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PARTE OfflCIAL,
üãVÊÍlNÕ~DA PROVÍNCIA,
Exiic'|lieuse «Io ilia 31 de Agosto

«ic I8ÍJG.
Ao presidente da cornara raunici-

pai da capital, Manoel Gonçalves
Ferreira Nino.—-Os vereadores sup-
piéntes da câmara municipal desta
cidade doutor Altino Lellis do Mo-
raça Rogo, Josó Gonçalves Muohudo,
Joio Joaquim Maciel Aranha, Car-
íp.i Henrique da Rocha e José Maria
da Silva Porto ueubao do represem
tur-mo voibajmente quo tendo sido
convidados por Vmc. para quo coin-
parecessem na sala das sessões da eu-
mara h<>jo pelo meio dia, i>fim de
prestarem juramento, para poderem
entrar em exercício, pqr se acharem
inpedidos alguns vereadores do nu-
mero, e que havendo «lli compareci-
do no dia e hora que Vmc, lhes desi-
gneu, não o encontrarão nem outro
vereador que fizesse ns suas vezes,

Cumpre quo Vmc. mo informe n
rnzüo dessa falta.

— Ao Exm. bispo diocesano,—
Tendo dc celebrar-se Te-Deum no
dia 7 de Setembro próximo, unnlyer-
saiio da -proclainação da Indepen-
ilenciii do Império, rogo a V. Exc.se
sirva de dar as ordens necessárias
para quo tenha logar esta soloniiida-
do religio-a na igreja cathedial ás
10 horas da aninha do referido din.

Pelo tliéaouro publico provincial
mando pôr á disposição de V. Esc,
n quantia de 15Q$00Q reis para as
respectivas despeza.1'.

E por esta òcctuiSo tenho a honra
deconyidiir a V. Exc. o n todo o cie-
ro regular o secular para assistir a-
quelle acto,

—Ao mesmo,—Tendo nesta data
expedido ordem no inspector do tho-
couro publico provincial para mnn-
dar pôr íi disposição do V. Exc. a
quantia votada no art. 18 da lei a.
793, du 13 dc julho ultimo para as
despezas indispensáveis com os repa-
ros do coro da catbcilral e assenta-
minto do òrgílo da mesma; cuerpre-
me assim o ptuticipar a V. Exc.

Renovo a V. Exc. a segurança de
minha estima o consideração.

-Ao gerente da companhia da
illuminnção « gaz—Dê Vmc. ns or-
dens necessárias paru que tia noite
de 7 de setembro próximo esteja il-
lumiuado toda a frente do quartel de
Campo d'Ourique.

Idem do «lia 1 de setembro.
— Ao commandante superior inte-

lino da guarda nacional da capital,
—Mande V. S. dispensar do contin-
gente destacado o guarda duoíiuiuI
do seu commando superior Augusto
Cosar Marques.

—A' câmara municipal da cidade
de Caxias.—Convindo proceder.com
urgência, aos melhoramentos, do que
careço a estrada denominada das
Boiadas, de modo que possa dar fácil
transito, visto ser ella por onde des-
cem os gados que vem do Poty, Sao
.Gonçalo, Jerumenha o Paranaguá,
municípios da provincia do Puuby,
e os do alto sertão d'esta provincia,
encarrego a câmara municipal da ei-
dade de Caxias de mandar fazer o
orçamento das respectivas despezaB,
o qual devera ser imtiiediiitiimente
enviado á esta pi.esidenciu.

—-Ao gerente da companhia de
navegação a vapor do Maranhão.—-
Por conto-do ministério doa negócios
da guerra,mand.e Vmc. dar passagem
cm logar de convez, até Caxias, ao
voluntário da pátria Francisco Bom-
facio, que foi em inspecçSo do saúde
iulgado incapaz do serviço militar.

—Ao inspector da thesouraria de
fazenda.-Tendo o desembargador
chefe de policia interino, em vista de
nuctorisaçffo d'esta presidência, nn-
meado a 31 de ogosto findo o cidu-
dâo Manoel Gomes da Costa Nunes
collaborador d'uquella repartição,
vencendo, em quanto servir,a grati-
ficaçSo do amanuense Raymundo
Francisco de Souza Rego, que se a-
cha nó exercício interino de official
externo da policia, assim o cornmu*
nico aV. S. para os fins convenien*
tes. 

'.
—Ao chefe de diyistto graduado e

deus pnru quo u companhia dòaprén*
dizes marinheiros assista uo Te-
Deum que tem ds ser celebrado nu
igreja cuthodral ás 10 horas da ma-
nha do 7 do corrente, nnniversiirio
da prociumaçSo da Itidependehcia o
do Império.

—Ao inspector do thesouro publi*
ço provinoial.—Devolvendo n Vmc.
us quatro propostas paru o forneci-
mento do peças de fardamento des-
tinndns ás pinças do corpo de poli-
cia, tenho a dizer-lhe, cm resposta
uu seu ofiicio de 25 de agosto ulti-
mo, sob n. 181, que devo comprar á
Branco & Iimtlo as que constao da
sua proposta, sendo as blusas e c il-
çi.s «le pano azul das que e.-tflo des-
criptas eob ti. 2, o tx Getniniatiu An-
tunes Ribeiro na uemaia peçis nflo
comprelicndidas n'uquellu proposta
o mencionadas noa pedidos do oom-
mandante do corpo.

Observo-lhe que, tendo-so ulti-
mamento fornecido uma espada e
um teU.ai, deve comprar somente a
espada n. 2,

Observo-lho mais que na impor
tancia dos objectos de Branco & Ir-
inSo, pelo que respeita ás peças do
pano azul, os fornecedores se obri
gSo a fazer uni abatimento de G por
cento,

O pagamento da importância de
todo o fornecimento só poderá effe-
õtiiar-se no liíii do prazo de quatro
mèzés, em vista das cirouinatancitis
em que se acha o thesouro; o que
Vmc, fará previamente constar aos
fornecedores,

O-s sobi-cditos objíctos';uevei'5o ser
entregues no encarregado Jo depo.-i-
to d'artigos belliocs, onde hciíío rece-
bidos á vista daa respeetivnõ amos-
trao.

— Ao mesmo.—Tendo mandado
transferir da ciidêa publica d'esta ei-
dade para o forte deS, Luiz maia oi-
to presos de justiça, níitn de terem
empregados nos trabalhos do mesmo
forte; assim o communico a Vmc. pu-
ra seu conhecimento.

—Ao encarregado do deposito de
artigos btillicos. — Entregue Vmc
trinta armas, das quo existem em
bom estado n'esse deposito, ao com-
mandante do contingente da guarda
nacional da capital, ufhn do serem
distribuídas ás praças daquelle con
tíngente em substituição do outra:,
tantas armns que se achao arruina-
das e que deverão ser recolhidas ao
mesmo deposito.

—Ao mesmo.—Cumpre qne Vmc,
em vista das amostras que lhe seria
remettidao pelo ajudante dlordens
d'esto presidência, receba de Brnn*
co «Sr Irmilo e do Geininiuno Antu-
nes Ribeiro, logo que por elles lho
furem upresentadas as peças do ftir*
«lamento para as praças do corpo de
policia, cujo fornecimento arremata-
rao perante o thesouro publico pro-
vincia!.

Idem do dia 2.
—Ao inspector do theatro.—Em

resposta uo ofíieio que nesta data
dii-igio-me Vmc, cabe-mc dizer-lh'
que a recita que o empresário do
theatro.em virtude do seu contracto
com o governo da provincia, tom de
dar em beneficio dos reparos do mes-
nso thentro, deve ser nova nttentas
as vantagens que lhe sao concedidas,
pois de outro modo n£to pôde ser en-
tendido o contrato. Náo havendo
sufficiente ooticurraicia para cobrir
as despezas, o nSo devendo por isso
levar-se a effeito a reciín, é claro
que cumpro ao emprezario annun-
ciar outro, por isso quo n3o satisfez
a condição.

Respondendo assim no sobredito
officio, resta-me estranhar que o em*
prezario somente na véspera da reci-
ta lbe fizesse a respectiva participa-
eSo, e procurasse occasião tSo im-
própria para solução da questão de
que se trata.

JusO Cicilio da Costv(sargento)-
PllgUC-.'è..

José Jacintho Ribeiro, D. Tor-
quata du Cunha Silva Gonçalves—
Ao thesouro provincial pnra o fim
requerido,

I). Jo.seíiiía Alves d'Àmorim Pei-
xoto—Ao Sr, director do asylo do
Santa Thereza para ndmittir n me-
tior de quo trata a presente petição.

Lasai-o Antônio do Moraes (gunr-
da liiicionnl ) — Passe-se portaria,
cotiucdeinlo n licença requerida.

- T.liiíodoroFriitioisco Pereira c Sou-
sa (capitai.) — Attesto uíiirtnativii-*
mente,

Secretaria do governo,
Expediente do dia 31 de agosto

dc I8GG.
—Ao Dr, inspector dn instrucção

publica,—De ordem de S. Exc 6
Sr. vice-presidente dtv provincia ,
communico a Viiic,quo por portaria
desta (liita.siTo concedidos tres mezes
de licença sem vencimentos ao pro-
fessor publico de primeiras lettras
do 2° gráo da cidado de Caxias, Cy-
rillo dos Reis Lima, para vir a esta
capital apresentar-se ao concurso a-
bertp para provimento da cadeira de
primeiras lettras da freguezia de S.
Jo3o Baptista,

•jrsíOTrarirasMr.'i*".* i nijSDSl

SEOHETALUA MILITAR.
Palácio do governo do Alnranluio

de setembro de 18ü0.
ORDEM DO DIA N.2Õ7-

O vice-presidente dn piovinoin,
em cumprimento do aviso circular
do ministério dos negócios da guerra
de 20 do agosto ultimo, inunda fazer
publico o decreto do 17 (l'aquclle
mez abaixo transcripto.

Coinmizerando-m.HliisGÍicunstan-
cias, cm que infelizmente so adulo
nus proyipoins do Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Paraná, Sntitu Catlinriua,
Njinas-Geraes. Çlòyiiz, Matto Grosso,
e nas demais províncias do Norte dò
Império, qs praças dos dillerontes
corpos de primeira linha, de voluu-
tarios da pátria; da policia o da guur-
da nacional om dostiicumotito, dos-
tuciida oi) designada paru corpos des-
tacudos, qne commetterao o crimo de
deserção, npaitando-se dc suas ban-
deiras, ou recuzando-si no serviço
militar para que forflo chamados: Hei
por bem perdoar-lhes ns penas cm
que incorrerão, ou lhes tiverem sido
inflingidiis, assim em viitude do art,
133 da lei n. G02 de 19 do setembro
do 1850, como pelos crimes de pri-
meira o segunda deserçSo, simples,
ou oggruvada pelas circunstancias
previstas nos números 1, 2, 3 e 5 do
art, único das duzerçõss oggrávadaa
do titulo 4." da ordeníinçii de 9 de
abril de 1805, contanto que a deser-
ç3o nfto tenha 6Ído effectuada pira
território ou forças inimigas, e se
apresentem no prnso de trinta dias,
eontndoí da data da publicação do
presente decreto nos districtos de
sua residência á'i autoridades que o
presidente da provincia designar, e
servirão eíTectivnmeiite o tempo mar-
cado pela lei com praça nos corpos
que fazem parte do exercito em ope-
rações fora do império—Ângelo Mu-
niz du Silva Ferraz, do- meu conse-
lho, ministro o secretario de eatado
dos negócios da guerra, assim o te-
nha entendido, e fuça executar—Pa-
lacio do Ri° de Janeiro om 17 de
agosto'de 1866, quadrugessimo quin-
to da independência e do império—
Com a rubrica de Sua Mngestade o
Imperodor—Ângelo Muniz da Silva
Ferraz.—Assignado—Manoel Jansen
Ferreira—Está, conforme—João Rai
mundo do Miranda Machado capitão
ajudante d'ordens,

de algumas honia tenha detalhes
mais completos,

3 horas du tardo.—Acaba de che-
gar de Corriontes o Snr. conselheiro
Óctiiviuno. Veio no vapor norte-
niiiorioano Julia, e o motivo quo o
toiz são us noticias do combato de
botitem, que chegaram a Corriontes
muito exageradas.

Segundo o quo este cavalheiro re-
feio, om Comentes foi honteni e ho-
jo utmdia e noute do Verdadeiro ju-
bilo, quei.|iiaram-sc centenas de gro-
sus do foguetes o iiiiinonsas serena-
tns percorreram as ruas.

Cüinprehendc-se que houve o in
fallivel boletim, artigo indispensável
nestes casos, o que relatava ns oceur-
renpius de uni modo tSo diverso dò
quo ?e haviam passado no exercito,
como é dado imaginar-se.

O conselheiro Octaviano, por mais
disposto que estivesse a nao acredi-
tar senão metade do que diziam os
boletins de Comentes, creio que nin*
dn assim soíFreu uma decepçíio.

5 1[2 da tarde—Voltou do acain*
pumento o emissário mandado pelo
Sr. Octnviuio, o pouco mais ou me-
nos concordam os dados que trouxe
com os apontamentos que deixo es-
criptns.

18 do julho, G da niiinha.—Sogun-
do as coinmuiiicnções recebidas do
oxii'roito,nSo houve novidade na noi-
te passudii.

As mesmas noticias recebemos pe*
l'o Lindoya com referencia ao rio Pa-
rugiiiiy.

Nesta noite ticni houve tiros no
acampamento nem'torpedos no rio.
li' uma iioito excepcional por que
passamos na esquadra. Nao iidian*
Um as noticias as que recebemos
hoiitem.

8 da manba.— Ha algum tempo
quo se sento um forte canhoneio no
exercito, quo se sustenta sem intei-
r-upfffo.

Sento—so também agora fuzilaria.
Parece ser um combate mui renhido
na esquerda do exercito iilliodo.

Nao solír.e a paciência estar aqui
ouvindo c;te canhoneio aetr. uveii-
guor o que occoriQ.

Como, para satisfizer minha eu-
riosidude, é preciso ir á torra, vou
aproveitar a sabida do vapor Volun-
lano pura ir a Itapuú e d'ulli até ao
acampamento, se puder obter um ca-
vallo.

Meio-dia.—Volto uo vapor sem
ter podido satisfizer minha curiosi-
dade.

Nao ha nem mn só cavalio que se

DESPACHOS,
Dia í.° dc agosto,

Fprão despachadas as petições dc; -

Antônio José Baptista da Silva—
Concedo a licença requerida.

Cândida Rosa da Silva—Informe
a thesouiaria de fazenda.

Firmino dos Santos Martins(giiar-

Transcripções,

capitSo do porto.-Dê V. S. suas or-jda'nacional)-Passe-se:

Continuação das noticias do
Rio da Prata.

Até certas horas, que sSo nove da
manha do dia 17 de julho, sSo estas
as noticias que tenho podido obter-j
por via official ou de pessoas autori-
sadas.

Çomoe3tanios fundeados em fren-
te do porto de Itdpirú, talvpz dentro

liigue no acnmpnmeRto deltapirú
ii pé é tarefa difficil o perigosa om

um dia de batalha internar-Be qual-
quer particular em um ncampamen-
to nas condições do nosso exercito.

O fogo do artilharia continua com
muita veliemencia. A fuzilaria upe-
nas so ouve, nSo porque haja dimi-
ntiido, mas por suecederein-se com
tal rapidez ns descargas de artilha-
ria que abafam nquella.

tenente Osório, njudanto do b i-
r.1o do Ilerval, assegura-me neste
momonte que jamais nesta campa-
nha a artilharia jogou com tanta ra-
pidez e vigor como estamos escutam
do. Creio-o, pois suecedem-so as
descargnB umas atrás de outras com
menos 

"de 
um segundo de intervallo.

Parece incrível que haja quem
possa fuzer frente a este inferno de
fogo.

Os vapores e transportes da es-
quadra com seu pessoal medico pas-
snm carregados de feridos para Cor-
rientes, _ '

E' este um importantissimo ser-
viço que prestou a esquadra e seu
distincto corpo medico, e que com
tudo passará desapercebido, porque
nflo sSo fogos da China com que se
possam distrahir os marechaes. Em
breve os tereis, Srs. marechaes; ten-
de um pouco de paciência; Roma
nao se fez n'ura dia.

li,2 da tarde. — O fogo cessou
completamente no exareito. Quem
triumpharia 'I

1(4 da tarde.—Regressou o va
pprzinho Yoluntario com os Srs.Octa*
viano e Tamandarõ. As noticias nSo
podem ser mais satisfactorias.

Um ajudante de campo do Sr. go*
neral Polydoro trouxe a estes senho-
).'es o seguintes detalhes verbaes:

" Hoje á^ 5 horas da manha o ini-
migo atacou a posição que'Jhe havia-
mos tomado liontein e foi repellido.

!' Mais tardi empcihou-so a luta
por nossa parto pnra expulsar os Pa-
rnguayos do Capão Piriu, onde esta-
v3o muito fortificados e tinhum col-
locado sua artilharia de 68,

" O combate foi muito encarniça-
do e as tropas brasileiras, argentinas
e orientnes que atacaram cobriram-
se de gloria." Os génernes Flores o Polydoro
n o coronel Gühesájforain as figuras
mais notáveis do dia.

" Ao general brasileiro Victoríno,
commandante da 6,'1 divisão ( a que
tem sempre andado com Flores) dis-
se este último chefe, designando-lhe
uma bateria:—" General, se quizer-
des, nquella bateria será nossa. "

" Ella o será em um momento ",
respondeu o valente Victoríno; or-
denou aos seus soldados a carga ú
buioneta, c em ineuorç de meia horu
a bateria estava em puder dos allia*
dos.

" A' uma hora da tarde o inimigo
havia perdido todas as suas posições,
que ficaram em nosso poder assim
como sua artilharia ou parte delia.

" O numero de Paroguayos mortos
e feridos é muito superior ao nosso."

A's 3 horas da tarde.—O vapor
ApãsegüG pura Con imites, levando
o conselheiro Oúfnviií'iii>> bárffo [do
Ilervol, u rcu njudantu de campo o
tenente Qiorio, vaLuto u digno ot-
fici-il.

Couietites 19 — Fiz muito bem
eui t- v vindo hté aqui o nau ler fe-
chi.'1'i ostes apontamoiitus,

Os boletins e as noticias a respei-
to da batalha do liontem que por
aqui circulam são inteirauieute inex-
uetos.

Nada se adianta além do que hon-
tom soubemos n bordo do Apíi

De uma correspondência dirigida
ao Nacional de Bueiios-Ayras de
Yatay-t.y extrahinios os panigru-
pho.s seguintes; lelativos nos suecos-
soí posteriores uo combíite de IC c
do 18.

Houve bojo dons trntisfiigas do
inimigo que vieram pelu nossa es-
querda. Embora nao dó grande fé
uo que dizem, refei'il-o-hei, Contam
elles que uma granada matou o ge-
neral Burriou e dous dos seus nju-
dantes.

O major Ivanoski disse ter visto
pelo lado direito dos Purnguayos, no
dia 18, um chefe acompanhado de
muitos ajudantes, e nSo seria para
estranhar que alguma bala acabasse
com aquelle chefe, que nflo é impôs-
sivel fosse o mesmo Barrios, que
commandava a direita, segundo io-
formações que temos tido.

Vurios soldados da 2,° divis£io de
Bueiios-Ayres que estiveram no lu-
gar do combate, entre a segunda e a
terceira valia, duem que ha por lá
grande quantidade de mortos.

Este facto foi confirmado por mui-
tos officiaes brasileiros e alguns ar-
gentinos que alli estiveram. Fazem
subir o numero dos cadáveres a
1,000, mas um official brasileiro me
assegurou qua se tem contudo até
650

E' tio grande o numero de mortos
que elles estão quasi em pé mettidos
no mato, podendo suppôr-se que te-
nham ido procurar oceultar-se de-
pois âe feridos.

Os brasileiros oecupam a segunda
valia e têm suas avançadas na van-
guarda.

Os soldados quo têm andado por
alli trouxeram grande quantidade de
santos, cruzes e outros objectos pa-
raguayos. Entre outros chama a at-
tençao um crucifixo de prata que de-
raní de presente ao coronel Coneso,
Ha muitos pedacinhos de madeira
pintados, o que pretendem represen-
tar Santo Antônio.

Dia 21.—Chegaram aos brasilei-
roB cerca de 3,000 cavallos de pri-
meira classe, e devem chegar-lhes
até 10,000 nestes quinze dias.

NSo posso dizer outro tanto de
nossas cavalhadas, que estão mor-
rendo apezar de estarem bem trata-
dus, e nos melhores pastos quo exis-
tem do outro lado apequena distan-
cia.

Os brasileiros fizeram um redueto

na esquerda, na piirnoirn valia que
tomaram. Está bom construído; ha
nello tres peças de artilharia, e po-
dem caber nlguns batalhões, perfei*
mente defendidos.

Mais adiante, um pouco á esquer-
dn, estão fazendo outro, onde colloca-
rão morteiros de grande calibre. Es-
t3o montando por esse mesmo lado,
alim de poder bater a linha de for-
tilicuçao inimiga.

Entre os mortos do dia 18, na di-
reit», acham-se o coronel puruguavo
Aguiar o outros uíliuiaes.

Dia 22.—Este dia se passou sem
maior novidade, para nSo dizer sem
nenhuma.

Dia 23.—Hoje todos esperam que
haja alguma cousa, ou pelo menou
amiinhãa ao amanhecer,

Àmitnhaa é o dia nntalicio do ty*
muno do Paruguay.

Espera-se o general Porto-Alegro
de rim momento pnra outro.

Dia 24.—Salvas ao nascer do sol
no acampamento inimigo e em Cu-
rupaíty ou Humailá.

Ordem para não sahir ninguém
dos acampamentos, Qual a razão'?
E'que umas colurnnasde cavallaria
do infantaria correram para a direi-
ta, Salvas ao meio dia nos meamos
tigaro3 que a da manbSa. Ao pôr

do sol outra vez salvas. Nem um sú
tiroteio durante todo o dia. Passou-
so a noite .,iii completa calmaria.

Dia 25.— Os brasileiros conclui-
ram a segunda bateria que fizeram
na vanguarda da primeira á esquer-
da, Pela mauhSa ouviram-so alguns
tiros do cmliSo que pareciam em
Ctirupaity, Diz-se quo da lagoa do
Piris se vai bombardear o acampa-
mento pnrnguiiyo. ,

Dia 26, 7 1|2 da manhaii— Ou-
vem-se alguns tiros de canhão do
ludo de Curupnity como hontem.
Não ha mais novidades,

As noticias do Chile chegam ao 1'
de julho, e segundo ellas foi reeleito
o presidente Baíez com maioria abso-
luta, A esquadra chileno peruana
ficava em Valparuiso.

Na Bullivia tinha Melgarejo dado
instrucçqes para òrgánisar o corso
contra u Hesp.iiiiha".

' Variedades.
Qunnto iicza uma mulher em

1866!
O clironista do Nain Janne encon*

trou ha dias om uma dns ruas do Pa*
riz uma noticia preciosíssima, escri-
pta por um crucificado na cruz do
matrimônio:

Vejam-se n'este espelho, minhas
senhoras:

" Nota dos ingredientes, artifieios,
objectos de toucador, vestidos, cos-
meticos, pós e outras pousas quo
compõem minha mulher:

Nesta nota vai também incluído q
peso da minha cara metade quando
se lev-itnta da cama o quando acaba
a sua toiletto,

l—Para a cabeça:
Dous arreteis do cabellos postiços

para fingir uma cuia natural,
Um arratel idem, idem, para fin- -

gir trancas naluraes.
Uma coifa pura segurar os ditos

cabellos.
Dez alfinetes para o mesmo uso.
Vinte e cinco gramiáas de poma-

da para cs fazer lustrosos.
Vinte e cinco grammas de poma-

da para os conservar.
Vinte e duas de tinta para os pin-
tar. ,

Um ohapéo com flores, fruetos,
pássaros e rendas.

II—Para a cara:
Cinco onças de vinogre Bully pa-

ra lavar as nodoas e tirar os siguaes, \
borbulhas, etc.

Trinta e cinco, grammas de pó do
arroz para brunquear a pelle. .,

Uma onça de tinta negra para pin-
tar as sobrancelhas.

Uma onça de tinta vermelha para
dar côr nas fuces da senhora.

Dez onças de tinta branca para
pintar o rosto da senhora. ^

Uma onça de pó dentrifico par»
dar aos dentes da senhora o brilho
de marfim.

Quatro dentes postiços de 4í$5P0
reis.

:*?r£lpXX:
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Do„. Uh» & -a» ao cuto |S« 
«•«» - « ¦*"- ""s

cada u i;¦. y 
Consclhcivo Frnncisco Josó Furtado.

.lárabros da universidade do Londres com [sem. if^iW
í o Sn do satisfazeros desejos de Mr.B.ro>yn. aimgos, so i I

HENSi/ ,^_^~~^^^ TtT-lMÍ* JOÕMBI

grammas de .ouro
III—/>«»« o pescoço: _
Um collar de pérolas— trinta o

duas grammas.
Cinco onças de po de urro?,.
I\r__/-»ara 08 Iwmbros:
Cem granimos de pó de arroz.

Y—Para a toülette:
Io Camisas de rendas.
2o Um colete de flanella.
3o Punhos de cambraia para a oi-

tnisa.
4" Uma anagua.
5° Uma saia.
6° Uma anogua com rondas.

7» Uma crinoliue do nço para dar

elegância íi. minha senhora.
f- Um vestido do seda com três

ordens de bordados,
9» Um espartilho de baleia, desti-

nado a apertar... a snster, quero

dÍZí5» 
Dous braoeletus do vi.it, e no-

ve grammas de ouro cada um
¦ ir Um broche de diamante;

um kdo de pezo.
12° Calcinhas de rendas,
13° Meia de seda.
U* Bolinhas de tacão.encarnado.
15' Ligas com fivella do prata.
16° Relógio de ouio com cadeia.

17'Um lenço do cambraia.
18°Opottj-manivaie(lamiribase-

Dh?stttô 
lado pesa 52 arvateis.os quaes

• ? „„, 118 auó minha mulher
íuntos aos no qu- .
oesa prefazem a somma detfO ar-

fatêiV"Finalmente.minha 
tnulber

ft^Sfflfl^^M^^ Publicações gerae^
do Nascimento

Sr Redaotp-r do Publicador.--Por
os t a

3» Coronel Isidoro Janson Pereira,
4« Dr. Francisco da Serra Carneiro. \ÜV)\a(í resp-, ,.
5» Dr. Sebastião Josó da Silvo W'. lo Sr. Anti nio Joaquim Moroso
ü° Tenentc-Coroncl José Carlos Eoroiia|pei^ 0!dirigido ao Sr, vicc-prc-

StÍ)VdÍ=provinoia, quefnnhiú om

:D;;;rans:;^;õ„_, 
~ 

Aliança do Maranhão. _
SSg ^^mMm comparativa ^«IfliflElúí
S c do q'"' ««roo elle em ^, , e/ Qfl ^\a-QStO UO 18bb, —COlllOllie a 111

Iffet?,s a íí: Si 8 "rt a «as mm,le '•de 0,,t*° de
¦" ,t.. 

*, 
mnio nnVfitltèfli CStO ,n/.'A

dó Castro.

t()' t . n•2" Dr. Frederico José Corrêa.
8o Dr. Josó dá Silva Mnya.
4* Dr.Luiz Antônio Vieira da bilva..
5" Dr. Heraclito cPAlencastro Pereira da
Graça. „

6Ò João da Matta de Moraes llego.
7? Dionisio Alves do Carvalho.

ouoGz publicar no Pfl/sn. 108 de 4

deste- círr6ntcme7,pcloqu: lho serei

obrigado. 0
Do Vmc. A.tt." d'.

MhrühliSo G de setembro dó 1860.
Manoel G. F. Nina.

oífioiÕ sub3C.i:iptb,|1!eilH innlIo:i o moi* &«?>:¦ .
pcqmma provi do ímoern apMadt

Suo sempre tfnnwgwi nn fulieqicio

Ldd«eus mnis verdes annos,
anhao, 6 de Setembro do 1860.

,/|is/í/10 JÍJSÍJ /'tTC/iY!.
To-ilie o Mu

10 ______-«-«««——

RENDAS.
AGOSTO.

do
1800.

TlSmVIO MÉDIO DE

[ IGUAES MEZES
í de 1864 e 1865.

Editaes»

es com

ío Dr.Fruncisco do Mello Coutinho dcVi- 
j

Hiena. .
2o Francisco Sotero dos lieis,
3- Luiz da Serra Pinto. _
4» Joaquim Marques Rodrigues
5o Saturnino'Bello. ,
0» Themistoclcs da Silva Maciel Aranha
T Major lgnacio Josó Ferreira.

Cn«aniciito.-No s.abbodq 8 do cor-
rente, casou-se o negociante «lesta praça
Joaquim Coelho Fragozo, M.nvn.Em.^

Sc. ií(i(/«cíor,-Rogo-lhe quo pu-
bliquo no próximo numero de seu

jornal o officio que dirigi ao br. vice- K Bftlsagi

"-Da.ordem 
de S, Esc. o br. vi-

ce-presidente da província ica a-

berto o concurso por espaço do ses-

senta dias para o provimento da.ca-

asií.„ ,1c nrhnemiH lettras do sexo

masculino da freguezia do São Felix

presidente da provincio, e a indica:
cito por mim apresentada nacainaia
municipiil:nase!:saódodia29dotnez

ira co-passado.
Füco estas publicações p

nlièoimentü do publico, principal

áneícsa 8 arroteis no sen estado

?,S oilletlc O espaço quo ocçu-

iSindò salta do leito para tom,

«d! ir trinta centímetros quadra-
Se-Smananto que, quando «lApa.

Í0salnr0%Spaoodot.'esmevosqna
drados ainda6 pouco puae.la.

Prhod Pudor'

Noticiário.
ttennião.—O

o meu nome sirva pnra certos mane-
ibsn-qno nao:estpu iioostuniado_.._

MÍirufihaó,''3 de setembro de lòüü.
Manoel G. F. Nina.

Acabo de receber o officio do V.

Exo, do 31 do ngosto p. p. como 
ve-

rèadòr da (rimara municipal, om que
V.Exc. moórdona que informo qual

razaò ribr que não foi deferido o

ÍSÂS*=S K^ I meto d&ÁIIM qd ¦ »j«*» »¦»
Sr. desímliargador Joaquim Rodrigues do|intei.essadoá, o porque nfip^Wfloo
Souza.

Ti-anqnilliilade pnblica.-Lô-
so no Jornal do Recife. ¦- Dm-ante a se-
mana finda correram pela cidade boa tos,
duo annunciavnm para o çlm de lionteni
(domingo '2G do agosto)manifcstaçoos con-
trarifis a tvanquilMade publica. ,

Bem quê taes vozes não merecem crcür-
lio as autoridades, com tudo, asniio des-
linT-savam como não deviam, o depois tio
indagarem de certos factos, que £c propii-
avani, e feito comparecer a sua ]»W»nQa f, 

"

nlrriiraas-bossons, tomaram aspróvuloncitisjuriime.iHoau
neSSS pani (,uo .íenlium mal nten- pára cujo fim. o » h vm . n co. nu l

Smdo aproveitando-se de taes ciroums- Cumpre-mo dizer a V. Exc. que^ op

tancias, praticasse algum desatino, egra-^ , ü i;, vèrendoros üi. H-.i
no bom sensoda nossa população, o dia ^ R!>y,mmdo do Oabíioo

de"hontem passou tão calmo ?W"^Uloelia Santos, declarado en. _
quer outro, apenas us o horas üauí, daduèllo mez quo nos retira-

SchSSÍ^areUmallioi Srs foi em aefo continuo ÜW oo 
jem-

Drs Thome Madeira, Borges da Fonseca,. fl Antinio Joaquim Jlosooao b l
" '¦ ' "' ¦- ; ,'**""f" ,1",,n,; "o 

pnra dár aqu?llò juva-tnetitp,
Nao sei n razão por quo ella deix^

Odcandidotos deyerSb dentro do

referido praso apresentar os seus re-

querimeritos dovidamonte;docu.nen
tadoB:nfim:dQ lbes ser marcado dia

pura o exame.
Secretaria do governo do Mau-

ínhfio, 20 do agosto do 1806,-Ow-

dio da Gama Lobo,

ImpOrVtnção.

Dheitos de importação para conu.mo
Ditos adclicionaos idem • • •_•
Dites de baldcoçüo o ro exportação
BSedionodesgonoros estrangeiro, navega-

Xs por cabotagem, livres de direitos, de con

sumo '' ''
)ito de ditos do paiz. .*' ""

133,1198407
18,0038305

¦Ç

ídoresanpp

_Dò ord.õ"» do Sr. desembargu-
dor chefe de policia interino, se íaz

publico, quo foi proso no termo r]

Ioali'., ò esta detento na .•espectiva

cadeia um preto que diz cba.mar-se
José, ô qua 6 escravo de Joaquim

Fernandes de Sampaio, uo Codó.
Ouemso julgar com direito ao mes-

mo escravo poderá comparecer, que
lhe sei á-'oütròguo ümiivez que prove

propriedade o satisfaça -na desp^s
Secretaria de pelicm do Mu-

3 do HÓtonibro do 1800.
O secretanoí, Raymundo Augusto

de Sá,

ntes,

icgaen
resido ranhã

Dito de ditos livre?
Armazenagem
Premiou do assigniulos

jtjcspaclio maviliiiío.

DiHtoMlc 15 OiÒWào"embarcações estran-
«eirua que passão a nacionaes... •••••;•

Dito dc 5 Oi') na compra o venda das embai
cações

jBxjpoi'ta.Çã.0'

Direitos de 7 0[0 de óxportáçãoWw.. 
Ditos do 2 0|0 doa objectos oxooptuodos. • • •

Espedionto dn capatosio

Üiijtca por infrarç5.o de regulamen tos...
Sello dò papel
Impostos de despnchautos o correctores..
EJmolumont '

ÍSxtraòrdiwáíia.

120S812
301Í383
124Q641
?.Oí

59,5949900
7.600$973

§642

524$237
280$'618

37$029
517S578

_u gòyorncj imperial, jul-

gando prcciso_augnW 
o^o-erei-

e Afl-Ónso dc Albuquei-queTá frente de um° 
upo de cerca de dez pessoas Começou -

a fãllav este ultim i

I Ihdémnisoçoís . • •
Receita eventual,,

aias sendo apupado

pe'Íà",'.opula(;T(0, que curiosa tinha acudido
Lvr, tomou a palavra o.segundo ,
indo nisto chegou o Sr. Ur.Pm.lahy ia

cheio de policia , n quem o povo rodeou
dando vivas, e.ni.iiiifcstando.cxliuberantea
pvovas de aclhesfio a ordem e tranquillula-

„ 1,1 „ln- 
" 

S Bxc'ò Sr. vice-pre-1(lo publica. .;-,,...;, „PKjM, u» soldados, a.,v?> utaracnto ^}m c digna.attitude, que jamais so
sidente. c,iisulerand^ que^ re 

t.aSiecidaí 
'Momentos depois cada qual

actualidadc impossível,.ouw ^ ^_\ui esij. ^ ^^ ^ lho&ndo dn vomnivo

gom Soe^ontra o Páraguayg
SiSnSoüAs presidências . «^

dos inciosnmispropnos FKia^.icqu

do comparecer rio dia nvnx
oquopesso informar n V.Ex

DeüiKuardouV.Exc.-Mni-anhao,¦"  Illm. c
1." do
Exm, i
níi vio

çao de s'.deu

e na

Miíantító ^< de Ido povo braziíeiro n que ppvtenoo , 1f
I estavam o estão todos convencidos ate a

evidencia, o nós folgamos, como seu re-

Anesuv dc todos os esforços do govpi" ,ivMmt;mtc lv, imprensa, poder anula

oiíicial:
Palácio do tfávuriio do

setembro de lBGo

theatro dá cuevva a tur-

mÈimm^Mf^- ,,,,.
midades oceasioiiadasjeUg»^- «j^^^tfra para.o Joincã da linha

Setembro de 18GG.
r. Dr. Bialioel Jivniftn Ferrei-
-presidente da [ivovincvi, j

Indicação, . ;
O verenidor Manoel Nina pede dis

pensa nor algum tempo de funcew
rtíiv oomomembrodestacorporiiçiio,
por ÍBHvqtie os sacnfioioH do tempo

auo Kté osdvn füain-, preferindo «eus
• , .„. .-.,, tienlv.re i nuca ourarinteresses puticin«i- i .,„,,. i - :¦
dos do Imunicipio, como presidente j a. ...

di câmara o membro dn çpmmi ¦¦

do obras, tornSo-se ogorií
viito como forao retirados pela

— Do ordem do Sr. dezembarga-
cr chefe de ptdiein interino I5fl faz

oubiioo quo foi preso ú ordem cio sub-

delegud... dc policia do Poricuman
uo. ei cravo que diz chamar-se Ma-

carie, o qu i é de Jcsé de Castro
efitimo senhor o podem reco-

ironriodnde c ratis-

D.oppsitii

üeposito;

de tíivorsas origeus'

S

2176-200

420800O

15.2718058
S

3§G90

3258327
243Ç300

S
145000

169064«

2305000

1G9,037§954

395Ç025

1198500

16,£218550
3228066

138580

1308192•200$400
25$000
108500

9852G

588219

86,0238520

„und, Fécçuo *.ilfandôga do Maranhão, 4 do Setembro de 1866*
gaiuui cc-v „ ¦?¦.«. 7n,1nT„Unnno de. Moraes Raso.O chefe João Jidiunno da Moraes Rego.

Elle!
ães.

beu
ber provando n [
fnz.éiidp as despezas legaea.

¦ está detido na cadeia de Gnima
I.-SôoI etária de policia do Maranhão 

| 
B~-^o'ouibarquo na 1

31 deitffohto de 1866.
O secretario, Raymundo Augusto

dc Sá.

•v.
Conferência do ombarquo no Irapiclib

Fidcrclino. Hay«r-fi°™Porto—Mana
OãltUs.-Mendes, 

ILivorpool -A. Williams

Oónfurencia do embarque th cabotagorn Pernambuco -trracioza.

ou «sliícrá^ítísi
Oceiiíento.

ii-m.mülVttfl.

inutéie
norpresentante na imprensa,

mais uma vez hoje , proclamar bem alto  
S Ssòluta veUe, grande^ « 

v a0 Sr. vie-.-p. •alento da ;,-»•
para a terra ora que nos orgulhamos cio wi^ 

^ ^ 
.^..^^ 

qu , ,0|] n,
«ver nascido. . \ pM^lhir de;;hontem sobrestiuido

dó euipvoE-

ISfiilío LO (le Sefeiiíbiu

-Lê-se na correspondência

clima c outras causas, v 
^i 

~- jta 
do BaUa penetrou , a

mesmo governo na indechnave nco^_ =JJ ^, ]o ,)03 0 niacc.ga do
dade dc fazer um novo appello para pa manm 

^ ^^ roconheocro forto 0n-" " runaity. 
D'cste entretanto pouco desce-

bSm por assentav-so çllo orn barranca

Í1rfow««l cKisteiitcs convencem ao

n,ií d Z taMi.uio.ito não bastão os

pr
¦t.una emissão das iipolic _

tiinò municipal, os ih.eids ti
esta corporação servidos á es

pitai, cujas ruas o praças rec
ihBliihtèiflõnto o melhoramento ro

....,.-¦ , .. nrndiictivo do seu calçamento, De-

Mas divi aram claramente a estacada a invocado
meio canal, alguns indícios de torpedos a-1 tliriu u ,noro p,

_0 vapor—Camossim—segue para o

Pardo escalas no dia 11,0 1. hora da ina-
drogada

() unnnv —;' i.Ui:'.
xias O

A bíircu
Lisboa no dia 12

—o guinda Pereira.
^Bemaral-Cantanlicdo-Bcckman

InViipvtáçãó.
Manifesto do h-igueJnmcaz-S. Cry-

soslome-entradoCem 1, consignado a
A. Fov.rnicr §• C.
UARSEILLE - -10 pipas 5 meias,

875 barris. 1,000 caixas, 20 quartpjas com
vinho

vapor -S ...
.«onlas, nodiall, a.mçia.noito.

¦Maria Luiza -segue para

Ecinlâsn«uío

Disposto portanto a

fim mas baixo cVclla, u linho de c7ia««s paia
n 1 v, a tro (Vessa p lissada, bem como tresa qua

agora ao rcciiua-1 uu i.»«» ' i:,.,:,,,,,,ivr,ivi <

u ii ti
.1 o

mr
eer-

Al funduga de
Idem cm 6

a ;>.

70 barricas com farinha, 520 caixas
no para 0á-1cõm massas, GO fardos 8 caixas com pa' ¦' • : ¦" nol 3 barris 40 c .ixos 5 jnrros com 1ruc

Ias' 1 caixa com pentes, 50ditaseamçog
une 400 garrafões com vinagre, 08 caixas
com licor? 36 ditos cora perfumarms, 1 di-
dita com lorta licor, 200 barricas eom oi-
„,,„lo. 21-15 algi..idarcs,240 vasos, 400 gar
«afetes, 8 caix'iscom licor, 3000 botrjoos,13,87982

3,82283157
•J 7,7.01 $625 ras,

1 385 garrafoos' vazios, 2 jarras com toma-
40 caixas com fmotas, 0 jarras com

,Ui,doiib:mòtivütulvezafültiidáCon.
(iâúça n'ulle e cm .'.Igcmâ do: seu? col-
lègav; poriísò ròt.ira-èà por ora da

camni-ii, ondo serú Hi.b>tituido por

quc-himeUnirsivvaninuhicipio, 
lb\-

rfihhfib,29 de aize

Thesouro prov.
Idem em G. .

. i tVuctãscrisfalisivi]os,15caixas com aguade
.:08B$tll flor de laranja, 21 ditas de perfumtinas'![)79Á917

Pará—Progresso.
Pará—Lindo Paquete.

iSayios surtos eio poi-to.
Vnpòr brasileiro - Camossim —comm;

Solano,
Barca porlugueza—Maria Luiza-cap.

Mrhoida.
Brigue portuguez—Angélica— capitão

Gucna.¦Brigue francez-S. Josó—cap. Bnn-

} Brigue francez- Palestro— cap. Cor-
duan. .

Brigue inglez -Triumph—cip. Aliam.
Escuna ingloza-Baldoog—cóp. A^cvc-

do.
Bnrea ingleza—ür. F. A. S. Huntor—

cap Rassol;
Escuna bollnndeza— Zuidlarem— cap.

Diantt.
Vkso tie guerra;

Hiate brazikirii—Rio do Contas—com.
1. tenente Nogueira.

bto-do 18GG.
Manoel G,

OsSis. vereiidoics-Di

07>

dòr Nina nesta in dioi

entro os quaes distinguiram o
" sume-so que

3virt de mor-
ttoral n'cs-

Io com o cs-
próxima da

jui íiviw .,--; ,.„nwi vi>r- mineira, conemiuia „» .r-— i-
ra a honrosa cone usno dess^.gucna u Oo^ 13S0, qu0a o-
«adeiramente nacional, encontuv..o WUj^ 

0'omp(tuWa do j„dios, espontânea- - 
R ,UH1:[o de Castro .»t-s. w T. #áte^53«N "™a ai'"

do
ajudar

Soí-e. rara g^^SS^S^Í soluço 
dVsse p

tomou entro as quo mus tem ouxinaci YckvQ 0Bullèthvdela^so-.
o governo ha 

^JJ^jU i* com a cielê m£licale d'Angcrs> o&to tinha dous
Esta presidência conta (csue cro do SOx0
.,rlW,Uo natriotica de lodo, os moia W£**m 

Q mA&) ^ sotentll c 0i-
to annos c a mulher setenta c dous

Origem do qui-pvo.quo.-0s mo-
dicos receitavam antigamente om latim .

cònta-r.c que um pôz n'uma receito um w
no" um ano, o que fez com que o boticário
ESonS oUr.no,,:Í:pov^Scque

2,6469628

Niua
Antônio II Bãixi

Òseiliaçôc8-«las snàvog.
Dia 11 de Setembro.

Praia-mar-As 7 li o48 m. da manhç

THESOURO PROVINCIAL
jPar.Síi seniama!.

Assacar qu (ilidido urrobn

i mar- As 2 li. da tarde.

confundem. Manoel JansenDous guarde a V. b.-iUO"''«

^mí^cerao a reunião mais de sesseu

0i Mi í*.i
Neciivologiá.

E' assim que se vae escoánd.
ampülheh da vida no pWípasshr
tempo: assiin équeos boniena

piando por suecossae, a tnlllio.ref

Mreetoves ãn caixa.
íViitonio Francisco do Aaoycdo.
Hc-uriqua Scasari.

tíireéioves C:'> b.ançp.
João Josó Fovnandos Silva.
J. j só A'ves Júnior.

MO VIM ENTO" 1)15 PASSAGEIRO!
Hnteanlos.

-No vapor- S Lnia -em G.
Do Itapceurú -r João Antomo de Mello

,Vaz,4 escravos a entregar, padre João J.
iecúlc?, o peccaclü üe seus primeiros Guimarães, Troiano Augusto alente G

pais, Bdffrem desde o berço, D.«* si o| J. de Castro. D. Mana Filomena de Gas

,d.i,U , rcstillo,' 
caxaça,
ti.ueru,

cao.da.

-ISSOO
88600
28000
2§0è0

, 300

âiKUNCIOS.

Movimento do Forto
Sidiida no dia 1.

pe OH seus, da fatal culpaquc oh oluu- tro o 2 eiseravoi. Antônio Maria Eulalioe

COIlStllIltül nte o

, Dia:-"Oi

m á reunião mais cie.Huascu- onvenuimaau « V- A",Ó i„ livre dns ahi-
Üos eom o j^^^W^M^ '

KS^-auxiliarasvistadapre
^SJemmos 

que a imprensa prestará
tambom o importantíssimo serviço cie

Sltòr o distrair os projimos que m-

Smon-e so tom implaotaclo napo «1 -

ção do que o tratamento no theatro üa

guovra. é insuportável.
Dia 7 de Setembro .-Para solem-

nisnr esse arando dia nacional teve lugar
SàcathedraUim Te;.Deum, ao qua es ti-

' 
verão presentes mintas pessoas gradas da
capital. Ao chegar a palácio b Exc o
Sr vice-presidente eftercccu um copo da-
°„a 

d officiolidade da guarda nacional ]
empregados públicos o mais pessoas ce

Smpanlia ãS. A' noute tpuvowopto-
culo no the,tro dc S, Imw, sendo uva-

mente Correspondidos os vi^s dados nes-

lililllof edifícios públicos e

ahmns particulares:
Commissões.-Com o fim de promo-

7jorem o alistamento do voluntários naco-

de amarguro.
E bem diz-Go.ncalv

homem nasce o viv
e BOÍÉro até morrer. I

A une,chòios à;i vida e esperança,
Bonlíáhdò voiUuVrs, Kòrprehendii a
moi te Vio verdõr dos iihmis! IS' do-
l(ii'ÔSO,.c por iá o meBino parece que
utfo o íiiciirs pungente, o éstadodos

„„ [,„,„„ - ,que lhes sobrevivem, por que de ins-
Jâ, é tratoalhav.-Um correspon- L.ulte ,-, i'nâtatitc veein desappareccv

dente do uma folha do Madrid escreve de n) r,lini CSf>0 abi
Pariz que vinte mil operários trabalhavam l ,
eonstautemente no palaci

pro-tiuos dos boticários.
Será crivei í- Attribuc-so ao mi pe-

vador Napolcão p. seguinte significativa
plirasc filiando lhe fallavam na mtervcn-

ão armada da Erança a favor da Áustria:
iYão posso alliar-me com um cadavci.

,...liv!l criado, Manoel Raimundo Paz, Bomla-"' 
cio da Silva Vianna, major José cUraujo
Costa. Dr. João do Carvalho Fernandes

! yieira o 2 escravos, Antônio Maria do Je-
mil só instante l q,la ftnia 0 \ escrava, padre José M.

'Mondes, Bi José Mendes, Domingos An-
tonio Mendes e 1 escravo, Eabio_ J. cios
Reis Álvaro 0. de Berredo, Fahio J., cio
M Rogo o 1 escravo, Charles J, Story, 0

guardas nacionaes, 8 recrutas, 1 cabo
WraBsSíllAH

Miirseillc , 51 dias-Brigue hiancoz-
Saiüfc Ohrysostüine-cap. Viciai, trip
O pess., Uns. 256, carga vinho o outros
gêneros, consignado n A. Fournier & O,

Sahida no dia 8.
Pará—Barca franceza -G. Gastou—cap.

Leport, trip. 0 pess, tons. 198, carga
vários gêneros, consignada a F. Ribei-
ro fo Iloyer.

Idem hoje 10.

—De ordem do Sr, chefe de
djviáôo graduado o capitão do porto, ao faz

,.,,m publico, que esta repartição prçciza con-
oen tractar para a maiiutcnçno dos pliaróes' da
gOO provincia,nos mo zoa de outubro a dosembro

=r.rr-=, I dò covrento anhe', os objectos soguintes:
azeite do corra puto de primeira qualidade,
torcidas dn 11 linhas, fio d'ulgoilão, sabão.

Alem destoa ehjectos c ntracta mais a
conducção para oa pharóei do Itaculumim o
Alcântara o a praticágeru do de SanfAnna,
pita ciijo fun se recebem propostas em car-
ta foohada até o dia 12 do corrente mez.-

Capitania do Porto do Maranhão em 5
doECtembró de 186G.

Raimundo 1. dc Souza Barradas.
Secretario.

—0 abaixo asdgnedo.ad-
ministrador da massa fallida do Manoel

.*„„„.. ,*,.,* .... José Fernandes, convoca polo presente a

(\arâ o escoÍM-Vapr brasileiro -Gu- todos cs credores cia teforida massa, por bí
Uaia o escadas ^xm _ ^ _ 0 pov seus re?poetivo3 procuradores,cojos

títulos dc credito 6o aohem competente-
monto logslisaclos, a virem receber, do dia

vupy—comm. Peixoto, trip. áO pess,
lona. 500, carga vários gêneros, consig-
nado a companhia de navegação a vat>or
do Maranhão.

•io do campo do

mareada capital Si Exc. o Sr viec-presi-

MíírtoThpalacio ondò se lio de lazer a te-
íosieãó universal de 1867 não terü igual
uo' mundo, nem pelo seu custo nem pelas
suas dimensões, nem pela sua belleza

Aclo pMlaatvopico. - O inglez
Brown morto em 27 dc dezembro do 180-,
deixou'consignado uo seu testamento a

quantia tio 20,000 libras para que, posta
a render durante quinze annos, fosse ap-
nlicada com os respectivos juros n ccliu-
cação do um hospital para os ammacs do-
entes.

As £0,000 libras montam hoje, com os

juros a 80,000. ... •. B
Já sé bloffcu uma commissao cio entro os

pura éséq abismo m-
sondavel/a que chainilo eternidade,
o filho", o irmão, o amigo;

Já nflo existe Francisco Coelho
..,-. Sousa So.biiuho, ejuduite do 5."
bitalhriü de infantarin. Meu com-

parilieirô de íniansia, amigo dedica-
do, lilnia twhre e góifecesa', depois de
tantas fadigas o privações, i.occuiu-

—l<!o vapor—Pindaré—em 8.
.-Para Monção --2 escravos a entregar.
Pura Vianna-João Polioarpo Sérgio,

Dr. Pedro Jansen Ferreira e 1 escravo, M.
Joaquim Mafroe 2 escravos.

—No vaper-Gurupy—hoje 10.
Para a Pavnahyba—tenente-coronel Pa-

ciíico Castollo Branco, Daniel Joaquim
Ribeiro, Marianno P. Gonçalves, Paulo R.
Sihglehurti Norat Ferreira, 2 voluntários.

Para o Acaraeú-1 preso, 1 guarda,
Para o Cearii-1 preso, 2 guardas.

itíChtB Marítimas.

bio no cunnriuieiiio
res : uma bala na garganta, na bata-
lha do 18 do julho, em Páraguay
lhe roubou sua preciosa existência
oo dia 24 do mesmo mez,

A' sua. velha ó estremusa mãi,

cie-«eus deve- ALFÂNDEGA DO MA11AM1TAU.
üctaltoe ílos Shk. conferentes e

outros enijiresatlos pàí a od ili-
versos serviços tfalfandegtVjiin
semana rte IO a 15 do çpirçn-
te.
UonfctOncifl do salada—Villar.

Livcrp .oi -Triumph—Bingham & O.
Liverpool-S. José—João d!Oliveira San-'|

tos Si Sobrinho.
Pard—George Gaston—Ferreira, Ribeiro

& Hoyev. _
Lisboa—Maria Luiza—J. P. Arteiro.
Liabo". —Angélica 1."—Clemente José da

Silva Rimes fo O.
Navios cí descarga.

Triestc —Zuidlavom - farinha.
Cardiü—Dr. F. Á. S. Ilunter—carvão.

Vapores espevailo-t
Pará—Guará—em 11.
Liverpool e escalas—Jerome—em 28.

Vapores a saMr.
Pará c escalas—Camossim—cm 10.
Caxias e escalas— S. Luiz--em 11.

14 do corrente om diunte,em seu armazém,
á rui do Giz, o 1° rateio do 20 0|() a qua
vae procodor.

Miir.tiliãó 6 de sotemro de 1866.
O administrador

José Joaquim Lopes da Silva.-

—José Maria, da Cunha,
declara queadmittio doado o dia 5 do agos-
to para steio do toa estabelecimento do
sapateiro o Sr. Guilherme da Fonseca
o Souza, o qual girará sob ú firma de Joêó
Maria da Cunha fo C.

Maranhão 5 do setembra do 1866." 
—José laria da Cunha,

tendo dc ir á Lisboa, deixa por seus pro-
curadores os Srs.José Forroka da Cunho,
José Fernandes Rodrigues do Mello, o Ma-
noel Jcsè Antunes; rogo o todas à9 pessoas
a quem cllo dever apresentar euus contas
alhé o dia 10 porá serem pagaB.

M*8r'tinlíâ'j 5 dc Botembro de 1866

è*
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. Pauta semana
p,eço ilos gêneros sujeito, a direitos dè exportação,

SEMANA DE 10 A 15 DE SETEMBRO DE 18GG.

váos --.--•

MERCADORIAS.

A.g^^^T^ÊX^^
,j » Oucaxnça -

» tiquira '""""".

Aniz tr,.m ÜrV* âííaíidacíb ou varagien
Algodão em rama ou cm Ia, J^qj» 

^ ^.^ 
__

Atroz emeasca -----
» descascado ou pilado grauclo -- '

traçado ou miúdo

Atonados  
Bagas cio mamona - ----¦"-._

nhagom  
Pita lina ••""
(Jaeáo  
Üiiffó bom --¦-,  

» escolha ourcstolho
Cano secea ( chnrquc "" _ 

* ¦ ¦* *' 
[ ]

Oantàhlia. cio Pnrií  
Chú __""__
Cho.rutos ----- : 

"""¦""

Couros do boi salgados, sòçcos
d *>> verdes

ii » ospiohados sôceos
i> de cal; ra, corticlos
íi do voado .-—. ;—•"

Chitros inteiros de vaCÒa ou novilho _..---

§S!óõòÒ8 ou em calda c crystalisaibs .-

» otíi calda
» massa ou om gelóa

Farinha dn mandioca-, cViigoa
,, secea

Travas do qualquer qualidade • 
-

Felino
Fumo do rolVobom '

" restolbo
Gaclovaccum
Genebra, '
Gergelim cm'grão "
Gommaclo eixo, g.-au<l.i, 

»• t\o " miucrn -
••' elástica om bruto

Licores communs ou doces
Milho ----
Óleo do cupahiba
Polvilho "iT"'""
Pontas de chifres de vacca ou novilho.--
Pranchões cto cedro.-. ¦-.--

" jacoraiulií -~
Rapo';-'.-» ——--—
Sabão de andiroba ou da terra

» comvnum ou do lavagem ¦

Salsapavrilha ¦
Sebo ou graxa cm rama

ti " coado
Solada terra edo sertão
Taboas do bacuri--

» " coro
Tapioca do Pará'
Toros de angico ¦

» " baracutiani -;;
" " cedro  ---
" " tatajuba

Ürucii -.---
Violas do qualquer qualidade

Unidades,

Canada

arroba

arroba

libra,
arroba
libra

arroba

n]qiicii'o
libra

íi
ii

um

conto
libra

arroba

ANDEnSE-

' . iieeiis.
N.2

Valoiiei

300
l'$_0Ó

300
500

18000
16Ç50.0
158500

18200
2Í8Ó0
18300
4 200
1|800

SOO
18000
18000

250

GSOüO
78000
58

JEmpresn «Svamatica.

Vicente' Poiítes íi901iveira,
35" RECITA.

Qurla-Jvim 12 de setembro <h 1866

Beneficio do artista

1
netos

lllil
Drama cm um prólogo o 4

original franco'//.

AS MULHERES DE MÁRMORE

Sce.ni dratniUic* polo beneficinch:

Cnçoncita ei thioa polo Sr. Lima;' &S BOAS RAZOES,
Nova comedi;', om um acto:

Casado por commoiiidaje.
Maranhão 10 do sotçnibvo de 1866.

Keuuafi de Labyrüjtho,
' 

rua Grando 11. 53, rcooboo 11Na loia il

cabeça
canada
arroba

;i

canada
arroba
cariada
libra
cento
duziu

libra

robii

libra
dúzia,

arroba
dúzia

tonelada
libra
uma

88000
5&OO0
58000
3§000
14200
2Í0OÕ"1-15

38100
38780' 

300
500

8§G00' 
400
000
500
800
500

1800 0
13200

20$O00
lO.fêÓOO
208000

18000
25000

358000
08-100

148000
28000

000
2$000

50
.000

308000
íooiooo

18000'120
'100

208000
48000
C.8000

300
358000
218000

18000
86&000
818000
248000
108020

900
38000

conta uni rico no rlimonío do rendas dela-

bvrintho, íiiiaa o grossas, de ponta o ontre
_Tc»jMtrbito8oÍMg»B)03pr^;8.-euonrçHto.8
cloliare.to.na loja nova.de..Toro Rodrigues
do Araújo. .

Manuiluvo 10 cio Bot™b__o;c_o 1800. _

Z-VfiilíedSmitívainetite,
a quem inaU-dpf, o.prédio, de sobrado:n.

40 ria ruo Odorico-Mondes(rutrVra. do S

Joiloiatratavaiveiida^omodononamos-
ma casa. , , 1:.,,,

MA,nnh?.u 10 -.o ..otc&b.-o d.;13ü0.

Oferece ao respeitável publico seus presümos
EM

TODOS OS RAMOS DE SUA PROFISSÃO.

Bota (tentes e dentaduras bnteanjt in*™eis^de unia
semelhança e perfeição extraordinárias* 01 «||»
tema, o qne s« adaptara Pf^SIStg
mm triruiffidò laceis a pronuncia o a mastigação, bonoa
_£S sem dor, è W ® W® »'* as
raízes, fixam-se- o tiram-se a vontade,

toda a confiança \ porque as operações serão feitas com a
maior destreza, e quasi sem eneofflípiar,

Umpar toda a ântadurísom-cuidado é o iitiico meio ei-
fjcàz de conservar os (lentes alvos o sta-

Ghinnba e Hiripa dentes; também os uma e abre,
Tein c na cadeira de dentista pra facilitar as opera-

cteto raraeralo muito eliumbai- os dentes cora ouro

ia dentes em chapas do' ouro de 22 quilato*?

Grande reducção dinheiro á
vista.

bortes do cassa do cotos á
Ditos " cambiiriiis borda-

das com 8 112 varnir
Ditba do lãn lindos gost-s
Ditos "cnseminparaciilça 4$000
PccBüS do tiras bordadas tle

ponto com 3 1|2 varão
Ditaçi do tiros bordadas
largas com 3 1 [3 varas
Ditas do tinia bordadas dò

entro meio ópm 3 1[2 varas
Ditas de tiras herdadas 1

2$00(j

2$500'

15500'

$640

16600

1
§500

Eagéi
n ty íifiy.dr i
loLisbôi, qu

.0.

vara
Pc.sbb do talngneça para

toalha com 10 jntdao
Ciilcinhan bordudns para

menina
_v5l'oliina paro motor ilh.o-

zes
Caixinhas com COOilhozoa

Pentes para trança imi-
taçãó do prnlõí

Pontos f.nos do buf.ilo
pura tirar o-iSra

Crornifas para vinho
Aparelhos para boiiocra
Vendo-so ria !<-ja do Antônio Alberto.' 
Maranhão 7 do ngosto do 1866.

Galão de ouro e da-*
masco*

Nn íúj'i dé João Joaquim Lopes do Souza,
na praça d > eoiiimcrcio.vciide-se por preços
tu vi i tò cominoilos, guião du ouro, fino e
damiiEco p.rtuguez encarnado florido do
eoila iininíelln,' igual uo das cortinas da
igro.jVcto N. S. doa Remédios.

—Graça M Carvalho ven-
dôln <D';-iriiü aiiia-ie;uinc, brancas c de cór

MáriinUâó 7 do Junho do 1800.

Ribi
Ingôdo
oontii,

Momnliãa-IO do noto

Ia tom
eu L-oi IUlt'1 Cl!

¦dirodo 1866.

Aviso.

nrmazfira de ferrugens o da o.ibofj

; tiiui-j «prcsí:o [.ara oi-n-.trjcçoob

LeillOo ^^"'"""""^^

(Successorés de Antônio Martins da Silva)
Oub-itor r.
Nuvi,llms d.

lã iniliv rsa.scjiinlidaiios
u-inrior qúalidado paru

barba, oín estojos.
J Biu.o do bronze, de diverso?

! TriUrninontiB piirn lavoura.
tamanlio'.

Com
ll ü o

"'víiíclo-rMOguiniei 
vindo diu uielhmeo, 

^ 
•¦ -- 

^ ^ ^^
i„lu;o„lt.momor,to:des- g^^ ^ l£icóamcçq.

Dri-fjs e tinta3.
Lâminas o t llm de úlr.o.rm caixaii.

O,, br. 10'sá», brin^-eorrontos, anc-raí

•"• ' '" 
1° Materiais pnrndiv.>rpnseonfltrnoç.õ-!f;

C I iiCIHS

o í-on-o ¦

Ao abaixo iisuigiiadoi fugiu no dia vinte
o acte iVéetç mez stu í-scrav? do nomo Sa-
tyro creoul.i do trinta o sete annos do ida-
de, pouco wiuis ou menos, pouoi barba,
Imixo e rosto comprido com falta do um
dente nu frente, oinii cabeça rafada ri
ria valha. Foi vestido c.;m umn calça debrim
branco oom listaa,pu'íitót prct;',o consta quo
na noule da mesmo Üin 27 embarcara era
uma coiiôi que saliiu para Pcíricumnn:

qücni ü cap.mar será bem rainunorado.
Mtirnrihã.0'81 de ngosto de 1866.
Manoel Gonçalves du Silva. .

Quint-i-feira 13 do corrente con mu

jm-aiiiU-leilão cm casa loa-Sr.a-.Nnft ty U»

dfor. OonitçiiráíulOlioiMScm pon-, nm

Bcírotiiariilote. Agente Gosta.

Moranliâo28ilosotcmbro.a-il80o.

'iiioipc 
(:Vél;.-birò-. Muronluu) 31 dejulho üe 1800. DO

Doutor Besirabodé

úv^Jí4^> *. L,i„na nins oiiíin n. 56, comprfio-;

Leilão,
fjira ldlí

: gbnto
Vendor- e. hao

gordos o b tiüos.

MàroiihâolO I

.:t: Basto
lgnns car ; ires i

Ao meio dia
,tombrodol860,

1!

Pfl
SOI'

.-. 6 orin

é=?k

ÒirnraiSo dchtistn do Palácio Roal
em Pnriz.

riu ti melhor prepnraçSo nte hoje
n^luoq nins c-nwi ii. 56, comprfio-sei conhecida para u conservação e lim-

1 ' ; ,! .. .... «...líftíi.ln. _,nr,.» ' t\i\Q flllhTOO Vonrlfi-ci-i nn

'lil

Companhia d3 Màíp^W&l^-
vapor do Maranhão, rr*r«^p.™Tt- ^atratar1f r _ « .,1.1,/ir» ^ I Al„,Ü il.1. Ivll'l( 8.vapoi . n.

O ngenío iVoata companhia faz publico
Cio ao acha auetorisado pelan-spectivn di-

rccti,ria a fazer emissão ff^^
çÕoa para eugmertoilo tuudo do cap t -1 da

Lsma companhia; opor nro podem an

iiessoas que pretenderem na ditas acçoC|S

dirigir-so ouontender-se com o corretor,
Jo;ó Frazãòilti Costa.

Maranhão 10 do' setembro di 18tü

10 
do setembro do 1866.

Maranhão 1

í-orceiffla,
Ibrtidavri

q¦)leias pessas
de-panriVhho, fazenda bo* °^f™X
tio Antônio Joaquim;(VAzovoilolyO.,lorgo
do Oarir.0, , * o,-,,.

Maranhão 10 do aotc-mb.ro de 18i>0___

Ditos bru
il-.intoigii
Gaffõtfiiri'
Dozinii -

pequenos.
Laroparii

oonsorvur i6ia\
Í?ruoteirii9 d

P 1'! < tu'
,, ¦' thti

iniá c iissúoiroiroj
,. bulleo nvulses.
chie-ir.a e pire,

3 çoni bulb*, j r
: vi;e o chfl quor.tc

ívnl

nvo do Canto

Piíqueiio recebeu-se pelo viipor ítr-
ólez Áuguatino ehtrnd.o em H tm

corrente, olií. Hy-son da laoeupe*
riorqualidudoquo sondo esperimen-
tnrl > per algema ontciideclores, nsse-

veriirau poder-se garantir, não ter

nintla npparecido igual neslo meioi-

rio.
E-ttU.sposto» venda e pnrn tirai

rliividus peile-80 ttóu opreoitidore.

que o ex linincmi

'a comI1C.ÇO
lluviul íi Vrtiir-r.

panhiií cio nnyfgaçflo

i||li

io colann

—Ribeiro & Uoyer
quês sobre a praça do iiio
de ianeiiu  j

-l-Feio juízo de orphãos e
ausentes so hade arrematar no dia 11 do

corrente pelas 11 horas do dia no tomo to

agente Bruce, ou òaorovoa Sebuítiao.pro o

crioulo, oom 24 annosdo iclado , quebrado
no vorilha do lado esquerdo, oíhcial do po

&roVavàliacft;Por-700fOOO^no,ç|^
com 26 annos, cosinlieiro por _750?>000,
Raimimdo.íomn annos,oom principio de.

caldcirciro por 800^000, pertencentes u

horanca do Gnado Luiz Augusto^'Oliveira.
Maranhão 5 do setembro do ISob.

O Escrivão
Bachorol—João Climaco Lobato.

ti directoria da companhia
Confiança Maranhense, avisa aos Srs. ac
vv -í i!'_'"•!__ -1« nn*iinnfn mil

sa- Veiiíle-so 
o barco S, |óão 5

ooMiroMo em 1800, A* Vf° 4« .vjnjõ to-

n«lada.. Qnom " i-etondc d'"!»-.0;??
\ 1 u i iv, nolirátlo n.C quoacliaiti e'in
bo co cio uma bouiuuu j i

quem tratar

Pratos ara ibc! C frõòta.b ía o uou-

vbiIos
p I

Mi r_nhâo'lÒ'-ilo.;8.t.n-bro-do'1866;

«"5 jm
a.

publica para conbeoime.it» de quem

pertencer, quo, por n.uttaonsnçao lo-

gal do Dr. juiz d'orpbaos desla oopt-

tal, está de posse dos cinco escravos

da herança do sua mulher, Mara-
1 
nhao 30 agosto de 1SGG, _

Francisco Ferreira Pontes Júnior.

f, iul ?•
Ditos-'.ri.vo.B-S íç'lpao3 oatamnaMS.
rs.-ipai-rodorí.obvaiions o dourados.

YíiNDSO
âiWioiiio AlbertQ

por módicos prec^.

Lageüo pura passeios,
Ainda -r-xisto Um vo.-ita vimb na ba

ca Maria. Luiza quo so vendo ¦¦¦¦¦:¦'¦<

conta no armaisem de Jo ó li

t.-iro. á rua de Trapiche n. tSO

ilSllIIl
,™ 1

I.iiji Manoel Foitii-hV-í í-Inu"^» «"

dem otn ueu armiiz n - na nia da ltótrelln

muito bons pi.ginlioodosirnia pora

coreç-.v

„iespacnou-se
para o estabelecimento de

llIiJlIlIIII'^^O 
ROPllillte3

Pupel du ciiffe.rentes qualidiifles,
fundiia, idem idcin, maçanetas.de vi-

di-us du côre-i puni jnnellas, binoòü-

loppiirii tiientro, cai te.inis pura nlgi*

beiras, bonitos gostóf., o outros çetie-
i-os próprios de seu estabeleciiiieiito.

Miirànhao 5.7 do ligòsío de 186G.

pesa dos dentes. Vende-sti naiiin iiibi
DE

i & Filho

4fe

em liquidação.
—IjíU'8« «Io Carmo.—

II I OSIIHIM Ilii ÜIIUIM

des

iiiiiiiiiiiiiiMilíii li «MIO

TFumo eu lata da

Vende-se doce de goiaba
em caisus a 1S000 rs. cada uma, na
rua João Lisboa(nutr-mra do Egypto)
canto do Palmeira. Maranhão 4 de
agosto de 1866,

in
co Ar

í5 líreèüs muito réilnajuos.
Aoak do :c!.eg..r do Port-., c Litbj-n, «a

ooúipleto Eoitinícnto
PÁRA

\IANOEL ANTÔNIO DE PINHO.

lia
;,i. !o om oasnilo J- fé

i u i do Trapiç'
0?em de superior quali
Frniiciâeo A.rloiio, nn
30, e prometo-ss vendvr-barato a dinheiro

Maranlino 29 do ogosto de 1800.

.ustres de ciuistal Iacoi

tá8

taz,

O íriiiito superioru Coração "
EM BOTIJAS.

Aelm-ac á venda no arni-zoin iie
èí O. ,

Iju.-ftaV-iÜuitrndo com gravuras, oscr.ip.to

o Dr. A. J. do Mol.ló Moim.õ?,-.o qunl é

—O Bacharel formado em
direito Evmando Pereira cio Castro Júnior,

fa„ Bciente ao rcspoitaVc-1 publicc.,quo abrio

o eeu escripiorio do advocacia na tua ia

^:"-Hfná nuo dò dia 12 do corrento me» Cruz desta cidade casa n. 32, onde poiloia

S SKto,q" P-fiHâ o lar dividendo do ^.proculado das 9 horas da manha as 8

l§00O por acção, no escriptorio do Sr.Jou- ja tarde
auim Marques ílòdriguos.na rua da Estrel-
la.dftB 7- ás 2 horas da tardo, om consequon-
ciado ainda continuar doente o Sr.Joao
Joaquim Copes do Souza, thosoureiro da
companhia. ¦,-._¦«/.

Maranhão 5 do setembro cio 18üt>.
José Gonçalves de.Tesus,

Scórotaria da directoria~^Sanoêí 
Nina & Irmão,

saccãoparaoiliodeJwro.
Maranhão 6 de setembro de
1866.

—Hermalin~Kalkmann retira-so da pro^

"Maranhão 
6 do sotombro de 186G."^THguIIngelica 

l|se-
gue cerni toda a brovidado para Lisboa

Tem-parto dó seu' carregamento prompto
o para o resto a tiatar com Clomentc José
da Silva Núno3 Si G.

' 
Maranhão 1° setembro dò 1860.

paill £Oins 3-^m¦ Hodi-.gu-.-H Teixeira .'

Doposito in armas mi de F, Pare r o/C. [-l0ntcjr0 a0 thoatrp.
rua Formosa n. 10.

K:*commcri<la-so oopubbcp este^ ustres
quo.ófíerecemtiUm da;belleza o bnlhaiitis
mo qao lhe 6 próprio, optima construcçao,
cujos r;osultadoSiBo garantem.* 

.^Néstá typographía5:flu; na
- - ;- n. 46, rio diz quom

2C
idade quqsr-jíio sadias,o.

pci- uiclor

rua dá MadrÓ De«s, n. «to, m u» >i

varoco3ÍnhaV;:»>ei.nt.rübemummolequ:
rino nosinbe bom.

Maranhão 24 de agosto de loub.

ri

Danieiloãquim Ribeiro,
nüo podendo por seu gravo estado do saúde,

despedir-se de todas as pessoas quo lhes
'fizorâo 

o favor do visitai o durante sua longa

enfermidade, peií.o-thos desoulpo desta tal a

involuntária, c lhes offorooo seu limitado

proBtimo na cidade da Parnalnba para ondo ^ 
^^

^Maranhão 
10' do setembro do 18GG. Esto padoreso medicamento bom conhecido

 ttòonsolhaclo 
pela medicina, o seu uso contra

.. r. os áinafgoV do boca, fraqueza do estômago,

^XiyiWi [ainda mis apreciável ^^1° 12

Portleu-so r,a noito de 30 do mez passado;
uma meia oorrento do ouro. Quem a tiver

achado, o quizor entregar ao seu dono dl-

vija-so á rua do SanfAnna n. 47.
Maranhão G do Setembro doj[8G6.__—Aluga-se 

na rua do Giz
n. 14 uma escriiva ou escravo quo saiba co-
BÍnliàr. . , ..„„,,¦

Maranhão 10 de setembro do IfaüO.

h ie em todo o Brasil o único posf.ui
do uma grande o rarissima eollecçao,-u.

manusoripto?, relativos a Insto:m do Lra
«il'

Por esta forma esto Jornal tornar-se-ha

um manancial do liquesás littornrjas, um

r-.rchivi inc-xgatavel, ondo on amigos das

lettra) iriin achar noticiaâ curiosas e

importsntissiufas sobro a Eliatoi» Patim

Os ediotores, na empenho do mnis catar
-v benevoknoia do iltustrado publico, irão

--.--' ' 
, , • dando timbem no texto do Jornal algumas

•lOSé FranCISCO ArteirO, estampas, relativas & ns.nt_pto.ih.Bto.icos
" ^v  

om um g6noro do gravura pouco conheci-

do no Brasil.
Assigna-re para esta obra na livraria

de Antônio Pereira liamos do Almeida;
tendo ia o Io numero. -

Pora o mesma livrarm çbogeu o Jornal
do Familios, con. 12 do Arohivo Pittoree-
00.

Compra-se milho e Geru
nus na empreza Porto.

laccaparaapraçadoliiode
Janeiro,

— iNa rua Gomes de' Souza
liiiL: 'in.;-ú-o rua dai Vidas,.ci>s.n n. 116

ptceTz-, so iie 2 tii.parigiiB que aaibfio ven-
dor em tuboloiri S.

fe.l00|000. 
"

Fugia cm 5 do janeii'ò pp. do Manoel
Jj c Alvas Azedo, a sifa escrava'Anna
com os seguintes signncs. Mulata ocubou-
ciada, pos muico largos tio legar dos dedos
dentes bastanto lnrg¦?, l.véiços grossoso
çnoiirriados, òabellrs lisos, o quando fugio
orão curiós, porpm ja devoro estar mais
eonipridon, caia larga, é natural do Porá,
fiilln ilcseanç .ila.eostuma andar do chine}oB,
c intitula-se f rr'a,'o ja uma voz embarcou
cm uma .anpa (ara a Estiva, cora o nome
deIzibí.1. D3i-conrii-3o esteja em algum
dos lugaies a onde se costuma tinir mdn-

gue: quom o capturar o entregar nesta ei-
dado ao i.b ,ixo assignado, no Alto-moarim
a seu Sr. Manoel José Alvos Azedo, no
Baixo-mcaiira ao Illm. Sr. tcücnte-corcnel
Jo^é Antônio d'01ivoirn, o' ém Alcantoraá
Illm'. Sra. D. ííosii Mariano Ribeiro cVOli-
veiriij será gratificado cem a .vunntio de
oein mil reis.

I Maranhão, 30 dé agosto de 1866
í&arcizo José da Costa.

_tl.ttuii.vwv*
Em casa do Manoel Antônio do Pinho,_ho

ama curta de iroportnncia para o Sr. José

Liiiz-da-ícgroirrio, voluntário da Patiia.

Maianhão 29 do agosto do 1800.

Atte1^
Da Bahia

'M

u=o o facilidade doa copos da mesmo, que

80 achão á venda na loja do Antônio Al-

l)Crt0.—Maranhão 23 de agúiito 
gjggfe

Banicas tafflafí.
Vonde-eo na padaria do abaixo assigna-

do na rua. Odorico Mendes,
Maranhão 9 de agosto do 1800.

Avelo Duarte do Qmimo.

Os conhecidos c acreditados charutos ha

vanciros, panctellas, guanabaras, aprecia

voi-vcgaliaimpenalídespaoliavao-sopari
a loja de Plooido í« Serra

Maranhão 29 de agosto do lobb.

—Graça & Carvalho, ven-
dem esteios pra barba com todos os per-

ticos, omoaixinhao i o madeira polida e

do couro, tudo muito superior
Maranhão 29 de agosto do 1800.

Para o cstaboíeoimen'0 do Monteiro da

Silva ty Machado,, acaba de dospaôliar-se

seguinte:
Láòos-do cabellos para ót».

Chapeos do soda o palhinha para Sras. o

menina?.
Purdesoun de nobreza.
Toucados pura bailo, ultimo gosto.
Luvas do pollioa o seda para Sra.
Botinas do polimentoo duraquo brance

para Sra.
Gostes dolãno chalymuito bonitos.

Vestimentas para meninos.
Bua de Nazureth u. 30. ;. ;^i

Venda de terreno e
de madeira.

ilBMTiirtíi
TEM PARA VENDER:

Um bom terreno do canto, fazondo freo-
to para as ruas da Inveja o Santa Rita,
desta cidade, com quinze braças do frcmto
c ignnl porção do fundo. .,

Páos do acapii do vinte o-vinte quatro
palrmia dó comprido, prôprifs pftrn íSteios
do casa. ^^ -

éÍMPliÍDEAGÇÕES
Bernardino José do Silva B&tgà.coto-

pra 8"opções do Banco ão MaranhSo
becco d'ÁÍfutidoga. ,.-¦ B;,

____v-



TOLiCAUUft MAfiANfi£JS8£-
r^-^^^—^j^?^^

(IM
Mattos Freitas $• Campos, em liquida-

ção, á rua da Estrella vendem:.
Vinho engarrafado do Porto, muito su-

perior de 1831.
Vinho engarrafado do Porto de 1834 e 55.
Dito dito Duque,
Dito dito Madeira secca muito su-

perior.
Yinho engarrafado Mosoatol de Setúbal.
Dito dito Oarcavellos.
Ditos era barria de 5° de Lisboa, tinto e

branco,
Vinho em barris de 5o vordo muito bom.
Champagne em gigos de uma dusia de

garrafas e meias.
Maranhão 4 de setembro de 1866.

—Grande sortimento de
tintia de diversos cores em vidros pe-
quonçs.

Idem preta para escrever em botijas com
umltitro.

Idem com meio dito
Idem com om quarto do dito.
Idem oom um oitavo do dito.

Tinta cominunicativa em
botijas com um litro.

Idem oom meio litro.
Idem com um quarto de litro.
PrenBas pira copiar o seus pertencei.
L3pia Gilbert para desenho n 0, 1,2, 3,

e4.
Estojos mathematico3 do diversos tima-

nhos.
Mothodo para piano oonipoBlo por Lo-

moine, professor de canto no conservatório
do muaioa de Pariz.

Flautado ebano com 5 chaves.
Idem de buxo com uma dita.
Álbuns para 20, 30, 40, 50, 60, 80,100

retratos com capas de marroquim, velludo e
marfim.

Crayoespara deienho n 1, 2 o 3.
Tudo por modioo preço na livrar io de

CarloB Seild
31-RUA DO NAZARETH.-31

Maranhão 4 de setembro do 1866.

-No armazém de Nina Silva,
Carvalho Sc rua do Giz n. 31, ha â venda
o seguinte:

Cobertores finos de lãn.
Dito "d'algodão.
Toalhas do linho paro rosto. *
Pano d'ál4od5o grosso, lisocentransado,

próprio pata roupa do escravos.
SellinB inglczcs superiores.
Fumo da Bahia em fardos.
Dito americano ás arrobas,
Maranhão 4 de setembro de 1866.

Attençâo.
Esteiras americanas brancas o de côr.
Balões do musáulina da 5 6 o 7 arcos.
Lustrim branco liso o tricote.
Mussulinas pretas.
Linha branca em carrinhos, o outras

muitas fazendas, vendera-so por preço ra
soovel na loja nova do Francisco Mariano
Filgueiras ScG., rua da Estrella (junto ú
drogaria).

Maranhão 18 de agosto do 1866.

-Nina SilvãiCarvàlio & C,
rua do Giz n. 31 vendem o seguinte:

Engenhos para desoaroçar algodão.
Moinhos para milho,
Pebulhadores de dito.
Cortadores de capim.
Cadoirns americanas do abrir c fechar

(preguiçosas)
Ditas americanas assento do.palhinha.
Ditas dita dita de pau.
Balançaa inglezas, pata pesar ató 80

arrobas.
Saccos para assucar.
Maranhão 4 de ugoslo de 1866.

-Um dos compe-
tidoros, o funileiro Marciano Anlur
oe-i Ribeiro tem vidros de todas oa
corea e tamanhos e os colloca onde
for preciso por menos 10 p. oi0 do

que o Sr. Muxir.no; as^im como ven-
de as obras do seu officio com a mea-
ma reducçao. Maranhão 22 de ages-
to de 1866.

Noticia, !Rua de Santo An-

IldE* Nesta typ.
se diz quem compra meia mo-
rada de casas.

CHOCOLATE.
No armazém de Silva

Maia & C. defronte do
Arsenal tem á venda—
Chocolate commum —
tanto para arrobas co-
mo para libras.

Sal de Portugal a
GRANEL

Antônio Pedro dos Santos,com
estabelecimento na rua do Trapixo, cisa n.
35, tem grando depozito de eal de Portu-
gal, fino e muito bom, quo vend; niodido
os alqueires prn moavel preço.

Ao chiquismo!
O Leones na roa da Paz, comunica aos

aoue respeitáveis freguozes, quo tem um
sortimento do cambraias c cassas decores
ultimamente despachadas, as mais lindas
que podo haver neste gênero.

Maranhão 24 do agosto de 1806.

—Balanças Francezas com
ternos de peroa do melai alé 2 libras no
armasem de Ji ão Vicente Ribeiro Sc C°
tua do Giz n°. 24.

Maranhão 21 de agoBto de 18G0 .

—Preciza-se de uni criado
livro, paia tratar na rua do Ribeirão, casa
amarella sem n. pegido áqúitarídu.

Maranhão 23 de agosto do 1866.

Ascaspas eaCalvice,
O sofrimento do couro cabelludo origi-

das muitaa vezes moléstias quaze incura-
veis, fazendo que camadas sobrepostas a
elle desenvolvão progressivamente a —A-
LOPECIA —mal esto quo, infelizmente
vemos desmonstrado em grando numero de
damas o cavalheiros.

O TÔNICO DE JAYME, preparação
inteiramente vegetal, tem a precioza van-
tagem de fazer oom que as caspas so dis-
sipem, fortificando d'esta sorte a raiz do
cabello, e dando por conseguinte mais vigor
em sua roproducção. Centcnares dVxcm-
pios attestão evidentemente as virtudes do
preconisado—TÔNICO—e por tanto es-
casadas são maiores recommendações. Se
quereis reconhecer a verdade do quo fica
dito, uzai deste maravilhoso especifico, e
sereia d'elle em breve mais um apóstolo, e
ja mais deixareis de ter cm vosso toucador
um frasco do TÔNICO DE JAYME

Continua á venda em casa de Joaquim
Tiberio Pereira, á 2$000 rs cada frasco.

Aviso importante I
RapéNecot,

Fabiioailo na imperial fabrica do S. João
do Nicthon-y no Itio do Janeiro.

Esto novo.rapo fabricado com o precioso
vegetal Nicot, acaba Io chegar no vapor
Cruzeiro do Sul, e vondp-se no armazém
de José Fernandes Lima & C* na rua da
Estrella n. 36, ü 1&200 rs. cada libro. No
mesmo armazém continua o vcnder-BO o
rape Princeza de Lisboa—Delicias de Ia
Reynos—quo recebem por todos os navios.

Maranhão 25 de julho de 1806.

sopranos em ouro
geraes, compra-se no escri-
ptoriodeJ. C, Fragozo.

Maranhão 2-4 do agosto do 1866.

Domingas Feliciano Marques Poidigão, |
tondo o final conroguido alugar uma b.io j
casa; polo cila mudou n seu novo collegio, j
o verdadeiro collegio- Perdigão—Acha 6c
por tanto com a regularidade p.òasivol cs-
tabelecida uas casas n. 12 da rua Odorico
Mondou, que antes ero do S. Jiião perto do
Iirg.i de Santo Antônio esta sua nova caBa
de educação o instrucçao, ondo estão já
matriculados 40 alutunos. N'ellafunccionào
já os aulas seguintes: V de instrucçao pri-
maria; 2o do gramtnatica da lingua pátria,
e materius sugeitas; 3* do francez; 4" de
inglez; 5° do grammutica latina; 6= de lati-
nidade;vÍ9to quo paru eataa já tem concor-
rido discípulos: outras sotfio estabelecidas
principnlmcnto as de gcogrnphia, chrono-
logiae historia; a de arithmetica, geomctiii
e álgebra Sc Sc ij* bem como diversas aulas
do prcndi.8, como so usava no collegio on-
tigo; logo quo aflluam estudantes para as
freqüentarem; ou eu existentes dellas preci-
8arem.Nesteproilio podo receber maior nu-
mero de alumnos intornos;do alumnos meio
pensionistas; e do alumnos externos: 03 in-
temos porem, que houverem do ser aduiit-
tidos nem devera ter menos de 5 annos de
idade; nem mais do 10. Poderão com tudo
continuar a freqüentar o collegio até com
pletarcm sua educação ein3trueçãi os a-
lumnoa beneméritos dó mesmo collegio, quo
tondo entrado mais moços ulli a t tingir fio a
idade refferida. Cabo nesto lugar recom-
mondar, quo muito convém começarem os
meninos tua educação o instrucçao bem
cedo; principalmente não havendooccasiiV.
d'elles cstranhinemcste collegio; visto quo
nolle encontrfioquasi oé.commodidades e
affagoa da casa paterna, pois quo o director
tem família numeroso, e ainda filhos do
tenra idade,

E-pera por tanto olle annnncianto con-
tinuar por si, e por meio do seus empre-
gadoa a corresponder ú confiança, que
sempre seus concidadãos nello tem querido
depositai; exforçando-se cada vez mnij, so
ó possível, por dar aoa meninos, que lhe
forem oiitregueB, uma instruCçãoEohda,bn-
Beada om uma educação moral, religiosa e
civil bem esmerada: do quo elle ó capuz,oo-
mo o podem attestar immenso3 ihdividuos,
quo tem sido por ello ensinados doado o
unno tlclSll, o quo hojo estão dignamente
exercendo differentca ciuprcgos.sendo úteis
a si, aos seus cm particular, c íí sociedade
em geral. Para conseguir porem esto tão
nobre, quanto desejado fim precüa muito
e muito da cooperação ellioaz dos pães ou
superiores d s ulumnoa, a qual a respeito
lis quo lhe forem confiados reclama desde

jii,como meio poderoso pura o ajudar a do-
bvll.ii', desfazer, ou neuttnlisar certo g»:it',
quo perigosa c infelizmente nossa mocidode
vae tomando para aliceKça.insubordinação,
desobediência, e aversão ao estudo.

Espera para interesso commum, quo esta
sua rocommendução não passo dosaperce-
bida; antes seja acolhida, como merece. A
pratica o a experiência quo ello dirert ir
tem nestes cxorcioioa oauetorisão áfazeNa
com insistência. Como cidadão araijji di
prosperidade da sou paiz; o pai do nume-
ros» fumiba tem interesso real em que
seus filhos juntamcmte com eoun conipa-
ribeiros collegiacs vonlião a tet bons costu-
o et.; o adquirão a maior soturna do conhe-

cimentis, quo fôr possível, o oo oinera com
diversas prendas em ordem a Berom eati
snadoB, o de prestimo para a sociedade o se
tornem filhos beneméritos do paiz, (im in-
dubitiivelmonto assúz nobro, o qual será
custoso itttingir, se esta nossa mocid-idc
actual não trilhar melhor sendo, fre-
quentando muis o cstudo,tornnndo-so mais
dóceis ocn preceitos do seus paia o bii^c-
riorcSjO finalmonto lendo mais attençõ s
com seus mésties o companheiros no cetu-
do. i$\ Sc. Sc.

Maranhão no Collegio -Tc: diga) 27 de
agosto do 1860.

D. F. Marques Perdigão.

tonio n, 30,
(SobradinliOjCanto da da Cruz)

Ha ú venda o aeguinte:
Cortes do seda e algodão
Ditos do lãn oetampado?,
Lãtis do goqtoe ésooliiidoii aos covados.
Dita unicolor.
Oanibraià bruncas.
Diteis do cores,
Organdyz.

Cintos com fivelas dourados ultimo gosto.
Chapeos do mciacübft;! pura Sm.
Aiiaguãs bordadas.
Balões de mussulina.
Boncts para meninoít.
Magniflcao tirjs bordados do entre meio

o ponto,
Rendns do linho,
Dita3 do erochet
Ditas do Blond, completo sortimento, a

preços bariitissimos.
Giiordanapos do crocliot,obrode primor.
Bonecas fiancezas grande?, ricamente

vestidas.
Estampas do santos.
Dit ,s cm quadrinhos, couza chique.
Harmônicas de 0 a 12 chaves.
Atracos liqüissimas.
Pulseiras, alfinetei, brincos erozetug de

p/aquí-t dourados
E muitos ouir-is artigos, a preços que

nãi deixarão da agradar nos erni-orrentc,
Maranhão 17 de agosto de 1866.

200 reis
Chitas estreitaa finas á]200roÍ3 o ovado,

não são om retalho, ditos largas fazendo ¦
muito fina o bonitos gostos ú 320,360 o 400 j
rs. o cova do; aparelhos do louça fina para;

i jantar com 132 pessoa por 350000 -Lojal
Inova do José Rodrigues do Araújo, tua|
| Grándòn. 53.
: Maranhão 0 do setomtiro do 1866.

Loteria da provin-
cia,

Chapeos de palhinha,
Dospaehou-so hontem uni rico o variado

sortimento de chapooa de palhinha do Ita-
! lia muito fina, ricnmcnto enfeitados, para
Sra?. o meniiiap, e vcude-sa por proçon
Larotisaimos na loja nova de J»sé Rodri-
guesdo Araújo, ruo Grando n. 53.

Maranhão 0 de setembro do 18G0.

Achâo-FO ú venda cs bilhetes du 1" lote-
| ria c ncedida em beneficio do Collegio Eras-
copai do N. S. doa Remédios: ha ésoriplo-

| rio do mesmo collegio ú rua do S. Puntu-
lefio, na livraria do Sr. Carlos Seidl, loja
do B-r. Autonio DÍ113 do Mendonça Júnior,• rua do N zireth, na loja do Sr. João Joa-
quim Lopos de Souza, Prain-Grande, nu,

idoSr. Barateiro, largo do Carmo, c Joa-
quim Coelho Fragozo,Praia Grande.

[Bilhòtes inteiros  5$00O

lilflli
» 1 et

Meios..
Quinto?

Í2,$õ00
18000

1
1
1
1
6
10
•20
100

do
do
do
do
do
do
do
do

l*rcmios.

í860 do

no consórcio UBD.C/.
M.M,Fidelissimas o Senhor

5:0008000
9008O0O
õooáooo
40080CO
í008000
50$000
20S00O
lOlOOQ
58000

Si

11110! Cabe-

De bonitos gostos
uitiiiianientè despachados,

vendem
r

cm liquidação.
lua de Nazareth íi 25

—Malas para viagem
á preços baratos, na
loja de Cunha Machado
& Braga rua do Naza-
reth,

Organdys.
Organdys muito finos o de lindos gostos.
Cambraias ds ealpicos, finas, matisadas

de lindos desenhos.
Sahidis de baile, brancas, foiradas de

seda, e rioamente enfeitadas.
Grande sortimento de balões de panno

e mussulina para Sras. e meninas.
Vendem Plácido $• Serra.Traiam

Palaiiquim e Car-
teira

Vende-se em conta um pulanquim e uma
carteira. A' tratar no sobrado n. 142 da
roa de Santa Anno, próximo á Praça da
Alegria.

-¦nAhiga-se a easa de sobra-
do n. 53, sita na rua do Giz com grandes
aocommòdaoSes, pertencente ao Exm. Sr.
barão de Bagé: trata-se de séu aluguel no
largo de Palácio n. 20 ou na quinta domes-
00 gr, ê. rua Grande,

Tijolos a venda,
Há um deposito de tijolos na rua do

Machado da praia do Caju. A tratar erm
o Sr. Lima aa quitanda do canto da casa
em que mora o Sr. João Pedro Alves de
Borros, ou na rua da Viiaçâo n. 1 car to
da do Pespontão.

Attençâo.
Revolvera com 0.1 competentes eartu-

chos, vendem por módico preço A. Four-
nier Sc C. em seu armazém na ma da
Palma, conto do Relação.

S1H0S
Ê

paiiihas,

111

cam
próprios para igrejas e fazenda-; de

diversos tamanhos.
Vendem-se em caza de

MANOEL ANTÔNIO I)E VINHO,
f

iliiiiâ
DO

HIll

ária muito nua
contando doa ortigoa Beguitesdoa melh-j
ros fabricantes frnncezes o inglezof,

Oanivctoo com 2, 3 o 4 folhas.
Idem com thosouru para unhas,
TbeoouroB para costura e para unhas.
Idem pura coitar piipel,
Raspadeiras .muito (imis.
Seguradores para papel, ..
Aparadoiras do penas;
C metü8 do marfim contendo caiiivoto,

lápis o penm.
Orando sortimento do tinteiros.
Argolhts paia ohãv.cs metal omarello e

branco ú venda na livraria do Carlos
Seidl riüi do Nazareth n, 31,

Maranhão 18 do agosto do 1860.
-Vende-se a casa térrea

da rua Pnbmofacm que ni.-ni o Illm. Snr.
e^itão Joré Antônio Pereira dá Silva Co-
quoito, todi do pedra o e.l o muito bem
oonstruida.A traturcom Antônio José Fer-
náridos Guimarães & O. á uioema rua n.
20—Muranhão 18 do ngnsto do 1866.

E A SENHORA

ei
Collabòriulórcs

Antônio F. de Custilho—A.
do—-Cuiiiillo Ciistello Brunco —E.

A. Vidnl—Euzebio Àsquèrino
—Guetetio Frasciiveíli~Ja-

cinthoAugiisto deSant'Ah-
na e Vusooncellos—Josó

Muriu Latino Coelho,
J. P. Bianchi—Josó Ramos Coelho
—Josú da Silva Mendes Lenl—

Júlio de Castilho — * * L—
Luiz Augusto Piilineirim—

Luiz Augusto Rabello da
Silvn—Montei Pinheiro

—•Thomnz Ribeiro—
LuizBretony Vedra.

iijy uli
ou

Ciiateaubriand, Bereiiger e
Laménnais»

Noticia sobre sua vida, côr potilica,
e analyse sobro os seus escriptos.

A' venda na nova Horária, papelaria
e encudernação

DE
Magalhães, Pinto & C

leii
lEffl BE MM6Í0

MARANHÃO.
~ Vende-se para fora da

provincia um bonito O3cravo,oi'ioulo,ouicial
de pedreiro, o também trabalha do arado,
oom 23 unnoB do idudo.quem o quizer com-
piarpodo vi-l-o 110 Baluaito o íratsir do
preço na rua do Machado n. 10.

Maranhão 5 do sotombro de 1806.

; 3«0 Paninhds^ilf-
cm meias pecos.

4)50.0 Paninhos 41500
EM MEIAS PEÇAS.

Na loja nova do Branco Irmão Sc C."
Rua Grande n. 44,

Maranhão 3 de setembro dp 1866,

Maranhão 1° de pétombro do 1860.

Para acabar.
O Leono3 na rua da Paz tem resolvido

vender as fuzendaa abaixo acnei-.nadas
cora grande reducção de preço, com o fim
do acabar o apurar dinheiro, como sejão:
Novo si-ttimento do cortes da caicmira

ostós bonitos ú 4500 rs., chitas largai;
e-curns á 210 rs. o oovado, lencinhos a
2§400 rs a duíia,bnns do linho fra cezes
do cô.- á 640 reia a vara, dito de horeburgo
finíssimo a 1800 rs a vura, dito do algodão
branco proprio-i paraseioulus e toalhas á
440 ro a vara filo liso com 8 palmos de lar-
gura próprio para cortinados mosquiteiroa
cte a 800 rs. a vam, cobsbs do core3 a 400
ra u vara, [essas de elefantes finos do 8 á
9S000, isto independente doutras muitas
fazendas quo tudo rromettem vender muiti
barato na loja do L"onos Sc O.

Maranhão 10 de ogostode 1866.

—Para o armazém de Ma-
noti Nina cj* Lmão, che^a.ão cadeiras ü-r
nas para costuras. Rua do Giz n 25.

PliotogTaphia
DE

—A, Gonçalves Di ís-^
Estilo A venda [na loja de Carlos

Seild ns mais parecidos e bu.llus pho-
tpgrapliias do poeta Dias.
Por 1$000 reis julga o annuncionto

que ninguetn deixará de terem seus
álbuns a verdadeira eíjige do pri-
meirò pceta brasileiro.

-JNo escrjptorio de Joaquim
Marques Rodrigues, vende?
se, papel de impressão para
jornaes.

a|M^ Nesta typographia
íe indica uma pessoa que pe ofíereco
para lazer cobranç-ia de casas com-

I (ncrciiicc.

n
No sobrado n. 142 da rua de S,int'Anua

ha para vendor-so uma escrava de 40 nnnos
de idade, bem disposta o morigeraria.

Maranhão 4 do Betombro do 1866.

AD0B0S, muito
bem feitos,

Cândido Gonçalves da Silva, os
vende por preço módico; manda-oa
deixar em qualquer obro, conforme
o ajuste; o annunciante pode ser pro-
curado no próprio lugar do fabrico,
caminho do cemitério, lado esquer-
do, junto 6, foguetaria do Snr. José
Ferreira.

brancas e de côr vendem-se
na loja de Cunha Machado
& Braga, rua do Nazareth,

Cofre de ferro,
No armazém do Luiz Manoel Fernandes

$• Irmãos, se diz quem eompra um pequo-
no cofre de ferro. Roa da Estrella d. 38.

20.000$000. -
Bilhetes, meios, e quintos,

á venda no escriptorio de Joa-
quim Coelho Fragozo.
T7-Praça do Commercio-17

Maranhão 4 do setembro do 1866.

-Raimundo José
Pereira de Castro, no
seu escriptorio da rua
do Gizt vende bilhetes
das loterias do Rio.
PH0T06RAPHIA CEíNTRAL

—Pinto de Sampaio—
N. 86—-Rua Gonçalves Dias-86 N.
Acuba de chogor para esta novaofficina

de photogruphia, um rico o cariado sorti-
mento de quadros ricamente enfeitados,
passepartouts, o caixas de todos os tama-
nhos, quo eo vondem a commodo p^eço.

Maranhão 8 de agosto de 1866.

Rendas de linho novas, J
Para a loja do Branco, Irmão Sc C, 6,

rua Grande, n. 44, acaba do chegar um
bom sortimento do rondaa de linho de to-
das as larguras, que eo vendem muito em
conta.

-Macedo & Irmão,rua Gon-
çalves Dias n. 12 vendem:
Telhaa.
Tijolos quadrados.
Ditos de poço.
Cal empancirada.

fiiiadaEstrelln.43.
No escriptorio do J.ilo Gualberto dn

Gostn, ha sempro um sortinento do charu-
tos da B.liia daa melhores marcos, como
sejão; expo-ição, havaneiros, liberaes, g,i-ribiildinoa, flor do rio, oriontaos, mnchina ff,

Maranhão 25 de agosto do 1866.

Molduras douradas para qua-
dros,

Estão á venda na livraria, papelaria o ofli-
cim do encadernação do Curloa Seild, rua
de_Nazareth n. 31, molduras douradas pro-
prias para quadros do diíTerentos larguras,
bem como a planta do combato naval do
Riachuello, passagem pela barranca das
Mcrcodes, idem pela barranco de Cuevas,e
outras estampas do theutro da guerra.
IN. 31-Kuade JMazareíli-N. 31

Maranhão 6 de sotombro do 1866.

Chapeos paru luto.
/VpaBtora forma elegante
Meia cabeça do seda o cscoinilha.
Despacharão-se bojo pura a loju nova de

João Coelho da Cunha Sc C, n. 31 rua de
Nazareth n. 31.

Maranhão 4 do tetembro do 18Q6.

DE

Pernambuco,
Oí bilhetes garantidos da loteria n. 81 a
beneficio daa famílias dos voluntários da
Pátria'; cuja çxtracção terá lugar & 10 do
corrente, achâo-so d, venda na livraria do
CarlosSeild rua do Nazaroth n. 81.
Inteiros 6$000
Moios,  38000
Q»»;'08' .mm. 18500

Maranhão 6 do setembro de 1866.
—No sobrado n, 10, dolargo

i Palácio preciza-so alugar uma preta
quo saiba cosinhar o gommar, o que seja
fnori—J-

—No engenho S, Antônio
defronto de S, Miguel, no termo do Rosa
rio, ha para vender õauiiuaoa do rnca lies-
punholii todos de grando tumünho e nasci-
dos no dito engenho; sondo ura jumentodo 4 annos do idade, umajumepti de 4 1[2,
com um filho do 9 mezes, uma dita do 3
annos l[2,em prenhezha 8 mezo?,c um ju-monto do 1 anno c 9 mezesjvcndem-se todos
juntos por preço razoável,atratar do ajusto
nesta cidode na casa n. 27 da rua da Ea-
trella.—Maranhão 14 do agosto do 1866.

do

—No escriptorio de Manoel
Antônio dos Santos, vende-so charutos
finos da Bahia, chegados no ultimo vapor
o o mais cm conta possível.

Maranhão 4 de sotombro do 1866,

-Antônio José Maia, Irmão
«$* C.ocabão do despachar para seu esta-bílecimento commercial o seguinte, o ven-dera pelos picços mais favoráveis nuo 6
possível..

O verdadeiro e genuíno vinho verdo do
Amarante e cnbeocirafl do Basto, cm bar-ns do 5° e aos frascos, superior vinho doPorto cm pipos, idem em meias ditas, idemem barria do 5o o aoo fraects, dito fino embarris do décimo, idem engarrafado asdúzias, e emgarrafas; azeite doce em bar-na de 8° o ao3 frascos, toucinho do Lisboa,em barria do 2 arrobas o ae libras, ceraom caixa o os libras, stearinas em caixaado 25 maços o aa libras, papel de enbru-lho, superior chá, chinelos portugueses
para homem, nm completo sortimento dorendas do linho, alfinetes para peito, me-dalhns tj-, fazendas inglezas, francezas oalemães, e tudo maio que 6 próprio de umestabelecimento deBta ordem.

Maranhão 2 de agosto do 1866.

Xaropee pílulas de
Continua á vonder-se no armazém doRaimundo José Porcira de Castro, únicodeposito nesta cidade.

Uendas de linho,
Acabão de ser despachadas para o rs-

tabolcoimento do Antônio Josõ Muiii,
Irmão Sc C, nesto gênero o melhor sorti:
mento que ppde aparecei nc mercado.

À's Senhoras MaranheiisS
Na casa n 19, fronteira a pyratnido lia

urai pessoa bastanto habilitada t|'i'e,
modianto preço commodo, propõe-so a ir
pelas casas das Sitv. preparar qualquer
ptntcado conforme a moda o o gosto; quem
quizor utilisar-so de seu prestimo poderádirigir-so â mtsmacaso,que oerá servido
com promptidão.

Maranhão 31 d« agosto do 1806.

Theatro da guerra.
Esboço da batalha do Tuyuty, quo tovo

lugar ti, 24 do moio de 1866 comprchen-
dendo ao posiçcbadrs corprB desde 111|4
da manhã até ás 3 hoivip dn tardo Jevan-
tado polo major Conrado Maria da Silva
Bittancourt, está á venda na livraria do
Carlos Seild rua do Nazareth n. 31,

Maranhão 28 do agosto do 1866.

Superior manteiga
franceza,

No armazém da rua da
Palmo, canto da Relação, casa de A. Fo-urnier&C. vepde-so superior montei-ratroncera em latas e vidros do 2 libras.°

Maranhão 10 de agosto do 186,6.
—GraçaTcShoT»

Escravos.
Cunha Machado Sc Braga, oomprão uma

prota de idade 40 annos pouco mais oumonos, quo saiba lavar, cosinhar o um
preto próprio pata todo o B,erviço, rua doNazareth n. 38. '

Maranhão 29 de agoeto de 1866.
-No dia 28 dõmeipãssadõ,

ausentou-se.de casa do abaixo assignado oseu oscravo de roça do nomo Attanasio,
quo foi do casal do fallecido barão do Co-roata, côr preta, idade 25 annos pouco maisou menos, doonto do m olho, o oom umatonto aberta no braço direito: quom o asar-rar ou der noticia dolle a sòa senhor serábem recompensado. ;

Maranhão 4 do setembro de 1866.
Luiz da Rocha Santos.

MÜMhsí^pTconst. de I. J. Ferroirs.

,^r.rv.-„«.j>»T.


