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Finanças do Estado.

Uo rolalnrio que i S. Exc. o Sr. con-
selhoiro José Antônio Saraiva, minis-
tro e seo reta rio, d'es tado dos negocio;
da fazenda o presidente do conselho.ro-
ceutemente apresentou S, Exc. o Sr.
conselheiro, Affonso Celso de, Assis Fi-
gueiredo, .offerecomos á consideração
dos nossos leitores a seguinte primeira
parte,sentindo não sor possível dar-ihei
integralmente tão importante docu-
mento.

« Illm. o Exm. Sr.—Satisfazendo os
desejos de"V. Exc, venho prestar-lhe
algumas informações sobre os negócios
da pasta da fazenda, que tenho a honra
e a satisfação de entregar á V. Exc.

Pelas diversas directorias do thesou-
ro, onde mandei colligiUos, outros es-
clarecimentus serão fornecidos á V.
Exc. para . o relatório que tem de ser
apresentado ao corpo legislativo.

Começarei declarando á V. Exc. que
nenhuma difficuldade pecuniária existe
actualmante, sem embargo de iconti-
nuarem ainda, infelizmente, os saerifi-
cios exigidos pela calamidade, quo af-
ilige algumas províncias do norte.

Todas as despeja* publicas, quer no
interior,quer no exterior, lião sidopon-
tualinente feitas, sem que tenha sido
preciso lançar mão dos recursos extra-
ordinários, autorisados pela lei vigente
o. 2,940 de 31 de Outubro do anno

passado.
Refiro-me a emissão do,bilhetes do

thesouro.
V. I3xc. sabe que essa lei, nos arts.

10 e 15, perinittio que, como antecipa-
ção de receita o para as despezas es-
peciaes da tabeliã C, fossem-emittidos
até ao, 149:0007 da taes bilUetes, alei
dus necessários para supprimento das
deficiências da receita.

Entretanto, como V. Exc. verificará
do ultimo balancete da thesouraria
ral, não exede de 14,926:000$ asomma
actual meu te em circulação.

Assim temo governo ã sua disposição
recursos pelo menos no valor de rói;
15,223:000$.
' 

Cabe aqui declarar á V. Exc. que ao
assumir eu, em>8 da Fevereiro de 1879,
a direcçáo dos negócios da fazenda, ex-
istião em circulação il4,3b2;900$,
bilhetes dothesouro, donde se vê que,
em pouco mais de umanno, resgatarão-
so 19,436:100$.

O nosso credito no estrangeiro não
só mantem-se nas condições lisongeiras
em que sempre conservou-se, mas aug-
menta, como' attestão-no as, freqüentei
offertas de estabelecimentos de pri-
meira ordem, para entrarem em ne-

gociações com o governo imperial,
Constando-rae que em Londres pro-

palava-se com certa insistência que alli
compareceríamos para negociar um
empréstimo, recommendei a nossa le

gação que tratasse de desmentir taes
boatos, absolutamente destituídos de
fundamento, se exacta fosse a noticia

que me chegara.

E á ine-ma legação fiz ver, que ne-
nhuin motivo próximo ou remoto po-
deria auturisar a supposição de recor-
Termos a operações de credito , das

quaes não careceríamos, salvo para al-
liviar os encargos da dívida actual,

por meio 09 uma conversão, provídeu-
cia que qualquer governo sensato adop-
tara, quando as circumstancias e acon-

Acabo da recebar a resposta do nos.
so ministro, datada do 83 do Feverei-'¦ro ultimo, que.a esse respeito assim .so
exprimo:

« Dovo declarará V. Exc. que os
únicos boatos de uni empréstimo im-
mineute tom procedido', ao que' me con-
sta.de cartas vindas do Rio, pelos três
ou quatro últimos paquotes.para alguns
banqueiros o negociantes daqui, rela-
cionados com o'Brasil!

«Mas esses boatos não teem tomado
consistência, nem produzido a crença
de ser inevitável essa operação, nem
disso so tem 'falindo na imprensa, nem
mesmo creio que circule na City semo-
lhante approhensão.

« Do facto, pois, não ha motivo para
contestação, ou rectifiçação alguma, a
esse respeito.

- « A melhor prova do que levo dito í;
a subida lenta, mas constante dos nos-
sos fundos, de tempos a esta pavte,
como'sem duvida terá V- Em. obser-
vado. »

Em poder dos nossos agentes finan!-
ceiros naquella cidade ternos recursos
siifficientes para todas as'despezas atè
Julho próximo futuro, estando já,to-
inadas as providencias precisas para
supprimento das posteriores.

Cornos.mesmos agentes está contra-
tado o serviço do pagamento dos juros
do empréstimo de 1879, que, como V,
Exc. não ignora, deve ser feito não só
no,império, mas lalfe .em Pariz e- em
Lisboa.

Existem as sommas necessárias para
as respectivas' despezas .nas .thesoura
rias.deifazenda.das províncias, assim
como na thesouraria geral e caixa da
amo rtisação,..onde abrir-se-ha eui pou-
cos dias. o pagamento em ouro dos em-
prestimos nacionaes de 1868 e 1879.

0 quadro em n- li organisado na
contadoria da directoria de contabili-
dade, mostra que aquellas sommas as-
cendião a 21,516:8331199 em dinheiro
e letras.

Quanto á conta corrente, quo abri
no Banco do Brasil, o saldo contra o
thesouro é nesta data apenas de
3,400:000$, dos quaes ter-se-lia de do-
duzir ás quantias que, conforme as or-
deus expedidas, tenhão sido entregues
aos seos correspondentes, pelas re-
spBctivas thesourarias, no Pará, Mara-
nhão, Pernambuco e Bahia.

Dizendo à . V, Exc. que esse saldo
chegou a ser de 25,u'00:000£, a juro in-
forior aos dos bilhetes do thesouro. te-
nho manifestado qqanto foi acertada a
abertura da conta corrento.

Da demonstração em n. 2 verificará
V- Exc, qual o estado das diversas ver-
bas de despeza desie miuiatbrio.

Comquanto estejamos já no nono mez
do exercício, todas ellas, ã excepção de
três, apresentão saldo superior ás des-

pezas que ter-se ha de fazer até o fim
do mesmo exercício, pois que,tendo sido
autorisado pelo corpo legislativo o dis-
pendio de 57,363:095$336, nilo exeede
de 30,137:03tí$53I o que effectivãmente
gastou-se ou mandou-se gastar, havendo,
portanto, disponíveis 28,031:424^727.

As três verbas excedidas são:

1." Aotminists-ação dos próprios na-
cionaes, na qual ha o insigniílcantissimo
excesso de S0£$â20, devido ao facto es-
traordinario e imprevisto de ter sido as-
sassinado o arrendatário das fazendas
do Piauhy, que por este motivo volta-
rão à administração do Estado, e do de
ter passado p&ra $ do thesouro a fazenda
de S. JoSo de Pajoeijuer, até eatso a
omjo ilo rwsiifcrio i« agricultura,

2.B Caíccade Amortização.—VA o ex-
cesso do 30;B66$il8. proveniente do pa
gamento que tivo de fazer de -notas ea1
cominondadas por um dos meos illustres
antecessoras, quo só agora forão remet-
tidas.

3." Eventuaes.—Pelas diferenças de
cambio na importância de 773:89(JÍ551.
—E' esta, porém, como V. Exc. sabe,
uma verba sempre variável, sendo certo
que a deficiência da quantia votada, para
taos differenças foi reconhecida ao dis-
cutir-se o orçamento, suppondo-se mes-
mo então que ella attingisse.a-muito
maior somma, à vista da quedado cam-
bio no principio do anno passado.

Mão preciso acerescentar que nenhum
embaraço resulta ao gouerno de tal ex-
cesso de despeza, pois' para oceorrera
elle está autorisado a abrir credito ex-
traordinario.

A demonstração em n. 3 apresenta o
estado.das, verbas dos demais. minis;te-
rios.

Delia reconhece-se, que tem-se des-
pendido ou autorisado despezas na.im-
portancia de 50,78G:736$340, -havendo,
portanto, ainda -'A,644.8M$303, para os
gastos até encerrar-se o exercício.

Estes algarismos provão que o gover-
no imperial con teve-se nos linlites da
mais rostricta economia,, observando,co-
ino lhe cumpria as consignações do or;-
çaníéhto..

De outras .demonstrações, que acom-
panhão esta' ligeira i exposição, i verá VI.
lixe. igualmente-que nSo só tem melho-
rado a arrecadação dárécoita publica,
senão também que esta cresce/como em
seguida provarei.

Este facto auspicioso autorisa a cren-
ça de que, a não continuarem grandes
despezas com a sécca do norte,, liquidar-
se-ha o exercício sem déficit.

NSo se julgue, porem, que considero
prospero o estado de.nossas finanças,.e
alliviados os' poderes públicos das serias
preoccupaçOes que ellas suscitarão.'','' i

Ao contrario, entendo queá questãij)
financeira é ainda o assumpto que niáis
vivamente deve despertar a attencão de
todos, até apurarmos saldos, que permita
tão estabelecer sobre bases mais largas

.inortisaçáo da divida fundada, actual-
mente feita ein proporção diminutis-
sima, e ailiviar o contribuinte de alguns
impostos, principalmente de exportação.

Mas é fora de duvida que a senda ul-
timamente seguida conduzirá, com
certeza, e mais depressa do que. talvez
se suppunha, a esse resultado, que com-
pensará de sobejo os sacrifícios feitos
pelo paiz com incontestável patriotismo.

Para isso muito contribuirá também
uma nova distribuição da receita e des-
peza geral, provincial e municipal, tra-
balho quo reputo urgente e de máxima
importância.

E' intuitivo que a ordem de cousas,
nesse sentido estabelecida em 1835, não
pode convir'ás circumçtancias do
perio, após o decurso de 45 annos,
rante os quaes tanto se modificarão as
condiçOes de sua existência.

Despezas ha que,, se naquelle tempo
não podião deixar de correr pelo cofre
geral, hoje o sobrecarregâo indébita-
mente, e podem ser feitas com fácil,
dade, quer pelas províncias, quer pelas
municipalidades; assim como outras

istem que mais curialmente incum
bem ao Estado, conseqüências Jogicasda
unidade política e administrativa.

A mesma anomalia se observa quanto
a certas fontes da receita, queé mister
classificar e repartir mais systematica-
mente, afim de que tenhão todos—es-
tado, províncias s municípios—recur-
sos proporciouaes ô sufflcientesaos seus
natu raes encargos.

A' V- Exc. serSo presentes alguns es-
clarec-im estos qqe mandei colher sobre
qassumpto, como Abi de preparar «r

projecto, que pretendia submetter Ã
eonsiiiornçSo do corpo legislativo.

Não concluirei este tópico, som com-
mutiicar á V. Exc. que, em data do 28
do mez passado, mandei que a Caixa de
Amortisação resgatasse IDO apólices da
divida puhlica, com os recursos a isso
dostinadoa por lei, o'quo se fez. E' in-
significnntea somma., '

Menciono-a, porem, como prova da con-'
vicção de que.urge reduzir o compúto
da divida nacional, e demonstração de
pesar por não poder realisal-óeAi maior
escala.. ,',, . ¦.

Faço sinceros votos para que. V. Exc.
o consiga, como ó de esperar desua il-
lustraçãa e civismo: Para as amortisa
çOes do empréstimo de 18Q8 forão com-
pradas: , , ' '

535 apólices em 1,° de Maio de 1Í79 a
1:200*000. ¦¦ ¦ !•:¦"

; 45S em 11 de Outubro ia 1:185*000. j
1,800 em 18 de Novembro a 1:1SS$000.
E para as do empréstimo de Í87Q cora-

prarão-se 1,650 títulos do valor de
Ií000$000 a 95 %. Portanto, estas- ulti-
mas forão resgatadas por preço Inferior
ao de su,a emissão. ». . ..: ; . . /;,.

—S. Exe.encerra a7sua exposição com
o seguinte tòpicO do mais !elevadó 'ih-

teróssepolitico:..; , ,
« Concluindo, prevaleço-me,, da op-

pbrtúhidáde'para' apresentar, á V.;-Exc.
n^ó só ós^rotestos da minha mais alta

itiina je -distíneta . consideração, como
do meu sincero apoio o leal coadjuvação
.^Y^Exc-,' .e séushobfes collegas,

. Illm, ejExpi. ,,Sr. conselheiro Jos^
Antohio Saraiva, digníssimo presidente
do conselho dè ministros e -ministro e
secretario de estado dos negócios da fa-
zenàa..--Affonso Celso de Assis Figuei-
¦fàdo:' > ":"' ,'''; '¦ : """¦

Rio é^Thqspuro Nacional, 27 dò
Março de 1;S80.

Para conhecimento do publico,
transoreve-se a listados prêmios:

prêmio de 100:000$
50:000$

, 20:001)$
10:000$
5:000$

4:000$ 8:000$
10 1:000$ ' 10:000$
14 «' '500$ 7:000$
50 200$. 10:000$

1400 100$ 140:000$

1481 prêmios *

Estrados,

Grato 'ííotiéirió-^Dia' O' Diário
Qfliciat de 6:'"' com a maior satisfação que publi-
camos o seguinte telegramma dirigido
hontem ao Exm. Sr. presidente do couj-
selho pelo Exm. Sr. presidente'da pro-
vincia do Ceará:

Congratulo-me com o governo im-
períal.ecom o paiz pelo inverno que
veio pôr termo aòs sóffrimentos desta
província o aos sacrifícios do estado.
Está chovendo abunaanteiuente'qo Gea-
rá.—José Júlio de Albuquerque Bar-
"OS. »'

Magnanimidade. — Lé-se na
Constituinte, folha de S. Paulo, datada
de 5, a seguinte noticia da .cidade
Taubató: .

Na sextiv-feira da Paixão um indi-
viduo,de nomePedro Pereira de Barros,
deo uma punhalada em José Gomes dt
Assis Camargo. O oíTandido, para.ma-
niféslaraeo profundo: respeito por se-
inelhante diá, deixa de proceder contra'iraí|.ieo,aggresi>or. ,,í. ¦ . ¦.

Eutei*pò' Oui"opi*etano-—
Estainsigne associação musical' dig-
na-se de#executar, n.a.capella de ii.
Fraucisco de Paula éxcellehtes peças
doieu escolhido repertório durante a
missa ás 9 horas e l/Z da manhã de
II do corrente.

Vai também ser exhibida nesse dia
pelai.* vez. aouvertura—the Poet and
the peusant— offerecido pela Sr. Emi-
lio Soares, que presta-se a ensaial-a
de accordo com o illuntre director da
dita associação, oSr. Fernando Moreira.

Loteria mineira»--Os bilhe-
tes da 1.* grande loteria mineira, em
beneficio das obras da igreja mhtriz
do Juia de Fora, achão-se A venda
?a cidade de- Ouro Preto, na respee-
tiva thesouraria, o nas collectorias do
Juiz de Fora, Barbacéna, S. João d'El-
Rey, Marianna, Campanha, Boih Fim,
Ponte Nova, Sabará, Mar d'Hespanha e
Itabira*

Preços. . -,.;.
Bilhete inteiro.' -,-'-, . ,: I00$000Deciao '. "V . ', . ; .' 10ÍÓOÕ

*,'- r- • '¦'¦- V - ; 
~

^fkuello original. ¦— Lê-sq na
Nation, folha do Montividóo: AAí*'<:>-

« Acaba de ter lugar em Valparaiso
um duello' terrível entre dous pianistas,
e de que não consta haja noticia de
caso idêntico.

Eis como se passou o facto:
Um distineto musico havia-recebido'

uma grave offensa'de outro professor, e
para tirar uma desforra, desafiou-o para
uni duello a piano, o que foi aceito.

Começou o combate e. durou 48 ho-
ras, sem; que os duellistas se. levantas-
sem para descansar um só momento,
sendo para notar que nem mesmo para
comer o beber! ¦ 1W,

Uma das condições "'impostas pelos
contendores era que não tocarião wal- .
sas; quadrilhas ou polkas.

Tendo já tocado um dos combatentes
150'vezes ,.b Mjserere do Trovador,
quando começava pela 151, cahio de
vez desfallecido. sobre o teclado do pia-
no.ao.que acudirão.,os padrinhos e ve-'ificarSo:que,havia 

morrido, emquanto
o.outro .era;transportado para um lios-
pitai,exhaustode forças e^em perigo de
vida.

Ae quatro testemunhas de tão origi-
nàl quanto ^selvagem duello ficarão de
modo tal impressionadas, que pouco de-
pois mostrarão symptomas de alienação imen|al. ,,, ,,

Após, táo poríiada lycta de um orgu-
lho desmedido, ;dos dous dístipetos pia-iiistas^e cujo fím fica acima dito, os. pia-lios, moveis impassiveis,. ficarão com-
plotamentfl inutilisados. » . .¦

De 1865ii,1S~9 a Allemanha duplicou
as suas despezas com o exercito, subindo
de 31,000,000 de libras esterlinas a,
86,000,000.

A Russia.que gastava 51,000,000, pas-.sou a gastar 105,000,000.'
A França' 117,000,000de libros.isio é,34,000,000 niais que a Inglaterra
O effectivo dos principaes exércitos

permanentes está representado pelas se-
guintes cifras: v

Allemanha 1,544,867-homens, Rússia
2,617,000,' França 1,160,096,'. Áustria-
Hungria 1,117,745, Itália 920,348.

Koelnisch Zeituiig&xtr&hiooCr^i-
zeiro a noticia seguinte: ¦

«A republica da Libéria ànnexou o
reino "de Medina. A acquisição desta
região fértil não ó só vantajosa paraaquella republica, mas ainda para todos
os paizes que negociãocomaAfrica. A
Libéria adquirio uma possessão com
700,000 habitantes, e muitos recursos;
abre-so ao mundo commercial uma par-te nova da África, facilitando assira a
exploração de outras partes. A Medina,
segtindo nos in(brmão, possuo grandesterritórios, jazidas de ouro e deferro,
eom florestaaimmensas, nasquaes abun-da pebano, a palmeira ea gomma. Fio-resce o café Libéria, ao que a Libériadeve principalmente a sua importância
commercial, e alcança uma altura de IOa- 13 metros. Sementes o plantas 'deste
café teem sido vendidas por altos preços^Exceptuando o valle do rio de S. Paulo,'o reino adquirido forma a parte da re-
publica mais florescente e povoada. »

O governo inglez publicou uma esta-tistioa. que ni;o deixa de ser curiosasobreo numero de,feras e serpentes ve-nenosas, destruidas na Índia, e das des-
graças causadas por esses terríveis ani-

Em 1877, as feras matarão 2.918 pes-soas e em 18:s, 3,441; as serpentes mor-
derão, em 1877, 16,773 pessoas e em 1S7S,
16,81 í.

s feras e as serpentes derão morte,
nos referidos annos, a 101,808 cabeças
de gado.

Eto 1877 forão destruídas 22,851 feras
e no anno seguinte, 32,387. As serpen-
tes destruídas nos dous aonos forão em
numerode 245,25$?

.7 ,.
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Soliom a 1,17(1 ns oortlço» um osistomem lliienns Ayrod.
Nollos relatora 84,083 quartos.Ha u notar .isso njii «Jn ,1o.....lorlol,talo ii, ,1o tijol tl.sji) ,|o in,i,l„lrn,com toctos du zinco.
daquelles oortlcoa nuinio ãi.iiir, pos-soas, sondo 19,880 homens, 14,500 nm-ll.oros o i7,r,ar, menores ,1o Idado do li'annos.
Oonforuie m observa, em cada cortiçoou casa do inquilinnto mòrfio 02 nm-

soas, tormo nimliu, sündo 2,10 om cadahabitaçHo,
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Pura quu so roja até ondo podo levai
uni repórter o sou desejo do dar noti-cias, ahi vaia narração do um luctoqucse dou em Pariacum uni tal Donzelot.cuja morte merece aer contada.

Um dia do motim na praça do Pariz,collocou-se elle, por outro uma chuvade pedras o outros projectis', de lapjsom punho, piompto para tomar notas
para dar suas noticias.

Um de seus amigos grita-lhe;—O que fazes, desgraçado? Sabe dahi!Donzolot, sem oscutal-o, tirou o relo-
glo com um sangue frio imperturba-
vel, annotando, minuto por minuto, asdiversas phases porque passava a re-volta.

—Salva-te, animal! gritou-lhe nova-monto o amigo. ,
—Nunca/ Ejaqúe vás embora, faz-jinoo lavor, leva-me estas notas a tyno- ,.- ,.Br.tplsia; ilize que íico aqui nora enviar ,"°"s0 °s iragmontos de um templo de

depois o resto. Júpiter, que data do tempo de Tiberio,

tenioiits durnnto um» lonm serio doanuo», recusava» produzir. Eu. outroslermos, o «tn. nio funeoionava mais,o para o limpar, sora p^c|B,, iimÍH1do novo, semear um pfído <s nno os-trumal-o mais.
Durante esla interrupção ns imnu-nua vogotnos do torrono so doe.)...»,,-niio, so dissolvoriiio M „gu„ ,|„a c|lu.viu o aliinoiit.iriao ns hortas do prado.No lim do quatro ou cinco'annos, o 111-Iro volta ao sou oslndo antigo o pode-serestabelecer o jardim.Usto rosiiliinlo na,, teria sido possi-vol, si n.lu tivesse l.nvi.li, interrupçãoom estrumar u torra, li' bom quo ostlsonricos da agricultura tomem notadestes factos.

A ACTUALÍDADE."' m ... ji. .....

Uma hora mais tarde a desordem che>
gavaao seu auge. A força armada e osInsurgentes empenharão-se ern oncar-fliçada luta.

Donzelot escrevia sempre.
Houve uma descarga e o pobre repor-

ter foi ferido por uma bala."Um cirurgião aproxima-se delle para
prestar-lhe os pimeiros soccorros.—Estás ferido?—Sim, e gravemente, porque não pos-so escrever.

Não se trata agora de escrever, mas
de extrahír a bala.

—Nâo ó o mais urgente. Cada uni no
seu olllcio. O meu é contar o que se'passou na luta...Masnão posso maisse-
gurarno lápis... tome-o e escreva-me
newsa pagina um posl-seriptum:* 3 ho-
ras e 5 minutos da tarde.—Em conse-
quencia de uma descarga de fusilaria,
dada pela tropa, houve da parte do po-vo três feridos e um morto. »

Quem é o morto? perguntou o medico.— Eu ! respondeu Donzelot.
E expirou.

na parte suportar do vidro, ba vonta
II IU.

As sjmploi iijanclias unnunciílo toro-
pj Iiumidi) a variável.

Quando ns manchas tendem a óle"-
var-se, ó signal do quo o vento sopra
ims altas rttgiOosduaiiiiosphera.

Do u.n follioti... sciontillco publi-cado no JuunttU^luti Debats e assigiiado
porMr. dn 1'arville, oxtrallio a Dia-¦io Ofllaml os seguintes pursgruphos:¦ « Ü comprimento u butloza dos eu-
bellos constituem signal de ruça i
Longo ostJo os ant|m>pologUtan de
concordar a estu respeito Em these go-ra!, pode todavia avançar-.-o que os ca-
bellos d a barba ontriUi por certo no
numero dos elementos quo sorvem paracaracterisar as raças,

Grande tíabeUelra e barba cerrada
nem sempre andáo juntas. 0> iud.„„
Pellos Vermelhas, por exemplo, teem o
corpo eo rosto rapados;eiiicoinpeiisaçái
possuem os mais compridos cabellos do
que lia noticia. Escusado é Ticcroscen-
tar que os presao muito; cuntio as suas
victimus nu guerra pelo numero de ca-

dleiras que podem tirar aos inimigos
As indianas teem cabellos magníficos

K.,tr„ ea objeotos encontrados dmi-l&St'ITerta SS" ,'» S!vostião üiteralmente com os sous cabal-los. Mr. Erasmus Wilson.de Londrese.Sa exemplos análogos cm uma ,las suailiçüü.s no collegio ilos médicos, ü autormostrou aos seus discípulos a photogra-pina do uma indiana de m annos Tle f
pesou pollegadas de altura, cujos ca-bellos, quando estava de pé, a envolvi;

Os saldos da Berlim, diz o Journal
O/ficml do Pariz, ním podem' achar e:
plicaçOes satisfactorias para o seguinte
faeto;

Um explorador fez, do um modo mys-
terioso, escavações no terreno da an-
t-iga cidade de Pergamo. E, tros dias
depois, três navios carregados do blocos
de mármore e do estatuas entrartto no
porto de Hamburgo, de onde forão re-
meitidos diversos caixões para a capi-tal allemít

duas estatuas colossaes, quasi em per,feito estado, das quaes uma representa
Júpiter a a outra Augusto,

A população empregada na Inglater-
nas construcções navaes compra-

hende, além dos operários dos arsenaes
e fabricas do Estado, mais de 50,000
ndividuos,- 3,000 no Tâmisa, 3,000 emMersey, 25,000 no Chide, o resto em

outros pontos do Reino Unido.

A superfleie do solo da Rússia da
Europa, entregue á cultura actual-
mente, e aproximadamente de nm I

como esplendido voo dourado, que aindaarrastava pelo chão umas poucas de poi-legadas. Os mais compridos mediâo 0 péso 3 pollegadas e meia.
O Dr, Henrique Leonardo, de Phila-delphia, possue a photographia de umamericano que vive no meio do campo,cuja barba arrasta pelo chão quando'está de pé: mede 7 pés e 8 pollegadasOccorre-me que Mr. Gattlin menciona

quinto; as torras completamente In"-" | rZTL^Li"*" mem?ri?a u"! lnii">
iu- - j-.-^j-. . . I.urow, que tinha uma cabelieira de mais

-
cornou o nüo so queimou, Dapoii de jia-
gar, poilio paru fallar uo dono da eus».

Ü donliiir é dono da casa? Peço-lha
que mo úO um ubraço...

—Pois QüorMue nao sei porquo,—Anda lá, abraça-mo, porque é a
ultima vuz quo nos vemos.

Estavüo diversas pessoas A mesa.
Um doa convivas agarrou-se a um pra-
to du lios du ovos e pdz-se a1 comer som
cuidar de mais nada. Outro conviva,
voil lo mie o prato náo resistia aquella
fúria, disse:

—Olho iiuü nós também gostamos do
lios d'„vos!

—Niío sito capazes do gostar tanto
como eu,

Tendo um sujeito sido mordido porum câo, e encontrando era tuna ocea-
siao o cao dormindo, atirou-lha à ca-
beca uma grande pudra, dizendo:

—Quem tem inimigos náo dorme.

N'um hoteL Sao três horas da ma-
drugada. Ü creado vae entregar um
tülugramiua a um hospede que estavi
dormindo a somnu solto.

—Acaba de morrer tua mulher, di-
zia o Udegramma.

ü sujeito apaga a vela, vira-se parao outro Jado e diz:
¦Que desgosto vou ter amanha

quando eu accmlar!
E ferrou outra vez no somno.

Existem em Pariz 113:317 mendigos
reconhecidos, que se distribuem por43:662 lugare?, sendo S3:026 homens,
38:477 mulheres, 25:507 rapazes o 2:4513
mulheres abandonadas.

A beneficência publica, organisadaem
todos os districtos, soecorre-os com
084:000 francos em pão, 500:000 francos
de subvenção extraordinária, 24:000 de
conbustivel o 1,20^:000 em dinheiro!

Estão entregues estes desgraçados aos
cuidados du 1,771 irmãs de caridade.

Entro estes contão-se 8 escriptores,
14 maestros, 7 professores de iinguas,
12 pharmaceuticos, 39 taberneiros, 397
marceneiros, 29a6nadores de piano, 731
porteiros etc.

Entre os mulheres contão-se duas ar-
tistas dramáticas,' uma parteira e 12
mestras.

A terra é. um deíinfectante, è é por
essa razão que os agricultores jnão se
importão de ver despejar sobre seus
campos os esgotos das cidades. O faeto
é que as águas serviíias se limpão e
perdem o seo mao cheiro atravessando
aterra revolvida, como si passassem
por nm filtro.

Ella é, como efFidto, um desiufectan-
te,o a prova disto é qne,si seabrir uma
cova em uni monte de terra nova ou
virgem para nella lançar matérias fe-
cães frescas, que se cobrem depois .com
a mesma terra, as matérias toraão-se
desiufectas. No fim de alguns mezes,
pode-se remecher a terra com uma en-
xada, as matérias terão desãpparecido
e apenas se ' encontrarão alguns vesti-
gio.s pardos: nada mais se verá de re-
pugnante, nem para a vista, nem para
ooifaclo.

Sim, ella é um desinfectante, visto
que a terra queimada e pulverisada
tira todo o cheiro aos excrementos hu-
manos, com os quaes for misturada para
obter um estrume que se chamara ou-
tr'ora (em 18'4Õj estrume Baronnèe.

Mas acontece com esse grande filtro,
que se denomina ura . campo, a mesma
cousa que com um filtro de cosiuha.
A' força de limpal-o e de desinfectal-o,
chega-se a encharcal-o de impurezas,
que o impedem, cedo ou tarde, de func-
cionar. Na cosinlia é fácil remediar
esse mal; tira-se o carvão e a área, que
se substitue por outros não servidos;
mas do campo o caso é diverso. Ahi
não ha nada a tirar, nem a repor. Nem
as chuvas, nem os arroteamentos bas-
tarão para limpar o grande filtro, e
acontecerá cim a terra saturada ou im-
pregnada de impurezas o mesmo que
se passa com uma ferra fértil de jar-
dim, que quasi não desinfecta as mate-
rias fecaes, emquanto que a terra nova
ou virgem os desinfecta absolutamente,
da mesma maneira que a terra quei-
jnada, de que falíamos lia pouco. Não
convém perder de vista esta circum-
stancia. ^

Tem-se visto terras de jardim que,
•ca d% serem adubadas abundail-

cultas e inúteis:
rocha ou toundras, estendem-se sobre
mais de um quarto do território.

De todas as regiões europeas, se-
gundo a Revista ^cientifica, a Kussia,
no ponto de vista dos productos do
lolo, è aquella em que a cultura dos
cereaes oecupa mais espaço. Infeliz-
mente para a economia do paiz as pra-ticas agrícolas são alli mui defeituosas.
Si o produeto de cada hectare de trigo
fosse o mesmo na Kussia que. na Grã
Bretanha, não seria a ' Õ50 milliões de
hectolitros, mas a perto de Õ biliões
qne se elevaria a. colheita, e todo
trigo seria suíficienie para alimentar
quinhentos milhões de homens.

Üa mesma sorte, os campos de linho
excedem ern superfície os de todo o res-
to da Europa, e a sua producçào total
é pouco mais ou menos metade da de
todo o continente. A cultura, toda in-
dustrial, da beterraba tem-se também
desenvolvido muito; o seu rendimente
iguala ao quinto do da Europa. A cul-
tura da batata ea. do tabaco tem-se no*
tavelmente augraentado nestes últimos
annos e a sua producçào tem quasi. du-
plicado. Aqui citamos somente as cul-
turas mais importantes da Rússia pro-
priamente dita.

Este paiz, que oecupa o primeiro lu-
gar pelo numero dos seus cavallos, em
proporção aos habitantes, possue igual-
monte mais gado do que qualqueroutro Estado da Europa. Em ra-íão dos
progressos realísados na ,criação:
pecie bovina augmenta sensivelmente
em numero;, a espécie ovina, embora
não tenha sido ainda aperfeiçoada pe-los cruzamentos, fornece 180,000 to-
neladas de lã.

O tintai dos produeto», de agricultura
de criação, de gado de toda a Rússia

da Europa não é annualmente inlenor
a 1.S00 milhões de rublos, que repre-
sentariSo cinco biliôes de francos,

terras de de 10 p£s de comprimento.
Citemos ainda a invejada cabelíeirada esposa de um droguistade Philadol-

phia Esta cabelíeira é mais notável pelaespessura do que pelo comprimento; temso emeo pés de extensão, mas é tão bas-ta, que em essa mulher se assentandoem uma cadeira, pode accommodar oscabellos em ar de capa, que lhe oceultatotalmente o .corpo. Ha um abysmo en-tre estes cabellos e os doa europeus.!:

O ministério dos negócios estrangeirosde França acaba de publicar a conta de-finitiva do custo da guerra franco-prus-s.ana de 1870.
As despezas extraordinárias da guer-ra, não eomprehendendo o orçamentodaquelle anno, do ministério da guerraeietmrüo-K a 1,315 milliOiss de francosA inuamnisaçao 4 AUo.nanha, cap.Sal o

juros, loi de 5,315 milhões. O sustentodas tropas alie-rnSes no território francezobrigou a uma despeza de 3-40 milliõesAs indemnisações por estragos nos de-
parlamentos representão a quantia do1,487 milhões.

A .perda das contribuições durante a
guerra, acerescentando-lhe a perda dareceita da Alsacia e Lorena, capitalisa-da a 4 %, é calculada em 2,024 milhões;
os reparos no material de guerra em2,144 milhões. Einíim, as pensões milUtares, rendimentos diversos tirados pela

Um padre, de coração compassivo;
eslava em um sermão narrando os ter-
riveis soffriineni.os de Christo. A nar-
ração era bem feita, o auditório foi-se
commovendo, e desatou a chorar.

O padre infiuio-se e carregou as co-
res do quadro; ina lagrimas os ouvintes
passarão aos berros, tanto que o bom
do padre fícou com pena delles, e, paraattenuar a impressão produzida, disse:—Mas em consolem-se....isto já se
passou ha tanto tempo....

0 remédio, porem, chegou tarde, oberreiro cada vez era maior.—Não se afflijào! Olhem! para fallarfrancamente, eu digo-lhes .sto porqueme contarão, mas talvez não seia ver-
áade. ¦ 

J

—O—
Um bispo em França foi visitar umaaldeia. Entrando em casa do cura, viouma creadinlia de 18 annos, linda comoos amores.
—Não sabes, reverendo, que eu dei!ordem para que os Srs. enras não tives-som creadas de menos de 50 annos?
O cura apresentando mais duas crea-das ao bispo, respondeu;
—Como uma 'ceada sò não podiacons o serviço.reparti-opor tros; tenho

portanto, aqui os cinq.iehta annos,queV. iwe, exige,...em três volumes.
Um barbadinho estava pregando Ti.nha nas mãos um crucifixo, e no furordo acc.onailo andava oo... elle para tn-dos os lados, parecendo quo o ia atirara cara dos ouvintes.

Pura o Imisiloo exercito
Foi um reduoto iiifuato
O suo tifitvo jiutunle,Du pátria em dofeaito.

Bulojo ilo raio. pejado
Sol)p> u liiirÍMoiiiu du guerra,
Oue um tiJiii|i(inUili) du «ungiu)
Fulmiiieas lava'a dasoerra,
Ouo, uu uuruneiir da bqoi mio»,
Imigus hostus iitorru!

Dormv, ífflDio Imllicoso,
Sub ti uiirivordii puiidito;
SlIUltouH (lil tUU lísilllllll
To prniilâu u (uu nuçflü(
Murr88t'il... uniu nu 1'omuiiio
Tüu» füitq.B lijni insoripg|o,

Morrasto! mjia sobru o bronao
Rovlvea du piilria histurin,
Quu ile tuiiw¦ louros no prolio
ti" immorroiloura a msuioria;
Quu d tt iu athlotu o aolueao
Por podostul tom a gloria.

Morroato! mna eis tou vulto
No marinor doe iiiiinurtues;
Nflo o varram ondas du tuiupo,
Ii iiqiii ou BopruN lulhuos;
Sallndo im oternidadu,
TranspOu du olvido o» portaoa.

Dou-to o donodo ns inaigniaB
D'um chofa invicto, alta ne iro;
fíoesquifo, |iuis, d.t victoria
RopDiisa, lioruu braíileiro,
Donuu, reducto da pátria,
Dormo, ó ullanto guerroiro !

Dopuras,—no infindo pauso,
Virontoa louroe por leito,
Por cruz—a valeuto espada,
Eiiibliuna d'um bravo em preito!..
Por tonda—o pátrio «staudurte
Quo para gloriu foi fuito.

rude,Dorme!... tua lida foi
E porflada a contenda
Dorme o somuo dos Hercules
Dos infinitoü na tenda;
Queürilhana pátria historia
A tua espada estupenda!

Mavorcia alma, commanda
As legiões do infinito:
Emquaoto em otoruo niarmor
Tou nume rutila escripto,
Do lauraoa brilhos coroado,
Que tou douodo lia predicto.
Oli! solire as ondas -lo tempo
Aos poBieros corres vivo:
Porquo da fartia as cem Uoeeaa
Fallãoora tom incisivo
—Que Osório—o athleta—o invu
Morreu, mas é r.divivo .'...

Repousa, ó astro no oceaso,
.Dorme, titaneo guerreiro;
Dorme—á sombra repousado
Do pavilhàt) brasileiro;
-13—Prometteu de triumplios!.

aarcío luzeiro IRepousa

iu

.nnexação dos

—Fostes vós, dizia o bom do frade:o o nisultastes! fostes vds que o piAgastes á cruz! fostes tós que o assas-"nastes.
B nisto sem reparar, dess com o cru-csisxo na chamma de uma tocha qsie es-3UO 1.1 I (l_i.llj.-j f L s..llrl .

etc., íormsoa ' ' 
f ¦ ^P '' "

repousado ontraos fulgorea
_ - - arcessíveis louros:
Dorme; qu. t.u pouao «qu. Mo índa,

Se estenda entre os vindouros.

Doacanan a egroeia eap.da .obaa dolira,Do teu pátrio estandarte,
Que, na morte, emb^inha assim a espadaorasiloo Bonaparte.

0 somno dos titães dorme na tenda
Dos adurmiJos Mar tes,

Que furão paios brilhos de sutis
Da patna os baluartes,

Msi;:t;^rsr°b'"cci™'

So ella sobre o pó oopvoo-ta , trootei patna, esteio furte!
Dormo, omqoaoto o I5ra.il ,m „,m, ,.„„

quantia .le 1,314 milliões. Total geral- 
—Ande. disse ua. slos ouvintes deite- n 

°, ""' """ &>'"'•">,
14,^5(1 milhões. A totalidade dos d.ver. I.»8 H" aó'"ra. depois alia;, também une 1 . i 

'"¦""" '" 1,h"" '
sos empréstimos feitos para cobrir l,ão 'finos nús. l 

° Jj n,)je e sau prmioneu
espantosas despejas trouxe um aucinerii.
de juros de õsil.«00,000 fra. o',s poranno Em resumo, ti guerra de l«7ü
custou á França perto de lãmil milliõas,
dinheiro de-contado. Os encargos an-
nuaes augmentarão em 032 milhões
quinze mil milhões de francos fazem
c... nossa moeda cerca da seis nsiliuws o
duzentos mil oontoa de reis

Não estão comprehendjdos nestas
quantias os prejuízos snpportados dire-
ctaniente pelos industriaes, commerci-
antes, e todas as pessoas qqo traballos..,
prejuízos consideráveis, cuja avaliação
é impossível,Eis um meio simples e barato para

qualquer pessoa preparar um barome- ¦
tro. e assim conhecer as variações do A condesa de Eglinton, uma das mais

„í0i . bellas mulheres da Escossia, perd,

Uma receita infallivel para as pes-soas que teem receio que lhe suba o san-
gue a cabeça.

Pendurar.se pelos pés. dosse modo osangue não soljo á cabeça-desce.

UTÍERIT

i

l forca

. Os agricultores, principalmeute, não
devem deixar de fazer a experiência
que, a produzir bom resultado, lhes
ser,á de grande utilidade.

Eis aqui o meio: . 
''fi'1

<e Toraão-se50centigrammas decam-
phora, outro tanto de salde nitro e sal
de amoníaco. •

Fundem-se separadamente estas três
ubstancias em aguardente, collocando

o frasco com a camphora dentro de
água quente, afim de dissolver-se com
pidez. ' ¦
Em seguida mistura-se essas três sub-

stancias em vidro comprido o de pe-queno-diâmetro, como os de água de
Colônia, lacra-se e depois suspende-se,
para o lado'do norte. I

Si o liquido conserva-se claro e lim-
pido, ha bom tempo.

Si se tolda, ha chuva.
Si 

je coagula no fundo.ainda ha chuva.Si formãaj-se ligeiras nuvens no li-
qmdo, ha tempestade.

Si essas nuvens sio maiores e uni-das, ha chuva ou neve.
Si no lugar de nuTess mais ou me-

ao» rolunwsas.apWirçm.JMamçjitgs

affeição de seu marido, porquVo fez paide sete filhas e nem de um único filho
varão.

Chegou o desgosto do conde a pontode lhe declarar um dia que estava re-
solvido a aproveitar-se do beneficio do
divorcio.

—Con venho, respondeu-lhe a esposa,
e estou orompta.Naotem mais que resti-
tuir-me o que1 trouxe quando me casei.

*-Ohí pode descansar, volveu elle;
esteja certa de que o seu dote e tudo
quanto lhe pertence scr-lhe-ha resti-
tuido até a ultima moeda.

Nffo & disto que se trata, mj^lord,
nem o quo lho peço: restitua-me a mi-
nha mocidade, a minha belleza, o meu>
primeiro amor, e immediatamente dei'
xa-Io-hei em paz.

A restituição era impossível. O ma-
rido com moveu-se, apertou nos braços a
esposa e não fallou mais no divorcio!

A mulher tem tudo a ganljar com a
meiguice; aom o orgulho e o desabri-
mento de um caracter duro, nada.

—o—
Um sujeito foi jantar em um hotel,

Tudo o ijiie lhe servirso era ruim. EUe

Tomboi

a dor'

¦ ¦oera tilanici
Da queda Índa o fracasse
Rebòa pelo espaço
Da pátria—em crepo, en
Sim, a náçâo brasilea
Carpe—em soluço, om pranto,ü heroo que primou tanto
Em marcial ardor. ¦ ¦

Pojante cabo bellioo.
Levou sonipro de rojo,
Com destemido arrojo,
O imígo, era luta audaz!...
Oolumna forte, bronzea
Do exercito aguerrido,
Derroca-soi—o adormido
Em leito infindo jaz!

Sob o fer.l tafTi. 
•"",""TC

Dora»!q„oájfrilllo;3a t„dos de„
esceo Sansâo!Também

P,Ul|° 
IffZ" í""' des5»° A-nuibal.H ousados Scipiôos;

oeus uatnos pavilhões.
Ü bell

Se ci

gênio—laureado
l elo anjo do combate

D.Vo'.víd'oSÍoef=a'„S.°aS»'r"

iu uzeiro transpüe da campa ao raias>o,i a posteridade; *
i JoracSo a,o goraçto rntil,,—Astro de eternidade!

Dormo, gnorr.iaol tna ,,„„, bInompto aobao a mons.
Teus leitos grava a Datria Rm »,.

Tal. dosooi„,P™i;,e°""' "»»«.»"•.

Dorme, batalhadói
-cessivi

a sorte!

»« «terna alfombra

victo gladioBrandindo o i
SobrahGoii-o á ,. ,
Colljeo peronnes louroa
Em sangradas acçoes.
Iíspossos fumos, totricos
Que no ar so ennovellavao,
Eas balas que vibravSo
Fusis e mil canhões;

Feros golpes, lethiferoa,
Ao retimtim de espadas,
Boionelas mil caladas,
Da trompa o asp'ro olangor;
De sangue rios lépidos,
Gemidos, ancias, dores
E turbidos fragores
Do prelio em flarameo ardor

Erão mero eepectaculq
Perante o cabo ardido,
—Conviva destemido
+A naus^eata íoaçcSfl

Dorme, que tua froate ora ad 
' '.i

Ro.urgo entre os vindouro.,™
Lampeja al,. efp,daaj

iNooaqmfo da victoria.
Levada ao ped.alal doa iníinitoa

í>obre os braços da gloriai
B' i

RetumLartí

o reaomG;

)vir, jo bocea om bocea,

Repouss
Qns

Dorme!.

qoo tua pátria Dl„ 0,vid. Io. .oa muralha;
-que teu denodo conquistoo-te
V* per mortalha!

Repousa, lutador—er
A fronte " -em mil batalhas

da;
A.aombra, do.c,pre„'e„So

Us brilhos da

Tal Aleiaodre—Mí

obombrSo.

Embora, lá d,

tua espada.

£10, astro de guerra»

^-«..'SfíiiSJT1-.

Ba.PraioMo^ninl*, 4'
*
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A PEDIDO,
A-AOTDAUMDK;

a memória do Ir
General Osório,

onvspl, da» U ..«i,,,,,,, d.,,„i,,o.-lollil.Né|,o,ii-oi,.ó„i; l°„,"
TlIOM*! pBTlt|

¦»rlo, « lll fi,t.l,¦iimludu doonliid,,
i n Síiulior!
inplmii K morto
[urine fui nu
mphudor I

M taJüíitij j

I'|-uii,iiIk:,

U fluii tf dn

A |.iili-i« ,|iio l,„j,,_l,.i,l0i „11,11, .iiiiiMo, eoi.i oprantg vm°
. Il111 '«'1» 'iiüMuarili,

Nns patfinusdaliiBtoriu.-orniotti'
Un tooa fui toa, vaidosa,hii -io o-in

Tau iiüiiio leg-endari
vollo, Novombro 1870.
1'adro Ssvemano de Cam

Cu

No revolto oceeano da vida,
Sobre as ondas d'ai'dentes paíxOes,Traiçoeiro baixei d'illasfles
Levou minha innoceucia querida.
Ao rugir das procellas sorri,
Auhelunte d'amor, de doçuraa,
Dos prazeres as taças impuras
Em deli rio fatal exhauri.

lira o cego, som norte, sem guia,Em funestos escolhas rojado;
Era o louco, infeliz, desgraçado,
Q'a sinistra voragem corria.
Er'o naufrago embalde luetando
Contra as vagas revêsas, prescito;Ashaverus, sem crença, maldioto,
De abysmo em abysmo rolando.

Mas um raio de luz lá do ceo
Meo infausto aestíno partio:
Foi um sonho o passado, cahio
Sob ur franjas d'um mystico veo.
Os teos olhos, divina polar,Os teos olhos de maga doçura,
Foi a luz, foi a doce ventura,
Quo na terra me veio salvar.

Montes Claros.

Alto Rio Doce.
E' completamente alheio para os arre-

matantes das terras devolutas, levadas
em hasta publica em sessão de 22 de
Julho de 187S, a questão de domínio a
que se julgão com direito os cidadãos
Francisco José Uoutinhoe José Alves do
Valle, nas terras sitas em Santa Catha-
ri na.

O governo geral para a delucidaçâo de
taes duvidas nomeou o engenheiro Timo-
doto Ochsz, que a respeito já cônsul
tou a presidência e consulta que se
acha na thesouraria da fazenda.

Hão se deve, pois, confundir o direi-
to dos ai rematantes como domínio que

.tenhán os refeiid.is cidadãos Coutinho
e Alves do Valle, e até mesmo porque
aquelle Coutinho, ha mais de um anno,
requereo que a respeito de seu direito
se ouvisse o digno juiz commissario,
único canal por onde pode vir a ver-
uade á presidência

O cidadão Francisco José Coutinho
tem titulo do córrego Santa Catharina,
o cidadão José Alves do Valle se julga
com di reito a esse mesmo córrego por
posso e bemfeitorias que diz lá existi-
rem, e nds, eu Delfinu Bicalho e Victo-
no Moreira Coelho, arrematamos em
praça o altudido terreno.—O que resta
agora é saber si o terreno è ou não na-
cional, porquanto, nada tendn a thesi u-
rario.com a* questões antro partes, ap-
prove ou não a medição feita polo ciige-
nheiro encarregado de discriminar (
domínio publico do particular, alim do
que a presidência decida como for J"
direito. .

Ouro Preto, O de Abril de 1880.

lemlo-iuo i-olirado dosto lugar, onde
por algum |anlp0 oxol.oi „ honroio oa,'-
«o ,1o promotor pubiioo, mio poiso í„r-iiir-me oo ilever do vir A imprens» i„a-Ullostar o mou reconhecimento polo ,1,0-Jo porque «Ul fui geralmente tratado
por todo o povo.

Mais de uma vez rocolji inequívocas
prova» do dedicação o lealdade do il-lustres oavallioiroa, cuja am sado faz omou orgulho. No mou oaralnlio do em-
pregado público jamais encontrei tro-
peço algum; e fazem honra o honramiiilo olovadu ,1 aquollo povo suas na-turaos tondenoias pnr,, „ trabalho, o
por isso mesmo a boa ordem quo alli somanto,,, na sua devida altura. Fazigualmente honra 4 aquella comarca auteiroza na distribuição da justiça,personifloada no Illm. Sr. Dr. Felippe• íabrioldo (lastro Vasconcollos, digno

juiz de diroito* da mesma, e uma das
glorias mais fulgurantes da magislra-tnra brasileira, que no desempenho desua alta missão encontra o mais podo-roso auxiliar na possua do íl lustrado
juiz, municipal Dr. Qalvilo.que por sua
vez 6 habilmente coadjuvado por t
üistinetos empregados, quo são oi, .2." tabelliSes o o probo e serio escrivão
de orphãos.

E' por isso que em Sete Lagoas
justiça marcha desassombrada, sempre
illesa e íminaculada.

E'força dizel-o: Sinto profundamen-te i^iie conveniências de familia afãs-
tem-me daquelle lugar, onde encontrei
tão bom acolhimento,a par do mais fluo
e ameno trato: ondo passei um pequeno
período de minha vida na d^ce placi-dez que se encontra no regaço damisa-
de e confiança. Quizera despedir-me
pessoalmente,ainda uma voz.de tao bons
amigos; mas a distancia quo-nos sepa-
ra inhibe-me de cumprir tão grato de-

Estejâo, porem, convencidos os
habitantes de Sete Lagoas, que o meu
reconhecimento serã eterno, e om quaí-
quer parte onde estiver guardarei ro-
Lgiosamente as mais saudosas recorda-
çòes de todos, dando-me por feliz sem-
pre que se me offerecer oceasião de po-der prestar-lhes.

Queluz, 5 de Abril do 18S0.
Caetano Loureiro d'Albuqciiíii(3ue.

Directoria io fazeaia,
Pola directoria da fazenda provincialdo Minati ho faz publico, em cuniprimun.

to da ordem contida no iiillcio da presi-dencia de 7 do PeveEflíro p. passado, aoh
n. 8, quo ,„, dia 30 do maio p futuro,
serão vondidna em hasta publica porantoesta repartição os odidclos em quo func-
cionirao aa extlnctaa recoboilonas da
Giimeleira e Mar de Hospanha ou Chia-dor o nos respectivos municípios os mo-vels o mais objectos qno íurão onlroguesnus collectores do Juiz du Pont, Mar do
Hespanha o Leopoldina, e que servirão11,'iiHinllun focolimloi-ias o nas do Retiro,João Guines, Gamoloira, Juiz de Porá eCampo Limpo.

As pessons, pois, que pretenderem li-citar sebro os prédios dnvorão apresen-tar suas propostas nesta ropiutição omcurta fechada até aquelle dia; e sobro oamoveis e mais objectos nas collectoriasrespectivas.
Ouro Proto, 1," de Abril do 1880.
O chofe, Francisco Cândido da Gama.

EDITIES.

Por esta repartição so annuncia que,de conformidado com o determinado
om a ordem do thesouro nacional n. 1:2
de 29 de Março ultimo, acha-se em pra-ça, para ser arrematado por qitem maior
vantagem offerecer à fazenda, o pro-prio nacional denominado—Jardim Bo-
tanico—situadn no Alto do Passa-dez,
freguezia do Ouro Preto.

Para a arrematação servira de base
o preço de 5:00O$000 rs., offerecido pe-la presidência, visto ter ella desistido
da compra do dito próprio nacional, pornão so prestar á construcção da pen:tendaria, a que era destinado.

As pessoas, pois, ijue pretendereiarrematal-o deveráõ comparecer nesta
thosooraria, ás 11 horas da manha doi 9 de Junho vindouro.

Tliesouraria de fazenda de Minas,
de Abril de 1880.

G.irlos S. Prata.

douro se lia ile vender. - em l.asla
publica a Jfoão Baptista Martins
do Almeida ou U quom mais vim-
tagens uflbrècoí á fazenda nacio-
pai uma sosmaria do terras de-
niareadiyio lugar denominado—
Caxoeira do Ribeirão S. Domin-
gos—freguezia do Curatinga, mu-
nieipio da Ponte Nova, avalia-la
por 1:044$6T9 reis, confrontando
pelo lado do oeste com torras des-
occupailas o com a sesinaria do
Manoel Joaquim da Rocha e pe-los mais lados com torras desoc-
eupadas.

Não se passará titulo das ter-
ras, sem que o arrematante proveter pago tildas as despezas de
medição o demarcação.

As .pessoas, pois, que pretende-
rem arrematal-a deverão compa-
recer nesta tliesouraria a uma ho-
ra da tarde do dia acima desig-
nado.

Tliesouraria de fazenda, 30 de
Março do 1880.

Carlos S. Prata.

dos pastos da Casa do Pedra noe arrn-
baldes dosta cidade; lia um inoz, unia
besta ruça quaal podres, de tamanho
rogular, gorda, tnarelmdoira, com uig-
unes do arroios sobro o dorso, nilo ó
nova; ontava forrada o tinha o topoto
aparado; outra, pello-tlo-rato-oscura,volha, som forro, crioula, do tamanho
regular, de carga, estava ferrada dos' \s. A quem as levar ao abaixo as-
signado, oin casa do major Felippe, om
frento n assomlilon, dà-so a gratificação
do -10JOOO.

Ouro Prelo, 1 ,1o Abril do 1S80.
F. Saldanha Moreira.

lio
S. Exc. o Sr. Dr. presidente da

provineia manda fazer publico,
de conformidade com o § 3.» do
art. 1.» do decreto n. 4668 de 5
de Janeiro de 1871, que foi no-
meado para servir provisória-
monte o offlcio de escrivão dojury
do termo do Mar de Hespanha o
cidadão Pedro Theotonio da Cos-
ta.

Secretaria do governo em Ouro
Preto, 5 de Abril de 1880.

Camllo de Brito.

Pelvino Clemente Dias Bicalho.

ia lagrima
liou intimo amigo,
Oliveira.

re o tamlo io
José -llisoion ie

Marianna! cobre-te de luto, de sau-
dade! mocidade, cobri-vos de tristeza! a
írento do teu dilecto filho,do nosso leal
amigo, jaz opprimida debaixo da lou-
sa tumular! Josó Theodoro d'Oliveira
já não existe!...... desappareceoda face
do mundo!!!

Morreste, Theodoro, e verdade, mas
o teu nome é iminortal pelas tuas he-
roieas virtudes; hade ser sempre lem-
brado com dor pelos presentes e vin-
douros.

Mo livro insondavel do destino esta-
va decretada a tua sentida morte—te
era furçoso morrer! mas, dorme traa-
quilloo teu somno eterno, porque 03
predicados honrosos, as acrysoladasvir-
xudes, qne te ornaváo a fninte cá na
teria, servir-te-hão de gloria lá na
mansão dos justos, onde descansas das
illusões do mundo!

A terra te seja leve.
Marianna, 8 de Abril de 1880.

Luiz Wencsslao DE A0*3***»

S. Bxc. o Sr. Dr. presidente da
provineia manda reproduzir o
edital que se segue,- pondo em
concurso o officio do depositário
publico do termo da Diamantina

Secretaria do governo, 5 de
Abril de 1880.

Oamillo de Brito.
0 cidadão Fernando Martins

Sampaio, (,„ supplente do-juiz
municipal do termo da cidade
Diamantina, em exercicio &.

Paço saber aos que o presente
edital virem, on delle noticia ti
verem, que aoha-se vago o offi-
cio de depositário publico deste
termo, e aberto ,o concurso para
preenchimento do mesmo, por
espaço de três uiezes, na forma
do art. 3.» do reg. provincial n,
67 de 20 de Outubro de 1872.
As pessoas que forem preten-
dentes ao dito officio deverão
dentro daquelle praso apresentar
á este juízo os seus requerimen,.
tos datados e assignados, e in-
struidos com todos os documen-
tos exigidos por lei.

E para constar mandei passar
o presente, que será publicado e
affixado no lugar do estilo, e
mais outro de igual teor para
ser remettido ao Éxni, prpsiden-
te da província, afim de man-
dal-o publicar pela imprensa.

Cidade Diamantina, 23 de
Março de 1880- Eu, Antônio An-
gusto Ribeiro Leão, tabellião, que
o escrevi.

Por esta repartição se annun-
cia, que no dia 29 de Maio futuro
se tem de vender a Amando de
Castro Limaouaqncmmaisvan-
tagens offerecer á fazenda nacio-
nal uma sesmaria de terras de-
marcada.no lugar denominado—
S. João Baptista das Pedreiras,
l'regue:',ia do Curatinga, munici-
pio da Ponte Nova, avaliada nor
1:055$991 reis, confrontando*ao
norte e oeste com terras desoceu-
padas, ao sul com terras oecupa-
das por Antônio de tal e a leste
coma sesmaria de Manoel Joa-
quim da lincha.

Não se passará titulo, sem queo arrematante prove ter pago as
despezas do medição e demar-
cação.

pessoas, pois, que pretende-rem arrematar a dita sesmaria
deverão comparecer nesta the-
souraria a uma hora da • tarde do
dia designado.

Thesouraria de fazenda, 30 de
Março de ISSO.

Carlos S. Prata.

Por esta repartição se annun-
cia, que no dia 29 le Maio vin-
deuro se ha de vender em hasta
publica- a Manoel Joaquim da
Rocha ou a quem mais vantagens
offerecer á fazenda nacional uma
sesmaria de terras demarcada, no
lugar denominado—Barra do Ri-
beirão das Pedreiras—freguezia
do Caratinga, município da Pon-
te Nova, avaliada por 1:088$Ü32
reis, confrontando ao norte. com
terras desoecupadas o com a ses-
marla de João Baptista Martins
deAlnieida, a leste com a mesma
sesmariae terras desoccupadas.ao
sul aindaeomterrasdesoccupailas
e ao oeste çom a sesmaria de
Amando de Castro tinia.

Não se passará titulo das terras,
sem que o. arrematante prove ter
pago todas as despezas de medi-
ção e demaroação.

As pessoas, pois, que pretende-
rem arrematal-a deverão compa-
reeor nesta tliesmiraria (i uma
hora da tarde do dja acima desig-.
nado.

Thesouraria de fazenda, 80 de
Março de 1880.

Carlos S, Prata.

Carreio io üaro Preto,
0 Sr. administrador geral dos

correios desta província manda
annunciar, que no dia 8 de Maio
próximo futuro terá lugar o con-
curso para o preenchimento de
uma vaga de praticante.

Em virtude do disposto no art.
38 do regulamento approvado
pelo decreto n. 3443, de 12 de
Abril de 1805, o exame constará
de exercícios de caligraphia e or-
thographia, arithmetica elemen-
tai-,comprehendendo ouso do sys-
theina métrico, e noções geraesde geographia.

0 conhecimento das linguas
estrangeiras dará direito á pre-ferencia.

Os oppositores deverão insere-
ver-se até o dia 4 do dito mez,
exhibindo os seguintes documen-
tos:attestadosde autoridades queabonem sua condueta civil e mo-
ral,: certificado medico de boa
saude, folha corrida è certidão de
idade; não sendo admittidas a
concurso as pessoas que tiverem
menos de 18 e mais de 30 annos.

Administração geral dos cor-
reios em Ouro Preto, 8 de Abril
deP8iS0.

0 contador,
a - José Gonsalves Barbosa.

I»I3
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0riei37iefrossa Seiiora ias Dores,
Tendo lugar no Domingo, 11 do cor-

rente, ãa 4 horas da tarde, a traslada-
çãD da Imagem da Santíssima Virgem
das Dores, da matriz de Antônio Dias
para a respectiva capella, a mesa ad-
ininiatrativa pede o concurso de todos
os irmãos e bem assim de anjos e vir-

is, afim de tornar-se brilhante a pro-
ctssão.

0 secretario,
Innocencio líerculano Pinheiro.

Grande loteria mi-
neira.

O Sr. tenente coronel Manoel César
Pereira da Silva, residente na Diaman-
tina, ó, no norto da província, o único 1880.
agente encarregado da venda dos bi-
lhetes da grande loteria mineira.

Ouro Preto, 10 do Abril do 1880-
O escrivão,

Pedro Queiroga.

E3w:
Ouro Preto, A i'iia do Tírti.

Dentes, n. ivr.
0 proprietário, afim de propor-cionar mais promptidão nas en-

commendas de cerveja, quer para.seus freguezes d'esta capital, querdos diversos lugares da provin-cia, resolveo montar o deposito
da sua fabrica dentro da cidade,
para onde deverão ser enviadas
as en commendas.

Aproveita a opportunidade
para cfferecer os preços correntes
da cerveja.

1.»
Cerveja dupla, branca ou pre-ta, em garrafas inteiras, com eas-

co, duzia  6$50O
Idem idem, sem casco. 6$00O
Idem idem em meias,
24 meias com casco . 7$000

Idem idem em meias,
24 meias sem casco . 6$500

2.»
Aos que comprarem centos.
100 garrafas com cer-
vejacustarâocomcas-
eo 50Í00O

100 garrafas com cer-
vejacustarãosemeas-
oo 48$000

100 garrafas com cer-
veja em 2(10 meias
custarão com casco. . 551000

100 garrafas com cer-
veja em 200 meias
custarão sem easco. . 50$000

^ A cerveja pedida para fora te-
rá grátis o encaixotamento pelos
preços da 1.» cláusula acima.

Previne-se aos freguezes quetoda a cerveja, quer a dinheiro,
ou a aprazo, acompanhará um ta-Ião numerado, da importância da
compra, sendo devolvido assigna-
do pelo comprador todo aquelle
que n$o for pago no acto do re-
cebimento; deixando de prevale-cer o prazo que consta dos mes-
mos, de 30 dias, visto que serão
todos elles pagos no acto em queforem apresentados para recebi-
mento de suas importâncias.

Ouro Preto, 2 de Abril de

Imíz ãa Silva Quinlaes Jmúor.

Fsbnasído Mabtis™ Sampaio,
Por esta repartição se anmin-!

cia, que no dia 29 de Mftio vin.

Loteria Mineira.
Pertence aos abaixo assignados o bi-

Ihete n. ZüSl da grande loteria d'esta
prov.ncía, o qual foi comprado do Sr.
Dernaidino de Brito.

Pomba, 31 de Março de ISSO.
Jorge Bodrigues do Coitra.
Bento Carvalho Cavalcante de OU-

veira. ¦: r

CO UTlt B
O abaixo assignado, tendo de mandar'

celebrar uma missa no dia 13 do cor-
rente, ás 7 e Víboras, na igreja de S.
Francisco de Assis, pelo descanso eter-^
no de seu amigu Joaé Thepttm-o de Üli-
reira, convida saiia «oigos, para aseis-
tirara a esse acto de religião; e desde
já confessa-se eternamente grato.Ouro Preto, 9 de Abril de, 1§8G.

-Guidotia 8twa tivgueira.

No mesmo deposito compra-se
garrafas vasias a 4$000 o cento.

Vende-se a casa n. 27, sita naladeira dos caldeireiros. Quem a
pretender dirija-so á Antônioüniesto d Oliveira Machado

ISfWBOS BYMÜCASIOS
Pelo

Baelarel Francisco ie Paula F, Sal*.
A' venda

«-iiii
ililiiSIlil

a^
Rua do Tira-dentesn. 13.1

Preço SgOOO rei*.



Industria do paiz1 ESTABELECI
A ACT11AUMBS.

TOiAS ÀS IjüIAUBAÍlES

JUIZ DE FORA.
Os abaixo assigoados scionti-

ficão aos seus numerosos li-egue-
zes, ao respeitável publico desta
cidade o do intçrior, que acabão
de montar de novo sua bem co-
niiccida fabrica de sabão, nus
melhores condições possíveis, pa-ra assim satisfazerem a todas as
exigências.

Confiados na minuciosidiide e
zelo com que preparão os pro-duetos de sua fabrica, não tre-
pidão em afflrmar que outro
qualquer fabricante destes gene-ros, quer do paiz, quer do esti-un-
geiro, não lhes pode disputar a
competência, não só no fabrico
aperfeiçoadissimo, como também
nos seus resumidos preços.

Para que não fiquem na duvida
os nossos amigos e bondosos fre-
guezes.enumeramos algumas qua-
lidades e preços dos mesmos,
para mais afirmativa do que aci-
ma dizemos:

Sabão oleina superior, de 1 a 5
caixas, 4SÕ0O, e para mais, a cai-
xa, 4$000.

Sabão virgem, de 1 a 5 caixas
400reis, eparamais, 360 reis, ao
kilo.

Sabão caboclo, de 1 a 5 caixas,
200 reis.eparamais, 190 r-jis, ao
kilo.

Sabão amarello, de 1 a 5 cai-
xas, 170reis,e para mais,160 reis,
aokilo.

1ENT0
EIVE

OURO PRETO.
RUA 110 Dlt. CLÁUDIO

m». -i o ia.
m frente A.P/agg do Moraulo.

RUA 110 PR. CLÁUDIO
Kli. -! «5 lí>.

Em froiitn ;i 1'i-iiça <Io Morcudi

I.OMlIYt.Ota MAC. .«.IallAls,.» & C", piu-UcIpf.o ;
numeroso á lreguezei. enini^os, que fu*ííJ.>;so

retreljei- iim completo sortimoiifio «!Ue

De Seda, Sola e Liiilio, Lialio, Lã

i seus
le

ida, ai-

fabri-
mças.

DEPOSITO

EM FREi\TE A' ESTAÇÃO DA ESTRADA DE
FERRO.

eSlsevâdo Sousa 9$ ^WTbv,
Agente em Ouro Preto, Carlos

José Alvares de Sousa.
Juiz de Fora, 5 deMarço de 1880,

CIO ABI 
'M 

B(M IS-
PBILJJKÇA'..-

PROVMCIA DBMIJVAS
LARGO DO ROSÁRIO.

0 dragado

0 collecter das rendas geraes
deste mtuiicipio previne aos Srs.
que estão lançados para o paga-
mento de industrias e profissões,
e imposto sobre o fumo, que ve-
nlião até o fim de Abril p. futuro
saldai' seus débitos á boca do
cofre d'esta repartição, a fim de
não incorrerem na multa, confor-
me determina o regulamento ex-
pedido por decreto n. 69o0 de 20
de Julho de 1878 e decreto n.
1359 de 29 de Novembro 1879.

Collectoria municipal do Ouro
Preto, 24 de Março de 1880.

0 collector,
Vicente Machado de Castra.

Os abaixo assignados, proprie-
tarios deste estabelecimento, no
interesse da commodidade do pu-
blico, alem dos vendedores de
pães pelas ruas, estabelecerão
depósitos nas casas commerciaes
dos Srs. Francisco Gomes Linha-
res, Praça da Independência,
Francisco de Paula Dias, rua do
Vaseoncellos, Francisco Pedro da
Motta, ruado Alvarenga.

OufO Preto/S de Abril de 1*50.
Mcolap .$erth]olin<j & Comp.

CH.U"EOS
Para senhoras, homens, meninos o crianças..Guarda-chuvas de st

paca ,e pauníulio, para homens, senhoras e crianças.
I.-AWTASIAS

Objoctos de luxo, enfeites, fitas, etc,
C4LÇ4DO.

Grande sortimento de calçado nacional e estrangeiro, dos melhore.
cantos, nunca visto nesta cidade, próprio para homens, senhoras e cr

VIRMOS
De todas as qualidades, licores finos, cervejas, cognac e genebras.

OBJECTOS IMS ESCHIPTORIO
Como sejão, livros em. branco, cadernetas para lembranças, livros de pro-curações, papel, enveloppos de todas as qualidades, lacre, pennas, tintas, ca-

netas, tinteiros, etc.
SEMPRE, SEMPRE E «SEMPRE

Completo sortimento de todos os gêneros do paiz," como sejão: sola, café
assucar, arroz, feijão, toucinho, sal o tudo o mais que diz respeito a este ramo
de negocio.

LQUÇ.A.
Porcellana, crjstal, granito, vidro, vidro para vidraças de todas as di-

mansões, pii de pedra e tudo quanto ha de bom n'eüte artigo. '

LIVBOg
O .mais completo sortimento de compêndios escolares, peças de theatro,

romances,poesias e muitas obras uteiw.etc., da muito conceituaria livraria do Sr.
SERAPÍ-Í1M JOSÉ ALVES. Deposito das lobras do mui conhecido o illustrado

isor, Carlos C. Copsey: Geograpltia, Tyalado dos Globos, Grammalica
Ingleza e Curso de versões de Portuguez para Inglês. Obras escolares do Exm.
Sr. Conselheiro Abilio César Borges.

Ehcárrégão-se de mandar vir com a maior brevidade qualquer obra; de
trabalhos typographícis, com toda .a presteza, nitidez e módico preço, tem
um abundante speeimeniá disposição do publico; de assiguaturas para—O
pOCip)íNTJa E JORNAL PE VIAGENS—. ,,; ,¦

, . i--ERIR-l.GEJ.SS.
Legitimo ferro..da conceituada'.fabrica denominada do—Cangica—de pro-

priedade das KxirisV Sras. DD. BÍandína Generosa & lrtnâas. Deposito de ferro
da afamada fabrica- do—Fundão—de propriedade do Sr. Duarte Jo.-é Lopes
Camellb'. Ferragem para cavallos e-bestas, da fabrica do muito Cffnhecido Sr.
Antônio' Januário.,de.Magalhães. yEuchadas, machados, fouces, ferramenta de
feri/ar,. cravos, . eaiideas, colherei, de .ferro, e outros muitos obj.ectos da antiga

conceituada fabrica do Monlevade.

,JSELLI1_IS.
Rico sortijmeuto desilhões1 0 sellins das melhores fabricas de Prados,

para montaria de hoinehs, mulheres,''meninos e meninas.
: -. ''GEIVERiíÉSAlIalMERJ-riciUíS.'

Farinha de trigo de todas as marcas, superior .'carne verde sem osso,
ás, terçasrfeiras, quintas e sabbados áe todas as semanas. Sempre superior
carne âé/cca, queixos 

"flamengos, de Minas &. „ ;
iE_aijsvaiip"-ivçÃo.

¦. Velas de carvão de pedra, de cores, brancas, de composição e kerozene.
ROUPA FWIX A.

Sobretudos de panno piloto, preto e de cores, sobrecasaoas da panno,
diagonal, etc, fraques de todos os tamanhos o qu-didatlus, paletots de panno,
cassemira, diagonal, cassineta, drogas e alpaca; camisas de üuho, morim. fia-
nella, meia, lã ede algodão; ceroulas de linha o do algodão.

¦FUMOS.--,.
Completo sortimento de superior fumo do Pomba, Hio Novo, S. Miguel,

Goyaz, Baependy, Perdões, etc, superiores charutos e cigarros dos melhpre_
fabricantes.

COUROS suecos.
Completo sortimento*do couros seccos, da Htissia, beserro invemisado.

carneiras tuvérnisadas. beserro Suser e de, Nantes, camurça para, capa- d(
sellins, veado nacional, carneira branca e de cores, peliiua, chamados do
cabritão, etc. , ! ?

CAI™4_TRA_.
As afamadas canastras feitas na acreditada fabrica do Sr. Antônio de

Jesus Passos.'
Existem mil outros objectos expostos á venda, que seria impossível enu-

merar-se em tão pequeno espaço.

Rua <«« Ital.ntioli.

ia —i.iitlg» nireUn— l!l.

0 proprietai-iu deste eslabolc-
cimento faz scienle ao respeita-
vel publico desta cafritnl o a to-
dos os .eus amigos e freguezes
dos diversos lugares onde tem
relações, quo brevemente muda n
sua casa de negocio para it mes-
mu rua n. 27. e espera obter de.
todosa mesma n leeção com que
até agora tom sido honrado.

Outro sim. declara, que tenilo
de brevemente seguir para acur-
te, afim de fazer n-nvo suilhiien-
lo, vende cmn grnnde i-edncçãn
de preços as fazendas que ainda
tem om existência.

Ouro Preto, 3 deibril del880.
Bento Antônio Itomeiro Veredas.

Vende-se a casa n. 2, sita no
largo deDirceu, freguezia de An-
tonio Dias desta capital, com
três andares e loja, lia pouco re-
construída, perfeitamente asseiu-
da, com pateo, quintal e sobras
dágua de chafariz.

Para tratar-se com o Sr. Fran-
cisco Affonso Painlias.

Experimentem o pao do nossa easa o
vhíío a ciiiivenlelloia de uual-o.

Nu mesma ciba u junto ao bolnquim
uchit-su prepanitlo uni sitlito resi-i-viuJo
para familiiiu. com entrada índupon-
donlo, umin potlonio toniitr alimento «
bebidas de tudus ns qualidades, i. toda
hora dn dia o noite, especialmente do-
pois dos espoctaciilos,

Preços ntzoavuia.

-d^IDArOGr-AIDO.
0 bacharisl Fran

promotor publico
na I.* g 2.a, insta
Bobadella. n. 38.

u Washington da ¦Silva
;apiíal, advog-a no eivei
i. Escript.rio—Rua dt

OS ARfSíÜKCIASÍTES encacregào-síi de receber gêneros
coniinissHO, vendondo-us .êmpre pelo maior preço possi-

vel, prestando coiitas com Ioda a lea!(ladc; asalm como en-
eurrcgfto-se «Je ttiandayvír da corte qualquer encomenda.
principalmente do livros . podendo muitos vir logo pelo
correio.

IlEjosi ia legitima e aíaiçaia Formiciia Cajaiwia, a 14:000 a Ma,

Escravos fugidos.
Fugirão no dia 1 de Março do

corrente anno, da fazenda de Vi-
cente Ferreira José Gomes, fre-
guezia ilo Coimbra, termo da ei-
dade Viçosa de Santa Rita, os se-

.iintes escravos:
Fortunato, de cor preta, de 35

annos de idade, mais ou menos,
deestattira rogul r, cheio do cor-

bons dentes, pouca barba,
falia grossa, tendo uma cicatriz
por sobrancelha de um dos olhos,
ile uttriz grande, tendo uma' 'das
pernas algum tanto torta paradentro eos dedos grandes dos pésalgum tanto recurvados paradentro.

Elias, de cor preta, de 33 an-
nos de idade, mais ou menos, de
rosto redondo, nariz chato, baixo,
com falta de alguns dentes, poti-ca barba, tendo os tornozelos
tossos e tortos, calcanhar fluo;

ambos são trabalhadores de roça,
Estes escravos fugirão juntos, íe-
vando um machado e uma es-
pinztirda de dons canos.

Presume-se que tomarão a di-
recção da Matta, termo da Ponte
Nova, seduzidos poralgueül. Pio-
testa-se cmn todo o rigor da lei
contra quem os acoutou, e gt-ati-fica-se com a quantia de 400$ a
quem os tiprehendor e levar á
fazenda acima indicada,

Escravo fugido.
Ao abaixo assignado fugio no dia S3

;lo .lanoiro p. p. noscravo Mesaí,.». cri-
mil», cor preta liam fechada, estatura
b.tnalla, corpulento o imiscui..su; don-
tos alvos, lem grnssura no pe>coç'i, ou
principio do papeira, jà bum pronun-
i-iailii; pés o nulos granilos, tem \\ ida-
do tio 10 a 20 anno*. falla meio gutu-
rui o lino, Ftd luuiiido de roupa* de ai-
goila-i, cubertarlo me.-rao riscado.cha-
peo do couro, 1'acilo, &.

Quem u prender, o levar a seu so-
aluir, será duvidamente gratificado.

Cidade A>< Grão Mogol, 11 de Fava.
reiro de 18S0.

O vigário, José Thiago de Siqueira.

FREPAEATORIQS.
Leoeiona-se portuguez, francez

latim, geographia e historia, á
eua .do Paraná,, n. 15. Inscripcôes
r de mais informações, das 11 ho- '
ras da manhan ao meio dia.

ESTANTAS PU LIOS,
oniLi-üidado, qugjr,

typographia.

Tochas de alu-
guel.

Na venera vel or-
dem3.'de S. Fran-

cisco de Paula.

3,4
Nicolao Bertholiny & C l annuncião

ao publico, quo acabão de estabelecer, á
rua do Tira-Üentes n. 1Ü, uma bem
montada padaria, ^ia qual encontrar-se-
lia de hoje em diante pito de diversas
qualidades, fabricado uuicainente com
a excellente e pura farinha de trigo de

Este rjEsíabeíesímento, que é dirigido sobre a immecHata- vi?ia.
fe BUMUI80S BAGALBÃKS g(«IS, qurísm uma
ptatiea daia.i.5 de trinta sems, pode, sem duvida., coma até
a_ut, foritecer irantagena . quem - elle se ditigic.
0?tJl3O l"ltXJITO BABATO, COMO SE PODEBA' -V__lKl-

^CAR; I>OIÍ, ISSO CONVIDA-SE _â_ xoxa^e-S ^.s
pessoas -a. ¦v^six-ô^eí, o

ESTABELECIMENTO POPULAR.
4 E 19, RUA ,DQ DK. CLAUDK),

PURO PRÇTO.
4E19,

A farinha d'esta qualidade é a me-
lhor que entra para o mercado do

RIO DE JANEIRO.
-E o seu uso para a alimentação dia-

ria torna-se de muita vantagem, espe-
cialmente para pessoas delicadas e du-
entes, por isso que eqüivale1 ao uso
da bo£ '

Vende-se uma fazenda situada nafreguesia..) municipio ria ciiiade de San-
ia Luzia, com peno da 200 alqueires
de cultura superior, exosllentes pas-vagens, boa casa assobradada, 2 _,„i-
ninis, ougoubo movido por água casa
e grande railciip para u„pa EstafaJ
zenda foi do fallocido Dr. Antônio d>
Fonseca Vlanna, e vendo-se muito ei. 

'1
conta, porem á vista, por tor a sua pro-'"'
pnetanase mudado paia a corte Fari
tratar cura o llr. Ignacio Antônio da As-

Martins na fazenda do Quilombo.no
menino municipio.

áB.TCÈÁlHA.

O advogado Cândido de Oli-
veira, tendo regressado á esta
capital, continua com seu escri-
ptorio de advocacia . rua de S.
José n. 10.

Advoga na l.« e 2.i instância,
responde á consultas, e patrocinacausas eiveis e crimes nos termos
circiimvisinhos.

THEATRO

Carne.
Contao, pois, com a concurrencia do

publico e particularmente das pessoasamantes do

Bom

Utll

1

Empreza dramati-
ca de Quintaes

Jttnior.

tlSTA

fEHIül
Prepara-se para aro-abertun, do thea-tro o imponanto drama em S actos,
que tantos enccessoJ fez em todos os
tüeatros da líuropa e Rio de Janeiro—

A DOM DE KONiMiíOra,
Agradável-1 Omw Pbsto Tip, Pis iOTÜAIalDiBB,


