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Assigna se na ma da Quitanda n. 55.

Para a côrte pelos segaintes preços:

Um anno 24S00Ô
Nove mezes 18S000
Sek raezes 12JJ000
Tres mezes 6S0O0

Nio se recebem assignaturas por menos

de tres mezes.
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N. 50.

r<qmeimi>e ne 3- 31. tos Santos ©aritosa e Comp.

Assigna-se na rua da Quitanda n. 55.

Para as províncias pelos seguintes preços;

Um anno 28S00O
Nove mezes ..... 22S00O
Seis mezes 15,1000
Tres mezes . . , . 8S000

Não se recebem assignaturas por menos
de tres mezes.

PARTE OFFICIAL.
MIWHTERIO DA GUERRA.

Reforma ue praças ue prèt.
Na conformidade das disposições do § 3o do plano

que baixou com o decrete de 11 de dezembro de 1315,
forio reformadas, por decreto de 23 do corrente,com
o respectivo soldo por inteiro, as praças dos difie
rente* corpos do exercito abaixo mencionadas, visto
acharem-se impossibilitadas para o serviço do
mesmo exercito, om conseqüência de ferimentos re-
cebidos em combate:

2" regimento de cavallaria ligeira,

Anspoçada Vicente da Silva Camargo.

2o batalhão dc infantaria.
Soldado Maneei José Gonçalves.

8' batalhão dito.

Soldados: Mauoel Malaquias Nogueira, Francisco
Alexandre Coimbra e Antonio Josó Cardoso.

12° ia!aí/iJo dito.

Anspeçada Antonio Manoel de Aquino.

13" batalhão dito.

Musico JoSo Antonio da Fonseca.

Y. na conformidade das disposições da ultima parte
do art. 10 do decreto n. 3371 de 7 de janeiro, e ar-
tigo único do de n. 3505 de A de agosto, tudo de

lKfô,forfto, por decrete de 23 do corrente, reformadas,
vencendo soldo dobrado de voluntário da pátria, as

praças dos differentes corpos de voluntários da patrii
e da guarda nacional abaixo mencionadas, visto acha-
rem-se inutilisadas para o serviço du exercite, em

conseqüência de ferimentos recebidos em combate :

l.o corpo de voluntários da pátria.

Soldados: Pedro Coelm, Jacob Mauser e Joaquim
Mariano Pereira.

2." corpo dito.

Anspeçada Manoel Antonio do Couto Pereira.

3." céfpo dilo.

Cabo Jacintho José do Nascimento.
Soldado José Lopes da Conceição.

4.* corpo dito.

Soldado Balthazar de Oliveira Dias.

o.° corpo dito.

Anspeçada Manoel Francisco dos Reis.
Soldado João Pedro Xavier Rabeilo.

7." corpo dito.

2." cadete Muxiiniano de Oliveira Pastos.

8° corpo dito.

Cabo Manoel Felippe Camara».
10° corpo dito.

Soldado Pedro de Lima.

11" corpo dito.

Cabo Veuancio Josó de Oliveira.

19° corpo dito.

Soldado Manoel Ignacio da Silva.
31r corpo dit».

Soldado Guilherme Cupper.
3il corpo dito.

2" sargento Juítiniau» Rodrigues da Silveira.

Cabo Domingos José da Silva.

41" corpo dito.

Cabo João F.yangelista Nery.
-10° corp» dito.

Refere a Tribuna a chegada do general Mitre ao'

Rosário, onde o tinhão ido receber o governador
Orono e o ministro da guerra.

« A só chegada do general, acerescenta a referida
folha, produziu a confiança, terminando de prompto
os suecessos do interior. »

A 16 tinhão chegado A Montevidéo os transportes
S. Paulo e Presidente, com GOO homens para o exer-
cito.

Chegara ali também o Teixeira de Freitas com 300

praças. A 19 devia seguir para Corrientes.

CORRESPONDÊNCIA DA ESOlIi%.DR.4

Os ego versículos feci
lullit alter honorem!

Rio Paraguay, em vista das barrancas de Curu-

paily, 14 de fevereiro de 1867.—Depois do com-

bate da esquadra contra as baterias de Curu-

paity, no dia 2 do corrente, os navios da vanguarda

tèm trocado com os paraguayos tiros de canhão.

ora provocando, e ora respondendo ao seu bom-
bardeamento ; á noite ouvem-se alguns tiros nas

avançadas, e nenhuma operação se tem dado de maior
dcance. Parece que tudo se prepara para operações

nais decisivas, não só por parte do exercito, como

da esquadra.
Na noile de 10 para 11 do correnle, á 1 hora, ou-

viu-se uma detonação submarina na terceira estacada
em frente ás baterias de Curupaity, depois gritos,

que partirão da barranca, finalmente uma luz na base

da mesma barranca. 0 Barroso, que está na testa da
vanguarda, atirou uma de 68 tomando por alvo a luz.

e logo depois da explosão da bomba, que arrebentou
no logar, a luz desappàreceu.

Dahi a pouco o escaler da ronda apanhou uma

cbalana despedaçada, em cujas taboas havião pre-
•ados ossos humanos!

No dia seguinte do Barroso e Silcado se manda-
rSo escaleres reconhecer objectos, «jue fluctuavão
descião pela correnteza, e se apanharão tres cada-

veres de paraguayos.
Pelo exposto ha fundamento para suppôr-se que os

paraguayos, não podendo trabalhar com dia, porque
são logo hostilisados pelos navios da vanguarda,

procuravão remover, ou revistar algum torpedo ã

noile, oceultos pela sombra, e terão victimas de sua

explosão, quc não fez grande detonação, por estar

submergido em sete ou oito braças de fundo. A Pro-

videncia vela sobre os brasileiros. Os nessos ini-

migos, receiando novos ataques sobre Curupaity,
nos prepararão estas sorprezas; mas elles forão almo-
cados paio seu torpedo, que nos preparavão para
lamber ao jantar!

Ultimamente escrevi algumas linhas sobre a pro-
moção que se esperava: ella veiu finalmente cahir

na esquadra com uma bomba.
Não julgo conveniente entrar om aiialyse sobre a

promoção ; mas Mão posso deixar de annunciar uma

triste verdade, «pie serve de conseqüência a tudo

quanlo poderia dizer.
O almirante commandante em cbefe «ia esquadra

eslá em luta com algumas diffieuldades, vendo muitos
de sons ofliciaas degostosos nas vésperas de sérias

operações contra o inimigo.
A opinião do almirante, quo se acha ã testa da es-

quadra, teria sido muito vantajosa ao governo impe-

i tal a quom faço justiça, que desejaria acertar nas

[promoções; porque o Sr. almirante Joaquim José

Iguacio eonbeca a corporação inteira, o aceitaria do
'bom 

grado a responsabilidade poslhuma da justiça
ou injustiça que tivesse praticado.

Pela fórma porque as cousas correrão, S.Ex.. entra

ções da Prússia sem compensação mostrão na reali-

dade que elle se illudiu em pontos graves, ou so

deixou illudir, o que vale o mesmo, e a opinião pu-
blica não hesita em lhe lançar as culpas das morti-
Reações padecidas pelo orgulho do povo.

O cesarismo tem sempre diante de si este escolho
inevitável, Absorve toda a acção e todas as glorias,
maséxpia cruelmente a própria elevação,respondendo
até pelos revezes casuaes.

Napoleão III, vencido no México pelo odio de uma

raça enérgica ã dominação estrangeira, e na Allemã-
nha pela destreza e celeridade do gabinete de Berlim
viu atropellarem-se os suecessos sem poder acudir-
lhos. A fraqueza da Áustria trahiu os seus cálculos.
Contava cem urna luta dilatada, e o canhão de Sa-

dowa proferia a sentença final quasi no momento

que cm Paris se cuidava ser o primeiro da guerra
Distanciado pelo Ímpeto irresistível das armas e da

diplomacia prussianas o imperador viu-se obrigado a

capitular com as circumstancias e a disfarçar o re-

sentimento encerrando-se com ostentação na sua

neutralidade forçada.

A fortuna em toda a parle encontra lisongeiros

700,000. E se o gabinete das Tuilherias não espe-

rava converter a Allemanha nova em aluada, porque
leixou então dissolver a confederação que podia sal-

var, e entregou a Áustria ao seu destino? Se a al-

liança das tres potências era impossível, se um laço
"ndissoluvel não havia de ligar de futuro a França.

Prússia e a Itália commettèrão-se dous erros immen-

sos em 1859 e o outro em 1866, dous erros irrepa-

raveis, auxiliando a unidade da Itália e consentindo

a da Germania. O governo imperial deixou formar
duas grandes potências e não soube fazer dellas al-

liadas seguras e decididas.
A Napoleão III, que neste momento dão como

eclipsado os seus contrários, não podia escapar ne-

nhuma das bypotheses, e é de crer que sc tenha
oecupado activamente tia solução tle qualquer dellas.

A reorganisação do exercito concedeu-a de certo
mais à irritação momentânea da opinião do que ã

necessidade ou ao receio. Apolitica desinteressadae
conciliadora que inaugurou ha de attrahir, por força,
a Allemanha, e separa-la da Rússia. Os serviços

prestados á IlaUa asségurâo-lhe a sua amisade sob

pena do novo reino merecer a nola de profun-

Conego Mariano Leite da Silva Escobar .

Capitão Jeão Gomes Barroso ....

Dr. Joaquim Antonio Rodrigues de Passos
Major Francisco Joaquim da Rocha .

Antonio José Rodrigues Fluminense . •
Tenente Manoel José da Silva Rocha . .
Antonio Manoel da Costa
Tenente Manoel Joaquim Pereira de Carvalho 509

. . 501

. . 49!)

. . 494
. . 487

534
532
528
527
522
520
510

Capitão Antonio de Atmeida Arôas.
Antonio Pereira da Rocha . . .
Josó Antonio Duarte Fiusa . . .
José Manoel da Costa. »

Mixisterio da cuerra.—Publicamos na Parte of-

/icial a relação de varias praças do exercito que forão
reformadas por decrato de 23 do corrente.

Presidência no Rio de Janeiro.—Reassumiu ante-
hontem a presidência desta provincia o Sr. Dr. Cs-

peridião Eloy de Barros Pimeatel.

Estrada de ferro de S. Paulo.—Lô-se no Diário
Official:

feitas em 20 e 23 dias, ao passo que o mesmo tra-'

fecto pelo Panamá exige 27 e 30 dias.

0 Peru, por sua parte tomando em consideração
o projeclo a que nos referimos, nomeou uma com-
missão incumbida de assistir ãs explorações do oo-

ronel Proano na parte do território da republica
cortada pelo Morona.

S. Paulo.—Temos folhas da capital até 20 e de

Santos alé 21 do corrente.
Conhecia-se o resultado de mais algumas eleições

em Araçariguama, Una e Piedade, do 1" districtró,
tinhão vencido os conservadores (24 eleitores) ; em

Apiahy, 3o districto, fora o triumpho para os libe
raes (17 eleitores.)

Le-se no Diário -.

« O Sr. capitão Burton continua em suas viagens
ao interior da provincia. Hontem partiu o illustre
viajante para Sorocaba, com destino áParanapanema
e Vporanga. Esta parte da provincia é ricade curiosi
dades naturaes, que muito devem interessar ao dis

lineto viajante

« Não posso, porém,desde já deixar de declinar o
nomes do aspirante JosóCarlos de Carvalho Filho,que
trabalhou com toda a energia nos mais arriscados ser-
viçüs.comdonodo e'perieiaadmiraveis; do paisano Sa-
muel Eduardo da Cosia Mesquita, que ooiiietle traba-
lhou nos mesmos serviços, ferindo-se naeabeçaena
mão.

« Deve-se também considerar como muito pres-
lantes os serviços dos aspirantes Alfredo Pereira dc
Araújo Neves e João Egydio dc Castro Jesus.

a Comparecerão também as bombas do arsenal ite
guerra e da alfândega, as quaes prestarão inuilo bons
serviços.

« O trabalho da oxtineçáo do incêndio foi feito
eom regularidade e sem perturbação da ordem pu-
blica, licando apenas confusos dous bombeiros.

« 24 de fevereiro delS07.—O tenente-coronel di-
redor geral de bombeiros, Joaquim José dc Car-
valho. »

Contratos sociaes.—Na semana linda a 9 do
IcOrrente forão apresentados ao tribunal do c

, , Idamenle ingrato e inbabil. Não é provável que « O presidente de S. Paulo participou ao governo
Os sorrisos quc deu a arrojada empreza do conde dei 

^ ^^ se ^ sem necessidade nos que a cslrada de ferro dc Santos a Jundiahy fora
Bismark figurárao-se â írança um roubo feito a r 

necessidade, ou o pretexto de sè-por elle percorrida no dia 15 do correnle, e entre-

^,0 aepol, dos ,H.., „,,*,„*.,c Napo,er,o * 
%£^£™£^S*>£ SSlS^E»^

1 o deseio de vera Itália emancipada ínleiramenle «ai oliscivatla ato agoi.i, se a ueseuMiiança uocisso» _ ,„„,,„,

ceJa os mais perspicazes. Ninguém suppunha, bro e da rivalidade instantânea sueeederem relações Sobragy e o superintendente da estrada. »

[neste negocio como Pilates no credo, isto ó paga
: Francigco Patriarcba da Silva, Manoel! .0 _ue n3o fez ()u(,.os (ití,.y0 as informações e

Ferreira de Carvalho & Manoel Athauasio da Con-j^ ^ l(àln dè-ençhügar o pranto dos descontes, no
«eirão. [meio das diffieuldades tle uma campanha tão árdua :

12" corpo dé cavallaria da guarda nacional. j vendo antes em torno de si rostos alegres e almas

Cubo Mariano José tle Lima. animadas dos maiores aetos do bravura, e adiando--

, 1 00 1 , .«,.*„ o» .iflior ise agora rodeado de tristes'reclamações. Antes ama
Por decreto também de 2.1 do corrente se deu-r-^ • _ -

,. .. , \ ,„.., .Abou esneranea dn que uma ma realidade. I eranie
minou uue tioasse sem eiteito a baixa que ohteve n,""" / -,-.,,

soldado do «-batalhão do infantaria JÓsé Antonio todos eslá, porém, a honra nacional; nao pode ha-

Pinto Borges, em data do 21 de agosto do anno pas- ver injustiça capaz de fazer arrefecer o patriotismo
, i í i-..,„.;,..-,.».= ,1- .«; •;<•'brasileiro. Diante «Io inimigo, os actos uo governosado, para, na conformidade das disposições uo $>.} ""¦ - 

, i
i i .i.-fii, io-,.,... 'iiHDerial serão semnre respeitados pelos jovens tia

do plano quo baixou com o decreto deli de dezem- «".pt-."" .«- .' ..¦ ¦•¦« ticarao para quan-,- , 1,1 J marinha de guerra , as rclamaçòesfi
e 181o, ser reformado com o respectivo soldoj' ;

>r inteiro, visto tor (içado impossibilitado para i
-rviço em conseqüência de ferimentos recebido
io combate.

Ido nao houver mais inimigos da pátria a combater;
e sc nesta ocasião for tarde, ficara cada um com a

I consciência u«
I
s

seu ue\ er.
Nkstkro.

além disso, a Prússia Ião bem armada, tão resoluta e

Ião robusta. Não oceorreu a nenhum dos homens
habilitados, que rodêão o throno, ou assistem tle

perto á gerencia dos negócios públicos, que o poder
militar do rei Guilherme se havia de manifestar com

tal.estrondo e que a união da Allemanha do norte

transformasse em verdadeiro império a monarchia

recente dos Ilohenzollerri. A paixão seduziu uns, e
arrastou outros. Fizerão-se votos ardentes pelo êxito
da causa de Victor Maneei, e entendeu-se qne Gui-

lherme 1 a braços com os exércitos austríacos subiria

da guerra desfallecido e attenuado.
Os acontecimentos desmentirão todas estas pre-

visões. O collosso frágil do velho imperio romano

desabou apenas lhe tocarão, e os planos do conde

de Bismark realizarão-se em toda a sua extensão.

A Franca foi colhida pelos suecessos. Sonhara en-

grandecer-se ditando por lim a lei aos contendores,

c em vez disso teve de assistir, escudada pela abs-
enção, a urna das maiores revoluções das epoebas

contemporâneas. O governo commettéra o erro

pouco desculpàvel de deixar travar o conflicto sem

esclarecer Pulas as suas conseqüências prováveis por
meio tle uma discussão prévia, e quando quiz tomar

parte na questão era tarde, porque o pleito estava

encerrado. Os adversários aceusão-o de negligente
e de ommisso. Querião infallivel. Acaso virão elles
então mais, ou melhor ?

Mr. de Girardin, em um artigo notável, publicado
na Liberte, avaliando a nova situarão creada pelos
factos, observa com motivo que nunca a Prússia
se atreveria cem dezavone milhões tle habitantes a

arremtftsar a luva a Áustria, que não contava me-

nos tle trinta e nove milhões, se não houvesse con-

cluido com a Itália o tratado, que precedeu a guerra.
O distineto publicista aconselha depois ao governo
imperial a alliança eom a Prússia, prevendo o con-
Ilido ouropéo mui próximo por causa do oriente.

o A lógica dos acontecimentos, diz elle, esta na
razão directa da inconsequencia dos homens. 0
resultado natural da unificação da Itália devia ser a

unificação da Allemanha em virtude do mesmo prin-
ripio, e por indacção rigorosa a tríplice alliança da
França, da Prússia e da Itália !

« Csta alliança (acerescenta) seria solida, porque

podia sor sincera. A França obraria com coberencia
mostrando pela Prússia sympathias iguaes as que
sempre provou pela Itália, e fazendo-o teria tido o
lireito de moderar o gabinete do rei e Ae o persuadir

a nâocolher de uma vez todas as vantagens da victoria.
Mas a França preferiu advogar a causa da Áustria e

defender os interesses da Saxonia. collocando de-
linixo das rodas do carro Iriumphal da Prússia para
a deter, os dous obstáculos chamados União do Sul e
União do Norte. Máo calculo 1 Um inimigo sempre é
IPríe emquanto um aluado nunca o c assãs. »

Mr. de Girardin argumení ui com razão nesta

parti1. Consummados os fados, o imperio francez
lucraria mais ai eilando-os som reserva, do que afec-

irmes, amigáveis e despreoecupadas, as tres poten
cias formarão uma liga mais solida e decisiva para Gymnasio.—Neste theatro dão hoje o seu primeiro
conservação do equilíbrio da Europa, do que as com- concerto os irmãos Franco.
binações falsas e logo eaduças dos tratados de 1815. São dous moços amáveis, estudiosos, de talento

A questão do Oriente parece madura. A Turquia (jUe se apresentão fazendo prova perante o publico
moribunda está a ponto de cahir em poder da Rússia, fluminense; é, pois, de esperar que esto vapor s'
se a intervenção pacifica, ou armada das potências, julgar do (alento dos jovens artistas
não aparar o golpe. A Inglaterra é duvidoso que re-\
nove a campanha da Criméa, e ha mesmo quem ima-

gine que se o czar lhe cedesse o Egypto ella
deixaria entrar sem resistência os mqscovvitas em
Constantinopla. A Áustria pouco ou nada pôde,
c o mais que fará será estender a mão a quem pro-
metter indemnisa-la da perda de oito milhões
de allemães, que em breve a hão de renegar para
se juntarem ao futuro império allemão. A Rússia

prepara-se, aguarda e toma os acontecimentos por
complices. Se conseguisse chamar a si a Prússia,
chegaria ao termo de seus desejos, porque teria sô
run campo a França como defensora do império
ottomano. Eis o «pie a politica do gabinete das
tuilherias ha de prever e atalhar. 0 meio efficaz
de o obter é uma alliança intima com a Prússia
e com a Itália. Veremos so desta vez a lógica dos
factos concorda eom a razão.

Rebello da Silva.

Catastroimie.— Escrevem-nos dc Bambahy em

10 do corrente :
ii Hoje turvárãò-se as águas tio rio Perdição

Passeio ao amazOSIAS.—A deseripção que o Sr.
Agassiz fez do Amazouas nas duas conferências pu-
blicas que tiverão logar na Philadelphia, diz o
Diário Official, suscitou a uma companhia de
New-York a idéa de organisar passeios cotu o lim
dc percorrer toda a extensão do rio Amazonas, de

modo que aquellas regiões, que por desconhecidas
aiiiguravão-se a todas as imaginações como inacces-

siveis e fataes, vão de ora em diante ser o destino
de passeios da natureza dos quc sc fazem pelo
Hheno ou á Suissa.

Escola central. — O resultado dos exames do
desenho dos 1" o 4" annos dos alumnos desla escola

que, por motivo justificado, deixarão de os fazer no
anno próximo passado, foi o seguinte:

Í°ànno.—Approvado plenamente eom o gráo seis,

[Camillo de Lellis e Silva Junior; approvados sim-

plesmente, com o gráo tres, Ernesto Loureiro Bas-
tos e Victor Barreto Nabuco de Aranjo ; com o gráo
dous, Carlos Pereira Rego, e com o gráo um, Joa-

Paço imperial.—Tiverão a honra de cumprimentar quim ^ Santos Salgueiro Junior

a Suas Magestades Imperiaes durante a semana finda -Io anno.—-Approvado simplesmente com o gráo
os Srs.: visconde de Tamandaré; barões do Amazonas, um? Francisco Pereira Barreto Pedrose.

do Turvo, de Silveiras, da Parahyba e de Alegrete ; j

« S. S.,quc possue um privilegio para a exploração!mercio para registrar os contratos sociaes dos Srs.:
as minas de chumbo do Vporanga, vai em companhia! Antônio José de Moura, Antônio José tte Moura

do engenheiro Dr. Coimbra, seu sócio, «pie pretendejFilho, Francisco Joso Soares e José Antônio Vieira
levantar uma planta desses terrenos. [Veiga, com commercio especialmente de café, nesta

Fallecera em Sorocaba o coronel Manoel Lopes dejcortei j)0 |end0 p01. excepção exporta-lo, com o ca-
Oliveira. |pilai de 760:000,',', sob a firma Moura, Filho, Soares

Fora demillido do commando militar «te Santos.L Cpmp., Ae que usarão os socios residentes tia .-Arte.
a seu pedido, e Sr. coronel .losé Pereira Dias. í Joaquim Carlos de Azevedo eSilva, Bernardo José

le Azevedo e Silva, Fernando Antônio do Lemos
iiinior. José Bernardo da Pouco,-a iPus Junior c
üernardo Belisario Pomos da Silva, com commercio
le fazendas, na rua Direita n. 111, nesta cõrle, rom

àfliuenle do Bamhuhy, com a calastrophe «loque o capital de 240:000/,, sob a firma Azevedo, Irmão
forão victimas cinco pessoas. j-^ Sobrinhos, Ar quo usarão os dous primeiros

« O Sr. Carlos Antônio da Silva/Brandão, indojsocios.

com sua esposa a passoio para casa de parentes nal João Ferreira Pinlo Filgueiras, ManoelLAIvos du
margem òpposta do rio, embarcou-se cm uiiia fragiljSouza Pinto, e Jeronymo Teixeira Boã-Visf.P, eom
anõa, que, batendo de encontro a um madeiro, sos-jconiniercio de seccos e molhados por atacado, na

sobrou , subincrgindo-sc com quatro iiuiocenlèsjrua Direita n. 70, nesla còrle, com o capital do
meninos. Apenas o Sr. Brandão pôde escapar. 1150:000;?, sob a lirma Pinto, Filgueiras e Comp., de

i, Dos cadáveres dos infelizes só foi ató agora cn-J pie usará o segundo sócio, no impedimento deste o
con Irado um. [primeiro, e na faltado ambos o terceiro so«-io.

\ Domingos José Ferreira tirara e Belmiro Coelho
Goyaz.—Alcanção a 12 do passado as folhas quéjPereira, cuu commercio tle fazendas o roupa feita,

recebemos desta provincia. rior atacado o a retalho, na '."rna 
do Mercado ns. 47

Havia prestado juramento e achava-se uo exerciciple 49, nesla corto, com o capital de I20:t)()0,ij, :
de commandante superior do município da capital ò

NOTICIAS DIVERSAS.

coronel João Nunes tia Silva.
F.m Cuiabá tinhão-sc recebido indicias de Mato-

Urosso, mas nada adiantâo ellas ás ultimas qiie pu-
blicámos.

Minas-Geraes.— Iteccbémos folhas da capital

desta provincia, as quaes nada Ar interesso adianlão.

A ultima data é de 19 do correnle.

Inválidos.—No transporte nacional Artnos,che-

gado ante-hontem â noite do llio Aa Prata, vierãt

de passagem 08 praças do exercito invalidas.

Incêndio,—ITontein, pelas 7 12 horas da manhã.

firma Ferreira Braga \ Pereira.
Pedro Lecocq, Luiz liodrigues de Oliveira o .Pião

Luiz Coelho, com commercio especialmente Ar im-
portarão tle gêneros estrangeiros, á conla própria o
á commissão, tle compra o venda de quaesquer pro-
duelos, nesta corte, com o capital A,- I00:0ü0£, sob

i lirma Lecocq, Oliveira c Comp.
Francisco da Silva Mouráo o Henrique lleloodòro

ítilieiro Lemos, com commercio Ar fazendas, nesta
còrle, c mi 0 capital Ar !fl():000,V, sol, a lirma Mon-
rão o Comp., de quc em tilulos de credito usará o
primeiro sócio, e uu impedimento deste o outro
sócio.

Josc Francisco Clione Ar Almeida c Feliciano.íosó

declarou-se um ,-ande incêndio no prédio de Ires de Vlmoida. con. commercio de relin ícao uo assucar
tle. confeitaria, na rua Ar Fslaoio Ar>:\ u. 70, nesta.

oh a lirma Josésenadores Pimenta Bueno, F. Octaviano, Souza Ba-" Escola de Marinha. — Por engano de cópia foi andares da rua Direita n. .>.!. antigo estrhelecin.ep.loj 
^^ ^ ^ ^.^ ^ ^ :S3C,r,82, s,

mos e Carneiro de Campos ; conselheiro Ottoni; ini- omitlido, na relação dos alumnos desta escola, que bancário dos Srs. Alves Souto e Comp., e cm .cMJ^|Francisco ,,-lio|ie (!e Ajmei(]riL,, !rmno
nistro plenipotenciario do Brasil nos Estados-Unidos fizerão ultimamente exame, e que publicámos bon- lojas estava actuahtiente eslabelcc

conselheiro Azambuja; cônsul geral do Brasil na re- tem, os nomes dos aspirantes Aprigio dos Santos cm de cha e objectos de escriptor
almente estabelecido com coinuicr-

rio o Sr. Guilliernii

publica Argentina João Carlos Pereira Pinlo; mocojRocha e Diogo Pires de Amorim, o primeiro dos Scully , 
, - v,,.,-.-.>.-,-. .

fidalgo Maciel Monteiro ; coronéis commandantes do (quaes foi approvado simplesmente em apparelho ej Do eonimando; dio corpo ile 1".",:hfll'";,'e,'olM;n!us|oMi(:in,,a ,
I" r-iiimiMit.. d.-,-.oatl..ria , ir.ncisco Antonio Pe-jmanobra, desenho de figura e paisagem e cadeira dõja seguinte participação de tão sinistra ocrurrenca :|

.1 « Directoria geral do corpo de hombeiro

João de Lemos Pinheiro e Domingos .Alvos do
Oliveira, com commercio dc fabrica dctdiápros, na
rua da Imperatriz n. P>í) o com deposito na rua da.

I. 12S, nesta corte, cum

reira Lobo e seu filho; capitão de fragata Piquei.;1" anno, e o segundo approvado também em appa-j A's-8, WPOOOs, soli a (iniK
capital

dc .ii <h Lemos !•;,,!in lie ro

lenentes-coroneis Antônio Luiz da Silveira e Joséjrelho e desenbo.
Baptista da Silva; capitão-tenente Silveira da Motta;!

horas da man ià o sino da Candelária annunciou in-

ce ndio na sua freguezia; para ella corremos sen

Comp., de quo esto sócio usará.
I João Thomé da 

'Silva, 
.losé Joaquim ignacio Po

j reira da Silva o A nlonio José Ferreira Aleirria
1»'tenente da armada Cerqueira Lima; capitão Mi-J Desastre.—Ante-hontem á noite, ao chegar a|saber o logar, mas [«or lim soubemos sempre, que ellei ^ |.(lm|i]|,|i.Jo (](, (.a,,|,,jlvn,,

guel da Silva; Drs. chefe do policiada corte, Alvárojbarca S. Clemente aponte de S. Domingos, pelas 101 lavrava á rua Direita n. 59, antiga casa de Souto,

de Castro, Pereira Rego e Conlinenlinp e seu filhojjbOràs da noite, duas senhoras, pisando distrabida- « Chegando ao logar do simslro o corpo de bou

conego Fonseca Lima ; senhora do conselheiro Dela-'mente em falso, precitárãò-se ao mar, aeompanhan-jbeiros com 9 bombas o 92 praças, abi enconlr ui jã o

maré e D. Maria Amalia de Carvalho Moraes; com-:do-às na queda um irmão seu.

luniieiro o maclii-

Exm. inspeetor do arsemal de marinha com uuiaj

mendador Domingos Farani; José dc Almeida Ca-j Seria fatal a conseqüência desse desastre, anão

bral, José Lizaur, Carlos Guilherme llaring e Miguel haver com a maior presteza possivel se arrojado ao

Couto dos Santos. ímar o mestre da barca, o Sr. Anionio Francisco dos
'Sanlos, «pie com grande esforço conseguiu salvar,

Eleições primarias.— A eleição da freguezia d"«,úuia'àpús outra, as tres pessoas que lutavão e deba-
S. Salvador tle Campos, província do Hio de Janei ro, I ti5ò-se ua agua prestes a afogar-se.
teve o seguinte resultado :

EXTERIOR.
NOTICIAS IMI li«> 8>A PRATA.

Entrarão hontem do Rio da Praia os transportes
nacionaes Arinos c Lima e Silea. pelos quaes rece-
lemos telhas de Buenos-Ayres e de Moutevidéo, al-

.-ruçando as datas da primeira destas republicas a 1"
o da ultima a 19 do corrente.

Pouco adiantâo essas folhas.
Do Lheatro da guerra nenhuma noticia havia elie-

gado.
Km Buenos-Ayrès fazião-sc preparativos para :

j.-i-i-pçào do general .Mitre.
Uni telegrama expedido daquella cidade ás 4 l/P

da tarde do dia 18, para Moutevidéo, dizia o se-

guiute :
no ííuneia! Mitre !e.z uma proclamaçâo declarandi

que continuará a guerra do Paraguav »

Na provincia de Itioja, segundo constava pelo
mesmo telegrama, rebentara uma revolta.

CORl&E£l»ON»EXCIA.

Lisboa, 20 do janeiro.
Coi»s5derue*«e3 fycraes.-

lando uma tlescontiança grávida tle complicações
futuras. Qiielhe faria a ella,dada a união inevitável.,

que a Prússia contasse 36,000,W)0 de habitantes, ou
15,(100,000 incluiudo os S.G00,C()0 Ar subditos, que

A opiniSo pu-j que obedecem ainda á Áustria.' A confiança era o

blica continua em França inquieta o descontente. Osjuuico modo de subtrair a corte du Berlin á inlluen-
acon teci mon tos oceorridos na Allemanha, oíTendendu
o amor próprio nacional, avivão as apprehensões i
Liniinuem a confiança. A guerra correu tão rápida, niáo publica assustada encarou o assumplo poi

[cia russa, porque o gabinete tle S. Peíersbourgo vè

[com ciúme os progressos da Prússia. ?d.is a op:-
di-

'.orca ar-o desenlaee sahiu tão contrario ao que uns previãolve,.so asiieclo, o buscou na duplicação da
o ao quo outros esperavão : finalmente, «> desengano Ina(ja aientos e tranquillidade para o porvir.
foi tão áspero para as ambições de muitos, que não o ..ovorno seguiu-a voluntariamente, ou coagido.

Francisco Dias Furtado
Dr. Antônio Francisco de Almeida Barbosa
Anionio Pinlo liodrigues da Costa .
Dr. Francisco Portella
Dr. Joaquim 

"Manoel 
de Araújo.

losé Francisco Martins Guimarães .
Antônio Caetano da Cunha
Antônio Joaquim de Carvalho Siqueir:
Padre João Antunes do Menezes Silva .
Francisco Xavier de Sonza Àory
Dr. Manoel José de Lacerda Trancoso .
Padre Antônio Aquino dos Santos Collares
Mferes Rufino Gomes de Oliveira .
loão Valenlim de Figueiró
Dr. José Joaquim lleredia de Sá . . .

O digno homem fez mais. Não obstante o can
-o<) saco daquelle esforço, retirou ainda do mar quatro

bomba, mas impossibilitado-de trabalhar pcla faltai j.'ei.nan(]eíi corrc

nas hydraulicas, na rua da (Juilanda n. 171, nesta
còrie, com o capital de PO.-OOí).-', sob a lirma Silva.
Pereira & Alegria.

izebio Mari ins de Sonza Carneiro,

de agua, não obstante os esforços do I)r; subüeicgauo

Pedro Isidoro de Moraes, pois os aguadeirõs a essa

hora occubávãò-se de suas obrigações. Tomámos a

deliberação de manda-los recrutar pelas ilificrentes
ruas, mas entretanto o fogo br. rava e mnito.

« 0 Dr. 1" delegado chegou ás 9 horas por estar aj

serviço da indicia no mar: com a chegada delle e
' 

ou cinco individuos que, sem saber nadar, se havião com as providencias que dera o subdelegado supra,

a agua appareceu em abundancia,e culào, lendo ver-

dadeiro começo o trabalho, conseguiu-se circum-
¦screver o fogo no prédio incendiado, sendo mesmo

hossivel salvar a frente do 1" andar e alguma porção

ílho.

admira que que a má vontade se revele em todas asj ^ or^aniSução do exercito respondeu ã victoria de
adowa, e ouvindo as deelamacòes da imprensa dir-

íia que a integridade do imperio ora ameaçada !
liismark, mesmopotências, e que a obra de Mr.

depois tio consumada, pareça ainda um fado mons-|se.|
truoso e irreconciüavel com a segurança e dignidade ymitos estadistas menos nervosos receião iioji

mais da Rússia do que da còrle dc Berlin. A Alie

FOLHETIM.
AS FIGURAS DE CERA.

SECILNDA PARTE.

BRANCA YAVBAKON.

Ilv0 'p manha, unida o aluada da França, não seria um na-
luarte inexpugnável erguido

lo império.
() governo, como é do suppAr, lornon-se o

pio aponta» bulas as censuras. Neste-; ultimos anno:;jluarle iniJXpUgnavcl erguido entre ella e as cohóries
os seus commettimentos forão pouco felizes. A reti-S ;1k>s: cv. iías? Ne^le caso nm exercito de 1,200,000
rada do México, a evacuação de Boina e as autiexa-; homens vaie tanto comp uni exercito de 600,000 eu

... —^^r--^,-^mip--~.iim-CT«CTgaamaiim3gi^

(Continuado do a. 51.)

XXXV1L—Ale.a jacta est!

Assim como João Vauliaron dissera: Hei de achar

aimha filha l assim também Paulo Morcier dizia

comsigo: Hei de achar minha noiva ! Mas. como u

pai, também o amante adquirira doutro em pouco a

dolorosa convicção do quo tal empreza estava além

das forças humanas, e que, a nao sor nm desse

acasos 
"miraculosos 

com quo ninguém teui o direito

de contar, quem a omprebeiidesse soffreria infalli-

velmerite uma decepção. Durante as lougas hora- de

uma noite de insomuia Paulo reflectiu, e quando
amanheceu não lho restava esperança nenhuma de

reconquistar sum auxilio aqueila a quem nem se

quer sabia ondo procurar.
Paulo estava convencido du que Branca havia sa-

Indo por sua propria vontade da casado doutor, pois

qmt som nenhuma duvida teria ella deixado de pre-
veuir de ante-mio aquelle a quem amava e de indi-

car-Uie o logar do seu retiro.
Por conseqüência tinha ella sido raptada poi

violência ou atlrahhla pela astueia. Paulo osforça-

\-*-se por achar as causas desse rapto, o, como nào

podia suspeitar a que imensos interesses pecuniários

se achava ligada som o sabor a pobre Branca, per-
«uadi.ra-se de que s«"> o amor guiara o roubador, e

— Só eu nade posso; — dizia elle comsigo ; —

mas o homem torna-se forte quando a lei e a justiça
estão eom elle ! chamarei a justiça ea loi em so,:-
corro dc Branca.

No dia seguinte, logo á primeira hora, dirigiu-st
ella á casa de mu commissario de policia, magis-
Irado esclarecido e excellente homem de quem en,
um tanto conhecido; contou-lhe o que se passara «•

pediu-lho que lhe indicasse a marcha a seguir. Ocom-
missario de policia ouviu-o paternalmenle, em-

pregou esforços para fortificar-lhe o moral , mas
demonstrou-lhe com Ioda a clareza e «le modo pe-
remptorio que ueni a justiça nem a policia podião
intervir em negocio tào vago . por uma mui-
tidao de excellentes razões, algumas das quaes ei:
aqui. Pm primeiro 'ogar, Paulo nenhuma qualidade
tinha para apresentar a queixa, pois que não er;
nem parente, nem tutor, nem mesmo noivo reco
nhücido da moça. Em segundo logar, uma «queixa,

para ser acolhida, devia basear-se na denuncia d.-

rtos factos que constituíssem ou um delicto ou um
crime. Ora, na eircumstancia presente, achava-se
Paulo na impossibilidade absoluta de citar um só
facto desse gênero. Todo o sou systema de aceusa-
cão baseava-se em supposições puramente gratuitas,
em hvpotheses cuja realidade nada demonstrava.

Como provaria elle, com efleito, que a moça tinha
sido raptada á força e com intenção culposa? Flb

ara senhora «le proceder á sua vontade, pois, que
ninguém possuía direito legal sobre a sua conduct

sobre suas acções. Parecia admissível, pareci:-
mesmo provável que ella deixara livremente a cas;.

do doutor por motivo que só a ella diziào respeito e

que o ministério publico não tinha que apreciar.

a Providencia não me tiverem vindo cm auxilio.

.jSSP
;-(.o'i lambem atirado na agua, seguros em cordas.
-.-o! Durou esle trabalho quinze mitiutos.uo6, '
......i Na sua dedicação louvável tei efficazmenle segun-
L^.íilado o Sr. Santos pelo Sr. lu tenente da armada
•JOOÍ... -. ...
..„ lravassos, que muito o auxiliou.

557 j
aoOl Ru» Moroxa.—O congresso equatoriauo concedeu,

55Ò por derreto de T «le novembro ultimo, ao coronel

55C Proano um privilegio de oxploração e uma intlem-

556
554
55:5

da Terra Pereira OOi
instodio .! ¦ unos ile lana

Francisco Manoei da Conceição e Silva
'Pr. Anionio José de Mattos Lima .
Dr. José Pinto Ribeiro de Sampaio.
Dr. José Segundino Lopes de Gomensoro.
Bernardo Pinto Rodrigues da Costa.
Antonio Fernandes Cassalho de oliveira .
Tenente Manoel Pinlo de Oliveira .

»P
546
546
545
545
540
510
530
53~

Ião absorvente, que me da a coragem de supporlar o

nisacão pecuniária para uma empreza que, se chegai

a realizar-se, dará iminénsà importância ás republi-
cas do Pacifico e especialmente á do Equador. Ira-

ta-sc ue substituir a passagem que actualmente st
faz pelo isthmo «lo Panamá por uma communicnçac
muilo mais rápida entre os dous oceanos.

O coronel Proano assegura que, depois de tei'

cuidadosamente explorado os diflerentes alfluentes
do Amazonas, adquiriu a convicção tle que o rio
Morona, «pie atravessava a republica do Equador,
é navegável até Miasal, ponto situado a rt6 léguas
apenas do Guáyaquil. Segundo os seus cálculos, as

viagens da Europa para Guáyaquil e Lima serã i

o .ioao
i, com coinmcrcio Ar ferragens'

miudezas Ar armarinho mi outros
!õ, nesta còrle, com o

a.cil-
seria
u-sc-

nada mais terei a esperar. O Sena recebera o meu espectaeulo de suas lagrimas. A renuncia-lo preíin

1 cadáver.
1

Deus me perdoará talvez o crime de lan-

car longe de mim o fardo por de mPis pesado dr

vida.

Esquecia o infeliz moço, assim fadando, que Deus
vela incessantemente, que os seusdesignios nos são

desconhecidos o quo muitas vezes elle colloca as

mais pungentes dores no caminho do homem enj

coragem quer experimentar, cuja virtude quer for-)

tificar antes de conduzi-lo á félicidad
Na rtoite dessi

do quarenta o oito horas depois do rani•¦

la soffrer e solfrer eu mesmo, sem fraqueza, por
pio conto com o futuro, que tudo esvaecerâ, que
lia de tudo reparar.

Branca não respondeu.
Rodille proseguiu :

iteíietiu? tomou uma decisão?
Minha decisão!—respondeu a mora, a quem

a presença do miserável e o horror quo elle lhe ins-

pirava davão febril energia.—0 senhor já a conhece!

morra lentamente, aos poucos: 1 meu se-
Inunca mudara! Podo prender-me aqni. Pode fazer

mesmo dia, por conseqüência cercai
jnue. oi

- i.ranea. ',
.. nhor como o carrascoé senhor do contiemnado; mas.

tomou ltodillc o caminho de sua casinha tia avenida
jífraças ao ceo, a munia vontad

de NeuilP I'.t..i'.. ..,; „.. ..-_ : 11.V

do 2", o perdendo-se o interior da loja e «i<> 2" andar

e todo o 'A", 
pois a esle communicou-se o fogo por

uma claraboia.
ie Originou-se o fogo na loja de Guilherme Scully,

do centro para o fundo, partindo elle de Iodos oí

quatro angules desse quadrilátero.
« Attendendo a tão mas circumstancias,

mente se vô que, mesmo havendo agua, nào

possivel salva-lo; mesmo assim, porém, salv

lhe áfrente o muita fazenda que sé depositou em

diversos logares.

.. A's II 3/4 eslava o fogo circumscriplo e sem pe-
rigo algum, mas até esta hora 6 17 ,la l:ii'(lt-' aíncla

não está complelamcnls terminado.
<« Comparecerão ao incêndio o F.xm. Sr. niinisln

da justiça. Dr. cbefe de policia e mais autoridades,

cujos nomes declinarei amanliã, em addilamento ü

esta ]iarte.
.,^.-4^-g44,,^^.ii=j.^r^--^j,'--'CT'r-!^2ryvP^

tintas, drogas,
irligos, na rua Direita u.
capital de '12:000$, sob a lirma Iruzobio Martins tio
Souza Carneiro o Comp, de que o segundo sócio só
usará com prévia autorisação escripta pelo primeiro
sócio na compra de objecios para a sociedade.

Autonio José do Lima Junior o .los-í de Moura
Coutinho, com commercio do molhados ou outro
qualquer, na rua ,lo Sabão u. 32, nesta corte, com
o capital de KMHHIS. sob a lirma Antônio José dn
Lima .Junior o Comp., de m tilulos do credito
usará o primeiro sócio, o no sou impedimento o
oulro sócio.

Jorge José Moreira o Francisco Sebastião Moreira
do Carvalho, com coiiimercib: Ar fumo do Minas uu

j >u!ro qualquer artigi n.i rua dó
! I0:0!)0.S\

ii. 2S, nesta
lirma Joréecorte, com o capital d

José Moreira o (iunip.
Juão Ferreira Piiilo Filgueiras, Manotl Alves dc

Souza Pinto, Jeronyino Teixeira Bua-Vista e Ür.miiM
gos José Martins Simõestlc Miranda, com c-ommcrcio
de seccos o molhados por atacado, na rua do Sah.P»
o. 9, nesta cõrle, eom o capital doí0:00O.S', sob a lir-
mu Miranda & Filgueiras,deqiic usará aquelle • n"-io,
o na sua sua ausência qualquer dos outros Ires.

Antonio liodrigues Pereira de Oliveira o Vicio-
rino da Bocha Ribeiro, com commercio dc Pulas,
na rua do Hospicio u. VA, com deposito na mesma,
rua n. oT, nesla corte, eom o capital de 2:3:000;»'.,
sob a firma Oliveira & Bocha.

;-.'
0 miserável encontrou a moça cabida em absoluta

irostraçào. Havia dous dias que ella chorava in-es-
iantemente: as lagrimas havião cavado sulcos azu-
lados na sua face decomposta. Muito era se, obe-
leeendo a um instinclo machinal, tinha ella tocado

nas provisões trazidas para si.
Minha querida menina—disse-lhe Rodilie eom

doçura o compaixão Lypócrifas, mais odiosas ainda
lo que a sua c dera e ameaças — vejo cem intenso

pezar que está fazendo mal a si mesma. Tenho o
coração dilacerado, juro-lhe, o para acalma-la, para
consola-la, estaria prompto a sacrificar-lhe tudo,
excepto o meu amor.

Branca ergueu a cabeça.
O seu amor! —murmurou ella com expressão

de profundo desdém. — Ali! senhor' diga o seu
odio!

e-mê, se quer, eu não serei sua mulher ;
Querida Branca — murmurou Rodille — falia

assim sob a influencia do mais detestável de Iodos
os conselheiros, a colora. Mas é impossível que mais
cedo on mais tarde não se faça a luz na sua intelli-
geneia. Terei paciência. Deixar-lhe-bei o tempo de
comprehender quanto são bellos os meus offereci-
mentos e quanlo é insensata a moça pobre que se
obstina em recusar a mão de um homem decente,
quando essa mão encerra uma fortuna.

Branca fez um gosto de desdém.
Dinheiro !—murmurou ella— sempre dinheiro!

Por sua vez. pois não coniprebencle quo não tenho
nem o desejo de ser rica, nem o medo do ser pobre ?

Comprehendo, minha cara menina, compre-
Pendo peitei lamente— respondeu Rodille;— mas
eom idéas como as suas, vive-se em pezares e mor-
re-se na penúria. Ora, eu decidi que a senhora

tirou-se. Voltou ao; terceiro dia, assirn como o

promettéra, e uma scena em tudo semelhante b

que acabamos de pòr sob ea, olhos do leitor pas-
sou-se enire elle e a moça. A' proporção que o
lempo ia correndo, reparava Rodille com espanto

sem limites que sob aquelle frágil envolucro havia

uma vontade de ferro, e que cada vez mais so robus-
tecia. Fm desforra, tornava-se assustador o es-
lado de Branca. A pallidez cadaverica do semblante
e o emagreciuiento de todo o corpo trahião os es-

tragos causados na organisação por aqueila existen-
cia de solidão, de insonia, de susto e desespero

Perto de um mez havia decorrido. As enlrevis-

tas do perseguidor e da victima davão-se com in-
não se submètte ! tervalíos rcgulares, sem ter-se mostrado apiedada a

alma do Rodille, sem ter havido modificação ateu-

Paulo raciocinou friamente a situação, o disse
\h ! — tornou Bo ülle — em que erro está'. Se seria feliz. Reilicta, pois, de novo, eu valtarei daqui

ionhecesse melhor a vide, saberia que toda a paixão a tres dias.
, !.,,;».. profunda torna-se wor isso mesmo egoísta. A ternura 1 O carcereiro dc Branca collocou provisões fres-

trm«ii de raiva sunuomlo a moca entregue naMitaosliom.igo. |« . '
ueimi* uc a« [« .í-nf-ft,!,, ,,m mez dia por dia, o acaso ou «pie a senhora me inspira e tamanha, Pio exclusiva, cas sobre a mesazinha do gabinete immediato e re-
4e uui rival audacioso. "l'u '

ma na resolução de Branca. Posto que houvesse fal-

lado de sua paciência, começava o miserável a can-
sar-se. A idéa de quo estava vencido, vencido por
uma moça, fazia-lhe nascer na alma uma raiva fria.

a raiva do gigante cujos projectos sao contrariados
e aniquilados pela resistência de um pygmeu.

 Farei amanhã a derradeira tentativa—disse elle
comsigo;—se for baladada estará tudo acabado. Bran-
ca, condemnáda por si mesma, cumprirá o seu des-
tino, e eu tornarei a Paulo Mercier. F.sto ao menoí

não me póde escapar, e, tivesse embora do lhe dai
os cem mil francos promettidos, nem por isso deixa-

ria eu de ficar quasi quatro vezes milionário.

A' hora costumada, entrou Rodille no quarto que
servia de prisão a Branca. Corao de ordinário, diri-

giu-lhe estas duas perguntas invariáveis :
— Beflectiu? Que decidiu?
A moça não fez movimento algum e a sua cabeça

ficou pendida no peite. Havia já muitos dias que
ella não se dignava responder a Bodiile

tados desdens são tão inúteis como é vã a sua resis-

tencia, e vai ter a prova. A aversão que me vota

vem do amor que sente, ou antes que julga sentii

por um outro. P. nquanlo tiver algema esperança u,

tornara vêr Pau!-> Mercier, ha de obstinar-se ua re-

eusa. Quando a esperança cessar de existir, ha de

ceder Ah : me ouvindo agora! Já iku um;
estatua de mármore, surda e muda, quc esta em

frente de mim.
A moça com efteilo acabava de erguer a cabeça i

filava em seu interlocutor um olhar em que brilha-
vão todos os fogos da indignação. Rodille proseguiii
com voz lenta, sublinhando, por assim dizer, as pa
livras sinistras «pie pronunciava :

Se uão se cOnípromette já a ser minha mulher.
Paulo Mercier morrerá nestes tres dias.

Ah!—exclamou Branca ;—o senhor vai assassi-
na-lo ?

Sou um homem de honra. Não o liei de assas-
siriar, mas liei de mata-lo !

Como !
Frente á frente, espada contra espada, om

dueüo :
44Pi! então j« não lenho receio. Paulo é valente.

Deus será por elle !
—Digo-lhe que liei de mala-lo ! Tenho .-, sciencia.

lenho o olhar firme, tenho o vigor de um mestre dt
armas '. Tenho sabido IPumphante i
'Paulo é fraco e a sua m io nun a to<
uma espada!

Ah ! eu bem o dizia—balbucic
risada.—IP uui assassinato!

Chame esse combate como lhe aprouver, pouco
se me dá. As palavras não oiTendeiii, só o resultado
é que me toca. Daqui a tres dias, repito-lhe, o meuj
rival já nào existirá. Quer salva-lo ou condemna-lo '.' 

j

ti-A.:jw^n^;w.vi^'.'^*«^-Lt'^"S^Tj';/.iiiuir."; *Ti*.V--í X *:¦•£& .^-í,--;t: J-t^

lira noa cahiu ile joelhos, e, erguendo ao céo as mãos
e a alma, exclamou :

Inspirai-me, meu Deus, o dictai-me o que devo
fazer.

Depois curvou a cabeça o lieuu silenciosa durante
alguns segundos. Bodiile sorria-se o dizia baixinho
comsigo:

Toquei-lhe na ferida! Ella é minha.
o miserável enganava-se. A moca ergueu-se Irahs-

figurada. A expressão Ar ardente fé, cheia de e\a!-
tação, ra liava-lhe no semblante banhado do l.igri-
mas.

Então ! —disse apressadamente Bodiile— íü-
le! Qaedecidc?

A vida de Paulo o a minha estão nas mãos de
Deus—respondem Branca com profundo eiithusias-
mo ;— o que Deus decidiu deve cumprir-se, o cum-
prir-se-hà ! Não resgatarei por uma enorme trahieão.
por uma cobardia, a exis Iene ia daquelle aquém amo !
Provoque-o, pois, e use da sua força con Ira a Ira-
queza delle ! David, criança ainda, dcrribbu o ai-
gante Golialh ; A bíblia oò\/., e a hiblia é o iiVroda
verdade ! Succcda o que sueceder, a uiinh.i ivsobi-
ção é inabalável. Nào serei sua mulher.

Assim, é espia sua ultima palavra?—exclamou
Bodiile, sem dar-se mais ao trabalho de disfarçar

iclos ! õ. furor que o transportava.—Pois bem ! a senhora
l0 (!e acaba de condemnar á morte o seu amante, e quando

eu o tiver sanguinolento na ponta da minha espad;,

Branca ãlem0-|dir-lllá'hei: " K' Branca "P11'"1 ° ruala! 01ive- ü
Branca! ella podia salva-lo, náo o quiz fazer! i>

A moça nào teve a torça de supportár o horror Ae
um tal quadro: exiialoii um gemido surdo, cerra-
rão-se-Ihe os olhos, e ella rolou desmaiada.no.as-
soãllio.

o vinte d
o o pun

Branca—proseguiu o miserável— os seus affec- A vida delle eslá nas suas máos ! Decida. (Continua)
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Alves de Souza e um commaaditario, em commcrciojdos cruzados. Innocencio 11 e Alexandre 111 Iam

Ignacio Victorino dos Santos e João Baptista] « S. Bernardo defendeu-os no XIl século da ira mente commeltido n» large do Deposito; WiUiam
Darcey, por vagabundo e achar-se ensangüentado ;
Sebastião José de Arvoredo, por andar vagando na
na rua fora de horas ; Manoel Fernandes, por vaga
bundo ; João Vieira da Silva, por vagabundo ; üio
nysio, por suspeito de ser escravo fugido : Joaquim
Teixeira Martins, por estar dormindo entre lenhas
na Prainha; Frederico, escravo de F. Albergaria,
por fugido.

í\*a freguezia da Lagoa: o italiano João Pinto, por
embriaguez.

Na de S. José : Antonio José da Silva, por furto
Meteorologia.—Observações meteorológicas

nas horas da maior variação da temperatura, em
24 de fevereiro.
Horas. Ther. cent. Ther. Fahr. Bar.aQ0 Ilygr. deS.

de fazendas e roupa feita, na rua da Quitandan. 147,
nesla corte, com o capital tle 25:000j*?, sob a lirma
Victorino & Souza.

Rogis Coníevillc o Albert Gierkens, com com-
mercio de serralheiro, machinas de coser, fogões
e balanças e do que lhes é inherente, na rua de
S. José n. 101, nesla ròrle. com casa central na ci-
dado de 1'aris, com o capital de24:000.'/, sob a üima
R. Contevillc é.- Gierkens, sendo o primeiro secio
gerente ni casa em Paris c o oulro na desla côrte-

Joào Francisco Pinto deMagalhães c o comman-
tlitario Francisco Ribeiro MoFeira, com commercio
do padaria, na rua do llospicio n. 60, nesla côrte,
com o capital de 22:39D;990, sob a firma João
Francisco Pinto de Magalhães.

Jo:';,. Joaquim Barbosa e o eoniniandilario Joaquim
Lopes <ta Silva Bastos, com commercio de comprar
e. vender escravos e recebe-los à commissâo, nesla
còrle, com o capital do 2O:OO0#, sob a lirma João
Joaquim Barbosa.

Pedro AlTonso do Couto o Joaquim Antonio de
Souza, com commercio de importação e expor-
tação. de consignações, de secos e molhados, na
rua do Ouvidor n. <i. nesla còrle, com o capital de
20:00ri$, sob a lirma Couto & Souza.

José Antônio de Mattos Lobo e Manoel Pereira de"Mesquita, 
com commercio de fazendas e roupa

feita, na rua do llospicio n. 200, nesta còrle, eom o
capital delo:000S, soba lirma Mattos Lobo «Sc Mes
quita.

José Joaquim Velloso da Costa e Anlonio José Pe-
reira, com commercio dc fazendas e roupa feita a
varejo, na rua do Uospicie n. 190, nesta còrle, com
o capital de 9:000$, sob a firma Pereira «Si Velloso.

Adriano Gabriel Còrle Real, Manoel José de Men-
doiiçii Furtado e um coinmaidilario, no estabele-
cimento intitulado Club Fluminense. na rua do
Comlo n. 2. nesla còrle, com o capital de 8:000,S,
sob a firma Corto Real éc Mendonça.

Manoel Francisco Fraga, lloiioró Potit o F.ugene
Bolland, com commercio de serraria a vapor, de
marcenaria e de carpinteria, no cáes novo da Gloria
u. 20, nesla còrle, com o capital do 1-UHiH. sob a
lirma Fraga & Pelit, dc que usara aquelle sócio e
no impedimento 0 outro sócio, mediante procuração.

Yaleillim Francisco Baduein e Joaquim de Almei-
da Guimarães, com commercio de seccos e mo-
Liados, na rua do Engenho-Velho n. 17, nesta corte,
com o capital Ar 5:252{f, sob a lirma Valentim
Francisco Baduein e Comp.

Oliveira ó\- Lima, .Manoel Gomesda Cosia e Manoel
Nloolrij iio Castro Coelho, com commercio de seccos
e in,iri...rios, na rna da Alfândega n. 211, nesta
còrle, cúi:i o capital de 4:259j'680, sob a lirma Óli-
veira, l.l.xin o Comp., de que usará o sócio Lima.

..luso rierreira Gulerres e Anlonio José Rodrigues
ii.' Amij«j, comconimercio d,- pharmacia, na rua do
Calío-íe n. 215, nesla corto, com o capital de i-.OOQH
sob a liiToa Gtiterres ov Araújo.

Jiiã > Lobo do Souza o José Lavares dn Cosia, com
>¦ .uiineivio iio vender cerveja, refrescos e outros ar
li;;..-. \'.:>v atacado o a retalho, ode jogo de bagatel-
;i, im i-iiã do S. Jorge n. -19 A. nesta corto, com o

j -apsl.il ilo 1 rüOOí;, sob a lirma Lobo «Ss Costa, de que
usar.'! .. primeiro sócio.

irii.iinoüs Dias d.- Carvalho o José Ribeiro da
Mo!!.;. com coiiinierciü de iiiaiiliinenlos, na rua Sete

i!,i'f., letra A 2, nesta curte, com o capital
dr !._;.-", sob a lirma Carvalho oc Motla, de que em
titulo-- iio i-ivijilo usará o primeiro sócio.

.'rir, - 1 Antônio Esteves, Francisco José Ferreira
Braors o Anlonio iio Souza Alves, com commercio
d«* i •'¦•"•' coiidü/.ir calo e outros generos, de seci-js e

iio». ferragens objectos Ho armarinho. do
oiiti-" arh ros, na ireguiazi.t do SS. Sacramento do
Iü,,-Bonito., em Valença, provincia do Bio de .Ia-
•loiro, com o capital lie OOrüOOrí, sob a firma Es-
le\o.-',, líragã e'Comp., de que usará o sócio Alvese
no m-u impedimento o sócio Braga.

Leopoldo Antônio dos Sanlos e Anlonio José da
Silva Marli 'linho. com coitunércio de fazendas, fer-
ragens. louça, sal o outros gêneros, na cidade de
Campinas, província do S. Paulo, com o capital de
'.íí riiõ --58"), sub a lirma Leopoldo Anlonio dos San-
llIS l_v iio.

Lovy Samuel o João Rou IV, com commercio de
ouro o praia e pedras preciosas, na rua das Fl
res ii. iii, na cidade de Campos, provincia do
Lio de Janeiro, com o capital de 18:000$, sob a
linoa i..-\s Samuel A- lioull".

Felippe Genofa, Francisco Monlemomo, Antônio
Moiilciiiuuio, Miguel Mouteinoino o Francisco \ ila

bem os protegerão.
« No \III século, Gregorio IX livrou-os tanto na

Inglaterra, como na França e Ilespanha, de grandes
desgraças que os amcaçavào; prohibiu, sob pena
de cxcommunhao, violentar suas consciências e per-
turbar suas feslas.

« Clemenlc V foi além, protegeu-os e facilitou-lhes
os meios de instrucção

« Clemente VI concedeu-lhes, quando persegui-
dos em Ioda a Europa, um asylo em Avignòh.

« Nos séculos seguintes Nicoláo II escreveu á in-

quisição prohibindo-lhe obrigar os judeus a abraçar
o ehristianismo.

« Cleaienle NIII acalmou a inquietação dos pais
de familia assustados pela sorte de seus filhos, que
erão arrancados muitas vezes do seio de suas mais.

« Seria fácil citar uma infinidade de acções cari-
dosas feitas em diversas epochas por clérigos eonhe-
efidores dos deveres de homens e da religião para
com os israelitas.

« O povo de Israel, sempre desgraçado e quasi
sempre opprimido, jamais teve meio e oecasião para
manifestar seu reconhecimento por tantos benefi
cios; reconhecimento lanto mais suave de teste-
munhar, quanto o deve a homens desinteressado
c duplamente respeitáveis.

o Ha dezoito séculos a circurnstancia ern que nos
achamos é a única que se tenha apresentado para
fazer conhecer os sentimentos de que nossos cera
ções está» compenetrados.

it Esla grande e feliz circurnstancia, que devemos
ao nosso augusto e inunortal imperador, é tambem a
mais conveniente, a mais bella e a mais gloriosa para
exprimir aos philantropos de. todos es paizes, e es
peci.iineiile aos ccclesiaslicos, nossa completagra-
tidào para ooni elles e para eom seus preJecessores

« Apressemo-nos, pois, senhores, em aproveitar
esla épocha memorável, epaguemo-Ihes este justo lri
imlo que lhes devemos; façamos apparécer neste re-
cinto a expressão de nossa gratidão; tesleinunhemo
lhes com solemnidade sinceros a.gradecimontos pelos
bencíicios suecessivos feitos ás gerações que no
precederão. i>

A acta termina assim :
« A assembléa applaudiu o discurso de M. Avigdor

d deliberou que fosse inserido na acta, assim como
na imprensa, e approvou a seguinte deliberação:

« Os deputados do império de França e do reiiu
de Itália, ao synodo hebraico, gratos pelos benefi
üios suecessivos do clero chrlstiio, nos séculos pas-
asados em favor dos israelistas de diversos estados da
Europa;

ii Reconhecidos pelo acolhimento que, vários pon-
lilicos e muitos outros eclesiásticos derão em diffe
rentes epochas aos israelitas de diversos paizes, quan-
do a falta de civilisação, os preconceitos e aignoran-
,-ia perseguião e expulsavão os judeus do seio das
sociedades ;

« Deliberão quo a expressão destes sentimentos
peja consignada na acla deste dia, para que tiqin

para sempre como um testemunho authèntico dro
iratidão dos.israelilas desta assembléa aos benefícios
•pio as gerações que os precederão receberão dos
ece-lesiasticos do diversos paizes da Europa ;

fi Deliberão lambem que uma cópia desta acta seja
enviada aS. Ex. o ministro dos cultos... »

Depois de ler reproduzido esta acla, MM. Lemani
acere: centão :

«.Quem nos espoliava in idade média? Eopa

pado. quem o espolia nos tempos modernos ?
« Nossf

NA MATRIZ UE SANTA RITA.

Manoel, 6 annos, 11 mezes e 22 dias, filho natural
de Maria Benedicta Corroa.

Joaquim, 1 mez e 5 dias, filho legitimo de Anto-
nio Emilio da Silva e D. Minelvina Maria da Con-
ceição.

dos desvios para embarcar á poria dos
as suas cargas. Aviso d© ministério d
commercio e obras publicas, de 2 de outubro de
ISGõ.

Dinheiro.

í fazendeiros! O vica-presidenle não pó
a agricultura,! ria. Art. 28.

7 da m. 24,4 75,9 754,65 92
1 da t. 20,2 79,2 753,70 91
5 da» • 26,0 ";S,S 751,92 91

Céo com alguns cirrus no alto, cumulus pelo ho-
rizonte, montes nevoados, aragem de NE fraca de
manhã, e viraçãe fresca de SE à tarde.

Choveu 14 milímetros á noite passada.

ItHSUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS FEITAS NO
IMPERIAL Or.SEUVATORIO ASTRONÔMICO EM TODO O
MEZ DE DEZEMBRO DE 18G6, NAS HORAS DE MAIOR
VARIAÇÃO.

Moras Tbermometros Barom. Ilygrometro
red. a0.° dè Saussure

Centig. Fhar. Reaum.

6m. 22,008 71,014 1*7,006

í
12

"755,034

750,964

e
91,32

1 l. 26,011 78,820 20,809
5   

00 nim

Médias 22,4*0 -72,446 1*7,976 -756,873

Dias de céo limpo 12,13,14
Dilos de céo nublado 1,3,4,6,15,26,27
Ditos de céo encoberto 2,5,7,8,9,10,11,16,

17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31.
Ditos de trovoada 
Ditos de chuva 1,2,7,8,9,10,15,18,19,20,21,
2S.31

82,06
o

82,69
Total.

Guilhernaina, 7 mezes e 23 dias, filha de pais in-
cognitos.

João, 4 dias, lilho natural de Segismunda Maria
do Rosário.

Carlos, 6 mezes e 5 dias, lilho legitimo de Jero-
nymo José Pereira Guimarães e de D. Jesuina Mar-
tins Guimarães.

Martha, 3 mezes, filha natural de Vicencia Anna
da Mata.

Maria, 3 mezes, filha natural de Joanna ümbelina
Corrêa.

Elisabeth Ellen Fagon, 3 dias, lilba legitima de
John Burns Fagon e de Mary Fagon.

João, 1 anno, 5 mezes e 3 dias, filho legitimo de
Francisco Felippe Cordeiro Mandurü e de Deolinda
da Conceição Mandurú.

Amalia, 1 anno, filha natural de Joaquina Maria
da Conceição e de Alfredo Joaquim Pereira.

Georgina, 1 mez e 22 dias, filha legitima de Am-
brosio José Gonçalves e de D. llosa da Silva Pinto
Gonçalves.

Leopoldina, 17 dias, filha natural de Barbara Mai-
colina da Conceição e de Albino Pires de Almeida.

Gertrudes, 2 mezes e IS dias, filha legitima de
José Vieira Gomes e de llosa Amélia.

Escravos 3.
NA MATRIZ UE SANTA ANNA.

Manoel, 2 mezes e 22 dias, filho legitimo de An-
tonio Pinto de Almeida e de Maria das Dores Oli
veira.

Rila, 1 mez e 7 dias,lillia legitima de Manoel Fer
reira dos Sanlos e de Maria de Jesus.

Cândida, 26 dias, iilha legitima de Cândido .Narbal
Pamplona e de D. Zaira Maria Pamplana.

Francisco, 2 mezes e 1 dia, lilho legitimo de Vic-
3jlorio de Magalhães Coelho e de D. Guilhermiiia
Jllgnáeiáde Oliveira Coitinho.

Amélia, 18 dias, filha legitima de José Antônio

(Vide—Agente.—Chefes de Irem.)

Quaesquer quantias de dinheiro pertencentes ao
thesouro nacional serão transportadas gratuitamente
pelos carros da companhia, porém ao cuidado e por
conta e risco do governo. As sommas assim remet-
tidas serão selladas em caixas. Contrato de 10 de
maio de 1855, art. 27, e tarifa de 3 de fevereiro de
1863, art. 39.

Dinheiro deve ser conduzido nos trens dos viajan-
tes. Tarifa de 3 de fevereiro de 1863, art. li-, § 2o.

Direcção.

P^^íFri.'

¦ "ri:v'írir'':

y-.'¦¦"-¦ i iri.v-ri-

de ser nomeado secreta-

A direcção e administração da estrada de ferro se-
rá exercida por um director de livre nomeação e de-
missão do governo. Instrucções do ministério da
agricultura, commercio e obras publicas de 2Sde se-
lembro de 18G5, art. 1."

21
1

13
m-ri

Pluviometro
Eváporatometrp
Dias de ven o constante 2,5,10,16,17,18,

19 21 22 °3 26 27 2S '10
Rumos desto vento SO, SF, S.
Dias do vento variável 1,8,25,30,31
Rumos deste vento NE, SE, SO, NO, S,

F, ENE.
Dias de torrai o riração 3,4,6,7,9,11,12,13.
14,15,20,24

.'Dia 14 á 1 li. t.. 31,°9

Alves c de Joscfa Maria Gonçalves.
João, 8 mezes e 29 dias, filhe legitimo de José

Norberto Valença e de Laürenlina Bosa da Fon-
seca.

Rosa, 2 mezes, filha natural de Adriana.
240,50 Maria, 11 mezes e 6 dias, filha legitima do capitão

As attribuicões de suprema direcção eadministra-
oão conferidas, além dos limites que lhes são marca-
dos nos capitulos seguintes, ficão ainda subordina-
das ás ordens do governo, sendo entendido que,
qualquer decisão do mesmo governo contraria ás
presentes instrucções, as modifica ou revoga na par-
le a que se refere. Art. G."

üinetor.

(Vide — Administração, Direcção, Directoria.)
Ao director da estrada de ferro de D. Pedro II

competem os vencimentos que percebia quando de-
legado da extincla companhia. Aviso do ministério
dc agricultura, coinmerciò e obras publicas de 5 de
outubro tle 1865.

O decreto n, 3,627 de 16 de março de 4866 fixou
em 9:000;?' annual o vencimento do director.

Directoria.

(Vide.—Administração Agencias Contraclos.)
A direcção e gerencia dos negócios da companhia

estará a cargo e sob a responsabilidade do uma diree-
oria composta de um presidente e cinco directores.
Estatutos art. 22.

0 presidente será livremente nomeado e demittido
polo governo imperial, devendo comtudo sor accio-
insta de 50 acções pelo menos. Os cinco directores
serão eleitos pola assembléa geral dos accionistas, c
(1'entre elles designará o governo o vice-presidente.
Art. 23.

110,04 Luiz Antonio Guerreiro Drago e de D. Julia Carlota ,.-,,. ,.,„., __, ,-„, - , -.,. i.w regra os liirectoros serão eleitos

14

por cincc

icnip. exlraord.
i ina ii a i u. i.. i5l,'".t i

.' Centigr.
(Dia31ás7h. m. 21,5)

Imperial observatório astronômico, 21 de feverei-
ro de lS:d7.—Dr. José Francisco de Castro Leal.

Ci6S»ísa«-ff.4o».—De 27 de janeiro findo a ri do
correnle casárão-sc :

NA MATRIZ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO.

Lourenço Costa com D. Maria Augusta Ferraz ila
Costa.

NA MATRIZ HE S. ,10-Slri

Francisco -Manoel de Oliveira com Januaria Rosa

de Carvalho Drago.
i , .->n i- ?-i. . -,- i-i.-i - i- ann°s. r,s primeiros nomeados, porem, fancciona-José, 20 dias, filho legitimo de José Joaquim Fa-!,..-,. , ,.-.-,

, ,. . ,,. ,'" ,, ,. lau pelo tempo que a sorte designar. Em cada reu-ceiro e de Maria Rita de Mello Faceiro. ri,;-,.,,,.,,,) ,,.: - .,
, ,_ .. ,.,, , , .... .nulo annual da assembléa dos accionistas se proce-joao, í mezes e 1/ dias, lilho natural de Ritai ,....,, ,. •¦-.-. '

, . ., ,, lüera-a eleição de um director, designando a sorte oí.lacinlha Moniz. -
.que devem ser .substituídos nos primeiros annos, c

na matriz de s. CHRISTOVÃO. |depois a antigüidade.
Licurgo, 5 mezese 25 dias, lilho natural de CecíliaJ ps directores que subirem podem sempre sor ree-

Mariana.

Dada a hora fixada para a sessão, ou completado o
numero, segundo o disposto no art. 2d dos estatutos,
o presidente abrirá a sessão,'e, lida e approvada a acta
da antecedente, com ou sem declarações, se proce
deráá leitura da correspondência oflicial, e em se-
«•uida a do expediente.

Esgotados a correspondência ofücial c o expe-
diente, serão discutidas as respectivas maiorias,
dando-se preferencia na ordem da discussão ás que
.orem mais urgentes ou importantes.

Nas discussões observar-se-ha tanto, quanto for
possivel a disposição do art. 9o deste regulamente.

As questões de ordem interrompem eni Iodos os
casos a discussão ou votação dc qualquer matéria
até que sejão decididas pela directoria. Art. 29.

A' proporção que se terminar a discussão sobre
qualquer ou quaesquer matérias, quando discutidas
conjunetamente, se procederá á votação por partes,
rumprindo ao presidente formular as questões em
termos simples e definidos, e votar em ulünio logar.
Art. 30.

Cada um dos directores lem o direito de fazer in-
serir na acla a declaração do seu voto, coiutanto que ¦•
Io, seja apresentada na mesma sessão em que se de-
liberou sobre o objecto, ou-na immediata: 2o, não
seja relativa ao objecto á cuja discussão o dèclarante
não estivesse presente.

Sempre que houver empate, o presiiieute tem
voto de qualidade. (Ari. 31 dos estatutos.) Art. 31.

Nenhum membro dia directoria pôde em qualquer
questão deixar devotar, tendo assistido á sessão;
salvo o caso ile se tratar de negócios em que seja
interessado parente sou consanguineo ou allini. A.r
tigo 32.

Das deliberações sobre requerimentos dirigidos á
directoria, se fará menção na acta, bem como de
onteudo nos requerimentos; além disso averbarão

¦ ecretario á margem do requerimenio o despacho, c
i rubricará o presidente, sondo o original entregue

i parlo, quando o reclame. Art. 33.
O autor de qualquer proposta lem o direito dt

..atira-la, e nesfe caso só proseguirá a discussão si
mtro membro da directoria a tizer sua. So porém
hegar a abrir-se o debato, a moção, embora reli-

oada, será transcripla na acla. Art. 31.

As actas que conterão a história fiel do oceorrido
:ias sessões, depois de lançadas em livro especial,
serão assignadas pelo presidente (art. 32 dos esta-
'utos), devendo sor redigidas pelo secretario. Art 35.

Cada d|rector tem o dever de assistir as sessões da

(leitos. Para a eleição erige-se maioria absoluta do.c
Manoel, 2 dias, lilho legitimo do Joào Nunes Lou-jvotos representados. Art. 24.

rençoe de Maria Luiza. | 0s directores deverão possuir polo monos cou
Antônio, 1 mez e 2o dias, lilho natural de llosa|aC(:òes da companhia, e, emquanto exercerem esti

Maria Gonçalves. [cargo, taes acções não são transtorneis. No caso d,
Alfredo, 3 mezes o 17 dias, filho natural deSpiri- n;lo screm satisfeitas pontualmente quaesquer da?

.liana de Siqueira Coitinho. entradas exigidas relativamente a estas acções, cesso

« Nosso espoliador ora o capricho da amhição.|ü*_reira de Campos.
capriciio grosseiro, selvagem, desorganizado. j Sebastião José Ribeiro

« í". o espoliador do papado é sempre a ambição,JThoinaziá da Fonseca.
porem com esta enorme dillerenca: rtue é organi-j -.,,,,,.,,,,,. ™.o. o,..... ... > is.vaiAiRiz ni-r nossa sknhoha da candelária
sadn, revolucionaria, lem uma taclica nova, maxi-i , .

•J OStimas mortíferas, opiniões armadas. (1)
«Eontre vós, entre os espoliados delimitem, bave-

da Fonseca com Mãrií

Pereira da Costa Sanlos com Maria Leopol-
Una dé Pinho Leão.

Maria, 1 mez e _5 dias, filha natural de Angela .,.,.,,.,,',,..,•.,. , , , 
" ¦"-,.-.

,,..¦',,, jpor esse simples lacto de ter parte alguma na direi
.Maria da Conceição.

Escravos 2.
•ão da companhia o director impontual. Art. 25.

A directoria não pôde funecionar sem que estejãc
na matriz nir s. fraxcisco xavieii do ENCENiio velho, '-presentes tres directores. Art. 26.

Maria, 1 mea e 3 dias, filha legitima de Manoel! Nenhuma pessoa que exerça qualquer emprego di
de Ávila Corrêa e de Maria Faustina de Jesus. [confiança da companhia, ou soja interessada directn

Francisco, 2 me/os e 2fi dias, lilho legitimo dc'ÜUJndiroctamenle em algum contracto com ella, po-
José Francisco da Costa e de D. Thereza Maria da!liei*'1ser-'dircclor ; a aceitação de quaesquer desses

• Costa. [empregos, ou a acquisição do interesse em algun,

Augusto (sem declaração da idade), filho legílimeÍ,ful^0' iill],tírla :1 »ierda d" lo'ar JeAlirector.

de Narciso José da Costa e de D. ümbelina de Oli-i"'1 ' "",!'

veira Cosi? '¦ -^ direciona tom plenos poderes adminislralivi
relação a todos os negócios da companhia, iiria homens quo applaudissem a espoliação dopa- , 

IfTnacÍ0 Fcrreira Goularle ^oai lh Miiria Jlllia 01gav 6 mezes e IS dias, lilho legitimo de llenri-!""1 rf^° a lodus osmegocios da companhia, in

pado: Imprudentes nue sois! nuem vos diz aue. ÍU,,dul* S'!110 p-«^° Joppert e de D. .lacinlha Amélia )^f° 
™*mo *'* ^^ om causa própria ;popado: Impruuenios quo sois: q

piando se tiver acabado com o papado, a mais an-j
NA MATRIZ IiK SANTA HITa. jSuG»r.ow Joppcrl. ideado delegar nas agencias a parto de taes poden

tiga e veneravel proprietária da Europa, quem vos! 'los''' Antônio Portella com Bosa Maria Souza. 1 Josefa, 1 mez, lillr.s legitima de José Marcellino da!''"', -1 ll=ai tom ";10".l> a 1"'1" 
("°,s 

inf»'esses Ua so-
-<!ri„^ . i • j #' . ., , , ít . c- í i» -i- . . i • i i ,- . i_-- (Cicdade, e revoga-los a sua vonta!e. Art. 28.

diz, quem vos assegura, iiue a vez do Israel não' Manoel Joaquim da Costa com Alexandrina dç»Costa Sa e de D. ifreresoa Adelaide da Costa e Sa. S , ri . . . ,
chegará-* A nós que, durante mil annos. lemos tan- Jesus Faria. j João, 3 mezes * 2 dias, lilho legitimo de João Pe-' ^v 

^^na, 
no exercício nos plenos poderes quo

. ' , ii e--! i t i . -i- .- - a, ,• lhe sao conferidos, devera :
tas vezes experimcnlado as cstraTagancias e meons- N, M,TItl7 ,,F ,ri.i'...v. dro daSilva e de Jzabel Felicia Marlins. i
tancias populares, quem ousaria garantir a segurança , .. . 

Amélia, 
4 mezes e 12 dias, filha legitima de Sebas-!. 1*° formular o regulaniento porque so deveu;

po;-
do futuro, e persuadir—nos que o c

U

.velo de nossa"! 
I)r' NÍCola0 Uoil^es Pereira Béis. com D. Rosa!li2o José Pereira e do lri Especiosa 

"Maria 
Pereira. 

'^'r os ^'"P^^ bem como d,

espoliações está para sempre fechado " jNory 
de C*™lh°' \ Maria, 1 mez e 1-1 dias. filha legitima do Antônio 

^f^jf^^^VsuasTeTonri ^* 
C°nSLrUCí:'A0 " CUS"

« F então, perante esta volta da ambição auacs] (;abino José Ferreira com Theròsa.;Mária de Tesusj,le Souza Borges o do D. Mathildes Izabel Borges. u '" ¦ !'Í!'1 L s ' "s ' '1 '' GW Kls-

serião vossas defesas* "'" ' ÍSilva. j Manoel, 4 mezes e 13 dias, filho ledti.no deFran-' ^-° Fazer os conlratosparciaes ou geraes em refe-

.« Invocareis o direito o- Porém o direito, so não! Manoel Custodio dos Santos M Delmira Mariaicisco Si!verio 1>ires c de '"" Emíliil •lesiTÍaa da Maia- Tri 
° 

;i";'i'1!"-r 
^'^'^ a P^mptificação da

tem sido respeitado pelo* catholicos para com seus! da Conceição- " 
'« 

Rita, 2 mezes e 13 dias, filha de pais incógnitos. \**™A* aterro c suas dependências, precedendo

papas, sena mais respeitado por esses mesmos ca- XA MATRIZ DE 8. cIlltlSTOVÃo.

<?m cominercio de fazendas, du modas, de miudezas hühc«s i"a ,'"» 0SíudeUí> '' «ao tendes opresen- Maximo F ^ Je AV ^ D &u á.
, . :u.mariah0 a l-etalho, ua cidade de Valença. pro- 

l'"-"* d" 'l.ue, se o anjo protector do dueto, auo*rIníiJI|lria A[Umies de ^J 
l ^

r , ,, , Bio de Janeiro, com o capital de2:000S, dest:cu PorVüa no ,nei° das pe«eguiçoes do Egypto,

Irmã Felippe Genofa et Comp , de que usara u[í0 d,'s,:e desta vez Iia,:l »larcar com s,>u "^ ;riVv 5IATR,Z ,,,: s' ^-«asço .yavieu no exoesho vin.ni
'morada e a terra de Pio IX, morada alguma, «lireilo; Francisco Simas de Mello com Maúricia. Bitaesio sócio. ! ,  , . ., ,'-.,,

C.i

iii.-i

lom-a

in«iiial*>um poderá sergaranlido na immensa calamidade
io-i. I roceii, Aiiioiiio i'!orri. Jose cena, .iosm . • ,

,. ,. ,,. ,. , .da revolução Iriuinphanto ?.
rati, Francisco 1'uzano e Bafael Delia, com com-: '

XA MATRIZ UE SANTO AVrilMo.

Eduardo \a\ior dos Sanlos Lima ci/ni D. Maria

Escravos 2. orçamento da obra á realizar em qualquer çasi

1 * 
, , -,,, .. v, ¦ « I [ontem; não se viu a pena de talião applicada-,. 

•"——•' >— -"^ '-"^ cm, u. .nana
o de fazendas e ue modas, na ciduilo ile\a- it iRodrijnies de Mello.

, .,- , i -. ,, .,,;i.i enilHanctorlíFoiemlTanclortfiueosurincinezinhosi .
U província do Rio de Janeiro, com o capital, , lü", Anlonio Maria de Barros com Bjcarda Maria, ... - .o,.-.,, ,i„;da Allemanha aceitarão o facto consummado da es-5, auirua .uaiia

o ii a iinna José iroceli e Comp., u

v.v usaiá este sócio. jpoluição tio papa; foi em Francfort que a irrisüoi
: veiu aecrescer á sua espoliação.... \

., !

a Assumpçã
Antônio Corrêa Gonzaga com üi/ibelina llosa da

Conceição.
.'_-'it."'ií »Ci.Vtri4't-* SB*ítwE*i-«t*-4'4M!

i) Aya-.Aolo u. 8.
(I EsitsfcUt 11 u).

Dous ohaiiouhs como 11 v roucos.—Lò-se no Cout SU" MATRIZ DE XOSSA SiNllo,tv „A QLOUIÁ-

j José Mariano Fernandes: cr jm Joaquina Ansêlia
nuiuárao ua primeira tiuinzeiia deste mez,|(]e .\lmeida Vidal.

vier uu a urre :
"vi

T.»?it"«iiei.*í

eni 1 liihuii-li-l.ia, os rc. los de D. .Agostinho (>.; \!,n,ri.,i i> i.!,.;.,,, ,• M..,.r , , - ,,.,,-,. ,., i '"anoe. Bodrigues suarl ,ns com Ludovina Man
Itumule, lilho do imperador llurbide o tio do jò--"|'aváres"'",;l da':vcnpiincipüadoplado 

pelo impei-ador Maximiliano.j
i t! i írií ri-n. ril, âs-1 Loras em ponto, por .. . , ,,, .,,. ,,,.• ,•-,.., .,. ,. , na matriz no nivi^o espihito-saxto.' . i). .-igustiulio inoriiv.i leiça-leira ii ue dezembro eiuj

Xcw-Vork, no hotel Ciarondon, o seu corpo foij André de '.Ras tos Gom Margarida Ignacia de Jesu
nação, á ma dos Pescadore [,.,,,,..,,.,) [;ui,, ,iara Pliiladeíphia paios cuidados dej rj"-s«íí«ít.3«« n o- i • • ,- i oi, .,, , ,,,,.i ... i»,., i,, èj.i;kímuíos.— De2i de janeiro lindo a 2 do; ! 1 horas em ponto, poi ,.. .-. i mio. mi h.luíl0 ;, Ange!u |(uihido. ü detunlo tinha che-

'gado dc França haveria uns 20 dias.
ri": i*. >'i v.-.<•«*<».-•; -i » Sijstruido polo exemplo de seu pai, nunca quiz
S. í's"i!".-.o :
CY.-ir-.A-Ki:

l.i i;i o l-i.i:Misf.?;.-r. 'a fallar, eis a linguagem quo dirigiu a seus comp
>. vn CaulIaa triotas :

;*t>\ li*ikt\i\*£ rTltf-V.-«íc l!i:t <í

orrente, baptisárãOf-se :
XA MATRIZ '.1 o SANTÍSSIMO SAi-.lt-.V,l-:M'().

Augusto, :; iceixs è T dias, filho legitimo de An-

. kf.cuA.t. I d .uexicanos, querois um discurso meu? está bem,
i vvninrs. jardim de Flore: Les tt t,..|,-j-!iL.is. Que reis que vos ralle como lilho do li-

.Anulares deRockambole. folie vaudeville em 3actes,'(( bertador do México, o inunortal Iturbido".' Vós o
e canções.

Cir.i.o íii-YMi ico (Guarda Velha):
i.iv.r.'.: (Nitherohy] .
ÍAiiirrCA tu*. ci.itvf.JA :
Pavilhão Fli:.min_:<?k :

•« escolhesles para imperador; elle era o único
hoiiiem d.o bom do Mcroico, e \ós o fuziHastes.

:« Poitando-vos assim, obrastes como ladrões e as-
j« sassinos que suis, que tendes sido e que sem

se metter em polilica iio seu paiz, o em uma ocea
siào que a multidão, na opera do México, obri'mu-o!*0nÍO ,),as •'!ore5'ra L' l!tí Alexandrina Luiza de An-

drade iiíoreira.
Alberto, 25 dias, filho legitimo dc José Ferreir;

da Silva o de Militina Emilia da Silva.
Eugenia, 2 mezes c-í dias, filha legitínia de Anlo_

nio José Dias Machado o de Aunelia Augusta Dias
Machado.

Francisca, 3 mezes, filha natural de Laudelina
Leopoldina Ferreira da Conceição.

Judith, 2 annos. 3 mezes e 2 dias c Antonio, 4
mezes e S dias, filhos ICgitimos dcAnlonio Francisco
Martins e de Emilia de Oliveira Martins.

Manoel. 4 mezes o 6dias, filho nalraral de Carolina
Maria da Conceição.

Alfredo, 2 mezes e 16'dias, filho na tural de Ignacia
Maria de Castro.

Escravo 1.

pre
<i sereis. >i

ii A multidão, confundida pela evidencia destas
Coa-r-âo».— Parlem bojo os de Pirahy, lüi- 1|.i!illI„!l_. „w respondeu .ousa ahmma o deixo.;

guaby o I'assa-\ inte, eamanhã os ,1c Minas, ^»-.íiúhiV {t ov,dov, *, ünA md.i evz mais agradável do
!a;-''.U« e yalença. [que viver longe de sua amável pátria. »

— O segundo orador 6 o duque de Cambridge.
I.«»£í-a*iss.—Extrahc-sc insic a2a concedida para' c . ,-•,.,  ,-., , . 

'
6' bexta-leira passada, diz o International, o duque

a, obras das matrizes ila-Villa-Nova. Pacatuba ejae CainbWdge, anunciando aos aluhinòs-da acade-
a de -^WP8- mia militar do VVoohvicl. a próxima entrada dol Carlos, õ mezes e 8 dias.Tilhòlegitimo de Frede

príncipe Arlliur para aquelle instituto, lhes disse rico Pedro da Silva e de Maria Alves de Souza

NA MATRIZ HE S. JOSE

O £_ .... J_j J.-\. lN :-j _ V ,« que esperava que elles não corromperião o prin-jSilva.
Ds ,u i.i:t s MiR.-.iuxtiíOS ao i-AHA.— Os padres Le-!ciPe -,'lt!ll!1'' e flue u-iu !ilc onsinarião a beber licò- Sinforosa, 1 anno, G ihe_ès cõ dias. filha legitima

lann acabão tle publicar uma pequena brochura: res fortes, jde Antonio Gonçalves da Silva e de Anna Josepliina

Carta aos sacerdotes sobre a posição que lhes com- Taes são as expressões pronunciadas por Sua|u'\fÜVÍ

pele tomar a respeito da soberania temporal rf_|Alteza Boal.

papa. (>•- autores desta brocliura, israelitas conver- Estas palavras fazem retlectir, diz o jornal a quej
lidos, dirigem-se a :>eit.s coinpalriotas o ítiencioiião • nos referimos.

lhes todas as razões quo tèm para sereiii reconheci-!
dos para com os papás, os constantes proleclorcí
d is judeus. Demais, os israeliíasiiâo esperarão esst
dia para manifestai s;;a gralidão nara com a igreja
e.iliiori .i. d grande Sanhétlria, convocado em Pari.-
eni BSííT por Napoleão, rendeu oíllcialmcnte liome-
naguiii ao p.qoulo. Extrahiuios da brochura dos ir-
mãos Lemanii os extractos seguintes da acta dases-
,s:'u. tle 5dc fevereiro ile i8t)7:

., ooi e: razão tios princípios sagrados da moral.

qt;e .ou diversas epochas os pontilice* romanos oro-
toiriào e a^uliier.so eni seus Estados os judeus per-
serairi.s e expulsos de dilVero-nles partes da Eiii-õpa

,. " ) iiieiado do Vii século, S. Gregorio defendei
-ÍAfftti i»i»t ÍAtm inimrln í»!»i*i.

Cvximi.vTfiiA i Ls-iMN \.—Lé-se naCorrespondance
Caros:

ii .Misln-ss Elisabelh Cady Slanton, que tinha se
apresentado pelo districlo dc New-York, para ser
eleita para o congresso, obteve ao todo oito votos.
Sou concurrente do partido radical leve 91SG', e o
candidato conservador 13113.

« Misiress Slanton não está de modo algum dosa-
nimada com esta derrota. Annuncia que jamais
abaixará o estandarte ila igualdade dos direitos po-
üiicos da mulher perante os dò homem.»

EdTÂJitòTkÂ DA tidÂDüi.
o. • .,.!.:.:. eos prolegesi em lotio inimuo clinsiao.

si ri-> X secul¦¦>, os bispos da ilespanha oppuzerào-
se cuiií -'ronde energia aa povo que os queria matar.
i) p urlüioe .Uexahdrtí ii dirigiu a erio-, bispos imiaj Pt'!n Poljc5a : -i('ii:i ile!cí ¦ norta-amoricaao, por

cu-;.! foocilo.ndo-oi .in razão do mulo digno porqui j'^
ç'h-s oo lia-. 

"i"fi 
poria lo nesla oecasião, !

Erjpitfõ&sí.— Forão presos á ordem das difieren-
tes autoridades, no dia 23 áe fevereiro :

:>..!¦

de ter tomado parle lio homicídio ullh

I] Pilt.

la Silva.
Fernando, 1 anno, 1 mez e S dias, lilho natural de

Felizarda Maria de SauFAnna.
Amélia, o mezes e 22 dias, filha natural de lsabe!

.Maria da Conceição.
Carlos, 1 anno, -2 mezes e G dias. iüho legitimo de

Miguel Bolgiano e de Carolina Bolgiano.
Anlonio, -1 mezes, lilho legitimo de Antonio Mon

teiro da Silva e de Mathilde Carolina Canolida da
Silva.

Flora, lt) mezes, filha natural de Joaquina Maria
da Conceição.

F.lisa, (3 mezes e li dias, filha legitima de Antônio
Augusto da Silva Duarte e de Guiliiermina Bosa da
Silva.

xa matriz de nossa seniioua ha caxbelaria.

Jaynie (sem declaração do idade),íilhò legitimo de
Antônio Júlio Vieira e de D. Maria Amélia Vieira.

Deolinda, 2fi diao-, filha legitima do João Pinto
Ferreira Leite e de D. Deolinda Emilia Martim
Leito.

Ernestina, (3 c 1/2 mezes, filha legitima, de Nar-
ciso Ferreira Ah es e de D. Amélia Augusta de Vi-
I íi «ii t

¦ procurando cumprir o mais exactamente une fornos-
NA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO. ri '. ,„ .-, ,.,, , ... ii.,-, -sivcl o contraio com o coverno imperial.Anna, d mezes, filha legitima de Joso Caetano' '

Duarte e de Bosa Emilia. '3 
° !';IZ,M' a a«,fII-»*'*C«!í» (ii- l^> quanto possa inte

Leopoldina, ~i dias. filha legitima de João Anlonio-ress;,r:' empreza, incluindo bens moveis ou de raiz
òe Mendonça ode Maria Thomaziadc Memíonca. !"'l:1 coir,tí vende-los, ou por qua'.pior fôrma alie-

Antão, 10 dias. filho natural de Philomena.' "a-los quando convenha aos inlercsses da com-
Anna, 1 mez, filha natural de Anastácia Maria ;Panhia-

la Conceição '"'" ^azer co,a ° governo, com oulra-: compa-
José, 2 mezes o 11 dias. filho nalural de Maria da in!lias' "1: ('ulLI lerceiras jiessoa-*, os contralos .

Gloria do Coração do Jesus e de José Coelho Tho- arranjos que considerar úteis aos interesses da com-
mõ. panhia. para pôr em actividade eaugmenlar o Ira-

Galdino, D 1/2 mezes. filho legitimo de Manoel]^S° l!:! 1'n.ha férrea.
José da Luz o de Maria Ignacia da Conceição. i •'¦" Nomear e demitlir livremente Iodos os .em-

rVo/í^cafâo.

Autor, Manoel José Alves da Silva ; réo, Josó J>.reira de Souza Guimarães. —A^erbe-se ti úvátJi'
sabão os autos.

Prescripções.

Supplicante, a comniissão liquidaiito da m-fallida de A. J. A. Souto e Comp.; supplicado f| T
rique Luiz Ferreira Torres.—Julgada interronipiaTà
prescripção.

Supplicante, Domingos Gonçalves Boucas- su
plicado, .leão Garcia dc Abreu.— Diga o Ür. í in
le Abreu pelo ausente.

JUIZO MUNICIPAL DA 1» VARA.
AUDIÊNCIA CÍVEL EM 23 DE FEVEREin» DE 18fj"7

Juiz, o Sr. Dr. Aristides Cubo.
Tiverão despacho os seguintes proeess«s -.

(Escrivão, o Sr. Assis Araújo).
Acção de liberdade.

Autora, Valeriana; ré, D. Virgínia da Siva Soares.
— Julgada a autora no pleno gozo de sna liberdade

Acção de reconhecimento.
Autor-, Antônio Joaquim da Bocha ; réo, Joaquim

José Leiras.—Condemnado o réo no pedido.
Execuções.

F.xequeHte, Mme. Magloire Rosalie"; 'executado
Emilio Joany Gondolo. — Julgada procedente a ju«-tilicação.

Exequenle, Antonio Joaquim de Sampaio Porto-
executados, os directores da sociedade Janceão Me-
creativa; 3' embargante, Vicente José Salgueiro —
Respondido o aggravé.

Exequentés, Baptista Ar Carneiro; executados
Maria José Alves da Rocha e outros.— Cumpra-se d
acórdão em aggravo.

L ibellos.
Autora, Emilia Rita; réo, Lucas Baptista dos San-

los Porto. — Desprezados os embargos da autora rt
transite a sentença.

Autor, Jeronymo Moreira da Rocha Brito ; réo
Francisco Alves de Souza Guimarães. —| Recebida à
excepção de incompetência do juizo e o autor a cou-
teste.

Notifxcatões.

Autor, Antonio Ferreira Campas Júnior ; réu, Ah-
schiiti Luiz Barbosa. — Becebidos os embargos'para
serem confessados ou contestados.

, . Autora, D. Maria Carlota Pereira; réos, João t\oJirectona e de propor verbalmente, ou nor escrioto, \-.,..;,,.. . /• ,, .11 .-:'¦¦ ' ' r ' Nasciinento Guedes e sua mulher. — Di-rão as mrtt.sas medidas quo em sua opinião forem convenientes ,,m .!<• i,,.  ,„.„ 
los interesses dá companhia o eáibãò dentro das at
Iribuições da directoria; 0 addiamcnto e urgência de
qualquer discussão, ou da apresentação de qualquer
proposta, são nesla disposição coinprehendidos.
Art. :"íL

Quando no.s dias níarcidus para a sessão aconteça
tpie, dada a hora, não haja numero para a directoria
funecionar (vido art. 2(i , esperar-sò-ha ainda meio,
hora, é, finda ella, o secretario lavrara termo, decla-
ranilo nào for havido reunião, e os nomes dos dire-
elores que deixarão de comparecer com ou som par-
ticipaçâo. Art. 'Al.

{) presidente é o órgão da directoria oiu todas as
suas relações, com excepção da administração e ser-
viços da linha acabada o entregue ao trafego.

Para os funecionarios porém, sem excepção al-
guma, qualquer ordem quo for tran-initlida por uni
director em ausência do presidente e delegado ser.-,
considerada como a expressão da vontade da dirèc-
toria.

O director quo a expedir eomiiiunicará o fado :r
lu ou ao 2o, conforme a competência, e devera dai
parte ã directoria na primeira sessão que se seguira
Art. -iü.

A directoria elegerá semestralmente uin dos seus
membros a quem delegará a inspeccão e fiscalisacão
geral de tudo o que se refere ao serviço da linha en
tregue ao transito publico. Ari. A'J.

(Continua.)

li h fí 'ViV D 'A'A $?Pi*f ?1

.¦.SíríiKOS SSA &»-*rSíI";-:.Et._ EKSTArVCIA.
JL'1/.O DF DIREITO tlllMiNAL DA_' VARA

AUDIÊNCIA EM 22 UE l-EVEREIRO UE 18C7.

Juiz,o Sr. Dr. Faria.—Promotor publico, o Sr Dr.
Firmo Diniz—Escrivão, o Sr. Andrade.

Não houve despachos.

JUÍZO DE DIREITO COMMERCIAL DA l!l VARA.

Audiência em _."! de fevereiro de 18t'~.
Juiz, o Sr. conselheiro Dr. Furlado.

li verão despacho os seguintes processos.
(Escrivão , o Sr. Coelho.]

.(ro.ris de 10 dias.

Autor, Manoel Maria Brcgaro; réo, Anlonio Jos-
Manoel, 8 dias. filho nalural .io Elisa Maria de pregauos quo julgar necessários ou de.snecessarios!qui[ii.A'ieira dc Carvalho. — Condeumado o-réo-in
Souza. ao bom liesenipenho dos (rahaihos o encargos do

Cecília, 
*3 

nrezes e 2o dias, Iilha legitima de Iri-an-^t^oi-auliia ; marcar-lhes os ordenados o definir-lhos
cisco José de Sonza. Bastos e de D. ílenriqueta Ja os c---poclivos deveres.

(i." ['-rerscrevér o inetliodo

peuiuo.
Autor, Francisco Alves da Cruz Brandão-'; rc.

jCtislo.lio de Araújo Lírio. — Deferida a petição do
nlhà de Tdendoni-a Bastos. ('-" '* ''escreve r o methodo da eseripturação dal.,,....... i .. autor.
Ida, 2 mezes e 8 dias, filha legitima de Joaquim companhia eíisc.-tlis.-u- tudo quanto tiver referencia Accão summaria.

José Alvos o de D. ida Maria Alvos. .á mesma, perra que soja conservada, quanlo for pos- ... ., . ri.,- ¦ i- , • i - ,-.-.,. „,,, ,i: • 
'¦' 

Autoi, Francisco iei\eira Duarle; roo, Joao Cae-;.-........., ,.sivet, em ciiae com a maior clareza. ri • , ,. ,'•u'uo'" - 
„ r- i ,,-,-., itanode Araújo.—Condemnado o réu "iio'-pudidu.

na matriz de nossa SENHORA o.\ cloria j '¦ L'maimeiiic.-iicciilir Iodas as questões, di'igiri
Hilda, 4 mo/os. filha legitima de Alexandre José-0 regTilar lodosos negócios da companhia, com ex-l A'^"cs ordinárias.

Rodrigues do Moura e do í». ílenriqueta Velloso do¦;eeI'-f"ü li:" ílctos ivservados á assembléa geral, ei Autor. ArÜiiir Cannclf; réos, Thomaz Dulfon .Tu-
Ivelar constantemente no cumprimento dos deverc-rinior e John Dullon couíros. J:Mui.ua.

seus agentes e empregados. Art. 2ü.
.'; directoria regulará o modo áe suas decisões,

igaua a conlissao.
Autor, Eduardo de Almeida ,- réos, os represen-

;antes da companhia União Cainpislaix Fidelidade.
—Recebida a contestação.

Alfredo, iinezes e S dias, filho legitimo de Al-
hino José de Castro o Silva e de iri Maria da Gloria

.reunir-se-na sempre que o exijão os interesses daiGraça Castro o Silva. , , -, • ,-, , . .,,,.'.companiiia. i-.m todo o caso. haverá reunião ila li-;
Framisca, 1 dia, lilba legitima de Jacintho Corrêa. i:eclória UIlia vez cada semana. Art. 30. | Autor, Joaquim Cosmo Monteiro: réos, Joaquim

<; voto da maioria decido as questões; no caso,- OSti da ('ili;l L''erj'eil';l '-' Comp.—Recebida a réplica.
réin, de empate lera o presidenfe laiiibém o voto! Autores, Pereira .! uni. ir Ov Avellar; réo, Simão dr

Autora, Anna Francisca do Rosário; réo, Antônio
Joaquim do Sampaio Porto.— Digão as parles.

Precatória.
Supplicante. Joaquim José de Oliveira; stipplí-

eados, Duarte Silva o Comp.— Recebidos os enibar-
jos, para serem confessados ou contestados.

Proíest».
Supplicante, João Manoel do Araújo, por sua mu-

Iher; .supplicados, Anlonio de Oliveira Santos,, ou-
tro.— Julgado o protesto.

(Escrivão o Sr. Leite.)
Acção de reconhecimento.

Autores, Francisco das Chagas Andrade Júnior
oo Comp.; réo, João Pedro Bello do Andrade.—Con-
denmado o réo no pedido.

Appellação.
Appellante, Dionisia; appellados^ 0s herdeiros

do padre Domingos Vieira Machado de Santo An-
d ré.— Cumpra-se o acórdão que ordenou a düi-
gencia.

Execuções.
Exequente, Luiz de Souza Macedo ; exeeiitail,/,

Maximiano João José do Sanlos.—Desprezados m
embargos d-e Maria Rosa -Thereza de Jesus e tran-
site a sentença.

Exequentés, Baptista «V- Carntir. ; executado, Cia-
ris LamberL—Desprezados os embargos de Gncs-
cbel Ilaas e pròsiga a execução.

Exequente, José Francisco Ribeiro, tutor dc José
Luiz (riruciro do Azevedo ; executado, J«àu José datreitas Coutinho.—Deferida a petição desta.

Inventario.
Inventariante, D. Maria Thereza; falleoido -Vn-

to.m, Joaquim Coelho.—A parle assigim a réplica.
Libellos.

Autor, Antonio Josc Tavares da Silveira ; réu.
João Fernandes Lopes.—CondeniHadu o réo no pe-dido.

Autor, Antônio da Conceição Neves Cardoso;
réo, José Ferreira do Azevedo.—Julgado o lança-
niento e ao réo a jiona de confesso.

Autor, Ahleniò de Castro Caldas; réo, Antônio
Moreirade Oliveira.-Julgada provada a. ausência
do roo.

Autor, o Dr. J«sé Rozendo Pinhoii-o; ,é. Jo.-v
Anlonio Monteiro.—O autor junte o r.,riW> p.assado
pelo réo pela comprado escravo.

Autora. D. Lu,Za Rosa Con,os: rés, Lri Maria Fu,,.I.a I ires Comes e sua filha menor.—Recebida a con-
trariedade.

Notificação.
Autor, Manoel Bodrigues Corrêa de Figueiredo;

roo, Joaquim Ferreira «lo Aiurml. - Julgado o pro-esto.
Penhora, executiva.

e de Bosa Jaciiifha.
Domingos, 2 mezes, filho legitimo de Domingo-1

Anlonio Bibeiro e do Maria Carloía de Jesus. ;
Arthur, 1 dia, filho legitimo de Anlonio de Car-;

Io qualidade. Ari. 31.
As actas sorão registradas em livro competente

iSanqiaio Leito.—Recebida a conteslacãò.

EXECUÇÃO.

Exequente, Alberto Vasoo do Souza Pinto; oxecir
valho Azevedo e do Maria Benedicta Vieira d
\zexedo. .assignadas pelo presi lente do dia. Ari. :ri>

Escravo, 1. j rio caso do filiecor o:i diini;!ir-so algum diroclorribulo, Ürosimbo Alves Branco Muniz Barreto.—
a, direcloiria escolherá iFcníre os ãccionislas que nu-''i>mci.d-i-so io r>vimn ,,-,„!,,.-.-. r ; ,,. • , iNA MATRIZ IU-: S. JOAO HAPTiSTA HA LAGOA. 1 1 ,1 lOiOl-.l-iO ao L\..lll!e LOmOj.l loi OrUollHllG.

Iderem ser velados -.ara osso cargo quem o deva'
Raymunda,2 mezes e 1 dias, filha legitima do jsl!_sliiuir até primeira reunião da assembléa -oimP Fallencia.

¦ Fica roce-t.os accionistas, om quo scra eleito o mesmo, ou!
outro individuo uue servirá pelo mesmo teiu/oo quc;^^a :i '''"i'111'- como requereu Carlos Coelho dt

derem ser velados -.ara osso cargo quem o deva'¦aymunda, 2 mezes e 1 dias, iilha legitima de-;sli]JSlUllir alú primei,,, retntião da assembléa irorari
Raymund« José dc Souza o de AlexandrinaMaria Idos accionistas. om nue será eleito o mesmo: nn! Fari • ., ¦= -.-, ., : ,!;¦ 'ri: ri 'rir o..
da Conceição.

Emilie, -2 mezes, filho nalnral do Iria da Con-'tleVivra sej.vh. osi;ks[Huillo. Vl(: jüliyeira.
, .... - i Y .- (toscrivao,or:r. Leite).>; As gralilicaçues uns uirectoics seruu marcadas na

primeira reunião d'assembléa geral dos accionistas,! Acção minutaria.

Ias, segundo as circuinstancias, logo depoisl Autores, João Maylore Comp.; réo:-, osadmini

cciçio.
Alexandrina, 8 looxes, filha legitima de Anlon

Alvos Baptista ode Hilária Maria da Conceição.
Jesuina, 2 mezes e -! dias, iilha legitima do1 

'.' '

Dr. Bernardo José de Figueiredo o do i). Mariana
Isabel ile Figueiredo. j''1'

• 11 "'1 1*1 ' '
Gregoria, 2S.dias, lilba nalural do Bonifacia.

Supplicanie, D. Eufrazia dos Santos Azevedo Me-le.ros; supplicado.José Narciso Viüira.- Devolva-
>e ao juizo deprecante, dizendo não poder-se cum-
pnr a deprecada por estarem pen boiados «s be».
t que ella se dirige.

AUDIÊNCIA CRIMINAL.

(Escrivão, o Sr. Assis. Aranjo.)
Autora, a justiça; ré, FloüMiolIa Luiza Cândida

do Wimento.-Passe-seolifnlo de maiiulenção deliberdade. -

(Escrivão, o Sr. Leite.)
Recorrente, Antônio de Paula Santos ; reourriiio,

Duarte Joaquim Barbosa de Castro. — riump n-se asentença do juizo de direito, negando provimento.-,recurso.

•U"IZ0 DA PROVEUORIA.

! Escrivão , o Sr. Barata.;
-Notificações.

Escravo, 1.

NA MATRIZ HO DIVINO ESPiUITO-SANTO.

| Autor o juiz*,; réo, . monsenhor Igna áo Coelho- Borges; fallecida,-Helena Januaria <'e í'„conclusão de cada secção da linha rima. A gra-j tradores da massa fallida da companhia ínfernic- doso.-O réo lestamenteirodigaquenray o^Súí'ração do presidente corresponderá no duplo da-diana.— Julgados os autores credores privilegiados Autor, o juize-réo "ií-.(| "¦ • 
' '

tnliaquesearijitrar a cada director. Arl.:38. por umas dividas e não privilegiados por outras. failecido' Manoel ThoiiiVv dTx,^ 
"^t* ihSòU:

Ulirectoria se reunira ordinariamente uma vez Acções ordinárias. rador-íiscal. c;üp"-
ipor semana r.o escrijiLorio do coiupanhia.

.-ni iloss:1. sessão liaverao mais tantas, quanta
Autores, A. Chrelien o Com]).. ré, Mme. Boii

| — Lm prova; tomando-se a raíiiiunçào requerida.
rio..

Manoel de Oliveira Fausto e de D. Luiza Emilia Pai
mira da Costa Fausto.

Laura, 1 anuo, G mezes c 1-1 dias, filha legitima

Vicíorina, l anno e 2 niézei, filha legitima de-forem necessárias ao bom andamenío dos negocio..
Carlos Francisco e de Gertrudes Maria. sempre que as convocar o presidente por delibera-! Allk"'a' ;l comuiissão liquidante <i

Alfonso, 4 mezes o V.) dias, filho legitimo do Dr. ção própria, ou ã requisição de qualquer director, tle A*.J' A' ^oi:l0 e '^""'i'": rr''°- iosè !)i;ss Uoporlino.
devendo para estas so^sOos soivn; todos os ,!i:-. c lores i"lntilue"se ;l ,le5!Í;'ll->nci!' à I!-i!''" «^ subão os autos,
avisados polo monos do véspera, o informados sue- Detenção.
ciiilamente por escripto ou veibahnenle do objecto Supplentes, André & Gonçalves ; supplica_o, Fi-

s '""í!"' ! lippo João Duarte.—Indeferida a petição deste
As sessões durarão tres horas.ou o tempo necessário /- t ,

para a expedição dos negócios, se antes tiverem sido)
decididos. Dada a hora poderão ser prorógadaspor
deliberação tarifa ou expressa da directoria. Begi-
monto interno, art. 20.

Ie José Rodrigues Mendes c dc Rosalina Maria Mon- j._ reunião. .Ari. 20 d
les.

Maria, G mezes, filha natural òe Angela da Con-
¦eição

Julia, 1 mo/, e 13 dias, iliba legitima de Joào José
Ie Bastos c .'.e D. Amalia Thereza do Souza.

Escravo, 1.

ESTUA^Í.- 5?.'ri r^Lri^Iiris Yyrr?
SI». £»2ín>*R€í I_.

guia alpiiav.i-viica f. c.ni;nvor.oc.ii"A n.\ lec-i=t.acão l-
MFSJIA ESTI1ADA 1'AÜA ISO DOS SEUS K.MrRF.G.U.O
E DAS PESSOAS QUE COVI EI.I.A LIllÂO.

(Confinuação.)
/.'<• r.o.

Mania effeeluar oo- contratos ms condições d.

Nas sessões da directoria senlar-so-ha â cabeceira
da mesa o presi 

'ente, ou quem suas vezes fizer,
lendo ;i sua direita o secretario; os mais directore.-.
ocetiparáõ as cadeiras indisíinctameníe o som pre-
oeiiencb. Art. 27'.

A'directoria-compele nomear o, .--ou secretario.
líscòlíieiído-o iPentre os directores.

A oieiçOio lera logar na primeira sessão ordinária
lépòis da segunda rounião semestral da asscmbléii

i. n-lindo ce í i de abril de 1SC4 para a constnicçãò'_er:

Autor, Anlonio Eugênio \erdier Savoron; réo,
Luiz Murafet —Julgada a dooi.sli.ucia.

Execução.

Praças.
Inventariante, João Gomes Corrêa de Abreu- fal-tecido, Antônio Soares da CJs(a Guimarães!-O

arrematante João Teixeira da Mottv pr0ve o quereclama. *

JUÍZO lilUNlClPAl DA Qa VARA.
AUDIÊNCIA C1VEI. EM 23 ,)F ,....., ......-o «I. H-.V.i^RKlKO DK 1867.

yuiz, 
interina,» Sr. Dr. Xopo Cordeiro.

1.verão u,sr,urho os seguintes processos:
(Escrivão, ,, Sr. p/rança)

AppcUaciof,,
Exequenle Anlonio Marii Ferreira Brngrv; exe | Appellante, Eufrosina; áppehado, João -Inliine,

oulados, r.s liquifJanles da lirma Xavier ov Silv:\.- 'Corroa.—Dovetva-se á relação,
ííomológadas os laudos, _

Carbá precatória.
Supplicantos , Agostinho Doria e José Manoe!

Arruda; sui.plicado, Roberto Maria de Azevedo
Marques.—Dt\olva-su ao juizo deprecante.

Execução.
Exequenle, .Traquim Francisr-i Pereira: execuL»-

':'.:hiüteao de tiíttloi

Supplicaule, Siinào ile Sampaio Leite ;suppltca-
is, Pòieira Júnior óc Avellar.— Diga o outoir solin

o documento.
FaiUncia.

Fallido, ?ri,-uioe! Lopes La o.— Deferid
d i-adininistia lòr da in; s-a.

a peliçiiojdo, Francisco Pcieira dos Santos Lara.—Julgado
lançainciilo.—Fasse-íe prccalouia do prisão.
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Execução rie- formal de partilha. jcotíio nós, tém atlingido o ápice da afflicção, e os go-jinferior, 8S ; 2 cairos, GS ; 1 armário usado, iOH :? Provincia Ao Kío cie Jtmearc

Fvequente, Ilermone^ildo Henrique Coutinho :-™nios não são só feitos para attender os ditos escoai caixão, 5,.; 1 mesa com gaveta, 5?; 1 mesa edital.

executado, Ananias lbirapitanga de Araújo.— Opa- "lidos delia. ide jantar, KW; 1 dita com d mis gavetas, M ; pe]a direcloria de 0bras publicas desla provinci:
E' mister que os mesmos se convenção da! 1 mesa pequena, 4$ ; 3 lavatorios, 15g; 1 relógio de

verdade de que se deve abandonar o systema dejmesa, 3S; 2pares de canastras, 20$; 8 caixas de folha

fazer com que a nação viva sempre de empres-Ug ; 2 pauellas de tampa, 10$; 3 ditas menores,0.s; G
tiitiss onerosos por causa dos juros que se accu-jfrigideiras de pedra, 0.. : 6 panellas de pedra, O.s ; 2

mulão : a divida externa e interna principal-rodas de fiar, 6S; 7 colchões de paina, 21^ ; 1 dito

mente são enormes, conforme publicou o Jornal: e:de cal>cll«*Sjfc 5 mudas de cama, 20,:>'; 2 cortinas para
não í. continuando assim, como até aqui, que a ha-icama, 10.*.; 7 garrafões de vidro, 7,S: 4 compòteiras

çSo se verá desembaraçada desse empenho: portanto,jcom tampa, ]2,<. ; 12 cálices para chanipagne, 6$ ; 2

lemhre-saó governo,"que a vida geral na mesma!bandejas usadas, 3í.í; 4 bacias e jarros, 12;? : 4 copos

não é o mesmo que a vida especial ; esta encontrai para agua, 1$ ; 2 espelhos de sala dourados, 2íí> ; 1

Iodas as facilidades, porque nSo lhe falta os meios ;-,tinteiro de porcellana, Oíí ; 2 mangas e castiçaes. O.?;
áquella, porém, geme sempre porque estes lhe fo-;2 figuras de louça 2:V ; 2 carros em bom uso. 130,>;

em; e todos tèm o direito de obter os meios de-13 carneiros, 26# ; 30 hois de carro a 25$, 750,$;4

-_>- WB^_-__-*__^_v*x___i_^ rê^ssezè^^

gamento deve ser feito pelo executado e não na re-

posição devida por D. Anna Carolina dc Araújo.

Libellos.

Autor, Joaquim do Principe Silva; réos, Fran-

cisco Vieira de Almeida c a menor Adelaide.—Con-
ilemnados os réos no pedido.

Autores, João Pereira Passos & Irmão; réo, João

IUltra da Silva. — Digão as partes.
Penhor it.

Autor, o Dr. José Thomaz de Aquino; ré, Vir-

pinia Augusta da Silva. — Julgado o lançamento c

j-rosiga a penhora.
(Escrivão, o Sr. Brandão.)

Carla precatória.
Supplicante, José Manoel Arruda; supplicado,

lloberto Maria de Azevedo Marques. — Devolva-se
ao juizo deprecanle.

Embargo.

Autor, Anlonio Martins Francisco; réo, Domin-
«os Lobo Salgado.—Recebidos como contrariedade
os embargos do réo, cm prova a causa.

Execução.

Kxequente, José de Souza Varejão; executado,
Francisco José dô Puga Garcia.—Recebida a réplica.

Inrcntario.

Inventariante, Anselmo Luiz Barbosa; iállecida,
Antonia Maria da Conceição.—Deferida a petição de
Autonio Ferreira Campos.

Libellos.

Autores, os mesarios da irmandade de Santa
Luzia; réos, José Anlonio de Andrade Bastos c sua
mulher.—Condemnados os réos a mandarem des-
manchar somente o earamanchâo, ficando o pilar.

suas suhsislericias, que devem lhes ser defendidos e; vaccas com duas crias, 160,'.; 0 novilhas dei a2annõs

garantidos pelo covernt, a quem pertence velar ncs-pOS; duas ditas a 20$, 40.<í; um macho baio cnserado,

tes misteres do bem estar da sociedade constituída.p^umabesta mascarada, SOS; uma dita gazea,c0S;
(uma dita tnirucira, 30,.: uma dita faceira, &•$ ; um

L. M. Pinheiro

KessiOfsso Vivo»

Uma questão:

dito durandino, 10 ; uma dita nova, brava, 40/í;
tres machos novos, bravos, 120')'; uma besta du-

queza, .,),<,; unu diía mana, 20?)'; porcos ile pasto e
Qva_100.f; tres mil arrobas de café em coco, 9:000/.;

A musica, a bella musica desle drama ó do Sf-jCarlos, ds nação, 50 annos, 5:;0>'; Viccncia,
Arthur Napoleão ? l_! de nação, T.O annos, 3."0.s ; Misael, filho desta,

Outra questão ! is annos, 1:200,:;: Jeronymo, crioulo, casado, 36 an-
Unem instrumentou a musica? foi o Sr. Arthur,!^ g,;.:)i?.. jrag(jnia> crioula, 20 annos, 1:200S ; Car-

ou o Sr. Mesquita'.' los, filho desta, 1 anuo, 2:>0;>; IManoel", crioulo, cas.--
F bom tirar isto a limpo. \]___ 4o annos, 700/í: Mariasinha, 20 annos, 1:230,:;

Remorso morto. Wa_'____0 fiillo? i anno. 20OS ; Anguslo,dc nação, 55

|annos,S00,ij; Emerenciana,42 annos,600,'?; Ponciano,

{Uannos, 1:300J}; Theodora, filha, 11 annos, 1.1 COS;MoíSras».
Dr. Gigante estellionatario,quem pôde mais fiJus-j Pei-cíliana, dila, 0 annos, 700; Anna, 0 annos, 500S;

tiça—jus suum unicuiquelribuens—ou a maravi- Adelaide, dita, 1 atino, 150$; Emercneiana, filha,
lhosa esperteza da cavallo de Trova na conjugaçãojo annos, 300//; Amaro,, crioulo, casado, 00 annos,
Jo vertia—surripiot

One prestigia tem ou poderá ler a ratazana, com-

posta das seguintes celebridades—um perceveja por
antomosiao Pury do Norte, uma estatua riiomstro do

ul do município, pai dos presumidos c philauciososj-rQQij . |!,..innaldo, filho, 5 annos, 500S,João, casado
11 annos, SOO/í ; Juliana, 30 ann .s, 500,'?; Deolin la,

se faz publico, que recebem-se propostas, de con-

formidade com a deliberação dc 20 de junho do anno

passado, para a arrematação das obras tíe constrüc-
cão da igreja matriz da. frejuezia de Nossa Senhora
do Monte do Carmo, do município de Cantagallo,

orçadas em 8G:SSÕ..020, devendo a arrematação ter
logar no dia 21 de março próximo futuro, ã 1 hora

da tarde, na referida direcloria.
O orçamento e condições respectivas existem

nesta repartição, onde podem ser examinados en
todos os dias uteis das 0 hora
tarde.

Ca saa __i>_. aaauaaàííiiaal.

EDITAL.

A Illma. camara municipal desla muito leal e he-

roica cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro con-

vida aos cidadãos que sahirem eleitores pelo muni-

cipio da corte, que fôrma o lu districto eleitoral da

provincia do Rio de Janeiro, a reunirem-se no paço
municipal no dia 5 de março próximo futuro, ás 9jProvosl

horas da manhã, afim de procederem no dia 6 dóL

mesmo mez á eleição de 3 deputados íi assembléa 'l* í- .om.

geral na 13" legislatura pelo 
".¦mencionado districto. 

^- 
Langdon.

E para quc chegue á noticia de todos se mandou pu- "• Richards.

blicar c aüixar o presente edital. Paro da IUma. ca-| '"''"";

Pedro Leile de Souza Bastos:
Pellegrino Strahel.
Peter Anderson.
Pb. Payn.
Pièrre Tuvanon.

d Thevenin.
Fierrhuynes.
Prisco O. Conhf

íib 0;;>,

K.

sei t_-.\.umma.;os em uncai e _iiii.\ai o [iieseniu cuiu... ¦ »v"  i f,i
s da manhã ás 2 da mara municipal do Rio de Janeiro, 13 de fevereiro Ribours Auzsisle.

.___,._ ide 1SG7.—Dr. Aãolplw Bezerra de Menezes, presi-j^^rdX llyde Csy.

Para conhecimento dos interessados publica-se ojdenle interino.—Ür. Francisco de Menezes Dias da]]^_^. "

trt. 2" da citada deliberação Wruz.—.Manoel dc. Frias e Vasconcellos.-—João Ta-\,. 
^^J ^.^.^

Art. 2.° As propostas serão acompanhadas de Irares Guerra. — Th-. Cíaudino José 1 irgcts.—Dr.,

itulos, documentos ou justificações que provem a Untonio José Gonçalves Fontes. — João -;ín'°mojS:iloulon 
Hopnanx Lev\

doneidade dos fiadores, e uma declaração escripta\í.eile Júnior.—Bento Barroso Pereira.—Juiz ¦'«"J-jç^-g 
Severino

s.

L'U'.sa::« x2c5 a.rass",

BRASIL IlEAI-IZADAS XV SEMAXA DE 18 A 23 OE;
. Ei-vi_iiEiivo ni_ 1SS7

t
id
dcsles, pela qual se responsabilisem pelos propo-|íííí»i dc (.i->nvCa, secretario.
nenles, desde o acto da arrematação o se obriguemj

ao pagamento das multas em que estes incorrerem,j

quaiiuose arrependerem da arrematação, ou deixa-jsiêlaç-âo das traxsfk._t.xci._s pe
rem de assignar o contrato no prazo marcado no
art. 12 desla deliberação. Directoria de obras pu-|
blicas da província do Rio de Janeiro, 21 defeve-j
reiro de 1807.— 0 chefe áe secção, Frcticisco _Do-j

mingos Caminada. -i

Ai-psesaall t2e BaiaipiasSaa éla eóú.'ts. ;

De ordem de S. Kx. o Sr. inspector, laço constar;

riue precisa-se admittir para o serviço uns

(Sebastião Bahia Barbosa! Lópé
i Sehlopscro.
ibegismond > igneron.

no I5AXC.0 DO; _,. '
>iva i'orlo.

iSituou Charle.
» Josin Schmsal.

+Tz 
"v- "-~ ^rz -Z= ~-í " 

^ ^~ 
"j£ '^ - - "'¦ '-" 

^ ^ Ür ¦

Z;^íz!__:___:?~?0sSÍHsS'í:ê^êiTames E-oH"

is oincinas
de machinas operários fundidores e sjusladores:

devendo os que se acharem nessas condições apre-

ntar-se ao br. uirec, ,., , _úrector 
"das 

mesmas oílicinas para;
250S ; Maria, crioula, 38 annos, 0O0S ; Sahino, filho, 

^^^ .!jlluiuil!ii, £ccrclaria da inspeccão do arse-i
15 anuo., 1.200S ; ignez, (ilha, 8 annos, SOO,. ; 1^ dc ina-rinlia da corte, 22 de fevereir» de 1S6G.L.
Amhrosina, filha, 5 annos, 500S ; Ângelo, pardo, I 

Na auséncia do secretano, o official -Eduardo de\
•asads. 3(5 annos, -100S ; ümhehna dila, 2^ annos, ...;)

riieodore Cbevalier.

jTgoniaz A. Sj mms.
' I » Cíiarlboii e Cpi.ip.

j .> Ilowe.
» MurquillRol.

'
. \ » Oinon.

i )i Sinclair.
a Trhiow.

FAZ
i

_ ..... Ç_.

>=_-* !«______( xl '«ai UTs_- O

d /«;

MOViüíS
lvíx_>' V ÍJ_Í kJ

1 alfaias, ornai ps, cryslatjs, praia di.
lei, cl.;,' etc.
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MO w
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A'S \ HOIUSDATAUDE E_i3 POiSTO

i PEBraCEMS .\0 SR.

ecoiu autorisação do l-.xm. Sr. juiz commercial da
i' vara. do seguinte: mi bitia de 11105110 estofada,

,!:i'si elástica, aparadoros, camas, divans, sofás,
jpollronas, cadeiras diversas, ditas de balanço.
commodVis, guarda roupas, mesas diversas, lavato-
rios, cãbides, estantes para livros, espelhos meda-
Ihões core. moldura dourada, ijnadros com gravura',

idilosa oleo, occulos, relógios, tapetes,louça,cryslaes,
iin.iipiiiia i!c lavar, faipieiros coiii talheres de prata,
.coilecç 'o de livros em direitos ele, etc.
1 wvj»s».-/i.-__r!N-«»-*>«-ía__^'í(au.^^

Aulures, Manoel Joaquim de Aguiar e sua mulher; üdalgoles, mal casados e caloteiros, um constante
réos, Joaquim Baptista Ferreira Alves e sua mulher.Ldorador, <* sempre bumillissimo servo de Bacche»,
-o autor em 43 horas junte a procuração de queL^ esCiir0, talio e ilesmoralisado anjo ináo, e um
twta. seu perdida e hermaphrodita filho?

Autor, Lourenço Teixeira Borges; réo, Antônio' E'espada ou cacete?

Carlos da Silva Braga.—Kbi prova. Responda-nos.O bacalháo.
Autor, Manoel Aires : ré, D. Mariana Benedictaj s Joflo |!(, E,.Reii 19 de fevereiro de 1867.

Ojtin.ão, curadora de sua (ilha.—Recehida a cola-i __¦—
-Prosiga-se, dando-se vista ao curador. j Kova Hni«i»pni_>piltin Ai- BryfitCoi.
8tt__JKI_E*«V.Ht_riMÍ^ j

Empregada com muito bom resn lado nos rhcn-
1'llBLIGAr.OES A PEBIÜO. watismos, syphilis, scrofulas, ulceras i t.,das as 1111

n^tJH^siSiThui ti;» S_a3.

—— ipúrezasdo sangue, do qual õ um poderoso regene-

A r*. 4"«a'ii»»_ «5o !.»_-<¦<> <3o BrtáiüiE e orador; roga-se que haja toda a cautela em pedir
Sff®verno. lesta remédio preparado por A. Gary, chiuiico phar-

oue era uma necessidade a r forma do banco, m.oj^.^ij,..^ ap1[U (j(l impedir que elle se confuiula cora
1 nisso a menor duvida. O banco, existindo, comoja sai^parrilha dc Bristõl ile Laamann & I.emp, de

existia, entre os dous grandes embaraços do «:vcessoKiew_YoriCi _-. qUai a formula foi declarada — imper-
de sua enorme emissão, maior mesmo do que » sc^ieita—pela 

jmila tte hygiena publica
próprio capital, e o do faliimcnlú das casas banca—
rias que g\ ravão com grandes sommas suas eempres-i

trulas. tinha de solVrcr grande abalo, e mesmo fallir

lambeu, mais larde. se mi* se lhe desse uma nova frescema no ckboi.v!

organisação adequada a salva-lo da critica emergen- l-".« abaixo assignado faço publico, não só ás jies
cia em que aquelles fallimentos ocollocarião. C*as interessadas, i-omo mesmo a quem convier.

l-.ste embaraço desappareceria por certo, assim qa« iup dou por nrrepondido do negocio da breg;

mu; essas casas solvessenl os seus consideráveis de-iuha de loiras que. no di.j 27 de janeiro proximo
bilos para com o dito banco, e por este lado, como passado, liz com minha sogra D. Conslancia.Maria

que o governo daquella epocha fez, viu-se felizmente Carius, ficando sem vigor algum o papel de contrato

obaiico desembaraçado do perigo que corrião os que nessa dia assignei, conforme já fiz ver áquella

seus e alheios capitães, em conseqüência dos des-rsenhora em minha participação do dia 1" do cor-

íatques causados pelas fallencias dessas casas, pois'rente mez, visto achar-me prejudicado, como provo
.me só na dc Souto tinha elle emprestado, dizem, onde convier e se preciso for.

• I
14,ü0O:O00S, ea não completa satisfação desse debito] Maxoui. Axtonio Gonçalves !! .nr.oso.
o poi ia em um estado excepcional e precário,] Freguezia de'SanfAnna do Cebolas, 18 de feve-
embora elle estivesse garantido por hypotheca (,e|reiro dè 1SS7.
valores reaes, que todavia poderiãodiminuir de pre-j
vo etnia com effeito diminuirão, na oceasião om quei
ivrssem de scr realizados esses valores. j E9»^'« A^tuUxAo R.eío n^nnieipi»

10 annos, 1:103;. ; .Manoel, nação, casado, 40 annos,
500/?; Catharina 30 annos; 50.0..:; Luiza, lilha, 10
mnós, 1:200,9; Joáo,nação. casado,31 annos, 1:000!;.
ioa«|uina, 50 annos, 3t)0.>: Francisco, casado, 50 au-

uos,300S; Bernardina, íilliade João. 17 annos,!:2O0S;

BSoimía sí^e fSoccsa.ro,
GAUANTIllO 1'í'l.o COVEUXO IMl-EUIAL

Avisa-se aos, donos de penliores deiiwratlos neste;
.slabclecimento ha mais de íl mezes, conUiuos >ia

!atu ila cautela, que os venhão resgalar ou rei' iruiar
ios,oüuS; i.eriiann.i,., iiuiauç fu--,_. _,_., , q ^ __^ ventlillos no |,.ilão .le 2Ú doe -r-
unilia, lilha de Francisco, 15 annos, lilüOg; An-1 ..- , ... • ,1,,

, ,. ... . ..,,,.,. /•!,,.:. renlemuz.ltio.de Jaueuo, em ... '.c it.vc.cnou.
onia, mulher dei- rancisco, 24 annos, l:t<00ft; Liuis- ,

_, . ..,, de 188/.—O thesoureiro, J¦ -¦• '>'• <<«"'-«- . .
na, li ha, 0 annos, 50OS ; Bozenda, nllia, taiiiuis, -"•

EDITAL.

A camara municipal da imperial cidade de Nilhc-

250,. ; Pedro, filho, i anuo. lfíGS; Severino, crioulo,
.•asado. 32 annos, 1:000.. : Calbarina, di! 1, 20annos,

i:O0OS; Geraldo, lilho, 8 annos, GOOÍ, ; Henrique,
crioulo, casado, 2Sannos, 20",. ; innocencia, 2(5 an-jroj(y ,. iUviua a todo- os Srs. eleitores i\\\e formfio o
aos, 2..;..; ; Joaquim, dc nação, 36 annos, o0.!£; Lu-'..„ jjstl.j(.{0 t;]eitoral desta [inv.incia a reunirem-se
¦lana, '~3 annos, 300,í : Juslina, t> rua, casa ta, ~>">j|K[ ,.;H;l ;iv. .:;n< sessões. 110 dia ¦> de março próximo
umos, 93G,S; Honorio, casado, 30 annos, ÍKJíiS ; An-j^.j,,,. ^ .-)S |() [10raí _¦__ niiinhã, na fórrna da lei, aüm
oitio, i-as-iiío, 3í) anuo;, 50í.,S'; ••'ra 11 cisca, nação.;.1

rasada. i-S annos,.300.'?; Laurimío, í111«•

Vietor Codreuil.
-_ zz ¦- ." ¦-"¦ 1- m iViconslesse de Lem.

\Y. Gtintel.
.-.•¦¦ • • • ' 

_\\ . II. Jiimlin.
j\V. .lolly.

jWurlkrojii II. Walilcn.
jW. \N mbeiboii.

_ -Williani lvliiiii[is.
> .,. ! » Rees.

;5 £-¦ j u \ esl.
S- _^ ._ :y ¦ \\ vless e Comi).

anseios.
%\ ; jHOAlPBAO-SF. escravos e recebem-se para alugar;

\„, lia rua dos Arcos n. 21. (*
' •••()! í..\0-SE re-logios e outro qualquer objecto

L;lia fiigo, atiançaiiilo-se que não sabe a còr do ouro,
ainda qui'so.-qiplique a;.'ii.t forte ; na rua da I uni-
::i.a>. ana. aníi-ia da V.illa u'. 07.

_s__w__-.«.•.:.HV'jL..M...w •..-.v..-".-.-:__-.ss_w•-¦ »are!»?B«-_XF_»V5.-_*__«í4_»

\ki5\f\JÍVíSéW

-s srs. dee piwe.iínvni uo m t
5 :nmos.| [;ulo-t á asseiuhléa geral y>'i- esle districto-. Niliieroliy, —

50Ü.S ; Gerlrudes, lilha, 11 aniios, 300Í?; (Hynipia,;_j() ,ie fevereiro de 1.--'(»" —Mu.íov! José. da Silra
lilha, li annos, (>..0.;: José, crioulo, casado. 33 au-L;.)^,^,.^,.;;. preside-ntt:.. — Joaquim do ¦.'alie c Siiva
nos, irCO.1); Tliomazia, naçã ), 3 L anuos. ÍSOOí. ; Nsa-iJunior, secretario,
rias, lilho, 12:!!inos, 7ii:D.l; Francisea, lilha, o anuos,j

f*>' Lu l'i! \-SL e paga-se bem, pr.-,Ia, ouro, hrilh.iil«
,'i_i les, diüinaiilese relógios; ua rua do Fojo n. IS.

«sosa»l'ãTj. ECEBlíM-SE escravos para vender por conta de
«Ti seus donos, e'comprai»-::.*, '•.Melo peça- bois e

com "prendas; 
poi iuforin.ições, in rua doi.iriiio

iii. í í. loja.

; ¦'.-'ií \~ l'.\S: \-.~-'•'. ou a!i,,.'i-' e iu rua Sele ile se-' 
ll lembro, cm bom lov.ar, uma Imnita e i"o:ii-->-a

¦ loja, com os alio., ou • • m i.dles : i arta a .il.ddonailo,
:tes;e eseriplorio.

¦\ AGí.aCÍA r.!'.'! d a ri. a i!. s \n.'S n, 21, iiicnni-
i lic-se de \i-e!::;, c'i>j;ijiras, hvp.iih caí t' :_lli—

''.•:;t.'i>, de casas, cl:;:c:ira.s, escravos, de col.ranças e
iriraliii;,'!- outro nere •.in : e teni sempre a \emla

Í00,_ ; João. filho, 2 .-.niios. loOÍ. ; Cslevão, nação,!
'>0 ann >s, '.OO.*.; .Marcolíni, risa -a. 52 annos, 30

-.."?.'ã;i_i t-:í3-:"

. icente, .il.io, ;> aínioi 8;.;;_; • Clmdina, li!
'I o

.6__.*._í?Ç:.iO.

o, lhe .mr, in

¦:u..._;í _C-. ii.-\ Í.SS-

ladee do'
iiii .! ^ i-í A

Bestava o á<< grande excesso de sua emissão, a qual
está actualmente sendo resgatada por notas do tho-l 

'"' - (.onserv i.lorcs serrai
* vol: no candidato derrotada cm Santa

üouro: e d sobre este -importante assumpto ila pre-
, I Antônio ; neste celebre tartuio que mais se lem

sente operação hnanceira que vamos. e.xpor ainda ... . ,1 "... Idistinsunlo tida saa ignorância e .alia de tiosn
siiais algumas ideas tendentes a esclarecer o erro '
nu* nos parece se está coinmattendo a este respeita, js 

_, 
,(liolera-morbus. {'

*.• com eOeito f*r ella feita, como nos parece, que. „„„„,, ___^S___',\__-~l_g^g: -J-B -x-Z:~KUiT,ZZZrJZ7Zi:~—'. -:_VJI_. J-l-S -SOBE-. <?-<_-.¦>» sai1»:
está sendo lei ta. i '-„».•,„', 

riAmCi «\(\ m\Ibt\'
dn a emissão d., ban.-. tinha sntisfeite o mercado. rU!íLSÍíii^l?2.ô rM V.U.llU.

nnouetario do numerário i;ue se dizia faltar-lhe, ou. .__.
•.não. No primeiro cas», desde que se lhe recolher j

5S aan-os. 300,. ;nos, 30.;S :>.i;-.no: !, Lonj;», casa
iUmian¦-'., .".'; annos, -2'.)-> i: Lúcio, l-iiho, 2.) anno.-.

1:200,. : i;,':.i;: :!.!o. !iiho,22annos, LOOOi.; Cabrii !

He;:;o it.is or[»Ii:is o,i i.ivsiita •

ra i om as pessoas caridosa.'; e hemfazep.s. ••'•u* c :i-
; douaCvi» aquellez 'reia ia;_i

.,!.,,I

13 ai i; lov:, , t\
IO e-ía

0 annos, 5Í!0:Í; '___.... 
_-,

qualquer h.:-ii.'!icu
mento, sil-.-. ã rna do Lia hn 'io n. i ''

• li. ¦!-,':. i :• -;•::¦ iTis: . niil lio : "''¦
e uiri-iirem ou reinetiorein a

iheoiUra, liliiü". il annos, 1:000:;; Francisco '<:¦,- 
vi.ior n. i\csn qiic.lqr.erdirte hora, 

'o 
ov.e quizer.

loeirn, ..() annos, (.Oíí; Josephina, casada, iSOaniiss,:,..., 0 fji;o f,,r do seu airrado, [-.ara !.•..'is.Mkiar aque
.(lí)í. ; Manoel, pardo, 30 anno;, 330/. ; .".íanoel l1,,,..„;,,;,,. y_:0 de janeiro, ."

parda, 3:> annos, 700r> : Domicianu, lilii >. S anuo-. ],!n„ni..l da Silva Macieira.
700.S ; Adolpho, iiii;.. 6 annos, 00ÜS ; Juvcucia,,
iiíha, 4 ain; is, \'\)>);i; Silvério, do nação, 40 annos,; AiÊar.at2i-;,xc-t c':'- cõr-iü;*

j _ L-íii V>L'Í:l,

11 »_. - i ti

li'' i.._ i.io U . ¦ lia í ÚJ !. _

•¦'.. •_, si :¦ <._¦ i< i.'-.
.•_..'.í.ij. '.>)»

O paqnele a vapor
15^

"c,ís;!.s, chácaras, terrcHos e fazendas.
—- — ¦¦:--:

I.LiiA-SL a .-asa assi.hi.td da da praia do (Jra—
11",-. rr.i'!,! n. 20, com cnuiriiodos para grande lãmiiia

e lioiiío liiiip.a ; aea.ae esla ua casa iuiiiie liata, e
j.iri Ir,il.ir na roa Sele de Seí-uiibro u. 22.

;. LCGA-SF. imi.i prol.i que lava e cozinha muito
_j_4.beni; na rua dó llont .iardiiii n 20, venda.

;iny U i.-x mJ í^a ia i k .CG '..- . .>,. mensal 1'ailo de ipialr.

,1,
,!, i-reule

• le porto para Li-

i Fi i;;i"ll..r, á rua .In Bella Vista n. _i C, Fiigénii.
Vi;!!,."- as ,-l,as cluixes e-l.-ei ni loja.

\-St: alu".ir e-,!.:
n chegai- de S;
vcrpóol no dia ~-> uo -orn-ai, i ti"-s;í.'-.!,!s.\-Si alugar escravos no atuiios os sexo-:.; '!,.,), ;,,,, :<:...¦:_. üc-. mm 'driçr.es p.ra p.-.ssa jeiros. t" •,„,.,,(,!,,_.;,, l)s :d!ivi;eisadi:ini i4.se d..nd..->" bom

Lara Iratar, cai o .rorrelor í lennq;: • Üarper, "•'liraiaiuenio ; n i rua ll.i A Ifan.h.-J i li.
oni.casa dos consiun-.hirii.s l>tc\ão Bus!, e (.iiinp..

M Ml»

-' __ rua dos Pescaiioivs.ti !).

lõQH •. Maria, cataria, 20 r.imos, oOO.V ; Fmygdio, t! ¦ 4i inspectoria da al ande ra da se la.-.

nação, -10 annos. G00S ; ülaria, crioula, 40
iOtK. ; ignacio, de nação, 50 annos, 30-.N ,- 1
•asada. 33 annos, 000.. ; José, crioulo, rasado, 30 Põrtl.and natural, fabrica '¦ -

uinos. l-.OOO.t; Rita, crioula. 25 annos. 1-.00ÜÍ. , P^ra as obras h»

•umos publico que recehem-se propostas ató o dia 10 ile
'março de 1807 para o foriieclmeiilo dn cimento >.e

Boi:!. gne-Sur-níer
ara as obras hydrai-.ücas da alfândega, segundo as

~i ál " Vi

-.'¦¦¦ ¦-.•_

•i 
|-jB!'.I'.SSA-SL t!:i quanli '¦ de (500;;! a piemio de 2" <•

j{ ;m mez, jior leuino ue um anuo, díiiidõ-.-e por
jiiid-ir um nivjoc-í-.iiit'' proprielari".; quem quize,.
deixe caria ne le .•>.¦.apíori > a i'. \ .

í i ? !'',Ni'í''._il-s'C casas, chácaras, terrenos, etc, c. Iam-

(2.-T.il;1'.j »r I hn ^*_______ \
í? beai se empresta dinheiro com garanti i; na rua

Io Brasil. 23 de fevereiro dc
lelano, cssado,43 annos,(50í).S; Jafinlha,.'i5 annos/conJiçòes que poderão.ser examinad.as no escrip- * ecixu , 

^ ^^ üi} ^^^ 
' ' ^ ,} 

- 
____, ,-_»^ fl ssa^^^

í0,S-;Ja;inlho,fiího.23annos,000.>;Maxin,iliano,casa-orio.Lism,SH^^ p|4'|||| £ ij-^ ft W] _\f_Í_%
x50annos,:m.;^Juslina,(50 annos 200,U^rancis1x ¦ ' aJt" l"f:iu,iI.CCÉoll.Sa 

____9 eS™» u»«nlefpae_i.j W__rJ*T^Vr ^H MA-PTÍ?lann ,s, um-. Joanna, crioula, -10 annos, :_0..,: .__ . 
„_ . ...• n ^ , z „,,,,„ _1|fl .__ lllina. fA ___ j 0b OU Wüh 1 2*,

í.ios Arcos n. '.íl.

M5jKNI>F-SF uma elefante crioiila rom 1". annos iIk
! y idade, <!¦¦ uiuito boa coiiilii;-(_i, acostumada au
|s:-r\ico iloinesiieo ; s.mi iireeo ú 1:300,'); na rua do

C«íísvoa'_vç»»« «c erfuoPíS.

O Ur. Luiz de Hollanda Cavalcanti dc Albiiquer-
qae, juiz de direito interino da 2' vara commercial

ioda essa somma de papel bancário em.ttida, o \asio

qn*» ella deixa precisa necessariamente de ser en-
clüdo p»r outra.somma equivalente de notas da "a-j^^Vêóricdo Bio de Janeiro, etc : Faço saber a«5
cão. e é isto o que nos parece não se eslá fazendo Q 

pre5enle edital virem, que por José Dalbeth
porque emittir o governo uma quantia igual a i«sa.Jc#gta e F(M.Ullinto josê d, .-„IUU, credores da massa
irando-a da massa monetária que. comquanto ainda;.^j,.^ ^ { my Jac(jb c q,^,., nie foi requerida a

«nu ser por conta de alguma outra enm*o ™^«"-] 
áhlú[ú,io (!, L:lberim e Coaip;, administradores dn

Hui-ute determinada pelo eoverno, que todavia ja era- ..-. . .l. , mesma massa, ao que d.f.-n; pelo que convocoos
rõiisit enu la como -existindo na circulação, por certo „»-'.„

i -redores dos ditos Luiz Jacob e Lomp., pua se rou-
.•me nãtt .'• encher csf.i nor causa desse va>io, porque ...... ,' ' uireiii ua casa das audiências deste juízo, rna ilo.
is,,." essa maneira lica elle persistiu lo; e neste ca.so,!^^

,.!n ifa.!a_.e adianta com essa operação liuanceira.ape-

nas ella servira de substituir nitis do banco por
.tis do thesoui».

slini de noineareni novos administradores; ndver-
i lindo que nenhum credor sêr.i admittido por procu-

i • • raiior se este u io ii\ er noueies i-.siici.-,.:ifH o.;.:- o _.i m.
No s<> '111110 caso, nonuii. o qm-o governo devia. ' , ,

,. I.jue :r procuração nao pmie ser d.ula a pessoa que
1 .'.o- d ida a existência dose erro, era rei liar:1, *.,,.,

,. iseia devedora ao lallido, e nem um mesmo procura-

idorse este não tiver poderes i
i.

o aclo.

art.:io o no 'iriiiciiiio o grande transtorno que elle arar-! J1 . dor representar por dous crndoies na lornia ih
aviaria-ao mercado monetário; porque .nnais quei '... . ',s(o tlo coijijro céinmercial, decreto de lo ue abril
evidente, iiue esle heana des.alcado ti e uma lama-.

,. , , ul* lSo! e art. b.) do rêguiamento ue 1" ne m uo de
ni a s.uíima Je diiilieiro substituult. p..r esta ma-,

. ., . ... _„-.:- 18o.). Para constar maniiei passar o presenle eniais
lieu-i senão fosse leda da loriu.i que \ amos expor. ' ... .

, ,, i dous de itua teor «ue o porteiro dos auditórios pu-
\.. in si-diaa itim essa operação, como esta >en,loj ..¦.-.. ',,.., '

. .. ,_¦  .'.„,,,„ iblicaràe aiíixarã na lórma da lei, lavrando a rompe-
SVita .: uma iiertcitauperaçiiolinaiiceira, nao; tahezi '

,- ,,. • .,• l,l ._•„,.,. lu muli.v on e certiilã» para ser pinli aos autos. D.: Io e
se oueira assim vermear-se a> ul..as que tia muito- •• ^

.._...., , .,,,, ,],,» nissado nesta corte do lüo ih* .1:,neiro. aos 22 dc

50 annos, 100.*?; Joanna, crioula, -10 anuos, 200
Carniilo, lilho. 13 anãos. SOO»-'; Rachel, lilha, 11, ^rovineia «Iss l?iã« <â«5 03 amei uro.
umos, ".<>:...•: Plorinda, ."< anno.s .'.Pi.'.: Carolina, ¦¦

lilha, 1 anno, 130,.; Francisco, pardo, •'!;¦< annos. Pela directoria de olira
l:00t)s'; Maria, crioula. 25 annos, l:C0í)í)'; Lucian_i,'se faz constar que recebi
rioula, 30 annos, SO'.!..; !>,!evâo, pardo, -lOannos, midade com a deliberação ile fb i

õGOJf; Lslevão, crioulo, 32 r.nnos, 000 ;; Jiislino, de passado, para a arrcmalação da üiiiaiiriação publica
nação, 15 annos, í'„ü).-r: Firmino, 30 annos. 50,^; cia cidade de Nitherohy, por meio dc gaz coi

Por esta repartirão se faz publico que a Illma.
iiandaule P. II. Duarlc,

Carmo n. '. 1, sobradi

:ií-T_ r v' Ç"< V A #^1 sobre penhores de ouro,
.... 5 i^â .*. ísmií _\\x\J prata e brilhantes, da-sc,

*" ¦ ^ ,..,„..„., r(,ccljc 
l)rciposlas até o dia 20 do corrente, O paquete Cu.v.ix. conimaiuiante V. . u;jno, n;i rua da Um

kuital. l ! -^ _, l sahirá no dia 1» de. março, as IO noras - da manha.; prào-se e vendi
iu-as publicas ,1'e^a nrovincia pani conslriicrap de um.-poii.til.iao na 

çsli_.iil.i 
^iveccU, ,..„.„,, pai.a |(i(ios'..s portos de sua escala ate]__„___ c si;i,rhrill

, t 
- 

>os('H d'.* cor for- Capellinha do Pão 
'"da 

Fouce na freguezia dc Jacaré- i0.,iia27, em que devem (irar no escri plorio todos hlezes o suissose ,ein-M' piopos..!-. o.. '•¦;;'>" observando as se_.uin.es condições: íos conhecimentos por causa do manifesto. Km-oni-
açaouc^Ode jiin.19 mo.,1^ _ ímendas e dinheiros a lrele ale as o horas do 

| i£;
lalacão «la iiiiiaiiriação publica »• . idia 2,S. £' | /Ê%gr\

npa 10/.1 11. (i(); na mesma casa coui-
•ni-se jóias de Iodas as qualidades,

naiUes, relógios dc ouro e praia, in-

instruir o poniulhâo em Ioda a largura da es-;
i.t- im, i" .o..."!  • *- »   .... ' i>.»'o. »" —*¦"*¦.; i i *¦ _' t.. _, r*_i*ií"*-i"^__l

foaquim, 50 annos, 230,?; Cesario, 50 annos, 300*; segundo as bazes especilicadas na lei 
'.n.'120O 

de' 29;traila, não lendo elle "nunca menos de quarenta pai- 1 íl ^ f 1 11 A llé^-.ífâ
loão, crioulo, 11 annos,;.50:i?l; Olympio, ci-iordo, 11 

'de 
novembro dc 18Ü2; devondn a arreme lação ter' ui.,s (j,. largura; apieseuLiuilo para secção trans-, ^ a ç| -.UíiUJ iJ >Â UA^h.ilA

unos. 1:100.?; Itaymundo, 40 annos, TrO:!;;; Forlu- logar no dia 20 de alua! próximo fui uro a 1 hora da j versai a superfície de 2-1 palmos quadrados

:i ito, 3:í anuos, ..().).;; Valoiitiin, 30 annos, G00,>; tarde, na referida direcloria. 2.-!

Luiz, de nação, 10 annos, 500.? ; Ventura, dej As condições respectivas existem na mesma repar-] Oponteihão será .coberto com grossqslajoes trans-j

nação. 3í- annos, 550..; Potino, 50 annos, 20O.*>, Le- lição onde podem ser i xaminadas en
'ic

.uos os mas:% ei-.s.iÍMieiilu disr. islos, assentados sobre pardes la-

cio üí annos 100.?; Januário, doenle, -1(5 annos, uleís, das '.) horas da manhã ás 2 da lar le. [itoraes de 2 1/2 palmos de grossura, rebocados líõinj

_K; Aniiunias, de nação. 30 anuos, 550.S; Adão,! Para eonheciménlo dos-interessados publica-se oi_cíijt"eiiío liydraulico nas faces inlòriores.

jÓaiini.s, -.230.-?: Tlieresa, líoenlc.' 50 annos, 5í),v; jnvt. 2» da çil-ida deliberação. 3.a

:;:.s, 250 : Crcgorio, 30 annos,! Arl.'2.° As propôs
l,-.nl.- ollos.

commaiidaiite Ferro, sahirá n<
,1x. dia3de março proximo liiluro
..-f-.'v-: ao meio-dia : recebe carga par:'! 

-;'... S. João dri üarr.i. C.allipose H
.- .;..- Fidelis nos dias 27 e 28 dt

j corrente e 1 de março pelo trapiche Portas, na
,

-31 ao acompa:! .ma ilo cosuime. cas passagens tralão-se nn rua daLí 
J Fazer os aterros que forem precisos para dar ao;,-.^...,,.;, „ ;;!_ f,,,|,,..,.],,_

'•,llli!-'"!^ °" -!usl,;" I'tuVi '" l'A :..: i^Hvidadc conveniente.
•<¦.•'

iives.re, v.
S00.?; Amlii-nsio. 20 aniios, l:-l(.'U..; uma crumit- r,._u ,_\tn a ,;,.
iha por bapiisar, 30 oi is. :.!.': o sitio.denoinin;uSu/'doiieida;.le dos fiadores, e um:i declara ;ão escnphij

ilréjo, 300 alqueires de \^vva de culiura, avaliado em destes, pela qual se responsabihsem p

(2:000,: un , casa pi-quena assoalhada, coberta do^. «'.os.le o a.cto da anvr.taçà . ,
"o i.i 'a.m.iuo üa.-. iiii.ii.-s i.i! ip-.e >

,',,...

ema, •
ir>ÒS; í i

ii moiimo. : ¦¦¦ ¦¦¦; uni paiol para muno,. " l
4*1? criar, por i(íO,> : uni itinienio ve- ¦; 1,l!

..i-iulira-sí' aos Srs. passageiros nao mi a eonve-
lieneia de lómarcui suas passagens uo escnpl ino

sproponen-l indicado, visto qm absurdo cusião mais 5;:', como
' , '• 

„„. ('.ii-.sprvnr •> obra nor es*jr,co do um anno, contado'lainhem du deixaixin ¦•..¦•us passaportes no me-mio
¦ • ¦ ¦ [¦_ escrintorio, para uue a hor » não tenhão o mêõm-

i!'.!:i ' niodÒ de-, saoreseúlar no:u-:o ila visih. (•

ho, 'A'-:; uma .inrra <.e ;-.
•ria, a ' ()_>*, 3;'!:;; 2 . tíií:
ellios, ',4,'k-.'. itílise^ti¦¦: ;'¦'

lei ros do il í í v'o coiarivrv:
-ouza. paia y. .gam: ntu .lãs execui

,a, iu;-; ; í'. \arcas com
i cri:!, por 3 LO,'? : 7 Irois
io:.;!o.r á \ iü\,i c hei'-

rem ile assumar o coui !0 prazo marcai:..) .!¦'
obra nai-a gaciulia da conservação

• '
:oniiicò..-s _.e:a.s por vezes an;niiici;uui

12 desla <ie!ibm-?crio. nireciori.i do obras puhlicas i.stá oivadla em i :i00,i.

o, nu: í:: i:i Uio du Janeiro, 20 nu

lor.! .aqiiMii .'¦ aula e
lhes fazem

__. ISS7.— D chefe do secção, Francisco Dou^r.gosh-ailó, J. F. Sua)

Caminada. \

«UMUlUlOS *:^->l tis bttucos e os gocer ni Min dos

números do aii.V" periódico AcHmlidade, são rerda i.Tereiro dc ISüT.—!'.u .!">,*.:.i;11 I-Vrreira Pinto q
!illli'-i_isiii);in.v." ¦¦— , • ,_ ., ,, . /,/•.,. .i .,,...; ,-', t;',,,

leiris; se assim S. direm.s qu-nada vemos nella subscreM.-/-».: dc IMUnd* Caiuua.m d, Ah„

1««« *l«ja de bar: * com essas idéas, como pas- W^_t__ 
.^^.,.^0 ,,,....„....., J

losé Fen'eir.1 Ç.r.v.os i e outros. ;o-...isaspc í

uaia i
(''hserxando a:

r=> ,'••-, ;¦.-<_ ri~';-:* r->.fí-. P p p"í STi;". ,-\

: 12 yííí li y u x_!-3 tto a ^:&_»_-fJira
) 1" escriptu-; .'. veleiri galera porluguezii Castiiò II,

í-; tendo concluido no dique i s concertos de
.-fiiie p.-e-isaNa, íihirá com brevidade;

. . , ^^. ---.. para car-_:i e passageiros, trata-se na rua
_f__s*s3i5i'» C«a5fiEBa«"i*5»« «5o _. _5sí t*e , ,-- q 

¦ 
,. _,;.

•_,5 uü5^'í ::."4í.

uio, cm -- i..: lever rü •o de 18t

í curo n
i

:_*m í..:;.;:i* opoderãol Os bilheles ila 53. a licueiicu ;t:nninzcí çoxeunso :_ó i*íioví.:í:m'o i>.\ aw:i-iA nn Esciurj ciiaçaO
•1,.':- ,,....¦ ¦:, 5:i:iu;a.N'i il.

IÍ11S, l[MÚ 'A- ¦-¦> i|i-»ls ij-i

f izer, ; ds se devem arruma! u nos rufei idec. dias. ['.'o alfaias da prov incia do Ilio «lo Janeiro, ac.ia.o-s.

para que chegue á noticia de Iodos, mandei passar t_jveiujn „,, _^Vi _<[__¦[ , do thesoureiro, vns ãe S. .', dro p. ,. ,_.______ _]-, Sr. Dr. direcior, f; ço publico que

¦diar o mal que e :'-; ''"' ünanças com essa
conta d.» banco,

uuos a demonstrar.
¦'«.,

líiurnie e temporária emi^.-o p:ir
d.iunueir.1 porque nos parei'* quo <•' quer remediar.

«_ pur o merca.!., em maior ditllcuhltde, embora os

do bane, pela sui responsabili-
eunivalenla ao dito exces

L_i_.Ai.-_. à rlv.í?^.^
srHlíí1 ?- U?B'Q

.Usai-T. c_t_* l-'.-i*;_.
s. .iiisí; po mo i'turro.

O Or. Justino Ferreira Carneiro, juiz municipal

iroscnie. q será pub e ai:i-.auo nos logares!n. .17. ..s ei mmen Ias e!i'.re.v.ão-si* f-egunda-feir

ao uas e\ec::ço.
'arne.i. o.—\ . •• ex-caiisa.—F. Cai neiro.

•I ide de repor umasomu»aesliiivai«.-..«.  t.^ ^^ ([o ,,,., Ü)J {.. ^ (, .(,n .,, m ,_ ]M torm£
de sua emissão, corressem somente P^^" 

(da lei, etc. Faz saber que nos dias 1!. 13 e IG dc
de seus nc-ionistas : se no espaço de tempo de sual^^ (^ (.mTi,u|)1 .UWj^ H;| ,-a7en,]a ,!,.;;. 1IS1 iIia,ia
exisleneia as vantagens dc suas Iransacçòe nã 1 ril0"j^auj.u1l.? 

no j;.;,;,;», .leS. José do Ilio-Prclo, lorá | QiiarJa-r."ífftssem nara satisfazer a» pagamento desse excesso '

io cosi .mu. Juiz do Fi-ra, ítí de fevereiro do ífc.i57-_:23 do correníe. The .erraria das loterias da provinci;:,
Ku Francisco IHonysio ForSOs de Unslamaníe. escri-!23 de fevereiro de 18.57.—Jucqnim José do Rosario.

o subscrevi.—Justino Ferreira, 
^_Z'_ZOri 3' l.!f_.i.t!v ..,:-• -

c.OMr.vNiiiA de sr.c.rno CONTIIA o ior.0.
Vão á praça 

"no 
juizo du orphãos pelo cartório duj 05 <1S accionistas são convidados a reuni ren.-sej

escrivão Pires Ferrão, segunda-feira 25 do curiviite. !0,a ;i,:.oilli,!.-.., ¦¦0_-,.\_ no salão da Praça òo Commer-
ires escravos pe:-leni\-,ntes ao inventario da Imada,:..-,.^ y j. [_Qt.-,s tamanha do dia 27 do correníe mez
i>. MaÜiil.íes Luiza da Silva, e cuja raaüação ú o — ,:..,....-. .iái
uais 1 :\'.\o i¦ r.-.hí\,!.

T.T A, \r r\ k Tp. 4 HE1TT.5 \
lÚ r4 '_-_V 

r-\ *\ i\ p . ul) , ¦'__
1 (JÍ _i. ___.^..!: rLH __. h..A.v_'i_ >» -ii- 2 .i-.V-i- .2- •

(! vapor 7.ÍAi*.....H'.Ai.\ sahirá
,tó o dia 2-1 de abril próximo .'futuro, se acha aberta,, quarta •feira 27 do corrente, á..
Ias-i ás 0 horas da larde, no Instituto Commercial do (5 horas da manhã; recebe carga

Rio d--*Tanüiro ai"••>•!*!í áo nara o concurso ao pro-i e passageiros., e trala-se -asa
n.o o.. ...oi-.i..., ,1 - •¦.,'. 1 , . (!i. \ntonn).Lourenço torres e
rimento da cadeira de escri^luracáo iiiurcainil,jaga C(í^-- .,,,,., da ::,nl(1„ n. :,<,. unde se a-dia alra-
•m conseqüência do fallecimento do professor l,ran-;(,,ti0.

.•isco Josó dos Santos i.odrigiies. Secretaria do Ins- v^^____^_aa_____^-__^_____^'titulo 
Conimcrcial do It.o ile Janeiro, na rua estreita; C »j| 

gWtJ... • , -i,-.,-— _n _£___!_____:. _s_!\.?_Li>J.
do S. Joaquim n. 1

}.,.-.>r_.i pau .-.o. ......v. _.- ,...,-..- -rogara arrumai'--ao dos t.ens -seguintes : a lazeiuia auiiiio.io.s uo ur. ju:/.
laruhern resvalado, esse prejuízo ^duni.ariasi..mente|aaSaud;(J^ iu,.{l!sive aS iurl.,s llo i\,IT .. u ,-l.eun-jfandcg ! n. Iiii, lèm ile
sobre o mc.-u-o banco eni seus an ioni-tas.

para lhes scr presunto o parecei* .: * c. mmissao ne
contas, relativas aos Iralialhos do anno C-.e IS.J.i. i!i<

o correrVe. ;'s porías d 1 casa dos;'d!e Janeiro, 23 ue fevereiro de lSíJl.— ) prcsidenli
la.-ão dos bens-si*_'uintes: a fazenda!auditórios do Dr. juiz dn;provedoria. á rua da Al-|ila mesa, -Luiz Anlonio Silva Ultimará* - O secre-

Coma nação, porém, nm sodi a mesma c dro com lílü alqueires, de terra, em í0:000>; todos!pertencente ao inventario do finado Antônio José j
lhes, e j*. rie delles com friic-íiíariz •!•

írremalaios H preiín sjíuío, Antônio Ji>sé Ji Co ta Braga.

..o... a i«v*', i'- [os calezacs novos e velhos, e pu-te delles com lriic-i
..nnn* alí-ni ce ser ella que lem o ilireilo «enzer í...iqiii, .11 , „ ,„¦.. ilu para a coLicia futura, calcula.ios em 2Gj,O0J pes. 1

is suas emissões, aceresee <pn; esta

livas, einquanío « mesma não 11
t .das, ou iuctr.de. por moeda metal

za, os quaes s.:o os suguintus : rua
;_'.__:'.ir?wmi-.i.'.a t3**- SíígcccííS íETi-.r.^íícE--»^*»

« CC_.*_i*efit!_."4_;» <Là^iü'li'-.'HíM.
orire 11. 'i A, rca ila i_ampatios;i n 3,7. rua do| 47 u\\ dhieita 47

rãila. sobrado, com-Uezende ns.-13. 51, 53,55, 57 e 07. e liem assim Esta companhia secura, com as mesmas condições
luiq.te, ao n. .-v_ r. r.~ .

ms suas euiissòes, aceresce quo estas poiteni ser eli,*.*-;
.,, . sui,íii|uir.'!,n li-OO:!-.: uma ci-a ue m

lanlol bons comum los, por úAWS; um paiol paramilho, j.Wus escravos. As avaliações es Ião no cartório doje vantagens que as demais companhias desta cidade,

j par 000:.; uma casa junto ao paiol, servindo de lulhajescrivão Barata, na ca ;a acima ; os prédios podem j predios, mercadorias existentes em armazéns, cm
rador, João ./ejlrapiehes ou na alfândega, navios e gêneros embar-

-Içados nos incsmps. — Os directores, Antônio Tiítexi-
 .. _____^.__í___pi-_s-i I mo de Souza, Rupliael Leite Pereira da Silva,

notas do thesouro,p;trae;ieliere-se;.'r:inlei:a*uo..H-iI,,0,)(,; ^^ .);;i ^)m .. mora,las pni.;1 ,,s,,r.uos,i ~ p p"-"'n 
""• 

ss a ^ A>-,m
xado no mer-aáo, o caso toma onlra ligura ; porque; ^.^ [Q U]i.^ dl, tmn>0 r.eicando o paleo, 

-'SOOt':] Sil líí^j L E'ÍÜiíkijCIÍ_tâ.
«;ra niisler que o í,'Overno para hem preencher o tiini 

^ml cercado de achas, nor !

que cou. a s-.bstit.iiçà . du uma tiunnha quanl.a,.^ e;if. „ tónrmnarÍ!li puP {.mís. ,.ma c;ls:l uni.la|;er lle;;ilc j:1 PKamina,i0s._;) p,
».Wüa que nos parece que o banco tinha em circula-, L 

porcos, por í2-:!.'í; uma c.is.-í com 24. rw,„._ ,fò'çào.quesuppô.nosj.! u. »üavaemS!»,W00t),0O0,porj^mnüTos. J ^^ „,i!;; ,.,,. ,,,,, 0 p,,^|^^li!^;^»,^:

•1 i.. ile 1c v neiro ile 1807.—O •

irelario. Thèòphilo das Ncres Leão.
?¦ a - *S£SQ_{X&SC3

_** "v? Sll I |ãr,1fi|f| 3U_,:..l
:•" £.:.-_u .fias ¦ capta» 

"esteaM^raH 
(-hie-^o nrt. 5 \v C ! s:jhííj- 5")A ¦*>•;>

f-_!5fS5''_-i_'' «> pos-SreÊio os e3<__>aeatc-â3_:<r>i? "
A'S 10 HORAS ÍU MÀNIÍÃtiesfii :ji*-jsc:aii'=í-.iii"ií5f4-

DIVERSOS ESTAlJOí
s li •! p í«=-: <. .?

: uiu.i casa --

Jo é Pereira da Siiva Porto.

'MtTm&isiviii K-e.-*»3 £-;iJ-':i correio*..
.com que ordenou essa substiluiçào. em conseqüênciai^ojii ea,cnb_. lc cafó ,, dll..a ventila-lores, b:iíançasPèr4*e,-OKÍi" 5-a'i t*--2'---' E^usasca-js-aí-s?. propostas parIV Al.riUKI. UE EUIKICI05 QCE SIRVAO

da ren.rma porque fez passar o bnm-o, s., prevmisse, . ..IGOJOOO; uma c.i.-.a com cylindro lüresla reParl!«:*'0 sti «^ PllWlco fI«c a lll"-a; pa.ia o cocike.o.

dtMtu-a somma kmal de nolas do thesouro para**» 
' 
I, l,/ „ 0.,lro', u| i!io; o00n000 • djus!"amar:l ^mt!,•, propostas-oté o dia Sb tio correníe 0 Sr. dircclor geral manda-annunciar que precisa

substituição, como no paragraplio quarto cXpiue-.J^*^ 
j, ^ 2C0,.; .nunjo.o escala, rJr |»S jÍP"™ 

° f«rneci,nenlo do carroças para as obras da alugar na rua Direita, ou nas unmeaiaçoes desta rua,
iiiLiuiioc au ....,., ., .1 .. mesmn_ As coniij(.fies aciião-se patentes nesta repar- um editicio, ou dous contíguos, onde possa funccio-

*"'os- . . 1 paslo em fieiile á cas.i. p--r :Jpí : 1 casa d-guar- „..,,' .... -,.,,¦
O que de útil se tem de lazer a favor do paiz. pnn- J 

.„... . , lent]a tle fer-eiro 5');- íi cor-r"*0' US ' lb(lelLneren

c,p.dmcnte em finanças ,,,„* ,. a vida de sua «»«H;^ 
Vatelív' Uí; 4 carroças nsad ts rou, l.iihos|ll^!_Z_í ^^^ L L Ü^l i

,lri tl,- na.;'o livre, nto se deve cinnb.c Paraamanh», ^ 
•• ^ 

^ ^^ 
• 

; ;(^ a ^^ ^^ nmortg &0m
(i,i te**, do se a/.er hoje. As snas c.ircumstai)i;ias ac— , . .„, - , , >r,_>poaen »¦ •.„_-,„ i_, taradas do madeira lavrauj, oOs: 1 salui de prata â0& Eun
tluaes 8<V> '-''liras, e pur isso exigem mais que tudo ^ 

y ^j assi'lciU.oh.ÜSi ieilara, mantei- Pela eaixa da amorlis
,___,. M i10..,,ciw que se acharem á lesta de sua ?<j-j * 

f'. ,.,.,,., .,, .,.; t .;i;); (1-;.n ,., .t, „ : ; ,fln. em V-Irl!u}e do aviso do
vernan.;. H*?» « dei*  dominar pelo .les,ue'.l.do,-| • 

^ ...;.^ , .^ ^ ^-^^^^ ^ ^
ur^ulho de sal» "¦'• 'I ue muitas vezes só serve paraj eJ

- f'ao se fi/. publico qui
inisterio da fazenda di

arcado n ira o 1." de selem-
:; la.-ii -s ,1

nar o correio tia corte. As propostas devem ser di-
rígidas a esta directoria em carta fechada alú o dia 2
de março proximo futuro. Ia secção, cm 13 de feve-
reiro de 1S57.—(t contador, J- F. Lopes Anjo.

SV: A. da Costa Pereira.
tf. P>. P.uher.

itf. ííaplistin.
d. 1.. .Martelei.
Marie Lcbrun.

d Thiboul.
Síaríin Warns.
tfatiiert Cahnings Sdiipps
Michel tferlot.

» Schlosser.
Morei!;*..
More de la Touche.

ide tres excellcnles escravos dc 1(5 e 20 annos d_
idade, : en Io nina perfeita ínucaiunia, pertencente
ao espolio ito subdito portuguez Joaquim Lourenço
Pereira: igualmente de diversos moveis, roupas de

iuso ele.,'.pcrtet.ct-n.es aos espólios de Oomingos
^Gonçalves Lamas e Antônio ltibeiro i:a Sil\a.

P. 1.. F_ESl.IS.ESE5.i9L THâAVAK^I&H.
'autorisado 

peio Hlni. Sr. òóihmenflador José P
!reira da Siha Porto a em presença do mesmo, Iara

o leilão acima.

*"-¦""""¦ -"" * ivLd!>" '•-**' ' - im>*;-u ifo co..:'.-. o-..-> ; ¦> lacn.is n. oro i
initamaiar belhu'* intelligencia;, rabecas iünslradas\ ¦-^ castiçaes'pequenos 

de metal 10 -
me.:,..,, qne por Jr» ei:>^ e s i,:er„ dos r,ver«Os , ^ . a ^ ^^ .
-nados de muit.1 valide de serM.j s pregados. ^} .. .,-s . ^ ,,,,,,.,., tí : ,aliril, ;!;, ,;,;da ; ira chá.1 e as . ...... 
pie Uidavia deilus appnMtpo para o paiz a realidadi 

J 
' " 

f 
V^ 

^ c;,, ,,,;, |)rit;, para i;;c.;u 3og . 10Lffigic dè Saa m,,,,_..,..,, 
*0 

];miera!:,r, e 0 C01.iml,0

:: -.asa o asa* o eí.ícííjüs;!-;»

Pela 3- contadoria tio thesouro nacional faz-se pu-
blico que brevemente lèm de scr reiiieíisdas ao juizo

o il. corrente anuo, o desconto progressivo de|jcs j*ejlos da fazenda as contas extrab.idas contra, a*
cm ca,|a mez, das notas de f<;*> •_.*• estamp. [pessoas qne deixarão de parar no exercício de i.Sí>:

.3 esiíuniia

de uma melhor e\i*ten 'ia.

__' intubitavel que a nação ÈKfcl actualniente
caiu düspcas eu:jrm"tssiiia«, em cr.nseqtirta.ja iless»
fitai guerra

lem no emblema um caboclo.!
[em do lado do talão ajol

d

\. P. Andersjon.
sicola P.olta.

» Maluvih.
d Pavlina.

). Ilergstroin:
Io. 51eln-ing.
j Hirensran,

1 I 8 f-^
1

"t fi'x *i'.• 7
>¦ \..-¦*"^'.-ixl.-_:

iUüí 1)1

I pa_wa_Etf

llei_{_«_t_iFCÍ*.-.eáii_d.>a-iil__lulrii«üfi<
lAáe h« mali

CABELLOS BRANCOS
MH1__U.0(.K_.B

TINTURA *ll_lt lOSAí
_»• DICQOl-MJLM-i «In*, 4* K——¦

P»rm tlatfuir i.'_iam mitulo _n_ _|Balqu»r«or«_
cabíliuü e a hart.a, _te« 4itrngft <&* p*iJle « »«_e
ctiolr,- ilcüaer-L.tivel.— K»i* llf.lcira h» lupt-
rior a Iodou tü uml» «uprc^idu it. hn}*.

Fi_b_.._i era _!_n__,_i, raa Snlrit-Mcul»», M.
C-..i si;, PuiU.Ul, raa ,5ul_H-iin-_-_->_
D»Fú»!to A'e Rio-4e-J,

)

tfA S
\ A\_ % caV> *Xa*i5 $.'JÍ. A-.1L etí.

R
para machinas e forjas speci il para cozinhas,
.i.';ii|e-s,i no deposito á r.ia do l.-izarctn u. -I; rece-
hem-se os pedi-lo« 110 i'.:criptorio á rua .Ia Alfan-
!('¦_•:! n. __:!. sobrado, >» 'juies serão cumpridos coui
odi! brevidade.

I
.'í Amanhã 20, ás S 1 ..horas, na igreja da p;j

_ C.-.-uz dos .Militares, e ;,-,',) iia freguezia de Ira já,
•'•j se dirão missas de .. ihuo dia [ior alma do r.\-

| pilão Antônio João [tangei do Vasconcellos ç
~'i .PAiilas, f.i Hei ¦ido cm \'ov.i-Fi'iburgo. C" tm.
¦) fe

..¦.__......-:...i_,._-;L..:.i....__-_ __. .__tv,'_i._-_.^v.^--..;_;--fe-._.-_.>c.-/-,.---._u_.

Sidiaslião Pires l'"erreir:i, mudou, o sou estabeleci
monto para a mesma rua do Ouvidor ri. i5'5, em fren-
• i' á antiga casa, on lo continua ter o mais completo
.orliuir-iiío do objeclos do gosto em porcelliiiias,

cr-. s|;t"-, bronze.., molai-s, culehiria?, bandejas, i?
liiilii iMiaulõ ó p"i."<;iso pura ipua casa, couliniii.udc.

¦ ter o mais superior chá do Iodas as qualidades
p. r 1)1*01" j, razoáveis. (*

¦•_t i.-.. . _.-. TCia •%**.¦ *_t^ÍL-_l^i'P'X&*_ã_i_Va,<_í'r?*J-.'_Xtit**

.;7^^_-<vv.ííí-*;;a..«•<«.•.•?':-'?¦'.•'::?'>.ií:«'-.v'vjí-;i'? <

I jsnsr', *tó'' -v •; ju í-í sí. a f^ j: b A >_%. r#. aj '

/piala.i—C.incollicrcs tle praia para meia, 1i»-:: j ) ganos
melhores, 20;-; 1 colher e cmicha, tí,>; 1 fu-a e í Convido p

eia loiras vermelhas no centra üa nova.
aí., a.is p-.ssuidore.s de taes notas a

rfo trinchantes,!')?; 1 caixi dei
lit.il suerra. e é nor isso «jesmo que o "oi<?r-J ... , .,,,...;,..„.. -,.-- lí so/a de palhinha usado, o-*?, 11
n. actual dove ser acce.ssivel a qualquer opiniaoiy^/^ ...,,, . .*:; . •> ,
tendente a i_elucidar melhor esta miu-tí1. Iiójé que,!-0!?: 

*-"; '-'• 'VA< (:''>" '" '"" ' ' ~

... luso ."O.; • 2 consolos de sala.
mais ou menos, todos solfrem, oqiarcce que os ra-1 ¦ »

• _, r,i;,„c ,i., r,,iimi '.il/JIlila, r.is; *^ marque-::.', --¦•.!-»•
cursos paxá a v.da dos menos, felizes aa io.uii..i: w-/—.» .

tos jir.iv

-l&'jb as i;;\ mas 'irovenicnlcs de traLalhos feitos ci ,
, - . . , . . lOscap vou Loeper.bjeclos comprados na casa da corrccctio tia cone, e;,. ',.,,...

¦ i , , Oswerld \\ ilson.o stià-cnlo e'curativo'da.-escravos'no calabouco dal.
mesma casa da correcção.

Sà'__, pois, convidadas as pessoas (y.ie não se achão

Otto d'Armfeit.
)) .."„ii!..

io iro o liosia repar içao pnra nao solii-ereR. quites a anrcscnlnr-se na mesma con.a-ion
sa lo. 3'..',. : *• e-, ! irade Iialane >, Io desi unto da lei. i-". para constar mando publicar.

..:'...• : 2 cuiimiodas em bom Caixa da amorlisação, 21 de fevereiro dc 1S07.—<:
::(';;; 1 mesa re-ji.nspector geral, Luiz Pedreira do Couto Ferraz.

cama franceza—Conforme, llenriyrc .1. 1-Cor/f.

• eivu o^ ser,:; tlolüíos aimgavoimeiu;..
;' contadoria do llicsouro nacional, ciu ¦_:! d_ f. -

_iner.
'i:. 

D- Mulder.
\V. Lucas.

irvíov.

r->

£A

ri S
¥^ *3l r^7

llX**- ti**"~+_f\ _****¦*:*>¦_ *"^-^V. '- '".*>-/

t *J_xí i)._ t ,'V '.' . í /.'..

• k_*«-»V »•¦.. -.l-Z-i^rÜi .¦..,._-¦ Oi_*i.-__' -vo,.'

p'-llríPJL a ¦__..-• ti' _-£-.
ív.1-, . .v:

,).h.Us:i,,í tc.uL-_.ri __. _/ vcv/ i-v/i _! c__i_1_ ,

t í (__ í i _ t: ii

| *a_3.^»Ê_.i*i,.çs f._ í-hissisâ uamí m v.__&
£ Sí, i"a«. B_>.sr5.ir»iu-VI!tlle__io«-iV«.

%. __»__ U'sdiuj___ai:.. ciorT.f;c.au -.a __i_!.i ía 2í-.ir.nc._i .«is
! .v.u-..-?:..-i :oiia_anir_, peto.' la.lbores r_ia.li::o» bl; tuiloi
Ü ".¦!::,-;•, ,:_.t-S.'_t si» Híòie-iltui do cofti^ào, «_k _dj'i_í_o-
3 ).,-.-.ír-T- s-aé aOfeeçfiée "c p^Uo, acaba rt. recob.r ul_ fi
*; ';ov.. aofiraglo \ir* :•?.>, ur pur ora aiíparecítlc juirc !gü*!«.
ã piiie. corir inWlIvfc.inüna -<.d»a u> íüonçi.» _o --.1-...4Í» a
íi or^-ern^CAS ca i(i»_ír^t*íl"-i-, -paííiití^ítíE, ^/•¦-'1 -^-;>i__; ._ a»-£
]• t~.m\ -.a parcianz* ttyúrathoratt', i*ütlim«% chrouic.** _ fy

h .'.-^'^ ò.xí v.j/), o;o_ Aó prt;s<u.£ i^ !J'.cs& falia o calo/una-f)
f í.j::u. •;.'._. on ítfailos iireclo-ios Jc '.«.eropt. <lc «.a^e- f;
j !,_.__.•_, in* tem hiijffc Bií-juirictc. am dos p_.____a.rs_. \ok*ít* H
Ij z'j .iu.*:-,'* ,lu» Bta'd;cj.ii.'soi!)3 os nmK nlaaiHilo» * Jb ilísm- a
S ijíuHes unlvcrsnl, «or.ío o '.*eol(.r5o ')» eriebriíi tsjsdicai 5
^ ;',-:::,.-ü^..' : \*IBRAI [.ai il í:l!.'0, Hoiii.l.tBD, C«TrtnK.».C, "

f &;rs'íHi-,!.:.!•, FoueriKí. • I.i:shhíc, Ma!'.joli_<, IVíkipf-
| Ki-i-nl , KOCSSE*? , DüLAUEBliS, PiüUAIITlll* "*.!3
f V-:^fi:-.i>, Tibat ((_!•: I* .U:..-r__l- i'.j,$ » *u"' , i-ui;H»,8
b i.,í n.;'is '-ili-bre... ..s íícu^.ilivou í
f V«r.:,- ".¦ es; g-jrraüchM d»-*'
? látc«_; fundo eír vt-r.lcVaci-- ,;ílrí vtril*, Iriíçcdc uni ro- 8
j :;)-):«i SySbflOflJT»* -<- jHapeiidu, rr, tjoal íabi-üsahs o a
•} jdaprta 'u, So"" , o C-i'E'i''i; da .çurrala Irütnsna líri. mil S
\ \ijsí J— - s írina ie H.übalOHjrc, e a rolha ú coLtru
« :a capsult -l" .....ta! brnociieom ¦» Iniurip^S».—Siro^

o .'Jisilíilc Je ü..l.íz.*-:íL'-::* iíifr PhariaaaiaB, Parla.
: Lt .nit^rio geral at, El'-. v« •mwIm, j. ÇiJiíiTAa- ilrc.
5 <:a.i'._t 102, rua S. Pedro.
' 

ca mq^_.-rm»««.^. ...^i ...¦¦. ^_r_-.^> ,..„ ^^^ j,, „,,,,-, rnn„ „„,, ^ ,

; Po.soado.rtís li. âu,
vereiro de 1867.—Servindo dc contador, J/. /. PA-'K 0. Sodergidst.

(. o tiro Leão. !». ibl <tia sii\a i'orío.
ás 3'3 ü*.-•?-.í'ííí3. í*ín-i pÒEato,

por ç-xíiero de tinia casa. importadora.

kit- iiVhisVt&i^iÚÀfS t\(x l«t.i"ivritUo |íiW|5iIliUlíUà ílK llsldii.

.iosú •¦ errei ra L" d Vieira, cidadão brasileiro, fíeo-:uL*ira o agriniensor. qne mais de 2o annos se oecn-
;.;i em íiifdiçòes do terras lauto judiciaes, como
\lraji'.diciaes, caicnlanto e fazendo divisões por
,"i"ii.'ii-,is: isto nos luunicipivss das ridades e \illa.s
I; :!e/.e.':th*, S. Joao dn Principe, Harra-Mansa,
i'iraby, Vassouras, Valença, iSirabyba do Sul,
•Ir., etc ; novamente otleiece seu presumo a seus
nniifos e conbeciilos ci.n to.la e qualquer parte qne
lei e precisarem. (i annunciante •• morador no enrato
¦e Santo Anlonio ila Sapucaia, do termo da cidade
u: Magé, onde lem correio de cinco em cinco dias;

.is pessoas que ptv.-isarem de seus serviços podero
[enviar—llici -ini-n-, isos pelo correio dó Ilio déJanoiui

\\-.\\-.v Sapucaia.

iêí.
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ELECTBO MAGNÉTICAS EPiSPASTICAS

DE

SwMzSÍM é£mi *:$M!f. A0 *w? SÊSk --áÊ-s áÉã'4? db.Ila
PARA SEREM APPLICADAS AS PARTES AFFECTADAS, SEM RESGUARDO NEM INCOMMODO

íBEJiLi*4OMEI0iaAS<i.CCLr£*AC(f&I'.S BíHARSAS. SEbÍA EM "VÍAGEM

I-.' uni versainieníe reconhecida e empregada por
todos os Drs. médicos, os mais distinetos, a elcctrici-
dade para tratar e curar limitas moléstias, mesmo
para as que resistem ãs mais enérgicas incdiciçòes.

Fm muitos casos, a cr.usa principal e a mais fre-
quente das moléstias ú :i impureza do sangue, pro-
duzida pela sua estagnação, ou dus outros líquidos
vitaes, clc, ele

A elrrli iciihide e ("; i íü-itos :;ue produzem as cha-
pos medirinttes ideelru-nuigniiiais-epispuslicas) sãn
do attrahir os humores por moio einspastico (da su-
ptirarão}, e de restahelecer a circulação do sangue ti.'
organismo por meio elrciro-magnctico: c, além d -s-
les meios, ellas tem a van! .gem de não dar abalo
riem choque: seus eifeitos (ainda que pom-o sensi-
veis" sao contínuos, graduaes, seguros, radieuos e
infalliveis.

Quando se sentem algumas dores ou incommodo
-ni qualquer parle do corpo, iieve-se applicar no
logar atíeclado uma das ditas chapas, e em pouco
tempo faz desapparecer as causas dos soffrimentos,
e, finalmente, obtem-se uma cura radical, sem dór,
dieta, resguardo, nem causar o minimo im-omniodo,
seja no meio das oecupações diárias, seja em via-
gem, ellas opera,i sem diUiculdade.

Eslas chapas elcctro-magnelicas-epispasiicas são
effieazes para todo o qualquer caso de inflammaçSo
com cansaço o falta de respiração; como do esto-

mago, ligado, haço, boles, peito, palpilação do cora-
ção. rins, ulero, olhos, garganta, etc, ctc.

Tambem quaesquer inchações, tumores in tes t inaes
e venereos, feridas, lobinbos, papos, escrophulas,
erysipelás, rheuniatismos, paralysia e todas as affec-
cões nervosas, ele, ele.

As chapas serão acompanhadas dc suas competentes explicações, e lambem de Iodos os accéssoriosj
necessários para ás suas applicações. j
H'?--i Consulta ã respeito, ãs pessoas que se dignarem honra-lo com a sua confiança, todos os dias, dasj
í! horas da manhã ás :1 da tarde, no

i^LIilFlillilll
_r 311 A P5RDOFAHi J/S-7

*>-lv< xZ >- /-- i-VSí- j<. -r.. l--_ \U ;_?__ :ÁV* _.,.'. --. _,-

>ti**.

/{» i acha-se em sen gabineh'(':*¦!- dentárias; colloca dente
íiíri dos dentes.
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BEPOSiTO FILIAL EM NITHEROHY
8 n 5-5n A .

1

<J proprietário deste antigo estabelecimento, desejando dar maior desenvolvimento a esse novo ramo
di- industria neste paiz. nada i? -í11 poupado para tirmara reputação dos produi tos de sua fabrica que járivalis-io com os dás mais acreditadas da l-jiropa.

Aprompta-se com luvvidade o perfeição qualquer enconiiuenda, para dentro ou fora da còrle, de
Htperior graxa em latas e potes, assim cmiio finíssima tinta preta em potes allos e baixos, igual á melhor

1. para exportação. Fabrica-se e \ ende-se no inc.-'iiL> estabelecimentoingieza e embrulhaila ,i;
•. nas principaés lojas de papel esta curte, a nova
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Cigarros d<- papel de fumo (especialidade)
Ditos » » pardo, superiores
Ditos » » 2.a qualidade

A qualidade do fumo é escolhida a capricho.
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THEATRO GYMNASIO.
EMPREZA E DIRECÇÂO DO ARTISTA

FURTADO C45E1L550.

CONCERTO
nos

**_r .-?«.irmãos Irranta
CONCERTISTAS DE VIOLINO E IIUWa
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pprovação geral dos medicos Uo quo cs d.; c:!:>a GliUlÀUi/f e C
hou tao grande acolhimento nem mereceo melhor a h

;eo modo cie¦¦j/repareçaü, os qnaes
a sua conservação inalleravcl,

asse
•£ <.•!¦; i.r..:j.L i e t ; c isso a melhor prova dc sua boa composição |fao a maior :'j,icac;a das substancias de que se compõem, assim {|
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•í'.:;j cs i icmcnios d.os e-ssos " .'-o
; fo; rugiuosii-i eoiistilútivos*; couvi.-in
rir- (lolica.lii cujo (1 cs.-;! vol vi iikm; to !*
;,o ü tit- rc. iitiii:* ao s;iiii_U(- oxhüiu-to

iit';. ó. .-*.'.'ciliilo (.- :ic-.._i-.1.

i) ãí- !:>-.-..-u;irr. delifis, ijuer c_-i;i dciiili-indc [ü'ovt ;:l..i de 'Jocuça
qualquer outra coisa; o facü emp! go nunca ialia de '!:ü'

uius admiráveis.

fi- C< t O Q x-í • r<. fi iv-t. o "í**.O _T- ir-. ¦___ c-

_.ê-_.,iS1:':uí híüib-í UE -.^t.ABiò .i.ülGi.
i^. 021 .'.1'Ci G istlun

c-llenie remédio contra iodas as affcci.-õcis do peito; c.?.l«n:
pára os suores noeturiios e reslabcle. e as forcas do doente.

XÂíiOPE B'HYFÔPK0SFHÍT0 de cal
remédio contra iodas as affcci.-õcis do j
suores nocturiios e reslabcle. - as forças

v k dn bc nsr d f; o r r! _*_ 5 .*. r ? 1 o
AH1IU! L. bü Í.K-jrtí.U .U._í;._jU

Considerado como o melhor suecedaneo do Óleo !.•;: ficauo !¦;_
: ...amíáu. Cciistn das numerosas experiências practicai'.:;? iiospríú-¦!|..-!fs liospitacs de Paris que não somente este xarope .'¦ d*uni uosio
uni agradável, porém ainda, obteve resultados superiores .iu.-. uuc
iii o olho, tão repugnante aos doentes. INao lia meninos lynipha-
icos, sujeitos ã obsirucção das glândulas ou a quaesquer outros

; inconvenientes resultando d'u*iia fraqueza de constiluivão que não
;ilião sido curados com o emprego d'este xarope.

INGA M ÍNDIA
Substancia vegetal, inteiramente inoffensiva, caiando immedia-

HJ tamente a enxaqueca, as dôrcs da cabeç-ü e as ncvralgias, assim
m como as diarrheas chronicas, rebeldes ou choleriformès.

SfiLSAPABILHA PAR.S.EriSE
Preparada com a melhor qualidade de salsapariliia, e superior
(.uaesquer outras preparações d'este gênero quo forão apresen-

pj tüiiiis até hoje. Não contendo principio algum irritante, cila combate,
b| : ,_!• meio d'un;a leve transpiração, as aífecções mórbidas, e assim
!^ cura toias as moléstias, provindo da alteração do sangue.

XAROPE PEITORAL OE SÃO-JOBGE
píi __
pÀ Novo calmante, tendo por base as propriedades merlicinaes de
fe certas plantas descobertas pelos frades da abbadin di.- São-.Iorge tio

Alijou e cuja receita foi cedida por acto aullientico a 3131. CRI-
F| 3IAULT e C*. Este xarope delicioso, tão agradável ao paladar como

constante nos seos resultados, emprega-se com o maior suecesso*¦?? contra a tosse, os delluxos, catarrhos, irriiaçõos do peiio, dores da
garganta, grippe {catarrho epidêmico), esquinancia, bronchites, etc.

Basta provar este remédio para adoptal-o ininiediatamenle, em lugar
%-j Jos peitoraes os mais aceredilados.

ELVm DE QOiNã SisISBELLS HEilL
Contem em um volume rani reduzido as propriedades da quina
sem ter a amargura d'esla substancia. A experiência tico a provaque era excellente como remédio estomachal, sendo um dos medica-

£*» mentos mais tônicos para restabelecer as forças, excitar o appelite, e
lambem o melhor preservativo conlra as febres.

fl
P|

1
II... .""reciunsaüos ate hoje contra o asthma não forão íj

ouu-ir coisa senão paliativos sob todas as Sói mas, tendo por base al.c-ii.iJoiia. o esü-jiiioniq, o ópio, etc. As recentes experiências feitas ¦
na Aileinaühi, ,- repelidas em [''rança, derão a prova qae o cánsiiioíndio ne Iii.!i!.!.-i|a (caiiabis indica) possuía propriedades mui liotavcis fcciiira cita dr;, ¦:,;:., a:sim como contra a tosse nervosa e a tisica £
í;:ry;igea, ionqúiidos, extiacção de voz, neyrãlgias faciacs, e in-

3 as ü2versas cloeuças das
vi.*.£> resr.'irátorias.

- f. *-«___K-9__A«-_B.«W.*! *-> **

SEGUNDA-FEIRA 2f. FEVEREIRO DE 18S7
Pela actriz Ismenià a cancâo

n
Grandes variações de concerto sobre

ÍÍ TÍBIA BA SfÉAiBltA
de Bellini, por J. A. Scarauielli, executadas pelos

Es-Bíiiiía»*» Fraíieo.
Pelo Sr. \ asqii.es, uiiia de suas melliores

SCEHAS CÔMICAS.
Pela actriz Isinenia a canção

O iHJQlJE OE BIZA3VCIO

Í_J c t *f í c^c L í A I li nm£si VD 1 t :-
l3 (_v ííâüz s _ íí lí üi: F E P S S T_ A

PO, E FILtüI-A.S DS PEPSlNA
.-V |,i'...-.:::.i é uma .-ias mais recentes descobertas scientificas intro-

duviiíla na tlicrapeuiica, obrando principalmente sobre os orgãor, da U-;..'.• 'ã-.; po-s::e a jirojirii-dade de fazer que se digera por assim Mdizi-¦ seui o üiP-iiio do esto-ni-go; com o sco emprego, evita-se os míncoiivcniçtites d'unia má digestão, e até desapparecem os vômitos éádas senhoras grávidas.

pílulas contra as ibolestiàs oa pelle i
Do Doutor GASENAVE.

Curão as impigens, o iiciicu, a eezema, o prurito, a lepra, o comi Ê
chão e as mais similhanícs doenças. 0 nome do doutor Cazenave, M
medico èni chefe do hospital de S. Luiz de Paris é a maior garantia 1da efficacia d\slas piluías cuja superioridade foi provada por Mmilhares de curas. j§3

pílulas PüRGATiiíãs oo doütoí. cazenave r*;i
A experiência praclica (Peste celebre medico lhe provou ser esta rlj

sua composição a melhor para curara abundância de bilis. as eruc- jgj
taçõiis. dóir-s de cabeça, enxaquecas, constipações, e as mais indis- !$
posições provindo do estômago. Estas pílulas não cecasionão dô'r f|
alguma, e constituem um piirgativo dos mais agradáveis. M

ÍNJECÇlO l GAPSÜLSS DE iATICO I

Pelos irmãos Franco

or énire as írevas h noiíe
I Aariações sèittimenlnes, cíinposicão lies mesmos

artistas.

UMA SOITE DE CARMYAL
extravagância burlesca, pela actriz isuienia e pelo Sr

Vasques.

0 CARNAVAL DE NÁPOLES
Variações burlescas pelos irmãos Franco

Princi [liará ás H horas.
(>s bilhetes acliào-se no escritório do tiieaíre. (•

Il-E_*_EFICIO
im

AUTOS1 DA MUSICA
•ERÇA-FEIRA 26 DE FEVEREIRO DE 1SG7

V UE_.RF.SEXT.1CA0 DO

.OKSO VIVO
i muito applaidido drama, era '_• actos e 1 prolog»,divi-ii'!» ein S quadros.

l

Poli

urlado CoeSho e Joaquim Serra

.omnos is Com a essência extrahida da planta (Teste nome. F _ij'i

MUSICA BE

sempre empregadas para curar o mal venereo com o êxito o mais
brilhante, Iteuneni a maior efiicacia com a vantagem de não ocea-
sionarem no sea emprego nenhum dos inconvenientes dos antigos
remédios.

PASTILHAS PE1T0BSES
Com. sueco dc Eiiía.ce e lotireiro-cerejo.

Gonfeito delicioso e agradável á vista, contendo os dois princi-
pios mais calmantes na mateira medicai; não se deve confundir
com as duas o_ tres massas, formadas de substancias narcóticas,
conhecidas tanto sob o nome de codeina, como nos de morphina, fi,
ópio, lactucario. Novas experiências practiçadas pelos medicos de i
Paris deü.o a prova que contrariamente á maior parte das outras ú

j ditas preparações, as pastilhas peitoraes não contôem ópio algum, gs
17 n/In rio /ie úwl

I Os bilhete
! theatro.

:!}iir ua|)0lcao-
achão-se á venda 110 escriptorio d<

A's 8 horas.
piviííjos.

Ia ordem 15-000
_!' ordem . . 20S0O0
;>*' urdem .... iS.SOOU
Cadeiras ... 3S000

SAHIDAS NO DIA 24:
Bordeaux e escalas — Paq. franc. a vap. Guiennt

comm. A. do laXoé; passageiros os já puhlicadü'»
\ew-Verk e escalas—Paq. amer. a vap. Arorí/t , j 

"

rica, comm. Timmermaw*, passags. os ptirtifzes Antonio Soares Marinho, Domingos Man!,'
JUdrigues de Sà ; o suisso Warles Huber d'0!>er..
trass; o inglez VV. G I). Lange; o francez ('a'varne Marcollino François Jéan Paul ; os amer
canos George Buggss, Francis Eàstwood, Keühoi
Wr. Ropes.

Ilio da Prata—Hiate Piedade, 2-11 tons., m j,.
Marques Vianna, epuip. 10.- c. petreclio.. beúieok

Rio-Grande — Brig. Minerva. 185 tons , m. .\uC-
nio Francisco da Silva, equip. 13.-c. varios
neros.

Brigue Norma, 296 tons., m. Manoel M. ,laCos-
la, eijuip. 10: em lastro d'agua e generos.-Barca portug. Firmeza, 421 tons., .... Justino lio-
drigues Cardoso, equip. 14: c. sal e vinho.

S. Catharina—Esc. prus. Henrieh, HS tons., tu. IjBeber, equip. 5: c. sal.
Paranaguá e Antonina—Pat. Despíque do Sul l.itons., m. Antonio da Silva Soares; equip. fl-varios generes; passags. Agostinho Antonio I'e_reira, Manoel do Bosario Corroa, Joaquim Xavier

Neves ; os portuguezès Manoel José da Silva, Joio
_e Almeida Barbosa; » prussiano Hug»yonKlos.

Santos—Vap Pirahy, 109 tons., m. Luiz ,]e IJ|£
veira ilelU, equip. 18: c. varies gêneros; passag*os portuguezès Antonio Ermelisdo Pereira dèAbreu Araújo Motta, Bra/. de Pinho, AlWiio José
Rabello Pereira, Joaquim Bebello Gonçalves; èJosó J.aquim da Costa; o suisso Agnes Curai*
1" colonos americanos e 4 escravos a o»tre«ar.Vap* ingl. Corcorado, 423 lons., m. Jaui6<
numby, equip. 24: c. varios gêneros; passagiD. Anna Flora Monteiro, 2 filhos o 1 escrava*
D. Esmeria Maria da Conceição e 1 lilho, jui('
Antônio Dantas da Gama, Dr. Antonie Vieira
Barbosa, José Pereira da Silva Guimarães, João
Pereira Monteiro Junior, Antônio Francisco dt.Aguiar Barroso e 4 escravos, Joaquim Antoni,,
Fernandes de Oliveira, Dr.José Teixeira de Souza,
Josó deQueiroz Mattoso Ribeiro ei escravo, Orla'-
Viam» Augusto A. Lima. Dr. João Ignacio dá'cóEb,
Porlirio José Lúcio da Silva, Manoel Joaquim dà
Cosia cSÍIt.i, Francisco Xavier da Süva Junior,
Feraando Pinheiro de Souza Tavares, João Xavier
de Souza, Antonio Joaquim da Costa Guimarães
I-.leodoro Delphim e Silva, Lourenço José Vieira
Chaves, Manoel Joaquim Antunes Bessa, Framis .<..
Ferreira de Mesquita,Manoel Alves Teixeira Bessa;
os portuguezès Manoel Nunes Mousaco, Manoel dá
Silva Reis ; o inglez John J. Anberten; o alIemSo
C,N. Budicli; o francez Carlos Juüo; c. suisso
François Montaudor, e 1 escravo a entregar.

Villa de Santa Cruz—Brig.-esc. Feliz Vétitura, m
tons. , n. João Pereira do Nascimento, equip. <l:
ern lastro d"arôá e generos.

Paraty fi Mambucaba — Pat. Bomfim, 161 lous.. u..
Luiz Xavierde Ouvira, equip. S: o. sal e gensros.Jurunierim por Angra— Sum. y0'i:è» Frkneisisa, 62
tons., m. Joaquim José de Almeida, equip. (5; .-.
varios gêneros.

Campos— Hiate Barão de S. Gonçalo, 137 lona..-
n. Francisco Cauiillo da Silva, equip. ?. : c. sa!

Cabo-Frio—Pai. Dhalia, 175 tons., m. Franéispo
Luiz da Silva, equip. 9 : em lastro de pedra e g..-neros; passags. Francisco Antônio da Cesta; o
portuguez Bomão Joaquim Soares Braga.

Guaratiba — Hiate Alrerido, 50 tons., m. Miguel
Francisco de Souza, equip. (5: c. varios gêneros.Itaguahy — IIiate Dous Amigos, -17 tons,, m. Josí
Maria Batalha .limiar, equip. 5: c. varies gêneros.Ariró por Angra—Mim. Voadora. 64 tons., k. José
1' rancisco Gomes Armão, equip. 7: c. sal e gciieres.

|íj Cada um d'estes medicamentos è acompanhado das instrueções em lingua portugueza, explicando nos menores detalhes o modo de cs
;|i empregar. Cada frasco leva a firma dos inventores, pois não se póde acdulelar por demais contraVaiVconlrafacções.

II DEPOSITO GERAL no Rio DE Janeiro, em casa de S. Chevolot, 53, rua do Carmo; E. Gestas, -102, rua de San Pedro; em
j£ Pernambuco, Maurer e Ga; na Bauia, Lima e Irmãos, c em todas as principaés pliarmacias e casas de drogarias no Brasil.
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ii iinai conseguitni.s «• t. h r depois do iliversos ensaios que eniprebeiiilemos. afim de dosinfecini* o oleol
. ,!.,.. U,.. ..... ..,., . ...-,..-.,-1.. .... ,..i.,.. 1 ....i l i- .-í l . :,  • i

Segundo o modelo annexo ao regulamenlo sobre
o serviço dos médicos visitde ligado dr bacalhâo .- dar-lii.* um no\o asjieclo, nnguu.il-_.mio pela aildicão do iodureto de lerro as suas 7, Jv°.uos "'--«'cos visitadores de obilos.

propriedades, è ilando-ilir» pelo processo que usamos um gosto que se pode dizer iisrratlavel em relação vtenda nesla typographia.
^r____-»_..^B-_-.'a-:-1jt-tú&TSii,,w..-.._;_..;.c.-,M rtísaç-,

a t JLi il it a. &> i,. i „i -j lílã íí -._,' 11

t-ranil.- repugnância que i> dito óleo em i apresenta. A missa geléa ó obtida por um processo especial e
iií.o pelo emprego da manl-ici d,- cacáo on do espermacele, [iois que o processo pelo meio destes a<rentes
é ha intiito ciiiiliecido .- nâo Ira ria no\ idade para n i roduclo que aprosenl.iirios, a não ser ;i tia combinação
do iodureto dc ferr >. A g.-!,'-a (jue apreseuliuios conserva eni si 0 dilo óleo em eslado naiural, sendo tão¦somente mudado u sen aspectn e ruigmenladas as s,us propriedades pelo iodureto di- lerro.

ADVERTÊNCIA
ns frascos desta ,-•!>'• i achão-se encerrados cm bocetas de cartão de fôrma icitül aos mesmos frascos

e revestidos de um rotulo com letras de agua e na* extremidades a marca da fabrica, como acima se vè"representada.
ii...'. i frasco é acompanhado de um directorio, no qual, alim de evitar enganos, se dão os si-mae.-.

c.iUÜteiistieo-' qi!>- ivvc-U-iu iiatla frasco.
Vende-se por atacado e a varejo nos unico-; depósitos, ruas dos Ouriu-s n. lu;» e da Alfândega n. 10t.

ROB ! 6 FFFCTFÍIRJL». %fi A? JU 4."%. I 1 Juui JuU XI
_ippro..iio em Fraut-io, líussiu, Áustria e Bélgica. O arrobe vegetal Laffecteur so authoriiado, h« osnJ

«uperior aos xaropes dt. Cuisinier, de Larri-j e de Sa!sa]iarr)liia. — Uc frtcil digestão, agradável ao paladar,« _u olfato, eile cura ra.lifijinitriite sem mercúrio, :-s affecções da pelle, impigens, alporcas, Umoru, uie«*«
tarna degenerada, acrofiila*, escorbuto, t ,>s accidentes provindos dos parios.da idade critica, e da acrimo-
nia hereditária do.-. Lumores.

O arrobe he especiaí.-ieflle recommendado contra as doenças syphiliticas recentes, liiTeteradw ou rabcl»
des ao mercúrio e ac iodorí*" ."..• potássio.

Este medicaiuento foi approvado pilu unl.ga ..oirit-jude real <la medicina, por um decreto do anno IS". K
introduzido na mariuba franct.-òa cui 1778 e 17!U; em 1S50 foi approvado ua Bélgica pelo ministério da•ftierra, e adoptado nó serviço sanitário do exercito belga, e ultimamente foi autliorirüdo eni toda a Rússia.

Deposito geral do verdai.t-irc HoJ> Laííecteur, cm casa do doutor GIRADDEAtJ BE SAEVT-GEa-
Vais. rua Ki.iher, 12, Paru.— Depositários autorizados : Em Lübua, S" A»-vc£« f", Barrml, v. Bar-
reto, .Suuza l*erelr«», Biirt-elria, da M«ít«. — No Porto, Albuue Ablüa Auiiradc, «lc Foa.-eea
K-.ii-a, Silva vlcrr» <<»¦¦ rioau Ferreira, mbhj.. H.-j. iMnto. — Madrid, Sltnon, Calilersn,
«orreí uermanoj, Moreno *..*íh;«ioí , Collttute». — Ilio-ne-Janeiro, Ccct•.-..:<- <S« Snuita Fint*,
_roc;ui_iti_( «i agentes geraes para. todo o ÍJi;;.'í'rio do Bra7.il.

de SIGNORET, Ddctéur-Siédecin
H Rt_te tie Seine, 51, à P-AJRIS

lliliiii, Lima e Irmãos c Comp. Pernambuco, Moreira e Comp.

MOLÉSTIA DO PEITO
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aàhyJr.jii U-Lru liÂ 1IV,UJ
DE CASCAS !ll_ I.AU.VN.1AS AM'.iiü.iS

COM LÒDÜRETÜ i)!_ POTASSÍO j
I'K rS. Ia. ÊJ._._.-íílí._í-3. riIAR.MACEüTICO I_-- 1'ARIS. j
O iodureto de potássio r um verdadeiro allerante,

a:n depurados- de incontestável cftkacia ; coinbinado
com o xarope de cascas dr laranjas amargas, é aíu-j

sobre os mâ.sbriu'ianles"moÜTOs" ra,1° Vem. peiiu.rliaeüo alguma pelos leiiiperamentOsj
j£ . n -> Bailada de Maria, parap*5 ".'*IS ,r'-'*os- senl alterar as funcçò.ís do estômago.;' 'As doses matlietiiaticas une elle coiíléin pcrmíltein!

ilJJitiUIlUU í J_ . v.-'
iiisica cie A. Napoleão

Sabirão ã luz os primeiros
dous números deste drama jilian-
t.isiico-Iyrico : n. i—Quadrilha

TIÍÉÀTilE DES VALUÉTÉS.

JÂRDHI DE FLORE
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DIUECTIÒS UE

CHÈUI LÁBROCAIRE

LU.XDI 2.".FKVfU!.K 1867
_.'CjsTasMl rciírcscíit.atiòji

>'EC LK K«XCeUItS UE

canto, LS'00.;: no grande üeposi-
to de pianos e musica de .Narciso
José 1'inío Brasa.

62 Boa dos Ourives 62
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aos medicos de receita-lo para Iodas as compleições,!
nas allece.òes çscíoiulosas, tuberculosas, cancerosas
e nos accidentes interiniílentes e terceiros; além
disso, é o agente o mais poderoso coittra as doenças!
rbeumalicas. I

Depósito ein Iodas as pbannacias e casas de
droiraria im Brasil.

'rlt^
íí* Kg^ O Dr. NÍCGLAO MOREIRA gi

xPEDicúES, em casa de *H. P. E_.AK.OZE, r. des!

¦5&Í *-' encontrado em todos os dias uleis, do §^|iC-SS____________i
!§i^ meio-dia ás 2 iioras da tarde, rio escriptorio fâ^

§-**i.
' "**-^**i »«*'__?' ÈtfMr ar\à ^\^' i:t s* ^' .^ ^' ifV,^\^\^'Jv *^ ^\^\^'ia\^':^\»JV'ji.,

Smüdancaderesd-«n^Í

Lions-St.-Paul, 2, Fari-

MASSA E XAROPE
, . §i DE CODE.NÂ

\:\p\ O i)u. (..alasa mudou sua residência ] ara ^1 ......Í£J;5 a rua de s. josé x. õõ, onde seus amigas e §jh;pj_-§ clientes lbe poderão tallar á qualquer líora; ^_;:.:;i^|i-''í.>; os pobres abi o encontrarão sempre para fefeiiâ
-J;; liies prestar os soccorros de sua profissão. È-jJr.-iff

ar'dzr'/r '<u?'Ij.ar 
s*V_wy*iV«y«'^,»>'.;'# _*r 'ff.xt 

júrpf A-O fã]

O r.-pr, ri-i
j,*ue ;ev:-. o n:cu sine;e, uni rotulo itnj,!., --¦.' <.n .1:1--*

grelio coi:_ o :.S!.i.o Ií>í;í_k! vl 1.0 govsüno 1:.- *...- .'..-J"¦' ¦ Iiei!*.et!e!«!ii-sir'u!.i3 leitrü •!(• 50» ü-aHfuslI
ll ,.'.;¦¦ . ,'.. v;.,.,, au üi.r -i.-ii; .í

,! • ü-,i- r .:,:«ci.-..-0. í

Qualquer resfriamento, losse ou deflnxos negligenciados podem lor—j
i_ar-::e uni principio de üsiea pulmonar.

DD A r* í* ac n*/.i i d fl m s "
in m u L A b U U L . K A i\l I 5 I

?.-i>..!-..- ''r.r -s, -cs ;;.vk1 ;
pg,i_ir. _c ."(, ü _.ií_a;,-ut-

|-!o'iVB!Í:'r!. . i!ü .iov
fiem i a.-.*, -io i:os_) ^
JürrlCrr ;:,;-!,;:• „.;,)
^lr.- j..l ;-. --.:.; anto-
8".- FRiKÜ i ;' ¦ :.«._
St .3s:si.*.-A :ir, . !>;-. c
tnos; ri,ui.,j.-_. ;,i. u-_ v
fma.*.eai=-£.-_.

_í> - ,-^-á -iv*--. "i

^

..-^
p__.

i"-i £ _

PREPARAÇÃO DE BI íSSOND' BIVJLLIERS
pprovadas pelas academias de França. Helgica e Rússia. Hecommendadas pela- celebridades medica
tia França e do estrangeiro, para curar os delluxos, tosses cbronicas, catarrho pulmonar, broncbile.

Agente edepositário, Felix Faraut, pliarmaceutico,
jrua Sete de Setembro n. 77, no Ilio de Janeiro.

US Uâ LAKlilbfl w

S>AI- ítifTíS J._.' ííif Hi-ü-R-i?'!-!?"vn lAlihl ÜL UM i-Ln..s!_Hi

MIMOSA LENDA

he

J. T. DE SAINT-GERMAliS
Á VENHA SA
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de suai •< ria••;.maes designados, não designados, e
asthma bumida, tisica, cystite, calarro vesicat, iullammaçòes da proslrala, uretrites, etc. üma guiáirecratãtlos 7 ü-alão-se com Manoel João da^Fonseca
acompanha. íLe

Agente e depositário Felix Faraut, pharmaeeulieo, rua Sele de Selembro n. 11. Rio de Janeiro. srov

Vinlio digestivo de Ghassaing
com diastasis e pepesiná.

EsteTinlio emprega-se:com muito suecesso jüiim
facilitar as digestões tliiíiceis c incompletas, acalmar
as ilòres gaslralgicas e regularisar a nutrição. Toma-
se um a dous cálices pequenos inimedialamente de-
pois da comida,

Dá-se a metade desta dose para as crianças.
Vende-se á ruado Carmo 11. 53 e IS D, Riode

janeiro, em casa de

f.V-'. 
experiências clinicas e comparativas dos e_

Srs. Mairendie, i>.!i !>i-i* dAmiens, Williams m\
,| ííregor, Marliii Solou. Arau, Vigia, C. Du- Kj
Ú mont, etc, membros do insti tulo dé França, ifj
^ médicos dos bospilaes de Paris, tem provado \é'
W que a Massa r Xarope de Berthé 6 o remédio ra!
p o mais seguro contra todasas dores nervosas, ml
fe e tendo a propriedade de calmar com admira- tf]
m vel rapidez as tosses rebeldes e extremamente M
& fatigantes d;i grippe catbarro epidêmico), de- pm (luxo, coqueluche ou tosse convulsa, l>i*oi_!-íi:íe |m r tisica pulmonar. i
M A SSI-issa e _&»_-"o**te sSi- I»ej*5l»é p
p sc achão em Iodas as bolicas. P
H Para exilar qualquer
^ r.il'i!icar;"io , exigir em ,, , V
1 cada produeto o nom.' aeiltie
S e a lirma Berthé.
-| Deposito geral eni Paris, eni casa de MEN1ER. %

MLLE MSETTRlil -LJ.1J .__J j .5.1 J_ U j-J I i. j J
Cé-iêsít-ÈSé rsi-iü-iK-i .***-_bc . t>

REINE DE LA CHANSONNETTE
i""' REfilÉSEXTATIOS BES

«VENTU RES
DE

1

íolie vaudeville en 3 actes.
-JI. -PRIÉ-LÃIVT ir. - l_.__t_ilI_.DE

d mus le quel

r f)cnncr
clianter?., pour la lré fois,

rAR sAl iJuLl b

..íi

i'ah

7r|^

ntJE SAINTK-CROIX-DK-I.A-liUETONM.IUE.
Vende-se na Brsaa sio Cias-aüo aa. 5*i.

MORTE AO CUPIM.

mt iE_ _^á*?j_6_,i_-2____í2, «im.
Les bureaux euvrirtmt ii 7 heures.

Oacommenceraà 7 8/4 heures
riUE DES PLACES.

Stalles et galeries.
Entrée 

2g

usac-.-i-.-inBUEasc-ürií

RE.NTREE' DK

Ali JU ji-d l_**i >
PrèBiieredánseusedu tbeatrede laFert de__t.Mar.i_i.

_P

ESPECIFICO.
..... ,, , ,,,. Fsle poderoso espècieicò vende-se unicainenle na

ssa, bem assim de otlertas de escravos libertos ao Eaa^euiio CB_e. oot, agente depositário para o ruado Hospicio, nas lojas ns. IA e 10 A. Preço
verno, islu por preços razoáveis. (• Brasil. (de cada vidro lj?. t-

_&.._ g--'es-_-e__" joitr

ESDEUX VIEILLES
Operelte comique en 1 aefe

1 nxhauas so iu a 21.
Golbenborg—86 ds., brig. dinam, Brazilianere,

15tí tons., m. .1. Mortensen; equip. í>: c. pinho a
Eduardo Johnston 0. Comp.

Si. hes—52 ds., esc norueg. Gorda, 120 lons., ra.
.1. Olsen, equip. ti: c. sal a Hamann e Comp.

Ilha do Sal —35 ds., barca port. Janota, 280 tons..,
m. Joaquim Pedro Vianna, equip. 13: c. sal a
Coelho & Mattos.

Passo da Pátria, Comentes, Rosário e Montevidéu
11 ds; [92 hs. du ultimo), transporta a vapor .In-
nos, comniandante 1" tenente Jrsú C. Duarte; pas-
sags. Drs. D. Anionio Saldanha da Gama, Do-
mingos de Azeredo Coutinho Duque-Estradu e
Constantino Teixeira Machado ; os capitães Jos,-
João Alves e João Franzari Filho, os tenentes
Anaelelo'-Pereira dos Santos, Francisco José da
Silva Braga e Carlos Augusto Barres Lima; os
alferes Luiz Rorges Monteiro, Emilio Antônio
Ilaslos, Daniel de Lelis (íodinho, Eugênio Mu-
cedo Gularte, Bernardino José Queiroga, l.vo
Antônio da Trindade Palma, 4 cadetes, 1 piiar-
maceutico, (5S inválidos c 2 ex-praças.

S. Catharina—» ds. e 18 hs. o do ultimo 2. hs. vap.
Lima e Silra, 410 tons., comm. o 2" 'tenente Gui-
ilierme R. Villares, equip, 20: c. varios generosavarios, passags. Joaquim V. de Maeédo, Josó C. de
Toledo e sua familia, Manoel 1. du Oliveira Costa,
João Greennhalgb, João A. de Toledo Franc» _»1
escravo. Júlio S. Arawba, Antônio Pinto Tapada,
José Carlos Toledo e 1 escravo, Joaquim Fernamlc-.
Capella, José K. Duarte Firmo, Luiz .Tos-'- Dias de
l*inbo; 03 ingleze* Ricardo H. Forlong, Charles
Hrown, Henrique Illunt; os americanos Silas S.
Tottou, Miguel Kelley, sua mulher e 1 filho : S. P,
Johnston; os italianos Frederico Vicente Massa,
F. C.iaui; .1. Lioltio, J. Casellar y Campaaesas ; o
allemão A. Schimidf; o irlandez Sr. J. A Íris-
lie, sua mulher e 2 filhos; os portuguezès Joa-
quim Jost. Ferreira da Costa e 1 escravo, Antônio
José Pereira, Manoel Cardose Pires e Manoel
Soares Gomes ; e 1 escravo á entregar.

Caravellas e escalas — r.O hs. e 24 hs. d» ultimo,
vap. Diligente. 198 Uns., eèm. Azevedo Cabral,
equip. 23: c. varios g»aer«s a varios; passags.Joaquim Marcellino da Silva Lima, S. da Silva
Guilherme Lessa, uma sobrinha e 2 escravos,
Miguel Pereira de Brito, José da Cosia Souza, Fe-
lix Joaquim dos S. Cassão e sua familia « 2 escra-
vos, Miguel Gonlarte de Souza,frei Hento itubios,
Joaquim Coutinho de Aranjo Malta e 1 escrave-,
Bernardino Pamplenade Menezes,Miguel l.i«m___
Pessoa, José Marcellino P. de A'asconeellos,l).Ma-
ria Leopoldina Tavares, 6 filhos e 1 escrava. Fran-
ciscoC.de Almeida Nunus, Luiz bernardino da
Costa, Domingos Bello de Araujo,;Bento de Araújo
Pereira; Torquato J. da Silva, l.rban» J. Pimenta.
Eugênio Pereira Amorim, Antônio Xavier da
Costa, José Antonio de Almeida Nunes, 1 voluc-
tarie da pátria e 1 guarda nacional designad»; o
hespanhol Manoel Bo3.«on; o grego Othon Loíardo;
os portuguezès Fraucisco José Moreira, Francisc*
de Souza, Fernando E. II. Monteuègro, Bernardo
Alves da ll. Paranhos , Antônio José Mandes
Campos. Albino Joãe Lopes .- b belga Lniz Madec
e 1 escravo a entregar.

Mangaratiba—8hs., vap. Marambaid, Oí! tons., hí.
Antonio Lopes de Castro, equip. 15: c. varios ge-
neros a Antonio Lourenço Torres e Comp.: pas-
sags. Bernardo Francisco da Oliveira, Aug«std
Barreto Cotrini de Ahntida, Felicidade Maria da
Conceição e Bernardo José Deltino.
A' barra 1 patacho hamburguez e 1 brigue.

TYK. DO «L01U1EI0 MERCANTIL- RIO DEJANEIRO, HL'.*-
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