e por isso não al-
teramos os nossos preços.

IDEM, 29 DK OUTÜBBO.
CÂMBIOS E METAES.

Londres, 27 i/8 a 27 i. í d. por 1,1.
Paris —
Hamburgo —
Lisboa—
Doblões hespanhoes. 29,1500 a 303.

» da pátria. 293.
Peças dc 63400 velhas —

s de 43 —
Patacões brasileiros 2S000.

» hespanhoes 23.
» mexicanos 1,1960 o 2,1000.

FRETES.
Bremen e Hamburgo.— 40 a 45 sch.
Gibraltar.—
Gottemburgo—
Canal e porto inglez, 25 a 33 sch. por ton.

• Continente, 50 sch. por ton.
j Liverpool.—32 172 sch. portou.New-York—
j Marselha—

Londres

ggcBgejnjg^t>r<ae__E^'?ti*^-Sgffi gj

Silve-
SgSi^-i---------t-----JliiijL li» J'_«^^<a^p3mi^Kyy___wM^_g__M»

Rio-Grande — Pat Barros I, 261 tons., n:
rio da Silva Gallo, equip. 11: c. vários gêneros
passag. Luiz Garcia Soares de Bivar.

Cabo-Fiio — Pat. .9. Sebastião, 58 t» ns , m. Fortu-
nato José dos Sanlos, equip. 6 : em lastro de arèa
e gêneros.

— Esc. Sfjjim Aníonio, 38 tons:, m. Vicente Fer-
reira de Jesus equip. c< -. c vario= gêneros.

Macahé-Pat. 'Provador, 97 tons., m Antonio Pinto
Neves, equip 7 : e. vai ios gêneros ; passag. i cs-
ciava a entregar.

Ubatuba ap Parahi/ba. 104 lon? . m.
-ros:

.1 C. d»*
passag

37 1/2 a 40 sch. por lon.
Alfândega.

Rendimento alé o dia 28. . . . 462:0223605

(Diárioda Bahia.)

VAPORES A. SARIR.
Mor TÉvinÉo s escalas, vap. nac. Tocantins, ri*.

dia 6 do corrente, ãs 3 horas da tarde
!'or.ii>çi po r-iot-T. «ap nac Oyapoek, no dia 7

do corrente, ás iO horas da manhã.
Sootrampton j? escalas, paq. ing. Oneida, no

dia 8 do corrente ás 8 heras da manhã.

VAPORES ESPERADOS.
Rio da Prata, paq. ing. Mersey, até 6 do cor-

rente.
Portos uo Sul, vsp. n-ic. Brasil, até 5 do cor-

rr-nte.
Portos do Norte, vap. nac. Paraná, até 16 do

corrente.
*<Z-_%-ÍW.í^Ot--_:.'-í_-_ir ;_-JT-^-.r^---^_**--s-_;_'_i*_ri >.___)___'; ía<-£___(-_ i_a_j* ;:

EXPORTAÇÃO.

306:6853765
5:1103320

= mais colmo nos nítíraes oito dias: tivemos porem ]10ras da tarde, o movimento da entrada e sahida do
| ainda uma ir-a procura cos preços continuarão a assucar na alfândega grande foi este:

\ mostrar tendência para uma subida. Q
Jj Oo Rio vendòrão-se 723 saccas .iãi lavado, dis- .3

i ponivel de so .1 87 frs. « 50 cts . 531 ditas a chegar,
, a 00 f:s. e 50 cts. o não*-lavado, o a 10<> fr. o lavado
j 174 ditas lavado disponível a 108 frs.

o
l._

.
Orno.—23 1 2 ie prêmio.

DE OUTUBRO:!
Caví:.-

IDEM, 8
. . . -.•'¦ ¦¦•: . |.ir..s.iel..-.n.pi-.i..-* í:í*> 3',.».,' {:"'<~0 mercado esteve pouco animado. Desde

.Grande anius.v.-ão nos mercados de -.o.-.--.-.'- «-lodia 4 docorrente venderao-se do cato do Rio aoe.
feiT-o, fundos públicos, miro e cambio ; o-
subir;... 3 a 4 "|.. o continuão a subir.

A1.6OI.Â0. — Frouxo. MiddlÍDg upland 57 cts.
Faiumia nE Tiucio. - Subiu de 5 cts.; eom ten

dencia de mai. r alta.

^Iz*!? ^ j nas 432 saccas a 90 fr. e 03o ditas a chegar a 91 fr.
pi-muro. (50cts_

Cafk. — Sust tita-=e.
Assi car. — subindo.

MARSELHA, 4 DE OUTUBRO.
'Cave-— Depois das transacções importantes que*___ _rali-;'itvi* n. semana passada, o mercado esteve

pour . animado, ]ior falta de existências. As quali-•dade» fmas e de bom gosto sãn nada vez niuis es-
cassas e eni conseqüência mais procurados.

Venderao-se em revenda 1.200 saccas do Rio de
85 a 01 fr.

Soubemos no ultimo momento da venda de 3.600
saccas do Uio, a chegar pelo Vemcn ú 88 fr. os 50Kihi^r. dsseonto 2 " „ a 4 mezi s

r.hegSrão do Hio ptlo Camilo Marino l.».i35
saceas.

DT.SPACIIO TIXEGRAIMIICO.
Jdem 12 de outubro, ás 11 li. e 45 m. da m.

GÊNEROS DO BRASIL.
Aj GODÂo.— Cotação média dc hoje, fr. 330 por

ÍO kit 
'• livre de direitos.

\ssi '(as Typo hollandez n. 12, fr. 25 por oO kil
Borr VCÍIA —Sustenta o preço de fr. õ, £0 por kil
Cve-r ro para- — Tambem sustenta o preço de

•n

o 2

P-.-S

Caixas..
Barricas.
S3CCOS ..
Feixes..
Gigos...
Paneiros

1.3Í7
4.601

iii J04
3i0 321
009 1.838
lál 13

1.334
4.59o

35,150
1,319

189
113

animação neste a.iigo, lo-fr. HO po f 5l? kil.
Cai-k.- -\-ío i'.n grano»;

davia ns preços su-Jtenlão-st.
Couro:/. -I .Este ge_ ero vai melhorando. Ha tran-

saecões.

PO BTO, 11 DF. OUTUBRO.
fiE 27 11 }. SBTEMRR0 A il DE OUTUBRO.

Importação
Asstjcar. --Os supprimentos forão: pela barca

Douro., daBsJiia. 2l7*caixns, 20 barricas e 78 sac-
cos, ti pela ba rea Latira, da mesma procedência, 337
caixas.

Est :s nav'ios achão-se cm descarga.
j lloiit'iii p_ntr&rão a barca Restauração, da Bahia.

., |Cym 378 ca-«as, 6 feixos, U barricas e 113 saccos, e
L.AKR.—Desde ..leilão na Hollanda em meados dela barca .-li ja'i*a, úo P.io de Janeiro, com21 caixas

setembro, tem havido e continua uma boa r regular | e 7 barric js

HAMBURGO, 6 DE OUTUBRO.
BOLETIM COMJIEUCIAL DO NOSSO CORRESPONDEXTE.

As transacções foiã 1 muito animadas no decurso
das duas ultimas semanas, e os preços mostrão len-
dencia do subida.

 32.989
 i,20t

189
113 —

Na sahida incluímos a reexportação de lü caixas
que sabirão para Hamburgo.

Café. —O do Rio soffreu algumas mducçoes, em
conseqüência dos supprimentos que tivemos. Os das
nossas colônias porem obtive;Tu alguma melhora
porque quasi todos passarão a segundos mãos.

O**movimento de.te gem ro foi grande, e quasi
todo para eiobarque Os preços cotudos, especial-
mente os das colônias, ficão firmes.

Os supprimentos recebidos forão:
Do Rio de Janeiro, pela galera Amisade, I7S

saceas.
De Cabo-Vcrde, pelo brigue Saudade, 27 ditas.
Desde o dia i ató hoje à tarde, o movimento foi

O seguinte:

3H:S02S0S5
Çúi'j riüdePernambuco )

BAHIA. 20 DE OUTUBRO.

REVISTA DO MERCADO DE 18 A 25 DE OUTUBRO
DE ií-Oi.

-:M5_--.''iÇÕES _.!.a--__Ga_ií};.S Í.0 DJa 31 £.fj OUTUBRO.

Montevidéo — Rrig nac Alfredo, de 216 tons ,
consigs. Joaquim L'"pus ae Carvalho o Comp. :
manif. 152 pipas de aguardente, 320 barricas do
o-socar, 9 sacc-s de cac.io, 247 rolos de fumo e 5' caixões do doce.

Antuérpia —Brig. hanov. Vercinigung, de 268 tons.,
consígs. ?doslo Lackemann e Comp.: manif. 3,057
saccas dc café.

Aracaju—Use. oldcmb. Clara Wilhelmine, de 304
tons , consig. Josó Antônio de Figueiredo Junior:
segue em lastro.

Rio-Grande—Pat. nac. Barros I, de 26i tons,
consigs. Victorinu Pinto ue Sá Passos e Comp.:
manif. vario* gêneros.

Europa por Santos—Barca mm. Rocha, de 357 tons..
consigs Rocha Lopes a- Leite: manif. vários go-
neros, devendo carregar mais em Santos.

Paranaguá - Barca nac. Carioca, de 269 tons.,
consigs. Rocha Lopes & Leite : manif. vários ge-
neros.

Buenos-Ayres-Barca amer. Brothers, de 224 tons.,
consig. Marcellino Pereira de Medeiros : manif
582 barricas de assucar, 125 saccas de café, 724
•-•dos de fumo. 75 pipas de aguardente e 2 caixões

I de doeeí
| Bahia Palhab. nac Ribeiro 1, do 230 tons., consigs.
| Ribeiro Guimarães o Comp*. manif.
I neros.

Freitas, equip. I5-. o.
Leandro José dc t\ranj".

Rio de. S João — Hiate Tiinla e.Um de Oulubro, 101
tons , m Joaquim do;; S-.nteS, eqnip. S: ern los-
trodoaiòa o f_,enerns.

Campos—lamba S João da Cru-.. 39 tons., m. Do-
mingos Nunes d<* Souza, equip. '. : c. carvão.

Sum. Nova Sorte. 77 tons., m. Domingos'lei-
xeira Si ates. c,i.ip. 7: c. lastro de pedra e gêneros,

Pai. I». Pedro V, if.R tons., m Antônio Cândido
Augusto, equip. 0: c. sal e gêneros.

Mangar.-.tiba — Pat. D< us Amigos 110 lons . m. José
Rodrigues Gomes da Silva, equip. 10: c. vários
gêneros; pas-.-!*;!.. Luiz de Oueiroz Raposo, João
Antonio da C- s!a c 2 filhos menores.

Bonewnto — Som. /n/iuru/, 46 tons., m. Domingos
Barbosa de Jesus, equip. 6 : c. vários gêneros ;
passags. os portuguezes Alexandre José de Araújo
e Antônio Duarte da Veiga.

Itajahy— E*-c. Acácia, 9'i tons., m. André Pinto de
Campos Brito, ey.np. 0 : eoi lastro de areia.

Paraty - Pat. Marianna, 72 tons., m. José Antônio
de Oliveira Caixa, equip. 9: c. sal c gêneros-,
passags José Lourenço dn Costa, Antônio José
Vieira. Antonio Xavier Freire. João Cai los Freire,
José Luiz Campos do Amaral Junior o Joaquim
José de Lemos.

Itapocorohy llialeGragnatá. 65 tons., m Joaqnim
da Silva Santos, equip 6. Cm lastro de arôa.

Guaratiba—Sum. Nova Alliança, 36 tons., m. Ma-
thias Gomes dos Santos, equip 4: c corne secca;
possng. Firmino Gomes de Souza.

Campos — Hiate Nereyda. 60 tons., m. Júlio César
Antunes, equip. 5 . o. carvão e ferro.

Ubatuba — Sumaca Tentativa, 76 tons., m. José
Faustino Ferreira, equip. 7 : c. sal e gêneros.

Vap. ttwrla I. 90 tons., m. .1. B. da Cunha,
equip. 14: c. vários gêneros: passags. José Vi
cente. de Ubatuba Cabial, Fciix da Cru/. Campos,
Manoel Alexandre de Souza Guedes, Hygino An-
tonio de Cerqueira; os italianos L. Camastro, C.
Giudice, M. Torres e V. Ebolí.

ENTRADAS XO DIA 1" IIE X0VF.MBHO.
Snutamptone escalas—22 ds. e 08 hs. do ultimo,

paq ing. Oneida. comm, T. A. Bevis; passags.
j;i publicados no suppleraento.

Corumbá por Montevidéo e Santa Catharina— 7 ds.
do ultimo, pát. Pinto, 176 p.n-., m. Joaquim
José da Motta, equip. 9: c. farinha a José da
Rocha Souza.

Itapemerim —2 ds , sum. Alcxandinà, 71 tons.,
in. Alexandrino dos Santos Pereira, equip. 7 • c
Café e assucar a Carvalho Pinto Paiva e Comp.*
passag. o portuguez Júlio Pinto Rebello.

Bencvente :t d?., pat. Dous Amigos, 147 tons.,
m. Joaquim Gomes da Süva, equip. 9: e. madeira
a João Fernandes de Mattos; passags. os poi tu-
guezes Raymundo Fi-rn-iia, Francisco Ferreira
Veiga, e Justino Gomes.

Jerumerim por Angra -2 ds., pat. Despique do Sul,13í tons., m. Joaquim de Oliveira Torres; equip.'.<: c. café a Antonio J.isé Barbosa Guimarães-
passags. Jorge Rodrigues de Azevedo.

ciano Horta de Aranjo o { escravo; o im-lez J llJackson; r.s portuguezes Manoel Fgnacio FerreiraMartins, Henriquo Villaça de Araújo Veiga, JoséFrancisco da Igreja e t filho menor ; .l,.«é deürnpllns Ormond, Manoel Ferreira da Cunh.JiiM.moel Alvos do Castro, Demetri
11 colonos ali

mor,
Peixoto ; o i him Pedn
escravo.1, a eril.eg.ir.

. Ant.
imã. s

mo
e 4

ENTRADAS Du HIA 2 DR ..uVE.ill
Smiderl.in I • 50 ds., barca dinam

m. G. L Mi 11. r, equip. i .- cBusck o Comp.
Marselha p ir P..rl-Vendr<=s -

harea franc. Mario, 267 tons

Saga, 23(í lons
carvão á Estevão

intimo,
' qu'''o.np.

¦o us. do
9:c. vinho e sala Binoclm n-bion?^'':'m'
passags. 2 francezes e. 24 italianos.

antes- 18 hs.vap. S Pedro, 186 tonscapitac-lenenle Pereira da Cunha
v-rins gêneros ao barão de Mauá •
José Pereira Basti
Cosia. Jos

s /v,'/i'"* -'M' 'ons., comm. e
equip. 24 : o.

passags Cailn.""•..i-T.-.ra-DpVjmía, 
Silvae Callos ididrin-iips ni,... _..- .

Niòmçyef, Maiia l,liz_ í.sSanfi t , ri'™*0M. WeniJeling, sua mulher o Filho Ef.nn°francez Jose Legendro; o hesp.nho 
'MaSS°SÍn0

çalves; os porluíruczos J,)--ó Jnsmi n Ti _ i
ÉáEf" "»"«*•J - • "JfiTiíSBSí

- Guarapary , :. dp. p:)[_Duarte Ribeiro Pinto
llortense.

«»..arto It.h. it., !»,„,.. „' HE2J. ?^_^.™2"ÍSL*tuguezes Jose Joaquim Ferreira'Sampaio e j.séda Costa
Campos — 2 ds

Praça, equip
hi; Presidente. 93'tons., m. José

Macho & Campos'; 
™"?Je,MOS à companhia

Nunes. passag o portuguez Jo5.

Mambucaba—4 »ls.._u.n,i,.Pín,i^,;;Si,__:,™;;i,«»<!»--.(:-
a Jose Antonio Gonçalves Santos; '

Angra-i d., sum. /,«« Francisca-, 62 tons .„João Fernandes da Ceda ennin * ; ",,'"*'
Carvalho A* Rocha. ' l 'P* "* c- C!íf" «

Macahé i d

gerimos a Cândido T.
. • p'.'' A,a'ia Amalia, 70 (nrlcJ,-ao Jos.- de Oliveira Valnnna. oqiiip ra.

café o.

aPSgar.A,ban0 ^™^™S Fi'Sg&
Benevente - :t ds..

tons, m. José Frao. is.-o Ríhi
sum. Senhora da Penha, 04

ro, eqnip. 6: c.o Báptista Leite e Comp.
i de S. João 1 d., hiate VcncpAnv .*• ./ieeote José Vianna. eqnip « • f VaSs p T . 

™'
Jeronymo Moreira da\Z\iif Briío ^

* VÁRIOS

m.

sogmo p.l! ,1

vanos ge-

Ainda foi limitado o movimento do nosso mercado 11)ESPAcH03 ns exportação no oia 31 dk outubso
d^. 

SSSfriST asíimaí malvado, aguardente. | ««nj-N. g;d franc jjtó 
^ 

Monde : Decosterd
algodão, cacaufe café em leilão. As maiores vendas * ! raae? i:í0 ^uçoeiras de jacatandjí; A. Bino-

o o o.a
_ _o

extração, ao mesmo tempo que as entradas forão! Vierão por Lisboa ^-92*2saccos e 419barricas.sendo j ihora.
muilo limitados, d» maneira quo não res tao em ser {a maior ] jarte do carregamento do brigue Amalia 1. \ Desde a sahida do Béarn até hoje a tarde, os navios
senão 12 i(2 milhões de libras, e os preços porisso de Perne jnhuco. " despachados conduzirão :

Saccas do Brasil ? & 427 206 10ç)3 3)540
e Colônias. S '

Na sahida vai incluída a reexportação de50_> saccas
nara Londres.

Azeite doce.— Ila re.ular animação no mercado
e reatisarão-seV.ffriveis tran'*-3cções para consumo e

para reexportação. üs preços obtiverão ligeira me-

forão de algodão e caie
O movimento do nosso mercado de importação

tambem foi pequeno, consistindo em vendas a rela-
lho para as necessidades do consume, porque ne-
ubuma venda de importância teve lugar.

Melhorarão de preço o azeite doce e a manteiga
ingleza.

As entradas do estrangeiro constarão de 3 cargas:
uma de.bacalhau, uma de farinha de Baltimore, que
ficão por vender, e uma carga de carvão para a com-
panhia do vapores de Southampton.

Câmbios.—No principio de s.-mana alguns saques
se fizerâo sobre Lond-es a 27 d., mas no fim íize-
rã.»-sc a 27 i/8 d. por mil réis.

Xio nos con5ta de saques feitos sobre Paris.
Hamburgo e Lisboa.

Descontos.—O brinco da Bahia continuou a des-
contar a 0 por % ao anno.

As caixis s.m emissão descontáião de 9 a 12
por %.

Acções.— Venderão-se das da sociedade Com-
mercio c. m 21 c 22 por "fa de desconto.

Di caixa hypothecaria cora 3b por °[0 de des-
conto.

Da reserva mercantil com 40 por "[„ de desconto.
Da c:*.ixa filial cora 323 de prêmio

MOVIMENTO DO MEilCADO.
IMPORTAÇÃO.

Bu.auiao. - Entrarão 3 523 barricas: não o qui-zerão vender a 12,1 *. annuncia a venda a retalho.
Carjíe secca. — F.ntrárão do Rio-Grande i.83<

probas 
*, a existência desta é de 61,000.

che e Comp. 132 ditas de dito; E. J. Albe.t
c C»mp. 168 ditas de dito

Montevidéo — Na barca nac. Favorita: Machado
& Redondo 17 barris de mel.

BMBARQUKS DS CAFé NO niA 30 DK OUTUBRO.

Heymann e Comp. (Canal) . . 960 saccas.
Zignago e Comp. (Mediterrâneo) SOO »
M\ Lackemann e. Comp. (\ntuerpia) 705 »
Diversos (differentes portos) . 2Ô7 »

SAHIDAS XO DIA 2 DE NOVE. (PRO.
Christiania — Brig. norueg. üland, 3.*í7 tons

Johannes Carlsen, equip. 10: c. café.
Batavia — Barca sueca Triton, i.82 tons , m. J. M.

Rroft, equip. 13 : c. lastro dc pedra.
Paranaguá — Pct Emilia, 113 tons., m. .M.moel da

Silva Santos, equip. 7: c vários gêneros; pas-sags. 2 tilh.-s menores uo mestre.
Victoriá - P.it. Nossa Senhora da Penha, JC2 tons.,

m Manoel Joaquim da Posta, e.juip 9: c. sal e
gêneros ; passag. Bento Josó Gavino.

Aracaju - Brig. eSc. oldemb. Clara Wilhelmine
304 tons., m. C. H Hnsted, equip 7: em lastro
de arèa

Santos—V:ip. L,uia Maria. 304 tons., m. J S.
Ferreira, equip. 23 : c. vários gêneros: passa-s.
enmmendador João José do Azevedo Mello Pifada,
Francisco de Assis Castro e Süva. Jo.-é Rodoípho
de Freitas, Thomaz Duíles, Bento Joaquim Mon-
tiro, Carolinodo Lima Santos, Francisco Eugênio
de Azevedo, Christovão de Souza Martins. Vicente
Ferreúa Biltancourt Eoclídes. Carlos Xavier de
Lima, Mariano José de Oliveira, Leonardo da
Costa Barbosa, José Pedro do Souza Diniz José
JoHqnim da Silva Diniz. Manoel Baplista Amaral,
Josó Bastos Eerreira, D. Ignez Paula de Menezes,
Francisco José Pinto --. tua escrava, Joaquim Au-
gusto Bibeiro de Souza; osp-irtuguf-zes Fernando
Antônio Zamith, Manoel Felix da Co. ta, Domin
gos Ji.se Rosadas, Custodio José Pereira, Joaquim
Thinrga, Antônio Amaro Lopes, Antônio Duarte,
Joaquim Soares. Jo.é Antônio Báptista Salsa,

Matheus
ohespo-

mad.-ira a .1
Bio de S.T

Vi
a

- 1 dMpnt./_w_?iAtnc_1 K2 tons., m. .F.,-é \,..„. . ,Gavino : equip. 7 : c. madeira e gêneros a Ssi d., pat, Conde II l«4 tons., m. Anlonio JoséRibeiro, equip 8 : c gêneros a C. Cabral & CoâLpa^ags. Lino Manoel Gomes e B escrava\?*1

Entrou mais a fragata franceza La Pandore.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
EMBARCAÇÕES SAHIDAS DO RIO E CHECADAS

PORTOS.

Agoslo ií"! - Jane a Calcutá.
Setembro 18 ~ Jason a Triestre.

i» 21 - Valkyritn a dito.
22-Mathilde a Gibraltar

Constantihopla.
« 23 -Constância a Constanlinopla
I. 23—M<s*iliotea Marselha.
« 2i—Alerte» dita.
« 23— CateJi-Mea Falmonih.
« 26 — Caroline a Stockolmo.
¦» 27— Cavallo Marino a Marselha.

27 —Friede a Gibraltar
» 2S —Frcnce e Chili ao Havre.
« 23 -Jules ao dito.
« 30 Camelfordíi Liverpool.
« 30— Dora a 'Falmouth.

30 Agiles a Gravesend.
Outubro 1—Amisade a Lisboa.

1—Aro be a dilo.
I. 1 - Oro a Antuérpia.
ii 3— Char.cc a Gravesend.

2 - Paq. Tyne a Southampton.
3 lie mina a visiade Falmouth
4 -Vap de guer. inglez Ober, n a Lisboa4 -Ceres a Falmouth.

">—!esara Antuérpia.
5 -Elisabeth Ronneberg a Falmouth.ii ft - Activa ao Porto

27 - Paq Crnzrir do Sul a Bahia, seguiuno dia 23. °

ti desde o i° do mez 140,861

Na pauta semanal de 3 a 8 do corrente houve as
seguintes alterações :

Café bom 6S340 a arroba.
Farinha de mandioca . iSlOO »"registro do porto?

SAHH-AS NO DIA 1.°

Antuérpia Brig. norueg. Vereinigwng, 2GSton:-.,
ra.-R. Wehlen, equip. 9: c. café.

Bahia — Barca Imperatriz Vencedora, 342 tons.,
m. Augusto César de Sá Pereira, equip. 12 : c.
varies gêneros; passag- Emilia Maria.
— Hiato Ribeiro I, 230 tohs., m. João de Deus
Vieira, equip. 9: c vários gêneros.

Paranaguá -Barca Carioca, 269 tons., m. Cândido
Lopes Moutinho. equip. i't: c. vários gêneros;
passags. a familia di mestre, Joaquim da Costa
Cordeiro e. Antonio José da Silva Graça.

José Maria. José Domingos »la 0- sta
Coelho e Francisco Antônio Lourenço,
r.hol Agustin Cnqmyo; os americanos 

*D. 
II. Sam

pson, C. D. Dully, J. T Sinms e Ií. C. W.
Jackson; o belgaT. Desenfnts, a prussiana He-
lena D>?tro, 1 irmã de caridade, 3 escravos a cn-
t;egar.

Pernambuco Brigue poit. Improviso. 284 tons ,
Bi. Jose de Avellar Pereira, equip 9: em lastro
de agua.

S. M.v.heus eesc .las-pr.q a vap Juparanã, comm
J.M. Barbosa: passag. Dr D.-niel Accioli de Aze-
vedo, João Alberto oo Couto Teixeira, Francisco
Ladisláo Pereira,Agostinho Ferreira Pétra dos San-
t.s e sua famüia, João Francisco Lopes da Costa
João de Loyola e SiL'a, João Jaeintho da Silva, Ber-
nardino Francisco da Silva, João da Süva Araújo,
João Chrisostpmò dè Carvalho. João de Almeida
Brandão e Souza, José de.Soüza Vieira, José Bar-
bosa Pereira Espíndola, José Gomes de Azambuja
Meirelles. Jo?é Francisco de Lelfic florta, Antonio
Alves de Azevedo e I escravo. Adalberto John* è

EMBABCAÇÕE3 SAtlIIUS PARA O UIO.
Setembro 20 — Naomi. de Liverpool.

» 20 -Mantura-, de Cardiff.
ii 24—Rébecca, de dito.
.1 2*; -.lriTic A'a?/ de Liverpool

27—Je.une Fmnce, de Bordéos.
29 - Morgarclh Kingth, de. Blvth

» 29-M'Leod, de Liverpool.
30—Imperieuse. de Setúbal.

2 - Hiram. de Lisboa.
li—Carioca, do Havre.

Júlio, de Lisboa.
7-Mary Ann, Bruford, de Deal
7—Salmon, de Liverpool.

— Europa, do Porto.
10-Pnncess tou-íse, de Lisboa

Outubio
»
d

NAVIOS Á CARGA l'.VRA 0 RIO.
Em Hamburgo, Schoen, llygojá, Elisa Schmidr.Ingeborg e Henrit. '

¦ Em Lisboa,Ostende, Moria. Activo, TaruioSiFu
lhos, Lias dór, Lusitano e Sevaln.

Borges,
Olinda,

No Porto, África, Silencio, Ferreira
Oliveira, Lima I, A,iel„ide, Sova Fama
Venturosa eMonteiro II.

No Havre, Petropolis.
Em Liverpool: Geffrard, Elisp, Heindal, Caro-

live, Hàimlotã e Siloèrcraig.
Fm Londres, Konagona, Mitlctoe e P C EEm Glasgow, Ida S.
O Linlin, capitão Lulharn, de Lomires para este

porto, arribou a Plymouth no dia 3 de oulubro comagua aberta, tendo lançado ao mar parte do carre-
gamento. 'sua mulher; Anlonio Hérrarigeneo Dutrae2escra-

vos; Augusto Veridiáno de Almeida Feijéi, José
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ALUGA-SE 
a loja do sobrado n. 6\, do largo do

Rocio; trata-se na rua do Parto n. 120- '

ANTÔNIO 
Alvares Pereira Coruja, continua a resi-

dir na rua da Assembléa n. 88. "_

& 
LUGA-SE um, preto ainda rapaz, \™™-?°&™£

todo o serviço de casa, é capaz; trata-se no cães
da Gloria n. 78

. abriu
ALUGA-SE, 

no Andarahy Grande, na-rua que
o Sr. Bouis, uma chácara com boa casa^ue i

da e acabada de novo; para tratar, no Largo üo no
cio Pequeno n. 8, loja. _____——

VYENDE-SE 
na rua de S. Francisco Xavier n-

64, uma cabra com uma cria, a qual dá duas
garrafas de leite diárias. I

(ENDE-SE um forte piano, meio armário, de

M LUCA-SE uma preta sabendo *S
A cngommar ; na rua da Quitanda n. 40, soora^.

.LUGA-SE o sobrado da 
^^^SA cora quintal e pintado de novo, para iraiar u

rua do S. Pedro n. 92-

fui
ANDApassado o

. i„„a» n dia 16 de junho próximo
tSÍ WíoJK José]Luiz Je nação

i "JLtnnrecular, rosto comprido, com
benguela estatnra reg ii } bar„
signaes dc bexigas, nan/e, » - sQfíccT de uma
^d°' K&l^sSSS^^B ande para as
ídrocelee falia wm.««« d d l{i de janeiro.
bandas dc Macacos, W"?aaaae ao _

Gratifica-so bem a quem o prenuer em
certos nesta c»rte rua dos Ourive| «• > .fa

»l"VA"Serao*S S?°o ligo. da .ei entra

rjucin o tiver acoutado

ra : na rua dos Ourives n. 13, 2a anaar.
, ir \ SI uma boa mucama sabendo coser, en-
LUliA-Dü um* wu» „ n„n»r-.nr uma senho-

". 
1 m:\-SI" a lota da rua da Harmonia n. 13, for-

A rada e pintada de novo; para ver e tratar, no

sobrado da mesma casa, ou na rua do Ouvidor

VÈrard, com pouco uso; na rua da Magnificência
n. 3, em S. Domingos. Na mesma Tende-se um mo-
leque de 13 annos de idade. I*

VENDE-SE 
um lanchão, muito bem construído e

de superior madeira, pregado e forrado a cobre,
para carga de 25 a 30 toneladas; para ver na praia
da Gamboa, próximo aoLazareto (estaleiro.) ("*

VENDEM-SE 
amarras de navios em perfeito estado

e âncoras ainda novas de 4 até 14 quintaes, assim
como mastros e gurupés de pinho de Riga, tudo em
bom estado, achando-se de sumaca até galera; na
praia da Gamboa, próximo ao Lazareto (estaleiro.) (•

VENDE-SE 
um molinete de balanço com todas as

pertenças, em perfeito estado, bem como ma-
deiras de Carvalho e pinho de Riga, de desmancho
de navio, para obras de casas, tendo vigas, frechaes
e barrotes, para todo o cumprimento, e juntamente
lenha em carroças para as fabricas, etc.; na praia da
Gamboa, próximo ao Eazaretto, (estaleiro.) Ç
VENDE-SE 

"uma 
preta, crioula, moça, sabendo

lavar, coser e cozinhar; na rua da Quitanda
n. 13. ('

VENDEM-SE 
superiores charutos de Havana, marca

regalia de Lonares, e outras a 6(J que valem
128 e mais; ditos da Bahia, marca suspiros a 38,
que vendem-se a 48 e 5S ; na rua da Carioca n. 4.

AVISO.

n. ii.

7l IIGA-SE no rua do Ouvidor n. 42 uma ama de

Afeito, muiWcariiihosa ç 
ro.» muito bom leite. (

¦ LUGA-SE uma preta que lava e cosinha; no Ro-

A cio pequeno n. 13.

7 LUGA-SE a casa n. 42 da rua de Santo Amaro,
301)000 mensaes; a chave esta no n. 44, e

H por
para ver c tratar na rua do Alcântara n.

a LUGA-SE um perfeito cozinheiro,
A rua Nova do Conde n. 152.

afiançado; na

í-iÀHIA Irmãos e Comp., com casa ban-
D caria à rua da Alfândega n. 32, sacao
sobre Lisboa e Porlo. (•

n VHIÀ, Irmãos e Comp., com casa ban-
Dcaria à rua da Alfândega n. 3|, sacao
sobre Lisboa e Porlo, receara dinheiro
a iuros por letras a prazo fixo, e em
conta corrente, pela taxa de 8*, sendo
o juro das letras pago adiantado. ej>
seio por conta dos annunciantes O es-

(

D. Felicidade Maria da Conceição, estando a pro-
ceder a inventario dos bens de seu casal, por falle-
cimento de seu marido, mestre de obras, Francisco
Antônio da Silva, roga a todos os senhores.que cora
elle tivessem contas e sejão credores ou devedores,
de procurar entender-se com ella na rua das Flores
n. S8, ou com seu bastante procurador João José de
Freitas Coutinho, rua das/VioIas n. 118.

AMA DE LEÍTL 
~

Aluga-se de casa particular uma preta com leite,
de poucos dias ; ua rua das Larangeiras n. 2 D. (

-cl£S"5'',*:fírri:-';''ri:'-• 'i /^~'-*. t--ri"'-: '¦ !>*¦¦:¥•••-"¦%

^^SSS^p4^ri^5^ri?

NOVA SALSAPARRILHA DE URIST0L:g

criptorio está aberto desde as 8 da ma-
nha até ás 4 da tarde. K_

de Sete La-
fazem sciente a esta praça, e a•STXMSLAO Luiz Moreira A- Filho,

ins em Minas, fazem scii
.juem convier,que mndárão aquella lirma para a raE gôas, em Minas,
quem convier, quem
•/ão de Moreira «3- tubo.

Pttl2_*Al*-ADA POR GAltl"
CillMlCO-PHARMACEUriCO ETC, ETC . ^..,

Esta salsaparrilha convém de uma maneira espe-l^
ciai para modificar o systema vascular, constante- \ r^gj
mente exaltado nos paizes tropicaes, e para debellar . gg
a syphilis inveterada e as aífecçòes da pelle. h reco-, ggg

CARVÍO DE PEDRA
COKE.

Machado & YVilino. Irmãos continuão
a ter em seu trapiche, situado na Chichorra aüiame
do da companhia brasileira de paquetes, um granae
sortimento destes generos, de superior quaüaaae e
para todos os misteres.

Recebem-se pedidos no escriptorio dos annun
ciantes.

43 Rua do Sabão 43

GRANDE 1
HOTEL RAVOT

163 raa do Ouvidor 163 |
RESTAURANT, BANHOS* QUARTOS E |

SALÕES MOBILIADOS. |
Este hotel, já bem conhecido, tanto pelas |

pessoas da corte como das provincias, si- D
tuado no centro do commercio e proximi- fc
dades dos theatros, offerece aos viajantes K
todos os commodos possíveis. 5

Trata-se mensalmente e por dias para (<
comidt. (" J;

MOLÉSTIAS í
DE OLHOS E OUVIDOS,

0 DR. RADMUGÈ
medico oculista [

i continua a dar consultas sobre moléstias de f
olhos todos os dias, das 10 boras ao meio- '

I dia, no seu consultório e residência á rua 
|da Ajuda n. 107. {

j As consultas, paraosaffectados de surdez >
I e outras moléstias de ouvidos, tem logar >
í no mesmo consultório, ás segundas, quar- f
í tas e sextas-feiras, das 2 ás 4 horas da *

! tarde. I*

«KXKXXXKXKWtMKXX»*»**»****

0 DOUTOR
EM MEDICINA, CIRURGIA E PARTOS

Pedro Bandeira de Gouvèa
| JHJ acha-se todos os dias, das 10 horas da
| S^§ manhã ao meio-dia, no consultório bomceo-

UWIIUTIIU GERAL
DE INSTRUMENTOS DE MUSICA

6AUTBOT AIME
Rue St. Loois 60 (marais) Paris.

Estabelecimento de Paris fundado em 1827 oecupando 400 officiaes.
2 ° Estabelecimento a Chatbau-Thierry (ainé) oecupando 250 officiaes.
Oito medalhas de ouro e prata nas exposições de Paris 1841. Tolosa 184S.
Paris 1849. Londres 1851. Paris 1855. Dijon 1858. Chalons-sur-Marne

186l^^rÍÍoEÍS^ 
Él| |j_f*_ e de muitas P°teDCÍas estrangeiras. Ç

vriS_PS_2l^^^- -
1Amm WÈtÈÊE^ÊÊky5è&

»aBÍBf??^3f%-i^^5^ri/'

14S RUA DA ALFÂNDEGA
ARMAZÉM POR ATACADO E A

145
VAREJO

COM

syphilis»..-.- . ,
nhecido por todos os autores que as preparações bem• ,. —:n._ .r. -melhores
depura tivos, epor esta razão sao empregados com
suecesso em todos os casos de escrofulas, erysipela.

pathico
59 — ^^1 DE S

horas na

¦tir.lU do logar denominado-Pampulha ^ova—,
•frimie/ia de Cebolas, no dia 15 ou 10 do corrente,tregue/.ia a,c^ri_ _ v„.;.... n.ràn moesem. idade-"5t=sai«.^|»\^"aSt.b.ri-

tanto esquesito

feitas, tendo por base a salsaparilha, sao os i»e'/io
depurutivos, epor esta razão são empregados c
suecesso em todos os casos de escrofulas, erysipí
tinha, erupções cutâneas, bilis, rheumatismos, dores ;,
nos ossos e nas juntas, allecções do fígado, aflecçoes ;
nervosas, etc, etc. \

Único deposito no Bio de Janeiro, rua dos Oiirives .
n. 107 : em Nitherohy, na pharmacia do Sr. Frede-
rico Ferreira Dias, rua da Conceição.

PRECAUÇÃO.
Os frascos desta salsaparrilha são grandes e chatos

.nvpnilo'(conforme a estampa que se acha no prospecto),:
sido 'tend0 sobrc a rolha uma etilucta com estes mz?™s ::

JOSÉ — 59
casa de sua resi-

2A

e em outras
dencia

í 2 A RUA DO ESPIRITO-SANTO

j Attende a qualquer hora aos chamados ^Jg
í por escripto e trata aos pobres gratuita- Ug
\ mente. ^*&

ESFECIALIDADKS: J^
i. Partos e moléstias das mulheres e crian- ^_ças* (' s

O CIRURGIÃO SI

VARIADISSIMO S0RT1SIENT0 DE ORJECTOS DE ARMARINHO
rendas, bordados, chinellas, cutelaria, papel e mais pertenças para escrip-
torio, etc. etc, e um completo sortimento de perfumarias finas e de camisas
para'homens, especialmente costuradas, feitios os mais modernos e de superior
fazenda e bem assim para senhoras, tudo em grande escala, e á vista do que
se annuncia em outras partes e vendem-se com

muitojlratiibe™ em preços
Recebem-se ercommendas e remettem-se aos seus destinos pontualmente.
Os annunciantes continuando no mesmo antigo systema de receberem, por sua conta, da Europa a

maior oarte de seu sortimento, a comprarem a dinheiro nesta praça, e. a ganharem pouco para venderem
muito Sicipao ao^púbico em geral eaos seus freguezes que obtiverão dos fabricantes vantajoso des-
Snto nos Sos de roa" encommendas, em attenção ás avultadrs importâncias que mensalmente rece-
Km- estãoK habilitados, e não duvidão aüança-lo, a vender seus gêneros mais baratos que em
Sã aualSue^-SS!^'e a oirerecerem sempre fazendas novas e modernas; por isso convidão a todos os
SoS cSmidow taSo desta corte como do interior e províncias, quede taes artigos precisarem
para seu SoirSara negocio, a terem a bondade de não comprarem era outra parte, mesmo em primeva
mão sem que verifiquem a lealdade deste annuncio, o que se reconhece pela concurrencia de ireguezes
que constantemente se observa neste estabelecimento de

FREIIÜS DE SOUZA E COMP.

os quaes, agradecidos, envidarão todos os seus esforços para continuarem a me
recer sempre a mesma confiança e protecção.

_,.ít_ IU il ti FLtBlil B«.:«'n,L,„
_A.GTT-a. MARAVILHOSA IDA ÜM^OI-IDA

Para restabelecer e conservar a côr natural dos cabellos
L'EAUDE LA FL0RIDE, bem diflerente das aguas e fluidos já conhecidos, não é umatinetura; facto essencial a provar.

Composta de plantas exóticas e de substancias benelicas e inolTensiveis l'Eau de Ia Florido tem a propriedade
extraordinária de reavivar os cabellos tornados brancos e restituir-lhes principio colorante que perderão iuíiltramento
no tubo capillar. , •,,,,,. ¦¦•

L'Eau de Ia Florido, de uma salubndade incontestável, mantém o aceio da cabeça, da qual destroe as pclli-
cuias, condensa e conserva os cabellos, mesmo impedendo-os de cair.

Todo o frasco que nâo tiver intacto e nitido o sêllo prateado da casa, é reputado contrafeito.
Deposito no Rio Janeiro, em casa de CESTAS», rua San Pedro, 102.

Rio de Janeiro.—Vende-se em grosso e a retalho, em casa^
Henriques, á rua Direita n. 12. Para as encommen g-podem dirigir-se a Eugene Llievolot

do Sr. Antônio Alves de Moure

CASA DO NATURALISTA
GRANDE ARMAZÉM

de fumo picado para cigarros e
cachimbos, fumo werrieq.

AO MONOPÓLIO DOS CACHIMBOS
RIQUÍSSIMOS E BARATOS.

Frutas novas em calda,
DE TEYSSOMEAU, A ã4U.

Acaba-se de receber pelo paauete francez as mais
superiores frutas em calda, de Teyssonnneau, a 248
as caixas de 12 vidros grandes, a 260 as caixas de 24.
Tambem ha a varejo.

Chocolat suisse.
a Ia vanille, a Ia romaine, a ia canille et Ia mouse a
18200.

Papel de fumo para cigar-
ros Garibaldi.

AU CAPORAL FRANC AIS.
Acaba-se de receber uma grande remessa do dito

papel de fumo para cigarros Garihaldi; vende-se a
vareio a 60 rs. o livrinho, 4$ a caixinha de 100 li-
vrinhos, e por atacado a 3SS00.

FRUCTAS CRYSTAUSADAS
Do Sr. Gaillard de Clermont Ferrand

Acaba de receber-se pelo paquete francez Béarn
as mais superiores fructas sortidas, pastilles de fruits,
abricots, cerises au demi sucre e fleurs sur pates, a
1S200, 28 e 3S500 cada caixa. O Sr. Ysambert é o
único que recebe da dita casa e vende por conta da
mesma ; casa do naturalista, rua de S. José n. 60.

Charutos de Havaoa.
No deposito acaba-se de receber pelo ultimo pa-

quete um escolhido sortimento de charutos legítimos
de Havana, das qualidades tão de íi judas aos preçosseguintes : 11. upmann, a 58 as caixinhas de*25
charutos ; panagas. trabucos, 158 caixa de 50 : Ia
iiogra regalia de Paris, 188 caixa de 50 ; impériales
de Carbajal, 158 caixa de 50; vegueros da mesma
c.sa, 188 caixa de 100; flur andaluzas impériales,
83 caixa de. 50 ; Ia ce caciana, t^S caixa de 50 ; ro-
galia Britannica 13S caixa de 100 ; laanita regalia,
103 caixa de IOj -, intimidade, regalia de Londres,
158 caixa de 100 ; Ia negra mulata, regalia impe.-
rial, 158 caixa de 100; andaluzas medianitas, a HS
caixa d» 100 ; flor de tabaci.s cincos, 258 caixas de
•200; ei monteiro elegante, 128 caixa de 200 ; ei re-
formador Caballeros, 1*8 caixas de 200 ; cabanas
casadores, 168 caixas de 100 ;irtimidade casadores.
128 caixa de 100; Londres, 7g. 88, 108 até 168
caixa de 100 ; trabucos de 98 e 108 caixa de 100 ;
damas, 108 caixa de 100. K muitas outras marcas
Lem conhecidas.

18 A Rua do Carmo 18 A
Recebem-se, no deposito da companhia Ponta da

Arêa, encommendas para fundição ae qualquer obra
de ferro ou bronze; e bem assim propostas para
construcções de barcos de vela ou movidos a Yapor
por meio de machinas de baixa ou alta pressão e
condensação, encarregando-se de mandar fazer os
concertos*e reparos, quer nos cascos quer nas ma-
chinas, no respectivo estabelecimento.

Vendem-se arados, aguilhões, braseiros, fogões,
fogareiros, grelhas, guinchos, moendas, pesos, re-
tortas, tachas de engenho e chapas para fogões de
todos os feitios e dimensões, aos preços seguistes,
incluídas as pertenças :

Chapas de ferro, com 2 furos em linha. 83
Ditas idem, com 3 ditos idem .... 98
Ditas idem, com 4 ditos idem .... H#
Ditas idem, com 5 ditos idem .... 13»
Ditas idem, com 6 ditos idem .... 16#
Ditas idem, com 4 ditos rectangulares. 98
Ditas idem, com 5 ditos idem . . . 218
Ditas idem, com 6 ditos idem . . . 143
Ditas idem, com 7 ditos idem . . . ibjDitas idem, com 8 ditos idem .... 218
Ari B. Estas chapas custão menos do que as vindasdo estrangeiro, e são tão fortes como ellas, que se

pode yeriíicar pela simples inspeccão. (•"

Colono desappaFecido.
O senhor que annunciou o desapparecimento docolono natural do Amàrante, vindo na barca Faria 1

póde-se dirigir á rua da Misericórdia n. 54, aue sèlhe entregará sem gratificação alguma.

Ao vale «*as cloaças.
Fecundo poeta! Pai da parvoice ;Enchcstes de immundicie o teu parnaso!líravas as musas contra ti conspirãoJánemrespirào: funestu atrazo: '

Tens na cabeça uma cloaca funda •
Que niiasma inunda!! Vai desinfecta-la
Qae se produzir melhores pensamento-Altos monumentos hão dc e-ter-ni-sa-hl!

DEPURATIF Xarope vegetal sem mercu-no, o melhor depurativo co-nliecido para curar impigens
.,,,Mne ,„„ dartros, humores, virus, e af-
S n 

venereas 5 Jr'7C0> «eis francos, com os banhosmineiaes e a pomada anti-dartrosa do Dr. Cheble.Hemorrhoida— pomada, curando em tres dias;*em Pariz, Dr. Chable, 36 rua ViviennedeJaneiro, Vialis, rua das Violas n 6
no Hio

ab-ria>. pan:«;.n.» *•"*.-*"" « —A'í>rti snlsuparrillvi de llristol; c nos uous wuos j ^ter qualquer encommodo^nas ( _AMxo GarS_de um, e Rio de Janeiro-áo outro; ípã
priva andar com Jí»e»J»"g- j e sobre o campo principal a-direcção para usar-se |g, perfeição, tem mutfa pwl ca, . Rq fa as que COmPrarem esta salsapar- ^•orno das de S. Paulo e Mina., ^ha ° mainr «;t(in(.aü aos frascos, alim de que estes I g^

:\C> annos, estatura re;
regular, no andar e um
as pernas um pouco
muito castigado, OU
partes baixas, que lhe
iaz peneiras com mmtc
tanto desta províncias :„ = .-.„.-..!.. . m,,m o :—-.••-.-.-- -; ., ¦ --,cipái 

que eólia sobre o ; ^uma outra do lado op- ' ^
e assignada pelo pu-
qualquer falsificação.

, _V. B.—Rogamos ao publico para não ] |||
FüürunTnlueMàünria3"de!.?,UaT6aSs; confundir este remédio (cuja receita feijp

nm sobre um dos olhos; e mm , cispcrto falia
muito depressa, tem sido servente de pedreiro, o.

segundo chama-se Celestino, u
bonita liííura e bastante esperto

nor onde andou i« oamais annos fugido WJ^J tenhão, além da etiqueta pm
apprehender e levar a seus senhores, no1 1 "°PJJJJ envoltório do lado de fóra,
Nova, ou no Rio de Janeiro, em ça.a 

do br. Jose inipr0s3a em papel azul
Ferreira de Mattos, rua Direita n. 44, scra uem gra r^ ^ preparadorf para evitar
tifieado.

'UGIRÂÜ da rua do Caltete 11
' sendo utn de nome Ma" Exma. junta de hygiene

=/porestó ter sido seduzido pelo primei
1PS'08T .ovar . ««;__- fS"fc i.

11 a 12 annos, u
Consla andarem]

primeiro ;
assim

acoutado. (•

publica) com a salsa de Bristol
ricana.

ame-

eomo protesta-se contra quem os »ver

dia 28 do corrente, da rua da Boa-
2 (em S. Domingos), o escravo 1 edro,

pequenos, andar vaga
•DG1U no' Viagem 11

Utenção
Vende-se um oratório

das Violas n. 95, l"ja.
de jacarandá bom; na rua

DR. A. BI. FRAGOZO
ACHA-SK

iXA. RUV D9 HOSICIO N.130 _

(CASA DE SUA RESIDÊNCIA) (f§|

Consultas e operações todos os ^§
^g dias úteis, do meio-dia ás 2 horas da tarde. g*g>s' O Dr. Ponte Ribeiro presta-se a coadju- ||Sva-lo nesses trabalhos. ^g

Das 8 ás 10 horas da manhã é encontrado |g|no hospital da sociedade Portugueza de Be- §J|
neficencia. ^>

Os chamados devem serpor escripto. ^Operações e consultas grátis aos pobres, SS
ás segundas-feiras. »*§

ESPECIALIDADES.
g!|! Moléstias e operações das vias urinarias,
^r§ olhos, ouvidos e utéro. ('

' ^KNKXKXKSHCMKXirKICXKNIONOliCKXX.

Colloca dentes sem extracção
de raizes por differentes pro-
cessos, seja em base de ouro,
plantinaou vulcanite, como
melhor exigir o estado da bo-
ca, chumba-os com ouro pu-
ro,e aos que estiverem em ex-
tremo careados tambem os
chumba sem a menor dôrcom
uma massa que não se altera
e conserva sempre a côr natu-

'^^y^^^^_^im

*4»ínn5Si5rwf«-

ral do dente, podendo imme-
diatamente execer-sea masti-
gação ; tratadas moléstias de
boca concernentes á sua pro-
fissão, e garante a solidez e
perfeição do seu trabalho, tu-

,«^do por preços moderados, e á
2^ completa satisfação das pes-

soas que o quizerem honrar
com a sua conüança.

(Vcha-sc todos os dias cm seu gabinete das 8 horas da
manhã ás! da tarde.

,£gt^^Jte*&J*'J!2l
levou uma trouxi com alguma

uma manta ; desconfia-se que
(Iratilica-se

mal e ií rendido ;
roupa de seu uso .
olle seocculta mesmo cm S. Dorou gos
a quem o apprehender ou der noUcuw dellei na casa
acima ou na corte, rua dc 3. Pedro n. 6.. (.

GOMES 
e Filhos sacão por todos os pa-

aueles sobro Londres contra o Union
Bank of London, e sobre Paris contra a
rasa BischoíTshein Goldsclimidt o Comp,

«r^-3?- m "3f

MUDANÇAS. 
— O

Formiga e Bello
escriptorio das redacções da
Sexo 6 na rua da Lampadosa

Kl O cães da Gloria n. 78 aluga-se uma preta, a
Nqual cozinha, lava, engomma e faz todo o serviço.

0 IIVEIRA & Bello, com casa bancaria á rua Di-
reita n. 47, descontão letras, dão dinheiro so-

bre cauções e recebem dinheiro a juros de 8 »/_ em
conta corrente, e a prazo certo, sendo o sello por
conta dos annunciantes. _^___

ftS devedores á massa fallida de Josó
U Luiz da Silva Leite são rogados a man-
dar satisfazer a importância de seus de-
bitos, na rua de S. Pedro n. 48, ate o
dia 1"» do próximo mez de novembro,
porisso que, depois desse dia, tem de re-
Lerer-sè a venda de todas as dividas em
lííilao. Rio, Ã9 de outubro de 1863. (

S. S. s
PRECISA-SE 

de um sócio que entre com a quan-
tia de 4-.OO0S a B-.0008 para um negocio de vanta-

mTt quem pretender dirija-se em carta fechada ao
escriptorio desta tolha, eom as iniciaes

para ser procurado.

MiECISA-SE de uma pequena quantia, passando-

P- 
' -TiDlura de venda do escravos, de 20 a 23 an

se es. .. nQ valor d0 1-.0008 cada um ou por
nos de idaac, - ,„c pa escravos ao comprador,
menos, entregando-. ., ciare2a de os poder eom-
recebendo o vendedor um- , t (1 ixc carla
prar dentro de um prazo que .« ..- v
nesla typographia com as iniciaes V.

ROUBARÃO, 
da fazenda do Bom Retiro situada

na frSiuezia de Cordeiros, município de Nuhe-
roh> ao maior João Carlos Velho da Veiga, um
cavallo novo, còr baio, clinas c rabo preto, calcado

dos pS res annos de idade, duas mudas para fazer,

So varado do corpo e de altura regular; quem o
apprehender e levará dita fazenda ou der noticias
certas, será bem gratilicado. 1

«•trrFBFM-Sl* casas para venda ou hypotheca,
H 

'(UVidas 
para cobrar, ou qualquer outra trans-

acção ; agencia geral, rua do lotovello n. 40. _\
*F(iri'M para o Porto, os portuguezes Joaquim
O Dias da Silva e Joaquim da Cunha Rama-
mele,

SS 8BÍITSBBBISS'Essã.à&OiiATíâúS'

^^r^^"*******""""**iTi um ih-t' -——*J*-**tf' .^—" -—'• .7—-— "~**v..«r""~".".":3í

Mudança.

¦JgJsXs eX© sas êa9 eAsaJ^eAS sas sas eXã êas eAs (ía© qas> <5A9 iias êas ers is^s^

w^ãÍ TyZi ^isffl jni miué CT--_»rnirr-np jirrn, _n> <f_%l@*,lfi*3*'^í!*j1@% W. 4§fè í,i p dCIBIMHO ^r mmTãÊàak&A. i

Saques sobre Portugal.
Victorino Pi nio de Sá

Passos e Comp., á rua de
S. Pedro n. 42, sacao so-
bre Portugal. (. |

3 Drummond, Valle e Comp , mudarão o ^X seu estabelecimento para a rua Direita *

|n. 77. (• |
!>»XSOIfO"-OISO"X>IKXIOIK>l5CX0K-|»K*M503^

jj Vau Tuyl e Irmão 1

| DENTISTAS I
| AMERICANOS. |
;18 Rua Direita 18J

l Consultório medico s
| 11 RUA DE S. BENTO 11 í
á O Dr. Barcellos acha-se a disposição de ^
^ quem o quizer honrar com seus chamados
| a qualquer hora do dia ou da noite.
os Consultas todos os dias úteis das 8 horas
P ao meio-dia, e aos pobres nas quartas-feiras,

Este estabelecimento, situado no morro da saude, reúne todos os commodos e condições
hygienicas que se podem desejar. A casa, dividida em grandes saiões e quartos particulares,
independentes uns dos outros e perfeitamente arejados,é cercada dejardins e acha-se isolada com-
pletamente de qualquer vizinhança que traga impurezas ao ar. A chácara grande, coberta de arvo-
redos, ...ílerece excellentes passeios aos convalecentes e contém optimos banhos de mar e de água
doce, chuva, cachoeira e duchas. Emfim, o ar é puro e livre como nos melhores arrabaldes da
corte. Os doentes são recebidos a qualquer hora do dia ou da noite, e podem ser visitados todos
os dias. Os que preferirem serão conduzidos de suas casas em vehiculos da casa, bastando para
isso que mandem aviso ao estabelecimento.

OS SEGUINTES:

Quartos particulares 58000
Ditos para dous 48000
Ditos para tres ou quatro 38500
Salões para doentes livres 38000
Enfermarias de escravos 18600

grátis.
ESPECIALIDADE ".

SYPHILIS.

Jfe OS PREÇOS SAO

CHARUTOS SUISSOS
A 22U O MILHEIRO

CHARUTOS DE MILHA
A 5ÜO CENTO

FUMO PICADO PARA CIGARROS
E CACHIMBOS.

Acaba-se de receber de Baltimore o
mais superior fumo mãryland, em cai-
xinhas de madeira a lljriiOO, e a 3U as
caixas grandes ; acha-se somente nesla
casa, para a qual foi preparado de en-
commenda.

AU CAPORAL FRANCAIS.
FUMO CAPORAL FRESCO A 100 RS.

Acaba-se de receber o verdadeiro fumo
caporal das manufacluras impèriaes de
Paris ; o Sr. Ysambert ú o único no im-
perio que vende o dito fumo em papel
pardo, e que não sc deve confundir com
outro que muitos vendem, tendo o ca-
rimbo de exportação ; os preços são inva-
riaveis, 400 rs. os pacotes de umhecto-
grammo, eSOO rs. os de dousheclos.

NA CASA. DO NATURALISTA
60 RUA DE S. JOSÉ 60

BANCO DE PORTUGAL.
Sacca sobre Lisboa, Porto, Londres e Paris.

Agencia
. 27 RUA DIREITA TI

mmtimms.
THEATRO GYMNASIO.

Sociedade -_tr_____a__ea Nacional.

TERÇA-FEIRA 4 DE NOVEMBRO DE 1862
9» REPRESENTAÇÃO

do drama em i prólogo e
Srs. Camillo Castello Branco

á actos, original do3
e Ernesto Biester,

A VI
Pelo Sr. Vasques

SCENA CÔMICA.
Principiará às 8 I/i horas.

THEATRO S. PEDRO DE ALCAINTAiU
QUINTA-FEIRA 0 DE NOVEMBRO DE 1862.

BENEFICIO DA JOVEN
THEBE-ZII.il v MOS SANTOS.

Depois que os professores da orchestra executarema grande ouvertura
AS RODAS DE JOA NI NUA.

S™í'filia ° dra™. de grande espetáculo
Z, c¦ v ? I»,pr0J°5n' on8inal francez, traduzido
ptio br. b L. Machado, e posto em scena com todoo esmero dc sua primitiva,

-_>U

mudou-se par a rua dos Lntoeiros p 6Í.

Gaiolas e viveiros.
Fazem-se gaiolas e viveiros para toda a qualidade

de pássaros, recebe-se encommendas e aprompta-se
com toda a brevidade e por muito menos do que em
outra qualquer parte; na rua de S. Diogo n. 63 B,
casa particular. ("

SAHIU Á LUZ
a mimosa lenda de J. P. deSai-it Germain

POR CAüSA OE Um ALFINETE
Acha-se á venda nas seguintes lojas :
Rua da Quitanda n. 55.
Hua do Ouvidor ns. 61 e 11?.
Rua do ÍSabão n. 56,
ilua da Alfândega n c.
l'rara da Constituição n. 78.

Preço iSSOO. I

U MV iimhm dr familia fianc.e/.a ut-seja encontrar 1
uma f.iiniiia qualquer nos arrabaldes da cidade,I

dama de coinpauhia, ou para eusmar
de musica, nào exigindo sa-

bondade de dar sua ninas.

JUIZ DE FOiU
Cidade doParalnybuna.

nara servir --ie
francez e princípios
lario. Quem pretender tenha a uuuuauo «» «— -—• ínelez i>iaiio" 

)rcaila fechada no escriptorio deste jornal cez, ingiez, i.wn«
VM. '.'

morada por
com as iniciaes

ilM professor de instrucção primaria deseja achai
U algumas Uções particulares. Exphca-se tambem

material para os próximos exames dos alum-
e se íiiatriculão nas academias, e para as pes-varias i.

so0aVííuelê'dês;inão a_concurso. O mesmo ollVrece
o seu prestimo ao commercio, paraia inelles que dese-
Uo instruir-se; pôde ser procurado na typographia
Popular, rua nova do Ouvidor u. í). I

VENDE-SE, 
por preço módico, a fazenda de cultura

•Tcriação Hio-Novo, distante i I/â légua de Belém
e uma légua da estação de Macacos, c<mi 2,800 bra-
ras em uuadro de excellentes terras, boa aguada para
tocar qualquer machina, vastas planiccs. com um
carezal novo que pôde dar cerca de 400 arrobas,
casadevívenda. paiol, senzalas, tendo próximo rio
navegável até Itaguahy; para informações, na rua
Direita n. 5K. \

VFNDE-SE 
um lindo cavallo resiUlo, do sul, pro

prio para algum militar, ou particular
tios Latoeiros n. 80.

ua rua
('

VENDE-SE 
uma preta moça, com uma cria de sete

mezes, tendo muitoe excellente leite,esabe coser,
engommar, cozinhar e lavar; e tambem um pardo
moço, excellente cozinheiro e de muito boa con-
dueta; em NitUernhy, rua da Conceição n. 107. (•

\cha-se em erta cidade um bom collegio de me-
excellentes protessures de portuguez, fran-

doutrina, geographia, aritfune-
tica. obras de 

"agulha, etc, etc.
Pensões e instrucções em estes ramos Iodos 4008

DR. GAMA LOBO §
OCCULISTA

^ E MEDICO DE MOLÉSTIAS
kS9 HE CRIANÇAS E OUVIDOS.

í|*|j De volta de sua viagem a Europa, onde
g|p foi applicar-se ao estudo dc moléstias de
fjSck o"hos em Paris com os Drs. Sichel e Des-

! marres; em Vienna com os professores Iae-
a ger, Carion e Arlt: em Berlim com o pro-
à fessor de Graefe e Libbreicht; em Londres
g com os Drs. Bowmann e Crechett, tendo
§ trasido novos instrumentos da Allemanha,
^ dá consultas das 10 ás il horas da manhã,
3 e das 4 ás 5 da tarde, narua do Senado n. 5.

Velas stearinas superiores
vendem-se sempre muito baratas, em
porção e a varejo ; no deposito da rua
de s. Pedro ns. 88 e 90, em frente á
igreja. ('

CAS BANCARAIA.
Gomes e Filhos, com casa bancaria na rua Direita

r. 51, recebem dinheiro a prêmio, descontão letras
dos bancos, do thesouro e da praça; comprão e ven-
dem apólices geraes e provinciaes, acções dos bancos
e companhias, e dão dinheiro sob caução de acções
dos bancos. (-

AU PROGRÈS DES SALONS
PAPEIS PINTADOS PAKA TODOS OS PliEÇOS

(unicamente francezes)
Neste estabelecimento encontrará sempre, o publico um grande e variado sortimento deste generos

a satisfazer o gosto mais apurado e exquisito.
Os Srs. proprietários, com especialidade, encontrarão o que ha de mais barato e econômico, quanto

ao preço, não deixando de ser por isso de gosto.

145 RUA DO OUVIDOR |45
CANTO DA RUA DA VALLA. (•

——*— . ii in ******

GRANDE FÁBRICA DE FUNDAS
64 &UA DA QUITANDA g4

FBRICA DE FUNDAS DE TODOS OS FEITIOS E QUALIDADES, DE USOS MUITO COMMODOS

Nesta casa acha-se sempre um grande sortimento de fundas de qualidades superiores e de todos
os feitios, para pessoas de ambos os sexos e para todas as idades ; um completo sortimento de meias
elásticas de primeira qualidade e plainas. para impedir a inchação das pernas: cintas elásticas para a
barriga, suspensorios elásticos para os testículos, mamadeiras para crianças, sarjadeirns avulsas e caixas
de ventosas, seringas de f-itios modernos, um completo sortimento de instrumentos de agrimensura, de
geodesia e nivelamento, óculos e lunetas de todos os feitios e qualidades (todos com vidros de primeira
qualidade), navalhas de barba superiores afiançadas, etc, etc.

por anuo.
Para mais informações, diiijão-se as Lxm. br. Joa-

quim Vidal Leite Ribeiro. j_

Camillo Casícllo-Branco.
Memórias do Cárcere, i vol. ene. . . 4SO0G
Coração, cabeça e estômago .... 2#50O
Tres irmãs 88300
Estas tres interessantes obras do grande roman-

cista portutruez. vendem-se, por especial favor, na
rua da Caiíílelaria n 22 A, deposito de charutos. (•

RANÇO DE rOBTUtt-U.
Saca sobre Lisboa, Porto, Londres e

JLGKFCU-. fi 1T .4
Paris.

PIRE? TA N. %1.

Ama de leite.
Aluga-s.% para casa de pessoa mnito conhecida,

uma excellente ama, parda, muito carinhosa s pom
muito bom leite; para ve-la ua rua da yalía n. S e
tratar na da Quitanda n. lll, /'

ÁGUA DE VICHY
podendo viajar para qualquer provincia do
império, cada garrafa grande fig, 12 dita
HS, 50 ditas 408; Água de Se tz, cada bo"
tija 18, 12 ditas 118, 50 ditas 408 ; meia bo-
tija 600 rs., 12 ditas 68300, 100 ditas 508;
ayuà amq.rà. mineraes de Kissingem, Bitter

wasser e /jaGíf GSy7 meia botija IfloóÕ, 25 ditas 458:
Bastilhas de Vichy. em bocetas, 500 e 18. comprando
SS de pastilhas paga 48 ; apparelhos de porcèllanna
de nova invenção e fácil comprehensão, para fazer
água gazosa. cada um 68; vendem-se no único depo-
sito das aguas mineraes naturaes de Selters, Vichy
e Amara, rua do Ouvidor n. iOl, loja de musicas de
Filipponi e Tomaghl. ,._ (:

CASA BANCARIA-
Teixeira Leite & Carvalho, com casa

bancaria a rua Direi La n. 75, sobrado,
liescônlào letras da praça, do thesouro e
dos bai^cos, dão dinheiro sobre, caução c
recebem a juros de 8 % em conta corrente
e por letras a p?a?.Q Q?o í"

XKEUSIGÜ4S. TRASPASSA-SE
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a ca?a da rua da Ajuda n. 29, com armação, balcão, I
Acaba de chegar á rua da Qui- ' gaz, está limpa, tem commodos para familia e muito !

tandan. 43 um variado sortimen- própria para uma casa de modas ou para qualqueroutro estabelecimento; a chave está na casa n. 2ída mesma rua; para tratar, na rua Direita n. 27
to de musicas modernas, como
sejão : fantasias, variações, qua-
drilhas, polkas, etc., sobre mo- ,
tivos das operas modernas de j
Verdi; álbuns decanto italiano j
e em portuguez, ditos para piarjO jS14, methodos de diversos' autores, tanto para piano |

como para car to, e muitas outras musicas que se jvendem por preços commodos,
Reimprimirão*-se as seguintes musicas: As. ceie- \bres bahianas, collecção de modinhas dos afamados

autores padre Telles*, Capistrano, etc. ; Attractivos
de yáyá, polka composta pelo autor da Moreninha;
A flor de Saboia, polka ao consórcio de Sua Mages-
lade D. Luiz I • e o bello recitativo sentimental
Flores d'alma, poesia extrahida do poema D. Jayme,
de Thomaz Ribeiro. " |. !

sobrado. l-

A
SENHORA DO PORTO DAYE-
vista deste rico santuário, sem contista

POESIA CLÁSSICA
OBRAS DE

MC^LÃO TOLENTINO.
Vendem-se para que chegue a todos por 28; narua da Alfândega n. 27, sobrado, do meio-dia ás 4horas. <.

ç*ioalguma, a segunda obra da provincia do Minho em
gosto semelhárite ao Bom Jesus de Braga já muitoconhecido de todos, quem quizer possuir' esta riravista djrijase a rua do Rosário n. 5 a João Fer-nandes de Mattos, para assignar e lhe ser entrerme
quando chegar de Portugal, -" «,.

* ' *' • ¦ -j I '• \

COD
P

Vicente Foste, D. Catharina Foste, Fre-
derico Foste , Pedro Foste , Felippe Foste,
Giacomo Giorello e D. Carolina Giorello,
rogão aos seus amigos e parentes o caridoso
obséquio de assistirem ao enterro de sua
presada mãi, sogra e avó, que se ha de se-
pultar hoje 3 do corrente, pelas 4 1/2 horas
da tarde, acompanhando o corpo em sege
da rua do Fogo n. 67, esquina do largo do
Capim, ao cemitério deS. Francisco Xavier,
no Caiu.

1

1). Theresa Leonarda de Azevedo Barroso,
João Gomes Barroso , Alexandre Alvares
Gomes Barroso, o bacharel José Alvares
Gomes Barroso, Joaquim Alvares Gomes
Barroso, JoãoAlvaresGoires Barroso, Fran-
cisco Alvares Gomes Barroso, Antônio José
Gomes Pereira Bastos e Palmeirim de Aze-
vedo Vieira agradecem cordialmente a todos
os seus parentes e amigos que se dignarão
acompanhar a seu ultimo jazigo os restos
mortaes de seu presado e amado esposo,
irmão, pai e s^gro o commendador Ak-xan-
dre Alvares (lumes Barroso; e lhes rogão
de assistirem á missa do seiimo dia que pelo
eterno repouso c"« sua alma se ha de ceie-
brar na terça-feira 4 do corrente, ás 8 l/a
lioras, na igreja de S. Francisco de Paula. (•

Carlota Joaquina da Silva convida a todas
as pessoas de seu conhecimento paraassis-tirem á missa do sétimo dia que por alma
do seu esposo Joaquim Madruga i^nda
celebrar amanhã 4 de novembro, na igreja
de Santa Epbigenia, pelas 8 horas ¦ e de
novo pede desculpa a todas as pessoas quenâo tiverão convite para o encerro.

Francisco Bibiano do Sá e Manoel Maria
de Brito Villar convidão a seus parentes eamigos para assistirem á uma missa quemandão celebrar na fregufzia de Nossa Se-nhora do Soceorro em S. Christovão. pelas8 horas do dia 3 do corrente, segundo an-niversario do passamento do sua. queridamulher e filha D. Maria José Villar de Sá,
pelo qye se confessão desde 'á eternamente
gratos.

A LGUCA
ou

Sr. José Luiz.

0 CASTELLO DAS SETE TORRES.
DENOMINAÇÃO n0S ACTOS.

Prólogo.- A partida e a traição.Acto !.<>- O, incêndio.» 2.°— Os prisioneiros no castello das seiotorres.
» 3.» - A mãi e a filha.•> 4.0—O poço de sangue.» 5."— O castigo e viva a França.

PEIISONACEJÍS.
O general em chefe do exer-

cito francez no Egypto. .
Abdalah, chefe do castello das

sete torres 
Rombert, embaixador francez
Pascoal, sargento do 32 . .lsaac, judeu
Selim, 3° imperador dálurquia
Kaled, confidente turco.Nerenta, a louca. .'...-.Meleda, sua filba .
O mudo do serralho . .' ." .'O grão-visir
Matheus ' 

' 
\

liou vier ] prisioneiros }Um soldado )
Soldados francezes e marinheiros, tmeos e povo.

VX, 53K*aíS2»S__pas c™SSs"
Suí-orohonrl.n?faI 

d°Sta "^ Será Ú(i "m effeito.
„!!e,1pMS,a|)|,areceri'1 à mar onde o»

Franca',Zq-U(il,'TJh a a«uia' marcarão para alí rança uma época de verdadeira recordação.
No fim do drama as bailarinas dançarão

UM LINDO PASSO.
Logo depois a joven beneficiada (de 8 rumos)recitará - UM AGRADECIMENTO J em^iSde

gratidão. "-i0u_íuc

nniw.StgUÍTI*í^ ai'clriz D-'Ludovina. em obse-
n)llt™^Acm^ reclta!A a Poesia uo distiactopoeta portuguez Francisco Xavier dc- Novae-

Sra
»

Sr.

Gal/üo..
Lisboa..
Barbosa.
Gusmão^

Vianna.
Vktorino.
Ludovina.
Orsat.
Vianna.
Ferreira.
Leal.
Tiliiolheo.
Cabral.

m

D Eugenia M. da Silva Barbosa , oOr. Manoel José Barbosa, Joaquim José
Barbosa, Roque José Barbosa, Francisco
José Barbosa Velha, o Dr. Antônio Pereira
Le'»ão 3 Roque. José Ferreira da Silva canvidào aos seus amigos e aos do fmado seu
marido, pai, sogro e cunhado MníVO" ** .
Barbosa, para assistirem ás r^is^as 

' "Jose
álm? do 'dito 

finado *e ha dp" 
' 

1 ?ue por
lerça-feira 4 do corrente, ás t \ ^e.Iebrar na
igreja doS. João Baptista«' a L* 1\Z 1°?

A ESTATUA DE CAMÕES.
Depois a orchosa-a executai;,, 0 hymno do

O. LUIZ I.
Terminará o espectaculo com a muito applauiiíd-comedia, oi nada de. Musica; do repertório doadorbimoes, l

ISIDORO VAQUEIRO.
Oq bilhetes vendem-se na rua dos Ciganos n. 7,e.i-o dia do espectaculo no es-criplorio do teatro.
N- «-—Os camarotes da 1» brderj á direita,n-12, eoda 5» ordem, á direita, u ; não tèm

Ií ™as sl-m outros, assignado- pela" beneficiada ;c roga-se o avor de quem oe> b\ er, dc trazer á casada beneficiada,. (•

na ao Santíssimo Sac-
lOras, na

gôíi.eásS 1/2

SAQUES.
í-oclia Lopes * Leite , rua dos Pesca-

ífe!:ni 32,usaca0 sobre Lisboa, Porlo,
¦¦ ogiam>2>a._ o povo e seus direitos.— Os conser- i \Á. .vauores puiitanos. —O actual ministério. - Car 01ivehia'(f AaVeS,*R^°a' Yia^a' Vizeu'

niunieipãl.-Typographia nacional"e~o~ Diarío Õff- : Villa Novi àTv^% P^'3*?' Valença,
ciai. Subscreve se na rua da Alfândega n. 197 a'..{,"d V°Vd ^G. FamallCão, Villa Real e

vendem-se números avulsos'"n«s fla Madeira, S. Miguel, Terceira ei. ayal. ,
2S por trimestre,a 200 rs,

(•

A.THENEIJ DRAMÁTICO
|S» íl_».í--UAJr*_IO->

Tendo o artista Joaquim Augusto partido ante-
hontem para S. lA-iulo, não pode por ora ter logar a
primeira representação do drama

0 MESTRE ESCOLA.
Ensaia-se para ir á scena sexta-feira 7, a comedia

em tres actos de V. Sardou, autor dos Íntimos-
das Garalujas e do Borbolctismo, intitulada

4 PÉROLA NEGi
Traducção do Sr. Valentim Lopes.
Ensaia-se igualmente a comedia em um acto,

original brasileiro de J. F. Menezes, estudante de
S. Paulo, intitulada.

ÍM-ENILHÍ..
TTr. DO « COafiKIO _ü-R_ANT!f. » DK HON.I -AHKKTO,

ue»Bii r.iuror -r.our., au* ?* ouitasua ».-">•


