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NOTICIAM mos das artes o inlustria, rern:ninenda- as farnilias desta ciiadi pela 
MOS a ILLUSTRÀÇAO BRASILE1aÁ, CO von ta do com aue estio COnc(roriL 
mo 

cebem.s este importanlissímo jorna!, 
que se publica ruo Rio de janeiro. e o 
Le (lo seu genero no Imporia 

Para fazer-se um juuio perfeito do 
seu alto merecimento,abaio pabiicmos 

documento que lhe serve do reco'm-
enulaçAo, feita pos maiA illustres fun-

iúnarios pt;l)líco.s e os mais abailsados 
homens das letras nitrias. 

A muito iliustrada redação agrad èe-

trios a a remessa, que retribuimos com o 

nosso humilde Jararehveur.3e. 

AO ILL[JSTRÀ DO PUBLICO BRÁZILEifiO 

Desejando dar ao nosso poriodiro, in-. 

titulalo ELUSTRAÇÃO BRSSELEIRÀ de-
senvolvimento e parfeição, afim de col-

local-o fia altura das melhores publica-
cães da Europa neste genero, invocamos 

o auxilio de lados os que se interessam 

pela arte, e pelas lettras, servindo-nos 

de titulo de rec'mmendarâo o doeu-' 
mento, abaixo publicado. 

Rio de Janeiro, Desembro de'  1876. 

OS EDITORES, 

C. eH. FL!:TUSS 

DOCUMENTO 

obu a patriotica que muito honra o sons de! ao x ilios pra os a devo ao  
liosst, pz.

à  virgem Maria. 
LUIZ ANTONEO FEruu:IRs. FRANCO 

(Ministro da Marinha) O O 

VISCONDE DO RIO BRANCO (Senador Cu.— O incansavel seuior Poro iugos 
do Imperio ) •Tozdda Silva Guimarães, n 

PÂUL[NQ JOSÉ SOARES DE SOL7À do uni momento ruo propsito de levar 
(Couselbeiro d'Estado) a effeito a conc!USo ds cibrs da Iroa 

JOSÉ THOMAZNABUCO DE ARAUJO de Santa Cruz, lutando sempre com. 
(Senador do Imperio)

) 
inala arduasdifficuldades, vai cturueguitido 

FRNcLsco OCTAVIANO DE ALMEIDA ti flua 
ROSA. (Senador do lmperi& seniaua finda tiverão lugar diversos 

'1 homaz JOé (ii- !ejIes que foram muito cout'»rridos e 
ruistro (1'Agricultnr) animados, e hoje terá lugar a f(-.,ta desse 

Jeaê Bento da Cunha Fgueirdo fMi. Orago 
nistro do I.unperi>) O ,roducto dos !eilôes,sQ4ni10 nos iii- 

Barão de Angra (Vice Almirante) formão são destinados pa:a o andnmr'nto 
Fiirrga Velho Ca!vacautu de Abti1ieu- das obras dessa Igreja (JkJ1 se ac,hào mui 

que (Ministro da Juta
. ndantadas graças ao bom aproveitrn.t) 

Joaquim Pinto de Campos (o:sc_ e bem admistrads sm das j ;roduc- 
nhor, Deputado Ge ral) 03 de leilões lia vidas. 

José Feliciano (lo Castilho /Con .e1me:ro) 

Barão de %Vuldii "Ministro a, i e con- 1 '3-ppõ'-se ge- 
ralmente que nada e maus inoifensivo sul de Portuga l) do que o uso co pó de Arroz; no lua 

Zacha rias deGoes e Vaconcellos (Se- senhora que não o ro.iha no rosto va 
nauor  do  unperli •u) rias  vezes  por dia. 

Até mesmo os homens habutuiarão-s 
Manol Antonio Duarte rio Azevedo a usar d'elia para ruíuiorar o 

afoqu'a- 
Ex-Miniira dá Justiça 'rtento da peile, logi que acabão de fa- 

Barão de S. Fidelis (Inspector Geral zera barba. 
C )rre-nos a dever de declarar aos a: i. da Instrucçao Publica)

nossos leitores, e prin cipalmente és 
João Cardoso do Menezes E Souza nossas leitoras, que com esse uso arris- 

tConselheiro e Deputado) cão-se a uro envenenameuut?-,, porque o 
pó de Arroz contém muitas vezes chum 

r'o tIo ai- bo e. alvaiade, O OS incomnmodos 
ta que pei

inei- 
.
o

a plucavei.s que sentem rn tem ordinariaente to- 
• ---fo -ris

.
-
o -ereao

. das as senhoras que apolvulhao o rosto,  
pa saiIo quatleiuin li am ia de Samnos, os 

braços A. o crilio com o tal pó riàe 
f»a arrombado aju]e archivo ço n au tem outra (iigr onão um entoxi-

cab0  Sturuujn. 
toriação do Dr. Bezamat, juiz municipal E convemque ninguem se i!tud; na 
rio termo. incammados são graves. O' cITei , (lua  

Inais conimu!nIno:r) se manifestãonesst 
No dia 1'. rloe envellenarnonto por faceirice, são dóres 

rente teve principio essas solemnidamies ifltO5tlfl&OS o p'aroiysa. 
Ha, entre tanto,um meio de precaver 

se a gente contra o mal: é nar usar 
Cnmpre.nos aqui enderoiar um &l ugío riuoca pó do arre que conten'ii, chtm. 

O Imperial lustitutoArtktico, e.;tabe-

lecido nesta côrte,eneetou ultim;imente 

com o titulo de ILLL.-T;RCÃO BRASI-
LEIRA, uma primorosa publicação uc, 

por seu merecimento interessa inlubita-

velmerite a todas as classes ria soeiit l, de 
o muito pôde utilisar a este paiz, se não 
lhe faltaram auxilio e proteçã 

Reconhecendo, pois. quanto uma pu-

biicação desta ordom ;ó'le e deve in-

fluir no desenvolvimnit4 inteliectual, e 

progresso moral e material do Brasil 

mediante a vulgarisa o do que mais 

importa ao melhoramento 1105 diversos re- 
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•--Religkisa ,responilcu li'. 
—Tcudcs inuito que e1.i-ar: hi j'i 

munas religiosas [1(1 

—E vós? peruntouS. Pedro a Snrito 
Iivo. 

.---Al vogailo. 
—Aii,dà cá não temos nenhum; fiaes 

ad mi tti lo. 
Uma outra aversão 1.rèjn se. apre- 

senta, ei-la: luzem que Santo Ivo p 
net cii ii lin céu por sorpieza, III ud indo o 
.poiteii'i: pelo que S. Pedro apresentou 
ao Padi-o Eterno a denuncia, urticulari-
do o crime no artigo quê diL: aeiitradti 
em caza elhoiii contri a vontade de seu 
dono.» Seguiram-se os termos do pro-

cesso, scndô afinal a scnleit:a eoiiden- 
natoria. Foi esta apreentid o san- 
to por intermedio do S. Pedra que lhe 
intimou o mandado de des1iejp: ao que 
redarguio-lho o Santo que não obe(lece-
ria, sem que a ilitjlfliiçài) fosse compe-
enleinante feita por iiflicial de justiçaS 
tPedrn correu outra vezaoPadre Eterno, 
o qual desparhndo de novu achou que 

int-im8cà era irrita e cml Ia. dando 

—a 

-OLhO DE VIDRO 

AI)VÕGÀDO NO PÂRÂIZO 

Santo Ivo. patrono dos advogados, 
-liz uma legenda, apresenta-se á porta 
do Paraizo em companhia de um gran- 
de numero de religiosos. nas ele ições, ., . -es, que 

—Quem sois vós; perguntou S. Pedro (redo,—Ctei0  
a uaii leitas.

cotistituom uma fii-indadC tola podero- 

ordem pina que fosse eito feita por offl-: - 

cml da qudile juizo, escrivão ou ineiri- 
Ii 

Parou, pois, o processo, visto ser 
certo que até a ultima hora não entrou 
ainda no céu nem escrivão, nem meri- - 

rinhi. 
E assim foi Ivo comtemphaíiO no mi-1  

mero dos Santos, de ua regalia sera 
SUSCI)SO  lego  que penetrar no céo mci- 
minho ou escrivão. 

Um sujeito tendo um úlho atrophiado, 

mar.dou vir de- Fran:a uru olho de vidro; 
do deitar-se,CllG0 guardavadentro de uru 

copo cheio d'agua; ruas em nuno noite As 

escuras tendo sãde,-c tonta desoninO cm 

vez kle pegar tio copo que só tinha agua, 

pegou n-aquello ern que o ulho estas" 

dentro e engolio o seu couteudo. No dia 
eguinteprocul'aflulo o olho,e não o en-

ontrando suppóz que o tivesse perdido. 

A's onze horas da manhã tendo necessi-

dade dedesembaraçar o ventre, foi ábacia 

espremeu-Se e nada potide conseguir, 
apalpando viu que uma-couSti qualquer 

estorvava esta fmncção notural; abaixou-

se então, -chamou um preto velho que ti- 

nha e disse--lhe, apoutau(lO: - 

—Và o que é isto que está oquil 
O preto observa -e fógo gritando:  

—Èhl éh1 sia móço. Tem urna hónie 

lá dentro scipiando cá p'ra -ft5ra O ôyo 

deite tá VIVO como r-iaho U sahindo fo- 

hu, e é bem srnp1es o modo deverifear 
.1550 

Po:iha-se fl'urfl co 'o o põ de arroz e 
(IOteSe sobre elie um Poili O de 10(111-
reto de potassa. Se h a c1ium1u, o pó 

ficará togo de iuma cór arnarelia carte, 
gatia. 

LStfllC) tanto na berra a questão da 
nisoruidade ou 1jociN, ídade 410 obumbo-

bnn a proposilo essa breve 

1)o Jfonitor Campista 

Trasiserlpeão 

O escravo 

O escravo é um desgraçado aqueni o destino 
a lei negarão os foros concedidos aos demais 

iriividuus. 
I-.ui troca de todos os direitos que a socieda-

de não lhe concede, apenas lhe dá, não o direi-
to, mas a licinça de queixar-se em certos e de- 
4 erinr.adns casos. (:olloca(o por, este :modo 
Eira da sociedade, de que é uma exeresselieia, 

-está deslocado da posão que tem os dernai 
individuos, e na casa do -seu -senhor -deixa de 
ser pessoa pala ser musa; &apenas mn õbjeeto 

-de que so pede dipér, como melhor conve- 
nua. - 

O escravo não pódc recusar-se a qualquer 
54'rViÇo que lhe fr ordenado, porque seu cor-

-po pertence ao senhor qne o comprou. Sa 
condição é tiio degradante e aviltaada, que o o-
• lrigão a satisfaser as paixões de seus senho-
res; negando-lhe o dreitodo sentmeii-to da pro-
pi-ia dignidade. 

Mas éjustam.nte porque seja esta a mzera 
pozição do captiveiro, que não detemos abuiai 
dressa degradação do homem escravo, augmen-
tando-lha as desgiaças do captiveiro, por  
actos que ainda mais o aivitão. 

- O direito dos senhores tem um lhnit, como 
tidas as cousas humanas; as nossas leis o re-
t-rnhecem, quando reservárão pára si a conde-
liação do escravo, o dïreito de vida e morte 

que antigamente era dado aos senhores, 
Potein si a lei poz ahi a a méta dos di-

reitos  physieos, a humanidade, a moral e a 
razão rnarcão os limites do poder mola1. 

Sinescravo é ilhimitadaniente sujeito ao se-
nhor, para o emprego de suas forças e de seus 

- s'rviços, não o é porém em itia Consciencia, 
nas suas sympathias, sm seus sentimentos na-

is intinlos. 
Fazendo parte a familia como um óbjecto 

que lhe pertence, o escravo tem direito á bene-
volencia e caridade do senhor, unira recom 
pençe de seu trabalho. 

(Conti-nL'ta) 

V.RIEDÀ DES  

sa, creodo co de legros e depc.id€nci 

creio no interesso uru só SOU filho, nos5  

Prdçào, o qual foi concebido da fat 

iii (le patriotismo, nasceo da pouca ver-
gonha, augnientou-se Com O fiidifïeren_ 

tismo dos que não tem que perder; creio 
firmemente em o inosso progressivo atra-

so, que preparada por-  meio do leis l-)r0 
.iudicuaes d.sceo ao inferno e subio che10  

do vitalidade a tomar assento a d ircit 

das sanguessugas da patrin, donde ha de 

vir a final a prejudicere auiqu ihar miei.. 
momento nossa honra e Socogo, creio rio 
!ungmeumto dos tributos - paa arranjo de -
afiliados, na iltusão que nutro o moo 

cento povo, na comutiicãào dcs lnrtpi 
os, na repartição dos dicieirs do e o 
fres, na restmrreiçiio espantosa da crim-

o na desgraça eterna Aanem. 

VADIO 

No domingo nada faço 

Porque sou fiel ebristão 

Na segunda porque abraço 
Da proguiçc ii profissão; 

Na terça porque o cansaço 

Me obriga á ser mandrião: 

Na quarta ruão dou uni passe 
Porque temo dai-o eiii vão; 
Na quinta porque aloec» - 

Par i a guarda não mentor, 
Na sexta porque padeço 

De tinia offecçào pulmonar: 

No sabbaí-lo porque coutieCo 

Que é preciso 4103c8nçar. 

SECÇ:iO LI'R 

Caiu vista aos honaenug 
sensatos: 

No -expediente da presidencia do dia 

13 de Abril e -publicado sio Diario de 

S Paulo do 29 do mesmo mez, •l-se o 

seguinte: 
—Ao sr. vice-consui, de Portugal em 

S. Paulo: 

—Sirintiflcou-se, em resposta Ao ffi-

co do 16 do mez passado quê, os sub-

ditos portuguozos Joquimn Antonio de 
Oliveira e João Lu-iz Fontão, foram pre-

SOS per indiciados de cumplicidade no 

assassinato de José Fernandes de Siquei-
ra; a elies nãofoidenegadaajustiça pe-

lo Juz Municipal que tio dia 17 41OSSO 

- mez julgou irnproeedcnt o processo 

co. Deo te livral (Extr.) 

pareep vir 
zi& tiei. 
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Nesta typpogràhi:m e dmri quem tem 

para vender quazi de me ia jota, 1.1111a 

balança de cobre e um terno de pezoS 
e outro de med-ida. 

AD VOGADO 
Francisco Pinto de Marralhes 

flua do Rosao 

m um 

rL-ço 
;L  

-r 
Fabano M do Siqueira 

1 
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Largo tio Rosario 

RMenç  
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im 

9?1 Ty oç'aph itc-se 
tu pa-mi giriflt'. 
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ATTENÇAO 

Nesta typoo  raphia se informa quem 
lem para vender e por moderadissimo 
proço: huma mobilia completa para sala 
de visita assim como meza de jantar, 
camas, cama francesa, marquesas, me--
sós peqqonas, armaria, relogios de pa-
rede o de mesa, aparelho para cli.i " 
mais outros objeer)s indespensaveis a 
uma casa de familia.-- 

LARGQ DA,  MATRIZ 

João Guilherme Schimit'1 Junior, coo- 
rerta e limpa machinas de costura, de 
qualquer andor por mais deficil que pa. 
rela o concerto: isto por commoclo preço, 
s afiança o seu trabalho, conserta e lim-
pa fogões ecjnomieos. 

-
J%carehy 

LÃS 

Ihriiirp-:s V.,llo orn offlcrma de calit'-
oiro e fia nileiro, a Rua I.)ireia iesta ci-
lade, junto ao .s"dirado do Alferes 1icmm 

ique fabrica caldáiras novas: comisõrta 

faz lambiques de qualquer system a e 
amanbo; faz CoflCertis de 'fachos com 

1uda a perfeição e segurança; tal-nica e 
•:eiicerta baús de folhas de todos os ta- 

manhos, eoloriimdo-as com finas e bo-
itas cores; assim corno toda e qualquer 

tU ra obra de sou ;fficin. tudo por pre- 

ii mutio encanea e 1 conento do fre-
- unz. 

g . 

DÊ PAIVÁ hILtta 1111. 3 no- 
vo sv 1 h'imra de 
l)arLl La. r) m peita .el pu- 
blica desta cilal, (l2e a-
c1i-o anttial UCI) tu re.,i li 
do á moa ecirnil iad isa la, 
e.squimm: (10 rusario. ou i'' tem 
SOU escriporii e pude sem 
procmm;'alu a qualquem h ('ma; 
faz lenta lera a vulcanit ii)-
teiras e parei e;. faz Clifl-
los e cUrflhim demites  
com perfoiça o slmiez e 
com a promrm IdAn deseja-
da. garaulindupw- uni ali lia 

V E PARA 

-'s rTI 

ç 

('t 

-- 

Em Caça de Manoel Cu.,todLo, Chegou 
tlrn b-uiito sortimento doIA para bordar. TYP. P0 J€REHYESE 
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(oral bem entendido) da Lei ilypothe-
cana. Esta ê que é a verdade; sondo 
(te notar que quanto a este ultinio ponto 
cite tem caras de motivos porque ver-

ba volãnt. e ipta mane;(, e assim o 
coniprornetti[flerito dá em cifrão. 

E exacto que a tal petição ão Vice 
consul foi uma grande burla; pelo que, 
indica que foi fota por gente que não se 
eompara ao alto cothurno do dito I)outor. 
Mas,o que se segue dahi?Antes,0 que não 
se segue que o mesmo nobre advogado 
não saiba para que serve o—Habeas-Cor 
1s medida que a Lei ofíerecia para tal 
emergencia: porem, nem todo mundo 
sabe onde traz o nariz? 

Portanto, não é com caraminholas 
que se escreve a historia. 

De resto, ponto na questão, si assim 
quiorem os taes faliadores da vida alheia. 

L. 3f. 

3 - O,E.tCtRDIYLSE 

i'ontra elies, que furão soltos e TINHAM 
ÂI)VOG4I)O. 

O caso deo-so  nesta cidade como to- 
dos sobem, assim como ninguem iguóra 
que o dito tal alvogedo desses deus 
portuguezes, outro não foi sinão o sapi- 
enUsimo dr. Lucio de Tolelo Malta. 

O que tambom espalhou-se, 
não sei porque tet'rivel mania de se tal-
lai mal da reputação alheia mesmo quan-
do elta dá para isso, ú que o auctor e 
redactor de tão larnuricsa qtiCiL' 30 Vi-
ce-Coul, foi o menciOfla(lO e notabilis- 
simo r. Lucio,que imaginou tal ec.r- 
regadura orno um radeirorefugiULfl 

peccatorum 
Mas ponhamos os pontos sobre os ii, 

para que tal cousa não va dar em en-

trada do cavalheiro e sahida do que 
quizerem. 
O dr. Lucio afinal de contas é um ho- 

mem assas eot,hocido, itão só como o 
expltudido florão da tribuna judiciari a 
de .Learehy, e seus tormoS, sinãO ainda 
como o fecundo e erudito analysador 

Ordem do Ehrogres80 
CRU Jacrehy 

Hoje quando pretende se fazer-se um 
baile logo procurão um palhaça e depois 
quem hade seil o tieo4ieo, qua;ido se 
vai a um divertimento quem hade ser 
debicado o tico-tico? porque? porque o 
tico-tICO é um moço bonito, um moça 
delicado, um moço que serve de figurino 
afinal um moço intelligcute, um moço 
instruido; já se ve um moço que serve 
de tudo e para tudo como soja para en-
costar esquina depois das 5 horas, para 
bater feiro e para dar a publicidade 
dos factos que se passão em Jacarehy, 
lamento muito as circunstancias em que 
se acha Jocarehy principakmente a pos- 

a que doo a noticia ao nosso Jornal 
no numero 5 feito mais pela inteJJgen-
ciado auctor do que pelo facto aconteodio, 
mas como o artigo foi feito pelo ntetli-
gette tico-tico, não posso responder 
conforme merece. tico-tico com sua 
inteliigencia não me dê bicada porque 
podes cahir em algum alsapão com ar-
roz, espero que o auctor não tome por 

ensulto porque é digno do attenção. 
Bô 

O Dmt9r lis ppolltD de Ciinar Juiz 211lftiep51 o de Oph-
os (lestil eh1tde de Jacarcky e seu  Ter,12x0 a. 

Faço sabei,  aos que opresente Edital verem que a requerimento do João 
da Silva cardozo&Coinpanbia, negociantes da praça do Rio (te Jaeiro, se a- 

chão e:at pra;a os bens que oul pagarnetito Lo i Carlozi Comp&-  

rihia, feiãu uados em 1iiji-lillias emnu Credores da spolio do tiziaio Mariano 
t•alvãu Buerto os quaes bens São os seguintes: 

ilurna parte de terrar e bemfeilonias nu citiu do fiui; (li) Mariauo Galvão no 
lugar de 1010 itiioto Mõns no vai Ir (10 .

-
. 3:6960085  

E ixiais as diiJas que ficarão devendo ao inoutios seguintes de'ioiores: 

Izidoro Pereira do Moraes 
Antonio José do Alw.ida Gama 
Manoel Joaquim de Sint'Anna 
Mai-iiino Leite de Prato 
AnLoni Gome da L(i 
José Leite Ra;r.os 
João Leunl do Prado 
Firmino Gonçal çes de S'uza 
José Leite de Moraes 
Mariano F'ernnndos Nogueira 
Antonio José CorL'.i. 
Antonio Rodrigues Chaves 
José Cubas de Moraes 
Luiz Antonio Goustdves 
Antonio Alvos do Piaio 
Manoel do Mirando Buenu 
João Leite de Sont'A ri ia 
João da Mutta de Miran la 
Francisco José da Silva 
José Antonio Nunes 
Joaquim Leme da Silva 
Flavio Atve da Cunha 
Francisco Alvos da Cunha 
José Rodrigues de Carvalho 
Antonio Alvos da C rih 
B. r holino Gonsalv., Teixeira 
Maria Joaquina da Couceião 
Antonio Alves da Silva 
Joaquim Barboza de Mello Onliz 
Eduviges Nora de João RiRa 
Claudio Martins Pinheiro 
Serafim de Faria Moi-cita 
Hermeitigildo de Freitas Machado 
Salvador Corrêa do Prado 
João Alvos (I& Cunha 
Caetano José Rodrigues 
Fabiano Antonio de Siqueira 
Francisco Pinto de Moraes 
José de Oliveira Ramalho Chagas 
Quit.tilizinó Rodrigues da Silva 
l'omingos de Sduza Franco 
José de Miranda Mello 
Britabaldo Rodrigues de Oliveira 

Cujas terras e dividas acima declarados serão postos em publico pregão de 

- 
venda e arrematação no dia 20 do prximo mez de Maio as 11 horas da 

nianhá, na porta das casas de minha resid'ucia; por tanto polo presente con- - vido a todos que quizer arrematar as ditas terras e divida, para compare-
cerem no ligai' o hóra acima declarado qe serão recebidos seus lanços. E 

para que chegue ai conhecimento da tido 
mandei passar o prc3ene que se-

r afflxado no lugar do costume e publicado pela imprensa. Dado e pas-
sado nesta cilade de Jacarehy aos 26 (10 Abril de 1877. Eu Francisco Rodr- 

guos do Prado Sobrinho Escrivão o escre s 
J!yppolito Camargo 

Aii%I]CtOS 

ILtCUI.t DE COSTU* 

Ie.ta typparapbia se drà quem tem ua nzacbina de 
er&4já uzft*IiLpU'U emlcr, j.,~ por nm 


