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(1) Previne-se ao público que não/ faça transacção alguma com João Jac/ques Oswaldo,
sobre trez lettras firma/das pelo abaixo assignado, cabonadas/ pelo Reverendo Padre
Mamede José/Gomes da Silva, sendo cada uma do/ valor de r$ 500$000, por quanto/ o
abaixo assignado vai usar do direito/ que lhe assiste para nullifical-as. -/ S.Paulo 26 de
Dezembro de 1854. //Luis Per igault.
Quarta-feira, 28 de Junho de 1854
(2) Ama de leite. //Na rua do Imperador n.1 precisa/-se alugar uma ama de leite.
Quarta-feira, 28 de Junho de 1854
(3) Anúncios. // Precisa-se de caixeiro de/doze a quatorze annos que te/nhá alguma pratica
de molha/dos na rua do Carmo n. 66
Segunda-feira, 3 de Julho de 1854

(4) NA Rua Direita n. 28 vende-se um/ Cavallo pampa com uma porção de/ eguas de raça
muito boa. Quem/ as pretender comprar, dirija-se a casa/ mencionada que achará com
quem tratar.
Segunda-feira, 3 de Julho de 1854
(5) Precisa-se de um caixeiro de/12 à 16 annos de idade, ao/ qual, não se duvida dar bom/
sallario entendendo alguma coiza de/ molhados. Nesta typographia se/ informará quem é.
Quinta-feira, 6 de Julho de 1854
(6) Vende-se louças e vidros, por/ preços muito commodos na nova loja da rua S.
Bento,/canto da Quitanda.
Sabbado, 8 de Julho de 1854
(7) Precisa-se de trabalhadores li-/vres, ou escravos para o servi-/ço da estrada de Santos a
esta/ capital, aos quaes se pagará o jornal/ de 640 rs, diários alem do sustento:/ também se
preciza para a abertura/ de um canal que communique o Rio/ de Cubatão com o de Santa
Anna, em/ cujo serviço se pagará o jornal de 800 rs, diários, alem do sustento./ A quem
convier empregar-se no dito/ serviço pode dirigir-se ao Administra-/dor da dita estrada no
Cubatão.
Quarta-feira, 12 de Julho de 1854
(8) Precisa-se de trabalhadores li-/vres, ou escravos para o servi-/ço d’esta capital à/Santos
e para a abertura de um val/lo que communique o Rio do Cubatão/ com o de Sant’ Anna,
em cujos servi/ços se pagará o jornal de 800 réis/ diários, alem do sustento. A quem/
convier empregar-se nos ditos servi/ços póde dirigir-se ao administrador/ da dita estrada no
Cubatão.
Terça-feira, 17 de Julho de 1854
(9) COMPOSITORES. // Nesta typographia precisa-se de/ oficciaes compositores.
Terça-feira, 18 de Julho de 1854
(10) CAIXEIRO. //Precisa-se de um menino de/12 á 18 annos de/ idade. Nesta/ typographia
se dirá quem pré/cisa.
Terça-feira, 18 de Julho de 1854
(11) AMA DE LEITE. // PRECISA-SE de uma Ama de leite/para acabar de cria uma crian/ça,
na rua da Boa-Vista n. 23.
Quinta-feira, 20 de Julho de 1854
(12) Preciza-se de um hábil feitor,/ para uma chacara nesta cidade, que dê fiador á sua
conducta./ Prefere-se que seja casado. Dirija-/se ao largo do Palácio n. 4.
Segunda-feira, 24 de Julho de 1854

(13) Aos jornaleiros que se empregarem/ no serviço da estrada d’esta capital/ a Santos, e na
abertura d’um canal/ entre os rios do Cubatão, e Sant’An/ na paga-se o jornal de 1$000
diarios!/ além do sustento ´ além d’isto ficarão izemptos do serviço da guarda nacio-/ nal
durante o tempo que estiverem no dito emprego. A quem isto con-/ vier dirija-se ao
administrador da/ dita estrada no Cubatão.
Terça-feira, 8 de Agosto de 1854
(14) Precisa-se de um moço de 18 a/ 24 annos de idade para o serviço de/ uma Padaria:
quem estiver nesta cir-/cunstancia dirija-se á rua Direita n./ 24 para tratar.
Sexta-feira, 11 de Agosto de 1854
(15) Precisa-se de um bom cosinhei/- ro, ou cosinheira, de forno e fogão./ Para tractar nesta
typographia.
Terça-feira, 12 de Setembro de 1854
(16) PRECISA-SE de alguns trabalha-/dores livres ou escravos, que saibão/ lidar com
chacara, e paga-se bom sa-/lario. Para tractar dirijao-se á rua/ da Constituição, n. 50.
Quinta-feira, 5 de Setembro de 1854
(17) Pechinxa!. // PARA quem tiver escravos para/ vender por se pagar muito/ bem, na rua
Direita n. 18, sendo novos em idade.
Sexta-feira, 6 de outubro de 1854
(18) Quem tiver um cão próprio para/ guardar casa, quintal &, e quizer ven-/der dirija-se á
rua da Constituição,/ n. 50
Sexta-feira, 6 de outubro de 1854
______________________________________________________________________
1855
(19) PRECISA-SE de um feitor casado/ ou solteiro que entenda do seu offi/ cio; dirijão-se ao
largo do Palácio n./ 4.
Sabbado, 13 de Janeiro de 1855
(20) OBRAS PUBLICAS. // Precisa-se de trabalhadores de/ enchada para as obras da rua da/
Gloria. Para ajustarem-se dirijão-/ se ao encarregado abaixo assignado./ São Paulo 25 de
Janeiro de 1855./ O Engenheiro José Porfório de Lima.
Sabbado, 27 de Janeiro de 1855
(21) Na rua do jogo da Bolla n.19/ precisa-se de um menino de 13 a 14/ annos de idade
pouco mais ou menos,/ para creado, ou uma pessoa que em/tenda de cosinha e sirva
também pa/ra creado.
Sabbado, 3 de Fevereiro de 1855

(22) PRECISA-SE contratar dous serven-/tes, um cosinheiro bom, dous bedéis,/ e um preto
de todo o serviço, para pré-/encherem o numero dos empregados do/ - Novo Atheneu
Paulistano. Os serventes/ e cosinheiro podem ser livres ou escravos./ Para tratar com Julio
Galvão, na rua dos/ Carros.
Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 1855
(23) CRIADA. // QUEM precizar de uma senhora de bons costumes, para/ criada, dirija-se à
rua da Esperança defronte a porta da Ca-/pella do 55 Sacramento para tratar
Março n.201- 1855
(24) AMA DE LEITE. //precisa-se de uma que seja sadia, e/ tenha bom leite. Nesta
typographia/ se dirá quem precisa.
Sexta-feira, 9 de Março de 1855
(25) PRECISA-SE. // de um rapaz com principio de alfaiate que/ já costure. Quem tiver
dirija-se a rua do/ Ouvidor n. 42 que achará com quem tratar.
Terça-feira, 13 de Março de 1855
(26) As famílias. // ou pessoas livres que, quizerem/ trabalhar em uma fazenda de café,
debaixo/ de muitas boas condições dirijam-se a esta/ typographia
Março n. 218 1855
(27) PRECISA-SE de um caixeiro que tenha/ boa lettra na rua do Piques n. 10.
Segunda-feira, 9 de Abril de 1855
(28) PRECISA-SE de um bom criado. Diri-/jão-se ao largo do Palácio n. 4
Segunda-feira, 9 de Abril de 1855

(29) PRECISA-SE. // de um menino perfeito de olaria na rua de/ S. Gonçalo n. 37
Segunda-feira, 9 de Abril de 1855
(30) ATTENÇÃO. // PRECISA-SE de uma boa ama de/ leite que esta tenha boa conduta, e
que. // seja carinhosa em seu tratamento em/ casa de José da Ponte rua do Comércio/ n˚35
a tratar.
Quarta-feira, 13 de Junho de 1855.
(31) PRECISA-SE de meninas de/ 10 a 13 annos de/ idade, para criada, no largo da
Peleirinha n []
Sexta-feira, 14 de Setembro de 1855

(32) PRECISA-SE de uma pessoa entendi-/da na lida de tirar pedras, e que seja se-/nhor do
seu offício. Para tratar da cha-/cara do Pacaembú de cima.
Sexta-feira, 5 de Outubro de 1855
(33) CRIADA. // NA rua do Carmo n. 3 precisa-se de/ uma criada - para serviços de casa e
de/ uma criada que saiba ler.
Terça-feira, 20 de Outubro de 1855
(34) EMPREGADO// COM ORDENADO DE 300$000/ LIVRES/QUEM quizer contractar-se para
ins-/penccionar meninos mediante o orde-/nado supra annualmente livre de todas as/
dispezas, menos as de roupa e curativo de/ doenças dirija-se ao collegio – Atheneu/
Paulistano – rua do Carmo – n. 3.
Sabbado, 10 de Novembro de 1855
(35) PRECISA-SE de uma ama que tenha/ bom leite para criar uma criança pa-/ga-se bem.
Para tratar no largo do Cha-/fariz n.14, loja de fazendas. Na mesma/ casa precisa-se
também de uma boa/ cozinheira.
Sexta-feira, 7 de Dezembro de 1855
(36)AMA DE LEITE// Na rua do Carmo n.3, precisa-se de/ uma pessoa sadia e de bom []
para criar/ uma menina.
Terça-feira, 18 de dezembro de 1855

1856
(37) PRECISA-SE de um feitor para/ chacara. Nesta typographia se-/ dirá quem precisa.
Quarta-feira, 8 de Março de 1856
(38) PRECISA-SE de um feitor para o ser-/viço de chácaras. - Para tratar na cha-/cara do
Pacaembu.
Segunda-feira, 31 de Março de 1856
(39) Precisa-se de um homem de bons costu-/mes e que esteja habilitado para en-/sinar,
em uma fazenda distante desta ci-/dade 22 leguas, as primeiras []. A/ quem convier pode
dirigir-se na Quatro/ Cantos n.23 para tratar.
Terça-feira, 13 de Abril de 1856
(40) NESTA Typographia precisa-se de/ officiaes compositores.
Sexta-feira, 13 de Maio de 1856

(41) CRIADA// PRECISA-SE uma criada Alemã ou Suissa que saiba coser e tratar cri-/ anças
para fazer uma pequena via-/gem e que seja de affian-/çada conducta. Dirija-se no
Hotel/Paulistano rua de S. Bento n. 35.
Terça-feira, 15 de Julho de 1856
(42) PRECISA-SE de um preto para todo/ os serviço do Hotel da Providencia/ rua do
Commercio n.19.
Terça-feira, 15 de Julho de 1856
(43) Pedreiros. // PRECISA-SE de 4 pedreiros bons,/ na Villa de Jaguary, provincia de Mi/nas para fazer uma obra. Quem/ quizer ir, pode dirigir-se à rua da/ Casa Santa n. 5 para
contratar-se.
Terça-feira, 5 de Agosto de 1856
(44) PRECISA-SE de um cozinheiro/ com muita brevidade na rua Direi-/ta n. 40
Sexta-feira, 8 de Agosto de 1856
(45) Attenção! // PRECISA-SE de uma moça costureira/ de affiançada conducta, em casa de
uma familia estrangeira. Dirija-se para tra-/tar ao Hotel do Sr. Lefebre, largo do Col-/ legio.
Sexta-feira, 11 de Agosto de 1856
(46) CRIADO. // Precisa-se de um criado para serviço/ da casa na rua do Carmo n.3.
Sexta-feira, 29 de Agosto de 1856
(47) PRECISA-SE de uma pessoa de/ idade de 18 annos, mais ou menos,/ para praticar o
officio de pregueiro/ de leilão a quem se pagará bom or-/denado.
Quarta-feira, 17 de Setembro de 1856
(48) Precisa-se com urgencia de uma/ ama de leite boa _____ Na rua do/ Ouvidor n. 32 casa
de Candido/ José Martins da Cunha.
Domingo, 21 de Setembro de 1856
(49) EMPREGADO.// Preciza-se de uma pessoa para ins-/pecionar meninos que seja
moraliza-/da , e capaz de dar-se a respeito. Da-/se um bom ordenado livre de toda a/
despeza. Os cuncurrentes podem di-/rigir-se ao collegio Atheneo

Paulista-/no na rua do

Carmo n.3.
Quarta-feira, 8 de Outubro de 1856
(50) EMPREGADOS. //Neste collegio precisa-se de dous em-/pregados para inspetores de
meninos, pagando-se um bom ordenado livre de/ despezas. Os pretendentes podem diri/gir-se ao mesmo collegio casa n.12, na ladeira do Porto Geral. . // Albe____paulistano 16
de Novembro/ de 1856. // O director. // Julio Marianno [] de Moura Lacerda
Quarta-feira, 26 de Novembro de 1856

_________________________________________________________________________
1857
(51) NO Collegio Atheneo Paulistano - / Ladeira do Porto geral precisa se/ de um empregado
para inspecionar/ meninos – O ordenado é 400$000/ rs livres de despezas/ Na mesma/ casa
vende-se 3 duzias de cadeiras/ Americanas- 2 grandes tachos para/ fabricas d’assucar- e
uma bomba/ para poço.
Sexta-feira, 9 de Janeiro de 1857
(52) PRECISA-SE de um caixeiro habil/ intelligente e fiel para se encarregar/ de uma casa de
negocio fora desta ci-/dade, e se a experiencia mostrar que reune estas condições terá parte
nos/ lucros; quem estiver nessas circuns-/tancias entenda-se com José Al-/ves de Sã Rocha
na rua do Ro-/sario, que dirá quem isto [].
Sexta-feira, 6 de Março de 1857
(53) Precisando-se de um homem ca-/paz para inspeccionar meninos, con-/vida-se a quem
quizer receber Rs 35$000 mensaes de ordenado livres/ de despeza para que venha
empre/gar-se neste collegio dando as pre-/cisas informações a seu Diretor Julho Mariano
Galvao de Moura La-/cerda.
Sabbado, 7 de Março de 1857
(54) Criado. // NO mesmo Collegio quer se con-/tratar um criado que tenha pratica,/ e
contrate por annos.
Sabbado, 7 de Março de 1857
(55) Attenção. //Deseja-se arrumar um caixeiro pa-/ra fora d’esta cidade, com prática. // de
fazendas: quem precisar dirija-se/ a esta typographia deixando carta/ fixada com as iniciaes,
J.P.P
Sábbado, 23 de Maio de 1857
(56) PRECISA-SE de um feitor, que/ entende de lavoura, e do serviço de olaria. Para tratar
na chácara do/ Pacaembú.
Quarta-feira, 3 de Junho de 1857
(57) Precisa-se de uma pessoa/ para serviço de cosinha que/ entenda de forno, prefere-/se
homens; nesta typographia se diz onde é.
Segunda-feira, 22 de Julho de 1857
(58) Para caixeiro. // Precisa-se de um menino de 12 a14. // annos de idade com prati-/ca
de negócio de molhados, dando fiança de/ si no largo do Rosário n. 1˚ 1-2
Terça-feira, 21 de Julho de 1857

(59) PRECISA-SE de um alfaiate para/ uma das villas do interior, e que seja/ perfeitamente
bom para todas as/obras de seu officio; offerece-se van/-tagens. Quem pretender dirija-se
à/ casa n. 7 da rua Direita, que se dirá/ com quem deve contratar.
Quarta-feira, 23 de Setembro de 1857
(60) PRECISA-SE de um moço de 14 à 18 annos para caixeiro. Para tra-/tar com Manoel José
Ferreira Bitan-/court no Bechiga.
Quarta-feira, 23 de Setembro de 1857
(61) AMA DE LEITE. // Nesta typographia se dirá/ quem precisa de uma ama de/ leite.
Sabbado, 26 de Setembro de 1857
(62) QUEM precisar de uma ama de/ leite pôde procurar no largo de São/ Francisco casa do
ferreiro Figueira q’ achará com quem tratar a respeito.
Quinta- feita, 11 de Novembro de 1857
(63) PRECISA-SE de um caixeiro com prati-/ca de armasem de molhados; nesta typographia
se dirá com quem tem/ de tratar.
Sexta-feira, 20 de Novembro de 1857
(64) QUEM, precisar de um camarada, ou/ próprio para viagens, dirija-se a esta/
tipographya, que se dirá com/ quem deve tratar.
Sabbado, 19 de Dezembro de 1857

1858
(65) AMA DE LEITE. // Preciza-se na cidade da Constitui-/ção de uma ama de leite. Paga-se
bem/ e faz-se as despezas de ida, e volta,/ dando-se a condução necessaria/ Para tratar na
rua da Boa Vista n. 19.
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 1858
(66) PRECIZA-SE de um moço de 15/ a 18 annos para caixeiro. – Trata-se/ com Manoel Jose
Ferreira Bitancourt.
Sexta-feira, 30 de Abril de 1858
(67) Precisa-se de um caixeiro de/12 à 16 annos de idade, ao/ qual, não se duvida dar bom/
sallario entendendo alguma coiza de/ molhados. Nesta typographia se/ informará quem é.
Quinta-feira, 6 de Julho de 1858
(68) PRECISA-SE de uma ama de leite/ livre ou escrava, que seja carinhosa,/ não se duvida
pagar bem e tratal-a/ da mesma sorte. Para tratar na tra/ vessa do Rosario n.˚5.
Quarta-feira, 14 de Julho de 1858

(69) Precisa-se com [muita urgência] uma/ ama de leite; para tratar na rua do Ouvi-/dor
canto da de S. Bento loja de Selleiro.
Quarta-feira, 19 de Agosto de 1858
(70) EMPREGADOS. //Precisa-se de 2 empregados para vella-/dores e um enfermeiro no
Collegio da desci-/da do Porto Geral, n.12˚.
Sexta-feira, 5 de Novembro de 1858
(71) PRECISA-SE de uma criada no Pateo/ do Collegio, sobrado por cima da Livraria.
Domingo, 21 de Novembro de 1858
(72) CRIADO. // Um medico desta cidade precisa de um/ criado que entenda alguma coisa
de co-/sinha e falle francez; nesta typographia/ dir se-ha seu nome e moradia.
Domingo, 28 de Novembro de 1858
(73) Nesta typographia precisa-se/ de um menino de 10 a 12 annos para aprender a arte ty/pographica.
Sábbado, 21 de Dezembro de 1858

1859
(74) PRECISA-SE de um caixeiro para uma/ casa de negócio para uma cidade próxima/ a
esta capital, o qual tenha prática de es-cripturação e contabilidade; para tratar na/ rua da
Freira n˚13.
Terça-feira, 8 de Fevereiro de 1859
(75) NO COLLEGIO ATHENEO PAULIS-/TANO da descida de Porto Geral precisa-/se de dous
empregados.
Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 1859
(76) NESTA typographia se dirá quem pre-/za uma ama, que seja sadía.
Segunda- feira, 28 de Fevereiro de 1859
(77) CAIXEIRO. //precisa-se de um que affiance sua capa-/cidade, e não se duvida pagar
bom salario/ na Padaria Paulistana, rua do Rosario n˚/ 42, esquina da Boa Vista.
Sábbado, 12 de Março de 1859
(78) Camarada. // Para tomar conta e tratar de uma chaca-/ra. Precisa-se de um camarada,
homem/ solteiro, e que entenda de horta. Quem/ pretender dirija-se a rua do Commercio/
n˚9.
Quinta-feira, 31 de Março de 1859

(79) Caixeiros. //Preciza-se de 2 caixeiros para o/ Hotel de France, rua do Rozario n./ 33.
Domingo, 3 de Abril de 1859
(80) PARA uma casa de familia precisa-se d´u-/ma alugada quer seja forra ou captiva, para/
cosinhar e todo o serviço; também para um chacara, muito proximo a cidade , precisa/-se
d´uma familia de colonos, que tenha/ bons attestados no seu comportamento, Di-/rijão-se
na rua do Ouvidor n˚15
Terça-feira, 12 de Abril de 1859
(81) Hotel Paulistano. // Rua de S.Bento n.35. // Precisa-se de um caixeiro de 14 a 18
annos/ não se duvida pagar bem sendo [].
Sexta-feira, 15 de Abril de 1859
(82) Empregados. //No Collegio Paulistanno precisa-/se de 2 empregados para velladores.
Dá-se/lhes todo o preciso e o ordenado de 400$ rs. annuaes. Não se duvida fazer boas
vanta-/gens segundo as qualidades dos concurrentes.
Terça-feira, 19 de Abril de 1859
(83) PRECISA-SE de um cozinheiro, ou co/zinheira, na rua Direita, loja de fazenda
n˚/7;paga-se bem, sendo bom e fiel. Para tra-/tar podem dirigir-se à mesma casa.
Sabbado, 30 de Abril de 1859
(84) NA padaria Brazileira pré-/ciza-se de Empregados internos,/ e paga-se bem.
Quarta-feira, 4 de Maio de 1859
(85) Na casa sita no alterrado do ____/ do Açu com canto para a rua / meza, carece-se de
uma criada para o/ serviço doméstico.
Segunda-feira, 9 de Maio de 1859
(86)

VIGILANTES.

//NO

Collegio

Atheneo

Paulistano

precisa-se

de/

2

empregados

fornecendo-se-lhes todo o []/ o ordenado livre de 25 a 40$ segundo o empre/go que se lhe
distribuir e a qualidade dos con/correntes.
Domingo, 22 de Maio de 1859
(87) Na typographia Litteraria, rua do Imperador/ n. 12 , admitte-se um moço de idade de
14 a/ 20 annos que que queira dedicar-se á arte de/ impressor, ao qual se lhe fará as
seguintes as vantagens se/guintes: começará desde a sua entrada atê/ completar 3 mezes,
a vencer 500 réis por cada/ dia util de trabalho, depois passara a vencer/ 1$000 réis atê
completar 6 mezes, e dahi em/ diante vencerá como official. É impossível/ haver uma
profissao onde em menos tempo/ se possa tirar iguaes vantagens. O que se pre/fere, é a
boa morigeração da pessoa, isto é, bo/ índule e condição, embora mesmo que não saiba/ ler.
Domingo, 26 de Junho de 1859

(88) PRECIZA-SE de um negro para todo o/ serviço, do mesmo e também se preciza de uma
rapariga, que saiba engomar e etc., e/ que não seja nem idosa nem muito moça:/ para
tratar no mesmo Hotel.
Sexta-feira, 16 de Setembro de 1859
(89) AMA de leite. // Precisa-se de uma ama de leite que seja/ boa sadia e não se duvida
pagar bem tendo/ abundancia de leite dirija-se no Hotel de/ Italia para tratar na rua Direita
A quatro/ cantos.
Quinta-feira, 29 de Setembro de 1859
(90) PRECISA-SE no Hotel de França de um/ caixeiro e prefere-se de idade de vinte annos
para/cima e que tenha alguma prática.
Quarta-feira, 16 de Novembro de 1859
(91) PRECISA-SE d’uma ama sadia e sem vicio./ Nesta typographia se dirá onde.
Sexta-feira, 30 de Dezembro de 1859

1862
(92) PRECISA-SE de uma boa cosinheira na rua/ do Rosario n.59, casa do cabellereiro.
Quarta-feira, 8 de Janeiro de 1862
(93) N’ESTA TYPOGRAPHIA se dirá quem pre-/cisa de uma boa ama, livre ou escrava, moça/
Sem vícios, e com leite de poucos dias ou/ mezes. E porque se paga bem, exige-se que/ seja
em tudo perfeito.
Quarta-feira, 15 de Janeiro de 1862
(94) COSINHEIRA. //Precisa-se de uma perfeita cosinheira de forno/ e fogão, que seja de
bons costumes, morigera-/da e fiel, pois que é para casa de família: não/ se duvidará pagar
bem sendo perfeita em tudo./ Quem tiver algumas nestas circunstâncias diri/-ja-se á rua
Alegre n.14 que achará com quem/ tratar.
Sexta-feira, 17 de Janeiro de 1862
(95) CONVIDA-SE trabalhadores para o serviço da/ Serra de Santos com o jornal de 2$000
por dia./ Os trabalhadores estão á secco, mas dá-se 800 rs/ diários para um cosinheiro e
rancho também;/ quando se apresentem em número de 10 para/ cima.
Terca-feira, 21 de Janeiro de 1862
(96) Precisa-se de um caixeiro na rua do Rozário/n.50 casa de perfumaria.
Domingo, 25 de Janeiro de 1862

(97) TRABALHADORES.// Uma sociedade que tomou por empreitada,/ uma grande porção de
extensão de linha ferrea,/ necessita de trabalhadores./ Na rua da Gloria n.22, se farao os
contractos,/ devendo os interessados apresentarem-se alli até/ domingo a tarde, pois que na
segunda-feira de-/vem seguir para seu destino./ Previne-se que as despesas da viagem, até
ao/ logar do serviço será feita á custa da sociedade,/ e que esta pagará maior salário que
qualquer dos/ outros impreiteiros.
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 1862
(98) PRECISA-SE de uma pessoa que se encarre-/gue de cobranças dentro da cidade, dando
fiador/ trata-se na rua do Rosário n.13.
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 1862
(99) Na casa de pasto da rua do Quartel n.38,/ precisa-se de um cosinheiro; quem estiver no
cá-/zo dirija-se á mesma casa.
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 1862
(100) Precisa-se de um caixeiro na rua do Rozario/ n;50 casa de perfumaria.
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 1862
(101) Precisa-se de uma ama de Leite, para/ acabar de criar uma criança forra ou ca-/cativa,
nos quatro cantos nos baixos do/ collegio de meninas
Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 1862
(102) PRECISA-SE DE dous moços para vender pão/ em cargueiro, paga-se bom ordenado.
Para/ tratar na padaria do Braz com Matheus Fermino/ Rames na mesma padaria.
Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 1862
(103) Attenção// Precisa-se d’uma ama de leite á tratar na la-/deira da Tabatinguera n.22.
Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 1862
(104) SAPATEIROS. //Na rua Municipal, loja de sapateiro, precisa-se de um ou dous officiaes
de sapateiro, e uma/ escrava que saiba lavar e emgommar roupas.
Terça-feira, 25 de Fevereiro de 1862
(105) Muita Attenção. //Na casa de pasto da rua do Quartel n.38,/ precisa-se de um caixeiro
que tenha bastante/ prática
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 1862
(106) PRECISA-SE de um bom cosinheiro para/ uma casa particular no campo dos Curro/
sobrado.
Quarta-feira, 5 de Março de 1862
(107) AMA DE LEITE. //Na rua das Flores n.˚42, precisa-se de uma/ quer seja captiva ou
liberta

Domingo, 16 de Março de 1862
(108) PRECISA-SE de um moço portuguêz de 10 á/ 12 annos de idade para caixeiro de uma
casa/ de negócio de fazendas na rua Direita n.24
Terça-feira, 18 de Março de 1862
(109) Na rua direita n. 25, casa de negócio, pre/cisa-se de um moço portuguez para
caixeiro, e na mesma casa tem folhinhas deste ano á 240/ rs, e de porta a 160 rs.
Quinta-feira, 27 de Março de 1862
(110) Precisa-se no Hotel Paulistano, rua de S./ Bento n.˚35 de dous criados brancos ou de
côr,/ para os serviços interno e externo do mesmo hotel.
Segunda-feira, 12 de Maio de 1862
(111) HOTEL DE ITALIA// Preciza-se de uma pessoa livre ou es-/crava que entenda de
serviço de cosinha; não se duvida pagar bem;
Segunda-feira, 12 de Maio de 1862
(112) COSINHEIRA.// Na rua do Rosário n.13 precisa-se d’uma co/sinheira escrava ou livre.
Sabbado, 31 de maio de 1862
(113) No armazém na rua de S. Bento n. 25 pre-/cisa-se de um pequeno de 12 a 14 annos
para/ caixeiro que tenha alguma prática de mo/lhados.
Sexta-feira, 6 de Junho de 1862
(114) COSINHEIRO. //Precisa-se de um cosinheiro no Hotel Palm,/ homem ou mulher, com
tanto que seja apto/ para todo o serviço de sua profissão: paga-se/ bem.
Quinta-feira, 26 de Junho de 1862
(115) PRECISA-SE no Bráz de uma pessoa,/ que saiba plantar hortalices, capim etc./ Dão-se
instrumentos necessários, e/ paga-se bem, sendo pessoa que entenda de/ todos os trabalhos
próprios da cultura de/ uma chacara (que não tem grande exten-/são de terrenos. //Quem
quizer-se contractar-se falle com/ o sr. Luiz Pinto – no largo de Sé, casa pro/xima à igreja de
S.Pedro.
Sabbado, 5 de Junho de 1862
(116) PRECISA-SE de um pequeno para caixeiro/ de molhados na rua do Commercio n.25
Quarta-feira, 13 de Agosto de 1862
(117) PRECISA-SE de oito ou nove contos de rs./ a um por cento, e dá-se hypotheca em
bens de raiz; quem quizer dar nesta typographia se dirá/ com quem deve tratar.
Quarta-feira, 13 de Agosto de 1862

(118) PRECISA-SE de uma pessoa que se acha ha/bilitada para o serviço de forno de padaria
Quinta-feira, 14 de Agosto de 1862
(119) Precisa-se no Hotel Paulistano rua de/ Bento n.35 de uma pessoa livre ou captivo/
para levar comida para fóra.
Sexta-feira, 12 de Setembro de 1862
(120) Precisa-se saber a residência da sra. Dona Maria/ Barbosa da Conceição Pinto Ribeiro,
para se/ lhe entregar uma carta na rua Direita n. 43/loja.
Terça-feira, 7 de Outubro de 1862
(121) Precisa-se de uma cozinheira na rua do Com-/mercio n.12, padaria.
Terça-feira, 7 de Outubro de 1862
(122) PRECISA-SE contractar uma allemã que seja/ boa lavadeira, e sem vícios, nesta
typographia/ se dirá quem quer.
Terça-feira, 14 de Outubro de 1862
(123) HOTEL DE EUROPA. // Precisa-se de um copeiro.
Quarta-feira, 22 de Outubro de 1862
(124) AMA DE LEITE. //Precisa-se de uma de leite; não duvida/ pagar-se bem. Para
informações nesta typo/graphia.
Domingo, 26 de Outubro de 1862
(125) ATTENÇÃO. // Precisa-se d´uma senhora de idade, e de/ conducta para tomar conta
d’uma casa de/ família. Para informações na rua das Ca-/sinhas n.4.
Sabbado, 14 de Novembro de 1862
(126) ATTENÇÃO. // participa-se ao respeitável público desta ca-/pital que acaba de se abrir
uma fábrica de/ selios de todas as qualidades assim como de/ todo o mais quanto pertence a
este ramo de ne-/gocio e que tudo se vende por preço mais com-modo do que em outra
qualquer parte, afian-/ça-se a boa qualidade de todos os generos na/ rua de S. Bento n. 15,
também na encarregão de/ qualquer encommenda ou concertos.
Sabbado, 14 de Novembro de 1862
(127) Attenção. // Precisa-se de uma boa cosinheira para casa/ de pouca familia, e que sirva
também para o ser-/viço ordinário de casa, que não se duvida pagar/ bem. // Nesta
typographia
Quinta-feira, 27 de Novembro de 1862
(128) Bom emprego. // Precisa-se no collegio Altheneo Paulistano/ de um homem que tenha
mais de 25 annos de/ idade, com capacidade para exercer o cargo de/ velador. Para tratar
no mesmo collegio até as/ 9 horas da manhã, e das 2 as 4 da tarde

Domingo, 7 de Dezembro de 1862
(129) GRANDE RESTAURANTE DE PARIS. // RUA DE SÃO BENTO N. 84. // Neste
estabelecimento precisa-se de ser-/vente para a cosinha, e de uma caixeira para o/ balcão.
Terça-Feira, 16 de Dezembro de 1862

1863
(130) Precisa-se de um moleque de quatorze a/ dezesseis annos que [seja entelligente para/
serviço de casa, no becco da Lapa casa de/ bilhares.
Quinta-feira, 8 de Janeiro de 1863
(131) PRECISA-SE de um caixeiro que tenha pra-/ticas de seccos e molhados, para tratar na
rua/ do Ouvidor n.16
Quinta-feira, 8 de Janeiro de 1863
(132) HOTEL DE EUROPA. //Precisa-se de um bom copeiro no hotel de/ Europa.
Sexta-feira, 16 de Janeiro de 1863
(133) Attenção. //Charles Raunier alfaiate estabelecido nesta/ cidade, precisa de oficciaes
para trabalhar em/ obras miudas, a dirigirem-se a rua Direita n.12/ defrente à balica.
Sexta-feira, 23 de Janeiro de 1863
(134) Precisa-se de um caixeiro no café e bilhares/ do becco da Lapa canto da rua de S. José
Quarta-feira, 28 de Janeiro de 1863
(135) COSINHEIRA. // Precisa-se de uma cosinheira na rua de São/ Bento n.88, armazém,
forra ou captiva, é in-/diferente, com tanto que seja abonada.
Sexta-feira, 30 de Janeiro de 1863
(136) Precisa-se uma cosinheira forra/ ou captiva, na rua do Ouvidor n. 3
Sabbado, 31 de Janeiro de 1863
(137) PRECISA-SE de um caixeiro para fora da/ cidade, para loja de fazendas, que tenha AL/guma pratica deste negocio, e de escripturação/ do mesmo. Nesta typographia se dirá com/
quem deve tratar.
Sabbado, 31 de Janeiro de 1863
(138) Precisa-se de um official de seleiro para/ a villa de Atibaia paga-se um bom salario/
quem lhe convier queira dirigir-se á rua do/ Rosario n.60 loja de selaria e couros do/ sr.
Bernardo Rostaicher para tratar.
Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 1863

(139) Forneiro. // Precisa-se de um na padaria da rua do Commercio n.12, que seja, perito
na sua arte, paga-/se bom sallario.
Terça-feira, 21 de Fevereiro de 1863
(140) Precisa-se de um homem bom entendedor de chacara,/ que saiba plantar arvoredo, e
toda a qualidade de ortaliça, e/ dirigir todo e qualquer serviço na mesma, tendo á sua dis/posição escravas para isso, quem estiver nessas circunstan/cias não se duvida pagar bem,
prefere-se allemão, ou das ilhas, e mesmo da província de Minho, sendo solteiro Para/
tractar na rua do Jogo da Bolla n.4
Terça-feira, 24 de Março de 1863
(141) Precisa-se de um menino que saiba ler, escrever e contar,/ para ser empregado fora
da cidade. Para tratar rua do/ Commercio n.26 sobrado.
Quinta-feira, 2 de Abril de 1863
(142) Tratão-se trabalhadores para a estrada de ferro de S./ Paulo a Jundyahy: na rua da
Constituição n.9
Terça-feira, 7 de Abril de 1863
(143) COSINHEIRO. // Precisa-se de uma cosinheira ou co-/sinheiro no largo Sé n.1
Sexta-feira, 10 de Abril de 1863
(144) PRECISA-SE de uma ama de leite, não tendo filho/ e que seja de boa conducta, que
seja escrava ou forra,/ na rua Direita n. 45, loja de fazendas.
Domingo, 5 de Maio de 1863
(145) Attenção.// Precisa-se de officiaes de alfaiate de obra grande na tra-/vessa do Collegio
n.11
Quinta-feira, 2 de Julho de 1863
(146) Cosinheira. //Precisa-se de uma cosinheira na rua do Rosario n./ 59
Sabbado, 18 de Julho de 1863
(147) PRECISA-SE de boas costureiras na rua da Boa/ Morte n.28
Domingo, 26 de Julho de 1863
(148) Rua do Rosario n. 32. // Precisa-se de boas costureiras e de uma rapariga para/
serviço de casa.
Domingo, 2 de Agosto de 1863
(149) COSINHEIRA.// Precisa-se de uma cosinheira na rua do Rosario n 59.
Sabbado, 15 de Agosto de 1863

(150) CRIADO. // Precisa-se de um criado na rua da Boa Vista n. 21.
Sexta-feira, 21 de Agosto de 1863
(151) Hotel de Europa. //Precisa-se de um criado, prefere-se um captivo
Sexta-feira, 21 de Agosto de 1863
(152) PRECISA-SE de pedreiros, cavouqueiros e trabalhadores/ para trabalhar nas pontes na
estrada desta cidade e Penha;/ para tratar na rua Nova de S.José n 41, ou no Hotel de/
Hilario, com Antonio Teixeira Marinho.
Sexta-feira, 21 de Agosto de 1863
(153) CRIADO. //No grande empório de luz, rua do Rosário/ 37 precisa-se de um criado que
dê fiador de/ sua conducta.
Quarta-feira, 23 de Setembro de 1863
(154) Precisa-se de uma boa cozinheira na rua Direita n./37, loja de joias.
Quarta-feira, 30 de Setembro de 1863
(155) Caixeiro. // Precisa-se de um cacheiro para a officina photogra-. //phica de Perestrelo
da Camara na rua de S.Bento n.81. Paga-se bem.
Quarta-feira, 14 de Outubro de 1863
(156) Costureiras. // Em casa de M.me Pruvot, rua do Rosário/ n.37, precisam-se de
costureiras.
Quarta-feira, 4 de Novembro de 1863
(157) Na rua do Ouvidor n.17 precisa-se d’uma rapariga/ para o serviço de casa.
Sexta-feira, 13 de Novembro de 1863
(158) PRECIZA-SE de officiaes de carpinteiro e mar/ cineiro, na rua de S. Gonsalo n.15
Sabbado, 12 de Dezembro de 1863
_______________________________
1864
(159) PRECISA-SE de uma pessoa que saiba cosinhar, en-/ gommar, e tratar da casa de
uma pessoa só. Para tra-/tar na rua Municipal, casa do snr. José, mestre pedrei/ro. Na
mesma precisa-se alugar uma casa dentro da/ cidade, e que tenha pelo menos cinco
commodos, e/ quintal grande
Sabbado, 13 de Fevereiro de 1864

(160) PRECISA-SE de uma creada livre ou escrava que,/ saiba cozer e cozinhar: outro sim de
um creado de 12/ para 14 annos, quem se achar nessas condições dirija/-se ao hotêl das
Quatro Nações.
Domingo, 6 de Março de 1864
(161) PRECISA-SE contractar um moço intelligente de 12/ annos para cima, para aprender o
officio de pintor de/ casas, lettras, e decoração; para tractar no Tivoly Pau-/listano
Terça-feira, 12 de Abril de 1864
(162) Preciza-se de um jardineiro hábil, e de boa / conducta, para tratar na rua do Rosario
n.52
Domingo,17 de Abril de 1864
(163) AMA. // Precisa-se de uma ama de leite na rua S. Bento n.58.
Quarta-feira, 20 de Abril de 1864
(164) PRECISA-SE de uma ama branca, ou mulata, sadia,/ que tenha boa conducta e
bastante leite. Para tratar/ na rua da Boa Vista n.52 com Manoel Rodrigues Jor-/dão.
Quarta-feira, 11 de Maio de 1864
(165) PRECISA-SE de um bom cozinheiro na hospedaria do/ Caçador na rua da Esperança
n.8 e tambem de um caixeiro.
Quarta-feira, 11 de Maio de 1864
(166) COSINHEIRO. // Precisa-se de um cosinheiro, livre ou escravo na,/ confeitaria do Leão,
rua do Commercio.
Sexta-feira, 10 de junho de 1864
(167) PADEIRO. // Precisa-se de um bom mestre padeiro que aeja per-/feito na sua arte.
Para tratar na rua de S. Bento/ n.59, em casa do sr. José Tavares Santiago das 10/ horas ao
meio dia.
Quarta-feira, 15 de Junho de 1864
(168) PRECISA-SE. // De um caixeiro de 12 a 16 annos com pratica de sec-/cos e molhados
que dê fiador de sua conducta para tra-/tar na rua do Commercio n.20.
Terça-feira, 5 de julho de 1864
(169) ATTENÇÃO// Precisa-se uma cosinheira que seja idosa; na rua/ da Quitanda n.19.
Quarta-feira, 20 de Julho de 1864
(170) PRECISA-SE de um aprendiz que tenha a idade de/ 14 annos para mais, seja de que
nacionalidade for, na. rua de S. José n.42 A.
Quarta-feira, 17 de Agosto de 1864

(171) PRECISA-SE de uma moça allemã para fazer compa-/nhia a uma senhora em um
negocio de molhados. Na/ rua do Commercio, casa contigua ao prédio que se está/
edificando.
Terça-feira, 6 de Setembro de 1864
(172) AMA. // Necessita-se de uma ama com/ abundante leite e que não tenha/ filho, na rua
do Commercio n.13/ Confeitaria. Paga-se bem.
Quinta-feira 8 de Setembro de 1864
(173) BARBEIRO. // Precisa-se de um bom official de barbeiro na rua do/ Commercio n.39 A.
Quinta-feira 8 de Setembro de 1864
(174) CAMARADA. //Precisa-se de um camarada para qualquer serviço, que affiance sua
conducta; quem quizer dirija-se á rua/ de S. Bento n.76
Quinta-feira 8 de Setembro de 1864
(175) Na rua de S. Bento n. 12 precisa-se de costureiras,/ assim como de engommadeiras, e
cosinheiras
Terça-feira, 20 de Setembro de 1864
(176) PRECIZA-SE de um jardineiro para tratar na chaca-/ra do sr. Loskielli, no Braz.
Terça-feira, 4 de Outubro de 1864
(177) Precisa-se de uma boa ama de leite no/ pateo de S. Francisco n.18
Sabbado, 15 de Outubro de 1864

