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VARIEDADE

Retratos a bico de penna.

0 MALDIZENTE.

O maldízente, á primeira vista, é
um homem como os mais.

Tem duas pernas, dous braços,
dous olhos, etc, etc.

O que é porém para admirar é que
tenha uma só língua e que seja ella
feita como a do commum dos mortaes.

A «diferença entre elle e os maist
está no uso que elle costuma fazer
delia, empregando-a tao somente em
maldizer do próximo, causando assim
damnos muitas vezes irreparáveis.

Mas com isso pouco se importa o
maldizente : com razão, ou sem ella,
vae atassalhando a reputação alheia,
sempre, em toda partp, sem respeitar
ninguém, nem mesmo aquelles, a

quem o prendem laços de parentesco.
E o que mais é : mais ieih de que

aquelle que falia só de cousas apro-
veitaveis, o maldizente sempre tem
certeza de encontrar auditório bene-

FOLHETIM

Historias extraordinárias
POR

Edgard Poe

Aventura sem igual de um certo Hans
Pfmll

Com um coração cheio de
fantasias delirantes, das
quaes sou o capitão, viajo
pela inmensidade com uma
lança de fogo, em ura
« cavallo de ar »

(Continuação)

No entanto, quando voltei a mim,
as minhas sensações nao eráo tao
extraordinariamente dolorosas, como
eu devia esperál-o. Na realidade ha-
via muita loucnra na contemplarão
plácida com que eu olhava a minha
situação. Levei em primeiro lugar as
mãos aos olhos, e admirado, pergun-
tei o que podia ter feito inchar as
minhas veias e ennegrecido as mi-
nhas unhas. Depois examinei cui-
dadosamente a minha cabeça, saccu-
di-a por diversas vezes, e apalpei-a
com uma minuciosa attençao, até

que tivesse adquirido a certeza que
ella nao estava, como eu o suppuzera
a principio, mais grossa de que meu
balão. Depois, com o costume de
um homem que sabe onde tem as ai-

gibeiras, apalpei os bolsos das calças
e vendo que eu perdera a minha

^olô;,;( que o escuta com attençao e
afcé o incita a faliar, contradizen-
do-ò dè propósito, afim de obrigal-ò
a procurar provar o que adiantou, o
que sempre consegue mais ou menos,
apoiando-se com o testemunho de
pessoas ausentes e muitas vezes res-
peitaveis, que nao receia involver
em suas mentiras.

O typo no entanto tem suas va-
riedades, que procurarei descrever,
e que dependem da posição que elle
oecupa na sociedade.

Aquelle que tendo calcado aos pés
todos os sentimentos de honra e de
dignidade, nao pôde.mais descer na
escada social, falia desabridamente,
de tudo e de todos, e pouco se im-
porta que chegue aos ouvidos de suas
victimas o echo de suas calumnias.

Está por assim dizer fora da lei, e.
ninguém desceria a tomar-lhe uma
satisfacçao com medo de sujar-se.

E' maldizente por calculo: nao
tendo mais jus, por seu comporta-
mento, ao respeito de seus semelhan-
tes, quer impôr-se pelo terror que
inspira, o que quasi sempre consegue,
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caderneta e o meu guarda-palitos, es-
I. forçei-me para explicar sua desap-

pariçao, e, nao podendo conseguil-o,
experimentei uma viva contrarieda-
de. Pareceu-me então sentir uma
dôr aguda no tornozello do pé es-
querdo, e uma obscura consciência
do meu estado, começou a despon-
tar no meu espirito.

Mas, — cousa extraordinária, —
nao experimentei nem espanto, nem
horror. Se resenti uma emoção
qualquer, foi uma espécie de satis-
facção pensando na dexteridade que
me era precisa para sahir de tao
singular alternativa ; e nao duvidei
um só instante de poder salvar-me.
Durante alguns minutos, fiquei mer-
gulhado em profunda meditação.
Recordo-me distínecameute que aper-
tei os lábios por diversas vezes, que
puz o index ao lado do nariz, e que
fiz todo3 os gestos e caretas que cos-
tumao fazer aquelles que, sentados
a seu gosto em uma boa poltrona,
meditao sobre assumptos impor-
tantes.

Quando julguei ter reunido as
minhas idéas, levei, com a maior
precaução, a mais perfeita delibera-
çao, as mãos atraz das costas, e
desprendi a grossa fivella de ferro
que segurava a cintura de minhas
calças. Essa fiv-illa tinha trez den-
tes, que, achando-se um pouco en-
ferrujaclos, giravão com alguma dif-
ficuldade. No entanto, com muita
paciência, consegui collooal-os em

obtendo de uns e de outros, favores
arrancados pelo medo.
7xPertence á segunda cathegoria
aquelle que naò tendo em que em-
pregar o tempo, leva a passear em
casa de uns e outros, e baldo de re-
cursos para poder sustentar uma con-
versação, ou emittir e discutir uma
idéa mais ou menos razoável, con-
tenta-se em narrar o que vio e ou-
vio em casa do visiuho, tendo no
entanto o cuidado de florear o caso
e de o acompanhai de observações
mais ou menos malévolas.

No fim do dia, o facto que elle
principiou a contar de manhã, aca-
bou por tomar taes proporções que
a pessoa que o ou vio em primeiro
lugar seria incapaz de reconhecel-o.

Não sei se esta espécie de maldi-
zentes tem consciência do mal que
causa; em todo caso o mal existe,
a semente está lançada e a planta
progride com incrível rapidez.

Passemos á uma outra espécie das
mais perigosas.

A ella pertence o indivíduo que,
nao sendo conhecido por fallar da vi-
da alheia, atira como que a esmo uma

anglo recto, e vi com alegria que
[ se mantinhão n'aquella posição. Se- *

gurando com os dentes essa espécie
de instrumento, tratei de desatar o
nó de minha gravata.

Fui obrigado a descançar mais de
uma vez antes de conseguir reali-
zar essa manobra ; consegui-o afinal.
Km uma das pontas da gravata
amarrei a fivella, e, para maior se-
gurança, enrollei a outra extremi-
dade no punho. Erguendo então o
corpo, para o que foi-me preciso
desenvolver um prodigioso esforço
muscular, consegui á primeira vez,
atirar a fivella por cima da bar-
quinha onde ficou presa, como eu o
esperava, na borda circular do remo.

Meu corpo fazia então com a bar-
quinha um anglo de 45 gráos mais
ou menos ; mas nao se deve enten-
der que estivesse 45 gráos abaixo da
perpendicular ; longe d'ahi, eu es-
tava sempre collocado em um plano
quasi parallelo ao nivel do hori-
zonte ; pois que a nova posição que
eu alcancei tinha empurrado o fun-
do da barquinha, e eu me achava
em uma posição muito perigosa.

Mas, suppondo que, no principio,
quando cahi da barquinha, eu tivesse
cabido com o rosto virado para o ba_
lão em lugar de a ter virado para
o outro lado, como estava então,—
ou, em segundo lugar, que a corda
por onde fiquei preso por accaso
estivesse na borda da barquinha, em
lugar de estar no fundo, — com-

palavra em desabono^dev-qualquer?
sempre de
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um seupessoa, quasi
amigo.

Por exemplo
Ouvi hoje uma cousa que me

peualisou em extremo e á qual não
ouso dar credito ?

O que é ? pergunta um dos cir-
cumstantes.

Conhecem F... esabem que sem-
pre gozou da reputação de homem
honrado. Pois bem ; encontrei hoje
um indivíduo que o conheceu em
X.... e que pretende que elle sahio
de lá por causa de algumas genti-
lezas que nao o abonao muito. Eu
não dei, nem dou credito a semelhante
cousa, e se fallo nisso, e só para mos-
trar que nao ha quem esteja livre
de uma calumnia. •¦"

E lá se vae o indivíduo levar á ou-
tra parte o boato que acaba de in-
ventar.

Depois de sua partida o caso ó com-
mentado e augmentado visto que me-
rece credito o seu autor, e todos pas-
são a olhar com desconfiança para
um homem que até então gozava da
estima geral.

prehender-se-ha facilmente que, nes-
tas duas hypotheses, ter-me-hia sido
impossível realisar semelhante mi-
lagrej — e as presentes revelações
teriao sido perdidas para a pôsteri-
dade. Tinha pois muitas razoes para
abençoar o accaso ; mas eu estava
tao estupefacto, que me senti inca-
paz de nada fazer, e fiquei depen-
durado, durante um quarto de hora,
talvez, nessa extraordinária situação,
sem tentar o mais ligeiro esforço,
mergulhado em uma calma insólita,
e estúpido bem e3tar. Mas essa
disposição de meu ser, desvaneceu-se
bem depressa e deu lugar a um
sentimento de Horror, de medo, de
absoluto desespero e de abstracçSo.
Na realidade, o sangue por tanto
tempo accumulado nas veias da ca-
beca e da garganta, e que me oc-
casionara até então--um delírio saiu-
tar cuja acção suppria a energia,
principiava agora a tomar seu curso ;
e a lucidez que me voltava, aug-
montando a percepção do perigo, só
servia para me privar do sangue
frio e da coragem indispensáveis
para me salvar. Mas, por felici-
dade minha, essa fraqueza nao du-
rou muito tempo. A energia do des-
espero voltou-me a propósito, e, com
gritos e esforços inauditos, atirei-me
convulsivamente e por diversas ve-
zes, até que emfim, alcançando a7
borda tão desejada da barquinha ca-
hi no fundo delia de cabeça parabaixo e quasi sem sentidos.*
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. se algum dia chegar aos ouvidos
dai victima que foi um seu amigo

qijtem principiou a desacredital-o e

qjiizer tomar-lhe uma satisfacçao,
e|te lhe responderá :

Véjao que ingratidão ! Se eu
té procurei defendel-o, e disse que

nao acreditava em semelhante cousa!
Ainda existem muitas variedades

mais ou menos nocivas, o fim é po-
rém sempre o mesmo.

Alguns tenho eu conhecido que,
nao tendo mais de quem fallar, fal-
lao de si próprio!... somente para
nao perderem o costume.

Em todo caso se o maldizeute é
culpado, mais culpados sao aquelles

que lhe dao ouvidos e o animão assim
a continuar.

Se todos os homens sensatos ex-

pdllissem de suas casas aquelles que
ahi vao despejar o seu veneno, muito
mais limitado seria o numero d'aquel-
les que só se occupao em maldizer do

próximo.
Isto porém nao se faz, porque sen-

timos um certo prazer em ouvir des-

prestigiar aquelles qué por qualquer
motivo julgao estar acima de nós,
sem nos lembrarmos que dahi a pou-
co também seremos victimajjdo mal-
dizente.

Outros assentao que depois de co-
uhecido um indivíduo, pôde elle fal-
lar o que quizer sem que d'ahi lhes

possa resultar damno.
Engano manifesto : se aquelles que

nos conhecem de perto nao ligão im-
portancia ás calumnias de que pos-
samos ser victimas, lavem um que
acredita nellas e nos retira a sua es-
timano momento em que julgávamos
poder contar com ella.

E além disso já um grande au-
tor o disse muito acertadamente :

— Calumniae, calumuiae, sempre
hade ficar alguma cousa.

Juiz de Fora, 16 de abril de 1878.
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NOTICIÁRIO

Em razão dos dias santificados desta
semana, nao daremos folha no do-
mingo de Paschoa.

Foi exonerado, a seu pedido, do
cargo de delegado de policia deste
termo, o tenente Philomeno José de
Araújo.

E' sempre com pezar que damos no-
ticia da retirada de autoridades como
S.S., que durante o tempo que aqui
exerceu o cargo quo ora deixa, não
nos consta sé tornasse merecedor de
ensura, e sempre procurou cumprir

cscrupulosamente os deveres inhe-
eentes a seu espinhoso cargo.

Costa-nos que foi nomeado dele-
gado de policia deste termo, o Sr.
Tenente coronel José Caetano Rodri-
gues Horta.

O Diário do Rio de Janeiro que ha-
via interrompido sua publicação reap-
pareceu na arena jornalística, sem
caracter político.

Sáulando o reapparecimento do
Diário o decano do imprensa brasi-

leira, enviamos-lhe os mais sinceros
votos de prosperidade e agradecendo
os números que nos forão enviados,
retribuímos com a remessa do Pha-
rol.

Ora, uma pessoa que chega a isto
j etiforca-se immediatamente.

:' 
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Dizia-se que era perigoso fallar, á
tarde, com o vice-rei conde da Cunha.

Um dia, em epocha de recrutamen-
to, prenderão o único filho de uma
pobre mulher. A desventurada mãe,
sem esperar pela manhã, correu ao
palácio do vire-rei e impetrou-lhe a
soltura do filho. Nao esteve o conde
da Cunha pelos autos e a mulher, ao
retirar-se, afliicta e chorosa, murmu-
rou:

Bem me disserão que nao viesse
d tarde.

Ouvindo-a, o vice-rei cahio em si,
chamou-a e ascrescentou :

Está bom, mulher, leve o seu
filho; lembre-se que, se tivesse vindo
de manha, talvez o caso mudasse de
figura.

Pergumtando um dia um curioso a
um padre do ermo : — o que fazia
Deus antes de crear o mundo, res-
pondeu:—Apparelhava o inferno para os
curiosos.

Le-sé no Diário de Minas:
Acaba de ser publicado no Diário

Official uma nota do Sr. ministro do
Império ao encarregado dos negocies
do Brazil em França, autorisando-o
a contratar o distincto engenheiro
Sr. Herdner para reger a cadeira de
mechanica aprlicada desta escola.

O Sr. Herdner é um antigo alum-
no da escola polytechnica e du minas
de Pariz, e achava-se empregado co-
mo engenheiro mechanico de uma
grande companhia de caminhos de
ferro da França ; já fez publicar nos
annaes de minas um importante tra-
balho sobre pontos novos de mecha-
nica e sobre as machinas a vapor.

A escolha do governo não podia
recahir sobre um homem mais dis-
tineto e habilitado para dirigir o en-
sino de uma sciencia, que deve ser
uma das mais importantes do curso
da escola de minas de Ouro-Preto.

A medida de S. Exc. mostra o in-
teresse. que tem por esta instituição,
que presta reaes serviços a provincia
Minas e ao paiz inteiro.

O Jornal do Recife,àe 4 do corrente
refere a seguinte tristíssima oceur-
rencia suecedida naquella cidade :

« Ante-hontem, áti8 1/2 horas da
noite, poucos momentos depois de ha-
ver entrado na igreja do convento do
Carmo, a imagem do Senhor dos Pas-
sos, trazida como de costume, da
igreja do Corpo Santo para a proci-
são que se fez hontem, deu-se no adro
daquelle templo um triste aconteci-
mento.

« O pardo Justino, rapaz de vinte
annos, liberto do mencionado con-
vento, que estava no campanário com
outros a fazer dobrar os sinos, cahio
daquella elevadíssima altura sobre
urna mulher de 50 annos e duas me-
ninas, uma de 12 e outra de 9 annos,
que estavão reunidas em um grupo
próximo á base da torre.

« A mais moçadellas, de nome Ma-
ria Bngida Bezerra e filha de João
Chrysostomo Bezerra, sobre á qual
cahio com maior força o corpo de Jus-
tino, ficou como achatada, entrando-
lhe o pescoço pelo corpo, quebrando-
se-lhe ambas as pernas, e sahindo-lhe
fora das carnes as pontas dos ossos.
Sua prima, a outra menina, de nome
Olympia de Salles Bezerra, assim
como a velha de nome Maria, ficarão
extremamente maltractadas, e tam-
bem Justino. »

nina se debruçava sobre o irmão, o
comboio apanhou-os a ambos, e lan-
çou-os, gravemente feridos, a grandedistancia.

A menina morreu logo, e o irmão
está em perigo de vida. Diz-se quenão escapa.

Acaba de ser condemnado á morte
em Anvers, Bélgica, um sugeito
chamado Mestag-, que depois de ter
matado sua mulher, cortou o cada-
ver em 193 pedaços, e em seguida
atirou as carnes dentro das latrinas
de sua casa, e os ossos n'um fosso
dos arredores da cidade.

Os magistrados observarão queMestag "não fez mais do que imitar
o crime commettido pela primeiravez por um criminoso chamado Bil-
loir ha um anno, muitos outros
assassinos tem tentado fazer desap-
parecer suas victimas pelo mesmo
processo.

Que bichinhos !

Um homem que tinha uma her- }dade, perguntando-lhe um seu ami- |
go, se lhe havia rendido muito na-
quelie anuo, respondeu :

— Trigo ainda venderei algum ;
porém, palha e cevada apenas bas-
tara para mim.

Le-se no Jornal do Recife:
Sepultou-se no cemitério publico

desta cidade, no dia 2 do corrente, a
parda Joanna Fiancisca Carneiro da
Cunha, moradora na freguezia de S.
José, que viveu somente cento e cin-
coenta annos 1

Aqui está uma historia curiosa que
pôde realisar-se muito facilmente :

Casei-me com uma viuva que, do
primeiro casamento tinha uma filha,
de que meu pai gostou e recebeu em
casamento.

Assim meu pai tornou-se meu gen-ro e minha enteada minha madrasta,
porque casou com meu pai.

.Algum tempo depois minha mu-
lher teve um filho, que foi o cunhado
de meu pai e ao mesmo tempo meu
tio, porque era irmão de minha ma-

A mulher de meu pai foi também
mai de um rapaz que era, ao mesmo
tempo, meu irmão e meu neto, p_r-
que era filho de minha filha.

Minha mulher era minha avó ; por-
que era mai de minha mai; eu era o
marido de minha mulher e ao mesmo
tempo seu neto, e como o marido da
avó de uma pessoa qualquer é o avô,
eii tornei-me avô de mim mesmo.

Foi nomeado 5o vice-presidente da
provincia de Minas-Geraes, o Dr.
Carlos Vaz de Mello.

Le-se no Districto de Aveiro:
Deu-se na noute de terça-feira

uma lamentável desgraça no funesto
sitio do Samonqueiro, próximo a es-
taçao do caminho de ferro de Es-
tarreja.

Tinha o guarda da linha naquelle
locai dous filhos, sendo uma me-
nina de 13 annos, encarregada porseu pai de fazer signaes ao comboio,
e um menino de 10.

Naquella noute eutavão os peque-nos esperando o comboio do sul, mas,
como este se demorasse seguramente
três quartos de hora, adormecerão so-
bre um dos rails. Passado pouco tem-
po a:ordou á pequena ao preseutir a
locomotiva, iembrando-se mais do
seu dever, do que do infeliz irmão,
correu presurosa á casa para trazer a
lanterna. Recordando-se porém, pou-co depois, da criança, correu á linha
para a tirar para fora. Tudo isto
como se pôde imaginar, foi rápido;
mas no momento em que a infeliz me-

Um monge italiano denunciava
um estrangeiro, porque elle sus-
tentava que o sol nao se movia.

— Então o senhor, dizia o frade
nao sabe que Josué mandou pararo sol ?

—- Pois bem, nao o nego; mas
pôde ficar sabendo que foi porcausa da ordem de Josué que nunca
mais se moveu o sol.

MM—,.!...-^.... "(-TIW---II- 
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A PEDIDOS
Ao Sr. tenente Philomeno

«José de Araújo
Retira-se de entre nós o Illm.Sr. tenente José Philomeno de Arau-

jo, tenente do corpo policial desta
província, coramandante do destaca-
mento desta cidade e delegado de po-licia do termo.

No dia 23 de setembro de 1876 SS.tomou conta do commando deste des-tacamento,e até o presente izento estáde qualquer censura, conservando
sempre o destacamento que aindalhe é subordinado, debaixo do rigorda disciplina.

Cercado do prestigio da força, nun-ca delia abusou, escudando-se sem-
pre na prudência e energia, — poisque sempre foi sua divisa de con-dueta.

Foi nomeado delegado do termo em
3 de fevereiro de 1877, e apezar de ser
este um cargo espinhoso, SS, soube
sempre sumprir seu dever de accordo
coma lei. .

Se ficamos privados de uma auto-
ridadecomo SS., enviamos os nossos
parabéns aos habitantes do termo de
Montes Claros, para onde vae pile
oecuparo lugar que aqui deixa, e
praza a Deus que aquelles que o subs-
tituirem, possao, ao menos de longe
imitar os seus actos. '

Um dos muitos amigos que SS.deixa aqui envia-lhe um aperto demao, e com a população desta cidade
lhe transmitte um adeus de despe-
dida e de saudade.

Juiz de Fora, 12 de abril de 1878

IiVTERESS¥~GERAL

Lista dos eiiLiduios qualifica-dos na freguezia de SantoAntônio do Juiz de Fora.

DISTRICTO DA MATRIZ

18 Quarteirão

Joaquim Rodrigues Pereira Júnior,
31 annos, s. lavrador, sabe ler, filho
de Joaquim Rodrigues Pereira, 400$.

Joaquim Camillo de Oliveira, 30
annos, s. lavrador, nao sabe ler,
ignora-ss os pais, 2001-

José Justiniano das Chagas, 28 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 1:0001

Joaquim Mendes Ferreira Campos,
34 annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 600$.

Joaquim Pedro de Carvalho, 42
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Joaquim Pereira Marques, 41 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 2001

João Pedro de Mello, 58 annos,
viuvo, lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 1:0001
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João Plácido Rodrigues Valle, 34
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 1:000$.

JoBo Bento Affonso, 43 annos, c.
lavrador, sabe ler, ignora-se os pais,
200$. Mudado para o Rio Novo.

João Carlos Machado, 43 annos, c.
lavrador, sabe ler, ignora-se os pais,
600$.

Joaquim Luiz de Souza, 52 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

José Ayres Monteiro de M. Lima,
40 annos, c. lavrador, sabe ler, f. de
Francisco de Paula Lima, 2:000. Mu-
dado para o Rio Novo.

José Augusto Ferreira, 43 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

Joaquim Augusto Ferreira, 33 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$. Não existe na Parochia.

JoáéBibiano Rodrigues Valle, 42
annos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 4:000$. Fallecido.

José Mendes Ferreira, 50 anuos, c.
lavrador, sabe ler, filho de Joaquim
Mendes Ferreira, 2:000$.

José Augusto de Resende, 41 an-
nos, c lavrador, sabe ler, filho de
José Ribeiro de Resende 4:000. Mu-
dado para o Rio Novo.

José Bernardes Vianna, 72 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

José Manoel Pacheco, 38 annos, c.
lavrador, sabe ler, filho de Antônio
Manoel Pacheco, 4:000$.

José Maria do Nascimento, 77 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$.

José Oezario de Miranda Lima, 34
annos, c. lavrador, sabe íer, filho
de Francisco de Paula Lima, 2:000$.
Mudado para o Rio de Janeiro.

José Bazilio de Lima, 38 annos, s.
feitor, sabe ler, ignora-3e os pais,
200$. Mudado para o Campo.

Justiniano Bazilio de Lima, 37
annos, s. carpinteiro, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Lino Custodio Guimarães, 31 an-
nos, s. feitor, sabe ler, ignora-se os
pais, 300$.

Luiz Monteiro Guimarães, 26 an-
nos, s. carpinteiro, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Lino Rodrigue» de Lima, 67 annos,
c. lavrador, s. ignora-se os pais,
200$.

Lino José Carlos da Costa, 35 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$. Nao existe na Pa-
rochia.

Luiz Rodrigues de Lima, 69 annos,
c. carpinteiro, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$. Fallecido.

Manoel Victoriano Teixeira, 40 au-
nos, s. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 200$.

Matheus Eduardo da Silva, 30 an-
nos, s. carpinteiro, nao sabe ler,
ignora-se os pais, 200$.

Manoel Victorino Teixeira, 40 an-
nos, s. administrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 600$.

Manoel Thomaz d'Aquino Leite,
27 annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 1:000$.

Manoel Antunio Dutra, 55 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 300$.

Manoel Mendes Vieira, 30"annos,
s. lavrador, sabe ler, filho de Ma-
noel Mendes Vieira, 200$. Mudado
para o districto da Chácara.

Maximiano de Souza Barros, 31 au-
nos, c. carpinteiro, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Manoel Maneio de Aquino, 50 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 2:000$.

Malaquias José Antônio, 33 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$. Nao existe na Parochia.

Manoel Joaquim de Azevedo, 40
annos, c. carpinteiro, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Manoel Rodrigues Ribeiro, 31 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 200$."

Manoel Soares Brandão, 48 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se o;
pais, 200$.

Manoel Joaquim Ribeiro, 37 annos,
c lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

Mathias Antônio de Ávila, 67 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$.

Manoel Luiz de Souza, 35 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

Manoel Dias Ladeira, 49 annos, c.
lavrador, sabe ler, ignora-se os pais,
1:500$. Fallecido.

Manoel Joaquim de Assis Dornellas,
71 annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 1:000$.

Manoel Ceciliano Nunes, 29 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-.se os
pais, 200$.

Manoel Francisco de Paiva, 53 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 1:000$.

Mariano Virgolino de Assis Alvim,
59 annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-sp os pais, 1:000$.

Marciano Corrêa Guerra, 52 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

Marcellino Ferreira Mendes, 63 an-
nos, c. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Manoel de Castro Guimarães, 62
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 4:000$. Hoje Barão de
Cataguazes.

Napoleão Thomaz de Aquino Leite,
26 annos, s. lavrador, sabe ler, filho
de Francisco T. de A. Leite 400$.

Pedro Pereira Machado, 25 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
pais, 300$.

Pedro de Macedo Moura, 25 annos,
s. administrador, sabe ler, filho de
An tonio José de Macedo Moura, 400$.

. Prudente Rodrigues Pereira, 31
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se- os pais, 200$.

Pedro Maria Halfeid, 51 annos, c.
medico, sabe ler, filho de Henrique
G.Fernando Halfeid, 4:000$.

Raphael Antônio Gonçalves, 29 an-
nos, c. lavrador, sabe íer, ignora-se
os pais, 300$.

Romualdo Teixeira de M. Ribeiro,
25 annos, s. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 300$.

Salvador Alves de Moraes, 35 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 300$.

Simpliciano Cândido de Menezes,
46 annos, c. lavrador, sabe ler, igno-'
ra-se os pais,.3J0$. Mudado para o
Taboleiro do Pomba.

Severino Salustiano Corrêa. 35 an-
nos, s. lavrador, sabe ler, ignora-se
os pais, 200$. Mudado para o Tabo-
leiro do Pomba.

Theophilo José Teixeira, 25 annos,
s. lavrador, sabe ler, ignora-se os pais
300$.

Theotonio de Miranda Lima, 33 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, filho de
Francisco de Paula Lima, 4:000$.

Vicente Ferreira Dutra, 34 annos,
c. lavrador, sabe ler, ignora-se os
país, 400$. Mudado para o Rio Novo.

Virgílio Augusto Teixeira, 32 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 400$.

Additamento ao 18*. Quarteirão.
Eliziario Francisco de Paula, 2c) an-

nos, s. lavrador, nao sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Francisco Joaquim deDliveira Ma-
chado, 34 annos, c. carpinteiro, nao
sabe ler, ignora-se os pais, 200$.

Francisco Bapcista da Costa, 38
anuos, c. lavrador, nao sabe ler,
ignora-se os pais, 200$.

Francisco Luiz de Souza Barros,
33 annos, s. lavrador, não sabe ler,
ignora-se os pais, 200$.

Felisbino Pereira dos Reis, 32 an-
Uos, c. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Francisco Vieira daSilva, 33 annos
c. lavrador, não sabe ler, ignora-se-
os pais, 200$. Não existe na parochia.

Gabriel José Ferreira, 33 annos, c.,
lavrador, não sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

Gustavo Feliciano Brétas, 28 an-
nos, s. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Gu.-iíavo Joaquim de Lima, 35 an-
nos, s. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Innocencio Pereira Neves, 69 an-
nos, c. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

José Francisco de Araújo, 28 annos,
c. lavrador, não sabe ler, ignora-se
os pais. 200$.

João Marcelino Dias, 30 annos, c.
lavrador, não sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

João de Souza Cordeiro, 32 annos,
c. lavrador, não sabe ler, ignora-se
os pais, 200$.

João Joaquim de Assis, 41 annos,
c. lavrador, não sabe ler, ignora-se
os pais, 200$.

João Henriques M. Sobrinho, 34
annos c. lavrador, não sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

José Vicente Vaz, 53. annos, c.
lavrador, não sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

José Damazo Coelho, 40 annos, c.
lavrador, não sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

João Antônio do Nascimento, 34
annos, c. lavrador, não sabe ler,
ignora-se os pais, 200$.

João Ferreira Neves, 59 annos, c.
lavrador, não sabe ler, ignora-se os
pais, 200$.

ILista das alterações que íe_
a junta do quiaS&ãlcaçíío de
votaaates no ros»estivo alls-
taaneuto, eaaa virtude das
queixas, a*eclaq_aaçi»og ou
denuncias, que Ilaes Iba*uo
a§»resentados nos uitâanos
dez dias de sessão.

DISTRICTO DA MATRIZ.

r. Quarteirão.
Dr. José Xavier da Silva Capanema

45 annos, casado, advogado, sabe ler,
ignora-se os pais, 4;000$.

2o. Quarteirão.
João Francisco de Salles, 42 annos,

c. lavrador, sabe ler, filho de João
Baptista, 200$.

Victorino José Nogueira, 35 annos,
s. pedreiro, sabe ler, filho de Anto-
nio Carneiro, 200$.

3'. Quarteirão.
Francisco Eugênio de Rezende, 24

annos, c, lavrador, sabe ler, filho de
José Ribeiro de Rezende, 4:000$.

Dr. José Augusto Mendes Ferreira,
25 annos, s. medico, sabe ler, filho
de Joaquim Mendes Ferreira, 4:000#.

Luiz Maria Vidal, 38 annos, c.
advogado, sabe ler, ignora-se os país,
4:000$;

Victorino Fassheber, 25 annos, c.
pharmaceutico, sabe ler, filho de
Adolpho Fassheber, 2:000$.

4o. Quarteirão.
Francisco Antônio de Oliveira, 45

annos, c. jornaleiro, sabe ler, filho
de João Mendes, 200$.

6°. Quarteirão.
Arthur Carneiro de Mendonça, 25

annos, s. negociante, sabe ler, filho
de JoãoCarneiro dj Mendonça,2:000$.

7'. Quarteirão.
Henrique Schmidt, 25 annos, s.

dentista, sabe ler, filho de Henrique
Schmidt, 600$.

Silverio Duarte d'Óliveira, 25 an-
nos, s. negociante, sabe ler, filho de
Demetrio José de Oliveira, 400$.

14°. Quarteirão.
Gentil José de Castro, 30 annos,

c. neg*ociante, sabe ler, ignora-se os
pais, 2:000$.

José do Valle Amado, 25 annos,
s. administrador, sabe ler, filho de
Ângelo do Valle Atnauo, 1:000$.

Fortunato Gonçalves de Gouvêa, 28
annos, s. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 200$.

Firmino Gomes da Silva, 29 annos,
s. agencias, sabe ler, ig*nora-se os
pais, 200$.

Albino Costodio Gonçalves, 44 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
ra-se os pais, 200$.

Joaquim Costodio Gonçalves, 74
annos, v., lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 20.0$.

José Costodio Gonçalves, 34 annos,
c. lavrador, sabe ler. ignora-se os
pais, 200$.

Custodio Joaquim Gonçalves, 29
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

Nicoláo Costodio Gonçalves, 25
annos, s. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 200$.

18 Quarteirão.
Costodio Martins da Silva, 35 an-

uos, s. agencias, sabe ler, ignora-
se os pais, 1:200$.

Manoel Lúcio Nogueira Penido, 45
annos, c. lavrador, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 2:000$.

Virgi nio empregado deste.
Manoel Lúcio, 38 annos, s. feitor,

sabe ler, ignora-se os pais, 300$.
20 Quarteirão.

Antônio Pereira SanfAnna, 25
annos, s. fazendeiro, sabe ler, igno-
ra-se os pais, 500$.

Antônio Bazilio Prudente, 50 anuos
c. empreteiro, sabe ler, ignora-se
os pais, 4ü0$.

Alfredo Rodrigues da Silva, 35 an-
nos, c. lavrador, sabe ler, ignora-
se os pais, 300$.

Cândido Ferreira da Costa, 37 an-
nos, c. lavrador, ignora-se os pais,
500$.

Daniel Antônio Bazilio, 40 annos,
c. lavrador, ignora-se os pais, 300$.

Francisco Luiz Pereira dos Santos,
30 annos, c. feitor, iguora-se os pais,
700$

Francisco de Assis Lima, 40 annos.
c. lavrador, ignora-se os pais, 300$.

Florentino Rodrigues de Souza, 40
annos, c. jornaleiro, ignora-se os
pais, 300$.

Francisco José da Fonseca, 38 an-
nos, c. lavrador, ignora-se os pais,
600$.

Francisco Fagundes de Andrade,
38 annos, c.
pais, 300$.

Gregorio Antônio Gonçalves, 42
annos, c. jornaleiro, ignora-se os
pais, 300$.

José Bazilio Prudente, 26 annos,
s. empreteiro, ignora-se os pais, 200$

Joaquim Fernandes de Andrade, 30
annos, c. lavrador, ignora-se os pais,
300$.

Marcelino José Ferreira, 60 annos,
c. fazendeiro, ignora-se os pais,
1:000$.

Manoel Fernandes de Andrade, 26
annos, c. lavrador, ignora-se os pais,
200$.

Marciano Antônio Pinto, 36annos,
c. lavrador, ignora-se os pais, 300$.
, João Ramos da Costa, 26 annos, c.
lavrador, ignora-se os pais, 400$*

Vicente de Paula Lopes, 27 annos,
c. lavrador, ignora-se os pais, 300$.

Vicente José Caçador, 26 annos,
s. jornaleiro, ignora-se os pais, 200$.

O Presidente da junta. — Feliberto
S. de Gouvêa, Horta.

Francisco Alves da Cunha Horta.
João Pedro Ribeiro Mendes.
Antônio Fortunato de Carvalho.
Bernardo Mariano Halfeid.

lavrador, ignora-se os
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ELSaaaa, «ouvida a seias antigos
e aos do finado conselheiro
Mabaaco, para assistirem liana
aaaisSa que gaoa* aiana do anes-
i:aao lanado será celebrada se-
gaaaada âeSra, °d'® do corrente,
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Grande S. Maurício
Rua Sete de Setembro

RIO DE JANEIRO

O proprietário deste estabeleci-
mento,sem duvida alguma o primeiro
do império, neste gênero, para me-
lhor servir seus freguezes, resolveu
estabelecer nesta cidade uma

AGENCIA
que se encarregará de receber e de
remetter para a corte os objectos que
lhe forem confiados para tingir, lim-
par, etc, responsabilisando-se por
elles, e tornando a entregal-os aqui
mesmo a seus proprietários.

Aos senhores negociantes

Tingam-se, e preparao-se com o
mesmo brilho e frescura primitivas as
fazendas que por qualquer motivo te-
nhao desmerecido.

Informações nesta typographia.

D. Francisca liaria do Ro-
sario Barreto o José Mendes
Barreto, convida© a seus
amigos para assistirem uma
missa a 4© do corrente (se-
gunda-feira) pela alma de
seu sempre lembrado esposo
e pai, na matriz desta cida-
de, ás 8 horas da manha.

Catharina Kremer e seus
filhos, Margarida Kremer,
Henriqueta Kremer, Curo-
lina Üremer, Christiano Ot-
to Schroeder, Henrique
Schroeder (ausente) Henri-
que Griese, Frederico Gui-
lherme Undscheid e «Dose
Weiss, mulher, filhos, mai,
irmãs, sogra, cunhados, e
sócio, agradecem a todas as
pessoas que acompanharão
os restos mortaesde Augusto
Krenier, tanto nesta eidade
como na de Barbacena.

Juiz de Fora, 15 de abril
de 1898.

d*&4fi!£r*Sm\
Sub.*. Cap.% Fid.-. Min.-.
Ses.\ de fin.\ segunda feira 22

do coriv.
Gr.\secret.\— M.
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Escravo fugido
Santa'Anna do Deserto

Fugio no dia 5 do corrente do
aboixo assignado um escravo de no-
me Luiz de côr cabra, cheio de cor-
po, muito prosa e esperto, barba e
cabellos cortados rentes, foi vestido
com roupa de zuarte azul, camisa de
fonna.de blusa com bolços na frente,
levou nos pós um tronco de campa-
nhae uma pega, levou ehapóo de
lebre pardo.

Gratifica-so bem a quem o trouxer
oü der1 noticias certas. Fazenda da
Burra do Socego, 7 de abril de 1878
—-Antônio Ferreira d*Assis.

PHAROL

Attenção.
José Rodrigues Gomes, morador

á rua de S. Rita, offerece os seus
serviços como canteiro o pedreiro,
tanto nesla cidade como para fora.
Accòde aos cbamados.

5v.)

Attencâo.
d

0 abaixo assignado mojador nesta
cidade a rua de S, Rita íí; 18 offerece
os seus serviços como armador para
festivo e fúnebre; eucarrega-se de
funeraes por preços commodos, tanto
nesta cidade como seu município ; e
para os pobres offerece os seos ser-
vicos gralos.

Juiz de Fora, 12 de Abril de 1878
Emilio S. de Magalhães Barbalho.

TABOADO
Na rua Direita n. 1, ha para ven-

der taboádo de diversas qualidades,
para assoalho. (.

Vende-se cal de Barbacena pelos
seguintes preços:

De Í0 saccos para cima a . . 2$500
De 1 até 10 saccos 2$600
em casa de

Manoel Pereira da Fonseca

Onde se encontra também um
grande sortimento de

FERRAGENS, TINTAS E VIDROS.
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Professor de Musiea e Piano*

O abaixo assignado continua a
dar lições de musica e piano pelas
cazas particulares por preços commo-
dos. Quem do mesmo precizar po-
de ser procurado em casa do Sr. Pedro
Horta. Franco Júnior.

Vende-se 2 Pianos por preços bara-
tissimos para informações com o mes-
mo acima.

CAS/ PARA VEI|DEf|
Vende-se uma casa na esquina da

rua da Imperatriz no largo da Esta-
çao n'esla cidade ; tem commodos
para pequena família e terreno na
frente jd com alicerces para edifica-
cão, vende-se com algnus trastes, por
seu dono pretender retirar-se. Quem
quizer dirija-se-a mesma para tratar.
E' em frente ao Hotel da Estação*

í."-'.t T &¦

CaSçaílo 2! ?
Oaüeado 2! !

Calcado 2 2 2
Aonde é que se vende calçado com

20 por % de desconto dos preços do
costume *? E' na rua Halfeld n. 3o,
ent?e a rua do Commercio e a rua do
Imperador; por ter acabado de rece-
ber um grande e variado sortimento
sem igualdade, nem competidor
neste gênero ; ver para crer.

Grande sortimento de couros.

JoíSo Borges Ferraz
Agrimensor, engenheiro e bacha-

rei em sciencias physicas e matbema-
ticas continua a effectuar trabalhos
de ágriménsura e engenharia pelos
antigos preços constantes de sua ta-
belle, sempre â disposição dos pre-
tendentes.

O Br. B. Cavalcanti
MEDICO HOM03PATHA

Continua á residir no arraial do
Piáo ( em frente á agencia do cor-
reio), onde attende à qualquer cha-
mado.

Medico e operador
O Dr. José Eugênio de Miranda

Ferreira coutinue a estar a disposi-
çao de seus amihos e das pessoas qne
o honrarem com a sna confiança,
a tendendo aos chamados a qualquer
hora do dia ou da noute.

.Residência — Largo do Riachuelo
n. 1 ( casas que forao do Durandet)..

Sfiathias Barbosa
O Dr. José Alexandre Gurgel do

Amaral, medico, tendo fixado sua re-
sidencia neste lugar, offerece os ser-
viços de sua profissão a todas as pes-
soas que o quizerem honrar com sua
com fiança. (6v.

DR. A. MILAGRES
ADVOGADO

75 — RUA DO ROSÁRIO — 75
Rio de Janeiro

ADVOGABO
O Dr. Ernesto Gama continua a ter

seu escriptorio de advocacia á rua de
S. Matheus na casa de sua residência.

Br. Ilernsogenes II. Mendes
.Pereira

ADVOGADO
BUUA BÜREfiTA

© Pr. Luiz Eugênio Horta
Barbosa

TEM O SEU ESCRIPTORIO Á
BUA DIREITA 88

0 AGRIMENSOR
JOSÉ' ANTÔNIO ALVES

Bua ©ireita n. 3

JUIZ DE FORA

MBBICO
VARGEM GRANDE

ODr. A. Fonseca acha-se estabe-
lecidona Vargem Grande onde at-
tende a chamados à qulquer hora do
dia ou da noute, sendo grátis aos
pobres.

VENDE-SE 
em Juiz de Fora uma

grande chácara com pomar e paeto
vallado, tendo nos terrenos, 3 casas,
que se vende junto ou separado, a
vontade do comprador, ou aluga-se
por anno, o motivo da venda é por
seus donos se retirarem para a corte,
para informações na rua de S. Ma-
theus como Sr. João Pedro de Carva.
lho. (10v-

O bacharel em direito João Pedro
Moretzhon, tem seu escriptorio de
advocacia á rua de S. José n. 29, e
nelle é encontrado das 10 horas da
manhã as 3 da tarde. Incnmbe-se de
todos os negócios attinentes â sua
profissão, não só neste municipio
como nos circumvisinhos, bem como
de quaesquer negócios perante as re-
partições publicas. 10a

A Bota preta
Luiz Ferreira Barreiros avisa aoo

seus amigos e freguezes e ao publico
em geral que acaba de receber um
grande e variado sortimento de cal-
cado de todas as qualidades: para
senhoras, homens e crianças; botinas
de dr ^ique pretas e de cores, chi-
nelloi, etc, etc... tudo de qualidade
superior á preços muito moderados,
Comvida as pessoas que o quizerem
honrar com a sua visita, virem con-
vencer-se que em parte alguma acha-
rão calçado tão vantajoso tanto na
qualidade como no preço.

Attenção
Vende-se um sitio no Matto Virgem,

distante desta cidade 21eguas, o qual
consta de casas de vivenda, casa para
despejo, um monjolío, com 18 mil
pés de café novos e velhos, com 15
alqueires e meio de terras de cultura,
pasto de 6 alqueires, quem quizer ver
e tratar, com o coronel José Venancio
de Carvalho no mesmo sitio, e com
o coronel Manoel Vidal Barbosa Lage
na Fasenda do Ribeirão.

José' Venancio de Carvalho.

MATERIAES A' VENDA
Vende-se uma porção de madeira

própria para construcçao de casas,
sendo barrotes, frexaes etc, madeira
preparada ha um anno.

Ignalmente se vende um barracão
construído ha pouco tempo, coberto
de ferro galvanisado, com divisões
assoalhadas; tudo por preço com-
modo.

Para informações nesta typogra
phia.

CADEIRAS
Desapparecerao, na noute de 20

para 21 do corrente, do salão da ca-
mara municipal, 6 cadeiras austria-
cas, sendo 3 do autor Thonel, que
têm em um pequeno papel a firma
de Gil & Pereira, casa em que forao
compradas, e as outras 3 do autor
Jocob & Joseph Kahn.

Quem as tiver por engano e quize'
entregal-as em casa de Gustavo Pe-
reira da Cruz, hotel Rio de Janeiro
será gratificado. 3v.

&O&OOO de GratiBcaçSo

Fugio, na madrugada de 3 de
Abril, da fasenda de Santa-Helena,
onde estava trabalhando, o escravo
Honorio, preto, creoulo, de 20 an-
nos, estatura mediana, sem defei-
tos; dentes bons e grandes, pós.
grandes, tendo em um dos braços
entre ò punho e o cotovèllo signal de
queimadura por água quente; le-
vou roupa de serviço de roça, e
coberta usada; é acostumado á se-
vir como pagem e cppeiro, e muito
conhecido na cidade de Juiz de
Fora, e no Rio de Janeiro onde tem
morado, acompanhando seu senhor:
desconfia-se que procura as visinhan-
ças do Juiz de Fora. e seja acou-
tado nas ruas de S. Matheus, S.
Ilita, ou Imperatriz, nas quaes tem
muitos conhecidos; pertence ao Dr.
Luiz Eugênio Horta Barbosa que
gratificará com õ()$000 á quem ò;
prender e entregar no Juiz de Fora,
ou na Fasenda de Santa Helena.

"¦'•. ¦ ir yAAy.! ;

i'xA ;/'¦':¦,'Í_.y£& A

:¦¦-.¦¦ yy.^-yy.x.y.y Axx

::"¦'."'¦.¦ ' 
¦

¦

x'. ¦:
'¦¦"'.'•;AiAA'-

¦¦¦'•.' i A"v' -''AA
1 A-• aa

Xí X^X'-Altlfe

XX' liíiiSÉs'.'¦»; ¦.;,,,.-yy-x
¦'-¦ ¦¦ '•MM%ÍM%

'¦ . ->:¦¦ í? XiíXX


