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Expediente Militar.
Dia 18 de Fevereiro.

—¦Ofíicio—Ao com mandante do corpo
de policia: mandando por a disposição do
Dr. chefe de policia, duas praças desse cor-

po, para conduzirem um proso de justiça a
cidade de Caxias.

Idem—Ao commandante da fortaleza
de SunfAutonio da Barra: em resposta ao
Beii pluoio ri; 28 de hontem datado; dccla-
randd-lhe que os soldados existentes nos-
sa fortaleza são destinados ao serviço mi-
litar e policial do lugar, conforme requisi-
tou o director do lazareto e não a eonduc-
oao de cargas ou bagagens dos passagei-
ros.

—Idem—Ao delegado do cirurgião-mof
do exercito: mandando inspecoionar na
formada lei, o alferes do 1° batalhão de
infantaria Sebastião Raimundo Ewerton;
o qual tendo-se recolhido do destacamen-
to em que se achava afim de seguir ao Beu
destino, dera parte de doente.

—Idem—Ao alferes suprádito: comum-
meando a desposiçã-o deste officio; e deter-
minando-lhe que se apresento no dia 19

pelas 10 horas dn manhãa na secretariado
delegado do corpo de saúde para o fim in-
dicado.

—Idem—Ao commandante do forte de
São Marcos: em resposta ao seu officio n.
176 de hontem datado; determinando que
declare em quanto pôde orçar próxima-
mente á despesa com o concerto da fonte
de que trata o mencionado oflicio.

Idem—Ao commandante do corpo de

guarnição: communicando que, em deferi-
• mento a petição do soldado desse corpo

João Pedro de Barros, preso desde 8 de
Outubro de 1860, sem que com tudo até a-

gora se tenlulo apresentado os esclareci-
méritos precisos para a formação da culpa

porque fora. mandado recolher a prisão,
houve por bem S. Exc. o Sr. presidente da

provincia, conformando-se com.a sua in-
formação constante da citada petição man-
dal-o pôr em liberdade.

—Idem- Ao commandante do 5 ° bata-
lhão de infantaria: para informar sobre o
motivo da demora que tem havido no an-
dauicnto do processo de investigação a mie
6é mandou proceder por oilicio n. 207b de
11 de Outubro do anno próximo passado,
para conhecer do ferimento reciproco ha-
vido entre o fumei Raimundo Luiz Per-
feira e o cabo Francisco Manoel de Oh-
veira, ambos desse batalhão que se achão

presos desde 16 de Setembro do mesmo
atino. , ...

—Idem — Ao mesmo: declarando-lhc

que os soldados do corpo de guarnição da

provincia do Piauhy, addidos a esse bata-
lhão, devem seguir aos seus destinos no

próximo vapor que tem de partir para a
cidade da Parriahiba.

—Idem—Ao mesmo:-- Cpmmimicando
ter sido concedida ao major Francisco An-
tonio de Souza Camizão a demissão que
pódio dasfuneções de engajamento e re-
crutamento para o exercito na comarca
desta capital de que se achava encarrega-
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do; sendo louvado pelo Exm. Sr. presideu-
te da provincia pelos bons serviços que
prestou no desempenho dessavcoininissão.

—Idem-Ao mesmo; determinando que
dê suíi3 providencias, para que o despejo
das matérias feoíies conduzidas do quartel
desse batalhão, si-ja feito no lugar denomi-
nado—Gamboa doMatto—conforme repre-
senta a câmara municipal,

No mesmo sentido ao commandante do
corpo de policia.

—Idem—Ao commandante do corpo de
guarnição: coininunicando haver se expo-
dido ordem a thesoúraria de fazenda para
que, ao alferes desse corpo, João Ignacio
Cardoso destacado na comarca de Caxias,
pague-se o soldo pela respectiva folhanes-
ta capital, e os maisveueimeiitos pela col-
leciona dnquella cidade.

Dia 19.
—Idem—Ao commandante do 5.° bata-

lhão de infantaria: enviando dez exempla-
res de cada uma das ordens do dia do e-
xercito ns. 302 e 303.

—Idem—Ao coininandante do-corpo de

guarnição: idem seis exemplares de cada
uma das mesmas ordens.

.Idem—Ao commandante do 5.- b.ita-
lhSo de infantaria: enviando as certidões
de assentimentos do tenente João Luiz

.Tavares, e do 1." cadete Le vindo Cavai-
eintide Bulhões ambos desse batalhão; a
].* remettida por aviso do ministério da

guerra de 24 de Janeiro ultimo, e a 2.- por
officio da repartição do ajudante general
do exercito de 23.

— Idem—Ao commandante do corpo de
n-narnição: exigindo, em cumprimento do
aviso do ministério da guerra de 28 de Ja-
neiro ultimo.a* certidões de assentamentos
do sargento-ajudanteijBencdicto Ferreira
Sarídes, do 2." cadete 1.° sargento Manoel
Josó de Mello e do 2." sargento Bernardi-
no da Conceição èSilva.todos desse corpo.
i Idem—Ao mesmo:,mandando por a dis-
'posição do Dr. chefe de policia, hoje pelas
í horas da tarde, um cabo e dez praças
desse corpo, armadas e municiadas, para
conduzirem 7 prezos de justiça a villa do
Brejo, donde seguirão para a cidade de Ca-
xias, afitíi de.se encqrpòrareui ao destaca-
mento uli existente, depois de fazer en ti e-

giv dos prezos a authoridadtf competente.
Comniuiiicoü-oe aos comtnanduntes ge-

mes dos destacumeiitos/io Brejo e de Ca-
xias.

Idem—Ao commandante do forte de
São Luiz: enviando por copia a nota dos
objeetos, que por aviso do ministe-io da

guerra ele 3 do corrente, foi mandado for--
iiecer a esse -forte pelo deposito de artigos
bellicos.

—Idem—Ao commanclante do 5 " bata-
lhão de infantaria: enviando a relação das
alterações relativas á difterentòs mezes, oc-
corridas, com officiaes e mais praças desse
batalhão existentes fora da provincia, e
constantes da inclusa copia remettida pela
repartição do ajudante general do excr-
cito.

Idêntico ao çpintnandaiite do corpo de
guarnição
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Parte primeira.

, (Vide n. 48.)

XV.

•—Esí.0 ainda está mais apaixonado,
sivcl.

—De ti não esperava menos: estão scduclora,
minha bella Eva!

E vós tão sagazmente me ensinaste ! fui tão
bem guiada nesses dous papeis por vós traça-
dos! . -

S.-B? o velho Matliias não deixa de ter seu
geito para levar os enredos nniatorios. Ehlch
entãof temos nas mãos cs^cs dous heróes! Poi
hão de ir longe!

ois

—Sim, ineu ,piiisiiiho,'séile bom, cio.,
enternecer. Qüe mal,' que perigo ha cm aqui^?S="
cebor um moço honrado como M. Leopoldo Wii-
bach? E' uma companhia para disfcrahir-vos: tem
elle espirito, -conversareis; ó artista, pinta como
,nm mestre, 'dar-me-ha lições de desenho. Affli-
rir-vos-ha que vossa filha adquira uma prenda

-que noB poderá Bcr útil, o dar-nos mais um re-
enrso? Asseguro-vos que gostareis do conhecer
esso moço. Vereis quanto 6 respeitoso e' discreto.
Ó que lhe disse do vosso gênio não vos premcli-
gou na sua estimn; pois' acerescentei quo tinheig
um ,corn,çãQ oxccílente, o mil qualidades nobres »
,o bellas que compensão de sobejo os pequenos
defeitos do vossa índole azedada por mio mero- (
cidos-infortúnios. Ello'vos respeitae vos uma, j
porqvte tacs sentimentos' vos são devidos,,.'- ""

quo sabe também que pára agratlar-r
¦respeitar-vos o amar-vos. .

—Üravo! perfeito I ààmírn''""
taclo! e é assim que uma filha cíibu..
bela o pateta cie seu pai.... Esterij>
rendo-me: trar-me-has M.Loopolctó^iibac...

-Obrigada, papai I... • oomo jitt du ello licor
satisfeita!

—Então está apaixonado/
-i-Oh! afaanço-vos.-
—Vinde cá.... o o outro'?

-st^.,éast5o^e.|Ç^iaii?

Pára compreliender como tinha Mu tinas che-
^"(Píaü^.^higir esse dobrado ataque de Eva con-

gacic- . ¦ ¦
tra (|íst*u e Leopoldo, cumpre volver os olhos
atraofè ver do que modo o agente do principe
Maxíiiiha/cmpregado o tempo depois que saliira"íhm.j

entrevista nocturna com o priiiçipe,Eifflsui
Matlííias aavia annunoiado que ia para Londres.
pè_ío copio o havia dito; algumas horas depois
partira, levando Eva. e acompanhado do David
seucriiido do confiança, criado do diabo, adestra-

jo p todos os manejos, para tudo prompto, ze-
obediente, discreto o dedicado,

ela estrala de ferro foi a Munheim, ahi sa-
3 o Itliond atò Colônia, c atravessando a B 1-
i-soin parar; foi enibarcar em Osie.ide.
iííüip de prudência o de ti.iuuéiosas cautelas,
Üiias linha seu carro de viagem que se.c.ollo-

j-a nO trem da via férrea, ou ua proa do' barco
(vapor: na estrada de ferro ficava no carro coni
>n no barco uiottia-so com os outros passa-
iròs, mas Eva riefle ficava bem encerrada, evi-
ndo assim o exame dos curiosos,
;Da.vid vigiava a pbrtinhola: se intorrogavão a
se fiol criado, respondia elle quo seu aíno era

uln Portuguez rico que voltava das caldas a que
íefára sua" mulher atacada de paralysia.

Se algum olhar indiscreto devassava o interior
do carro', via nina velha envolta cm chalés e mim-
tas, coro o .rosto' mergulhado cm coifas d-is quae.3
sahião cabcllosbrancos, como míriz'an.iíido' de

—Ao alferes do corpo de estado maior
de 2." classe do exercito, Silvcrio Antônio
de Jesus, communicando havor-se expe-
dido as convenientes ordens pura o sm em-
bnrque~no vapor que se ispora do Pura
para a%côrtc, visto terem cessado os mo-
tivos porque não seguio no vapor jiassado.

—Idem—Ao commandante do 5.G bata-
lhão de infantaria: exigindo os docuinen-
tos-relativos a prizão e criipe dos soldados
Apolinarm de Souza Franco o José Luiz
de França; afim de se poder mandar pro-
ceder aconselho de investigação.

—Idem—Ao mesmo:'-pildindo informa-
ções acerca da auzencia dos soldados em
guarnição ao forte de São Marcos', eons-
tiyites da copia que se lhe r0inette,dò olli-
cio dirigido pelo commandante desse forte.

—Idem—Di-terminando que faça de.-ta-
car para o forte da Barra, seis praças des-
so batalhão, alitn de coadjuvarein o serviço
do lazareto na parte relativa a policia e
serviço militar desse ponto.

—Idem— Ao delegado do cirurgião-
môr do exercito: devolvendo o pedido que
acompanhou o seu officio n, 44 do 15 do
corrente, afim do mandar organisar outro,
em que se mencionem unicamente os me-
dicainentos mais indispensáveis ao trata-
mento do cholera,

—Idem—Aocomniandante do 5."bata-
lhão de infantaria: enviando a guia de soe-
corrimonto das praças desse batalhão re-
colhidas do destacamento da comarca de
Alcântara.

Dia 20.

Oflicio— Ao commandante do corpo de
guarnição: accusmido a recepção do conse-
lho de prevenção feito sobre a d.izerção do
soldado desse corpo Paulo Jo.-étVAlineid-i.

Idem—Ao commandanle do 5." batalhão
de infantaria: inundando con.inuar tiddido
a esse batalhão; até que se restabeleça da
moléstia (pie sòífre o alferes do I." da mes-
ma arma, Sebastião Raimundo Ewerton;
no qual, tendo sido a 11) inspeccionado pe-
Ia junta militar de sande, foi concedido
permissão para tratar-se cm sua casa,-con-
firme requüreo.

—Portaria—O presidente da provincia,
em virtude do di-posto no aviso do ininis-
tiiio dos negócios da guerra de 3 do cor-
rente mez, determina que o conselho d'in-
vestigação que tem de organisar outro pro-
ce-sso contra o eapitáo Joaquim Ferreira
de Souza Jacarandii- e seu filho o cadete
Conrado Ferreira de Souza Jacarandá, por
extravio e venda de pólvora do Lib-trato-
rio Pyrotechiriico, de que forão aceusados,
visto o (le-appareeiinento :1o 1." e terem
sido iiiprofiçuas as diligencias empregidas
piinvdescobri-l.i, determina que o mesmo
conselho seja composto dos mesmos Srs.
officiaes, que funcionarão no outro, isto é:
do tenente coronel Fernando Luiz Ferrei-
ra, como presidente e do major Josó Ma-
noel Braga e do capitão Guilherme Leo-

poldo de Freitas, como vogues; ficando por
tanto sem cííeito a portaria de 20 do mez
de Janeiro próximo (indo.

O conselho se reunirá em uma das salas
do palácio desta presidência

óculos, a cabee.a inclinada para um livro qtíeof-
foreeia unia distrueçâo a sua iimnobilidadò for-
cada. fnl era o disfarce que Eva tinha tomado,
e depois de a ter entrevisto, os curiosos, pouco
encantados; não volttivão mais. Essas precau-
ções erão julgadas indispensáveis; mas no fim
da viagem, uma nictarniophose completa devia
apresentar os viajantes debaixo de novo aspecto,
e nenhum dos que os tinhão encontrado na via-
gem os teria podido reconhecer. O disfarce era
principalmente necessário para Eva; cumpria evi-
tar o mágico elleito de sua, bclleza, qua teria po-
dido prendera seus passos adoradores importa-
nos.

Chegado a Londres, Matinais levou orca cie
um mez a estudar o terreno, e a toiimr as medi -
das necessárias para o bom êxito do projecto que ,
o trouxera a essa cidade. Quando tudo ostava
prompto, leu se uo Tymes o seguinte auuuneij:

" Uma joven dansarina, italiana, Mlle. Auge-
la.Banibini, que estreou com brilho em sua ter-
ra, oque um maguifico contrato leva aos Estados-
Unidos, consentio em dar uma representação no
thctitro de Drurj-Line. Os conhece lores almit-
tidos ao ensaio'geral que.foi limitem, aflirniio
que esse novo astro 6 ciei unido a eclipsar ás in ds.
brillimilcs esfrcllasda dansa. K', dizem, um la-
lento prodigioso, o uma bclleza miraculosa, lia-
verá enchente esta noite para admirar e áppliiu-
dir Mlle. Angela Bambiiii, que dansaiá uni pas-
so na Sjjlpldde .

lísse annuncio que a udniinistraçào do thea-
tro tinha mandado no jornal era redigido por
Matliias, c a dansarina ánuunçiáda com nome
italiano cru Eva.

Ü momento era chegado para o hábil iutrigán-
te cb pôr em jogo o precioso instrumento que
com arte aperfeiçiári, e vê-se qne ell» não Cia
gorava dizendo quo Eva tinha toiLs as premia)?
em alto gráo, que podia representar iodoH os pa-
peis, pois paru estrear aíeitaVa aanhia om preza-
de apparecer em um tliealro dando se por dau-
iariní de primeira oi'd:en)V .

Dia 81.
Oilicio—-Ao commandante do 0." bata-

lhão de i rifa rifa ria; enviando o processo de
formação do culpa orguiisado na cilade de
Alcântara pelo respectivo dei guio do po-
licia, contra o soldado desse batalhão José
Luiz de França, por oceasiao das oceorren-
cias que se deráo n'essa cidade, entre este
soldado e o de nome Apnlinario de Souz*
Franco ; alitn de servir de baze ao con-
solho d'inve.stigiiçilo, a epie devem respem-
der os mesmos soldados.

Ileiii—Ao commandinte do corpo de
guarnição: mandando advertir ao alferes
desse corpo, Manoel Bezerra Lima, pela
morosidade com que deu cumprimento' as
ordens expedidas para o seu regresso a ca-
pitnl.

Idem —Ao ouinihiuúhiuta do forte de »S.
Marcos; declarando, que por ora não po-
dem ter lugar os concert is que pede em
seu oilicio n, 179 de hontem datado,

Idem—Ao commandante do 5." bata-
llplo de infantaria: inandiiudo novamente
inspeeciimar de saúde, os indivíduos re-
crutidos da nomes Liiuriáno Pereira de
Mello e Avelino Cezario d/Oliveira, que
havião sido mandados recolher a enferma-
na militar para serem observados; e que
seja posto em liberdade o de nome Anto-
nio Francisco de Lima, visto ter sido jul-
gado incapaz para serviço.

Transcripção,
Lê-se no Ecclcsiastico.

0 ox-vigário Capitular do Bispado.
Em o nosso numero passado demos con-

ta da posse do governo da diocese, tomada
pi-lo Muito llvd. Sr. Conego Mestre-Esco-
lu, Liiiz lliiiniundo da Costa Leite, como
Procurador do' Exm. o li.vai. Snr. Bispo
diocesiiio, D. li1!'. Luiz da Conceição Sarai-
va; agora pois julgamo-nos sob o dever de
fazer uma pequena vista retrospectiva so-
breo último governo desta diocese Sede va-
cankfiomo do personagem delle encarrega-
do,' Naturiild.t freguezia de S. Bento, cornar-
ca de Alcântara desta provi icia.dcsdeuio-
ço dedicou-se o Sr. Luiz Baimiindo da
Costa Leite ao serviço di Igreja e orde-
uando-so insacris nhi ínesuio foi parodio,
durante cinco annos.

Em 4 de Outubro de 1837 entrou para
serviço da Cathedral, coiiip Conego Pre-

bendado, sendo então condecorado cem o
habito da Ordem de Cbristo, e em 2C de
Junho de 18-19 plissou a oecupar a Digni--
dado de Mestre E cola.

Em Janeiro de 1S52, sendo então viga-
rio capitular o Arcipreste José João dos
Santos, chegiráo as Bullas de confirmação
e a respectiva proeuração,do Exin; e Itvm.
Sr. D. M-inoel Joaquim da Silveira, para
que em seu nome tomasse posse do gover-
no do Bispado; achaiido-se porém b.i.stau-
temente éiiteimo o-inesmoArcipreste,subs-
tiib.-liuieu ell a procuração no Sr. Mestre
Escola Costa Leite, que teve então a hon-

Não cru diivi.losú que estava ua altura desse
enevrgo; p'ciis,,cpinc) dizia o auniíncio, tiith.i dan-
sad-i no ensaio diante de uni arcopago composto
do director do Üieatro dos eiiipregndos superio-
res, dos mostres o principaes artistas, e tinha ob-
lido a approvação de taes juizes, scui embargo de
suas desfavoráveis preteueões.

A estação de Londres estava ha muito acaba-
da; c ii'1'i-i o mcz de Outubro; uns a corte residia
n) palácio de Btiokingiiani, a câmara dos lords e
a dos communs contimiavão sui sessão, o corpo
diplomático lodo estava em postos, de modo que
ainda havia biistiin.to boa companhia para encher
coiiveiiieiitemente a vasta sala do Drury-Lane.
Epois ISllLe. Angela Bainbjuí teve nu sua estiéa
um publico numeroso e brilhante que teria inti-
lindado a. quulípier outra que não Eva, masque
nada lhe foz perder do seu desembaraço.

No dia seguinte ao dessa representação me-
moravel Matliias entrou no aposento de sua filha
pjo-o que esta se levantou, e disse-lhe com ale-
° —Como passou a diva esta noite?

—Perfeitamente, querido pai.
... E tiveutes bellos sonhos? a hulha dos ap-

íilmisos, n embriaguez do triumpho não encanta-
rão tou s num?

_(')ra! não tive sonho algum, e dormi como
um árganaz; estava caiisadissiiiiu: o passo que
dunsei ê muito fatigante.

—]i dáiijáste-lo' com muita graça, com tlesein
buraco! estivostè admirável!

Achais'.'
—O publico t'o diss»; e ou que sou mais dilíi-

c'l do que o publico, fiquei encantado: confesso
porém que u principio tive medo-

Pois eu não.
—Não que duvidasse do teu talento; mas re-

ceiava que te intimidasse. Apparecer em um
thnatro, uchur-íe pela primeira vez diante desses

j milhares dr- espectadores que enchem a sala, e
! debaixo cio logo desses ocul-os usseslados porto*fthoí Muü--J .-

ra de tomar posse do Bispado, de cujo ex-
pediente já se acha encarregado, por causai
da i-nfjrmidude do Vigário Capitular? des-
de 5 de Setembro de 1851, e que exerceu
até o 1." de Março de 1852,

Chegado o E^m. elivm. Sr. D. Manoel'
á Diocese, e começando a estabelecer ó'
respectivo governo sob sua direcção pro-t
pria, apreciando desde logo as qualidades
distinetas do Mestre E-cola, nomeou-o e-
xainimidor.syiiodal, e por morte do Provi-
sor o Vigariii-geriil do Bispado ein 30 de
Abril de 185g, foi elle para logo nomeado'
para o mesmo lugar, em cujo exercicio me-
receu, sempre e sem intenupção, sua pie-
na confiança,perinittindo até acompanhai-
o cm alguma das visitas, que fez ao inte-
rior do Bispado, e onearregando-o de ai-
gumus, que não ponde fazer, como a da
ÍVetíiiczia de S. Bento, sim pátria natal.

N.i exercicio pois das altas funeções, de
que se vio investido, graças as suas distin-
ctas qu ilidudes e ao nobre cavacter,de que
é ornado, mereceu sempre o Sr. Mestre Es-
cola a considorução publica e particular de
todas as pessoas, que o communicíirão, e,
por tecusiãode vagar a Diocese em Junho
de 1861, foi elle eleito pelo Illm. e Itvin.
Cabido seu Vigário Capitular, prestando
juramento a IU daquelle mez.

Elevado a esse lugar eminente, portou-
sede tal indo desde logo na gerencia doa
negócios da igreja, quer em relação ao Cie-
ro e Povo du Diocese, quer ás autoridades,
que cm nada desmentio o Sacerdote pru-
ciente e honesto, que presidia a Igreja ma-
ranhense, honrando por tal guiza a nobre
Corporação, que o elegeu, que, fora do Bis-
pado, foi generosa e dignamente apreciado.
A este respeito f.dle por nós outro, que por
certo não poderá ser acoimado de parcial
ou suspeito; lê-se no Diário de Peruam-
buco de 20 de Dezembro de 1861:

" Recebemos noticias do norte,as quaes
são satisfactoriiis. e muito principalmente
as que dizem respeito ti diocese do Muni-'-
nlião, cujos negócios mare.hão, sob o gover- ¦
no do vigário capitular, o itvm. conego
Luiz llay mundo da Costa Leite, na melhor
ordem possível. O Itvm. conego CostaLei-
te é um .-acerdote digno de todos os lou-
vores; e tem sabido adquirir na sociedade
uma posiçS) elevada, devido As pympa-
thiri, de que goza, e ao seu mérito pessoal.l. 'Ao Illm. e Rvm. Cabido, que o elegeu
para governar essa diocese, cabe em gran-
de narte a gloria da justa e prudente ad-
mK.lUrução, que tem feito S. R»vm., por
quanto com discernimento soube depositar
as rédeas do govarno em tão hábeis míSos;
e a S. Exc. Itvm. o Sr. D. Luiz nSo pode-
mos omittir de apresentar os sinceros pá-
rabens, por contar na sua diocese eccle-
siasticos de mérito, e entre elles o Rvm.
Conego Luiz Raymundo da Costa Leite,
pessoa devidamente notável pelos seus
actos. 

"

Durante seu governo, como Vigário Ca-
pituliir.de.sdelOdc Junho de 1861 até 4 de
Fevereiro deste anno, só deu uma demis-
são a bem do serviço publico, e três—-por"
impedimento physico—dos próprios em-
pre^ad >s, 8 m praticar um só acto illegal

profi
havi

—Poi; isso em n ida me commoveu. Dausei
c ano se tivesse citado só no meu quarto, diante ¦
do )iieu espelho. Olhava para esse publico com
a mais completa indiflcrença, comigo dizendo:
Elles pensa) que eu duuso para elles! e estou
tl.iiiaandò para mini!

Quando te chamarão á scena o te cobrirão
de apphiusos e de flores, iticlinastes-te ligeira-
mente em vez de te chegaros á rampa, e fazeres

«fundos cortejos, como o mestre ensaiaclor to
iu ensinado

— Ah! ali! com. a mão no peito e expressão
de enternocimento e de gratidão, feliz, e como
desmaiando ao peso dacommoção! Tão tola não
era eu; o julgo que se tivesse querido representar
um papel de comedia, teria desatado' a rir nas
barbas (lesse respeitável publico.

U — Sabes que em tuas mãos está ganhar já uma'
; bella posição?—Sim?

—O director da opera, que tanta dificuldade'
pôz em admittir quo apparecésses gratuitamen-
te no seu theatro, sob pretexto de nunca ter ou-
vido fallarde Mlle. Biimbini, eque só se decídio'
qu mdo vio no ensaio que não eras dò todo uma
aprendiz, sabe agora quanto vales. Ilontèni á
noite, emquauto to despias no teu camarim, to-
mou-nie em particular, e propoz-me contratar-
teeoiin primeira dansarina por cem librns estor-
linas"omcada representação. Oque dizes? agra-"
da-te essa vida de artista e de theatro?

—Alguns dias sim; más deve ser muito abor-
recicla. ., ; -.'.".

—Sim? gostns de niadniiça ! Deixa estar, fiÜií
por minha conta. Rejeitei a propostadò.diraíW
dizendo qiie' não podias rompei- o teh contrato
para os Estados-üliidos. VejuratíB porém o tri-
buto de honienagens q-ne te. offerectím os amado-
res de Lou Ires: cartas, ramalhetes, é esse estor
jo uma serpente oceulta por baixo de IIot
res! ¦

{Continua.)

'

IB
MilTll jtlifí



£
a-:
e oíleiisivo ás leis da Igreja ou do paizmem
injusto ou attentaturio contra os direitos
de quem quer que fosse—Assim que, po-
demos nfoutamente dizer, que não ganhou
um desaílecto! Oh! nestes tempos, em
que se encnntrfto a cada passo interesses
oppostos, ja é um passo no progrcs.-o diri-
gir com habilidade e prudência as conve-
nieiicias e as consciências humilhas!

Graças pois ao espirito recto e justiceiro,
o governo do ultimo Sr. Vigário Gajitü?
lar agradou completamente.

Agora, finalmente, que se acha S. S."
Itvm." na elevada posição de Governador
do Bispado, graças á confiança, que meie-
ceu do Exm. e Itvm. Sr. Bispo diocesano,
confiança, que lhe veio por certo do more-
cimento e da apreciação de sua consum-
mada prudência, só nos resta pedir ao Al-
tisuhuo, que continue a illuminal-o com
sua radiunte luz e jjraça vivilicante paru o
bem geral do Clero maranhense, o edilica-
çaodos lieis catliolicop, que vivem sob sua
jurisdicçSo espiritual, até eutregal-a ao
Pastor constituído; e ainda uma vez felici-
tul-o pelos bem merecidos elogios, quo
tem sabido ganhar dentro e [ora do Bis-
pado, entie o Clero e o Povo, entre umi-
gos e desconhecidos.

Litteratiira.
Reinado e últimos momentos de.I).

Pedro V,—por José Maria de
Andrade Ferreira,
(Continuado do n. 48.)

XXVI.
Tudo estava acabado.' Do infortunado príncipe só restava a

lembrança das suas boas acções.
As honras prestadas ao rei haviam con-

cluido ao passar os cancellos daqtiella re-
sidencin mortuariu: o que lá ficava dentro
era uma pouca de cinza, que a saudade hu-
mana debalde se empenha em perpetuar.
O que existira de verdadeiro havia voado
pura as regiões do infinito; e como prova
dessa vida de bemaventurança cá ficara
gravada na memória de todos os portu-
guezes a idéa das virtudes que haviam for-
nado príncipe exemplar.

Um pregador festejado em Lisboa to-
mou o seguinte verso dos psaliuos por thc-
ma do seu pauegvrico fúnebre:
Déficit in dolorc vila meu , et anui mei in
&¦ gemilibiis,
que traduzido'[diz o seguinte : Os curtos
annos do meu reinado pussei-os gemendo
no centro da amargura, e no meu espirito)
abatido pela vehemenchi da dor, suecum-
bi, ánlllicçãcv'

D, Pedro V não succunibiu; D. Pedro V,
venceu. Aquelle príncipe julgava-se um
instrumento fatal para seu povo e para os
seus: os infortúnios e attribüloções intimas
dos curtos annos do seu reinudo haviam-
lhe conliiniado este funesto pensamento.
Nestes extremos a luta moral não podia
deixar de se travar naquelle espirito me-
ditativo. Olhou em roda de si e não descer-
tinou por toda a parte st-não a triste cerra-
çSo que lhe opprimia a alma.

O que fazer'.'
Se fora menos chrislão, poria termos á

seus dias pon suas próprias mãos, mas Ú.
Pedro V acreditava nos ditames dti 'mural
e nos prineipios da religião chiistãa, e-por
isso pediu antes á Deus que lhe concluísse,
no mundo, sua triste peregrinação.

Deus ouviu-o e acolheu-o no seu seio.
O finado rei não succuinbiu, venceu.

XXVÍI.
Este príncipe chamava-se D. Pedro de

Alcântara Maria [Fernatido Miguel Ba-
phael Gonzaga Xavier João Antônio Leo-
poldo Victor Francisco de Assis Júlio A-
melio. Poi trigesimo rei de Portugal, è
vigésimo sexto dos Algravesjfui vigésimo
terceiro duque de Bragança, décimo oitavo
duque de Barcellos , vigésimo duque de
Guimarães , vigei-inio sétimo marquez de
Villa Viçosa, vigésimo quarto conde de
Ourem, de BarccUos, de Faria, de Neiva,
vigésimo sexto conde de Arraiollos,e vige-
situo primeiro de Guimarães.

Todos estes titulos lhe pertenciam como
primogênito da casa de Bragiuioa,e por an-
darem inherentes á coroa,

Foi jurado herdeiro pelas cortes a 26 de
Janeiro dc 183.8.

Jurou a carta constitucional, como prin-
.cipe real, a 8 de Julho de 1858.

•Succedeu no throno á sua augusta miíe,
.a senhora D. Maria II, i.o dia 15 de No-
veinbro de 1853, ficando sob a regência
i&é seu pae,|o Sr. D. Fernando, por ser ain-
d.a menor.

Fez depois duas longas viagens pela Eti-^-
ropa, uo decurso desta regência, acompa-
nhado de seu irmão mais velho, o Sr. iufan-
te D. Luiz, duque do Porto, hoje rei de
Portugal.

Completou IS annos a 16 de setembro
de 1855, época da sua acclamação.

Casou em Berlin por procuração a 29 de
Abril de 1858, e depois, em pessoa, a 18 de
Maio do mesmo anno, com.a princeza Es-
tephania, filha do príncipe Ilibei)/.olíerri-
Sigmaringcn, da qual enviuvou no dia 11
de Julho de 1850.

Percorrendo, na lembrança, as chr< nicas
•los nossos reis,ha quem lhe pareça encon-
liar notáveis e qüuVi compht-as unaligias
entre o caracter, inclinaçücs e caso* da vida
crivada e da vida de rei do Sr. D. Pedro
V e o caracter e circumstancias sinielhan-' 
te de outros momtrchas poíii^üe^es.

lia, por exemplo, quem o compare com \
e!-.'oi I). Sebastião, n>i continência e com-
postura do aspecto, nas suas tendências
p.ra asjcousas militares, no seu modo de
viver recluso, na assiduidade das suas lei-
turas, ua melancolia que lhe minava o in-
timo; e «té ua semelhança das feições, pnr-
que D Sebastião era alvo e rosado de ros-
to, u,sava um pequeno bigode louro quemui começava de pungir, assim como lon-
ros eram os cabellos da cabeça, o que cm
tudo so mostra mui parecido com o p:in-cipe ha pouco fallecido.

Estas analogias são comtudo mais ver-
dadeiras, aproximando o seu reinudo do
reinado de el-rei D. Duarte.

D. Duarte começou o seu reinado, estan-
do o remo á braços com os estragos de uma
terrível epidemia: D. Pedro oecupou o
throno quando o cholera havia invadido o
Algarve, e depois mais dous annos se se-
guiram com os horrores de-tes fliigellos.

Por fim D. Duaite morre da peste, em
Thomar para, onde tinha mudado a corte:
e D. Pedro V morre também, segundo a
opinião dos médicos, das febres malignas
que grassam no Alemtejo.

D. Duarte foi exemplar na vida privada,
foi estudioso e escriptor; e em nenhum
príncipe estes dotes nurèceram mais do que
em D. Pedro V, porque os seus costumes
eram puros e innocentts, ameno o trato,
lido como poucos e também escriptor.

Para D. Duarte foi motivo do grande
magoa a perda do seu irmão o infante D.
Fernando, fallecido em Fez: a D. Pedro V
quasi quo aconteceu o mesmo; pois nunca
mais ninguém lhe conheceu alegria nem
saúde depois da morte de seu irmão D,
Fernando.

Até na conta dos annos do reinado dos
dous monarchas a egualdade se conserva.
Temos ainda um eclypse assombroso que

precedeu a morte de 1). Duarte; e o lamen-
tavel fim de D. Pedro V é como que prog-
nosticado com vagos presagios do povo pe-
Ia npparição de um cometa dos mais neta-
veis.

Fechcremos este breve trabalho colli-
gindo aqui os três principnes artigos da
imprensa política nacional e estrangeira,
escrjptos por occasião du íalleciineiito do
Sr. D. Pedro V: é um artigo do Nord, jor-
mil de Bruxellas; outro da Nação; e o ter-
ceiro do Dislricto dc Aveiro.

Muitos se tem escripto, e escreverão ain-
da, mas estes parecem-nos os mais nota-
veis.

Fomos procurar, primeiro, o do jornalis-
mo de fora e egual.lugar lhe damos aqui,
para que fique bem patente o quanto era
considerado o rei defunto pelas nações muis
illustradas.

Depois voltamo-nos para o lado onde as
crenças políticas são mais adversas ás ins-
tituições liberaes, e, como taos, insuspeitas
de venalidade quando de lá se levantem ul-
guns brados de louvor que cheguem i.o
throno da dynastia reinante, e foi mesmo
lá que fomos encontrar o elogio de D. Pe-
dro na magoa sincera com que lamentam
a sua morte.

O artigo da Nação prova o muito que o
rei era respeitado e amado.

Coiicluiinus com o artigo do Dislricto de
Aveiro, notável escripto em que a observa-
ção realça com a eloqüência que só pôde
n iscer de nobres e profundas convicções.
O estvlò denuncia o Sr. Jo-é Estevão como
autor. Escrevendo-se este nome está tudo
explicado.

At ligo do Nord de Bruxellas.
"A morte inesperada do rei de Portugal

é um succi-sso que se reveste de caracter
mui .especialmente doloroso, em razão das
qualidades do joven soberano e do amor
com qne os seus siibditos o rodeiavain.

"O rei D. Pedro V havia suecedido em
17 de Novembro de 1853, á «ua mãe, a
rainha D. Maria II. Nascera aos 16 de so-
tembi'0 dc 1837, e por consequeiicia conta-
va apenas vinte e quatro annos,

"Logo na sua exaltação ao titrono poi'-
tuguez, ao redor do quul o assizado libera-
lismo do pae de D. Maria tinha consolidado
as instituições constituciona.es, o joven mo-
narcha manifestou-se o que foi sempre.
Leal, ciicumspecto, applicado aos seus dc-
veres, fervoroso em instruir-se, oíFereceu
desde o primeiro dia o exemplo do verda-
deiro soberano constitucional. Possuído
da iniciativa e do impulso do coração quan-
do era preciso mostrar-se no conílicto.usou
di sua prerogatiya com aquelle tacto dillicil
que procedo da inteira lealdade,c quocun-
serva aitidividualidi.de do rei todo o seu
realce o o seu prestigio, deixando ao mes-
mo tempo ao mechauismo constitucional o
seu livre movimento. Sobre tudo, teve lo-
go desde o começo essa grande ibrtuna e
grande habilidade, que consistem em tor-
nar-,sè amado do povo, mereceudo-lhe ceti-
fiança. Mostrou ussim evidentemente que
na pratica sincera e cordeal das institui-
ções c< nstituciouaes ha lugar para uma
união intima entte o povo c o soberano, e
paru a grandeza da nação e da monarcliin.

"Pei ante as declaiuações revoluciona-
rias, que aifiguram as mointrcíiias como
inimigas naturaes do povo, e das difama-
ções 1'caceio-h'irins que insultam a consciéii-
cia des povos representundo-os como ad-
versarios natos das niouarchias, é consola-
ção para os ânimos moderados que procu-rííih como também nós, conciliar estes dous
elementos que tantos factos e suecessos
tendem a desunir; é consolação, repetimos,
ter de indicar exemplos que atte-tein queos povos e as monarchias nada contem, as-
sim na essência coino em seus interesses,
£üe cejó. livfjtü ito eoütrurio,

pLlCnDÜK MÁllANtóSÈ:

" Rebateremos sempre energicamente
esta preoecupação, propagada por certa es-
cola, da incompatibilidade da instituição
tnouarchica com o bem estai' popular; mus,
pela mesma razão, não cessaremos de leni-
brnr aos soberanos que dclles depende, e só
didles, que a sua dynastia e o principio mo-
niitchico sejam amados dos seus povos,
übservae todas as revoluções que pozerum
termo ao reinado de uma dynastia ou der-
ribarerri uinroirimen monarchico, e vede se
a primeira origem dessas ruínas não deve
ser imputada á cegueira uü lis prcoocupa-
ções dos que estavam constituídos no go-
vemo, e que faltaram ás «nas obrigações
para com os seus povos e para comsigo.
Desta verdade quereiianios, especialmente
convencer os príncipes que são chamados
ao throno de seus antepassados, e que sen-
do ainda moços podem enchera lacuna que
existia na educação monarchica de seus
predecessores, por consequenci.-i, nas rela-
ções do povo para com o soberano." Pur certo,e bem o sabemos, que os p->
vos uma vez impelüdos na carreira das re-
voluções commettem teniveis excessos,
não é para absolve-los, mas para evitar a
repetição daquelles, que recoidamos caber
sempre a culpa aos que, tendo os meios de
prevenir, nao usaram da sua autoridade
senão para reprimir, e quando já era tarde.
Porventura não temos visto, não vemos
ainda grandes nações habituadas a amaro
venerar o soberano qne sobre ellas reina,
esperar da iniciativa deste a justiça o o
progresso com paciência e longaniniidade,
verdadeiramente ineritorias, e sobrei' sem
se queixarem as provações e as decepções
mais duras'? Todas as nações, com peque-
nas diíleronças, tem passado por estes tran-
ses; e quando cansadas de esperar debalde
arrastadas ao extremo pela miséria moral c
material, precutaramna arma fatal das ro-
voluções a conquista de que necessitavam,
quem foram os responsáveis dastu desgra-
ça, os governos que desal te lideram as suas
obrigações, ou os povos, entregues final-
mente aos conselhos da desesperarão de-
pois de haverem dado magníficos exemplos
de confiança c da paciência 1 !

" Estes factos são de todos os tempos.
E, quando a pur dolles se apresenta um e-
xeihplò de sabedoria e dc virtude governa-
mentaes, não será dever nosso exaltai-o e
insistir nelle '.'

" O rei D. Pedro, como dissemos, esta-
va penetrado das suas obrigações de sobi-
rano; por isso o seu povo se cobre de luto e
sente-se por essa morte ferido nos seus
mais Íntimos sentimentos. Fiel na sua po-
litica interna á constituição que havia jura-
do, e na externa zeloso do decoio nacional,
de que foi opportunainentc defensor ener-
gico, conformou todos os seus actoscom os
prineipios que tenha assimilado. Não cs-
quYceu, como outros, de que representando
uma dynastia constitucional devia estender
a niãü as que procedia m das mesmas ori-
gcnsjquando alguns monarcliiis regateavam
por muito tempo ao reidalialiao reconlit-
cimento,e outros lh'o recusavam, não hesi-
ton elle em ser um do.s primeiros em dar
ao seu paiz, no reino de Itália, um alliado
natural e sympatioo

" Os seus sentimentos de homem c de
cidadão mediam pela altura do seu pro-
cediinento de soberano. Todos se reeor-
dam da carta tão maviosa, tão digna, e de
uma dôr tão funda e cominunioativa, que
lhe dictou a perda da sua querida esposa, a
princeza Estephau a de Ilohenzellern.

" Nessas palavras tão humanas, tão no-
bremente resignadas, reconheceu-se aab-
negação, as sinceras e furtes qualidades de
um rei superior á todos os acontecimentos,
em cujo coração feliz ou lastimado, o seu
povo tinha sempre lugar. A impressão que
produziu esta admira vele irta foi universal,
e não contribuio pouco para a popularida-
de europeu queadqueriu o joven príncipe." Pouco tempo antes viram-o durante a
epidemia da febre amarelli, que tão cru-
elmente devastou Li-boa,não se poupar em
tomar parte nô3 perigos, e levar a tida a
parte consolações.. Finalmente, as parti-
cularidados do prematuro termo de sua vi-
da no-lo representam victima do amor
fraterno, pois que desde o momento em quo
recebeu a noticia do falleeinicnto de seu
irmão D. Fernando, o seu e.-dado peiorou á
ponto de não dar esperanças.

11 Taes são osactus que tornam saulo-io
em subido grau um rei que ja tinha dado
tantas provas de suas virtudes. Toda a
Europa dynastica e nacional acompanhará
na sua dôr a nobre nação portugueza." O duque do Porto, hoje rei de Portu-
gal, soube a noticia do óbito de seu irmão
o a iberano em viagem para Lisboa, onde o
chamará á toda a pressa a morte do infante
D. Fernando. O joven príncipe apresenta-
rá no throno de Portugal as mesmas dis-
posições graves, e a mesma lealdade de seu
irmão, fazendo nós ardentes votos, com to-
dos os amigos da monarchia e da liberda-
de, para que o novo soberano de Portugal
siga exoctaincnte es.-a Seiidá, que foi tra-
cada pelo rei D. Pedro ua sua breve car-
reira.'

( Continua.)

nhecimento de todos o seguinte Program-
mu para a recepção do Exm. e llvm. Sur.
Bispo desta Diocese:

I." Logo que der fundo o vapor, e verili-
car-se a chegada de tí Exc. livin." tocarão
em som festivo todos os sinos da Catliedral,
acompanhados de giraud- Ias de foguetes,
os quaes deveião ser iiniiiediatanieiite cor-
reqi uididos no mesmo sentido por tollos
ns das Igrejas e O inventos da Capital; e o
Illm. e Itvm. Cabido, bem como todo o
Clero da Cathedi'al, e demais Clero secular
o regular da capital, Parodies, Confrarias
e Iriuaudades, reunidos na Catliedral, se-
guiião pròeessioiiftlmenté para a rampa de
deseuibirqup, segundo suas antigüidades o
precedências.

2." Na rampa do/leseinbaique em lugar
docente estará armado um altar, sob pavi-
lhão, em cujo centro estará eollocada uma
cruz com a imagem do lledetnptor,e.stan-
do ao lado o palio, ou" baldaquiuo, uma
credencia para es paramentos, e um gemi-
llexorio,

3." Desembarcado o Exm. Prelado cuca-
minhar-se-ha para o altar, onde a primei-
ra Dignidade, revestida dc Pluvial branco,'
lhe oífereceiá para osculur a Cruz, e abi
sendo revestido dos paramentos episcopaes,
entoar-se-ha em seguida a antiphona Ecce
Sacerdos Magnas,

4." Concluído este cereinoniul seguirá o
prestito para a Catliedral, indo oExm. Pre-
lado debaixo do baldaquiuo, cujas varasse-
rüo hustentadas pelo Exm. Presidente da
provincia, e mais Autoridades superiores,
membros da Illm." Câmara Municipal, e
Cidadãos distinetos, indo adiante o Exm.
e llvm. Cabido com a sua respectiva Cruz,
formando o corpo com o Exm Prelado; e
todas ns mais cruzes paruchiaos, das Con-
ÍVarias e inutilidades seguirão adiante na
ordem, cm que vierão. Poderá entretanto
o Clero contar algum hymno ou psalmo,
exceptoo Te-Deain.

5." Ao chegar o prestito a Catliedral, a
primeira Dignidade ollerccerá ao Exm.
Prelado o áspérsòri.o.e logo o incenso,de|)ois
do quu será incensado pela dita primeira
Dignidade, centoando-seo Tc-Deuni,wÁ
S. Exc. ltvm.' conduzido ao altar do SS.
Sacramento, onde fará uma breve oração,
depois da qual seguirá pura o altar-mór,
onde genullexo roruutneecrá,até que a pii-
meira-Dignidade recite a oração própria,
depois da qual receberá do solio as situda-
cões do Clero e Povo; então dará a oração
do Padroeiro,e será eondusido a residência
episcopal pela rua de Nazareth pelo Cabido
e mais Clero e Povo.

São pois por este Prograuima convida-
dos pelo Illm c Bvrn. Sr. Governador do
Bi-pado, o Clero secular e regulados niem-
bròs da Illm." Camara Municipal, todas t:s
Autoridades e Empregados públicos, as
Confrarias e Iniiandades religiosas, os oi-
liciaes militares de linha e da Guarda Na-
cioiial, os Cônsules estrangeiros, o Corpo
do Commercio, os membros dos ti ibitnaes
de justiça, o das Associações litterarias e
mecânicas, e finalmente o Povo citholi. o
desta capital, pura que se digne de acolher
e receber com o devido amor o respeito o
Ho>so Pastor; o Exm; e llvm. Sur. I). Fr.
Luiz da Conceição SáraLvh,ü:gnissituo Bi.-
po de.-ta Diocese; rogando o mesmo Snr.
Governador do Bispado, confiado no espi-
rito religioso dos habitantes desta capital,
que se digii-m de adornai' com cortinas as
portas ejaiiellas de suas casas, ejtineardo
llores e folhas aromáticâs as ruas, por onde
houver de passar o Exm: e llvm. Prelado
coih seu acompanhamento, bem como que
illumihem suas casas por trcs dias conse-
cutivos.
Bli i 

' 
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e encadernação do relatório da transada
administuição, regulamentos e dicizões dò-
presidência.

Credores.—Os de Mathias José da Sil-va Giiiuiiiiães & Irmão, são convidados íiíipresentarein-lhes as suas contas até o dia5 do corrente,
Corvetatle guerra.--Entrou hontom

a tarde procedente de Pérnàiíibuco a cor-
veta de guerra Imperial Marinheiro, acha",
se de quarentena.

Finanças.—-Suspenderam os pngainca-tos os bancos de Nova-York, Boston «
Philadelpliia. °

A este respeito lemos no Correio dos Es-lados-Cuidas:
" Esta resolução será imitada por outrosestabelecimentos bancários, Devemos portanto considerar como inaugurudo nos Es-tados-Uuidos o systema do papel moeda

que haverá mezes vigora nos Ectados-Uni.
dos dos Sul. '.'

Experiências cíidosus.—Lê-se no Jor.nal do Huvre:—
"_ Fiztíinm-se ultimamente experiências

curiosas subru o estudo do pulso na seriaanimal.
Precisou-se para esta experiência muitacoragem e pacienoia,"porque foi praticadaem animaes muito perigosos, taes como oleão, o tigre, o lobo, a hyena, &ò. O pulsodeu por minuto 121 pulsações, e depois 9-L

quando o animal estava menus agitado,
No sovaco e na virilha o leão daVa -10

pulsações por minuto e 16 respirações. Ocoração do tigre batia 96 vezes por mi ri ti-to; o lapir dava 11 pulsações; o cavallo 40-o lobo 15; a raposa 43; o urso 38; o macaco4b; oganço 110; a giilliiilia 140; e águia lülho millnifro 150; o mocho 110. &c,
0 ran dá 80 pulsações, a salturiaudra

também 80, O coração do lagostin bate 76.vezes por minuto. Foi impossível: sentir as
palpitáções artériâes do coração doelephan-t-J, porque a grussiira da derma e a peque-nez dos vasos o impediam.

O rato dá 120 pulsações;, as lagartixas 3e as borboletas 60.
. O que é mais liotiivél n'e.-t,-is experíetí-cias é ii grande unilbrmiiluílü nus palpita-çoes eircuhito.ias em orgunióncões lain di-versas.

—— o

Repartição da Policia,
Extracío di\ parte geral «Ias novidu-

das do dia 27 dcFcv«sxiro.
Seguirão para o presidio dailhadeFer.

liando de Ni ronhii us presos do justiça K0.
Leito, e SperidiiH. condemniidos a'galés
p:epetuas,á'fint d'uli cumprirem suas sen-
tencas:

A illtimiuaçiXo da cidade conservarão-se
boa.

Malárão-se 33 rezes.
.iiiuiiii Lmitt.i.Mii mj»..ui.i..ji^uj|)llua[iWlrl|

Estatística da Cidade,

Noticiário,

i

i maranhão.
í __

Prograuima
para a recepção do Exm. c Rvm. Ssiri

D. Fr. l^itiz da Conceição Saraiva,
Bispo do Maranhão.
De ordem do Illm. e llvm. Sur. Govor-

j&íldyl lio Bi^iinlí ülí-^e publico .rjniui CO-

Koniantóc.--.\.c.iba de subir dos prelos
do Sr. Ramos de Almeida o romance ori-
ginal—A Virgem da Tapera—composição
dc Dr. .loão Climaco Lobato, oilerecido á
Exin/Si'." D. Maria Firinina dos Reis.

Felicitamos o author por esta nova pro-
ducçüo, cuja leitura recumoudauiqs ao pu-
publico'.

Programma.—No lugar competente en-
contrnr.ãp os leitores o program ma para a
recepção do Exm.ue Evm."Sr. D.Frf '< Luiz
da Conceição Saraiva, bispo desta dljcese.
Consta que S. Esc. Rvm,* chegará no pro-
ximo vapor que se espera a 4 do corrente.

Óbitos.—No mez de Janeiro ultimoíalle-
ceiâo na capital de Pernambuco 30Sí<pes-
soas, e na do Pará 8-3. Durante o a/niip de
1801 fiillecerâo na capital da Parali/ybá 380
pessoas. / (

Rcvisia.—Passou-se hoje revijsta-geral
de mostra aos corpos do exercito le policiaexistentes nesta capital. \

Corresvão.—A commissão nomeada bela-
câmara municipiil.para promover a limpe-
za e asseio da cidade, dá principio ás Jias
correições na próxima segunda-feira. \ -

[1 Cariiavai.—Foi prohibido o transite
n|ascni'ados pelas ruas desta cidade ií
noite de 2, 3, e 4 do corrente; podendo t
somente transitar os que tiverem bilhe
para o baile.

Missa fúnebre.—Os officiaes do coi^
de saúde do exercito, em serviço nesta c'
pitai, mandão celebrar na segunda-feira
do corrente na igreja de S. João uma niissl
cantada por alma-do cirurgião-niór de d|
visão graduado João Diogo Duarte.

AiTíMuatação.—No dia 4 do corrente
ás 11 horas da manhã, se porá em arrema-
taçãQ-uo thesouroprijYim-ial a -iiiipressào

Gadãveies sepultados uo cemitériotia San Ia Casa da Miseritürdia.
FEVEREIRO.
2-j-Fiancisc.i , filho de Amancia Miria

da Coi)CjiçãoSá,fiiltcid->, Maranhão,
5 annos, tuberculos puliiitinares.— Bebiaiia, escrava dc J.-aqiiitu José
Alves, MaránhaòjüO annos,liibèrcúlÒ3
puliuauares.—IgtiezTulia da Silva, libei ta, solteira,
Mariuihão/iOannos.sirro no estonr-igo.

EDITAL,

A cumaru municipal du capital do Mura-
hliáo #*.
Faz publico, para conhecimento do todos os seus

munioipes, quo a coraifiiasSo por tflu nomeada na-
ra promoyiir n liaipezi. o assina da cidade, ác nn-
pinlmda dos raapcctivos lism.-s, dura princ:pio ho
dia 8 do mez de Março próximo vindouro új buus
coriC'çõe3, i.tím do verificar so as posturas do po-
licia saníNia. tamsido observadas, e multar aoa
indivíduos qUt! as tiverem í.ifiingíilo.

Para constar dfliü ° pregento iifBxidò na porta
deste edifioio o publicai!') cela imprensa.

Sal. das S0ÍSÕ33 du cairtít^ municipiltU capita]
do Mu-fiiilião 27 do Fevereiro (U' 1BI.Í2.— José da
Silott Maija, 1'. -João José dn Cru^^Voiniii-
gos GonçaloeS Nina Coco.—João JouqUlvl M#-
ciei Aranha — Antônio Nogueira do Souza —
Francisco Raimundo Quadros.— Caetano José
tle Souza—lçuucia Frazõo da Costa—A/c-
xundee Cottares Moreira..

Parte Comineroial,
Maranhão Ide Março de 1862,

—Honteia 28 do Fevoroiro chegarão procod.cn-
tos de Pernambuco, a corveta—Imperial Mui-
nhoiro—e umii^^tí-ra ingloza] ficarão dc quureii-tena em frento iti lnzi.reto.

líçnUinvcntos.
Alfanclcnr-.i de 1 a '27 Iü3,0í)2|iíl.:)8
Idom em 28 ...„ ...... i5,682$83S

10G,77õíflOO

"ov.deil ii 27. 2õ,587í!íil í! ,"..  
10ü.5S3!)ã

•27,2-12§9QS

líircctores i\n caixa.
José Manoel Barbosa.
luiiinuiulü de Britto GoIiiei.de Souza

;.'".' 

.-. ' 

¦

'



riTBLÍÜADÜft MARANHENSE.

Direetores do banco.
Josó Antônio de Mattos Freitas.
Manoel Gonçalves Ferreira Nina.

Dinheiro saindo.
-No vapor—Piinceza de Joinville
2,000*3i000-|;ai'a o Oeaiú

800$000— para Pernambuco.
l.aOOSOOO-paraaBaliia.'200$000—para 

o Rio de J: neiro.

dÜJOÓèOOO.

om 27.

Movimento de Passageiros,
Entrados.

—No vapor—Camnesim—em 2G.
Du Pariiahibu— Izaac Duzaglo, 1 escrava com

crio, Jesuino da Silva Bravo,
—No vopoi—Guajuii—em 27.
Do Ooaiii —D. Anna E. du Jesi s Santis, Joüo

da Silva Leito, Ant.nio de SjUzu Xi.i o, Autonio
P. Ferreira, 10;cruvo.

Sahidos.
— No vapor—Piineez- de Joinville—cm 27.
Para Pernambuco—LionidisFerreira llarbosa,

Antônio Raimundo Tavares Beiford o 1 es r.ivo,
Antônio do Souza liay.ua, e 1 escravo, João Po-
íeiia dá Silva Leite o 1 criado, Jesuino Jo>é Go-
mes o 1 ciiadi", JUàtiriii J Ouxias, Charles J.Wi m
pory, José A. Gulvão Pires, o 1 escravo, M. de
Faria, S, G. Aleanfo.adó; oi criado, Antônio L.
do Carvalho, 1 escravo, Pedro J Ferreira o 1 es-
cravo, S. A. Gençalvos, Bruno Jansen Porei a, 1
escrava, Antônio J. M. Poreirn, ò 1 criado, A. M
Lapcmbiig, o 2 oso.raynsj L.Pires da F, n-iecca, J.
Mi.riano Itibüro, F. ' . da Silva Soares o 1 oj-
cravo, 2 "iro-sos, i s>l lados, Antônio Safes do
Azevedo, Leandro IPranei-oo N<guidra. 1 escavo,
Eduardo L. Lobão, MilihUes P. da Silvu e 1 es-
cravo, Dr. José F. de Viveiros.

Paru Maceió— Padre vigário Jo.é J. de Catn-
poa, Euáebiò Simplieiuno de Campos o 1 escravo.

Para a Bahia—Dr. Torqunto A Pereira Rego.
Pura. o Rio do Janeiro—Dr. Tristão A. da

Campos Pereira aua senhora e 1 esc-avo, 1." te-
nento Manoel Lipos da Cruz, alferes S lverio A.
do Jeim», Dr U.imundo Mondes Vianna o 1 es-
cravo, Januário J Sorru Lima, 7 escravos a entro-
gar.—No vopor—Pindaré—em 28.

Pura Vianna—Jou.,uim Raimundo C. Maclia-
do, aua senhora, 2 filhos o o escravo:), Francisco
Marques Rodrigues o 1 escavo,

Paia a Boa- VUtu—Manuel 11. Cordeiro.
— No vapor—Camossim—bojo 1.
Pura Guimaràe."—Jvíé Iienriques dos Santos

o 1 escravo.
Para o Cururu* ú—Manoel J M da Cunha o 1

escravo.
Para u Pará—Manoel S. çU Silva Couto.

Idem no dia 28.
N.eW-York—iliòto brasileiro — Rosa— cop.

Oliveira, trip; 9 pess., tons. 121, cama oouros,
coiiiig, a Guimarãva Caldas, Filho ty Miranda.

Idem hoje 1.
i*arúe escalas-Vapor brõnilêirò — Cumos-

sim— çomm. Santos, tiip. 28 posB;, t,n«. -100,
carga café e ouirus gêneros, corisig u compa-
nhia do riavegíçào a vapor do Maranhão

Noticias Marítimas.
Navios si carga.

Lbbou-B.u-r6-J,.sú F. Arteiro.
Pai fi—-Lindo Paquoto—José F. Arteiro.

Navios ú descarg-á.
Liverpool —Brookshy—vários gêneros.

Vapores esperados.
Rio o escalas—Tocantins—em 4.

Navios esperados.
Lisboa—Angélica l.\
Curdilf— Anni—Adam Cnrr.
Rio do Janeiro—Carolina.
I>,i-t,_ Alfredo-
Lisboa—Cid ido de Belcm.
Livfrpoi.l—Grunston.
Pata-Patriota.
Parnahibu—Mario.

Navios surtos no porto. ;
Iliate Brasil. —Oliveira 2'Cup. Leite." —L. Paquete " (Jostu.
Vapor " —S. Luiz Peixoto.

-Caxias " Silva." — Guajirú Pereira.
Galera Ingleza—Broiksby " Williain.
Patueh Portug. — Boa-fc Reis.

Vazos de guerra.
Corveta—União— comrn. cnp.de frug Galhardo.
Vapor-D. Pedro- " 1.'tenente 

"iti, 
mel." —Camiicuãii— " [>. *>rao

Pauta semanal.
Treço dos gêneros sujeitos a direitos de exportação,

SEMANA DU 3 A 8 DE MARÇO DE 1862.

MERCADORIAS. ÜNiDdADES. V:AI.OUES.

Alíandega do Maranhão,
lOxportnção.

Manifesto do pulucho americano —lzabüla—
subido um 22 de Fevereiro ultimo, consignado
a Guimarães Caldas, Filho ty Miranda.
New-York ( pelo Pai íi.) -111 süccisdo *>!¦

godão, o barris com cobio, 1 caixa cutii ferrugens,
1,202 couros, dos cousigniitaiios

200 sacoas do algodão, do P. Beatty ty C.
1,150 couros, do Soasuti Si C.

Manifesto du brigue francez—Belém— suhido
um 22 de Fevereiro ultimo, consjg.ni>do.,a Aa-
traud, Fngclhard ty C,
Havre ( pelo Paia.)—0Õ0 orrôbús do tataju-

ha, 1 maquina para amaçar pao,dos con-igiiatu.ioa..
Manifesto do hiato brasileiro—Progresso —sa-

hido um 2-1 du fevereiro, consignado a Lama-
rão, Irmãos ty O.
Pará-91 gariaíões com tiquiiu, 113 barricas

com assumir, 20 ditas com geiudjni, 11 saciai, com
milho, 193 ditas cum cal'-5, 52 caixas com choou-
lato, 12 burricas com licor, -1 mansos do couros,doa
consignataiios.

80 burricas com nasucir, do J. A. Teixeira,
15 Cufus com eãmaiõea, 1'barrica, 1 fardo com

mercadorias, do Ferreira ty O.
66 taxas do ceb.e, do Dn.g. J. Gui.cs.
10 caixi.a cum licor, do M. Nina, Irrnfio ty C.
28 encapados ooin mobília, do JuiVj P Bjjiu,
1 sueca c.im fai.i.nli»j de J. J Pinei™.
1 encapado eom livros, do J. J. Alves e Filho.
103 mãos de sollii, de D T. Jijrge do Carvalho.
5 encapados, 1 l.ul.u, de J. J. A. Almeida ty C.
282 meios do solla, *do Lázaro M de S-miiu.
800 sucjos com milho, do C. P. Botelho ty O.

caixa com miudeza , 1 tollodo fumo, du An-
tonio Juté Bu.-to". .

3 ujhííos do couros, 1 cartão com plumas, do
CuiiliaMiichud.j ty Drjga.
Manifesto d.i oapr.r brasileiro- Prinerza de

.- Joinville —iiihido cm *'~ Úvfevereiro coutig-
nado u M. A. dos Santos.
Ceará—-2 caixas; 1 puuèiro, de Joté de Aíiiu

jo Teixeira.
caixa,-*, de M, J. Teixeira Primo.

ParaMüía -1 bartiou, de M. J. Martins Ri-
beiro Guimanies.

liio-Grandc do Norte—8 saecaB com ar-
roz, du eonsignuturio.

Pei-namlraco— 7 saccas com olfazoma, do
Lumiirã , Irmão ty O

Üallia - G barricai! com carnahuba, de José
3)'3iningoa da Sdv.i Gomoa.

Bíí» de Janeiro -1 caixoto, de Manoel José
*$!. R.bei.™ Guimarães.' <i íroíqueiV.aa íô"ó decej do Manoel J. Teixeira
1'iimo.
Manifesto do hittte bfaèUóiro —Rosa— ndãdo

em 28 de fevereiro, cónsigllQdo a Guimarães
Caldas, Filho ty Miranda.

fOcTV-Yorlc—515-couros salgado.1/,- dos con-
signatários.

5 057 coros, de Ferreira. Ribeiro & II ver.
¦uiiuiaaumiiiMMiniinniiiii n .|.fPMfT^Tt.v-frT1j..Tr:l|| mui~~ 

MüviMJfiiNTü do porto, 
"

Entrada no dia Liü.
Parnalliba, 1 dia.— Vapor brasileiro -Ca-

mo-isim—comrn. Santo», t.ip 23 pes.'., tons.
400, em lastro, oonuignado a companhia do na"
vegação a vapor do Marunhã,-.

Idem no dia 2-7.
Ceará c escalas, 7 dias Vup-,r brnsiloiro—

Guojaiá—comrn "Pereira, 
t.ip. 30 poas., tons

d00, com passageiros, consignado ii companhia
de navegação a v*« p jr dó Maranhão.

Sahidas no mesmo dia,
Jtio eescnla"i«r.V**pbi brusitoiio -Piiaoez. de

^l!,vdle-eo!nm. Silazir, trip, 50 possi, tons.
W5, com tògeiriii, Cj:i ig. x M A. 8^3,

Aguardente dee.intia. prova ou rcstillo" destilladti, de 30 grãos" òueaxaçii" tiquii.i
Algodão cm rama ou cm lã, 1." qualidade ou vurugica..

2.° dita ou maquina.
Araruta ( farinha ) ......
Arroz descascado ou pilado, graudo... ...traçado, ou miudõ
Assitoiir branco c refimido:! mascavo ou mascavado o rapaduras
Afanados
Bugas de íiiainònn
Bauiiilha
Biscouto de qualquer qualidadeBoluxiiordiiíariii, própria de oiiibiirque ou j iiii-a nutri-
uhiigein

Dita linii
Caciío .___
Cafle boin "."."".!]" escolha ou reslôllio
Carne seca ( ehãrquo 
Castanha do Pará ... .
Chá
Charutos
Couros do boi salgados, sôeeòs" 

;'' verdes" cspiehudri.-i sêeous" de cabru, curtidos
Doces soeeos nu om calda o ervstalisádos.•'' emealda

'.'. " n.as.-a. ou om golóíiFarinhii du hitiiidioca, d*a*»ba -.

Fava de qualquer qualidadoKeijão "
Fumo do rói Io boin
-' " rostolho ;

Gado yaccuiíi  __
Geiiobra ___
Gergelim òni grão
Goiiniui de peixe•'' elusticii em bruto" " obra de qualquer qualidadeLicores comiiiiiiís ou doces
Milho .""."."""II""'".'.
Olco de cupaibà 
Polvilho ".V.""."I""IIIII.'IIIII
Pòiitaíou chifres de vaeca . -------" "novilho.... l""ll"Zl
1'ranehüo:' de cedro" 

jaearandá...r.I"IIIIII!II"IIi;iIIRapo _
Sabão du andiroba ou da torra, MUI" coiuniuin ou de lavagem I
Salsa pai'1'illia _° .I...II.II I
Sebo ou gri.\a om rama "

coado
Solada terra
Tábuas do baeuri. ""
. " " cedro MMIIIIIIIIIIIIIM
Tapiocado Pará IIIIIIIMIII
Toros du angico ...MIM I'""" 

"""
'•' baracUtiára .." " cedro.... """"" " tatajuba I....I'"II

Uriicú
Violas de r|iiiilquor(|iialidadoMIIIIII.'IIMIIIIIIIII

Canada

»
!!

arroba
ii

libra
arroba

»
ii
ii

libra
arroba
libra

o

arroba
ii
ii
o
ii
d

alqueire
lihra

ii
ii

um
ii

libra
n
I!

arroba

o
ii

cabeça
canada
arroba

libra
canada
arroba
canada
libra,
cento

ii

dúzia
ii

libra

arroba

libra
du/.ia

ii

arroba
dúzia

tonelada
libra
unia

300
18-100

310
000

lOS-100
9S-100

240
28000
1$6Ó0
8$200
28200

300
i$ooo
3800O

200

8§O0Ò
7800O
58000
88000
58500
580"0
38000
18200
18000

170
58000
-18500

300
800
000
(iüO
800
ooo

18000
18200
08000
58000

208000
18000
18000

208000
188000
]§ooo
28-100
18000
28500

050
58000
58000

2-18000
10080C0

18000
100
120

288000
08000
88000

280
358000
iii8ooo
1$000

308000
308000
848000
188000

200
48000

Conselho Administrativo.
O mesmo cinselhò faz constar qoc no dia 4 domez Droxiínp futuro receberá propostas até as 10horas da manhã para fornecimento do
50 Birras de madeira oom cabeceira c efpelho.

2 Giiiirita8 de cedro, pintadas.
2 Machados americanos com cabos.

E o IViíio do 1-150 camisas do panno d'ulg,)dào
para os c.Jrpcs militares °

Sala d',is sessões do referido conselho no Mui a-
uhãu 20 de Fevereiro de 1802.

Fernando Luiz Ferreira,
tenente-coronel presidente.
Guilherme L. de Freitas,

vngnl secretario.

O meáriio conselho fiz constar que no dia 0 do
rj?Cü prpíjjrrid futuro utó as 10 hÒKii d., manhã, re
ÓtiiirA propostas para f.rniciineiit i dr:

110 wlhíí do papel c.rtão.
14 airòUã'» to troço do linho pira taocs.
317 enrreias para cantis.
317 ditas pura capotei".
40 ditas pura, inttrmitua de. S piMcafl.
Conselho admiüistrátivo do Maranhão 27 do fj

veniro de 1802.
Fernando Luiz Ferreira,
teiieiito-tíorohel presidente,
Guilherme L. de Freitas,

vogai secretario'

O'mesmo conselho faz constar quo do 10 pro-
poatus' quo recebera n'esta data para a arremata-
çn i quo aa achava urniunoiad', a sabor;

N. 1 do Sr. Josó Peiirb Rbiio d. S.leu.
II 2, 3, i ó 5 do Sr. Man d Jysd AütmiOj,

N. 0 do Sr Joaquim Autonio do L. Paritú.
N. 7 do Sr. Joir|UÍui Antônio da Silva.
N. 8 do Sr. José d» Cinta G .iinuiães e Souza.
N. ü do Sr. Froderioj Guilherme do Auiujo.
N. 10 do Sr. S.ityro Antônio du Fúria

E ifolliis aceitara ua mosma oacusião, o ae^uinte:
Da do u. 1, 33 tiboletis de cedio, com 10 pollo-

gadas de comprido, e 13 ditas dê largj, a 400 rs.,
por se tor dividido em igualdado de preço com aa
do rs 3 o 7.

D,i do n. 2, o foiti- de 2.145 calças dú.brim, a
230 ré. prof. a us. 0, 0 o 10 pelo p.eç ; ei de 447
fardo tas do dito a 400 rs., por so *,cr dividido om
igualdado de preço eom u do n, 0, pief. us Uo ri*.
9 o 10 por serem mais baratas.

Da de n. 3, 33 tubdotas de cedro, idem como as
de ..?. I e 7.

Du de n. 4, 30 vassouras do tiaibó a 400 reis,
por eer única.

Da de n. 6, o feitio Ho 448 farde tas de brim, a
400 rs., por so tor dividkb com a do n. 2, idem co-
mo a do n. 2.

D i de n, 7, 34 tnbjieíaa do cedro, idem coraoa-
do ns 1 e 3

F rão legjit.idilH as tabuletas d > de n. 8, pilo
preço, quanto aa diiuèn õe-i pedidu3, c pia qualidado quanto as antigas exutentea n^ euformaria
militar, poraerom mei.o.es.

Foi também rígoitadi» em virtude da solução
dada pelo Exm. Sr. presidente (iii provincia; a eou-
sulta feita por esto conselho, a proposta amo., so-
bro camas do Sr. José Pedro Ribeiro da S.lvu quehavia ficado addiada dosdo 21 docorronte.

Fica inarsudo o dia 4 do mez próximo futuro pa-n aarOguação do respeetivoVnuo da compromisso.
Sala daa sessões do conselho administrativo uo

Maranhão 27 da fevereiro de 1802.
Guilherme L. de Fròilus, vogai secrchiic.

-Do ordem do Illin,
Snr. Dr, chefe de polieia íica proliibido o
transito de mascarados pelas ruas desta ca-
pitnliiiis noites cie 2, 3,eIdomez de mar-
ço vinduiiro, sob pena de desobediência.

A prohibiçito supra nao se estende lis
pessoas que forem aos bailes do carnaval,
e apresentarem ás patrulhas os couipeten-
tes ourtoes.

Secreturiii de policia do Marunhílo 1." de
Março de 1802.

O seei etário da policia,
Raimundo Augusto de Sá.

Capitania do Porto.
D,, ordem d i Sr. capita i do Porto- fiou trnn.-fo-

rido pura oa dia:i 3 5 o 7 do corrente a ariema-
tiiçnn dò (seiilcr poitenceiitu a pnlicia, unnunciu-
do por esta ropintiçãii eni de Fevereiro ultimo.

Seototarin da Capitania dò Port-, 1." de Março
de 18G2. — lta!/mundo lldifouso de Souza Bar-
radas, secreta lio.

—Clemente José da Silva Nn-
nes & C, saecão sobre a praça do
Torto.

—Ántraii, Engelhard & C.-lazeni
publico quo o Sr. Manoel Felix Pereira Guima-
ifies, despo lioao de sua eufa o que foi sub.ititoido
por Antônio Bruiilo Freire du Silva, que lica á
caigo das obrigi,çõoa que tinha o dito Guiuiurãos.
Maranhão 1." do ,\Iaiç> do 1802,

Ama de leite.
Joaquim Gonçalves da Sil-

va Maia, ria rua de Ü Pantaleão,
casa n, 46, precisa de uma ama de

sem cria.

REDüCÇAO
DE PREÇOS

Fabrica de chapeos de chuva de

Irmandade do SS, Sacramento da
Catliedral.

Pertence aos innuos abaixo ileclurados
acompanhar o SENHOR nos eiiíennos no
próximo futuro mez do Março, a saber:

Illms, scnlibres—Autonio Serafim Po-
voas—Antônio Franoir-ou de Almeida Ju-
nior—Alexandre José da Silvu—Beticdic-
to Francisco do Vusoonoollos—Domingos
José da Cu.\
Corrêa—'¦.„"
Pinto cPA-^ieuTu'— José Marques llodri-
gties — lldeibnso Oorrôii dos Santos Al-
íueidu— Joai[ijiiii Antônio Gonçalves —
Joaquim Joi-é de Faria — Manuel José
Alv.eí' — iMjgiiel Arclidnjo do Lima —
Manoel da Silva Rodrigues - Manoel da
Silva Maia Júnior—Manoel Joaquim Fer-
inuidus — Rodrigo Augusto Suluzar—Se-
bastião José do Moraes —Vietoriiio Cer-
queira da Gama—Mauinhao 28 do Fevc-
reiro do 18(52.—O Secretario — Manoel
Alcei de Jiarixs.

°•Justos —Francisco Pedro
O\ntonio Alves— Joaquim

10, Rua Grande J0,
0 aimunciante tem a honra de

participar ao rispeitavel publico quo acaba do ro-
ceber pelo ultimo navio um grande sortimento do,
sedas francezas o inp-lezas, em peça, próprias paruvestidos o para chaié.s do ehuvu.

Neito estaboleoimento encontrará o publico pa-ra a ostução invernosu a ínoior variedade de cha-
peos do sol prr pries para homens, senhoras, cre--
unças o mulatas, ondo poderá a seu bel-prazeres-
colher o quo lho convier quanto a qualidade e di.
versidadi) de gostos; porque, quanto a preços, são,
elles tão mr.dicos.o tenta) do tal maneira quo for-
casamento hão do convir para o quo bu?ta sabor-
so que chapeos quo sempre so tom vendido por 8$:
a 9S r Í3, eo vendem aqui por 0$; que os próprios
pura fcnhoriip, croançan o mulatas so vendem poriSíiOO. Nobreza preta do qualidade supoiior, pro-
piias para vestido*, vende-eo por 2$ o covado, o.
a-si.n por diante, pois que nem tudu se podo cepo-
ciGciir minuciosamente.

Todas estas mercadorias da ultima moda, do
melhor gostos cda primei.a qualidade vender-se-
hão pois pc'o custo dus fabricas, isto 6, uhatimen-
to do 40 pur cento.

No mesmo estabelecimento so cobre chapeos de
si 1,_ o aproinptfio-8o todas as oncommondas conj, o.
maior brevidade e perfeição.
Vende se por atacado e a retalho»

So oatas vantagens annunciadas, rounidas ao
desejo de agradar o aos esforços para bem servir
o contentar o respeitável publico, são bastantes,
paro grangoar a protecção dos seus fríguezes p,alcançar outros, conta desde já o anriunsiantc com
sor procurado e prcti-gido, pois que a nada se pou-
paia para eaáo íii.,-.

rlttencão.-r.

0 Leohesj na rua da Paz, com
armazém — fronteiro ao muro da
igreja de ü, João, vende excèlien-
tes camisas de meia côr de rosa,
próprias para mascarados.

—Joaquim Raimundo iPAzevedo
ty C. toem pura alogar um bom CÜZ1NII EÍltÜ.

Consciência!
A pessoa que por engano, lovon do es-

criptorio da prueii do Óommercio ii. õ, um
clnipéo de sol dé seda côr de rape, queirater a bondade de o ir entregar, o mais bre-
ve possível, pelo que se liciirã obrigado.

PM ^WíH
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Segunda-feira 3 do Maiço do 1802, no i.rmczem
do leilões do ageíite Ooiirudo, '/onder-BO-lu um
excellente cvallo do sella. Ao meio dia em
t . pou

— Venda de Citio.—
Vende-se o engenho—Guapiaatú-no municipio

do S. Jefcé do Guima.ães, distuntoda villa quatroléguas—prtximo do porto, a ondo os buicus corre-
gão a prauchn.—Esto engenho quo ú movido poruguii, tem todos ou seus edilicios novos bem comi-
truidos do podiu o cul c c> bertos do telha, posfíi.-
bons terriH do cultura, tendo já uma porção de.-
fcccádus o lavradas ú arado.

Fatu venda, õ feita, não poiquc o iibuixo as-
sigtudo— tenha niuivoa do descontentamuil-
do ecvabeleciiLCi.to e dn luveura do canna, pr.-
rem tão souicnto por tor do mudar-so para pro.xio
mo do c-ngenhò Jluiutituba do eeu eogro, cmn o 13m
de ficarem têdi s reunides. O engonho vende-se
á dinheiro ã vi-tn, ou a preso conformo combina-
leu. o compiador o o vendedor. Quem o ptctei.-der pi.de diiigir-íc ao abaixo assignado no mesmo
engenhe, ou nu cidade do S. Luiz do Maranhão
aus S.e. Gu;o res ty Irmã*.

Engenho Guu-iassii 1" de Juneírodo 1802.
Luiz Manoel Ferreira GaUrres.

gencia do Diário do
Q mi-ti-feira 1 do corrente, em casa dus senho

cs 13INGHAM & U., o agimte Coiirado fani
uma excellente mi.hilia, conttando do-•iliáa, comollof, J.udiii.iia, iruiudu-

leilão do
cadeiias.
vestido--. ] uçis, p reellaiiu, vidros tyc. A's 10
lj*2 li ras da ii.iiiiliã.

X.

A-signa-so para este jornal, na livraria do Mar
tioel Joté Murtitm Ribeiro Guimaiães rua da fij-
trella n. 20.

Os Sis. que quizofeín nsi-ignar jó podem rcec-
ber f lhas a!è 10 de Janeiro correnU.", o '
es modinhas do musica, dèstnhò il

.'

tlius, e uma ei.ta do paizagom
dos gratid iiquorn assignar.

oem assim
iim !iíli\'riíí-

que sai diaiibui-

Para a livraria
m

[m consignação) da pliarmacia
COTTIN

vende-se em casa do

MI1EI11 Ml
Farii li«*[uidur

Vidros com purgante 1", 2.?

Idem com votnitorios
Idem couipilulas~"d

3.° e V
a2$õüÜ
a $580

 a 9é

ara o Carnaval.
0 artista l{aimuiido,tem para alli-

gar um grande sortimont i do ve-tuarios pina Mus
caias, de difforontes gO-tos, na loja do sobrado do
lilin. Sr. Dr Serrão a rua Grande; ondo tombem
ver.dy o.ntü;"s para a graniu passeata de mascarus
no domingo 2 da M irço.

—Bernardo íraiicis-

tAliLOi) mSm
RUA DENAZARETH N. 3Ü,

Despachou se um giande-sortimento do.

mimí mn
sendo: ílorete, minístre^luto, vergé, pautado o lizo,
em tVdio, 4" o 8", branco, nzdl e do outras cores.

Dito pura desenho e moppas com' mais do 1 va«.
ra quadiada.

Marca-se papel
com iniciaes ou firmas per extenso, com typog
melhor gosto.

i

J.

3a

•Na rua do Sol n. 12; precisa-
erviço da uma casa d?-.ao slug.ír uma ileg.a para

famil.a. *

ouco d'üliveira compra meia morada do casas
uma.inteiro, sendo poito da rua Grando eu na
I'raia Pei|ueiia, até a praia do Santo Antônio.

•I

—Eduardo Felcs, norte- ameri-
cano, retía^e da província. (1

—Para redes—
Linha cer ;do rozs, Lranoe, azul, caimezim, en-carpada, amarclla; vendo Luís Munoil Fçf|)8Í}\Ic3,cm sqa loja rua de Svl a. I*),

—Desde 15 de. Janeiro ultimo qiio-
fueio a Joté J< nquim/la Silva Leito o seu esora-
vo Justino, de idado de 10 a lõ anuos, natural da
provincia do Piuuliy,sendo alto o cora o ofiicio d«
ferieiio, 1'all.i ú tu'clj do srrtãe. Estecafuzfi
compiado neita cid^Je eui fina de Outubro do ar.-
no pagado oor"* .....is^es iseruvas aos senhores»
Ferreira. v..,uro & ÍI y>rvcomo procuradores du
Joté litVdrigüe.*" do Mitutida morador na dito pro^ 

'¦_
vimi.i do Piai.hy oo logar denominado Saquarc-
me.- Julj-ii se (pia o dito escravo terá procuiadios lugucs do dtndo vieiu.

Q .em o capturar será bom tccompensaJo aléin
das despezas feitus para o dito tiw. — Maranhão
2t) (]p jfovoieiro dp 1802.—Como proeurader d»
incu Pai --Antônio Joauiiim da Silva Lute.

mm
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. PUBLICADOR MARANHENSE^

A quem convier.
O abaixo assignado ensina Gram-

matica Portugueza e Francês», em sua casa,
ria rua dás Barrocas, das 7 ás 9 horas da
tíoite; sendo Grammatica Portugueza ás
Begundas-feiras, quartas e sextas, o Fran-
Ceza ás terças, quintas e sabbados. O mes-
mo declara que nao ensinará a Gnumna-
tica Francèza ao Portuguez ou Brasileiro,
quo previamente nao tiver sido instruído
na Portugueza. A mensalidade suo cinco
mil reis, por cada uma dus matérias de
ensino. S. Luiz, 25 de Janeiro de 18G2.

J. dc C. Estrclla.

mmumEm&Èmm
m
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1
| Manoel Enedino RegoValença

MUDOU SUA RESIDÊNCIA DA

Praça d'Alegria
PARA A

_ BU191PAZS.5?, _
ftg onde continua a prostar-sa aos chamados M
m e consultas de sua profissão do medico. j&J
Ú Pratica qualquer operação e trata gra- Kj'rj tuitamente aos pobres. |3
j&i As '.pessoas que não o encontrarem om &j
m Bua casa podem deixar bilhete indicando o 

jKj
$$ nome e morada. p^M

Âgenciador.
Bento José Antunes, continua a

ngenciar compraB, e venda de escravos, e do casas,
o outras quaesquor; pordm previne a quem into-
TCBBar, que sua agencia será paga por quem lho
flzor a encomenda.

O mesmo tem encomenda do quatro moleques,
de 10 a 14 annos bem pretos, o boas figuras, a
mais de uma preta boa gomadoira, e quo coze,
mas que não tenha mais de 20 a 25 annos.

gÉsnsisM m iiisiesisg
1
1

0 MOÇO VELHO. |
DRAMA EM 5 ACTOS j|

POR gj
Francisco G. Sabbas da Costa. g|

Riquíssimos chapeos de seda bordados o com vóo
pura senhoras.

Ditos ditos de pulha da Itulia a Imperatriz, guar-
necidos do fitas do velludo.

Ditos ditos do pulha da Itália a Tudor, para bo-
nhoras.

Ditos ditos do veludo e de sodn, a Tudor o Diado-
ma para senhoras.

Ditos ditos do pellucia de seda a Imperatriz para
8enhora8.

Ditos dito? de seda pnra moninoa o meninas; sen-
do: «Tudor, Garibaldi, DiadomaB, coutros mui-
tos feitios.

Ditos ditos do pello do aeda para meninos.
Ditos ditos do palha a Garibaldi para meninoo.
Bonets do panno proto, de pellica e do pulha para

menines.
Chapeos do pello do seda preta, do castor bronco

raspados, de pello do lontra, o de feltro, o muitas
outras qualidades, para homens.

Cortes de sedu preta bordados a velado.
Ditos do guse de Bcda.
Ditos de Chaily.
Ditos de kn c seda.
Ditoa de cassa preta.
Cortoa do setim branco bordados.
Nobreza preta muito encorpada.

kf«Mmx*gA^^rigte»«s3»»«»-'*'-''Iww'tf^'-''''','l''',ta='

Chaily Imperial, aoa covadoB.
Cassas do goBtos modernos.
Ciimbraias do Balpicos. . ,
Enfeites modernos de froco o muitas outros quali-

dudes.
Cumelias c ramos de flores finaB.
Cinto de veludo, e du seda bordados a matiz, go3-

to moderno.
Ditos desola elástica eom fivelas douradas e pra-

toadas.
Lenços do cambiaia do linho bordados
Lindas vestimentas do meriuó para meninos.
Anngoas balões lisas e com folhos.
Botinas para homens, seuhoras, meninas e meni-

nos.
Sapatos de setim branco.
Véos para noivas.
Grinaldas brancas pnra ditas.
Luvns de pelica do Jovin, e de seda.
CaBtiçaes o palmatórias do vidro, com mangas.
Jarros e bacias do porcelana.
Lamporioas de porcelana com bulle, propriaB para

quarto.
Compoteirns do vidro.
Copos do vidro para água e clinmpugne.
E muitos outros artigos que bo vendem por preço

muito rasoavel.

0 vapor—Commossim—
Deverá seguir pura o Pi.rá o escalas no dia 1 de

março próximo a 1 hora do madrugada, llrctbe
a carga que estiver compotentemente despacharia
o depofituda no respectivo armazém ut6 ao dia -l
do corrente ns 4 umas da tarde, o ns mnlua do cor-
reio na véspera as G horas dn tarde^I " ~" 

;
Um sclote a hespnnhola e competentrs nrreios,in-
clusivo cabeçada et çom muito pouco uzo, vendo
Mnnocl Antônio de Pinho.

-JOÃO DUARTE DO VALLE
compra para uma encommonda para o interior da
provincia um ou dois escravos officiucs do pedrei-
ro o bem nesim nlguns escravos novos o sadios pa.
raa lavoura Quem bcpropoeer n vender taescb-
cravos, podo procura-lo na casa de eua residência,

praia do cujú-'"No 
hotel-Porto,

vendo-Be uma esoravinha de 9 annos, rotinta e bc-
nita, quem a pertender comprar dirija-se ao rofe-
rido hotel, no qual encontrará o >m quem tratar.

: Bailes" Masques.
Nos dias 2 e _ bavora no hotel Porto 2 bailes

masques populares, o preço da entrada são 1:000
rs. por posso*, a puiznna ou com mascara, provi,
no-se que haverá nestas noites homa explcndiiia
meza servida do cxcellentes iguarias para as pes-
soas que so quciião refazer das fad.gaB do baile,

pagando cada possoa 1§500 rs., também have.a
boa serveja, vinhos, o champagno por módico pre-
ço; previne-se quo tudo Bcrá a dinhoiro a vista

Tavares¦&¦ (MaEj vendem
nma escrava cafuza, bem parecida, de 18 a 20 an-
nos, sabe lavar, gomar, cozer, e cozinhnr o diário
de uma caso. Não se põe duvida a dar-se a cen-
tenta alguns dias para casa do alguma família quo
a queira comprar.

| m^t_B3_p____gkS^^:>-vr.--.'-"' 
'"7,T^i.n-.ni>l-wl|-f-,-í-n|-h-,-f-m»r^J^---MJ^iau^-^::..

higiênica, infalível o pre-
servativa, iiuii-n que c-ra
seiui.cmisécntiiiiie.ijKi. Açliii-
se. riu veiulu nus prlncipncs
Imliriisilii nuiiulo.—20 aniles
dn exüu. — Km l'iiri.1 em
r;i.-;i. tio InVbitlur li.ioi', riu
tjfaii-ilt, i'.:i, i-lulii-iln lbf.nla.Hi

:__«-?•"¦-*¦"-''''"••''""•¦,*wy" ' ,iTO-tf-iriiMl»«S

D. PEDRO Y,
ou

—=_g(J=—

M Está

at
Está a venda cm casa do nutor, no Largo p

do Carmo n. cada exemplar 1:000. 
|j

mmMEEEM'
Í_q)a" de João Ignacio da Silva &

Sobrinho, rua Grande n. 7.
EsoelhnteB casimiras azuc-s claras o encurnadaB

próprias para vivos do fardamento o covado a reis
3$200.

-Pasa-se a quitaii-
da na rua de Santa Anna n. 81 quem pertender
dirija-se a mesma que achará com quem tratar.

—Na pi^irCommcrcio--em
casa dos Srs. José Antônio de Mattos ej- Irmão,
e na loja dos Srs. Cunha Machado $• Braga, rua
do Nazareth recebe-se papeis para serem tratados
no foro eccleeiastico, casamentos, justificações, cer-
tidões, o outros mais papeis tendentes ao mesmo
foro, por uma pessoa habilitada para esso fim, o

promette toda promptidãc. Maranhão U do Eevc-
reiro de 1862.

ÃYistãlaz té!
J.H, Seifert, tem para vender no

Vou estabelecimento rua Grande n. 19 uma requis-
eima veslimentu pura masenrudos, assim como um
rico sortimento de mascaras dc arame o papel que
vende por módico preço.

iiifsfsi

VERDADEIRO LE ÍIOY
r.AlVIS: — lUic t!c Soine, r.i. — r.Aiiis'.
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Aos Srs. lavradores.
João A. Abranclies mudou seu de-
posito de utencis de h.voura para a rua do Trapi-
che—armazém quo foi da companhia fluvial do Ma-
ranhão, o ainda tem pa a vender o seguintes:

Arados de todas as qualidades.
Dehulhadiircs.do milho.
Muinhos pnra dito.
Cortadores de palha.
Umn maquina para ralur mandioca.
Machados americano!—Brasileiros o tumbas.
Enchudíis de vnrios tamuuhoe.
Ditas para destooar.
Aririncadores dc raizes.
l<\.ieo3 podudeiras.
Maquinas pura expreraer fruetas.
Cniriiihos do mão.
Mnllus dc solla muito finas, para viagem.
Ditas do dita garupa.
Sementes (lo hlgo:lãi ultimamente chegadas dos

. Esia.los-UiiidoB optima qualidade—quo so rlistti-
biiom grati3 noB Srs. quo comprarem alguns dos
artisÒB acima declarados.

Sffi^Na rua da Paz n-,.79-^õj
tem variado sortimento do

rendas porlngiiezas dc linho puro;
centre ellas algumas largas, próprias para

toalhas cl'aÍtar,sobrepeliz, e roquete.

estacas de Ácapú.-
Aehào-se à vonda cm caea de Josó Franciroo

Arteiro, o eão muito boas.

^AiiíonioTeljes de Berredojií
rador na rua do Alecrim casa n. 20, preciaa ala-
gar uma ama do leito sadia o tem cria,"~l_Na 

rua da Madre de Deos,
precisa-so de um caixeiro que tcr.ha pratica p«ra
quitanda.

Sirgueiro, Bordador e Tintureiro,
Na rua de Sant'Annn, cnsan. 129, apromptão-

so oom todo usEeio e bom gosto, quuesquer obras
de sirgarias, tanto de fio do.ouro e canutilho, co-
mo de prata, soda, lã, linho e algodão; o bordão-
bo das mesmas matérias primas os distenotivos pa-
ra furdões dos ofli. iaes superiores de mar e terra,
e estado maior do exercito e para os da guarda na-
cional« outras clatees. Tenge-Be de preto quaes
quer estofos assim como casacas, sobre-casacns,
vestidos & ; o de outras diffsrentes cores, e tam-
bem aproraptão-se lapidas] para oampa, tudo por
preços oommodos o raBoaveis.

Ãíjisi vft« «s riKSi_5i»í«aí,:5S.
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Aos Srs, lavradores.'
Gunston E le & C. acabão de receber da fabrica

de Fawcett Prestori ifc C. de Liverpnol, eigenhos
de moer canna (a força do aniuine.-) do diversoa
tamanhos, sendo os tiimburca de 12 polegadua por
15 do 13 por 15, e de 15 por 18; o tondo cada
engenho as competentes peç>sde sobrcsalente.

Arcndem também "engenhos motoros"a forçado
1 até . animaes, podendo cuilu engenho dar movi-
mento a uma oa maia maquinas dc descaroçar ai-

godâo, ou de serra, ou de debulhar ou moer milho,
uu do ralar mandioca, ou qualquer outro maqui
nismo, poupando assim muitos braços. Podem
ser examinados no armazém dos untiunciantes.

Outro-sim toem a venda (nòr commodo preço
paru fechar conta?) dous engenhos paru moercan-
na com tambores de 17 por 2tí pollegudns, a forçi
doonimaes, mus que facilmente podem ser adnp-
tudrs a força (1'iigoa eu vapor, paru o que o bcu ta-
mar.hn é muito próprio. E-tão á vista montados
na fundição da companhia de navegação a vapor.

iilpll Havana
verdadeiros cm caixinhas do 100, vendo Joaquim
Lima no eecriptoiio dos Sre. Season ej* C". rua de
Nazareth.

ws drigues ueouuau.rnuu u»m ¦•«-•»>'—- r, ,
§1 escriptorio do Advocacia na casa de buu |c&|
& -no;^nT,oin T?,ni\ das Barrocas n 18,'-- ;

?.''':>'?"'''/oi residência, *— —- < . ...
^ onde p*odeser procurado das seto horas gnrf"_| 

da manhã ás seis da turdo.
UUJOJ

\lWJÍ//dtMÍ 1ÍAÍ ÜAíl,lA«,,Ai^iMi,W>/*.-.l.>y/nA'>ií.

, Compra de casa.
—José Ferreira da Silva Júnior

compra uma meia moradinhade casas, seja em quo
rua fòr, uma vez que soja barata. 

Eapé de Lisboa.
Na rua do Giz n. 19 acha-se a venda o rapo

Vindo do Lisboa no patncho Boa-Fé.
Princeza em botes, libro  2:700
MaBolipatãoo reserva, idem, idem. 3:200: fiiiiílii

PiRA' til&JiMSiiilll,
casacas de se,da pret^vaSra.,

MANTELETES.E BASQULN^S,. ..
tudo do melhor e maia moderno gosto'.-jfâFDEPARÍS._3_3

Vende-se na rua'da Estvelln n. 3 4."^^Huídã^sírella casa n,32,
oompra-flo uma escrava do bons costumes, e quo
reje boa fiomadviro, costureira ç Çjã|ftliçíiS. 1

Acabão de receber pelo brigue—
francez Belém um completo sor-
timento de;

Conservas alimenticiaB, sendi: latas comsopa Jii-
lien, ditas com ervilhas, ditas com ohoupiiihão.di-
taa com maquaion, ditas com celcri ouaipo, ditas
cora alcachõfra, ditas com peixe homur, ditas com
pato trufes,soitidae; ditns com copes om nzáte fi
ne; sardinhas novas, azeito purificado, bons Sala-
mes, azeitonas cm vidrossortidas, mostardo.cm di-
to.", ameixas cm ditos grandes, e a* libia3, qneij is
londrinos, ditos ameriounos, ditoí PateB Grasses,
ditos Groieve, excellente coguue, bous ubt ci..tbcj,
vermuthu Ilirce, hooea em garrafas grandes sor-
tidos; um vuiiido sortimento de vinhos finos; bis-
coutos inglezes, conservas ditus, caixas com f.utus
christaliBudas, &, &.- Tudo por preço rasoavel.

. No mesmo estabelecimento
bo vonde, pura acabar, um completo eortimento do
chapeos de sol, sendo, para homens, senhoras, mo-
ninos c meninas, ditos para mulatas; o também
tem um grande eortimento do chapeos do panno,
de todos us tamanhos, o que promettem fazer um
grande abatimento.

Setim de cores,
em perfeito estado covado a

/"SOOrs,
' Loja dc João Ignacio da Silva & feo-

brinho—RUA GRANDE;

IlíJOS Flillli
vindo no ultimo navio inglez, vende-
se por baixo do Club.

-No escriptorio deste jornal, ven-
de-se excellente papel de impres-
são tanto para jornal grande, co
mo para pequeno, á dinheiro á vis
ta.— \

Acabão de chegar mascàraB de cera muito finas,
para a loja de

Dias & Rios.
—Na rua do Sol casa

n. 12 compra-se dous escravos molatos de 10 a 18
annoB o uma escrava ruolata de 10 a 14.

—Ribeiro h Silva precisão de
um caixeiro com pratica do balcão de quitanda.

—Joaquim Alves de Pinho, está
encarregado de vender a canoa Divina ^Graça, em
bom ostado, o prompta a navegar, cren,_o> ha cer-
ca dc um mez; e mais um opti.no preto 

"da 
tripola-

çâo da mesma canoa, a qual so acha fundeada jun-
to ao caes do Sr. Castro Reis, onde podo ser cx>
minada.

— Moon & C.p avisão áesta
praça que o Sr. Saptimus Sumner tom procuração
bastante pura tratar dos negocioB delleQ durante
a oueenciu do Sr. Wimpory. 'j

Muranhão, 26 de Fevereiro do 1802. 1

Se quereis'apreciar o excellente
fumo da America, picado, em latas de uma libra,
cheguei ao armazém do Teixeira & C.\ fronteiro
ao theatro, que ali o encoritrarcis exposto a vonda,
chegado no ultimo navio, e por prrço muito mo-
dieu No ineonu estu.belecimon.t0 ontinua a ter
oa exonllèntes gêneros, iá anhunciados, ussim co-
mo papel tnarea BEltGE vindo no ultimo navio
que chegou do lluvre.

—Em casa de Carlos Carmin,
ruu do Giz n. 17 tem cartas para oa Sns._ João
Grysostiuic do Moraes, o Lourcnço Justiniatio
Cantanhodo.

-Para Pernambuco-
Vai seguir com brevidade p liia-

te—Lindo Paquete--!. Recebo Carga a tratar-õe
com9 wiisigiiatãriv j^CTjíVtiSciecó Artciro,

Queijos e Biscoutinhos
?Sem i_mies.

Despiicharão-so hoje para o armazém de Bor-
nurdino José du Silva Bulgu no Becoo d'Avlfandega,
queijos londrinos de primeira qualidade, [ditos fla-
mengos muito frnecues assim como_ as inCompara-
veishnstiaB do gengibro e os muito ocreditadoa
biscoutinhoa deiuiuiinudos—Walnut, Macearoons,
Orucknel o Mixcd, o que tudo so vende o^por pro-
çoa muito razoáveis. Maranhão 26 do Fevereiro
i!e 1862.

jáisiíije 15

Da maia superior que ha prosentemonto

Cortes pretos de seda
bordados a velludo e lavrados,

VENDÈ-SENO [
lüilitelccuuenio coiitmctbuil

Agostinho José íiprtrígucs Valle.
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Carros para a passem-
ta carnavalesca,

D mingo 2 do corrente as 4 horas da tarde es-
tnrão rnetados no largo do Carmo, os (Sarros do
hotel Porto pnra serem alugados pelos preços»;
baixo mencionados, para os SrB. mascàraB quoqi"<
serem acompanhar a pasaeiata carnavalesca.-

(Mexes com 5 lugares a 2*000 ..'.-. Í0M
Oabriolets com 2 ditos a 3$000 .... 6|00«
Cbarabam com 10 ditos a 1*000.... 108000
Omnibua com 10 ditos a 1$000..... lOÇW
Cavallosa .'.....•-- ¥f
Os calexes, charaban eomnibo?, serão guia»

por hábeis cocheiroB tamhotn mascarndoB—prívi-
ne que as passagens são pagas áo entrar no»car»
i-.ii. ^ 

ATMÇÃtt v,
Chama-se aattençãôdos aprecia-

dores da bella e deliciosa farinha secca da ilb».

que no armazém novo da rua do Trnpixo n. 25 tem
uma grnndo poição desta delicada fuiinho, rião'»'*
tnuito^nova como muito torrada, cmpaneiruda e|eni
sarcoB de 2 alqueires, seu preço c qualidade- con-
vida. .__——

—Attençâo—
Taga-ro o jornal de 800 rs. diaiiosá eerventoB

mcçns", tanto livres como eecravos para a limpez*
da cidade; â tratar cora o c-iramissão da_ oani»^
encarregada desea limpesa ou eom o feitor ua

obras municipaes, na praça do novo mercado,

llMtiff.'
Veiitlem-n'as Lamarão, Irmãos

k 0., muito em conta. ;..
oMpuhuo-Tyí). Õüú_.!To U. Ferreira-18^


