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E X P E O I E N T E O E S E TE M U 1\ O. 

Despachos em requerimenlos. 

---r:::-
Zeferino dr Souza Sarmento, guarda n;l

cional do batalhão de arlilheria da capilill 
pede despen a rlo serviço da mesllIa guarda 
!JOr ser illspector rle quarleirão -- N;io trm 
lugar o que relluer elll vista. da inrorma('üo 
dos respectivos commandanles. 

. Laurenço ｊｯｳｾ＠ da llocha, cabo da COIll
panhia de policia pede um mcz. de ｬｩｲ ･ ｮｾ｡＠

de favor para ir aO Rio "" ',r 1 ijl; 
sua saude -- Concedo ｕｾｉＡ Ｌ ｉＷｦ［＠ ..... _-.,. ...... 
necli \'0 ..soldI.L 

ｾｉ｡ｲｩ｡＠ Leopoldina 
interi na de primeiras 
ttaj ahy pedo trez mezes 
cimento, deixando em 
Maria Eurruzina de ｾｬｩｲ＠ n.. do [luf 

mezes, passo-se-lhe a liconça com or
denado deixando pessoa habililada pnra cn-
sinar. 

--10-
O padre Benjam im Ca' valho de Oliveira 

pede 5 bl:leus de terrenos do malinha lia 
I ua do sacco da citlade de S, FI 3ncbco pa
ra edilicar ullla morada de ｣｡ｾ｡＠ -- Fcila a 
modificação e aval iação pa 'o-se-lho o li
llllo, 

José Peroira Liberalo petlo por arora
monlo o terreno do marinha occupado pe!.1 
sua casa de sobrado na rU:l da carioca, da 
cidade tle S. Francisco, bem a,si 111 mais I:; 
brôças para o mar incluindo o I:;\cs -- Fei
t.t a a valiu<:ào, e mcdição ｰｊｳＬ ･ﾷｳ･Ｍ ｬｨ ｾ＠ li 
tulo do lerreno em que c,:tá cúilicada a C;ha. 

--10--
A'lhczouraria N. 357 -- ｾＱＬｬｮ､［ｊｉｉｴｬｯ＠ pa

gnr a Lobo & C.' a quulltia (,O 620'000, 
de madeira,: yendiúns para a oura do ｾｲｩＯＩ｡ﾭ
zem do depozilo de caryào, 

Communicou-se <lO c ｰｩｾｩｯ＠ do pOltO em 
re'po lu {) oIIicio 11. 2\ datado de fi 
du corr 01 

Oito l. 
quo aS lerras Ilue pretende omprar Ju • 
A n tollJO d'O!i\ eira. cUJa pclt "o !'l' ne!! 
ucham-se DO ｬｯｾｾｲ＠ deoomíoad fu Illh,\ 
c distanle da cidade de S. José uma legotl 
pouco mais ou menos. 

Ao juiz de direito lia comarca da capital-
Communicando-Ihe /ícar scien tc pele seo 
ollicio de 2:2 de agosto ｰｲｯｾｩｭｯ＠ pmado, de 
não ter-se apresentcldo durante u ･ｳｰ｡ｾｯ＠ do 

60 dias pes,ooa alguma que requeresso o of
tido !lo esclhão plÍ\'atho tio Jllry ce:-,ccll
!,ões crimes, e q lIe 01'1)('11;'11',1 que o conti
nuassc a senir o ･ｾ｣ｲￍｬ￼ｯ＠ Virlal Pedro de 
Moraes, pOI s. s. intOl inamcnte nomeado. 

Ao delrgado 00 director das lerras pu
blicas -- I\cmellelluo a fcria do, trabalha
dores da c' lrada dn colollin n. Franci ta 
prOl incia do Parall ;'1 . pJrtcllcente ao mez de 
dezembro, que o dil celor , por sco procu
rador dedal a e"lar eme ndada. 

ｃｯｲｮｭｵｬｬｩ｣Ｈｪ｜ｬＭｾＨＧ＠ no dirl'ctor da colon 
em rcopo:la ao seo ofFciu !le 7 do correlltc. 

Idem I\erneltendo a rei ia e conta ､ｾ＠ <lc;;
I)eza da ohra lLt (',t, aI!, da colun ia D, Fran
cisca á prol incia Lio PJraná, perlJncellte 
ao mez de ';;0'-(0 pt'o\imo passado. 

Communiroll-<" 'Ir __ r. 
li' 7 (, ('for'r"''''': 

A administrarüo ua fazendJ prol'incialn. 
2i 7 -- ｾｉ｡ｮ､｡ｬｬ､ｯ＠ p"gar ao capitão cornman
danle da rorça pol icial José Sih'eira de Sou
Za Junior a qUillltia lle 7SillO reis, de ob
jeclos comprados para o seniro o armamCI\. 
lo da dila fOi ça. • 

• 
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Ao ag ntc do .. I apore' dO;1 ort05--}Ian
dando dar uma pJ,"Jgem ele conl cz ao ｾｕｩｬｬＧﾭ
da policiJI Carlo. 'Ial ia Lope:;, Ilue m ,a
I iço ｾｴＧｧｬｬ･＠ para '. Fr,ln ·i-co. 

Ao juiz municipal ,Ie Porlo TI ＱｉＰＭＭｄｾﾭ
clarando-Ih' que eOI],.I.ln!lo á I're:-idencia 
por repl c- 1I1Jetio do juiZ de (In ｭｩｬｾ＠ 1"1.1-
do tia IlIlvl'llia' do Sr. Bom J l',IIS dos Mili
cto-. Cul roboraela por commun:ca"ilo d,1 
eamara municipal da I iIlJ , que a lrrz an
no, uJo tem funcciouado o con"elho muni
cipal de reeur"o , ('limo tletermina o capilu
)} 3 o do tilulo 1. o da lei re(;lIlamentar 
ddselcirões de 19 de ago'to de 1 .Hi; cum
pre que '. me. ,em cumprimenlo <lo' aI IZI1'; 
11<. !l t, I' 1 t 'I de li de junho, e 20 tle a,.:o-lo 
<le 1 ｾＧｪＮ＠ e n. lU ele:!7 de abril de J }9. 
cOOJO o que inlmell!31amente os lIlili Illem
bro' para rtue funccione o respeclivo I'on
elho. e tnforme quae,o mOlÍlo·ule nJo ter 

<la .ua plde cUlllprido o que a IlICSllJ lei 
lhe determina. 

.-\0 JUIz I!epn mai- lotado d, ff(·gllesi.1 
ti, S"lIhor BOal J u - do, Amiclo dI' Por
to 131'110. 

Accu"an lo a recepr5.o do Ｍｾｯ＠ omcio ele :}, 
de ago,lo Ilro\imo pa-,ado . represt'nlandu 
t'Onlla a oldem da pr sitl lIeia tle Hl d\! ｭｾＧﾭ
mo mOl. 'lU lhe delcr mina, que proertla 
II'C>oa frrl!lIe-ia á ｬ･ｩｾ￣ｯ＠ 11.Ira Icrcadore d.1 
camar:. municip.\\ do IIlJlO municipio lI!! /l,I
jah • e d clarando Dãu dar a ella rumpl i
mento, por enlender nulla e u'l'. ,,-il <I ás 
JI-po-içõe lega ; 1. o ur ,,'r plincipia 
con lilutional. que nem um tida dão (01\ le 
_Cf olJri!wlo a faz!'r. ou deÍ\:lr d" fizer COu
:',1 al"ulII.I ｾ｣＠ não ｾ＠ \ Irl c1 lei; 1. o 

<I uc a lei de 19 tle aoo-to I:C I ',6, e a- 111"
truccõe. de :l8 de junho de 1 {(l, nã\! uhri
"dlll'CSSC J'lÍlO a fazer eleirão de ｴ｡ｭｩｊｲ｡ｾ＠
r.\Unici pac ,quc não for de" ｭｵｮｩｲｩｰｩｾＺ＠
3_ o quc para _c prorcder 'Iualquel' clciçrw 
lia furma da cilalla ki, é ncc ｾＮｈｩｯ＠ II IH) a 
qualificaçiio do volanle tio re"peclivo II1U
nicipio "C ache complela e ｉｴＧｾ､ｬ Ｚ＠ i. c qur 
a- qualificaçõc do' 1'01.1nlP: tI,, - e lIlunicl
pio, indU-li e o 11010 de lIajahy, nj,1l e,lão 

t 
compicta5 c Icgaet, por n:io e ba\'cr alú h()
je dado C\CCllr5.o às di'po,içõe do artigo 33 
(' ｾｬＧｧｵｩｮｬ｣ｳ＠ d.l cilatla lei de 19 de a"08to 
｣Ｑｾ＠ 18i6 • á Irez annos a c-ta p.l rle. COII
-iJerantl.lllue e,; ;t reprc - otação e dUliuas. 
protcuelll li I má iulelligcllcia que s, mc. <lá 
a Il'i, e da ignorancia tla ' tlrei õe.dogol'er
no ｉｬｉｬｰｾｬｬ｡ｬ＠ Ú erra da malel ia • ｲ･ｾｰｯｮ､ｯﾭ
Ih quan:o ao I. o c 2. o pontos, que com 
lJuanlu seja Jllluido o principio con -litud
onal , é in(('lr,lmento crronca , c não cahida 
a applic;;r:.o que dcll k: ao caso, porquol 
em I Irlude da mesmu h'r uo eleicõcs e dil
Ileci'lH', do !l0\'erno illlJlcnal , o Juiz de paz 
de um" p.\rOchL.1 que comp rehen<lc lpl
I ilorlO de UOUS lIlulliclpios lem de presidir 
e proceMr ｾ＠ elciçüe de I crc<luor os, que 
ut'lIa -o delwcm faz<,r para os dous munl
cipio.;. ComlJino,.. me. o- artigos _, 39, c 
93 d,1 ｉｾｩ＠ tle 1. 9 tle ago,lo de t IWi, o a de
ci,i " rm I), aliso-n . 136 tle 21 tio dezem
hro dr t io, decrelo u. í O de 2i de ou
luo'o cle 1 '16, alho' n J 9 e 20 de 20 do 
rCI(')"('IIO de IRl:7, (' ICláquelJuando uma 
jllruclll:l cOI1l(lrehende lerl ilurio de oulra • 
JlII'-ide o jlllZ de paz d" p1rocbia ás elci
I ill''' que '0 !iterem para UUl e outro nlll
Ili"II'IO, lomanuo a !111'sa p.lrochiill em sc
JI,.lI'Jdll as h,!a. e 1'0105 tlu; lolantes tio Ca
i! I OIlfllieiplQ. Ora compreheni!endo a ｰｾｲｯﾭ
"'1i,1 do Sf' uhJr Bom Jc,us dos 1ffiIClos ler
ntOrh\ do munici,lio de Porlo nello .' e do 
ｾｉｖ｜ＨＩ＠ c,eJIlu Ih:, Ilajahy. ciMO lira que o 
Jlfll elc paz. '!N,;a p 1I0chia prc-rde a eleiçilo 
U;IS fl(';;UC'I' - da 1I1e,OIil palochlu , mas rc
': 1.'111" em II "111'1'10 crleucenlc ao mllni-
('Jf'f' (lI.! It;t jO ｾＮ＠ :o .. , ｾ＠ ao..!. Ｈｾ＠ .. I(nr-

lo ,10 :1. o e I. c. que lI;io é rm.;io sulTici
til I .. ｰｾｲ｡＠ ｾ･＠ não rJIeclUilr a eleição, n5.o 
lI-r 11 "i lo I da I <,uni;,,) e le <lllIIO, ou ne _ 
Ir, 1111'110- lrpz anno' , tio cOII';"lho munici
(ial ·11' ('!'Cur-u ; pUI'f IU!' , ou d.l ... qualilicaçõ
ＨＧｾ＠ ｉｉ｣ｾｬｉｬｩ｡ｾ＠ Iwh Junla houlo recurso pa!'il 
o rO:l-c1b ll mUlllcll' .1I , ou nüo hOllle, rc
('111'0; ne,ll' uhllno ca,;o rnlellúe-se con
ｾｉｵｩ､ｾＮｾ＠ ｉｕＢｬｩｦｩ｣｡ ＨＧ ｾｯＬ＠ e Ilur ella .c proCClJe 
a ｲｬｴＧｬｾ｡ｯ＠ n,) primeIro ca ... o, procetle-se )leia 
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ullim1 qllalificaçâo conclolda ,---
Ia de 'Iue não houve recurso, OI 
\'e foram decodidos "elo oooselbo, 
COUreSStl s. me. eli le pelo meDOl 
lie,lÇão coocluida de usa. A III 
o' ｡ｬｩｾ＠ n. 168 de 28 de junbo, 
Ile 23 Ile julho de 18'8. E adllllClo.:t 
presidcocia em virlude dQ artip t!O 
lIe t9 de agosto, e avitlos I. T1 de 
julho de t UH , 130 de jlHlY dt 
de 111 de agosto de 1 W. llIlorisadll 
ritlir prol' isoriilmOll1e a """idas 
ÚS rlcic()cs ordellil ｾ＠ s. IRe. Q lua 

,abili.iil ,le,1) peua llleaeiooada 110 n. 
1. o do artigo .26 d. eilad .. lIi de 

ilgl)s lo, que em cumprimenlo da dita 
IIcm lia prr;;i denci,1 de 10 d apto ｮｲｾｯｷｬＮ ＢＧ［＠

passado procella á eleirão I'ara ｶ･ｲＧｦｉＴｉ Ｂｾ＠
da camal a municipal do D vo mUDlcl!lil. 
lt üj .. h) . 

A camara ele Porto Bello--Relnlllm": 
, lhe em ｲ ｣ｾ ｰ ｯｳ ｴ｡＠ aO s<,o olJicio de li do 

renle , copia do que ncs ta tala <liri81 
i/. <le paz mais ,"olado da paroohia do 
nhor Bum Jesus do:, arniClos; Ipndo .... _ 1...; 

de acrcsccnlar que não p6de deixar , _ 
lrilllhar 11 ca maril ｾ ｣ｲ＠ so brestado na 'UCI
rilO <la ordem da presielencia em virlude 
representaç<io <le um juiz <le paz quede 
tio il l"um se pôdc considerar legitimo 
decid i r ｾｯ｢ｲ･＠ ne.-.ocios elcitoraes ' e de ," , 
denar a eamara quo ｣ ｭｭ｣､ｩｩｬｬｾｭ･ｮｬ･＠ qllt 
esla receba • ｰｩｬｳｾ･＠ a dar cumprimello 
ｯｾ･ｭ＠ tia prc -idellcia tl e 1. 9 de alloslo .,.... 
\uno pa. ｾ＿ｴｬｯ＠ sob sua responsabilidade,. 
pnll'l ｦｬＬｾ･ＺＧｉｉｊＺｬｦｬ｡＠ no ｾｲｴｩｧｯ＠ 126 t.' D.). 
==----

o CRUZEIRO DO SUL. 
Segundo as ｵｬｬｩｭ ｡ｾ＠ nOlicias <la e,;rle é 

lo que o aclual Exm. Presirlente da Pro,ia
"iJ o Oro João JosÍ' Coutinho \'ai ser .. 
liluido na ｾ･ｬｭ ｩｬｬｩ ［ ｬｲ｡ ￣ ｯ＠ da Pro\'incia pelo 
Oro FranCISco C rIos Araujo Brusque, de-
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(a AssembWa 
Grande do Sol. 

Se muilo tem a D06IIi."'.1II 
do novo Presldel • ｾ＠ .. .... 
um dos oroameolot ela ta ..... dai 

leoui:adOl!, e um dOI maia 4i1&itldee ..... 
provincia de S. Pedro do St&I, ...... 

e nem jamais hemos de riSCIr da 1Ie
os beoelicios, que o EI4II. Sr. Dr 

. IIho 1e(l;a a SaDI4 Calilarioa. 
Fazemos a devida justiça 10 (IIO'erno do 

, e estamos certos de que o iIIustre ci-
• que vai deixar-nos e que portantos 
meroc('o a roallallça do Monarcha 

Presidente desla P ro\ ineia • st>rá de-
Ｇｦｩ､ｬ｜ｾＺｈｬ･＠ elllprega.(o em alguma outra im

. te eommiuio, onde possão como ell
nÓs serem aproveitados os ｳ･ｵｾ＠ lall'ntos 

recurso,; adminisilalivos. 
Um dia. mais tarde -- aquelles mesmos 

que eram os seus mais virulenlos Hdversu
rios saberão) fazer-lhe justiça. O Muro-- a 
historia. juiz imparcial--resgistr!ll'á a aelual 
administracão como uma tias mais ferleis. 

O Exm. 'pre;;idente -- tleixa um vacuo im
menso p,lra 3quelles, qur, allslrahinuo do 
funcionario , ｳｾ｢ｩ｡ｭ＠ apreciar as suas emi
nentes qualidades como particular, seja·lhe 
a sorle propicia-- e sai ua o p.liz SOl' grato 
aos seus relevantes serl iços --que nós Ca
lharinellses sempre aberemos lembrar com 
consideração e rcspcilo o nomcde S. E),.c. 

｣ｯｾｭｕｎｉｃＱｄｏＬ＠

o BAILE DA SOCIEDADE REGENEBAÇAÕ 
CA TRARINENSE, 

E' sobre maneira dificil o lrabalho , que nos 
proposcmos descrever em breve.; ｰｾｬ｡ｶｲ｡ ｳ Ｌ＠

UJlI faelo grandioso e patriolico, que em si abran· 
ge uma multiplicidade de outros ｮｾ＠ mais im
lima correlaçaõ-regist rar o aeto mais explen
dido e significativo que csla capilallem prescn
ciado, em justa celebraçaõ ao maior dia do 
Imperio Brasileiro: he na verdade uma ta-
refa penosa, que requeria para cabal descmpe

a penna doirada de um prevcligiado talento. 
Yalha porem o bom de,;ejo que no.> anima, qu
ｾｯ､ｯ＠ o resullado de.;la concisa1 exposiçaõ fique 
aqucm do fim proposto. 

Naõ ha hoje nesta Cidade do Deslerro quem 
a M.isteonia dl! Sociodade Regcnel'açaõ , 

aos ｯｨｪ･ｌＱＰｾ＠ philantropil·o.> da l'c,pci-

Ｑｉ Ｑ［［ｲ､｡ｬ､ｾｾ［ｾｾｾｾｾＧｉｾ＠ de lllte faz parte; imlituiçaó 
mcnle ItUlllallilaria , c quc cm lodos 

ponlos do globo coola Templos e Sacerdote;. 
memuros ､･Ｓｳｾ＠ Sociedade levados peios im

gcnoro-os ､･ｾＬ＠ fIóIlriolicos corações, 
l'eSllllvelr,ui ｳｯｬ･ｭｮｩｾ｡ｲ＠ com um grando baile o 

7 de Selembro, da mais grala recordaçaü, 
para sempre memorll\eI aos filho, da \erra 

Santa Cruz, em que o Imrcrador-Soldallo, 
..... '"UIl.ilO fundador da primJira mooarehia amo· 

. , soltou impavido do alio do Ipyranga o 
liberlador de I ndtprrtdencia ou lIorle ! 

o festejo , os ohreirOll. ,irluOlll filhos 
• melterafil hombrOll I ･ｾｉｉＬ＠ cll!l. 

por !'eu modo. c obtida do caQ1beiri&lllo 
E\nt. Pre.ideote da Provillcia a preeiza por-

, o cdif 0\ , r • OIIlI!I/Ou a ornar-
q\ t UI/e5. aü lltuve 

Ulí(· •• ｍｾｩｴｾ＠ In. I 3a posaholeI , em-

ｾｯ､ｩｭｬｯ＠ que 
os 

nwlera 
á yol..,. frente ao 
porlaó ｡｣｢ｮ｡Ｍｾ･＠ ilIuminada a 
ｧｾｺＬ＠ .bem como o paléo á fJIIlrada com lalllpeões 
coloridos. e coberlo de ｢｡ｯ､･ｩｲ｡ｾＬ＠ de arbuslos 
e Oore; collocadas sobre as balaustrada- lalcrac'. 
O fronlal da ('nlrada sU';\entna um limpano tri
ｾｮｧｵｬｾｲ＠ e 'ran'farcnlc, aonde \ ia-, e as armdi 
lmpcrlae"o qlla aP,Oiava-sc em qllilrlros l'e!' lan
guiares lixos aos pilare;;: ludo in 'ciramente il
luminado produzia dc ('crta distólnria maravi
Iho:lo eO'eito I 
l( Pelas 8 horas da noite o Exm. Sr. J're,idenlc 
da Provincia, acompanhadl4do seu Se,Tetario, e 
de lima com missão de membros d,l Socirdade 
ｈ･ ｧ･ ｮ ｣ ｾ｡￣ｯ＠ fez sua enlrada no LFeo, o que roi 
,mnunClado Jlor meio de gil'anrlola; c fú"uc:e,. 
A guard.', do portão, com posla de ａｰｲｾｮ､ｩｺ ｣ ［＠
MarmhCll'o<, preslou as ､･ｬｩ､｡ｾ＠ conlinencias ao 
mui digno Delegado do GOlemo Imperial , e a 
b;mda dc ｭｕＢｩＨＧｾ＠ do Deposilo C\C(' utou uma peça 
adequada. S. ｅｾＮ＠ rc ebido solcmncrucn,e pelos 
lilre 'lore3 do ｢ｾ､･Ｌ＠ dirigiu-se lo"!) [Jara a 'ala 
prm:;lpal, e co llocou-,e • e .. r lh. li .. , . ri
camente o roado. quc coul.i!abi o r c .. ｾ ｬ Ｎ＠

o SI'. D. Pedro 2. ' 
Esle salão, bem como 000IIf0 jqadM ara 

as quadrilhas e valçds, e t In .\lIa; ..... De Iri-
ｩｬｴｬｯｾｬｔ･Ｇｲｴ･Ｌ＠ atmnlla'ac . l'n, 
arandellas e serp.cntinos g 1IIde. p'lmorl <os 
espelhos. apropllauos <llIilllnh d"s \ oDl'r;, o o, 
horóes da lndepcnu rr,ci • RDtla rtI "lia <le 
(Jores naluraes, em fe;l t'S e em o \ IIS, 

tinas cor li nas e hngas b nbinella 113 Ｈｾ＠ .. na
cionaes, ｣ｯｮ｢ｩｮｾ､｡ｳ＠ de I ' . hil o (Jo
rão doirado ciluado no celltro do teelo entro lam
padari"s de cq,tal. Em frenle ao <Iocel nOla',,
se o transparcnte da figura u'Alllcrica, que COII

leniente on incuvcllÍentcmenle aprr,cntadll. nilO 
merecia por CN to a ccnsu :a que alguem inn'gi,) 
a aquella allcgoria ..... mas que hd que não le
nha sido censurado,e qual a cllusn que não lrnha 
clI I:onlradu ､ｯｬｲｾ｣ｬｯｲ･ｳ＠ 7 ... Corridas as cortina; 
de damasco \erde que feixalão n tl CCI I. o Exm. 
SI', Presidente soltou os \ivas e'"11pl'lonlrs que 
furão correspondilh,s com ･ｮｴｨｵｳｩｾ Ｌ ｬｩ｣ｯ＠ fcr"'r, 
assim como tambem o fui o <lado a S. Exc. pelu 
ｾｸｭＬ＠ Chefe tle Policia. 

Rompeo em scgnida a oreheslra collllcada no 
corelo por delraz do doccl. cOlllflosla d"s llata
Ihões L ' d' Artilheria da Guarda ｾｈ｣ｩｵｮ｡ｬ＠ C du 
Deposito, o aOligo,bcllo 11) mno da lndcpl'udcnda, 
｣ｵｪｾｳ＠ lelras forão cantadas. sob I iZÍlrll'OOlnçilo, 
por algunws senhoras distinclas, enloando 11 c')re 
oulras muitas senhoras e cavalheiru;, \' ari lO; 

senhores redlarão discursos e poesias. Ser,limos 
qllc a agilaçilo que reina\'a no salão nos im pr
di.se o go,lo de IIUI ir e apreciar todas ｣ｳＬ｡ｾ＠ pro
ducções dos nossos iIluslres p:) lricio,; 110lcm 
sem fazer injuslica a niogucm, ｌｬｾＬ＠ emus, como 
Iribulo I 'It.rclade declarar quo admiráruos as 
bellas sexlilhas do Sr. Df. Mafraa recitadas por 
rllo com "ida, elpreulo e motimonlo. Ou\in
do- as ficámOà arrebatados e o'uma especie de 
freMSi patriolico; toei .. I' nossas pala nas re
duzlrio-a I Q m esll'oodOlo - bravo - Esses 
Yfrsos.qaecorrem puhIIoados no Ar!JOl. Iocario 
a corda lalitIII do corllJlo Brasileiro! O discurso 
do Sr.caplllO F .. _ proaaaciado sem olfecta-

ela 
• •• IIacIJ::....pr1aI .. 

Ｚ ｾｾｾｾＺＺＮＺＺｾ｣ｭｯｷｓ＠ ｾＢ･ｭ＠- ....... prp-. 
rarlll tom. Jlll'1e nl • ｾ＠
era lumcleale, e par" .... 11 pales rar
mauü os qualro quadraclOl di odli.... A 01-
Irallrdlnarla aOoenda de tOO idadOl, o llDpor
!anlis,imo e gralo motivo do ble!o. a eoN2ia 
c ca\alberismo dos .'ncarrrgado lIeUe. I profll
SIlÓ doI Sl'f\ iço. c o coorurla\cl dos elcellen
lemeute f)fnrcidlls blllcquins, ludo concorre0 
para prulungar-se u baile alé ao alvorecer. 

ＱＧＮｬｳｾ｣ｭｯｳ＠ agora a uma lil:rira descripçaõ ria 
mai .. precisa decoraçaõ do baile, dessa bella gil
Irria de quadros naluracs, ｮｮｩｲｵｾ､ｯｳ＠ dessas \i
çosas florc, do jardim humano. que compocm o 
am3,el SOlO. 

E' materia dclicadi"ima, mas cumpre ser 
ｬｲ｡ｬ｡､ｾＬ＠ guardadas a; de' ida,; conlenicncias, por 
i<se que tanlo se pode feo ir innol'ellles sU,CCI'ti
bilidades c1cixall,lo-se de a con,ido'rar, como 10-
mando-a ,' m con,idcracão. A dificull(;1(le e,liJ em 
poder ｾｏｉｬＱ＠ juslcsa deseullar o que confiamos a 
fragil memO! ia, não f'o."uindo nos o dil ino cin
zel de Phidia" que exigia li debucho desse lar 
de fadas resplendenle 110 luz.!; , de ouru, e de bri
Ihanles. O Illundo ｣ｊＬ Ｇｾ ｡ｮｴ｣＠ es tala qunzi lodo 05-

lenlando UIII luxo di ,lunbranle. Rcal,ava enlre 
outras a phl sionomia, o gal bo de uma linda mo
rena, cum 'c;lido cór de ranna; sna graça e 
elcgnncid r'lri U1I \'3 no;; e, piritoi observadores. 
i\Jo leIO ella a formosura da e,lalua, Illas pos
, ue a da animação que sri prcI i1igiadas crealuras 
conhecem c sabem re\'elar. A par uclla, nesso 
ｲＭｭｾＬＬＸ＼Ｇ＠ ｾＢＢＢＬｾｾｉＬＬＬＬＬＬ＠ ... =-
formas graciosas ､ｾ＠ uma des>a. heldades - Ir
pos, cujas faces lelcmcnte enrubrecidas. seme
ｉｨ｡Ｇｾｯ＠ as pelalas odoriferas de fresca rosa. E' 
um anjo de formozura . Que a lerra se dignou bai
xar para unir seu do'liuo a um eote como ella 
sym(lu lhico-mnbo jlol'l'J!lrs aetate, Al-cadcs 

ambo - ambo;; na nór da idado - calhariocn
,cs ambos - E' uma des<as fermosuras raras 
por quem Rapbaol dcixára l"urnarina para ｴ･ｬＭｾ＠
flor modclo. por Quem Petarcha deixara Laura, 
Camôes a Cathari na e o mesmo Dizcco - sua 
:\Jari!ia , E' o bl'l lo ideal encarnado lia natureza 
e a ruja ' i,la li I'oela ｾ｡ｯｴ￡ｲ｡＠ u ,eu mel boI' ｨｬＧｭｾ＠
ｮｾＬ＠ loca ra o musico sua melhur ｳｾ＠ mphonia. Jun
lal -Ihe aos primore;; da nalureza a graça c goslo, 
que fornecc a pcrfciçilo da arte CO 'll scus 2dor
nos seduclul'c, e OilO halcrilllllCjar as IJuzis do 
pl'llphela. OrnaI a-a um lieo Icslitlo a \irgem 
de nobreza tôr de I) riu tle Ires folhos ｧｲ｡｣ｬｯｳｯｾ＠
com ｾｰ｡ｮｨ｡ｴｬｯｳ＠ do fila, da mesma cor. Branca 
glinalLla, cujas flores COlO gral}J <Ii,pJslas con
lra,lal ão com o negro' Ílo lIe sua longa madci
xa completaI a (l So'U rieo luilrlLr. Sobre,ahião 
igualmenle ｰｾｬ｡＠ bo' lcza e r1eganeia Ires Senho
ra,' rle loilellcs irmaüos, lIlas de dilferenles 
ｦｾｭｩｬｩ｡ｳ＠ : ben! poderiamos chamai-as as Ires 
graças - ｾ･ｮｨｵｬｬｬ｡＠ ddlas, em \'crdade, lioha a 
scI'crilladc dOIS I) pos gregos, rspecialmenlc oa 
altura ｬｬｬ｡ｾ＠ era u!lla ｦＢｲｬｵｮｾ＠ Ilão lel-a para pou
par-,nlls o lOl'cnrho dos senllmcnloi mais pbilao
IroplCOS, . tendo-a achis c Ilrovocanle gra
ça da gcnhlesa lIc ｾｵ｡ｳ＠ figuras, 

A uma dcltas parece0 applicavel os scguiu
Ics \ersos; 

_ ".". aquclte peito 
Nao se julga salisfeito; 
Punge-o secrelo pezar: 
Na lua croduli.lado 
Espera a felicidade. 
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na inlensa nccessitlade 
Quc a inda senle de amar. 

Fazia- e nola\'cl a enhora que lrazia um \CS

titio l'ór de \ inhn com babado de enreite' azue,. 
Seo curp.J c.belto e ca roo'o, sco olllilr domina
dor alr,lhi:1 o enlc\o. 

O Cl.lln rormolu não .c. ia Praxileles capuz 
､ｾ＠ moJl'IlJr anlro sup rior. Os oluares do. cu
rio 'o" are mpanha\ã.) o rko ｾ｣＾ｬｩｴｬｯ＠ tle cor 
cinzrn!a dJ um3 Senbora , cujo marido não 
daoca\'a. ｾｯ＠ scrnbLmlc era 11m cllmpo,lo do 
｣ｯ･ｲｧｩｾ＠ c doçura: nelle ha\Í3 tio anjo e d.a mu
Il1er, o que corrobora\'3 soas ge,to' e mO\lmco
to;; clpres·Í\os. DOIa ､ｊｭｾ＠ ｣ｉｾ＠ loilrte prelo C?U1 
bauados de \elludo, para mUllas desconhecida 
como rt'crm chegada, chamou a allenraõ geral, 
}l3rtkuldrlllcnle dançando a ｳ｣ｬｾｯｾｩｾｲｨ＠ : seria im
IIlJ»ÍlcI razcl-o cum ma.s Oexlbllidade c graça. 
A ･＾ｬｾ｣ｩｾ＠ dl' delcixo ( ー･ｲｭｩｬｬｾﾷｾ･＠ a pala \fd. ) 
em qUl' a Lziil parecer melaocohca . era nJalS 
um allralÍl'o ｾｯ＠ seos encanlus. A jll \ em 1'0-
loneza, ulIIa ua, belJades de"" noite, toroou-se 
salie ｴｾ＠ pdo so'lu () simplicidade du sro \c.li
do bancd. U ar dislincli-,imo com que pare
cia rpreci:lr o que ｾｩ｡Ｌ＠ ｭｯｳｬｲｾ｜｡＠ p",uir () quo 
. ó a ･､ｵ｣｡｣ｾ＠ c o trato da mais alia ,oeiedade 
saõ ｾ｡ｰ｡ｺｬ＼＠ de dar. Taõ re5ignnda era a rx
pressaõ do scu r to, tania innocencía ro'cla
ｾ｡Ｌ＠ tJue m mentos ha\ia em que se confundia 
COIU a ｩｭｾｧ･ｭ＠ de uma anla . 

O POrll' airoso tia ohora, que ,e,lia de filo 
CHm \c,lido de seda sobrepo:ito, ｴｯｲｯ ｡ ｜ Ｇ｡Ｍｾ＠ sio
.guIar _ os graodes e bcllos olllo- prelus cs
ｲ｡ｲｧｩｾｯ＠ rail da Inz quo oelles brilba\ ｾｉｬＮ＠ Sen
do da perfeila pallidez do marmore. as 'czes 
âmuia-Ibc u sangue as faces. o parecia enlão 
que torla a \iJa e lhe concrnlrava alli. 

A figura lU"ge lo a do tuileto c,lr aoul ferre
le. linha () 500 merecimenlo!li! jlLJksa das for
ma, e na amenidade ti ,-eo cdradcr bandolO. 

riqueza 110 S o preuadur e pul ira rle bri
ｾｨｊｮｬ･ｳ＠ crão ornamcnlO:i,quc rcalça\ ão o -eo YCS

luario eoOlo a modcslia Ibe realçava a formu
lura . 

. . . Ma. para que irmos maio longe? Imro -
sivel seriJ ;,lIingirmoi no"o propozilo, uC5cre
\cndo a sumpluosidade tios 'esluarios das 3n
gdicas crealura rcuuida no ｬｬ｡ｩｬｾ＠ da ocieda
de ｒ ･ｧ･ｮ｣ｲｾ￣ｯ＠ ; em pouca, pala\ rds-qu3nlo 
ao lu (). e clegaucia e bom go,to do. toilcllcs 
nioguelll e.peral a menos c lIinguem exigiria 
mais. 

Com saudoz3s rcc0rdacõc' sahiram do Liceo, 
aquclI que Ii\'crão a forluna d'alli pa"ar tão 
bella noite, e DÓ- que fomo' do nunlcro delles, 
concluiremos e,ta mal alinba\ada ｣ｸｰｯｺｩｾ￣ｯ＠ com 
o cgUiDlo sal\'3torio. 

E .0 o mai '. que Iil ,i. ora niio digo, 
E' que receio a falia, da ｉｕｲｭｯｲｩｾＬ＠
E não quero fazer. leitor amigo. 
O que oulros fazcm, cscre\cnuo hbtoria 

- C at/lIlrinl'IlS1'-

• 
Trndo o 111m. cOlTlmi'sario \acdnador 

prol lflcial o doulOr .\ntonio José &1rmrnlo e 
lello declarado prlo 'Cu ann neio de i:; do 

corrente in.tCJ to ou .\.r;;os D. ＴｾＺｊ＠ 'Iue conti
nua. il (IPI Ire.lr a I acclua .. 9 ｮｬｪｾｩ｜ｯ＠ ｡ｾＬｩｧｬｬ｡ﾭ
do fI'('al da ｣｡ｭｾｲ｡＠ Ill11DIClrJallle'la cidadr 

• l("o:nrncntla ｾｩ＠ )JP!>::iOJS cncan e;;ilda5 ､ｾ＠

l 
criação das crianças que a obserrancia 
das ti iSjlosições ti os arligo' ｾＹ＠ e 30 do codigo 
de posluras municipaes, cujas di posições o 
aba i\o assignado as franqueiará a quem as 
igl10r,l. C queira ler dcllas conhecimento. 

De,lerro , 18 de setembro do 1859, 

Clemente _ t ntollio G ollçalves. 

ANN·UNCIOS. 
o coronel José Bul1ifacio Caldeira de .\11-

dratlil por relirar-se com sua familia para o 
n io de Juneiro, "ende a sua mobilia e louos 
os m:li. ObjCClos pertencentes ao serviço de 
sua C:Isa, quem os prelender dirija- o a lJual
quer hora do dia l1a ditJ casa para ｶｾｲ＠ e tra
tar o que lhe cO Dvier. 

Rua do Vigario n. 13 

JOÃO AZZA1Y 
I 

T('m a IJbnra IIe participar ao rc peita\ el 
publico que tira retrJtos todos os dias das 9 
horn, tI,l illanhã a -:-:/ da t>Hde alé o dia 8 
pro\imo fitluro, por ler de relir3 r-se impre
leri\ elmenle no dia IOdo mesmo mez para 
o llio de Janeiro. 

rcnde-se a caSa ua rua do Ouvidor, onde 
rr ide actmllmenteo Dr. lJ ermogencs do !\I i
ｲｾｮ､｡＠ Fer reira Souto, qll em a prelender di
rij;r-se ao coronel José Bonifacio Caldeira de 
.\ndrada para tratar. 

o abaixo assignado, 
partecipa aos seos fre
guezes que ja tem novo 
sortimento de vidros, 
para vender avarejo e 

• em caixas por preço 
commodo. . 

Fenu\oo A:lTO;\!O o' A IILt\. 

Dinheiro a premio 

Conlinua-se a cmprestar obrO ouro, 
praia, joias, pedras prccioza , trustes ra
sonda>, ou obre Il uaJrlu cr úbjeclu rle \aJor. 
rcnde- e CJsas Ou e cravos por conla de se.. 
os donos, e adianta-se dinheiro sobre a 
\cnda ､ｯｾ＠ ｭ･ ｾ ｭｯｳＬ＠ alé (l ｰ｡Ｌｾ｡ｲ＠ comprador. 

-
Conlinua-se a adiantar soldos. ordenados 
montl'pios, ou alugueis de casas. 

No largo do palocio n .. 9 ( loja) junto 
ｰ｡ｾｵｲｩ､Ｎ＠ das \) as 2 horas da tarde. 

Anlonio Jucques da Silveira comprou 
conta e ordem do Sr. Generoso Pereira doa 
Anjos o meio bilhete n.' 5,281 da 25.· loIe. 
ria concedida pelo decreto n. 911 de fi clt 
agosto de 18ti 7, o qualllea em poder do an
nunciante. Desterro 1'7 de sell.'mbro det859 

------------------------------

Ａｴｴ･ｮｾ｡ｯＡ＠ • 

Leoni & lIoiteux, preyine aos 
ulll'eciadol'cs dos bons cbarntos .Ie 
I'cccbc"i1o Ilelo bl'igue Leao ｾｳ＠ qua
lidades seguintes, 

Napoleões 
Davaneiros 
Sospiros 
e Lanceiros . 

I'reços I'Uzoaveis. 

Na cadeia desta cidade 
acha-se um ｮ･ ｾ ｲｯ＠ de mcia idade de nação 
do nom il Manoel , que eolcndo de engenho 
Je arroz, qu em o quizer com pr'1r dirija
se a 'Iarlins & COimb ra par!\ tralar. 

Des lerro ti de setembro do 1859. 

Preciza·se 
alugar lID1a Itrela IllIe saiba lavar 
engomar, cozinhaI', e que ｳｾ｡＠
boa condllcla : na rml ｾｯ＠ ｍ｡ｬｬｬｯﾷｾｲＧＮＬ＠
so 11. 2. 

AVISO. 
lIlarciano Josú de Carvalho, co!nmQl 

.1 todo; os sous rreguczes, e amigos 
acha de nol'o eSlabl}lecido com nl.'l!I;OCllu 
cecos, e molhado na rua Aurea caso 

Preciza-se alugar nm prelo, forro ou 
que seja trabalhador de enchada , 
bulhar em uma chacara na cidade, 
rou o Dr, Rapozo no Matlo-grosso. 

Typogra A. 
Largo do 'Juarlcl , casa D. 1\2. 
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