
17 de Dezembro de lSri7. \> 2/i7.
ASSICNA-SE

IVn Boiica ilos Sm. Simões & fsilva,
rua Formosa N. ° 12.

Pna lypofjiMpl.ia do Jornal
[lua das Violas caza n. 12.

Preços d'assigiialura 1000 rs.
rocnsaes panos no |iriur.lr.i(i

de coda mcz para os que residi-
rcro Desta cidade, e paia os .Ic

fora d'«lla e da província
filMO por trimestre.

Folhas avulsas 88 reis.

111 POLÍTICO, UII1MMI Silffiffii.
Le preijres est un av incemenl vers te tmeux.

Coq.

Sexta-feira.
r.ECf.HF.M-SE.

Os a fisose correspondências pai a

imprimir todos os dias das 7

binais da manhã ás seis ||J ,a,rde'
na lypographia do Jornal.

— PllflÇ-OS.—
Grátis pau as Eslaçòes publicas-

e paru os ossiunauli-s quando
não . xi',e,li'ii'iii a 1)0 linhas, excc-

di..j e>u: numero cada linha
citsl.irí 211 réis.—Cara os que nio

forem assi.'i..-ii)lcs íiOrs. por
linlia pagos adiantado, sendo

o dobro cm li-llra dilfarcntc.

~m*nanmmBÊ!®&$l&%mmmasMi*s«

EXTERIOR
M1'1MC0.

Importantíssimas são ns iilliiniis milícias

do tlieatro da guerra di. Movico—
O armistício entre os forças hrlligcran-

tes só durou quatro dias. minpenilo-.se pus-
sados elles as negociações do paz, c de novo

começarão as hostilidades.
Depois do vários recontros, entrarão os

Americanos, no dia S de N-plenibrii, nu Ca-

pitai do Musico Cruenta li.i a coiilemla nas

ruas d'cssn cidade : tinlnfi-se os lialiilantcs

prevenido (le pedras e coin cilas aliraviio so-

breas trepai americanas. Calculou-se a per-
da d'estes em 1,700 homens, e a dos drxi-

canos em 5,000. ,
Entretanto de modo algum se poderá j,n-

dar concluída a guerra, po- uuaut ., Paredes

com avultlada força Mexicana. permanecia
douco distante, da cap l'.l. .tecidid.i d linslih-

sar os Americanos com a iiilcrinitiaveí guerra
de gucrrillias. .

Ceda daremos noticias mais circuiislan-

ciadas a este respeito.

mwj£&&&&*

Ki.cn.., 5 nii Dir/.itiinr.O iu \W.

'¦ Tivemos lioiitcn: (1'l de novembro) In-

IPas de Motilevidéo ale 20 lio passado (ou-
,uDro). Na praia mula havia oecorrido de

importante. Da Colônia aiii.un.iavani (|iic o

(,„',,llulndanlo Mnndel tinha derrotado unia

forca oribisla nas iiniiieiliacões de 1'aisaniHi.
'" 

|)e Knlre.-Uios e C.orrienlfs sai. as

noticias de haslante inl-fesse. O coronel

,,„.,.,.,„¦„„, Nicenor Cacercs. oomiliandaille
(lil iioiiUiia. desertou do parlido Mailariag,"
,, |'0i ..prosontar-se a 1 ri|uiza com uma loi™

de /il)0 a 500 hoiueiis e com a melhor cava-

lhaila ria província U.ulariaga. (|iu- parece
suspeitava essa traição, veio sobre a ironloira,
,,ml 0 Rr„s,«. do seu evenilo. para premer
(;;u,,,(,s; mil,.,!„...-,:, tarde l.ariasde ntre

Ucs com .laia lie lodo pa sa.lo (outubro),
r,.|«rèiiiq.i.-estea.'.iiileciiiieiio Ic-era passar
subitamente aipiol!;. pro.meia üo eslado de

profunda pa/, e de orc.ipação industrial a a-
oitacao da guerra e a s.ispr.isao de todo o

Im

l,al,alho ulil. A presença de Madanaga ua

Ironloira, a lesta de lui.a força respeitave ,
deterniinou l np.ii/.a a tomar uma altitude
hostil. Dentro de Í|8 horas estava a provin-
cia Ioda cm armas e o governador em mar-
cha para a fronteira, a frente da vanguarda
do seu exercito. He provável (pie os pn-
meirus navios que chegarem do P.io da l'ra-
ta nos tragam a noticia de ler sido invadida
a província de Corrienlcs.

" De lluenos-Avres nada lia de novo. Os
Fraucozes tinham apertado ultimamente o

bloqueio daquellc porto. Os ltigltv.es con-

imitavam a lazer esloiços liara levantara cor-

veia Comns Tinham conseguido arrastra-la
mais para terra, e ficava quasi a llõr d'agoa.

, Temos noticias de Buenos-Ayres ate 23

do passado (outubro)." O governo argentino ferliou lmalmeu-
l,. os portos da província de Buenos-Ayres a

l„do o conimercio com Monlevidco. a datar

do 1.' de Dezembro em diante. Em 22 do

passado evpcdio o governo a ordem seguinte
a„ inspccler da Alfândega de Buenos-Ayres:

, 1," permitia Viu. o embarque dos cou-
ros pi-iun, velas c carnes salgadas pa a cuja

sailid i se pediu permissão, e bem assim todo

o mais sebo, graxa e carne salgada que d'ora

_2r.ll —

_OslH.spanl.ocs, responde.» \ ale.o.-sr.o apenas umc».p. .

9egoio o velho cavalhciro-en.crram-vo-las muno mais pelas ca

»^rr,::.:.:r:-í:::;;-,:"«:

_D. llodngurs, disse rs„v,i,n movidss as entrai,..s , *»

gênero, pensamcnlos i,„c cão lambem » »;^ 
^

in i » ralwcaaae falta ao corpo, suo antes soldados que ia nau,

^^^'osarcasiico 
Valero ,-.,ne quasi se poderia

so^-linha noiva estã nos cárceres da inquisição c talvez seu

pa2„rr rt;r':-»a,va-,os »,«,_. ~.

'T.t.;;:r--ri=-:r ,= .-;.-
esperais «o, arrancar a» garras desse abutre inquisi.orial que

chama Pedro Arbués, a presa que elle ja agarrou^

_OI,l disse com confiança o maiicebo.-ha na llespanna

poder maior que o da inquisição.
-Onde o aciiareis ? esse poder'.'

I^rr; 
"l^reltd: 

inqüisi.» replicou sec—•:sr=rrí_£S=r^=ss
c„.5üei de Madrirf, e que o impera lorurlos o. dignou

as uaa mfI» S*™ »!*»__' *-«5a,l!h8'

-linlim, vis liavcis de me respondia', disse o movo cavalheiro—

em 13o ililerioüliei vossa irman, nada pude lirar delia. Senlal-vos

.so pé ile mim, senor Coro, c [azei favor de me diaer o que

se passou desde o dia cm que deixei Sevill.a.

Avançara curiosa a Chapa ali a poria da cosinha.

Aproximou-se o arjt.azil.de Estevam c conservou-se cm pi di.

ante di llle com ar acanhado.
-Então 1 falai, ru vo-le supplico 1 exclamou o joven Vargas;-

estará tioenie a tuinlia noiva '.'

-Senhor cavalheiro, respondeu acanhado o ..p.azil.-na ver-

.Varie não me atrevo. . .
-União 1 que í ? 111(11116115! perguntou .1 moço com impeluo-

sidade.
Abaixou o aüiiazil a cabeça e não respondeo.

I evaniou-se' Estevam com movimento desesperado c correndo

para a irman de Coco, pegou-lhe nus maons o apertou-lhas com

forra discndo-lhe om ancias:
ipala i„ Chapa; que e feito da lill.a do governador 7-olá

morta ou viva ? seja o que for, responde: quero saber tudo.

A Chapa que ardia por dizer indo, olhou cnlão para seu ir-

mão como para o consultar.
-l'odes falar, disse Coco compreliendcndo aquclle lançar do-

l|,os,-q..anlo a mim, não o posso fazer; fala, minha irman, 6 o

noivo tia meuiiia. .
-senhor cavalheiro, disse enião a Chapa, de qnen. se liavia

apoderado excessi.a timidez a vista do pesar que ia lazer nascer,-

nri.n.rttei-aie ao menos que vos não aflligirels.

-lias cmlim, que lia ? exclamou Estevam em angustias .nexpn.

raiveis.
—Senhor, a vossa noiva. . .
—limão ;
— Está. . •
—Onde! então 1 acaba, pelo amor de Deus 1

—Na inquisição, respondeo a Chapa em voz baixa e licmula.

_01> 1 exclamou Estevam batendo na testa,—jf. o deveria saber;

uin dominico 1. . .
—Senhor cavalheiro, disse vivamente o Bgnaíil,—nao accuseis

I) .losí: elle não <¦ culpado disto.
Não eram porem os protestos de Coco sufficientes oara des-

trüir as prcveaiioeas de Estevam. irrepemJia-M BiuIlN.mo de



ri)
n

em diante sr queira cvpnrtar. sem que pare
conceder essas licenças seja [Tocisn que iin.
se tt rija ao governo. !'cnuilla \ in. igual-
mente o embarque de todos us mais gene-
ros do paiz até o dia IV1 de novcinliro p. I.

.inclusive, cm einbarracòcs de .pialiiuerlola-

çi.O que poderem catà.ga; neslc porto ou em

qualquer porlo desta previie ;,i, segundo con-
vier aos interessados, paru serem irai.sp.-r-
tados a Montcvidéo , onde serão baldcados

para paizes do ullraniur , ou direclainenle

para esses pai/.es debaixo das fianças cslabe-
lúcidas d- não entrar em portos oecupados

pelos inimigos c satisfazendo os direitos mar-
cados.

. -2." Desde o dia i. de dezembro p. I.
llão poderá Viu. permitiu" esses embarques
ou outros (iuaesi|tier senão cm ^embarcações
do ullramar que não sejam de menos de 120
toneladas, e de nenhum modo cs pevinitlira
cm embarcações de menor lotação, c com
as precisas fianças de ". ' laes cmb-ircac.es
não locarão no porlo de Monlovii.oo nem
em iicnliiim outro oecupado pelos selvagens
unitários ou por forcas da iuleru-nçao es-
trangeira no estado oriental , mas m.ii_ so
dirigirão direclameiile a paizes eslrangeiros í
de ullramar.. I

» lista ordem limitou, a interrupção do !
COilinicrcio com Vlonlcvidéo aos gêneros de ,
exportarão. Outra ordem com (lata de 25 

j
prol.ibio igiialmcnle o commercio de impor- j
tação. He (lo leor scgtiinle:

. Em conrorniidadc do que lhe foi ordena-
do em 22 do corrente, e até nova dcicrini-
nação, manda o governo que eu declare a
Vm:

. Que, (piando uo art. 2." dnipiella urdem
sc diz que, a datar do 1." de dezembro p. í ,
não poderá Am. permitiu' o embarque dos

gêneros alli mencionados, nem outros quaes-

nao sej: m de menos (!c l _l) lone ad: s, se j
uom-irel.eudcm nao somente os arliges de c\-

[jortàcao . serão lambeu, os de iiiiporiaçiio.
Ou,., 

'consequentemente, 
lão pouco poderá.)

iiUroduzir-se laes gêneros de importar'..), do
!." (ir dezembro p. 1, em dianle, cm embar-
(-'ic;-„'s inenuies (le 120 li ladas, cvcplo
„'',, Sí,;,s cesías ,an sul (ia Atalayi eu. (iiaii-
le, onde poderá pcrmiltir-se a importação
c evporl.içào dos ditos gêneros em embarca-
,-ík-s de 100 toneladas para cima. e não nas
de 100 liimdadas para baixo, Indo até nova
resolução do governo

,-,-rv pira ("..,! i'i.".'.les, e accrcscentava que
(¦;|;- n.osiiiti I ido. '' n-mortado artilharia para
o li-rrilorii. corri nli o

o .Subiea permissão dada pelo general Rn-
s.-s pare a cnlia.ls de farinha de trigo cm
|),.i.-,i(.,s- '.¦¦ - , '¦-'::¦:: o seguinte em uma

„ \ i',,- iiiri in- pi ali l)i-I;i em Buenos-Ayres,
coiuo üi.1,0 ler,as : ciai. porém, (le conce-
dor jj.-ri-,: -:.-'.. porei:.i'S e particulares a ai-
«uns indivíduos paio introduzirem 15 ou
20.1101) burricas alé 15 de dezembro. f\c-
iiliuni molho de inleresse imldico havia para
islo. Concedeu-se a licença na esperança de

„';'(.„" miaiido uo mesmo art. 2." da promover tuna <li:.seii( ".o entre os Americanos

V, ,-ída ordem de 22 do correnle sc diz a c Francezcs , se estes quizerem impedir a

\„;\-dZrl das precisas 
'l-utços-, ,, >'<- enlrada de lancha., no porto soi-dtsant blo-

lerem eslns liaiicos sómenle ao sebo, veias.
Ta\a, cana- -ilgada, e mais comesii-.eis que
cslao no caso (ie ser prou-ilosos aos se!:a-
i;oiis unilarii.s ,i- Moiilovideo e mais ii.ir.l-:>:-

que occupaiu na lianda Orienl ü.»
. |',m conscipieitcia desla d

|iai'(",'c que resolveram os I
o bloqueio de l.tienos A; i'(;
2S referem qae o vapor l'a

(':¦

niieai-lo.»
„ |)n Coinc.cio dei Pltiln de Monlcvidco

::¦-:',.|(1-, »s e- Iraclos seguintes:
„ 2 de [.(.'.(ir.bro.

, Ri-gislamns l.ojc ciilre as nossas noticias
n-.(--,o ! maril.iiias. ires embarcações repellitlas de
.,'(.,- ;ll'- j p,iuMK-s-A\res pi-.osKbloqiieiidorcs (1): diz-se
di/diu I me ouIras Coram li.mivm delidas e inlimadas
',-' i-p, i eara se relirarem. mas ainda não appareec-

,,. ........ . ;i Vli li i rim no nosso porlo. ' nlrelaiilo, começou
11,1 "''. ", ''"'"' ' '' " | 

a mir-se cm pralica ou especulação, (pie con-
l';;llia,'i;,nl,'s- . , . „„.:„¦ .„,;s .jsu: em ir iimdcar os navios de ultraniar

" »« l''»''C-K.es n.m s.e.a. s ..... s 
, ,, ,,

»»"'«''-»i,s ''""l"" aS,1"C t",llli:"U!' !"U \ ";;..:....,.,.-U 
„'u.„,M-es ,„,t. ;, levam a Buenos-

''VK'c',vela 
brasüeira //. Jmntcna re- | Ams. Ile claro que o ..l.jec.» He não pagnr

(-q01< ,. : |o Monlevidcoaie ', ,;,. cor- direiios , ,:, Monte-,,,!: o, «o que resnlU „,„
'-""nos .ei..,-. , ,,,„| ,,.,,., (, ,....,,.,,,„,,., hi |,cm paro o iiuniígii.

Tn™nada imba ocrorrido de impor- | Alas'o goveruo lem vasos de guerra; os bar-

nu p- ,;,-' pcrleil:, iranqttiilidade e lia- rõs cm que se fazem essas baldeaçoes ou soo
'':""¦ :/,,'' ,.,,,,. liiirionaes m> são de Ilesas: sobre os primei-Uil ~Vi-iú 

Z mmime-i.os.lo I n„ii. ros lem o gemo plena .pinsilicçao; sol.ro

7-, ,-ni ('ni-i-icnlt-s O meslre de uma embar- . ! T~

a, m chorada do Param: a «onlevidco, no ( I ) A barca , „b« 
Ç 

brigue Bntania, ....

d',;, ', ,-oferia ter visto passar ir ipas de Para- | glezci, e .. brigue surdo José.

ter

-278-

,1o uo ir-ven fr.idc, e cooio estamos sempre disposlns

n lançar sulue os outros a culpa das drsgraras que nos sncceile.i,,

cc.surava an.argar.i(..ie para comsi3o o tine alcunhava iniprudeuie

clinlianra de João d'Avila.
—l.nlao vistes a minlia noivaV pcr;;unloil a Caco visto (|in:

muitas vezes estás de se,.viço nessa abomino vi'I jirizao.
—Mio, senhor, respemlco o a;tuozil:—porem Sua lluvcrcndissi-

ma 1). José visilon-a muitas vezes, e estou certo, accrcsceutou elle

em voz baixa,—que elle eslii Ira, laudo dos rneiiis de o Ihrar. 
^

Cm sarcástico e amargo sorriso cntre-ahrio os lai.ins il reli'-

vam, enlrara-llie naquelle instante na alma terrível suspeita; sabia

qual era a profunda moralidade dos (radi-s; e neste momento

a nolicia da morte de Dolores ser-llie-liia talvez menos dolorosa que

o receio que havia pouco, concebera.
Curvado pelo peso de lão diversas emoroens, ficou abando

sentado no banco, c pondo na mesa os ratovcllos deixou cair a

rabeca sobre as uianns.
Bem depressa lhe fez levantar a cabeça o rumor de duas vo-

zes que falavam em elevado diapasão; naquelle momcnlo enlra-

,am dons homens na laverna de Ia Diurna Ventura; uni tras.a

o vestuário elegante e severo dos caballeros da epoeha, eslava o

outro vestido cora sórdida negligencia.
—Vós aqui, Eslevam 1 disse esle estendendo a mão ao moço

Vargas.
—Eu tm^oin, P, Rodrigues.
—Ha um século que ninguém vos lem (isto, accrcsceutou 1). Ho-

drigues de Valero, a quem o leitor ji. conhece;-tenho muilo pia-

zer cm encontrar-vos , c peço-vos licença para vos apreseolar

um de meus amigos, D. Ximenes de llerrera, nobrecavallie.ro

aragonez, que terá muito gosto em coulu:ccr-vos.

F,xpiimindo-se assim, apresentava a Eslevam 1). Itodrigues

de Valero esse mesmo cavalheiro aragoner. que já vimos ligurar

no serão do conde de Mondejar.
Os dous jovens fidalgos fizeram reciprocamente Iodos os com-

prlmentos usados naquella epocl.a de costumes cavall.eirosos, anula

cheia da admirável cortezania dos (louros; lendo porem notado

Valero .u',im instante 8 excessiva pallidcz de Eslevam c o fogo

não usual, que de seus grandes c sombrios olhos sc deslizava,

disse-lhe com tom paternal:
é-Qae tendes, D. Estetarn 1 parece que não eslQ.a bom,

—Mio Irnlio ca:
iii.ro .in tn.ii qn-

f,r \\ r.nrínç;iics, respondeo o

,-[i.: v aüíiiíido hem sabeis que

(,! ¦ )r n.i «isi'' í^mís o nnaíor ini"
niiui. . . - (Kxreseentou elle,

(te lio li.
mói o , iiKÍcpfiKlcnte, res[>on(i('o

,, ;,, .ino apresfiitütlocomo
¦j,-.', esiamos promptos umValero: — :..' não íiec :"-' ¦ H l - .-n- :.- -

o Ijlllro :i lazer a conaiallil ...-...(osco.
_(,|,i i> r.mlíiaiies, ei.clai.ii.il D. Kslevauí, contente portei-

onci.i'ratlo'einlira"noi colação em iii.e pudesse derramar toda

a amargura dos -viu-mos iiãiiu século abominável; a justiça

foi nioMTipln da loira '.

-E- poiijiucaío lime as niaons dos frades, respondeo áspero

'_Acml'itarieis, 
senhores, proseguio l-:slcvaoi,-que não contente

de ter lançado nos cárceres da inquisição ao governodor de Se-

vilha, miinddi lambem Cedro Arlii.es prender sua ldlia, que c

a mulher mais generosa de Ioda a llespanha?
-Mi,, lilha! exclamou I). Mu.enes de llerrera, olhando para

Vaierocom ar de intelligencin.
_0h i disse vivamente Valero,-bem mis disse, I). Ximenes,

que naõ havia de passar aquelle dia sem denuncias ou mesmo ai-

Eiira.i coiisa neor.
-Kniiio. sabeis o que se passou, O. Sodrigues ? perguntou ao-

d?s„™soceg:,i, 
resp ...o cavalheiro;-™ dizer-

vos nulo o que a esle respeilo sabemos.

|. h.evemeuic contou I). l.odrigues de Valero ao no.vo de Do-

lores o que si.cccd.-ra durante o serão de Mondejar; salvo, com

indo a traição desie, que para iodos os convidados era um segredo,

esceplo para o inquisidor unir. -

uuvio Eslevam tudo com admirarão profunda para coto Do.

lores. e o maior desprr-so dos seus algozes; mas augmen.i.ram-se-tW

„„r lss„ o, receios ; desconliava de José e conhecia Pedro »rbué.

-ouereis saber, senhores, disse elle euilim enfurecido-que

ninguém se deve espantar desse surdo lernienlo de revolta

beto pela obediência apparente e passiva dos HeíBaBMn -



(3
es segundos trni ii .
guerra cm.Ira .. sou
islu, pois impelir
preencher as vislns tle Ilesas.
republica.

» — Alt'i.1 tia id.tii i-i". .'¦-.. ;
noticia imptirlaii; - -'' ' ' •;¦'.
«Io passa.!., lie a .!¦¦' . à ¦'¦ -"-'-
a ponto de sal.ir d ' '.'<¦¦ .' i d'
esquadrilha aem , .. ¦-;-

boats, de .uni. !•.,! í;...1":i , , -' ¦

loeiras. Dizem ija;' \ d a- '."¦

teger e ajudai- a pa .sagoin ,1
as operações e- :.:(,- rr.ei.l-e

. —Iloii't.'!ii .1" ;;¦¦.¦.;.¦' I, ,'..
Enlro-Hios ate 2'• ;,. ¦ uln.
marchado pa.a !'-" -i -a 's ...
le capaz tle p<' 

•'" - 'i ei...
eelacei-s da for-- :-. . i - ,;".-. d,
mil homens. II. . :. -,d.i i.ar/
! njid/.a.

° S-j 111 oulra .' . '; a ¦''''.¦'
clamaoões de Ir,a '¦¦'• ,;"-(' .'.'.',
sas e sem (laia, .is.! /.'sio p-M
tirou a inasea.-.i c inoslra s" ,il
:is suas volleidudcs, snb-m-ticu
le a il.is.is. A; ei; -.:. es '•¦:¦;.! •;¦

gos da paz, ijuandn clios !',-'
a execução Ira! -¦ jiisdi .1 i li'
cm Mearas co n .- ¦ ." ¦'¦,'••:':¦.,

osle declarou :¦ , ¦',¦•¦: < •• -- ;-,
minar digi. iiin-ui - a ;.-•

ilcai l-."i;

llio da li diroilo
liei,'... ! ... saa in
c ue,-,., iiiflli',"...

ando. e i XÍTKJ1 \S í)l-'5'5{'.S \í S.

'¦'li'- i ul' onlein iio 1 lie:-,
sola. .o ao .pie II,e repr,
,,:, 1 ac-ourai-is d>"-la d
a1'.'- ,;i,.i-!i-:'-ii tio-, te..d.d'.o
li.ii.i. .-,;., - e or-ieea ai. lia-

lio. eoura ovede," .. ,

(-(..lios de l-eis - li." 1 ! : '

I
a.'

eilai- ,,s i]

le.soi.uo e.

ii.i|..ii,laiii,i;',

I-
¦ie:-a mãe

i \l .e.il, ga, ,'
|, s or.lt-nados
Lindos das Ca-
naes dos sei'-

(ii-d.i/ii-1 '¦'. si.;i inipoi li,
- pi-.i-i-i.lii ) de Iodos os .

paínsias, a cvcepoãu tio:
wnlos

— Por ISeri.-io de (1 de iirost.i deslo 1...1H
foi dkhkí tdo ler cxci-cicif! iüi lirLirfio <l;t í!or-
le o Desembargador da delação desla Pio-
viucia José Antônio t'íi". ala Bucho.

VM1SEBÂBE.

lèMDJ STÜIIA AíiF.SÍiU.U

11 KM 011 IA

d luicel.eii.o.
Buenos- \yros a!.' .">!1 d i ;e; ,.,-i !... -.. ;¦ o-..lia
col.iania public i,ee. os .!¦..sioe-oie - ,'-¦- autos
á defeeoáo i}r .'.;..'. .-. a .picai ae-ia cli.inia
a Careta ¦ ll.es :¦: ri:.; e-.vnuol„ . quando ain-
«Ia lia pouco o cedi ia de doesíos: do niesiii.i
modo .|,.e lonia iioj." a (danou- leaidores e
selvagens unilari'. ¦; aos sdad-.riagas a .pitoii
saudou, lia uni anno, ceai o liltilo de nobres
c beneméritas Argentinos.

5> — A nossa rorrospoiideiiein isc-s niisinn-ia
a próxima salada de unia loira de iislat.lmia
i; cav.illaria t\v rso.onos-Ayres para liutre-ííios.
A esquadrilha, cii.jo armamento iiiiüiiiiciaiiios
limitem, continuava n aproiiiplai-se em dar-
raças, o eslavani fretados alguns barcos para
transportar Oi)!) homens t<v infantaria que
deviam snliir, segundo se aliiiana, do aram-

paiiieiilo dos Satilos-dugares. A cai aliaria
devia murchar por lera ai d o linsitnu ou
outros pontos do 1'araua.

,,—Tfinns ii satisfação de niiii.iuc.iar .pie
a corveta ingloza Comas lies',a a indo cm-
teirameute livre tragou no dia d d-> passado
ás 9 horas da imito, lie mds um Iritiutnl.n
(Ia perseverança c do Iraballio. liurdiaiaicnl-e |
o applau-linios. .,

Com o que deixamos cseriplo. io.iios i: -

teirado os suhscriplnrcs deslc ÍJinri» do ,[:..-

vimos de mais c.rioso nas gazelas do llio
de Janeiro: cumpre, pois, que lhe digamos

o que lemos nas da líaliüi.
. - I .... ,Tii'Í!'i li < ,'ülil ll"llJf'IIJ *.i: v ..: !'. I ii'1'ti iiiint ^,.1... i ( i,, Vu.i |,...,. .,,u, ,. |,.,  i- -

A província poniimier . I. .qml ia. j 
^ ^^ ^ ^ ^ uma ^^ ,m[u { l|b!;líij 0II para r0mp«r cs ninho» e lir« Ias rte

'' '"""" " 
„,„ ; eneliela grinic e nut.-a peq.i in; mas I regos quando so pnenutrem pe.lr. iras, além

l'ln S!in"-'-;|- 5 ,1S |- m.,,s ,i,,v,.'„, ,..,,,,- giiaiila.las. e só II." ili-ln ..lii.in.as b ocas, socadares e agulhas pa-

Milei i (1;
bre a f.illdaçã;. de caia fazen-iü na I'.r

!,, II. > de .iaiieiio, i-aa :: lini d-l.a
-. ( oi q.ie ,-.,- (1( vem ['../.! I' I!

|,!.iill,içee. Stia'1 CO.Il !t S, t 1'• . (-10.. —Id.

i-i-aiieibc, ida', to de l.adeida veiu.ií..

(Ctmriiinado do n. 'J'i'!)

[ mV...ia. do ronírario far.ln tr.Dlatlo do n"8
deiiaii. fazer, u o Irais,lliadi.r n-oililica-sc,
dá biidoa-la de cego, ca itiniliir. eu í,d-
lado ri-sisli di-llic Soltie cale peiilo de n iii-.
Ia iiiiptirlnnciu ha d, s..-az, Io ; lenho visto

j ,-r, ídgii.ii e. !'::'eii as l.li s de pn les i.-m
í 1 ui-.s i a ii... 'ia-i, s, que cm v, i.h.lp a.iti i-
> !,.: i .ale- '.'. ¦( :-.-¦(¦ d e o p,-..-,, ir.iilo nad lim-
í |, „ v. a sim i' e-...o I.i vã,, paru o liabl.llio.

¦:' ' ';!l ! (:-n- |':;, peiít.i um p-i.ie prelo agarrado
;'¦¦''!'-,' ' 

;i ,;r.,i liii.ic oi. (|ualqucT dilui, tida (pie
>'-: '-.: i |; , | ,- :;.;,-; [,.,, ;-,,;e (,'n 1,111 (Utia Inzer, I\l. n

; ;i '," 
! ¦:..', .-.. -, i-.j.ei-1 ,.1.-1 1.1-, !....', pas.ai-ll.eins-

¦ ¦¦¦'¦ ; pee.e-, 1 igi,;-i sa, f„z. i itlli.i' i.qu. Ilis q.ie a
- ¦¦'•'¦ ¦-- - ,.-.,. -. ,,-. ,, in li- in na i i ela ale ipie v, ilha
"'"''. : tu 1.1 ...(¦:.. O 111. II.„r 1. eu. para s'' p-repa-' i-'-'-1' : ::-: !, v... a I r an-oiila, écnnp.av i.m rtlm-
¦¦-'-',,-". ' 1, (.,;', ,||-;i o cila ires palmes de dia» c-

'¦d- '-. ..-.-ei,d--: sobre o si 11 eeilie c. 111 unia
1 '•' ' 

i, :.' .ei 1 de' I ir- : li andai . iniinii a uni < ti
ipddi.s ¦ ,,. es ¦: ei.:-.: s e a.o.,lai' ali 1. I. rran . nla, (tn
¦o, ,''¦ ,' ' 

i i.-i , , ¦; s <!,,:-:. 1, eótte 11 . l'a, e st."
o (0.1- i (, i„ ,; ei; ale .o ...idati-iii os pretos de
i:'-:,',,1- | ime.e ;:.'.:. rio ou outro qualquer lugar a
ouir-i, ¦ cn:,,¦';:-¦ |,i'r,-s ,;ae iitiüca assi.nlici.in bons.

:-"ii e. ,<.., ;-,..-üi. ;e- (.(icliinliis iltiveiii ser como
'.'.:¦ "O 

j ;,- ;;, ;.;;, '.;;.; ;:, (',-, !;;,.(|;!S dfi 11Ç0 CC 111 (lCZ
,,'¦:;.'..- I p;ii. e:;.,es eerlie.,.:, v s cu-baixe, (iluda por-

das a j ; . ,; .. , ;;, 
',, 

(.,,!,-!i ti.i.lo (l.j.jlto. listas eu-
Io pelo ,.; .;,;. i, ¦ ,-.; d. bra.lo . IV.-iln que as outras,
'm', '" ! :. : - ,,,,10 ;:¦• :¦-;:'¦-- ras capinas leves, já

Io li.s i c i-i.:.i'.o es raize, c, s capiii/.ats maiores, já
S"!.re j [;..-•; !' O;;,: ,1" c-e.iidios c cavas. Aspe-

e a sim j qo a,o, ,.rr.-,-i, paia . !:e;;:tr lei.a ao leijào,
¦(.r.'i'i,ia 

| 1», a:..,-, o ciilies planlas que se sin.i-iain
,. i jiinli-s e que es ci,<-|.-,..Iüs g.andes ci-rti.ni por

s. n 111 ie.g.-.s lis seus ei lios ileirui ter st is
e meio palmos de comprimento, as louces se-
is, os machados cinco, as foucinhas dous, as
cava,loiras sole: luda esta ferramenta deve
ser bem encravada, ficando com a tortura do
.„';.) para bai\o ou lado de onde ha de dar
o golpe. Para que cila li.íi.e bem segnrn é lie-
c ssarin que o cabo estija corlado á st-is me-
zes, e bem seco. Os das enchadas apertam-
se cau uma cunha, que deve ser de madeira
sesci. e forle. O leitor na roça deve ter so-
breeilleiile d estas ruulias para de prompto
supp.ir as que sabem das enchadas.

Soluço melhodo de manejar a ferramen-
ta esta lambem o avanço do sei viço; um lio-
luciii que sabe manejir uma fouee faz do-
hra-lo do que outro que aliás trabalhando mui-
to dá oss. us gelpes perdidos sem lhe dará
direção necessária: o niemo acontece com
o .1 . rubador e iraballia.lor de encliada; é pc-
i. necessário ensinai ;. escravalu.a a traba-
Pn , aproveitando os golpes que der, e com
o oiüiuvg , ila fniç: ner.es. li ia, se nao tereis
ua: pit j.iizo i mi.eiiso, a i.i.llu que se poderia
! izur cm qu.itro uias, não o f.zeii! cm sete ou

Além desta leu-a-reiiia, deve haver ao
ramos 11» armazém em que cila se guarda,
seis alavancas, alguns alviões, marretas e pi-

As eleições priu
11 socego.

Um comiiitiidcaat' d> Mercantil lembrara (l;„ com,,,,,,,c..i.. ¦ u. - ' ,,,„,, 
1(;s „,„ co:nu(.C(I1 a |UVL,,- \ti ,,lb tiqneiros.

aos ele.lores b, „a n , , .v s em ... ,, » ' 
(; f .„,„ com „,-„„. Ten..e o cni.lado logo, em

""!' 
"n ' 

[ ,, 
' 

. llta PAIb.ai.P-- ci.lns. As eres bastem ler enchadas pòr algins moleques u ap.e.i, ler o
doutor Pedro Autran da M..ttaJ A bi aos & ^ iMei ri,rr(!Ír(lg e pE

sa honra, já pela sua

já pelo conhecimento que tem das necessula-

des da Bahia, que he sua palria.
João Nunes Gonçalves, Portuguez de 35

annos, prccipitára-si do 2." andar da casa

em quo morava, e expirara dez minutos de-

pois da queda.
( üo Diário de Pernambuco. )

âRO&*0!&f&)

dopto esse systema, escolho para esse Ira-
ballio homens e robustos. Os machados tem-
so quantos sejam precisos, bom cano ca
vadeiras. Toda esta ferramenta deve estar
bem limpa, e guardada para estar sempre

prompla á hora que se p-ecise. li' neces-
sario que toda a lerrameuta esteia bem a-

principio de
Vícios, como

pedreiros: em
e tendes de casa

operari-s, l n lo-vos aproveitado do lucro da
aprendizagem.

ÍNão vos cqueçaes de pôr também ai-
gnai a oleiro para fizer a telha e tijolo para
o gasto da casa.

( Continuar-se-hd)



(*)

mum^^^mam^a^^^^^^
-D. GeraldoJhristiinc , subdilohc

se para liai aluna no llnnhol, rei
Rarca Jiarccloiiez

Mniroquinas, vindas por Lisboa » ta-

manlio que raras vezes tem vindo eslem
com,oodo. (l)

;adi

I>i

c \etidciii por preç

ílA!\Ct<X\S A KiO

/' /.'v/;/-' .S/inccsa de sobrado nora.

bem construída na rua Grande r>.

^J). quem a pertender comprar falle
com o seu inoprietario.

I !!!'*"¦'

M-M)i- Guimarães é. Oliveira e garante as

,,,K, na,, pee^M^nek^ porju.lras^i 2)

\0 Deoozüo do contraeto de Lisboa

Rua 
'(fraude, 

Caza n. 10 ba rape vinoo

pelo brigue Lava entrado
despachado le je

«lie moca na mesma.

-OVEM qnizer comprar um terreno na

rua da Viraçào desta Cidade com 3 braças

!; frente M5 de fundo, com direito a parede
da casa qne lhe fica contígua, dinja-se a Joze

Alexandre da Silva Lindeza , morador na

mesma rua. _V

_J\TONIO Joaquim Lopes da Silva,

roqa a pessoa a quem elle emprestou os Mgs-

terios de Londres haja de os resttUur, '

01

r.m
Em

Latas.
1! des..

rie
ultimamente , e

Dezembro.
38400
38200 (0)

w

th

PIl.lJLASVEGETAESDO DR. MORISON.

Este inestimável remédio, lie o frueto de

trinta e tantos annos dc investigaço s e x-

periencias do'.Ilustre James Monsons
admiráveis curas, que assaz tem pro ado ua

umnensa elf.eacidade, o Km tornado geral-

nente recoiuiuendavel e appl.cavel a *

as moléstias. A brilhante posição so ai do

rir Moiison e sua fortuna independente, ít

pilem leda a idea dc Cbatlatauismo. r ta

exccllcntes pílulas achaõ-se poslas a venda

na rua do Desterro n. 45, em caixinhas a

1:000 reis cada liuma. LJ

_fH AP ROS da Itália muito linos, assim

como do Chili unos e entre finos a venda

na prava-Grande em casa de Domingos José

Maia rua do Trapjche n J. VrJ~~ZÃ 
PESSOA que tiver para vender qual-

quer porção de terra, própria para lavoura,

no=Munim=dentro do espaço comp.ehen-

dido desde a etnbocadura do no ate a para-

gem-Taboca-annuncie por este jornal para
ser procurada. v"-

*"^* «^aillP^ rjíT "^ m "- a I

"5| i" i ~* « c WiM 
'| 

|

,,„.„,»„i-ve c,-í.".ll»«o»í.'»'»»"''

DE Lisboa em caixas, e Ilespaiiliolas em
'^PASSAS, AMEIXAS, E

MARMELADA
EM LAIAS tudo o mais bem conservado que
aqui tem vindo : vende-se no armazém de
Roque & Pinheiro na piaya Carne; e arreta-
lho na Quitanda dos mesnos na rua do Sol.

— ALUGA-SE a casa de s brado na rua
Formoza (onde roorão os Srs. Gomes & Ne-
ves i desde o primeiro de. Janeiro p. futuro
cm'diante, quem a perlender duija-sc a
loiquim Marques Rodrigues. (2)

tr*fr

— O ABAIXO assignado no dia 7 de Ja-

neiro de 1848 abre Aula de primeiras Lei-

iras Francez e Inglez, e na niesma Aula tem

senhora, que enciua (cuslnra, lavannlo, e

renda) para meninas. Todos os Snrs. que

quizerem mandar encinar seus filhos poderão
foliar com o aiinuneianle. Maranhão 14 ae

Dezembro de 1847.
Joze Joaquim Guitnaraens

SABBADO 18 do corrente no Armazém
do Co rei, r Manoel José Gomes.

25 ca;xas com vinhos engarrafados fi-

nas das qualidades seguintes :
Livrado, Porto, Caravelas. Branco,

Termo 11 aoco, Bastardinho, Malvazia, Ma-
deira Tinto, Bucilas, Termo Tinto, Crea-

velos Tinto , Tinto Doce, Barra a Brra,
Musratel Madei a, Branco Doce; além oeste

surliin»uto de 15 qu.Idades em liuma caixa

ha outros surliineulos dillerentes em out.as
caixas: no mesmo Leilão se venderão diversas

ferragens, p:eg"S, obras de prata, e oiro.
Maranhão 15 de Dezembro de 1847.

Principiará às 10 lioras.
—JERONIMO Ouintino Ferreira tem para

vender no mesmo 
'Leilão 

acima, 930 oitavas
do prata em dillerentes obras , cuja prat?
existe em seu poder desde 23 de Julho de

1845 como garantia de 2348000 que lhe he

devedor o Snr. Francisco José da Silva, por
ordem de quem lie ven lida para pag.muito
da mencionada quantia.

Tamaras ena caixinhas, cas
tanhas i erdesem canastras,
no Armazém de Balthazar,
Irmãos & Sobrinho. (2)

—LUIS BOTTENTUIT & C." rogai, a todos

os seus credores, hajão de apresentar suas

contas, até o dia 24 do corrente; para ferem

conferidas. Maranhão 15 de Dezembro 184/.

— ACliA-SE nesta Cidade um mestre de

assucar que pertende arranjar-se; quanto as

informações dhija-se a casa do Sr. Coronel

José Coelho de Souza. (-)

—JOAQUIM Jaze Domingues Lima, tem

comprado dois quartos de bilhetes nume, os

396 e 4946 pertencentes a oitava Loteria

das Matrizes do Bio dc. Janeito, pata o Snr

Francisco DFgo Capper, do Pata. 1,-1

Guimarães & Oliveira,
TEM á venda superior Marmellada. em ca-

xas de todos os tamanhos, Muito bom Pul-

íimenlo Francez. chegado ultimaneiile, Brxas

CHAPÉUS DO CHILI.
BASTOS & LIMA, abaixo da Relação, rere-

beião proximamente do Rio de Janeiro- Cba-

peos do Chili muito finos-que vendem p«t
módico pieço. Os mesmos tem à venda bons

Chapcosde pello de seda fiancezes, que ven-

dem por preços mais módicos, que em pai te

alguma , assim como toda a qualidade rie

fazendas inglezas e francezas

- J, Torres, no largo do Carmo, tem para
render um Piano forte, em muito bom es-

lado; um firte 1'iauo já azado: bim como

18 cadeiras, um sophà , duas banquinlias,
uma iardineira e um laralorio, tudo de An-

nica;'um candieiro francez, um aparelho de
'louça 

azul, um dito de porcelana para lha
um porta licores. v"

ijar^nHao lyp,
inenle, uixas um >""'« ¦"" —7 , , ¦ ,u

ôtJHAAÜbMb."tiua uus f tolas vasa -,. 12. H^ftS I°r A. ¦'. da (,r«*.

^ MOVIMENTO DO PORTO, 
gg

IF.NTSi 

ACAS Ml DIA 11.

('..una-Mariu Io,r/a-ilo Uosi.rio, cm 3 fc

„„;sl-t: „„o, l'i  ILo„o-'„ prol,- M.mnrl Ai. ci. '

Ls„,,ins. ,,-i,, .> peseoas, oorgo uiooda,,,. p-^.

ic:;:!!:T;;-,,ieMi,ie^.ieAi,'eo.ari,e,1,2i,n-

r, ,,,'.. liioo„.l,.li> .Uaria.,0 du ('-.«d,». I»'UP'
¦inliviliila ac,,!*,,!,!!'..^-;,;;;1;^;
'_ 

Bole -'l-:,n,-e.--,ii,S,,i,,,,-,oi,, ,,,,-.-

„,, .,o;mi 
'ri,.,,,,.,/, i,ri,i-. ¦ii:'4'"'» M—"""

„-i|,. li i„e-,. eio-fj,, „n„!,-,r„ .

(ilH,„.. ,„,-,,„ ,-1,,-H,-, e outros geaeros.

SAH1DVW ND DIA 14.

i ^X,,,o,^Itr:eáleivo,S,o,,Se,,:,s,irm--l»r«r»-
I ... „l - 'CeneiiU' Ai. tonto Tomzam, i"H

, l?:;~:Í:;:;:f.iJíí'™^

J„.e',!„('o,a„, .,-i|,.i;pr-Sso..,,ca,ga,,. a»t

„,. Dezi.lerio Bazilio dc Cnipos 1»»P-^

dafos.a, irip. «»[«»»¦ "!«a ™'0Eo 
«rim,»»

, 
| 

o-e , ,.rop. Jo„e' Lopes Ja Costa, tr.|>. 3 pe*

Anuo mi.

rmprv;

. ,Ii...f.í. ,i. .,, .


