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0 PARAHYBA

A policia cm Petropolis.

No dia era que um grande crime se tento
nesta cidade, não haverá nem autoridade
{tara intpodil-o, nem força para auxilia-la,
em eazo de necessidade.

Estas únicas palavras bastarão para fazer
conhecer ao publico a posição desgraçada
desla localidade quanto á sua segurança.

t.onio se vô não é esta unia questão que
se deva desprezar.

Petropolis já não 6 uma fazenda nem uma
aldôa. Sua população augmèntada como se
acha, organisada já em sociedade regular,
precisa de delezaede recursos (pie a ponhão
ao abrigo de qualquer violência, que a saí-
vem da emergência de um ntlaque qualquer
a sua segurança o a seus direitos.

E' estylo velho de nosso paiz contar-se com
0 calor e com a humidade para tudo, mas
bom ó não fiar mui to, porque esses dons
elementos podem faltar uni dia.

Se graças á boa índole natural de nossos
patrícios o em geral de nossa população não
temos a lamentar a repetição de. grandescrimes, cointudo, vemos infelizmente quoos aberros e os desrespeitos á lei repeletn-se
com uma freqüência assustadora.

0 (jue desacredita ás grandes sociedades
nao são lauto esses atlenlados assombrosos
(jue jis vezes se dão, como a abundância
desses poquenos crimes, dessas freqüentes
transgressões da lei e dos regulamentos
pnlicines.

Os grandes crimes, pouco numerosos como
quasi sempre são, lem as mais das vezes
uma origem nüo dosculpavel em coso nenhum,
musullcnuadaem parte pelas circumstancias
poderosas que os motiVão.

Sendo como sempre são o resultado de
paixões vehemenles que cegflo a razão de
seus perpetradores, achâo por isso na mesma
natureza uma razão superior «pie os dieta :
razão falsa sem duvida alguma mas emlitn
poderosa, vehementc, arrastadora.

O que as desacredita é essa constante vio-
ção dos preceitos moraes da sociedade elaçí

dos princípios da justiça, porque ella é a
expressão da decadência em que se deixa
abater uma nação; porque ella revelia um
fundo de corrupção e de imnioralidade que
pouco a pouco, pela freqüência dos abuzos,
vai-se generalisando e identificando-se com
a natureza social.

Isso é o ipie a desacredita porque ao passo
(jue revelia essa chaga pantenteia ao mesmo
tempo a auzencia da autoridade, a impo-
tencia da lei para reprimir esses abuzos,
desmoralisando e enfraquecendo assim todos
os elementos de segurança e de ordem.

E' facto conhecido de todos que as listas
criminaes de nosso paiz abundáo mais nesses
pequenos do que nos grandes crimes.

Só com a diflerenra que aquelles atteslão
mais corrupção, corrupção que só se explica
pela certeza ou probabilidade de ficarem
impunes seus authores.

A certeza do impunidade, ou a fraqueza
da authoridade é inconleslavelmente o pri-
metro o mais poderoso incentivo para a
perpelraçáo dos delidos.

Para nós a força moral é a única força
invencível, mas para que esta lenha de
facto essa importância e esse poder é mister
que a presença da força material se allesle
para fazer vôr quo no dia da propetraçào
do crime o forca moral da autoridade não
se verá abandonada da força phisica (pie
devo determinar a acção da violência da
lei. r

Por esta mesma folha e a respeito desta
mesma questão já o nosso collega redactor
em chefe teve oceasiâo de produzir argu-
tuenlos de real valor.

<( A policia, disse elle, é um elemento
do segurança publica sem o qual não pôde
presistir a sociedade; mas sem os recursos
necessários é impossível á autoridade o fazer-
se respeitar, esem força poderá ella adini-
nislrar a justiça, punir os atlenlados?»

Esla «': que é a questão. A força moral
da autoridade não depende só das garantias
pcssoaès «pie ella possa dar por seu caracter,
mas é essencialmente da certeza e da efíleacio
dos recursos que deve ter para a prevenção
dos atlenlados e para a repressão dos crimes.

Autoridade sem força não é autoridade.
Seu cargo em vez de ser uma garantia para
o socego publico é um perigo para n moral
e para a lei norque desde o momento em

que lhe faltarem os meios de se fazer
r«.'speilnr, elle será tido em jrrisão e de
sua fraquesa tirarão os malvados a força
para perpetrarem us delidos.

Continuando suas reflexões disse ainda
o nosso collega :

« Se nas grandes cidades onde são mais
fáceis os• meios de repressão, o mais impo-
nentefo aspBdo da autoridade, asdifficul-
dades de uma bòa administração judicial,
se renovão continuadamente; o que fará

NOTICIAS DIVERSAS.
Líí-se no Correio Mercantil;
Foi exonerado Manoel Itcrnardes de Loyola do

cargo do Io suhsliluto do subdelegado de policia dn
freguezia de S.João Marcos c em seu lugar nomeado
José Prudente da Silva.

Foi nomeado para o cargo do Io substituto do
subdelegado do 2o districto da freguezia de Sacra

no interior da província, em lugares aflasladosl Família do Tinguá, termo de Vassouras, o Sr. Dio-
0 remotos, onde a autoridade se acha muitas go de Sousa Mello,
vezes desprovida de todos os meios de se —
lazer respeitada ? Onde a vóz da razão, da Igual concessão se fez ao Dr. Francisco de Sousa
justiça e da lei se vc muitas vezes forçada Ramos do cargo de 4'substituto do delegado de po-a emudecer diante do arbitrariedade e prepo-j U(.ia (1() termo (,e Rwendfl cm seu , nomon(lütencia de um remi Io poderoso e dospolico? ,. -, , „
Onde finalmente a innocencia nüorarasIo Dr'E««?emo Augustode&rozaMenezes.
vezes é perseguida.emquanto 0 crime audaz Conredeu-se a exoneração pedida do cargodec triumphaute rido poder que nao teme, u. i .-. , ,,, 1 ,,..,, •-.
e do remorso que desconhece ? .3- *ubsWutode subdelegado de policia da freguezia

Esta queslão que nos parece de grande jde 
San»0 Antônio do Rio Bonito, cm Valença, o Sr.

José Luiz de Vasconccllos Parada e Sousa.

FOLIIETIU.

Foi também exoneçado do cargo de subdelegado
a freguezia da Apparccida, cm Magé, o Sr. José

transcedencia, deve chamar-nos escrupulosa-
uienle a attençáo.

Depois de todas estas considerações di-
sendo-se que em Petropolis a autoridade
policial a quem compele a vigilância dal de Souza Ilrand.io, c em seu lugar nomeado Antônio
cidade, tem apenas ."> ou li soldados á sua | Cornclio dos Santos
disposição, o (jue pensará n publico?

Que confiança poderá inspirar uma auto-
ridade sem meios para lazer eíVeclivns as
suas ordens:

Em resumo a policia é ainda desconhecida
aqui. Ella não tom liem força para as
diligencias precisas, nem um medico á
sua disposição para os oclOS de corpo de

— Escrevem-nos do Macahd:
« A passagem da barra do rio de S. João estava

quasi intransitável ou tão perigosa que é quasi
o inosmo. IV numa canoa «me os passageiros
atravesso, ho entanto que os animaes icetn de
nadar grande extensão. A barca que servia ale

c«>m o louvável «lenodo «le um lavrador pairiarchal.
Ksles quo me nào leiào, pois o «pie eu escrevo c

delicio, nem autorisaçâo para as despezas jní?orí,« acha se encalhada ha quasi mez c meio
e cm tal estado quo se torna impossível o concerto.
.Ytima estrada de tal eoncurrencia são precisas

quo essas diligencias com portão, emfitn,
cousa nenhuma.

Por mnisbea vontade, por mais patriotismo,
por mais amor ao interesso publico é im-
possível a um indivíduo neceitar cargos poli-
ciaes, espinhosos e compronieltodorçs como
elles são. paru no momento de lhe ser jire-
ciso fazer valer sua autoridade ver-sedes-
pido dos elementos necessários para isso.

Se o Sr. Dr. chefe de polícia da província
ai tender a estas considerações com o zelo
quo se lhe reconhece, atuais que provável qtu

promptas providencias.»

l.<^-se no /horto do Hio :
A reqiicrinienli» da promoloria publica da comarca

de Rezende foi preso e recolhido à cadfa daquella
cidade Manuel Pedro da Silva, por crime do eslellio-
nato.

Pela subdelcgada da freguezia do Bananal, em
esse estado de cousas dcsappnreça para d.«r | tUlgl,nny, foi pronunciada i prisão e livramento a
!?£' í? .".,.VI.ir?L,r,Íl^I^í! 5.'°5! (lH01 ré presa Vieira* de tal. por ter afinado a suasirva de garantia á segurança desta cidade.

Quintino Uocaviw
irm.i Maria Jnaquina da Conceição.

A ré tem 13 annos de idade !

Iiii|H'«'«hnò«»s «l«- % iiiü«-*;i

I.

Imaginaes «ais, leitor, aceositunado a* vi«la mo-
noiona das cidadãs, o que«• nomeiodasflorestas
ver o s«d abrindo as portas a«» «lia e coroando «le
luz o cimo agreste «Ias serranias e a ctína elevada«Ias arvores gigantes? inmuidar «le clarida«l«j o céu«?<i terra, o despertar «Io somno benéfico a rreaçAn
inteira? Tendes j,1 por ventura atentado na sôli-«lá» venlejaute «los maios virgens o concerte ma-
ravilhoso que se ergue «Io seio «Ia natureza no mo-iwnio em qne a brita verpertina aiíasa voluptuosa« calix «Ias ftY«res e perfuma a atmospliera de doc«is
e embriagadores eftluuos?

Sc aeaso tina* nêQtpfftssi&CS itmasrena «lestas,
acnmpanliai-me ua poeira eseurs&i que tenlm afwr, c conhetavla-lHris.

Estas linhas nho sV>r>ois<»S4TÍptAspvraas pes-**«* pcegiiim«a$ e qoe grw.iâo ,|e madrugar na«ama: títo para m «j«e Um a tor$pm de polirf«»ra 4n leito quando o galk» eanla pt*la terceira te*,e iavestir com animo resoluto tinira o ar fino «iauvnúià qiM d» rida, feira © saudo aos h^miens.
I8* *&* é»«w» parte ik^sipKt se «ietiáo am«decer"^iT^*"^*8 *^'<*a* ** <^t«*s f*iurta«los, s m» Kxnhrar^n qne e« «^tr^idhes preçando este «er-
Riao,aKiiflti$ai),, p - jc, Iriu fa nMKlnigt«IÍ,i^ juppntfc»

impressão, quo nào p«Mle ser apreciada nem enlc-n
«lula senão pelos «pie tirem no refaço «Ias monta-
nhas, ou no losco abrigo das florestas.

O primeiro raio «le s«d «pie «tesce obüiptamenlc
«Io h n- >nt<' para illuminara loira, é a lien«;ào que

, Itens envia Á ensçjkO, é o vi rim fcaindnque far
brotar «Io seio «Ia natiircM a «rida, o movimento, o

promclHnras espigas; s«» ha quem nào aprecie este ]c«'»r do sol pulava nos galhos do jequitilví, em
espectnciih» grandioso: os que dormem a somno

um episo«lio «Ia primavera, um capitulo «Ia aurora, j solto ate ás 11 horas do dia, e «>s qne padecem «le
uma pagina da vida campestre, uma «lessas siroplies namorados, qne ê uma cnfennitlado tanto mais j lustrosas e maduras jabuticabas. Oruidp da nalinv/a
fugitivas que o passarinho entoa nashalças, a cor- digna «le lastima quanto faz encarar Iodos os]que de>porta, o calor gradual do sol que irradia
rente entro as margens floridas «Io ril»eiro, a tMr quadros multif«innes «Ia natureza debaixo «le um J nos «vos, tudo se respirava na atmosphera itnpre-
aos beijns «Ia ar.igem, c que f«'ge, v«*«a, «leiiando | s«'« p«ml«» «le vista, e es*e muitas ve^es «le umjgnadauos mais agradáveis e «lelici«»$«">s porfuun-s.
apenas DO Otttido anta agradável e momentânea máu gosto censurável. Mas em que sismava assim emlnbida em seus

Pois neste «~a<o estava, menos na ultima parte.»f>en«wínicnl«*s a formosa donzella ? qual «j a nuvem
nroa f*«nu«««a moiena «l«» tK annos, que •orumparliia tristeza qu^ p««.lo aos 18 annos lohlar uma
de uma deliciosa niau!iâ«le verão, passeava distraluda ; fronte serena, angustiar um rnraçào virginal, a
no («maço «Io sua Ruanda. • preocupar uma alma innocnte o juvenil?

Sua cMaiura mediana e fónnas sedtietoras revê-1 Messa «hn-e estatuo «Ia vkla «in «pie irnlos os
lavâo-se «^»m redftbrado encanto na singelcsa «Jejdtas sA«< radkaos c as noite* cítrclla«las, em«pic
suas roupas malínaes, e a melancolia encantadora a sencU jw^r onde se caminha «5 alapcla<la «le

Hiihílo e o am«»r, è a primeira phrasede esperança 1 «le seu r«vsto sympaoco «lava-lhe novos alralivos. I boninasecngrinahl via «le flores, haver.i porventura
«piese ouve nolirmamenlocaqueoniun«lointeiro!S«ia«feif/K>, sem uma ctcrupul<»sa | «ro/a arlisiíea | motiv*^ legilimos de tristeza, causas reacs de

| responde no concerto das elementos, no ninmrojiir I «le traços, foniuívâo um Ci«iijuncio tâo agrada«rd,|«i(Sao$to « «le magoas?
f <tas brenhas, no siif«urrar «Ias agnas, uo cantar «Ias • que «MnvhUiva á eoolempwçio. lis ollms prote»? Õhl que nm roípotulào m (ewa«ws virjt«jm,
[aves, n<»s «lios intinilns que p«ir to«Ia a parte se = e attlüdados bahcara-<vs «m ct^uia-os e»»m uma «pie chorão no «egredo tantas lagruoas prenosas,s proivagãiv em terno de n«*«s e na oração matutina que expressão tâo viva «le s*>hrcsall*> m.>rrend«. «^mhvf» que anotte gnanla em seu seio, mmo as rosas
; a virgem nittrmitra aj«vlhada á eatwcetra «K« leito, j langui««W, «pie a«xnsavã«» uma d.-sas lemp slades as golas «ie orvalho que se d«»prcmlem dosceun!
* de núm ptislas «liante «le tuna imagem wnla jsníi causa «pie ás v«*íes se aceumula em um tlh! que tm~lo digâo cs*-s!

A esta hora tudo que vire de*peru, acconla, roraçào iofanitl, e se «lesf.ut e:i lagritna» vertidas j A p*»til m«vra, aija poética his|.>ria j^eiemlemos
;canta, frdga e ri!

0 lavrador v«dve «le n«»vo aos tralialhos ms-
I ticos: o pastor pros«xiie <« i«WIi«r>s «Io TI»cvhtiI<«

na «jahdâo e no scgro,|„. fUaçarem alguns sinkdi<H capitulm, vai respoiMler-
Onenae das|mpaúca moça estava de aemnlo * n»s siii^fatoriainente a esta* interrocaç«"««»«, e con-

com a sua Me/a; rliamava^o lt«i*a. A rainha - tentar «leste Vtsoáo a mrinsidule «Ias MMÉSJOVtOS
pagtoeoinoBm fittiodarfierda^adaioBtrasaóaifatfe; |d» fores nâo è mm msss baila, nem maa fresca, ileiiaras, que essa um «wtíso divino prote^ârto tropeir»! reer»me*;a no trilho das esUtidas sua jm?m mais eitgraça«la ò«^ que a rt^anlad«^ra donzdlla «h«»ntra esta r.«>s>i franca mas conluia da interpe-
monotena r*r«^nnarâo; wb«s jiinfi«l«ii«a«>»earr<i« l«^ne seismand»» emhehídi era aeos peasatnentos \ tegko.
Iransperiin oi trocoos mutíiãfks <Am arvores j passeava «o a!«*gre tetraro de ms Caia. S«v em tani-* í r a ê esperar até ao seguinte

;secnlan»*, propbanando em honra áa indnstria; Tudo em rwla «lella respirava p*z e contenta- nomero «te*te jernai, para com a narracèo q«#l«Mliaapfasoa primitiva ctaagla; a enebada <ke5m«>-í n«nl<>; o salâá eantava enlre os ramos «h» c.,f». iw,*. s fa;i>r. |íear-5>"* ac<nv^Kw diíwarregadii.'nona «» onieiros* a cKvnia rasas a terra, o]n«vcmtv«tA doinerrn provi;i,«v. a arapomsii.ríelopo (Cmtím*àí*
! rafesnm amanhece teairado »le branca» flores <n«a Am bosque, ttaim ouvir «le *« em qnawd** o \'«le biga* dt óÃáli ea raflliarae* e*mú**-*m de: teu grii» meiallícé, «tetam» tera a $nê.pjumagem Zwrm.
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PARTE OFFIMaL.

Relatório da Imperial Colônia dc I*e-
tropolis «Se 1.853 : nppresentado
pe5o «Hrectoi* major JSerjvSo .liar-
condes «le Au«Ira«Ie. ao Exm. Sr.
presidente «la provincia.

fContinuação do n. antecedente).
Encanamento d'acua paiia AiiASTECiMEivro

PUBLICO

No chafariz, que existe na praça munici-
pai, assentarão-se 8 ferros para descanso
dos barriz, e fez-se diversos concertos no
encanamento, onde havia arrebentado. Fez-
se e assentou-se um gradil de madeira sobre
a caixa d'agua, e 450 palmos quadrados de
cantaria, sendo a caixa rebocada com ei-
nienlo.

Fez-se e. col locou-se um a porteira no ca-
¦minho da dita caixa, afim de evitar a cn-
trada de nriimaes ali, lendo II) palmos de
largura por S de altura com dous esteios de
lapinhoã de 18 palmos aparelhados.

Concederão-se perinns d ngua ao barão do
Pirassinurigai Jòvianó Vareíla, commenda-
dores Albino José de .Siqueira e Pedro .losé
da Camara

Picada entre Petropolis e o Pala do Àlferes
liste trabalho tem caminhado sob u direc-

ção e administração do inlclligèule e aclivo
engenheiro Oito Hcimarus.

Depois da minuciosa informação que do
referido trabalho dei ao Exm. governo em
meu relatório de (.) de julho do anno passa-
do, só me resta acerescenlar agora que o Ira-
halbo feito durante o anuo lindo foi de
L0,030 braças'-orrenles de picada, alem das
1,500 braças que, so fez no anuo de 185G;
Das 10,0-10 fizèrâo-se í.420braças no 1."
semestre, e 5,610 no 2." Existe pois a pi-cada com um desenvolvimento de 14,530
braças desde onde foi começada na margem
do rio Piabanha ató oalfodn serra da Viuva.
Deste ultimo ponto até a freguezía do Palj
resido-nos para fazer 8,800 braças correntes
pouco mais ou menos; e*por conseguinte o
desenvolvimento total delia lôem de ser de
seis léguas pouco mais ou menos, Alas nàoé

Rcconstrucçao dos quartéis das obras da
directoria.

Fez-se uma sala de 20 palmos por 31 e
mais Ires quartos junto deliu (com a super-
iicie de §02 palmos quadrados) ludo soo-
lbado, forrado, e pintado, e coberto delousa.
onde se acha estabelecida a estação do tele-
grapho electriço desde o mez de abril do
anno passado, conforme esta directoria par-licipou ao governo em ofücio de 20 daquelle
mesmo mez.

Eslá em conslrucçâo, e quasi a concluir-se
um salão .de.78 palmos por 31, para no caso
de V. Ex. assim ordenar, suppria pròvisò-riameriteà falta da casa paru sessões da mu-
nicipalidade.

Tudo se acha já coberto com lousa. Fez-se
e assentou-se no fundo deste edilicio uni
tanque de cantaria lavrada de 10 palmos de
comprimento 4 de largura e 'A de altura, paraos animaes m iar.es das obras da direcloria.
junto a uma torneira (1'agua do cucaiia-
monto.

Concerto c limpeza tia igreja matriz.
No mez dc dezembro ultimo concertou-se

e caiou-se toda a igreja por dentro e por tora
tendo-se feito antes o forro de pinho no coro
e a mudança da escada do mesmo, uma di-
vizãò para a pia baplisníal, concerto dó ar-
caz, das janellãs e caixilhos dellas.

Hospital e casa dc caridade.
O hospital de Petropolis foi reconhecido

lambem como casado caridade uo anno de
IO), e alô* então foi mantido pela verba
consignada pura despezas da colônia ; porem
por purtariade (i de fevereiro de 1SÕÍ foi-lhe
arbitrada a consignação dc 9:G00*$ rs. poranno, que*ficou redusida a nove coutos dc
rs, do 2." semestre de 185b* em dianle.

Este importante estabelecimento, á testo
do qual se acha, desde li de maio de IS").! o
Dr. fhomaz José da Porciuncula, cujos ser-
viços, zdoe habilidade dispunsào meus elo-
gios, não deve, e nem pôde, por mais tempo
persistir ria casa acanhada e mal construída
em que ora se acha pertencente a casa im-
penal. Alem .leque, a população sc* tem ex-
tendido lauto, que o hospital soaclia onera-
vudo lio centro delia.

nas fallecerão -4 crianças, sendo 3 de entérile
e 1 de bronehile-aguda.

Vaccinarão-se 167 crianças.
Pelo mappa de receita e despezá, sob n. A,

vê-se que a receita geral do exercício findo
foi de 12:-40-4#600, rs. sendo nove contos de
reis da consignação marcada pelo governo,
e 3:404^600 rs." do rendimento realisado.

A despeza montou a 10:1M#370 rs. íican-
do portanto, um saldo de 2:290.5230 rs. á
favor do hospital, que á determinação do
governo será recolhido á thesouraria provin-
ciai e revertido em beneficio do novo hospital
de Petropolis, tendo já sido entregue ao lhe-
soureiro aquanlia de 1:20000o.

O serviço deste hospital coulinua a ser
feito do modo seguiu le :

(Continua).

TMNSCUIPCAÜ.

BSegnlameuto da Associação Central
de 4'oJonÍNacA*» no Hio

de .laiu-cro..

(Continuação do u. 3.">J

CAPITULO V.

Condições especiaes aos contrários de, renda
e iifqramciilo de terras.

§ 2.' No caso de uforamenlo, a pagar
o fôrò íoinual, lambem estipulado rio con-
Irado (o qual será sempre o mais módico
possível) e o laudemio de 2*1/2 "/» na

mesma colônia, e á policia do estabeleci
mento.

§ -4.° A pagar pela sua quota de produetos os jornaes a trabalhadores livres
que forem pelo proprietário encarregados
dos serviços que elles colonos deixarem defazer por vontade, própria ou indolência-
o que será verificado e reduzido a termo
assignado por testemunhas, perante o con-selbo colonial, pela fôrma marcada noregulamento especial da colônia.

Art. 13. São considerados adiantamentos
sujeitos o reembolso, as despezas de viagem'
os alimentos fornecidos aos colonos, em-
quanto não os houverem polo seu trabalho
e quaesquer outros suòpnraèntos não meu-
cionados como gratuitos.

Art. 19. Se no fim do tempo do contraclo
não estiver paga toda a divida conlrahida
começará o restante delia a vencer o jurode (i 7„ ao anno, considerando-se paraisso prorogndo o mesmo contraclo até real
embolso, salvo se houver convenção emcontrario.

Ari. 20. Em lodo o tempo, porém, quesatisfeita n divida, antes de Gndooprazò
estipulado, poderão os colonos retirar-se d;-colônia, uma vez (pie provinão seis mezésantes ao fazendeiro ou proprietário, ou ,.,„.
se facão substituir por outra familia a uura-zimento deste.

Ari. 21. So dentro dos quatro annos docontraclo o colono ou qualquer membro dafamilia faltar, ou se impossibilitar para btrabalho, continuarão os de mais membros
delia a permanecei* na colônia alè coinplc-
lar-se aquelle prazo, ficando cada um deites
excepto os menores, responsáveis individu-

transferencia do respectivo prazo com licença! almenle pela quota «pie llio fôr concernente
por escriplo do senhorio direclo, se não do restante da divida da mesma familia.

esluo desenvolvimento que lin de ler o Iruço
difinilivbda estrada, Conforme já doclareil E'pois de extrema necessidade que V Exno relatório passado o terreno sendo como ú me nulorise o habilite com osmoios pecuiiik-mmio montanhoso tem obrigado a picada a rios precisos para dar comee.ia cõnstriiccãose afastarem muitos pontos da direcção mais do novo hospital e casa do caridade ou mieenvia on recta, entre Petropolis e o Paty p«ro so compre uma casa onde se encontre ia asacompanhar as voltas das monlanluis, afim priiicij ae* acouiiiiodações, e se va cons"-

quizer eslerecebel-o tanto por tanto-, ficando
(lu mais sujeitos us mesmos colonos ao
commisso, se faltarem a essas condições,
segundo os princípios que
cou Irados.

§ 3.' A garantir a divida total conlrahida, Idilos colonos,
tanto om um como em outro caso, coma A metade pertencente a estes será enlreguo
h\ potbeca ilas terras recebidas ebemleitorias> úquclle para ser beneficiada, transportada

Ari. 22. Do produclo total da colheita
de cada anuo, o das sobras dos gêneros ali-
mentidos, produzidos pelos colonos e queregem lues jllüo forem por elles consumidos, pertenceráImetade ao fazendeiro oa outra metadeiaos

las tiverem feito, não podendo; paia o merctt/lo, o vendidajuritamenle i somque lie
transferi 1-as, por qualquer titulo que seja,ja outra metade, pertencente ttOTiiesmofazeii-
emquaiilo nào estiverem exoneradas daquelle deiro, nliin de Ihesser creditada pelos preços

dc evitar o trabalho o dispendio da fui
de grandes estivas ou aíerros para vencer as
muitas grotas: ainda assim tem-se feito já 10
pontes de páosroliçose 19 estivas, com um
dosenvolviuteiilo total de 1,777 palmos ;e
por «islã mesma razão tem a picada uma de-
clividude muito mais elevada em diversos
lugares para evitar-se muitos desenvolvi-
mentos. Comluup, a declividado máxima vai
calculada entre dous e ires grãos, ou 319 a
521 palmos por 100.

Este trabalho começou no mez do março
de IK50, contratado por empreitada com eo-
tonos do Petropolis a razão do dez lostoes porbraça corrente de descorlinnmunlo do maio
e escavação a licar a picada com uma braça
de largura, sendo depois, quando o trabalho
se achava a mais de duas léguas de Potro-
polis, elevado aquelle preço a l#200 reis porbraça, livre dos rochedos, (pie é trabalho
leito por administração.

A desp.v.a f,.ita durante o anno passadofoi de i:5:229--(HO r>. sendo 5:!*18&00 i*s.
do trabalho de empreitada, 5:ü88$l<45.rs.
das despezas feitas cem o sustento eveslua-
rio dos africanos livres ali «

truindo, as que
Me

la liarem.
.Mo parece que ja alguma cousa .>e podia!'ir fazendo com aquanlia de mais de 14 cou- j

ônus pelo real embolso da mesma tuviua,
salvo so nisso consentir o proprietário,
mediante prévio accordo.

Art. lò. Findo o prazo dos cinco annos
do contraclo, far-se-ha conta do tudo quanto
estiverem a dever os colonos, atira de se
estipular um novo prazo para pagamento
do restante, com a mesma garantia e mesmo

constantes da couta corrente do negociante,
com a competente déducçüo dos gastos dó
preparo, transporte e coinmissào de venda.

Ari. 23i Verificado assim o rendimento
liquido, correspondente á meaçüo dos colo-
nos, será deduzida a importância daspres-
taçôes annuaes para pagamento das presta-
çòes reguladas entre máximo e mínimo, em

i

j lus de reis que esiào depositados á juros uo
banco para o novo edilicio com a dcuonii-
nação de hospital de Santa Thorezn do Pe-
tropolis.

Tanto se havia deteriorado ultimamente u
hospital qiio forçoso foi mandar concertar
lodo o edilicio principiando pela coberta,
que ede lubúiithas, e acabando por caiar c
pintar todo elle; bemçomoa casa em quereside o medico direclor du mesmo hospital,
que lambem pertence a casa imperial.

Fez-se um nicho : abriu-se uma divisão deum para ou tro quarto, coliocando-seali uma
poria.

Sobre a urgência quo ha tle um novo bus-
pitai, bem como para a necessidade do padre
para o serviço espiritual dos colonos calho-ticos e dos enfermos recolhidos no hospital
peço licença a V. E\. para lhe pedir ti la àsua alleiição.

O mappa estatístico junto, sob n. 'd, mm-ira que forão tratados nas diversas enferma-mpregados, r rius," durante o anno passado 520 loeíites•1:023^600 rs. foi nquanlia tlespendida na
graliiicaçáo «pie se dá-ne ocigijiilieiro-quo di-
rigo «»s trabalhos, vencimentos «los tlous foi-ige .o uuuntuus, vvneuuutiios «ms t
hjinis dos africanos o do ineslrc dos cavou-
quejros, gornaes do ferreiro e aos cavou-
queiras., compra «le pólvora, ferramenta c
mais utensílios necessários.

Terminando esta iiifor:na<j$n cumpro unidever ponderando a V. E\. «pie o árduo tra-
balhodesta picada, o o zelo e nclividade «pie
itellc sempre tem tido o engenheiro Oito Hoí-mirus, me obriga a pedir ofV E\. que meautonse a elevar o 50$ rs» mensaes os :so ipiCelle lem dc graüficação por semelhante ser-vicp lão valioso. E aproveitando a opportu-nidade declaro a V Ex. que em idênticasei rcu instâncias

lora iieiie, 1 «ríiecendoo hospital Iratamento,
indico c boticn, 5ÜH doCules, sendo a maíor
parle «•riaiictis o parlurieiit.ís, pr, f IZtMido «»
lotai (lo 1,ü.N.s, cujas moléstias vflo especifi-c*ulas mensalmente no mappa s.d» n 3 tMuitos doentes ali se tratarão a titulo de
pobres, mas uo entanto erào trabalhadores
das obras «Ia estrada Uniftoe Industria en-
gajados |»«»r «liversos empreiteiros, q,„. L,^
ali os r.jmeUiào s««b esle Uiulo. Isto tem pe-sado muito sobre a economia deste. estnJbciCHcimcnlo, que por ora n.io lem meios suflici-entes e nem capacidade.

Comparando a estatística doarino de IH56c»m a «le 1851 v«^-»*í que houve um auç-

to seguinte Us* ausmenio lotai do .1.% «Incuta

uro dó 0 •/•« ornais condições que forem! alleiição á boa ou má colheita do anno res-
peclivo.

Ari. 21. Não obstunlo o disposto nos
dons artigos precedentes, será factllladü aos

enla.) convencionadas.

CAPÍTULO VI.

Condições especiaes dos contraclos de parceria.
Ari. Iti. Os fazendeiros engajadoresobri-

gào-se:
í; 1." A entregar ao colono o sua fa-

nulia uma extensão de terreno e plantas em

colonos pagarem asdilas prestações annuaes
com os próprios prediletos, logo depois dee.diiidos, até a iniporlaiii-ia das mesmas,
bem como venderem o reslanle dellesao
fazendeiro, ou a (piem lhes oílereça mais
vantagem: o isto uo caso em que oprelirão

iicuinstancias dedar produetos uo primeiro assim dispor daquclles produetos antes de
anno da chegada,eem «piaiitidadesuIlicienlOj beueliciados, o pelos preços correntes no
j.ara que possào cultivar, colher e beneficiar.' lugar.

^ 2". A facultar-lhes lumh.-m o plantarem
outro lugar apropriado os gêneros alimenta-
res, afim de proverem u sua suhsislcuciu,
permiltimlo-lhes outrosim a criação de ani-
mães domésticos, quo não causem damiioa j
lavoura da fazenda. dam

i*í .1". A providenciar de modo «pie os.jp^-|
lúcios obtidos sejào coiivcuicnlcmculcbelic

[Continua.)

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

SonVilndo B*u(i-ioli«*ii

O redactor da gazeta allcmà Brasília, t\
lidados, transportados para o mercado, e q«ml tem por fim propagar ua Allemanha os
vendidos pelo melhor preço. conhwimentos sobre o Brasil, e promover a

§ l.É A lhesdeixar inteira liberdÉJpípiauio «*«»h'iiisaçào deste, convida as pessoas o quem
ao melluir emprego e proveito «hBii traba-j^e pensamento possa interessar para a fun-
llio c inlelligencia; e o"nao demar colono «açfto dn uma sociedade, cujas bases são a
algum paru serviço albeh» ao da parceria, I rcatisaçfto «lestas hlc-i
salvo com o consenti mento «Io chefe da fa-

•as.

A sociedade tem p«>r objecto patrocinara emigração expontânea jwira o Brasil.
^ !*•

mil ía.
§ 5*' A conserval-os nas (erras «Ia colo-

nin, e ua casa em quu se tnsUillarem, por
M«M)twii|iodoconlracio.<|iicduraráqualro[ Esta sôcicladc acha-se já constituida.annos. Todos os seus sócios sc obri&âo a angariarArt. ii. Owlonocsua^ h,iri««licx«s.
de sua própria determinado: renulaçltí integra e nrobidado.

J{ 1/ A viver mansa e pacificamente, f tnão prejudicando os direitos do proprietário § ^.*
e dos mmis vizinhos, nem os iiilensses dos Xàn sc exige dinheiro de enlrada, visto
demais colonos. j que por emquanto são as despetas feitas por

§ 2.* A cultivar com zelo e assiduidade meio decomuribuicões voluntárias, k zatrta
ns plantações que lhes rôrem coufiadas, \lWasdia recebe todas as publicações x.bre a
rcnoval-as, subsUluil-es quando fòr urccaisa-J cnlonisârã*» gratuitamente.
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este com o fim de arrecadar os fundos que
que ventura mais tarde possa obter a so-i
eiedade.

§*"'
Os deveres dos membros da Sociedade Pa-

triotka são os seguintes :
1.° Promover a emigração dos colonos

úteis em grande escalla para o brasil.
2.° Patentear e publicar pela imprensa,

por escripta e palavra, as intercessòes pes-
soaes, erros ou faltas alé hoje cometidos, os
quaes são, como é sabido a causa que impe-
dc a emigração expontânea de colonos mori-
gèrados.em grande escalla para o império.

3.* Procurará remediar esla falta por
meios lcgáes e licitas, evitando que alguém
enriqueça com o pretexto de actividade pa-
triolica, eá custados colonos ou do governo
imperial.

4.° Formar-se-ha uma sociedade de ver-

Mercantil de Petropolis sabem que o uies/re ou
(frente das carroças, sympathisa como sys-
leinacoran»erciaI que aquella correspondeu-
cia stigmalisou. Náo nos admira, pois que
elle, animado pelo lucro que lera colhido,
transplantasse tal systema para o Pedro do
Rio. As sabias lições de tão exímio mestre crea-
rão discípulos dignos delle nos empregados
da estação do Pedro do Kio, os quaes, segun-
do nos consta, tem tentado (e não sabemos
se conseguido) attrahir para aquella estação
as tropas .pie se dirigem a Petropolis, pre-
textando para com os conduetores que todas
quantas carroças havia nesla cidade forão com-
prados pelo Sr. Mariuno. Para desmentir esla
asserção malévola bastará lembrar tpie as
carroças que ba em Peiropolis excedem ao
duplo das que a companhia possue, e que
portanto, se ha desvantagem, está da parta
da companhia, e nào das casas que recebem
café em Petropolis.

O Sr. director da Imperial Colônia de
Peiropolis, manda lazer publico que na se-
gunda-feira próxima, 10 do corrente mez
principia a funcionar a escola de musica da
colônia, situada na praça Nassau. O estudo
começa as 5 horas da tarde, afim de apro-
veilar ao maior numero.

Directoria da Imperial Colônia de Pelro-
polis, 10 de abril de 1858. —Oescrivão
Schmidt.

dádèira confiança, que tornará patente tanto E' impossível que o Sr. commendador
¦ ¦* * * 1 I. , ¦ ». ... ,, ». i I .i,»,. .v.iiinniAitii,-...,. /»A»t. ii em» fieeiil.

A superintendência dã Imperial Fazenda
de Petropolis, roga aos Srs. fornecedores ou
quaesquer outras pessoas que tenhão contas*
com a mesma, e ainda nãoapprezenlarão.
de o fazer até o lim do corrente mez, no es-
criptorio da superintendência.

Pelroplis, 8 de abril de 1858.
O escrivão, Francisco Alves de III ilo Maia.

a sua existência como actividade imparcial
no exterior sobre tudo da Allemanha.

õ." Elegerá unia comniissão, cujo fim será
aconselhar no exterior a todos aquelles que
desejarem emigrar para o Hrasil , seja admo-
eslando-os contra logros, ou deffeodendo-os
contra frandulencias.

Vigiará a probidade dos agentes do go-
verno, e mais larde dos da própria sociedade;
tornará evidente a verdadeira posição do tra-
ballia.ltir livre, bem como dos centrados lie
parceria. Liiteii.ler-se-ba com o governo im-
perial para adquirir umeracta conhecimento
das províncias a colonisar-se, das terras de-
vol titos disponíveis, esuas posições; e fará
um de seus principaes deveres Ira lar de tudo
quanto so referir a este poulo.

§ r>°

0 redactor do periódico Brasília tem obri-
gação de publicar tudo quanto for obtido por
intervenção desta sociedade.

§ 6.'

I ma comniissão de confiança com o se-
crelario procurarão oblerd,,governo imperial
a sua alia protecçao, e sobretudo será rogado
a tom.ir convenientes disposições, tal como
a de man.lar publicar em li ngua nacional o
quo sahir no periódico Brasília, sendo obri-
galorio ao redactor, presidente da sociedade
publicar tudo em língua allemãa, o que
apporecer relativamente á colonisaçao em
ou Iras gaze tias nacionaes e estrangeiras.

Sendo reconhecido que a imprensa é o
único meio adequado para fortificar a vor-
dade e reeli.lão destes esforços, bem como de
remover Ioda a desconfiança, será esta Iam-
bem <• órgão essencial ; pela Brasília se pro-
.tirará obter na Allemanha e por caminhos
lícitos n maior divulgação desta sociedade
patriótica.

Pari. conseguir-so o lim desejado, as dis-
cussoes estender-se-bào sobre outros ns-
suniptos, como são invesligaçoes geográficas
geognoslicos o do historia natural «Ac «Ac.
para «Fosfnrlo despertar lambera homens
instrui.los, divulgando-se pouco á pouco eu-
nheci.nenlos verdadeiros sobre o estado do
Hrasil; somente assim serão removidas na
Allemanha as ideas falsas o errôneas sobre
esle paiz.

§8.-
Quandoia «quitanda da sociedade o admi-

tir, ou de|»ois de concedidas pdo governo
subvenções necessárias rcmelterá a mesma
socidodoum substituto para Allemanha «orno
agente geral.

§0/

Ferreira Lago sanecionasse com o seu assen-
tiniento o proceder censurável dos referidos
empregados, e é por isso que ora pedimos a
S. S. proiriptasè enérgicas providencias con-
Ira o abuso quecondeinnamos. A razão deste
nosso pedido é obvia, por quanto se a com-
panhia, conscia do que vaie, lançar mão de
estratagemas que Iodos reprovào, fará crer
que julga impotentes o credito e os recursos
de que deve dispor para conseguir o fim que
lera om vista.

Já que voluntariamente tomámos sobre
nossos hombros a pesada tarefa de censurar
todos os abusos cominettidos pelos emprega-
dosda companhia União e Industria, achar-
nos hão sempre de atalaia, promptos a cum-
prir imparcialmente o que reputamos um
dever.

Outros que guardem para si a missão de
elogiar: nào taliãoácompanhia pancgyristas
que se assalariem.

0 Cuhrion.

Petropolis, G de abril de 1S58.

(Do Jornal do Cuinmcriio).

0 transito pela rua de Bourbon acha-se
por ontem da direcloria interrompido em
quanto se não acabão os trabalhos, que
ali se azem.

PARTE POLICIAL.

Pela policia se faz publico que é inteira-
mente prolubido entrar-se para as cadeiras,
ou platéas do lliealro com bengallas e
chapéos dc sol, bem assim em observância
aos arts. LIO e 1 .0 .Ia lei de 5 de dezembro
rJo 1849 reconinieiiila-se á todos os Srs.
espectadores, a ordem, decência e silencio!
nee.-ssarios. Petropolis 20 de março de
1858. — Eu Antônio Luiz Machado, escrivão)
que o escrevi.—Osubdelegado de policia.
Modesto Cássia no Pinto Coelha da Cunha.

Sahio á luz e se acha á venda em casa dc E.
e IL Laémmert, rua da Quitanda n. 77, o 2.*
tomo do

lsngua ingleza.
A venda em casa de E. e II. Laeminerl. 77,

rua da Quitanda:

iffI Jil_©
PRATICO, ANAI.YTICO, THEORICO E SY-NTHfiTICO DÀ

LÍNGUA INULKZA. 1'Oli

T. ROBEUTSOItf.
-Novamente traduzido da última edicção fran-

ceza, e applicaüo á língua portugueza, aug-
nienlado com todas as regias da pronuueiação,
segundo o dicionário de pronuncia de Walker,
por João Maximiano Mafra, natural do Rio de
Janeiro, e George Gihson. professor de língua
ingleza, natural de Londres. Lm volume de
perto de íOO paginas cn». 8." franecz. niliila-
mente impressoe encadernado. í.~\

A presente grammatica encontrou acoihimen-
to tão favorável desde a sua primeira appari-
ção, que dentro de pouco tempo foi preciso
imprimir unia segunda edicção. por ler sido
adoptada nos principaes collegios do paiz,
assim como pelos mais distinclos professores
particulares.«pie reconhecerão ser<slemethodn
o que mais facilita o estudo da língua mgicza,

DECLÂIUÇÕES,

mio i: imm siiu%
Ilo I." ili* aliril «"in «li,uil<» partirá

iiiiiIn iiiiui <lili--,rii«*ia «lc l*clr«q»«di»
para «»l*«*«li*«» ilo Ilio c vfrc-vcrNi». eai
eoniiiiiinit*a«»iÍo rom «»«-. rarro» «pie*
«l«»»rem a Krrra ««.» *-» hora» da manha.
«* com atpielle.*» «pie a «obem «1«* tarde.

Saairá dc IViro-poli-*. para o l*citi*o
«Io Ilio OM ."» í |"i horaw «Ia tnr«lc e re-
arcMtará «•«* l*cdro «lo lllo a« «-> i|2
horaw «Ia nianlijt.

-attS-f"'"a-« , 
j_

35*IlHll
_________]___:

..-.«*•' -"«-*1«v.>J

$$|^$^*fei

Em Iodos os Irimeslres lera lugar uma
sessão dos membros, pnra decidirem sobre
negócios da sociedade, a qual por corto pro- } 3-- ¦¦« ¦"•"•df wmha ° M2 h"ra« j«g» ¦ ftm n0
moverá os benlílcios de uma sãa colonisaçao Jau«'ir«» 

" «le ahnl »te l-SíiR.-¦•/.M.lorlho de (as-
e removerá o odioso nepotismo; seja assim
nccnrdado um sentimento palrioHft»: rv-eel-a-
mm» emigra lo, seja «te que naciotM-y.ladc
for. nâo como estrangeiro, mas sinFe«»uio
hospede c campeão para a grandeoora que!nm esforçamos (ornar gramliosa e eflecliva. S— d. F. fíusfh. presidente. Ptdm Caktnif.
Ihcsuurcire. ti. A. S*hntidl, secretario*

Em vlrtudo «Ia mudança da cslaçüo c servir.,
«los vapores o trem «te ferro «Ia companhia de
Pctaopolis D dos carros na serra e 0 das «liligencias
da ...iip.iiile.i litiào e Industria |*ara o Pedro do
Rio, acra regulado da maneira seguinte. <l«» dia 15
do corrente em diante:

As barcas .!¦¦ vapor partirão ,1a Prainlia para
Mauí às 0 Iji horas da manhã, conduzindo sêmen-
le passageiros o luigagens. e á I Imra da tardo
conduziu ta passageiros e cargas.

ti Irem d.» caminho de ferro parlirã de Mana
para a raiz da s»'rr.i «IriVis da chegada «h«s vapores
«¦ da raiz «l.i serra |»ara Maui depois da rhcga.la «h»>
carros da serra.

As diligencias partirão «le Petmnolis para a
Po»lm do Ilio um quario dc hora «tenuis da .negado
dai «"arn.s «la serra, e vollariio «Io Pedro do Ri.» ás

LEILÕES.

1 tí^iWi i %íè

w
>¦'

ul t/ri i< i i «., S
ia Wn W«_a ;*»n_i«: i a MÊ Q b!

AUXILIAR VALIOSO

para tm pc«*oa* que tendem a «cr
cxuclu» «*in »eu» a lazer e.» aelia-
ho ó venda cm ea.*«a dc l-l. c II*
l.ueininert. 93. :::•_ du Quitanda.

nORiAL FLuBuiNEi.SE
ou folhinha ulil aos negociantes, banqueiros, a-

piinlisias, advogados, propri«3larios, ele, parj
o nnno de 18*58.

Esta folhinha indispensável ao conunercio
ollerece em geral grande vanlagem ás pessoas
que goslào de ser exaclas nos seus afazeres,
por conter cada dia meia pagina em branco,
própria para coai antecipação sc tomar nota
de pagam 'iitos por lazer ou receber, de letras a
vencer. <le alugu is de prédios, de escravos,
etc, de juros, citações e mil outros assumplos,

tro, scs"relario«lac«»iiq»anlii:i tniâoc Industria.

< OlIItriO Ul l»l IltOlMH.I*

O agenle do correio faz publico que a

ã^riiieipiarà a*» IO I '*! horas
"-<'_*,!.:.«!.•-íWi-o lfi do e<»rrent«**. lar

«KO-lta leilAo na rua de II. Afiou*,»». M B 8 3» 1J\f 8\U.
eni ca«ra <* poi* «*outa do Sir. <'. l.«» llion!
que s»e retira tleiala eidnde: dc toda Joaquim Vcrlsainto d llnteidn e «T.
a «sua nioliilia. eoitMtundo dc um f',»/»»:;i a.ri«*utc aow **»»••» rnz«*nd«*iroa«
bom plano ÍnSle/. doa a lar. m.l,»*, au- qm. continuilon ter ««miuiic ««Mia «H»«-tort**. cfroaclvt :iod «' "*-«»:i«.. •;ttor<li».- ¦
lança, aparadorc-». mcmi olnMleu pn-, l,0%,Trt0 * ****•?**, P,,,a «-"««du/ir
ra -81 pex-ooiiM. armário'» parn i*«»upii *»«*n*» eaf»'**» «» mai*» *;«»*ii«*ro--«i de IVtro-
e vertido-, eonuuoda*». ciuiiu*. «I«* easal poli*» â ruiu «Ia !»»erra «* t ilia du i:*»trrl-
ÚÍUsm pura eiM-aneaN («lc terro e de Uu c -ir,... cpsns „nerecciid«»-ll«c«.madeira». murcaiczu** dr palhinha, i .. .
mc/u-*. redondiiN. eudeirn*» demo-.no ali',,s ,,,sSo h»r««»«» e c«.|mço-o«* ara-m
leilai em Pari», dita» dec*»!u»a(ehnu- -"',l" "° •*ou t^talu-h-rimciito tanto
fctiM'*»). ditas Italiana», dita» a % ol-: para rc«'«dher o «»alr como pnra
t-.irt «ie «*stula e de pulliinhu. ditmi*».; n«»eomodur outru» carsus : ii-itiiii co*
eomervndeim. me/a» dc eahceetra. j MIO ^ rc»»pon»ahilÍ»»»o peln promptala.»».i«.i «¦>•. .•*v:a,IIi«is. lauipri.o. en»ft- . _. ..
vntx,. ri.idrlahros. loura! rlirisfnc». rV",.1.TrA° ^ vav*a? «!"•» "»* **&•
rcloAi.»N. hanlirirn». Irem cmc»u»«le ,,iir*SJ«,«" « I»"'* q««lq"««* f«lt«» q««'
eo»iuha. dita» «lc ciisnmmnr. »clin» .apareça no neto «ln entrega.

Imra 
hom«*u». »enliorn» «* menino»..

usa». e*»píii£;ar<ln» «ir «ioi» rauow. iu-'
j;l«*zu*t «* rraii«*«*za». perfenec*» pnrn
raça e uma rarroríi all«-a:à de 1 ro-
«ha*. «.->;;;•.» tioan.

Vcuder-»e-hn na me»ma «»eea»»ÍAo
o predio.

WMM.iOS.
Roga-se aos Srs, acc:o-

n.stas que ainda nao pa-

COSINHEIRO.
Para uma loKpedaria. e casa de pasto na fre-

guraia «la RemfMSla fjrtwi«»-sii «te ura bom cnsinlici-
r«»: querasa a« liar nestes «in-imisianiiaviMn-ontrarà
infonuaçtVs na typ»»graphia «ln Pamfajwt.

PADEIRO.
rrreisa-sc duo, l»«-«m pn leir»» pira a írcgur-iiachi
iiq*.»s|a: quem e-sliver n«>t.»s cir*ram--4aíieias «li-

eárào as suas accòes a!r,iv^'1,>p^r^*,adrt^*^i^*q^
_ ** MRifltMM !r.»!ar.

là'

i-OTrespondeucia que úm seguir na malta [bondade de as mandar

** rotupnnlda I u...«> c !i»«l»i**tr».«

das H horas da nianhãa, deve ser entregue
na .agencia ale ás ti horas da manbâa.
ou lançada até essa hora na raiva: a ».»rres-

t pomteuria que for entregue desde as 6 boras.
jate 7 12; hora que se fecha a malla, alem

Osçnirod«t transporte «ta «ate tailo pela ;de hir avulsa |>*,.gar.i «» porte duplo, remorempaiuua 1 mão e Industria ft» i|Uanlo a deiemiina o art. 110 do resulamcnt*» deuc»s, omieçado debaho dc raim ai^ure. eni | *»{ ^ outubro de IHH.
porseuçado prered«T tnjusliluav.l cb.sem- 

" 
p»«Hitmmis. 11 de abril de 1838. —Oagenlc

l"-regar!i«3 da esitafâo do Pairo do Rta. lt» que umúlera»» uma «.*rn-s|»,.u«tenría ntiblie«i«la n»

satts.azer neste escripto-
-•**w ^^:«-»-.-*-*-.-v a**-.---* -l^--v« h "oriedadi» romrae ;ial que _ir»»n nesl,i«ida-no. pois breve tem de ser fl ,,,, ^ a firrn-, ^ s-haoter r Fiaesrhen.
publicada a Competente lm dis^vwta amigavelnientenodia 7doe«irTeti-
fjeta - *** ^^-^^W*5*8 "^ rsrripItiRi pa«sâria no ra«*s-
1 * i v*. | fm^ 0^ mjí n0j?>?jo -«jrfivão Matteliado. ficando

—* o ariívo e pa.«sive. e a firma social em bquMa-
i:<FJ\-SK faltar, oa sçmcm 4o «^rra-s «te P« &* *¦ «^rgode X\%étê Flaes hcn.que «for.hnua
in^ais. para «-erla* tof«-»riiiai^Vs. t**»ai o M.'':r*í*ra otn-ewrto ner«*Wrt s-ebre suafiima IVtro-

Uurenltai» Jtas^ de «*%vcira. , $#*% $ de \bril de 1SS8, ^SdmW*fer*k Ffaet*htH
ID
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Acaba de sahir á luz e se acha á venda em casa de E. e H. Laennnert, 77 rua da
Quitanda; Garnier, 69 rua do Ouvidor; e Antônio Gonçalves Guimarães, 2G rua do Sabão;
a imporUmtissima obra intitulada :

QU! lll BATO
DAS

5X__:C^,r^_-^F*^*cgQ^x_^ s^^;_^i_^s^:ia«á^__.S_3e->
sua origem, symplomas, marcha, diagnostico, tratamento, incluindo formulas para todos
os casos e transformações desta terrível moléstia comlbrme «is mais recentes descoberta
da sciencia.

Ao uso dos médicos, bem como de todas as pessoas intelligcnles e estranhas á arte de
curar, por

i _""***. í (KM^MTM17!?3
Dr em medicina pelas faculdades de Paris edo Itio de Janeiro, ex-membro da sociedade
medica doquinto districto de Paris, etc, etc.: um volume do 232 paginas; elegantemente
encíidernado, &*M)00; em brochura,'-.#500.

Esla obra, «i única que sobre este asssümpo existe no idioma portuguez, é o fruclo
de vários annos de estudo ede experiência. Alonga pratica do autor, tanto cm Paris como
do Hio do Janeiro, garante a eflicacia dos meios indicados para combater a syphilis eni
todas as suas fôrmas. Os médicos por sua parle acharão neste livro observações úteis e
nteressantes, ao passo (jue as pessoas doentes colherão conselhos salutares e advertências

claras a respeito do tratamento que devem seguir.
Um grande numero de formulas, lanlo para as aíloeçòes primiltivas como para as

moléstias secundarias ou consecutivas, es lá incluído nesta obra.
Portanto salta á vista a sua utilidade, não ,có aos médicos como lambem ás pessoasestranhas á arte de curar, sendo qunsi indispensável aos fazendeiros caos (me habilito

logares dislaules dos grandes centros de população. Acha-se dividida em diversos capítulos
tratando com toda a especialidade das moléstias dos di Hercules tecidos, moléstias da pellodos ossos, da boca, do nariz, das vísceras, etc.

E' digno deattençüo particular de todos os pais de família o capitulo que trata das
t.-llecçòes venereas dos recém-nascidos, das amas de leite, etc, este .pie náo se encontra
em nenhuma obra desta natureza.

$/>V-*' ^"*^ *~s !**sy_5g(l

nsi\t2C'J t'ií-__t_:*j .iuUCiür.-.iti- u i_¦_ira:.a.i.•_ _•-.*__;¦:.¦:^.iíí..'U.

CONSULTÓRIO HOMEOPATHIÇO
no

limimiB im®« ii um tm%
1%. IO IHt DA QUITAI%I>A V Kl.

0 Dr Hlaximiano Marques de Carvalho, devolta dei i agem
á Europa lendo freqüentado os hospilaes em Paris o estudado espe-
cialmenle a medicina homocopathica, desejando ser «lil a Iodas as
pessoas que lhe tem feito encoinmendas doboticas hoimeopalhicts,
trouxe do Paris, da casado pliarmaceutico Calellan, bòticásde doze
aduzentos medicamentos, assim como umacollecção do medicamentos
em tinturas, sendo os vegelacs em tinturas mftis,õosminernes eani-
nines vm segundas, terceiras e quartas, das quaes se podcràoaprom-
plar quaesquer encommeudas tanto em glóbulos como em tinturas.
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h ._£_¥ PREÇO DAS CAIXAS'.
IS mc«licomentos eni ^hibulos . .
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• *8 tinturas
*•* ^lobtdos
*•• i> tinturas .....
*-»*«•*• i> ftlohulow . . . , .
30 ii tinturas
OO «g-lohulo* .....
OO j> tinturas

¦*-*** •° M «lobulos e tinturas.
Ima botlca completado glóbulos c tinturas, com uai-..-

dro dc tintura «Se aruica para uso externo. ..-»({-;.*,;<*>
Ha lambem no nosso consultório a .*..• edicçftodo Manual Jnlir

cm . volumes, a melhor obra homwopalhica, eiíiais bem traduzida
em portuguez c que está ao alcance de todos.

Dá-se grátis, a quem comprar boticas, um folheto do tratamento
homicopalhico docholera-morbus pio I) . Maximiauo M. doCarva-
lho, contendo i*t:i observações -colhidas na enfermaria «le ,\. S. daConceição, cos medicamentos que mais oproveilâo iu> tratamentodesta moléstia. ***~**mt

Tialara dr araira frai._fza para ovoeMerae.

UL r. Illllllll liÃiSÃO.
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SEGUIDA DA

GRINALDA OVIDIANA.
PSiiO ££££& BB. _.ü__B. ff$__SCSM(3 SBS GÁSfKl&SOo

Cabe-iiosahoiira de enriquecermos as letlras com eslas admiráveis producções, cujosnianuscriplos nos forão confiados. Esta obra, tida pelos eruditos como a mais mimosa deOvidio, é nela primeira vez transportada para o nosso edidmà: um dos primeiros poetasda língua latina, iichuu por interprete um dos primeiros poetas da língua portugueza.A grinaxda oviMANA é obra do Sr. conselheiro Castilho (José): cohibe-nos acircusn-
lanciadeser feita a edicçáo sob seus olhos; o publico avaliará a importância de trabalho lali\áo ha um passo, em lodo o poema, queahi não appareça illuslrado em abundantes e ame-nas notas e con.nienlarios, Mythologia, historia, usos e costumes romanos, logares para -
lelos de outros poetas eróticos, memórias sobre pontos controversos, tudo ahi é tratado comlargueza esera fadiga.

Esle livro, só destinado aos estudiosos, é, por seus próprios autores, prohibidoaosadolescentes, de quem não receberemos assignaturas.
Toda a obra comporá pclo menos 10 volumes enii.°, que conterão muito mais de1,000 paginas.
A distribuição é feita por volumes, a proporção que se forem concluído, bque soannunciará em todos os jornaes da corte e nos principaés das províncias; porem os Srs.

assignantes que desejando a n liei par a leitura da obra, quizerem rocehel-a om folhas
podem desde já exigir a parle que se acha impressa, e lodosos sabbados a continuação
om cadernos.

A obra será impressa em bom papel, typo completamente novo e lodo reservado paraesta edição.
Para os Srs. subscriplores, o custo da obra (ainda (pie exceda a 10 volumes) é deir>..> eni bro.xura, pagos no aclo da. entrega ou remessa dos 2 primeiros volumes (iue seacháopromplos, os que desejarem a obra encadernada, pagarão separadamente essa des-

pesa segundo a qualidade da encadernação que exigirem.
Publicar-se-ha com o ultimo volume, ou em folheio avulso, a relação dos Srs. nssi"-

nantos, e só por esles, no Brasil, será distribuída a obra, por isso que lem de ir para Por-
tugul o resto da edicçáo. Tambem sedará por essa oceasião aos mesmos senhores o retrato
do Sr. Castilho Antônio. Subscreve-se no Itio de Janeiro na livraria do edictor, Bernardo
Xavier Pinlo de Sousa, Itua dos Ciganos n. 43.

N. B. Para os Srs. subscriplores tle furada corto, irãu pelo correio, se assim o recom-
mondarem, os volumes já impressos e os que se forem imprimindo,
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ELOQÜÊNCIA SAGRADA,
para uso dos seminários edos ecclesiaslicos quoComcçSo a exercer ò ministério do púlpito,dedicado ao Exui. e Itvin. cardeal palriarchade Lisboa,

PULO
PRESBYTERO HOOIKTTE,

1 VOL. lll*. 118 r.VG. EI.F.UANTKMKNTKIvNC.ADnnNADO
IU.1S .".sotto.

Para provado quanta attençâo ódigno esle livro
com que o Sr. ltoqnele acaba do dólar allltoratura
portugueza, oxtralumos o seguinte da approvaçâo
do Sr. cardeal palriarcha dc Lisboa:

lítiilliermc I, cardeal preslnlcro. etc. ...*..
0 lendo

nós lido attenta.uentc a dila obra, o reconhecido
com viva satisfação ipie nella se expõe eont exac-
lidíio o piedozo zelo as doutrinas oraiodoxas, e os
luminosos princípios c rogras mais convenicnles

yfà pam preparar c formar o orador sagrado o gtiial-n"•_?] 
jno JÜr"0 e friicltioso (h-scnipenlm «le sua mlssSo• I divina, approvain.is a mesma obra, etc, ele.

ain:-\t lo
Pela ultima vez previue-se aos Srs. devedores darasa de Harlels & Wismer. cm liquidação, de mau-darem satisfazer as suas dividas ao anunciante des-le, para não lerem n desgoslo de ver publicados osseus nomes, e as suas dividas vendidas em leilãoIVlrojHilis Ki do Abril dc 1H3S. — Henrique /.,a-II umer, liquiclanlc dc Harlels & Wismer.

ALFAIATE.
Na freguezia da Bomposla ha falia de um bom

alfaiate que seja mestre e faça todas as obras, asse
gura-se grande froguozia; para inforniaçòes, na
l\ pographia do Paroltybo.

HOTEL DA EUROPA.
Tem hoje empadas de peixe, caman.o com pai-mito, galinha, carne, ele, assim como osafan.a-

dos pães de ló.
Encarrega-se de cnconm.endas |K.ra janlares,SOireés, bailes,ele.

•Léfp.

*%*fT__Ja*»'í {PE*-\_ 
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I sarraTa com IO onças.
I dila com .*« mira, , .I oura. .

fc-OííQ
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mmuii m o u di h bràim c d
m. fO Rl.| DA yi IT\\ii\ n. IO

SAPATEIRO.
Na fn*guezia da Bemporia, um bom mesln* sapa-lein» e que lenha bons officiaes «*nconlrara grandefreguraia, oque^piranle*. |«am infoniianie*, nalypograpl».a do ParvJiybo.

-^P__%*f^St!kR* e »-J^_;
._>___). C-^»»_X!--*_s2
'.,-•-—¦^_i»Wf5fl-**»JM. *******_*: —,--'_?-*' —>r*. -—-:rT ¦"¦.—'***¦—-
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JOSÉ 
Marin Villarongo, residente na cidade

de \alenta, eucarroga-« de piuliira dc
; .azas, adornos e paizagens a fníso». doura

[jigrojas, e executa tudo que píirience á sua
llarte com goslo c jxir coiiimodo pns^o.—:j Oiiem «lesejíir encarregal-o de qualquer Ira-
idalbo, seja para que ponto for «Ia província..Ipode iiuuomi.ir for i-sie jorn.il.

¦ESPECTAUIOS.
THEATRO PROGRESSO PETR0P0LITA\0.

IioMlNc.o 18 DE Aiutlt. DB 1858.
(ainda que chova.)

I.sfrcu da netrix llarcellina (niiiiirn.
Ueprcsenlação da n.uila applauditla comedia cm

doas actos.

(9 Mi!!! BUS
Seguir-se-ha a n*presenlação «la comedia cm 2

actos
M i fl li f lft _*m 1^1 Jn "¦ \

H. - n W ^i m _, ÍA _\ fl

*J 011

0 PRÍNCIPE CAIADOR.
Tenninarã o espcclaculo coni a ária raníala

jtclo Sr. Martinho

Principia ãw 9 hora*.
X. B. Os tiiHK-lcs xvndiilos ullimainrnti* lem rc*

Irada m»slar»Tila, e no «**»eri|»l«>rio «Io Ihealro ** W*
rdíeinos qn«* ahi apr»*st*ntarom.«S-i!i4l«v5aeo aes *a*
lor, %islo que o maa k*mp.> não p*rmilb*> qoel***
venta lugar o «-spwlaoilft que sc havia arinunt"*!*!*1*qae
Tvr*«r,airiuv tm P*.k\u.r\.— PtaofOtis,

oo '''ir.M-.r. s, Sli
«ti


