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Noticiário

Medico km i.ommissaõ.—.Noticiara*,
nos do Trahiry que a 22 do corrente
ali chegou o Sr. Dr. Josó Anlonio da jSilva Vianna, módico mandado polo
governo em commissão para curar as
mfermidadt-s que ali reinam com ca-
racter epidêmico, e que immediata.j
mente medicou a divorsos àccommetti-
dos Iratando-os com zelo o «Habilidade
q'o tornaram desde logo crodor da
gratidão publica.

Os habitantes do Trahiry mostram.*
se grandemente penhorados ao Sr.
presidente da provincia pela prompti*-
dão, com que os altendeu, maudan-
do lhes medico e ambulância, o ainda
mais por ,abor-lhcs um medico lão
deligenle como o Sr. Dr. Vianna.

Consta-nos que o Sr. Dr. Vianna,
ali chegando reconheceu logo que a
moléstia reinante ora Trahiry he a
mesma, que por aqui reina, geral-
mente conhecida com a denominação
do caimbras de sangue.

28
7

Collegio de Maranguape
Compareceram lio oie.tore.-i

Dr. Jaguaribe
Dr. Joaquim Bento.

Fallecimento.--Falleceu anlo-hón-
tora nesla cidado o Sr. alferes da
guarda nacional Antônio iNogucira do
Holanda Lima Júnior, victima do uma
rebelde alTecçáo do coração, que zom-
bou das osforços dos médicos o dos
desvellos do sua familia.

O Sr. Nogueira era cidadão osli-
mavel ; muilo laborioso e extremoso
pae de familia.

Lamentamos seu prematuro passa-mento , e acompanhamos suo fárni*.
lia om sua justa dôr.

Eleição especial de um deputado ge-
ral.pelo 1. disrricto desta pro*
vincia, na vaga deixada pelo fi**
nado Dr. Pamplona.

Collegio da Capital
Compareceram CO eleitores

Dr. Jaguaribe ÍÍ0
Dt. Joaquim Bento 8
Dr. II. F. Araújo Lima 1
Dr. J. Lourenço 1

Correspondências

FOLHETIM.
IRACEMA.

LENDA DO CEARÁ
PELO CONSELHEIRO

J- DE ALENCAR.
.*:_—j" iaa

A' TERRA NATAL
—- Um filho ausente. —
(Continuação do n. 57 i

XXIII
Quatro luas tinham alumiado o cóo

depois que Iracema deixara os cam-
pos do Ipú; o tres depois que ella
habitava nas praias do mar a cabana
de seu esposo.

A alegria morava em sua alma. A
filha dos sertões era feliz, como a
andorinha, que abandona o ninho de
seus pães, e.emigra para fabricar no-,
vo ninho no paiz onde começa a es--
tação das flores. Também Iracema
achara ali nas praias do mar ura ni*»
nho do amor, nova pátria para o co.
ração.

Ella discorria as amenas campinas,
como o colibri borboleteando entre
as flores da acácia. A luz da manhã
já a encontrava supensa ao hombro
da esposa e sorrindo, como a enre-í
dica, que entrelaça o tronco e todas
as manhãs o coroa de nova grinalda.Martim partia para a caça com Poty.
Ella separava-.se então delle, para mais
sentir o desejo do tornar a elle.

Perto havia uma formosa lagoa no
meio de yerde campina, i Para lá vol-

Sr. rodactor. — Muito polo o ódio
obsecado o rancoroso, quando so nu-
tro e alimenta-se no coração de alta
personagem.

Quem livre o friamente so conven-
coria quo o actual delegado desta villa,
entre gasto e carcomido, fosse nomea-
do 1.° substituto do juiz municipal
deste termo ? !

Haverá alguém quo clara fo conve-
niontemente venha justificar o facto
de semelhante nomeação com relação
a alta deslineção de que é caracleri-
sadoo Exm. Sr. Dr. Homem de Mello,
a vista do tantos o tão deponentes ac*
cusações, que pezam sobro esse indi-
viduo o que se achan no domínio pu-

via a selvagem o ligeiro passo. Era
a hora do banho da manhã ; atirava-.
se á água, e nadava com as garçasbrancas e as vermelhas jaçanans. Os
guerreiros pytiguaras, que appareciam
por aquellas paragens chamavam essa
lagoa da belleza, porque nella se ba-
nhava Iracema, a mais bella filha da
raça de Tupan.

E desde esse tempo as mães vi-
nham de longe mergulhar suas filhas
nas sguns da Porangaba que tinham
a virtude de tomaras virgens formosas
o amadas pelos guerreiros.

Depois do banho Iracema discorria
alé as faldas da serra do Maranguab,
onde nascia o ribeiro das marrecas.
Ali Crescia na frescura o sombra as
iiuct8s mais saborosas de todo o paiz;dellas fazia copiosa provisão, e espe-
rava se embalando nas ramas do ma*
rarujá, que Martim tornasse da caça.

Outras vezes não era a Jereraliúque
a levava sua vontade, mas do opposto
lado, junto da lagoa da Sapiranga,
cujas águas diziam que inflammavam
os olhos. A' cerca d'ahi havia umbosque frondoso de rauritys, que for-mavam no moio do taboleiro uma
grande ilha de formosas palmeiras.Iracema gostava do Munlyapuá, onde
o vento suspirava docemente ;'ali es-
polpava ella.o vermelho coco, parafabricar a bebida refrigerante, endos-
sada cora o mel da abelha, que os
guerreiros amavam durante a maior
calma do dia.

Uma manhã Poty guicu Martim ácaça. Caminharam para uma serra
que se levanta ao lado da outra dò

blico? Certamente quo não, toda vez
q»io não ápparacer um espirito inali-
gno oíTuscando n verdade nua n crua.

Mas ho quem na actualidade, lym-
bra em derramar sobro nós toda a
sorte do a (fronte o vendido, e d'ahi
vem mais ossa injuria para martyrio
daquejlcs que nâo rendem, cega obe-
diencia ao donatário dosta proviucia ;é quem só agrada a abjecla subservi-
encia dos sous apaniguados!!

Pois bom, podo continuar a espe*.
sinhar-nos esse homem typo da in-
gralidão, cerlo de quo não lhe torço-
mos carreira, e om quanto houver ver
dadeiro sentimento naquelles antigos
liberaes deste município, ha elle de
encontra!vòs de ostucada, revestidos
lambem da preciza coragem .para de*
tostaKo per otnnia secula seculorum.

E nem se entenda quo o nosso bra-
do provém de algum despeito, ou má
vontade, não : elle tem sua origem no
clamor do termo, que gome sob a mais
cruenta o estúpida oppressão.

Os empregados aqui vivem á poríia,cada qual pugnando por ser ninlhor
cavalheiro. O fiscal da câmara, porexemplo, sao em correi;ão, multa a
Deus e ao mundo, com tanto qua ve-
nham os cobres, quanto baste paraabandonar cora Vantagem sua profisasão de ourives.

Os juizes de paz docrotão sentenças
as mais iníquas, cora tanto que haja
aquillo, como é corrente. O certo ó
que o negocio c'e barriga está diffiçil,
e ura juiz que para sustentar a fami-
lia põe-se a pé por este mundo com

carga em carneirinhos, está bem ar-
riscado á ser levado por qualquer es-
frega do dedos.

j Os subdelegados armáo escoltas, e
com oi las porcorrem os campos po*
gando animaes alhoios, o mandando
espancar barbaramente os cidadãos,
oomo fizeram o do districto do Umary
e da Venda.

O delegado então como chefe d'obra
raciio-sono seu quarto de botica, me-

I ditando de que modo hade enredar,
mentir, e enganar, e ahi prepara todos
as dozes que são appiicadas por taes
entidades.

Se este grupo de salteadores e ex-
orquidores do^direito alheio achando-
se somente despondo da policia e do
pequeno foro de paz tem extinguido e
derramado a segurança individual eo
direito de propriedade, levando a a-
narchia ao seu mais alto gráo; o quenão fará mais logo, quando despozer
de mais esse ramo do serviço publico,isto ó do 1.° substituto do juiz muni-
cipal, que era para os opprimidos
uma grande garantia ?

Acuda-nos Deus inspirando ao Exm.
Sr. Dr. Homem de Mello e Dr. chefe
de policia para que compenetrados
deste estado de couzas, se dignem uo-
mear novas autoridades policiáes paraeste termo certos de que, se assim não
fizerem, elle vai por sem duvida a
abismar-se.

Lavras, 28 de fevereiro de 1866.

Maranguab sua irmã. O alio ca beco
sa curva a semelhança do bico adun*.
co da arara ; pelo quo os guerreirosa chamaram Aralankt». Elles subiram
pela ènsoslo da Guaiuba por ondo as
águas descem para o valle, o foram
até o córrego habitado pelas pacas.Só havia sol no bico da arara quan-do os caçadores desceram de Pacatu-
ba ao taboleiro. Du longe viram Ira-
cema, qno viera esperal-os a margem
da sua lagoa da Porangaba. Carni*.
nhou para elles cora o passo altivo
da garça que passeia á beira d'agua :
por cima da carioba trazia uma cin-
tura das flores da maniva que era
o símbolo da fecundidad.». Collar das
mesmas cingia-lha oL collo e ornava
os rijos seios palpitantes.

Travou da mão do esposo, e a im-
poz no regaço :

—Teu sanguo já vive no seio de
Iracema. Ella será mãe de teu filho!—Filho, dizeis tu? esclamou o chris»
tão em júbilo.

Ajoelhou ali o cingindo-o com os
braços, beijou o ventre fecundo da
esposa.

Quando ergueu-se, Poty fallou :
« A felicidade do mancebo é a es»

posa e o amigo, a primeira dá a-
legria ; o segundo dá força ; o guer-reiro sem a esposa é como a arvore
sem folhas nem flores ; nunca ella
verá o frueto : o guerreiro sem ..mi-
go ó como a arvore solitária no meio
do campo que o venlo embalança;
o fruclo delia nunca amadura. A fo-
licidade do varão é a prole, que nas-
ce delle o faz seu orgulho; cada guer*-

reiro que sahe de suas veias é máis
ura galho que leva seu nome ás nu-
vens, como a grimpa do cedro. . A-
mado de Tupan é o guerreiro quetem uma esposa, um amigo e multes
filhos; ella nada mais deseja sepâo
a morte gloriosa. ;''

Martim uniu o peito aopeito de Poty.—O coração do esposo e do amigo
fallou por tua bocea. O guerreiro hran-*
co; ó feliz, chefe dos Pytiguaras,; se-
nhores das praias do mar; e a fe»»
licidade nasceu para elle na terra das
palmeiras, onde rescende a baunilha,
e foi gerada do sangue de tua raça,
que tem no rosto a cor do sol. O
guerreiro branco não quer mais outra
pátria, senão a pátria de seu filho e
de seu coração.

Ao romper d'alva Toty partiu, paracolher as sementes de crajüru' quedão a mais bella tinta vermelha, e
a casca do angico de onde sae acor negra mais lustrosa. De 'caminho
sua flexa certeira abateu o pato sei-vagem que planeava nos ares : e elle
arrancou das azas as longas pennas.Subindo ao Mocorij^ ràgiíu a inubia.
A refega que vinha1 doWar levou lou*
ge o rouco som. O búzio dos pes-cadores do Trahiry, e a trombeta dos
caçadores do Soipó, responderam.

Martim banhou-se n'agua do rio, e
| passeou na praia para secar o corpo
ao vento e áo sol. Ao seu lado ia
Iracema e apanhava o âmbar ama*.
rello, que o mar arrojava. Todas as
noites a esposa perfumava seu corpo
e a alva rede, para que o amor do
guerreiro se deleitasse neila.

Voltou Poty.
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Antes do impedimento do escrivão
proprietário deste lormo, Francisco d'A*
breo Barros, entrou no juisado muni-
cipal o Dr. Francisco Rodrigues Lima
Bsstos, e poucos dias depois de ter en*
trado om oxorcicio, uomaou pia es
crivio a Jaão de Souza Duetos, que
alem do imj ter osrequizitosnecessa*
rios preteria o direito do outros cida-
dios habilitados, que por direito de-
viam ser preferidos, bem como o es»
crivão, Adriano Gomes di Rc»ha, que
servia este lugar assim eomo por suas
habilitações por ja ter servido Oslo lü-
gar, os tenente Manoel Joaquim (PAI-
buquerque Cavalcanti e Joaquim Ta
vares da Silva Campos, e o alferes Luiz
Pereira Tilo Jacon.e, que aqui servirão
em vaga do escrivão proprietário , c
sempre forão bem acolhidos petas pors
tes sem que huuvossom da pirto dos
pretondentes reclamações, queixas, ou
denuncias contra elles. Antes pêlo
contrio merecerão os mais dislinetos
louvores pelo bom zelo e comprimen-
to de soos de»erss.

Hoje depois da nomeação do esori-
vão João do Souza Duelos, vivem as
partes assombradas, apparecem rocia-
maçõis e queixas dos prejudicados
contra este escrivão pernnie o juiz que

nomeou, pelos abuzOs o provanca*
ções, e excessos na arrecadação que
lho dá o regimento.

Foi assim quo tendo corrido uma
acção criminal contra o alferes João
Leito da Silva, recebeo este do mesmo
dinhero com escanda'oso excesso so-
bre o que marca o regimento como
consta do recibo por elle passado ao
mesmo alferes, e assim também de
Carlos Pereira de Alencar, quo tralan-
dó de questão igualmente fora por
parte de seo pai, dMle recebera du-
zentos mil réis a titulo de custas apro
viitando^se assim da boa fé e falta de
conhecimento daquelle indivíduo, e
além d 'outros muitos que re-
clàmáo igualmente contra o mesmo es-
crivao.

E' aqui geralmente sabido que este
escrivão tem feito i ntimações falças,
como bem em dias do anno passadoelaborou uma dentro desses autos da
appellação do alferes João Leite da
Silve, ém que era procurador o Dr.
José Gonsolves de Moura,

!' airjda por demais sabido que es-
te escrivão ó aqui conservado, como
que a capricho para cer'os e deter-
minados fins, que não é mais e nem
mejèós do que passar certidões falsas,
e^embaraçar e diílicultar as proten-
çoès bem entendidas d'aquelies que
nfa .são da grei do juiz que o no-
raeéü. Este homem, como disse, a
rém|de não ter os requisitos legaes,
aceresce méis que é aceusado pelavoz* publica, e até pelo seu própriosogro de ser mentiioso, traficante &.

Primos a 6. Exc. o Sr. presidenteda IproVincia que do modo que c<au-
berfesm suas attribuições, por amor
,da, ,misera qrphanda^ey^e de outros
inui^síque de quando em quando
recorrerem a este foro, mande o jui?.maA|çÍpal pôr um paradeiro a este
esçr^àjij que tão alto se ostenta nos
cumprimentos dos seus deveres.

tiilã ,do Saboeiro 1 de fevereiro
de *$66:,fe

h:Mm iets pade&mles.

figura stjmiire ealá passando. A sua subida ao tncoito foi eco pegaram na vela, neermdeniu ua o
o que vós? Mares, rio*, arvore?, llhídn mui favoravelmente, o cem as^mlloearam-ua diante da imagem de¦ • ' ; 'mais legitimas esperanças, [Nossa Senhora.

—— Puzeram^o de joelhos, o encostados
Uuandn ia a Pari/, o liu.ido rei dal um no uulro, tn\oe.iran em seu au-

Bélgica, gaitava de conservnr-su in«|xiii» aquella que nunca so invoca de-
vognito e do viver noquolln capital;balde.
como simples particular. j Uma operaria quo morava defronte,

Um dia foi oo caíó do Holder quo tendo um lllho doente, levantou* so
é frequenlado pelos olliciaos do exer

ros em continuas cre»i*Qiitei, o min*
guautus : os rins sempre correndo :
as arvores sempre rouiuvlaiilo-so, ora
succm, ora lloridai, ora murches: os
montes já forâo \ailo<, o os vallos jáíorlo luouius, ou campinas: os deser-
tos já forão povoados, o os povoadosagora, já furão desertos.

M is «íiti.t um especial para os povoaidos, por quo o mundo sâo es homens.
Tudo está fervendo em movimentos
quo ;i'/ib.íi), e comoção:, uns asa-
hir do ventre das mães, outros a en-
trar uo ventre das sepulturas : aquelles
cantào, d'uli a pouco chorão: ost\iu-
tros chorão d'ali a pouco cauláo : aqui
*o ustá enfeitando um vivo, parcele
meia «stíio amortelliaiido u ii defunto :
aqui tontractáo, acolá distiactão : aqui
conversão, acelá brigão : aqui estãoá
mosa rinde; e farlando-so, acolá es-
tio no leito gemendo o que rirão* e
sangrando-se do quo comerão. D'aquel

cito.
Estavam oeeupsdas Iodas ns mo/as,

mas como um uma uão visão uiah do
que um indivíduo, pediu* lho licença
Sua Magestade para a oecupar junta*
mento com ellc.

—Pois não, disso o ofllcial, dando-
lhe lugar corlozmcnle.

Depois parocendo-dhe vôr no rei um
militar, accrosconlou :

—O senhor, pelo que me parece,lambem veste farda.
—E' verdade.
—Também ó verdade; a minha gra*

duaçào é muita alta.
— Pois então, meu general, porque

do certo ó com rim general, que tenho_j ._.-._. . _ _ .j  . -, _ ...... .. _..... ..._ n. ........ , 
-j.. .vi...V

la para poria dentro, ouvem a palavra a honra do filiar, peço perdão do meu
de Deus : d'ella pira fora apupáo os in tor rogatório.
que passão, c dão-lhes v'a. Lá vai —Goncral...,sou iniis alguma cousa,

. í"iií'j
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,;H; Tudo Paaaa
Oh quanta verdade ó que a figur8

d'este mundo sempre está passando, **
nós com ella. Dos sábios, e justos,diz lsais que vôm a terra de longe. Ora
vêm, cá alma minha, faze por ser sa-
bia, torna as azas da contemplação, e

um no seu coclie com os pós sobre
tela e veludo ; atrai das rodas vai
um pobre nú e desculso. E que tur
ba-multa ó aquella, que vai cobrindo
os campos do armas o carruagens'?
E' um exercito, quo vai a uma de duas
cousas, ou a morrer, ou a matar. E
sobro que ? Sobre que dous palmosdo terra sâo do cá, e n.it» sâo de lá.
E quo arvores sào aquellas, quo vão
voando polas ondas cora azai de pana 1
São navios, que vão buscar muito
longe cousas que piquem a lingua para
corner mais, cousas que alageru a
pelle, cousas que alegrem os o!h >s,
ido ó, espécies, sedas, ouD, etc,

Olhae o trafego ! tudo ferve, Uido se
muda por instantes Se divertira os
olhos, d'ali a nada tudo achareis virado.
O rico jí ó pobre, o mechánicoja ó
fidalgo, o moço já é velho, o são já
é enfermo, e o homem já é cinzas. Já
são outras cidades, outras ruas, outras
linguagens, outros trajas, outras bis,
outros homens... tudo passa !

——— .ii ii»

Leopoldo Luiz Filippe Maria V clor,
chamado ao throno da Z?e'giea sob o
nome de Leopoldo II, nasceu em 9
de abril de 1835.

Durante o reinado de seu pai, tinha
os seguintes titules: príncipe resi,
duque de Barbante, duque de 5axonia
e commandante honorário do regi-
mento do granadeiros.

Em 22 de agosto de 1853 casou

disse o rei com modo jovial, sabo
rcando o seu café.

O ollifia! pensou que havia gracejo
no caso, e começou a carregar o so«
brmlhò.

IWslo entrou no café outro indi vi-
duo que saudou cora profando respeito
o interlocutor do ©fficiál, e so pOz a
conversar com elle em voz baixa.

Entretanto o official percebeu a pa-lavra: Sire (senhor), o fLou mu.lo
embaraçado.

O roi que notou aquelle embaraço,
lovántou»se para sahir com o recen-
chegado, e disse o ollicial :

—Agora já sabe qual ó o wou uni-
formo. Se quizer conhgccr-mc melhor,
vá a Bruxellas na primeira oceasião
em que esteja com licença, e achar-
mo-ha sempre prompto para couversar
comsigo, de cnpo na mão, para bo-^
herraòs á saúde da França quo muito
preso, c á gloria do exercito francez
que admiro.

Urra pequena vela offerecda d Nos-
sa Senhora.—Dous pobres velhos, mas
rido o mulher, viviam com extrema
pobreza em um miserável quartj, pelo
qual pagavam quatro mil réis poranno !

n«'ia noite para dar-lhe tgua, o
olhando pela janella viu luz no qua-linho dos velhos; conhecia-os pouco,e apenas os cumprimentava quandoos encontrava.

—Aquelles velhos eslarão doonlss,
disso comsigo ; o levada uáo sei por-
que iustinclo, foi a morada delles,
empurrou a poria...que doloroso o>»-
poctasulo!...
Os dous infelizes desfallucidos de Ira-
que/?», mais pareciam estar de bruço
do que de joelhos dianlo dj imagem
da Mãi do Salvador. Confessaram a
sua miséria.

A caridosa visinha correu á casa,
foi buscar um caldo o um pedaço do
pão, dou»Íhes de comor, abraçou os
o consolou os.

No dia seguinte foi dar parle ao
cura o ao presidente da conferência
de S. Vicente de Paula.

Ambos foram irnined ia lamento á
casa dos velhos, o roprehendendo.os
aíTectuosamonte, por náo terem recor-
rido á elles, deram tudo o que se
fazia necessário.

Para complemnto da beaçáo, ai-
guns dias depois, uma pequena he.
rança coube-lhes por morte do urn
parente, o d'ora om diante livres da
miséria, os infelizes velhos contavam
a quem queriam ouvir o soecorro
verdadeira mente milagroso que da
torna mãi do Deus receberão;

Se não fosso a pequonina vola, ou
aalos so não 1'o>sj a confiança de
Maria, que lhes suggerio a idéã de
accender a vela, a boa visinha não
teria vindo em seu soecorro, o elles
teriam morrido antes de chegar a
pequena herança.

Tabaco.—Desde que appareeeu aliberdade do tabaco observam-se re-
petidas vezes tão bons episódios, que
por os julgarmos de inten.ssfl, jassasmos a narraUfis*

Entra um sujeito n'um estanco.
Píote*sc que o sujeito leva as botas

rotas, muito unto sem sal na golla da
casaca, e uroa camisa tnchovalhada.

Entra e pede :
—i harutos de vintém.
—Eüsos.
Se ó casado, contentasse com dous

e sahe.
Entra outro sujeito no mesmo es*

lanço; mas osie é janota.,.aceiado...dandy e ridicdo desde a cadeia de ouro
francez, ató a bota biqueita envernis
sada.

Entra e pede :
—Charutos do pataco.—EiUos.
E dâo.-lhe a mesma caixa dos devinlem.

Muilas vezes deitavam-se sem ceiar,
e lambem muitas vezes tinham passadodias com um simples almoço de pes-simo café.

„ • r, i Com'' tivessfim em oulros temposcom a duqueza Maria Henriquetn Anna,(possuído alguma cousa, tinham vergo-archiduqueza d'AusiriB, nascida em 23]uha de dar a conhecer a sua pobreza,de agosto de 1836, filha do archidu-. Um dia, porém, era sabbado, acha-
que José Antônio João, palatino deham-so sem dez rez, sem comer de"unt'r,a- natreza a!guma.

D*este matrimenio nasceram tres A mulher estava sem forças, eo
ii • t marido doente de cama.IfeMana Luiza Amoha, duqueza de O dia passou-se em agonias, e che-Saxonia, nascau ern Bruxellas aos 18jg0u a noite sem que tivessem comidode levereiro de 1858. Inada.

2.o Leopoldo lernando;Elias Victor j o oMpsVate.se em chorar o rezar, j 
" 

oTômcm saheAlberto Mana, conde de Ha.naut, du. 0 dia de domingo ainda foi peior. Entra outro

3.» Esfe Clo,iMo LUi,a IfcM^^ e f6ta d'^"
minia Maria Carlota, duqueza de Sa, voltou para casa mais fraca e desanU I ^-Charutos dos melhoraxoma, nasceu em L-icken, em 21 dojmada do que nunca. í 

LDaiüí0í> ú0:> meltioresi.
maio de 1864. Haviam quarenta e oilo horas queO rei Leopoldo II, conta 30 annos;não comiam cousa alguma.
d6J.d8c3!V ' 

—Deus nos abandona, minha po-1INao lhe falta experiência para di | bre mulher, vamos morrer desta vez jrigir os negócios da Bélgica, e estn- disse o \eIho. i
dou ao lado do seu pai o mechanis-j A pobre velha nada respondeu ; mas * ,,,„« í^.-,a, a ™uw mr umamo das insUlui^oes e o caracter dojpassado algum tempo levantou a ca= rua, vê um prédio a conslruirsse compovo *-'iga. beca, e como que animada por uma janellas gothicas ?Visitou a índia Oriental e alli per-:inspiração disse ., -Aquelle prédio ó do Ruas?manaeeu alguns mezes. „Meu amigo, invoquemos a Nossa -Nâo, senhor, é de um estanqueiroTambém percorreu o Lgypto. Senhora ; ella é a consoladora dos af. Passa um homem velho iunto aHa poucos annos inspirou-sériosjflictoç, o o refugio dos que soffrera ; * nòs, pede*nos esmola,cuidadosa seu augusto pa. a saúde j ella nos salvará. Tira, pois, alli da j -Quem é este homem ?

pP"nc,Pe' r A n . |gav^ta uma|pequenina vela q' me re ta. —Foi coronel de cavallaria no temuoPorem o clima do Oriente exerceu j Vamos accehdèl-a diante'da imagem! de outro governo. ^

EiUos.
—De quantos são ?
—De tostão...
E no fim são os de vintém.

Prova real—Vai a gente por uma

. • ~ r~r ~  «»ww.i:...jouim üoutíüuyi-a aianie aa imagem; ae ouiro governo.uma influencia iavoravel na sua cons* (de Maria, e ella ha de vir em nosso' Vemos uma carruagem muito rica
n;dn°' * (*u soeccorro. —Olá 1 de quem ó aquelle trem"?

ILE6IVEL
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manteiga o um ín hio nl-t eafií só.
—Quem o esto moço ?
Fui nomeado amonuonso do ihesm

ro.
Voso um bnita*monlei, quo mu

[loira o luo a cartinlp,Indíe|da |Ho eaçsila. O opulento marquez possuo a qu«m »ab dér pólos dez horas daliol empregado da v|a torroa, a qual ali oxloiisn. propriedade o uma grande .»«.,i... u*.» dias 20, 27 o 28 do moz

poças o suboraijus om montes, o dis,**
—litioii) o aquollo ?
—E' habilitado.
—Habilitado!! !...
—Sim, pata vender labaco
O sonso coinmiim que rotnnienlo

estas verdades.

Um gentlman perdoa o seo cão au
atravessar um dos parques de Londres:
o cão ora robusto, vigoroso, linln bons
demos o optiiins pomas.

O genllman imaginou a principio ijuü
o cão vol ti ri i a casa do seo dono, o
por isso não lhe deu cuidado a sua au-
zencia. Mas o liei /M não dava signol
de si, o o seo dono vio*so obrigado o
fazer o quo o »> Londres ó -.costumo fa-
zer-so qu.'»n lo so quer achar u o cão
perdido, o a pissar roviSh is loj is do?
uegocianles de cães.

Depois de duas o i trez visitas feitas
a ostes negociantes do corne canina,
acabou por descobrir encerrado nruma
gaiola o pobre fíob.

—Quanto qiereis por esse cão ?
—Cinco libras.
—Pois bom, amanhã virei buscai* o.
—Mas, senhor, não posso esperai

aló a manhã, a não ser quo consintaes
om adianlar»rae uma parlo do preço pe
dido com garantia.—Quanto querois ?

—Duas libras.
—Pois bem ! levarei o cão bojo mes-

mo, e não vos hei de dar nem real.
üm guarda de polici i passava n'esle

momento na loja , o o genllman cha-
mou-o.

—Este cão pertence-me, e se que-reis convencer-vos disso abri-lho a por-
ta da gaiolla 

"*¦•
—Ha mais de seis meznsque o cora-

prei, disse o negociante, o dei por elle
quatro libras.

—Abri a gaiolla, disse opoliceman.
A gaiolla abrio-se, e o cão foi alegre-

mente lamber as mãos do soo dono.
—Insistis om afirmar quo o com pas-

tes a seis mezes, e por quatro libras ?
Perguntou o genllman.—Sim, insisto,tdisse o descarado ne-
gociante.

O genüman designou este ao cão com
o dedo e gritou-lhe :

—Bob, agarra ahi !
O cão arrojou-se sobre o seo car.-

coreiro, rasgou-lhe o facto e ia saltar-
lhe ao pescoço. .

—Desde quando se acha este cão
em vosso poder e quanto destes para o
haver ?

—Ha oito dias que dei por elle trez
mil réis. Mas, pelo amor de Deos, cha-

nu. MUfi cuijwbi-14 ii»i Mpim « hwo*: «cilclolnnc A wU „0 mmnl M j, „,,,, s„gujnlt, » 
„;„„ 0||)«QuuridaAíi-M^IIujo uãolnexer- aI iri»ativ4 q fón0a mm dVraJtfO. 0 íorojro junto a povoação do Moeejsnalias ci.io.\ü«jiaq.». lor eotnjgo para passar- filho do Sr. Salamanca tomando o pn-;com casa do mondo do tolha o taipadido a serio, como uâu podia doixar o uma casinha do palha, londo divorwu> o tomar, disso ao goueral Prim, quo.sas fruetoiras o plantação do mandiocalambem o acompanharia á caçado. Mal jnova, perlenconio ao falleoido Manool

ponsavam, porem, o inarquoz, o sòUiJPerreira Gouçalvos, o avaliada no seuI lho a caçada que ora. Munido do or-|respectivo inventário pula quantia dodera do br, Salamanca,o general Prim quatrocentos mil reis. E porquo cbe-apresentou-se um Aranjuèz, escolhe guo.ao conhociraomto do todos, e ai-42 cavallo» das civalharicas do St. logar uáo possáo ignorancio, mandoiSalamauco, o foi assim arranjado o bom lavrar osto edital, alllxa-lo no logarmontado, com outros amigos tomar j do costumo, o publicado pela imprensa,
í parto ua revolução. Dodo o jia.ssado nesta cidado da For

aqui ler comigo para pamos uni dia do nuior. Do
« Teo Viwtavo »

A carta não ora dirida ao marido,
como so \ú.

A joven esposa iho disseru na véspera
que tinha ido fazer ruvisias.

A probidade do empregado dou lugar
uma processo poro divorcio.

mai o vosso cao i
—Bob, larga. Eu bem vos tinha dito,

que não daria um real pelo cão... Toda-
via ahi tendes os trez mil réis que des-
embolçastes, e dai graças a providenciase tendes as caneílas intactas.

Cada vez mais ^o6/'tí.=Lamartine
Jacaba de dirigir aos seu* amigos a se-=='= jguinte circular.

A probidade pode as vezes cauzarl a Sr.—Próximo já a ver-mo liberto
graves transtornos conjugaes. dc-s compromissos que me rodeiam,

A joven espozà de um rico banqueiro vitírami dois terríveis contratempos
de Paris observou-lhe, ao regressar dej destruir-me os planos. A Inglaterra,
uma excursão campestre, que tinha a0 reconhecera legitimidade da mi*
perdido a sua carteira de lembranças. nhíl _divida Para com elIa» exisrò re*

O marido recebeo no dia seguinte a
visita de um empregado do caminho
de forro por onde tinha ido e vindo no
dia anterior a sua cara melado, o quallhe disse:

—Senhor Anacleto X.... aqui lhe
trago esta correspondência, que sua es-
posa esqueceo hontem n'um wagon da
via férrea de Versailles,

—De Versailles ? Vossê está bem cer-
lo d'isso !

—Certíssimo, fui eu mesmo que a
achei.

—E como sabe que pertence a mi-
nha mulher ?

embolso immediatò; por outro lado, o
governo do meu paiz, quo nunca juí-
guei ser-mo hostil, assumiu uraa atti-
tude incompatível com a delicadeza da
minha posição.

« Nada possuo no mundojilém dos
trabalhos da intelligencia, pára satista-
zer os meus credores». Reco ra men d o,
pois, estes trabalhos á sua amisade,
erogo*lheque assigne para as minhas
obras.-—-A/forno de Lamartine. »

O marquez de Salamanca logrado
pelo general Prim—Le-se n.i Corres*

1 pondeacía de Portugal:=Por uma carta quo achei dentro? Quando ha pouco o Sr. marquei' d?da carteira subrescritada para ella. | Salamanca foi a Madrid, voltando do-—Está bem; acceite esta gratificação! pois para Lisboa, o general Prim po-edeixe^me. (. diu-lhe emprestados alguns de seus

Exlraclaraos do um artigo da oxcols
lento revista • Annaíos da ginia civil»,
devido n ponna do Mr. Cha voa u dos
Roubos, engenheiro civil, os seguintes
esclarecimentos acerca dos trabalhos
da abertura do grande tnnol do monto
Chunis

Como 6 sabido, a abertura effoctuo-
so ao mosmo tempo em Bardonnocho
(lado da França) o Modano (''-rritorioitaliano); porern os pei furadores nesta
úlliiüa soeçáo .só foram empregados dois
annus depois de encetados os trabalhos
ora Bardonneche.

Apesar deslo atrazo, não so n >ta
uma dilTerença mui considerável enlre
a ext.uição das galerias nos duas sec-
ções.

No fim do anno passado, estavam
perfurados 2,7 0 metros do lado de
Modam», que apresentava a extensão

? total de 4,800 metros; faltara portantor 
{ainda 7240 metros . a abrir m rocha,

visto quo o tunUbj deve ter ao todo
1'2,220 metros.

O progresso modio, sendo de 4 me-
tros por dia, faltara ainda 1,850 dias
de trabalho para que as duas galerias
Cumiiiuniquom uim si rt se rouuam.

vEste calculo, tendo udo feito no dia
1.- de julho dó 186o, devürasse*lho
addicionar cerca de 700 metros, o quedá em resultado 5 kílomelros e meio
tuànel.

À alvenaiia segue de perto o dosa>
lerro. Exccutamsse 2ÍJ500 metros (re*vesti monto completo do pedra) do lado
do Bardonneche , e mais dé 2#000
metros (revestimentode pedras monos
abobadas que são tle tijolo , j em Mo»-
dane.

Actualmente, pouco se tom av-an^»do
em Modane, em conseqüência de se
haver encontrado um baxio de quartzito
que ó extremamente rijo; conta-se po*-rém «om urna compensação qaan-do a esta rocha sueceder o calcarão
massiço, cuja camada é avaliada n'uma
entenção de 2#000 metros pelos geo»
logos.

Em resumo, ainda são precisos cin*
co annos para o acabamento desta
obra gigantesca, cuja duração era
fixada, ao seu começo, em vinte seis
annos, e em 1864 em doze aunos,
e quo si se realisarem as ultimas
provisões, estará acabada no praso do
nove annos.

O Sr. Salamanca soube do logro noílaloza sob moo signnl o solló do juiz,sou palácio do Lisboa. Uns 17 do março do 1866.—Eu Vicente jKorroira Solozár, escrivão intorino doUemmlPnm.—Esto noiavol porso-j órfãos o escrovi.—
navel, hoje tão fadado por so haveri Manoel da Cunha Figueredo.
posto á testa da revolução do Hospa-j (t—3)
nha, começou a ser conhecido corno)
guerrilheiro liberal na Catalunha. \° 

bacharel Manoel da Cunha Figue*
\)\\\\\ passou a ser official do corpos '^lo, juiz dn órfãos do termo desta

regularos o deve uo sen notável va*i °^de da Fortaleza, por S. M. I.lor i) alta posição quo chegou.
E' general. _.« condo de Réus e l.«J Far«» 3«f»nr _;___ <imm«md» CasUIlejos, senador egra,,..L* C 

u9ag ^11?do Jo HospanhadoLíclasso. üogrí- qúepor.nKiejtós

C quel). G, &c,
i i

Faço saber nos quo o presunto vi-
noticia tiverem ,so ha do arromatar

iihíii.t.i ,;,¦><] i,-r--,. .1 * -"' 'v-,:i '""•-'uci polas onze horas da

JSSfSft «eáE-sSs s 2y-£rr:-rs=ii " " ujauuuu uui_,nranos; o avaliado no sn» ri>«nnci v«

mil reis. E para que chegue ao co*çitos francez o inglez.
«,«£;;:  . i'«-^iia, nnocimon o de todos, o a cear não

m^am i#a «SSS* sais
Manoel da Cunha Figueredo.

(1-3)

.. — •-- ~ .»w... oscrOvidar considerável fortuna. |
Tora, porem, o general Prim um go-!uio que lhe não consente conservarj

riquesas. G:ista como um dos grandes jdo mundo, e os meios avultadissiraos!
quo tem adquirido em diversas o im-f
porlantos comissões no serviço do Hos-1
paríiha, lerasso ido nas despezas e dos-1 .. _..„ ,
perdicios do uma vida faustosa e go-1 viuva do alferes Antônio Nogueira de

lUollanda Lima, e o padre Francisco

H I1UNCI0S.
=«D. Horculana da Silva Nogueira,

nerqsa. Pouco possuo. I» t - 
( Ext. ) I pedro da Silva Nolasco cunhado deste

f agradecem muito cordialmente todas.as
pessoas, que fizeram o piedoso serviço
do assistir á seu enterro,, e as con vi-
dam ao mesmo tempo para o aéto não
menos charidoso de ouvir a missa do
ercoiro dia que so tem de celebrar na
jathodral ás 5 horas da manhã d?

OSr. Inspector desta thesourariaufqUürU feií'a 2-8 do,corrente pelo ètòrno
manda fazer publico que lição traus.!rep0US0 de SUa a,ma".
feridas para o dia 5 d'Abril próximo

|| Í.ÍES

N. 19. dr

rm^sm^Èm^ÊÉái
as arromataçõôs, que hójti dovião ter vn Aihii7i?m m?' 

'A^vuifâih'

lugar, das obras do alvenaria para ^ 
ARMAZÉM-DE KAUMAHJJ-IR-

«onLc.nf, ,]„ ^An An e^J ihm9 & t-a na rua da Palmay-n.° 27ssontamenlo do gradil de ferro" dolT^i" "" '"" u°r ^.a,"i0:u- a<
passeio publico, ,üi, 'da capc,||a (lü vonde-so paoeiros coco fannh, detoati-
novo cemitério desta capital. Idl0ca de T10 b°a ^ual^nde por

Secretaria da thesouraria provWíal Wm 
C°T 

n' t - 
' 

, ndo Ceará 23 de Março de 1866 Kalkmann Irmão & C.»
O offioial

Luiz A nlonio Gomes Vianna
(1—3) -v-

OS DÕUS MEIOS BILHETES N.°
i— 4237 e 5494—da 5l.a loteria concè*

I elida pela Assemblóiaprovincial de Rio
N? 20. íL^ Janeiro, a favofdas Matrize o ál- '

jfaias da mesma proviucia, pertencemOSr. Inspector desla Thesouraria [ao Dr. Trajano Viriato do Medeiros.
manda fazer publico que fica transfo-j Fortaleza, 23 de março de 1866.
rido o dia 5 do Abril próximo a or-i J- Linhares: *!
rematação, que hoje devia tor lugar, Amorno Sevenno de Vasconcellos &de 5o libras de latao proveniente dejIrmão, vendem na sua loia na Feira*instrumentos de musica inulilisados,!Velha do lado do Sul n> «5 : fàzcn Iasvisto nao ter apparecido pretendente, com pequenas avarias d'àgua da*se porSecretaria da thesouraria provincial (menos de metade de sou justo vallor,22 do Março do 1866.

O official
Luyl Antônio Gomes Vianna.

O bacharel Manoel da Cunha Fic/ue^l
>_ •...• />- i \' t 

"ni

as seguintes |íazendas•; madapoláò,
chita, algudãozinho e lenços.

Continuam a vender outras, fazen-
das em bom estado por preço que não
desagrada o comprador. -

redo, juiz de órfãos do termo deHa\ SEGUNDO AS ORDENS VINDAS DO
cidade da Fortaleza, por S M. I,- Direclorrio,da Cear^lNorlh Brazil) Wáter
C. que D. G. &c., jCorapanj Limited, os agentes da mes*

[ma companhia fazem publico que osFaço saber aos quo o presente vi^iSrs. accionistas os quaes ainda restãorem, ou que d'elle noticia tiverem-a \ • "¦r<r\^r*--y« "'6^'^ «o suus icuj, uu quo u «nu uoiicia tiverem comEm seguida abno o banqueiro a car.1 cavallos de Aranjuèz, para, uma) que perante este juiz se ha de arrematai 0 depozito de dez schilings esterlino

I LE 6 I VEL



«yp#y»»l st*- - SmSí —hbbm naaaeaB»
por cadaecoão ou a entra ta do trinta nego Fornandos Pinheiro—Mova tiram •
shilings esterlinos ou A primeira; malica Francesa por E Soveno—Ma-
chamada nuol do Píosiituteur Primaire, on prin-cipós gonoraux do pe«tagogie, suifli

«Puu choix do livros a Pussgo dos

¦g,IT",f'iiim'.'." mMmmmimmml _____gi_M_J_tU_^_^_^_|_l^_^___fc_^_^_^_-___^______>

De quarenta shilings esterlinos
tudo já vencido desde alguns uiezes
dovem pagar os sous rostanNs, ATE1
O DIA TRINTA DESTE MEZ, o quoleda* ai acções sobre as quaes não
forio cumpridas ostas tros condições,
serio considersdas,oliminadas da lista
dos iccionislas depois do dito dia, sob
prrda dos pagamentos feitos por dopo-
zito pu por entra ia.

Ceará 93 de março do 1866.
Kalkmann Irmão &C.rf

Jl-3)
Livraria e Papelaria

18 DE

liai José de OliveiraJoaq
,\hAcaba dè receber esla livraria as se-

guintes obras:'(ji alnimeida Cornelio Tácito, tra-
duztdos em linguagem portugucza, p»r
Josó Liberato Freire de Carvalho. 2
vol. ene.

A Cruz nos Dous Mundos, ou a chave
da Sciencia pelo IV Roselly de Lorgues,
autor do Josus-Christo perante o século.
1 vol. onc.

O Gemo do Christianhmo, por Mr.
deChateaubriand, tradoeçáo de Càniiú
lo Castelio Branco, ornado «lo dez gra••
vuras em aço. 2 vol. eoc.

O Padre perante o Século. ( Verda-
deira historia universal de calbolicis
moj Em que finalmente se reduz á

mallros et dos eleves, cl d'iui précisbistoriquu do Peducationol du rinsiruc
lion primaire, por 4. Moedor—Cour
pratique de PodagOgte dostiuó OUX ÓIÒ8
vos-mailros dos écolos normales pri-maires et auz instituleur par /Jaligault—
Compondium Philosophim, por Lavor-
no«-l.ours Normal des Inslitiiteur.s-
Primaire.H ou diroctíons rotativas a Pé-
dui-aiiuii phisiquo, moral" et ilitollectu-
olle dans los écoles primaros par J.
M. dú Gerando—Manuel du 1'odagogio
ou Guido do PInstiluteur par Bernard
Overborg—Lo visitour des Écoles, par
M. Matier, inspoclour gónéral do Pu-
novorsitó—Livraria Romântica ou Nova
Bibliotheca das Damas, collecçáo do
20 romances ornados do numorosas
gravuras, oscolhidos dos melhores auc-
lorcs Alexandre Dumas, E Suo, Paulo
Foval, Júlio Jenin, IFalter .Seoll&c,
6 vol. ene—Oljrmpia uo Cleves, porAlexnidre Dumas 5 vol. eiu.^O Sa*
crosanto e ecumênico Concilio do Tren
to om latim o portuguez 2 vol. onc—
Üiclionnario des Sciences des lettros
et des arls—bíblia Sagrada iradu.ida
em portuguez segundo a vulgata latina
por Antônio Pereira de Figueiredo e
approvada por S. Exc. Rvin." o Ar-
cebispo da Bahia, 2 vol. illustrado com
gravuras sobre aço.—Mystica cidado do
(jous—Versions et Dialogues par Sa-
dler—Obras do Alvares de Azevedo—
Tradições e Pbantasias, por Andrade

líiPMUIOS 2I0S IMvaik !Kviir.!l",ri,,lV0 '''• ,:,,a,,,H i"",r-' moléstias dauuniiuii» du* UU.YSUS :|gtyg- p>|,f| dito adstringente elojaccAodoiles c mais pessoas ooér18®*1010 Chable ^^ &c-M»» ot tueiho.
, . ki \ t ¦ res quo so conhecem para dentas.lêem coutas cm abi rio ueslahua pfirfl lirar n,flmhfl8 do ™»»<sJ
Ki...*™......;.. i.iiii «« _..„„,!„__, ou,r,,8 n'"ita5i cousas que, por torna-i)r»gra|ilua que as maiiden»««.,., ammin.> „,„, i!„1|?„; „ao rt0
satíslazer.

EM CASA DE URUNN k C ¦ VENDE
so vinho «Io bordcaux

Saint Estepho
Ognae superior, ongsrratado, da

bem conhecida marca do Uandenburg
Fréros.

(1-3)

prociaie doa termos, i unidade das 2 v2 ?'l % -
partes, ao poder da demonstração, a S[f?,rar~Verdades « F'^s, collec
Lirniicanhilosonhi-.n^nln.n.v.n. Çao Je romances por Arnaldo Gama-magnífica philosophia, o gênio ene velo
pedico, as virtudes, os admiráveis
bemfazeres, a gloria e o triumpho cada
vez ihais brilhante da Igreja Única Ro»
mana em todo o universo, por A. Ma-
drolle. 1 vol. ènc.

Horas de Paz, escriptos religiosos
por Gamillo Castelio Branco. 1 vol. ene.

Grammatica Philoscphica da lingua
portugueza ou principio da grammatica
geral appliçados á nossa linguagem porJeronymo Soares Barboza. 1 vol. ene.

Aventuras de Thelemaco filho do
Ulysses, por Fenelon, Irad. do José
da Fonseca. 1 vol. ene.

Izabel, ou os Deslmados da Sibéria,
por Mm. Collin—Segredo dclriumphar
das mulheres—Digeslo Brasileiro—
Vandemecum Forense cora uma abro-
vinda exposição da lheoria do proces-so criminal, os formulários do todas

Ias acções cíveis ordinárias, sumrna-
rias, executivas e comminaiorias &e.

ATTENÇÃO
• Risradinhos próprios para roupa de

escravos o molro a 280 reis
Dito mais emeorpado 320

Vendo Salgado Souza «fe C.a
(i --3)

rooncionadaa, Tudo so vendo por proçosrozoavois.
Fortaleza 22 do março do 1860.

(1—V)
I w «*?vi

ESTA' SR ACABANDO
Riscadinbo de algodão azul o de qua-dros a 100 rs. o cova do ou 240

o metro, próprio para escravo,
vendem Salgado Souza & C.a

(1-4)

Pedro Josó.da Fonseca. 7.a ediçáo 1861.
Jl Jèryçàlem Lebertada, por Torquato

Tarse vertida em oitava rima. português
?a por Josó Ramos Coelho.
^j^^oiSniQ-.de .Sallustio, Subsidio do
Vim|iõ,. Orações principaes de Cicero,
s.ugjqi.d tfé, ÍUo Livio, Sallustio, Odes
«|a"|[wacio íiacce^, Cornelii Nepotis.

Catnecismól para os Parochos i vol.• émM . - ,... .. :,
1 U ¦ ¦ i j ti.- irf - . ir

(}l;J{fftoria de Napoleão Bonaparte, des-
de o seu nacimento até á sua morte
éWJi vol. orna dos d e d ez es ta m p a s e
o retrato de Napoleão.

Historia dé Carlos Magno o dos doze
Peires^de França 1 vol. ene.

. Tem igualmente um grande sorti*
mento—de livros em branco para re-.
Partições publicas e commercio—Ob-
jectos.úpara escriptorio—ípapel de pe-so, fantarie, almaço, floreste, do luto,
plU^ao^i f rtlso^llé; todas as qualidados—Fnvelôppes ^ajignsj de luto, de
co^s^qrtj^i^Qbreiaso iacre de todas
as ^u|íi((afle|p-Cartões de, visita, sim-
plest,^r|nÍ;os o, douiados,hricos o pra-toados para participação do casamento
com o> competentes envejoppes e obre
ias,—Artjgos .de desenho, aíbuns pararein|et««!«>lsto^ cai*
xas^jfe1; tintas/para desenho, tintas de
diversas . qua)idad«3s, lápis, pennas,canetís, tinteiros, canivetes, pastas de
todos os gosto—atlas—musicas para

I

por Josó Prospero Jehovak da Silva
Caroatá—Z)iccionorio do Medicina Do-
mestiça e Popular &c, por Langgaard.
3 vol. ene —Novo Secretario Luso-
brasileiro ou arte d'escrever com ele-
ganeia e perfeição toda a espécie de

trio Portuguez e latino, por ^T^™»1 
do Fogueteiro; Regi-

j_ n.j *. ?. Z „ i.¦ 1..'£. mento das custas;—Novíssima guia paraeleitores e votaulos; Manual dos nego
citntes; Collecçáo de apontamentos
jurídicos sobre as .procurações extra-
judiciaes &c, porJ. Al, da Trindade;
Novo Código do juiz do Paz; Código
criminal por Josino; Novo Advogado
do Povo; A Nova Heloísa ou cartas
do duas amantes: Resumo da Historia
do Brasil, e Grammatica portuguesa
pur Salvador.—-Curso de Direito Hy-
pothecario Brasileiro por Silva Ramos

Fazendas próprias para a Se-
mana Santa

Tem Salgado Souza «Sc C.a um c -
plelo sortimento e quo vendem
por preçosbaratissimoscomo sejâo:

Enfeiles pretos para Siase meninas a 1??
Grosdenaples prelo de 2:400 o me-

tro 3#20ü
Chailes de renda prota todos borda-
r dos mooo
/ticos cortes de seda preta avelu-

dados de 405? 7096000
Botinas de bom gosto de 3#500 a 4^500

(1-4)

ATTENÇÃO
Tara a botica do fallecido Ferreira,b(je do Pharmaceutico Pedro NogueiraBorges da Fonseca,chegou reco ri te men-le de Pernambuco além dfs tintas fóleo de linhaça o seguinte :

t Xarope e psstas de Nafé, dilas de
jujuba, pós de Rogé,pilulas de Vallet,dl,as§.frtncezas para sezões, ditas de»

aguçar candi, xarope de-

PARA A
SEMANA SANTA

piano. Tudo por preço muito commodo

Recebeo esta estabelecimento pelovapor t Tocantins > as seguintes obras:
í)irector do Juiz de Paz ou Formu-

lariode todas as acções que se dão nos-
se juiso, por Cordeiro—Compêndio da
Grammatica Portuguesa da primeiraidade por Cyrille—Historia Sagrada il-*' fiara

A' livraria de Joaquim José de Oli-
veira tem á venda um sorliriieiilo da
seguintes obras:

í.»
Manual do Christào devoto para as

missa e Semana Santa,coníissâo e prin-cipaes devoções para empregar o tempo
santamente, com o oíficio da Immacu-
lada Conceição.

Manual da Missa e da confissão, porRoquelte.
Hipanso ou officio da Semana San-

ta em portuguez com orações para a
confissão o sagiada communhão, visitas
das igrejas em quinta IVira santa.

Horas da Semana Santa, empregadas
na lição e meditação dos principaes
ofíicios e sagrados mysterios deste san-
lo tempo.

Officium Hebdomadfe Sanlío secun-
dumMissale&. Breviarum Romanum.

Manual dos olTicios da Semana San-
ta novamente traduzidos em portuguez
illustrados tom importantes notas bi-
blicas, liturgicas e raysticas e ora^õr-s

• I |)uiau vüSj

wCl/V

I
o

íf • Passaportes
ti

i:«crl|»foi'io de udwo-
niclii no Roelfe.

Os abaixo assignados ronti •
uuáo com seu escriptorio
do advocacia na rua do Im-
peradorn.°411.° andar, on-
do poderão ser procurados
para ns misteres de sua
profissão.

Encarregão-so de quaos-
quer appollações quer po-

y. rante a Relação do Districto,4 quer perante o Tribunal do
Commercio, e promeitem o
maior zelo o cuidado na
direcvão das causas que lhes
forem confiadas.
Recife, 1866.
Álvaro Cam.a Tavares da S.a
Dr. João Thomé da Silva.

"8S|SS

NOVIDADES
De seda preta o que ha de melhor

Sont embarques
Degorguráo preto do seda ricamen-

te enfeitados.
HníYáto» 1'rcloa

Para senhora do ultimo gosto.
Ciiitos Largos

Requicimos gostos, padrões, não co-
nhecidos nesta praça.

Gravai foliai
Modernas para senhoras.

Ballfles
Do gaiola para meninas de todos os

tamanhos 1:200 1:600 o 2:000
Luvas

De retrós pretas a
Luvas de seda preta a

llieo de Creche
De todas as laguras.
Fitas de seda, de todas as cores e

400
807,

|arguras. Soutacha &<?., &c
Fileies

Pretas enfeitadas com vidrilho a 600
vendo Bernaldino Plácido de Carvalho

RUA DA PALMA N.80.

OFFICIHA TYPCGRAPHICA.
Vende-se nesta oííicina o seguinte:

Instrada para uso da infância, pelo co» • Roquelte
a missa e confissão <fec, por

ti
io

li
?

fa, v 1

É

Procurações,
Letras,

Cartas ({'enterro.
Acha-se cm condições de lazer toda e qualquer obra

do seo gênero com acceio. perfeição e promptidaft.
P£Sft:ÇOS 1IU1TO COIIIIODOS.

.25RÜDÁB0AV1STAN.2 5

Irnpr. por José Carlos daS. Jalahy

4, &
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ilegível


