AVISO AOS SRS. PAIS OE FAMILIA DA CIDADE DE NITHEROHY. A 7 de
'aneiro, Raoux, capitão francez, cavalleiro da Legião de Honra, tornará a abrir o
ieu collegio, e ensinará, corno d'antes, a língua francesa grammatícalmente, assim .
corno a língua portugueza, arithmetica segundo Bezour, e a geographia; os sabbados
.erão destinados à leitura dos melhores autores sobre a moral christã, a historia
:anto antiga corno moderna, a mithologia, etc. O mesmo continuará a dar lições
le frances, em casa, das 6 às 8 horas da manhã; e das 3 às 8 da tarde, em casa ou
:ota della, (JOmaldó Comérêlo, 04/01/1839, p~4 - grifo meu):Ql)EM precizar de huma S~. Branca, para ensinar algumas meninas a ler, escrever,
contar, coser, bordar,' marcar e cortar, ou mesmo para tomar conta de alguma
casa' de pouca família, que para' tudo tem as propensões necessárias, dirija-se a
estatypographía que se lhe dirá quem .pretende arranjar-se. Uornal,do Comércio,
. 14/01/1839, p. 4). .
PROFESso'R por casaspertícularesoucollegíos, a~ossexos.defrancez
pratica
e theorkaR'rel'ltc!,' portugees, geO~hia.
desenho, arithmetica e cáIligrapbia; dirijã&se '1\. k A, A este escrtptorio. (JOrnal do Cométdo~ 02/CYl/í849~p. 4).
.
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PRECISA-SEde um homem de boa conducta, e que esteja habilirado-para ensinar
a meninos primeiras letras e latim, em uma fazenda no .munícfpio de Vassouras;
para tratar, dirijão-se á rua dos Pescadores n. 30. Uornal do Comércio, 30/01/
1849, p..4 - grifo meu).

RECISA-SE de uma senhora estrangeira, capaz, em estado de ensinaringlez, francez,
ano, canto e desenho, para concluir a educação de uma menina em uma das fazendas'
esta província. Dirijão-se por cartas fechadas com sobrescripto n na r:ypographia
) Jornal do Commercio. Uorital do Comércio, 25/01/1849, p. 4 - grifo meu) ..
Uma senhora estrangeira, com habilitações, dispondo ainda de algumas horas,
offerece-se para leccionar .por casas particulateso íngler, franeez, portuguea e piano,
( ..) na rua da Assembléian. 78. U~.~oC6mércio,
04/01/1869,p.
2}~
._- -------_.
P~qFES~qR,:UmprofessBr
casado: que dá fiador á sua conducta, se propõe a
ensinar, em casa de família, o portuguez, latim, francez, musica e piano; quem de
seu,p~~~i~o precisar d\r-ij~-s~ para informar á rua Sete de setembro o. 1 A Uornal
do Comtrci~, 30/01/1869, p. 3).
.
.
PROFESSOR, Um professor habilitado, bacharel em letras pétauni~ersid~de de
. França, offerece-se para ensinar em umcollegío ou em urna ~
p~nic\llar,das 8
. as 10-hooIsda manhã, além da Iíngua fi:;iae~ geographia, hjStóriá e.mathematícas
-elementases, carta na rua do Ouvidor n.' 102, casa de jF.DOmere. Uomaldo
Comércio; ~1/18$9.·p.
3}..
Qualquer pessoa de mais. de 40 ann?s de idade, que tenha boa letra, queira e
possa encarregar-se de ensinar primeiras letras a alguns meninos de huma família
moradora de serra acima, podendo dar boas informações de'sua conducta, queira
dirigir-se ao campo de S. Christovão n, 8, para tratar. UOrnaI·do Comércíc,
.18/01/1839, p. 4}.
,.
PRECISA-SE para urna fazenda de' primeira ordem, distante 8 horas da côrte, pela
estrada de ferro, de uma professora de inglcz, francer, música (canto e piano)
litteratura, etc.: 'exige-se independência de marido, filhos, irmiios,etc.,"e.que dê
abono de sua capacidade moral, não se duvidando f~erpar!ido:van~joso;
deixem
carta neste escriptorio aS. Uornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4};
PROFESSORA. Uma senhora habilitada, com carta dainstrucção publica para
leccionar as matértasseguintes: portuguez e francez, piano, trabalhos 'de agulha
e bordados, offereces~uspr~timos
paraleccionar em casas particulares ou em
:ollegíos;quem
precisar deixe carta fechada com as iniciaes i; T., áiu~ di
Quitanda n, 65, loja de chapéos,. onde por obsequio se recebe. Uornal dO'.
Comércio, 09/01/i879, P.' 4).
-"-" -. .._ - -.. '. PROFESsoRA pata uma fazenda pertO-da corte; Precísa-se dEi-utiaa ~hora'páia
ensinar a quatro meninas ~~~
de.~
e topar piaOO.,páia:pque· nãO Se
'duvida ~r bom partidQ; quem'estiw nestas círcunstânclas dirip'~árÜa Direita
n, 41. ()ômal~ C~~I8/0tii859.
p.J)~ . .'
.: ','" .<'
.
.
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. UMA serrhoraestrangeíra, professora de-piano e canto, sabendo grammatícalmente
tngler, francer e portugner, geographia; história, desenho.Bordar, etc. deseja' achar
Llmâ casa de farollia para educar as suas filhas. Não duvida ir para fora; dirijão-se
em cana fechada -a esta rypogÍ'aphia com as iniciaes A. C. ou annuncie por esta.
rolha. Uomal do Cornlrcio, 04/01/1849, p. 3).
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