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.\0 capitão do porto n. 18 -- Commllnica 
ficar sciente de que o cirlallJo Manoel José 
Prates, nomeado pratico da barra da La
guna , se acha ao presente no Rio de Janei
rO, como participa s. mc. elll ollicio de hon
tem. 

Idem, n. 19--11espoodendo ao seu of
ficio de honlom, em que infurma á cerca da 
convenicncia de ser construida a catraia do 
serviço deI barra da Lagcna pelo mestre ca\"
ｰｩｮｴ･ｾｲｯ＠ da ribeira e de risco. ql\e. tem a ｾ｡ﾭ
pitaOla, contractando-,;e a l!Iadelra precisa 
com José Manoel Duarle, de s. mc. conhe
cido como muilo entendido na escolha dclles, 
e fiel no cumprimento do contractos seme
Ihantes, que já tem lido com a mesma capi
tania, significa-lhe, que pode fontractar , 
com as caulellas precisas , ｾ＠ madmI"a neces
saria , tendo em vista o orçamenlo feilo pa· 
ra esta constr ucção, que pode confiur ao 
e.onstructor da capilania visto seI' assim mais 

ｾ ｣ｯｮｯｭｩ｣ｯ＠ e conveniente. 
______________ ｾｲ ｾ＠
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A' administracão da fazcmla, n. 27-

Remelle para suã intclligencia c execução as 
instrucções juntas, CJue a presid encia man
da observJl', para 11 organisação de um re
gistro dos proprios provinciaes . 
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Idem, n. 28-Pdra occorrer ao pagamenlo 

da cre,ação ((os ex postos no corrente exerci cio de 
18':;9-60, faça s, ruc, entregar li calOara de 
S. José 400h reis. â de S. Miguel 4008 reis, 
a da Laguna 3008 reis, a de Porto Bello 1008 , 
expedindo as cOllleniente. ordens ás collectorias 
respct:tÍl'as. 

As eamaras mencionadas-Commllnica. que 
n'esta data se eIpede as convenientes ordens á 
administração da fazcnda para mandar entre
gar-lhe as quanlias supra. que se de, linão à 
crcação dos 01 postos iJ cargo de cada lima del
las no corrente exercicio. a fim de que as pro
curem receber; cumprindo-Ihrs a reme 'sa das 
contas do exercicio, que linduu. 

A' administração da ｦｾｬ･ｮ､｡Ｌ＠ n. 29-0rdo
na o pagamentu a João Filippe Schute da quan
tia do 400$ reis por conta dos serviçus por elte 
[eitos, e contractados pJra o melhoramento da 
cstrada de Lages nas immediações do rio lIos 
Bugres. 

Ao Escrivão da collceturia da \'ilIa de Lages, 
no Passa-Dous . 

Communica fkar ,ciente pelo seu omeio n· 
t O de 2 do cOl'rento do quo a arrecadação do 
mez d'ou tu bro findu de passagens de animaes 

do rio Canôas ao Canoinhas importou na quan
lia do 3: ＰＶＡｾＤＲＰＰ＠ rs. 

Ao direclor da colonia militar de Santa Tbe
resa - Accusa a recepção Llo seu omcio do 1. o 
do corrente cobrindo os mappas mensues do pes
soal, e dos docnle. da colunia sl,b scu coruman
do, e o mappa do mOlimcnto da es trada. tudo 
do ruez d'outubro find o. 

Ao pro\edor de capeltas e residuos de Lages
Sendo-me presente o oflit'io de 14 do corrente, 
em que \". me. comrnunica-me, que não exis
tem n'esse termo corporações d i! mão morta, le
nho a dizer-lhe, que cOfllprehendesse judicial
mente na designação ｧ･ ｲ｡ｬＭｃ ｯ ｲｰｯｲ｡ｾ･ｳ＠ do mão 
morta-as ｣｡ｰ ｾ ｬｴ｡ｳＬ＠ confrarias, congregações. 
conventus, hospicios, fccolhimentl's. hospila
os , igrejas e irmandade,;. cumpre que ,. me. 
elecute em rcl aç.;lo a po>so de bens, que por 
\'cntura tenha a igreja d'cssa \ilIa , ou irman
dades. que n'olla funccionarem , as pn)\idcn
cias rocurnmendadas pelos ilvisos de 8. 10 e 17 
d'''lItubro passado. que lho [ora0 cll\iados por 
copia com o meu omeio de 24 llo mesmo mez, 
em que lhe foi recom mcndauo a ob,er<ancia d'el
les , defeudo participar 11 e.ta ｰｲ｣ｳｩ､･ｮ ｾ ｩ｡＠ o re
sultado de sua dcligencia a semelhante respei to. 

Ao delegado do direclor geral das torras pu
blicas n. 8-Accusa a recepção do seu omcio n. 
22 datado de 18 Jo corrente, ｾ｣ｯ ｭｰ｡ｮｨ｡､ｯ＠ das 
in[ormações, a quo se refere, à ccrca do regis
lro rias terras possuidas n'esta provincia , con
forme foi exigido pela circular do ministcrio dos 
negocios do imperio datada de «) de setembro 
ultimo sob n. 36. 

MUTILADO 
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Ao EXIll. presidente da provincia de S. Pnu
lo-,\tcuS3 il recepção do ,eu omcio de 26 de 
setembro tI'C.itc nnno. em que commuuic1 ha
\er na mesma data rea,sumido o excrlÍcio tio 
cargo de prc,itlcnle d'c,ta profincia, do que fi
ca .dente. 

Au Ulc;mo-Idem idem cl ,' 7 de outubro IIlli
mo, 3comranhatlo de:2 exemplares do rJlIlu
rio que a s. Ele. rGra arrc,cntado no (jia 25 de 
,ctenJbro pclo E\m. ,ice-pre iden:e ao passar
lhe a "dmillblração da pro,ineia. 

.\0 do Riu tirande do \orle - Idem. idem de 
5 d'oulubro prlllimo findo ellmmulI'c3nJo h ,'cr 
DU tiL, ｡ｬｊｬ｣Ｚ｣､ｲｮｬｾ＠ I rrsl do juramcnln C toma
do pos-c d,1 administraçã" da proliocia, liMa 
que r i nomeado pur larla imrcri I de 4. de ju
Ibn. Agradcce-Ihe c:ila commulJicaçiio. e .eu
ｨｯｮｲｾｳＢｳ＠ orrerecimentos, relrib ll:mJu dc igual 
sortc. 
ａｾ＠ dc> ｾｬ｡ｲ｡ｮｨｊｯ＠ -lIkm • idem de 27 d ' ' c

lembro c( 1ll:11unirallllo h,1lCr lomJdo pu-'e da 
adminislraçãu di! I rOI in' ia no dia antcri r. pa-
ra flnc foi ｮｾｬｉＱ･｡ｵｯ＠ por (arla imJlcl i I de 4 de 
julhu: e aõratl'l'cntlo-lhe c,IJ rOO/OJuni 'ação , e 
scus 11 lOro 05 orrLrecirucntos relribue de igual I 

sortc. 
Ao da, .\la!(ôas-IJcrn. idem do 1. o d'ou

luuroc lmmunieaodo haH r na ｭｃＧｉｉｉｾ＠ dala pre '
lado jurammto e entrado no exerci cIo d) car
go de prc-idcnte da r fOI inda. para que fora 
nomeado por cada imperi-JI d" 3 (h ｾ｣ ｬ･ｬｬＱＡｊｲｾ＠ : 
agradece .eu honro,o5 orrerecimcnlos . e retri-
bue de igual orte. . 

.\0 do Ceara -Idem. idem de 8 d' outnbro 
communicando halcr na mcsma dJta prcstado 
jurament I e tomado pn"e do cdrgo de presi
dente da prOliocia para que fui nUllle"dlJ por 
r.arla imperial de 4 de julbo ultimo: agradcce 
e.la comOluniração. c us llO' rasos oITcreci
mento-, e retribue de j"u I ＬｬﾷｲｬｾＮ＠

o de ｐ･ｲｮ ｾｬｉｬ｢ｵ･ｯ Ｍｬ､ ｲ ｭＬ＠ iúem ､ｾ＠ 1,) de 
outubro comlOunir.aodo haler na me-ma dlta en
trado no txerciei) do cargo de presirlcnlc da 
prol incia: agradr cc seus uonro.os orrerccimen
tos. e rctribJe de igual orle. 
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.Vadmini tração da rJ'enda. n,30-Remet

te para os fin" c ,n\'l'nienle, a inclusa conla do
｣ｵｭ｣ｮｬ｡ｾ｡＠ flJ que ､･ＧｲｾｮＧｊ｣ｯ＠ a camara munici
paI dJ Laguna ellm o p ,gamento as am1S dOi 
Cl(\'lSlos no exercido de ＱｾＵＸＭＵＹ＠ • que me foi 

2 
eo' iada pela mesma cumara com officio n, 97 
de 17 fI'outubro findo. 

A'calll<lra de Lag('s - Elll ia o incluso req ue
rimenlo de :\/anoel Gome. de Souza, no qual 
pede a ereaçãu de uma osc(lla de primeiras le
tras du se:..o masculino na rreguezia de N. Se
nhora do Patr(lcinio. lermo d'essa villa. para 
que s. mcs. informem: 1. o O numero pru
laHI de alumoo', 'que podl'UI frcqueulu l-a: 
2. c Si ti porol 'çaõ dO,úistricto ･ｳｴｾ＠ ou naõ 
lIluilo drs>l%inada, de sorte que PI\UCU se apro
wile com a I reaçaõ da aula; e o mais que ju l
garem cllnlcni{ nle. ｡ｬｾｭ＠ de uelOon,trar a uti
Iidatle , c nccc,sidade d'csse e;labelccimento. 
QII- dCI o! I codo s. me. em lempo brel e o reque
rm,ento Jun lo. u raraii acompanhar dM inrur
lU, f(;CS inhicildas. 
. .\0 ｴＱ､｣ｾＢｯ＠ do director gcral das terras pu

b11l'3 •• n, 9-1 CIIlC tlt' , a fim do que inrurlUC, 
Ih in lu,os requerimenlo de Bento da Siha Tel
lo.;. e seu gen ro E"tel'Jõ da Silva LI'mos, de 
'J honlaz Lem"s de lIlascarenhas c Gabriel Ho
driglle, Ｈｪｵｩｭ｡ｲｾ･ｮｳ＠ , residentes na rrrguczia de 
S Joaõ de Compos- i'illtlJS dl! termo de Labes • 
que prelcndelll comprar terras del'olulas n'a
qllcllJ rrrguezia; e bcm 3-,im o de lIenri lue 
\\ rt!ncdle. na cul"nia de Santa lzab '1. 

Ao i'g' nle dos I apores-)landa dar ｰ｡ ｾｳ ｮｧ･ｭ＠

d'c,IJ ' li da' de CoO\cz para o Rio de Janeiro 110 
' apor J in,i1le a J\lilqu illl Muria Nascenle de 
,\l'lIllIJUjJ. ｰ｡ｾ｡ｲＮ､ｯ＠ rUe o cOUllllrdorias. 

ｉ､ｬＧｬｾＱ＠ --:- Idem. idem no I apor TOl'<lnlins pa
ra o I\IU Grande aus colonos l\os,el Pinre a 
EI",a ｾｊｵｬＢＧｲ Ｌ＠ e SUl filhJ de nOUle Juanna, jla
gamL, dlcs as com meJ lJ l'i as. 

A ＧｬｨＢｾｏｬｬｲ｡ｲｩ｡Ｌ＠ n. ＴＲＭａ｣｣ｵｾ｡＠ n ｲｲ｣ ｲ ｰｾ￣ｯ＠ do 
,CII oIDclO n. ＲＧｾｇＭ daladu de hontelfl acomra-
nlwdo ue outro para o EXIII. ministro dos ne
(:olÍ(lS do im perjo rcmellcndil o balancete da des. 
f' ｾ＠ do llIez d'uulubrn I IlUO. Ofllro ｾｯ｢＠ n. 128 
UII iando ao ll!e-(:uru nacional a h ｢ｩｬｩｴ｡ｾ￣ｯ＠ p_ ra 
pcm pç õ do II!CIO soldo da pensionbla O. Vel
fina )lalÍa Cal,i lrano da Silva, e outlO n, 129 
'01 d'allclo <lo 01' ';;1110 lhe,oHo as rll'u, ideneias 
r <I"IlJill 'a; pelo aumilllslrador da lIleza de r,'n. 
da de::i. hJnrisco para poder (ksemreohar as 
nUI a, allribuiçtics que lhe fUI aô conrel'idas: o, 
q' ｾ･ｳ＠ n'e.la dilta I'aõ ser remellidos a seus des
tillU" 

Ao tencnte Franci co Pereira Bastos -Sendn 
prc>cnle nesta presidencia o oflicio do 1. o do 
_.-

MUTILADO 

• 

correnle , em que s. me, dá coota do eslado_ 
obras do pau 'o do Rincaõ comprido. e POlICIe
ra, que nati lhe é posshel enviar orçamento 
tI' ella por fali a de pratica, e de pessoa habilita_ 
da para esse !l m. declaralhe a presidcncia. que 
naô ,endo cOIl vo nienle pl'oscguil' em obras, que 
inlportllô serios dispcndi tlos aos corres publicoa 
sem lodos esses dados e es tudos . mandará S, 
Ex. hgo que for possivel , fazer esses orcamen_ 
tu, por pessoa Iwbilitada • convindo parar por 
eUlq uan lu, I'i 'lo favorecer a es laçaO es ta ioler
rurçaô, 

Ao mesmo-Rl'spondendo ao seu officio do 
1. o do cor rente. que acompanhou a conla das 
despesas rei tas em o mez d'ou tubl'O proximo fio
ｾｵ＠ com as obras do pouso do RinraO comprido, 
lmporlando em .'5MS960 , li ca ndo o sa ldo de 
Ｑ ＮＧｩＷｓＳＧｩＭｾＮ＠ que s. me. julga insufficicnle para 
paga!' 2JOO lIJulos. 1500 lelhas. quo lem ja 
quasl tudas rrceb:das, obserl"u- Ihc a presiden
cia. qU I' cUllIem sobr'e;;tar nos conlractos, e 
cOlllrra de matel'iaes para as (,bras dos pousos 
d:essa r,lrada . emqunn!o naô ror orçada come
Dlcntemcn/e a despesa a razel'-se cu m carla urna 
d'ellas, delcndo s, (IIC. , ,isto SCI' insuffi eiente 
a quanlia em ser existente em seu puder, remet
ler a cunta da imporlaneia do lijolu, e telha, pa
ra delerminnr-se fi rornccimento dos rundos ne
cessarios para seu pagamento. 

-23-

Ao Snr . commnndnOlcsuperior tIo 2. o com
mando da guarda narional-Tendo de soleUlni
zar-se o dia 2 de dezembro pl'o xi mo ru luro Ao
lIil'c l'.ari!l i\nt;dicio de S. lIl , o Imperador. com 
u:n Te-Ocum ｌｾｵ､｡ｬｬｬｵｳ＠ na igreja mall'iz d'esla 
capital as 11 horas da ma nhã. ao qual se segui
rh o cortl'jo do c.;tylu a EfIigie do mesmo Au
g'u<to Senhor no palncio d'csla presidellcia; coo 
,ido a V. S. para assistir a es les aclos com os Sra. 
ofIi('jaes do SCII commanúI1, 

Do meôlllll teor ao Sn r. tenente coronel assis
tente do ajudante genernl do excrcito . 

A' eomara municipal, pa ra assisl ir á esles 
ｯ｣ｬｯｾＮ＠ Ir311smittindo o mesmo con\ito aos seuS 
municiprs, e dar ilS prol irlcncias para que teoha 
ｬｵｧｾｲ＠ a illuminagaõ da cidade como ó de ｣ ｯｳｬｮｾ＠
rue em semelh"ntes tlias. 

Aos Sr-, eon-ules. ,ice eonsul . nrciprostes 
e mai, au loridades; reverendos parochos d 
igrejas tio muni ipio des la capilal, e a lodos 

, 
P 
li, 
l: 
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chefl!S da. roparUçIeI pabUc.. pera • 
com os leU ･ｭｾ＠ •• 

Ao alrerea Frederico ler l1li Soau-PIHt 
preciso que'. IDe. hlforme a CIlI'CI do ...... 
ildiantamonto, em que. ICbar o Clmiabo, dIr
rubadas , e callas protilorla ,qae te 1D,lIdar" 
con,truir DO Cedro par. I) coloOOl eeperadus e 
procure aclivilr a cunclollÕ d'eues IrabalbOl ｾ＠
menur os paço cio tompo posll ri , por que ur-
ge ｾｵｯ＠ soJaii u.ll\m.do • 

A thesournna , n. i3-Remelle a inclusa 
guia do capitão aggregado á arma d'inran
taria Candidu FI allcisco de Sanl' Anna e Oli· 
veira, a fim de que, cm ｶｩｾｴ｡＠ d'clla, seja o 
dito omeial pago de seus vencimento,. 

ltleUl , n. U--Ordena o pagamento a Lo
bo & C.' da quantia de t38gtOO reis cons
tante dos documento. juntos, importllncia 
por elle entregue a João Martins Fernandes 
de 3 moios e 4ú alqueires de cal que \en
deo para obrd do pharol da ponta dos Nau
rragado •. 

Communicoll-so aO eapilão elo porlo em 
omcio n. 20--em solução ao seu n. 338 da
lado de hontem. 

Portaria -- O presitlenlc da provincia at
tendendo ao que lhe reljuereo Joaqnim ｊｯ ｳｾ＠

do SOllza Corcoroca , enc.\lTegado d3 medi
cão de torraS publica, Jl'egla provincia, e á 
representação, que lhe foi feita pelo com
mandante do paqllelo á ,'apor Tocanlins, 
em omcio tlatauo (Ie hontem, lhe concede um 
mez de licença sem vcncimcnto , para seguir 
no mencionado paquete ao Rio Crande e 
Monle-Video, servindo de pratico. 

Communicou· e á lhesouraria para sua 
inlelligencia em oflicio n. út>--e ao delegado 
do dircctor geral das torras publicas em or
licio n. 10. 

A' thesouraria, n. 47--Remetle copia do 
avi.o do mini.,lerio da justiça de 8 do 00('

rente communicando haver na mesma data 
solicilado do ministerio da fazenda a expe
dição de orden para que sejão augmentadas 
as consignações marcadas á esta IJrovincia 
ｾ｡ｲ｡＠ as verbas ju tiças de 1." instancia, e 
Ilcssoal da policia, senuo a i. ｾ＠ com a quan
lia uo 8:720S reis, e a 2. O.> com a de reis 
3:0208000 

lu em , n, 48--ldem, idem do mini ierio 
da guerra de 19 uo corrente declarando, em 
oluç:io áo requerimento do capilão do bala

lhão do deposito Fortunato Jo li Dias, que 
o referido ollieial sendo absolvido, tem do 
reslo somente a recdlCr a parte do soldo, que 
lha foi descontada quando em eon elho do 
guerra, o não as vUlltagen de exercicio por 
que não o linha; bem como que ao proprie
lario da casa em que morava o dilo capilão, 

não a e to, se deve pagar a quantia de 
.u.,oun reis, importancia do aluguel, que se 

de contou, por ser isto o que delermi
as ｩｮｾｴｲｵ｣･ｳ＠ de lO de janeiro 110 L843. 

, lden tico se o\pedio ao tenente coronel as
ｾｬ＠ tento sob 11. 27. 

Idem, n. 69 -- Remelte para sciencia da 
repartição, o seu devido cumprimento copia 
do aviso d? '!linisterio do imperio expedido 
pela reparllçao geral das torras publicas em 
data de t8 do correntosob 0.47, communi

haver na mesma dala solici tado do 
Ilini, terio da razanrlll 'J expedição de ordens 

ra quo essa the ouraria entreguo ao tli
da cclonia D. Francisca a ｰｲ･ｳｴ｡ｾ￣ｯ＠

..... ra .... lo:rr... ; 
Aliclade prtaelptar 
ｾｉｭｯ＠ f lar .. 

chao ....... • _ Iltla _ d." c •• ? 

o CRUZElBO DO S1JL. 
o dia 2 de Dezembro, anniverr.ario nala

lício de S. M. o Imperador roi solemnisado 
romo de coslume serião com o brilhantismo, 
(Iue sóe haver em logares 00110 o lu:\o o a 
riqueza imperão, ao meDOS com a maior sin
ceridade dos corações calharinenses, que não 
ceclem á (luaeS<lner outros brasileiros em 
amor e dedicacão ao seu Monarcha, 

O costumad'o Te-Oeum foi muito concor
rido, e a elle assistirão as pe3:iO,IS llIai' dis
tínctas de nossa capital. Seguio-se o cortejo 
iÍ Elligie de S. ｾＱＮ＠ J. 

O 1.' batalhão do Artilheria da Guarda 
' acionai, e o Batalhão do Depo ilo formou 

em panuld, ao com mando do digno Major 
commandanle interino, que deo os, i\as uo 
estylo. 

A'nouto S. Exc. deo um esplendicJo ch;1 , 
que como era de esperar nada doixou a de
sejar-se. As maneiras cavalheiras e de
licadas de S. E:..e. sobretudo penhorilo a to
rios quantos n'essa noute se reunirão em pa
lacio. 

Descrever e, a bella reunião, ood(' o pra
zer, e satisfaçãO se desenha, a na face;do 
con l h'as fora trabalho superior ás nossas 
forcas -- Tem-se uito tudo-- dizendo-se-
q ｵｾ＠ o haile foi dado por S. Exc. o Presidente 
da P rovincia --o 

APEDID 
ｲｅｒｇｕ ﾷ ｔａｉｾｾｏｃｅｎｔｅＮ＠

Tendo ido ba31ante cen urado a falta que 
buuve de não serem con \ ｩ､ｾ､ ｯｳ＠ os officiaes do 1' , 
bJtalhaó d'arlilhcria da guarda nacional, Ｓｾｳｩｭ＠
como diversos cidadãos terem con\ilesem serem 
contemptado. suas familias para a ｣ｨ｡ｾｩｄ｡＠ de 
cha quo S. Exe, otrercccu no dia 2 de dezemLro 
3nnil'ersario de S. M. o imperador: pcrgunta
se ao Sr. ajuddoto d'orden , encarregado por S. 
EIC, para a ､ｩｳｴｲｩ｢ｵｩｾ｡＠ dos conlHes, ｱｾ｡ｴ＠ a 
I'azal) quo o impollio de a,<im o fazer? pOIS ha 
loda a certeza quo S. E'l..C. Dali tem parte algu
ma em semelhantes falta5. o Cordillho. 

ｖａｒｉｅｄｾｄｅＬ＠

A ALMA. DO •• Ｌｾｾｏ＠

Cunto (antas/iro. 

11. 
Ｈｃｯｮｬｉｬｬｵ｡ｾ｡ｯ＠ tio 11 Ih; ) 

_ 8l1li" jJEI ..... terno ... li 
coabeço: DO dia porem .. qae li! MiEI"aeder. 
eu 11 .baDd...m. 

-Ta? 
- O leu genio. 
- Mrntes. 
_ Ah! lu amas alguma eOUSd delll faDlllma 

que rl'p 'Hcl. 
_ . 110 é o que prelendes IK'r, tu menles. 
_ Nilo le limita" em repellir-me, lambem me 

accuzào I llem : ou,irás minha dcfr13; eu I'or-
deno. E depoi .. ('11 partirei. , 

Raimundo ,encido c lou-se e OU\l:l. 

111, 
«RaimuDdo diz ella. eu não lenho nome ne.te 

mundo e nem ｾｯ＠ outro. Sou a ahnJ dos instru
mentos sonoros. Hoje para li eu sou a alma do 
piallo. Artista, tu me corulrehendes. Eu sou a 
melodio.a que re pondo il \ oz do teu coração, 
quando procura accenlos dignos d'elle Eu não 
me revelo senão ;,quelles que me comprehen
dem, porque querocr limada por mim me,m3, 
o não por calhn do muntlll ou \ aiolade. 

« lIa jJ muitos seculo, cu fui morlal c a mais 
\'clha de no\o irmas, lodas filha. de um rei po
dero,o, Eramos lodas taõ bellas que o povo no 
ｾｨ｡ｭ｡ｬＧ｡＠ del,sa;; e pramos pcdidds com in taDcia 
por 10110s principe do rein, s ,izinho. O céo 
nos tirlha dolado tle voze; la -) cheia" de harmonia, 
que, ouviodo-oo;, dir- e-hia que Philomela 
cantava em no, os ,cios de virgem. 

« Toda a felicidalte de meu pai con,istia em 
ter -nos a roda de si para cant'lr loulores aos 
Deuses ou alegres cançór , No sos accrntos eraõ 
o balsamo de "eus solIrimentos, um philtro eo
canlado que prolongava e ､ｯｵｲ｡ｾ｡＠ ua ,elhecc. 

« Fs,e bom pai nos ha\ia di lO : minhas filhas. 
eu e 1011 eunado prlo pezo ((( ,s annos, pouco tcm
po tenho a ｜ｩｾ･ｲＮ＠ l'iaõ me abandoneis. Aquellcs 
quo vos amaõ espcraraó para conduzir-vos a 
seus lares, que ｉｬｬｩｮｨｾｳ＠ cinza sejaõ lançadas ao 
I'ento, que nenhum laço de amor \os prenda 
c;te ｰ｡ｬｾ｣ｩｯＮ＠ Abenç'ladas erei , minha filIJas, 
e me ohcdeccrdes: ma ' caia a maldicaõ sobre 

aqllella dc "ós q' abandonar seu velho pdi porque 
ella o mataril, e o eco pune o homicidas . . . . 

« Toda; nó, juramos, tudas nó, trabimos o 
juramento, e loda fomo amaldiçoada. 

« Todas, uma aró, oulra fugimo para o, 
qraço, de augu,to principes, e fomos com nos
sos canlos alegrar .ous palaclOs, onde o prazer 
domina'a, como senhor absoluto, em quanlo o 
I'elho rei, amaILliroando-no ' descia ao tumulo 
ca ,'ado por , ua, filha . » 

E a lpallitla ｡ｰｰ｡ｲｩ￣ｾ＠ suspirou profundamen. 
te, e Raimundo julgon ouvir um 001 lugubro 
percorrer as corUdS do piano, e a mão que sc
gura\a a sua tornar-.e pczada como o ferro o 
tão fria que o fez dar um s:lspiro do aDciedado. 

O fanfasma retirou a mão, lel'antou-sa o foi 
encostar-se ao marmore da janella. 

Tota en\'oh iua eru longas \ostes côr de neve, 
, obre as quaes so desenrola\ão em ｯｮ､｡ｾＬ＠ seus 
cabellos de ehano, as mãos juntas, qual a lliU
Iher que 'lIpplic3, 0, olhos humido' e fixo ' so
bre Raimundo. dezeuhal'a-so 'cu mage 1050 per 
t1l CUIDO o relevo de marOm obro o campo alui 
do Céo, 

Como era bella ossa ｾ＠ Ima errante, a filha 
pari ecida o maldita! 

- Mas enlão quem os tu 1 Quem te deu o di
reito de fallar assim 1 Tuas palavras são vrrtla-

Lev.mtando-se dIa tiDha reslituido a Raimundo 
a perdida coragem. O Dome de LiI ia ｾｯｬｬｯｵ＠ aos 
labios do arllsla. Era cum efeito Lhia quo elle 
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\i Illi nlr. I!I' ,i, ma,; lilia radiosa, c Iran flgu
f.da. 

_ Raimundo, diz o faDla ma, o dia vai ap
parc 'CI', 1,lha-mc 'em odio, I!ci a-me acabar-e 
dia fal/alO com a Il'Z de Li,ia. Raimundo ,ó 
poud.' re-pondcr com o' olho . 

« lIea pli, conlinuala clla, uos linh, amaldi
çoado, e o Cto implacalcl cn 'arrc;ou-c ､ｾ＠ pu
nir-n s. 

- \'0 ' , no di.se uma dilindadcju,11 c lin
gadura, 103 que abadona,tc' 11",0 pai. clle lhe 
ainda poram .. r d' los,o,canto' ; IÓ, qucodci

".11 i- mOrlbund,) ｰｾｲ｡＠ ir encanlar o c'cralos 
c CI rtrzõl'S ､ｾ＠ IU ',O' amantc ' ! IÓ filha ' in "'a 
ta" ,crei, pu nida,! 

\'0<>0 rai d"lia ainda nr' lO so' can!os, c lO ' 
prefcri,tcs CJntar para I utrll, impia c; ｮｾ￼｣ＧＮ＠

lk I Ó' n,c lUa: I ifa 10S<0 CJ' ti"o, c a d cni
dade .. "otcn, rhra \ os'o martíriu! 

« ｙｵｾｳＺＧｬ ＧＢＧ＠ ｜ｏＡＬ Ｇｾ＠ nun"a ruai:i rc".'aril) de ＨＧＬｩｾﾭ
lir. ,\ t,tl"onl<rtalqllca iOlocar.losa.;fdftÍ ' 
OUlir, ｭ ｾ＠ ella, nali terJo ｨｾｲｭｯｮｩ｡＠ ,U11C c pu
ra, Ｇ ｾｮ｡＠ qu,mdo rc, plrarem a , I'r; naú allwr 
de ullla f ,rOIa 111· rlal e percccdora, ma, o amor 
de lO' me ·lua" d' IlIs,a ｣ｳＬ｣Ｂ｣ｩｾ＠ dhina, d.IS 
incfalei m lotlia de \OS30 c rarau. 

0'.\ ,im rara ' ICZP;; r, i'i a'linda-. ma, p r 
ｾｭ｣ｲ＠ da fortuna e de "I"ri's lUutua,! 

« \ c" C'i amantc; naO ･ｮｴｲ｣ｾ｡ｲｬＧￍＬ＠ 10'" ai lia 
inteira. ｉＧｉｉｾＮ［＠ naõ compr beDdcrJ,i ,cn,IÕ \ os".· 
caDto. lrilhal,te e prufan,,', "'Jo 105 rel clcl, 
_enaü ｡ｱｾ･ｬｬ･Ｌ＠ q'le a athinharem a lo,:,a e -
cncid. 

« E com e,lc, ｲｊｲｾｳ＠ leze. <e eDconlr.ü, e co
mo d'e,te, cada <eeu l'l prodllz apena, um ou 
dou-, 'cu aOJor ｮｾ￼＠ ｾ･ｲ｡＠ mai; d , que uma glllla 
de leite humcdeccndo n 'os labio, requcimado.> 
de uma ;;ceie cterna \'0:<0;; tormento.; _c raõ mais 
horrilei ' quando c,te amor naõ lroai< e i,tir. 

Can!ai poi . ó parrecid;1 , canlai! l'rodi"a
Ii.ai a todJ ' areeotos alegre. ou trbles. sa"rados 
ou ｩｭｾｩｯｾＬ＠ ,crio" ou fril"l o'. O capricho dc um 
menino .era ,os.;a lei. Canlar b para rI/r. I'omo 
J:arJ o arti,ta io-piradn c quanto mcno ｡ｭ｡､ｾＢ＠
mCDO sonoro' serão <o, os canto" e muitas I C
'\eii d rÓ:iltesma ' causará horror o omdcrO.,a' 
l oze •. 

« Ide p hres ｾｉｭ｡ｳ＠ ｰ･ｮｾ､｡［ＺＬ＠ parti! Ide c,lrc
moccr oh o ｬ･ｯｬｾ､ｯ＠ du ser' agcm ｩｮ ｾｬ ｩ｡＠ o, 
bradar Da alli ｵｯｾｮｬ･＠ tuba de in,cn,ilcis g'" r
rciros, ou fazfr rir as 3\C' do Céo a03 accentos 
presum pç"sli da fraula albcnieD_c. 

" Ide e em lodo ,eculos sereis a alma dos 
in' trumento sonor05, e,tcodei sob o ｡ｲｾｯ＠ ao; se
do ｾ Ｍ tranças de ｾｯ＠ <a ('alJeleira ; sede para 'cm
pre o lud ibrio e joquete de todo . Ide, irmãa 
parre, ida ., P o aruor . ua\ j,e lo,'a pena . 

1,im faUou a ,cz dil ina. c de,de entiil infin
do ' tem -ido 00, o, t ,rmento', O ,de u, mai 
remoto- eculo, de de tempo; não lembrado 

lo h men plan jamo .obrc ｾ＠ t, rra, tran -
portando no ,o upplicio 3 todu o ｬｵ Ｂｾ ｲ ｣Ｌ＠ 'co· 
do DÓi propria:i '" alg 'Z" de n I·S I ô1lma não 
cootan,lo !oCnão por ,c'ulo, um I!rcthllfrn. o rei 
do rei" um ｐｾｳ｡ｯｩｄｩＬ＠ .atanaz da arle, 111113 

.lalihrau. doce fada de melodIa. 
«Quantl lelO' no; concertos tenho cu can

tadu por lO us arti;t a<, applaudido e fc trjJelo 
por minha I'au 3, p ,ra um publiro in co,hel. 
Es,e arli, ta não m amdla, inlo"ulão-mc 
por cau a do QLrO das corúa , e eu. robre mar
tjr, lIã.) podia in,pirar-llle. 'cnão IwrlOúni J 
fraca e I ao •. Em quanto eu linba !Jorrol' de miro 
mesma, a multidão ｩｾｮＢｲ｡ｮＺ･＠ gritala bra\1J ｾ＠

• Ah ! que alil Í'l eu não ,enlia, d poi. Ll' <ai 
n"ite, de horroro'd tortUf<1> em refugio r-me. n1 
<:-:llula <!e al "uUl arti ,a b'lJl pobre, de-. rarado 
c am n e, pua alu C.lllar O'J ｾｩｬＭｮ｣ｩｊ＠ ai;; Ｎｬｾ｡ﾷ＠ in
liow ｦｯｬｬｬｴ｡Ｌｩｾ＠ do curar;jo. 

Raimul ,do t! r:ã') me ama,. E' LÍlia que tll 

, 
adoras que 1'0 em mim,eOl mcu Iraço ,em meus 
mOI imento ; ô Li via tambcm que lO na arto, 
por i'50 alo IJnje ainda tc não apparcci , (Conl). 

Arr('malarflo tle '2000 alquei re, ue ai , 
ou Cl'I'I':1 , polra pagamcn to ua' despczas da 
011 ihad,1 do Brigue Port'lgucz ＭＭ ｾｴ ｩＢｵＨＧｩＬＮ＠ --o 

Ilcranle o respectl l'O r ice-Com'ulado, caza 
n. (i lI.I rUI Augusta em 7 do correnle pclas 
10 h ras da mnnhiia. 

arati 110. 
, 1.1110('1 Franei,co da Costa C,I;lnuo a par

tir p lr.1 O Rio de Janeiro re,:ollca \cllder 
Com !(I'ôntlc abalimento em preco , e a di
nlH'iro loua;; as fazendas de ua'luja, cons
ta:ldo dCl'hita' ｦｩｮ｡ｾＬ＠ a 180, ｟ ｏｏＬｾｈｏＬ＠ o co
\'ado: ri,;catlos de ,lO pnlegadas a :'80, chila 
de r.ll ,IS a 200 rei" mei" ｨｲ｡ｮ｣ｾＺ＠ CUltas 
a :!OO I cis o par, dit,l onlillilrids para ,'c
ｉｉｨｯｲｾＮ＠ a I O, morin a ｾ ｓ Ｚ＾ｏｏ＠ , 5S500, fi
no a 6 '(lOO, dit,!> supp rlorc ' 1i,la dOllraua 
iI 8 UOO fI'i', ri,;catlo, f1al'd ramisas de e5-
r',\lo, .1 t Ｇｾｏ＠ o co\ ado, crclllt'lllls azue, cm
t:llr pa.Jos iI 2'20. lall, CSCOS'Cl1" a ,,"SO o co
I ,Ido, mcti n" de forro a 3S:200 ,I ｰＧ ｾＧＮ ｉＮ＠ bae
I", 1'0,,, e ('I aI o a 720 o cal adu, cas<ine
la de I.i com algum mc\[u a :1'20, ri 'cado,; 
1.11 "o: r,'ossezes em ｣｡Ｎ［Ｌｾ＠ a 300 rei.;, UI to' 
C;TI mlllll1S lindo: p,HJrÕI's .1 :WO, dilo' mais 
e,trcilo, a '?OO ｲ･ｬ ｾＬ＠ picolcs elllcorpado' :l 
2(jJ o CO\ ｾｯＬ＠ pallno prelo superior a 6S500, 
ullo oltli na rio a 1 S'280, e I 600 o co
I a,lo, p.mo piloto a 35'200, dilo azul fi
no iI ;j3:100, dito I cruo (',curo mlli
ILI filiO oi ＺＺ［ｾｏｏｏ＠ rei ; completo sorlimcnto 
,lI! lenços , chales, corlc' de le,lido', hrin 
p •• ra ｣ＢｉｾＮＱｳＬ＠ ca 'IS, alp1cJS, cm:sincl.15 &: &:. 

ornecimento. 
o <,ollelho dc coelpra ria companhiu de 

aprcndil," lOilfiahriros reccbr. pr poslastlos 
"cner .. ' c rn:lÍ;; olojcct05 aoai\o u,; il(nado' 
plra fornrcimenl .. da referi,rla comp<lnhia , 
durante o ,eme,lre do Janeiro a Junho do 
pro imo fuluro anno.:\. :I bcr: a 5uca r hran
co, aI roz, ｩｬｾｬｉ｡ｮｊ｣ ｮｬ･Ｌ＠ aseile doce, dito 
de luz, Incalháo, bolacha, cafE!. carne I'er
de, dlla ＭＱＧｾｃ､＠ , farinha. feijão , len ha, man
t :,; I untc, pão, .lI, tou cioho , 'Inagro, 
lu ('Ida' Ｌｾｬｲｍｩｮ｡＠ , Ilapel d'hollantla , dito 
ｾＡｬｉｬＱＺＧｏＬ＠ dito borrador, penoa d'aco. ca ne
I, ｾＬ＠ lapl', lacre, calça de panno azu l, CJ
n,I'J de dilo, dita de bael,l, calra de brim 
III .Inco, dita ue algodão azul, camisa de 
1)1 Im llr.lnco. dit,1 de algodãO :nd, il jlJ
t h, lOllct, fanJa, gral ata, cabo ti - li nho, 
Inh., alcatroada, di la de lJarca, merlim, ca
dcm:iI's o moi:õe ' brullzeados, alCóll rJo , al
I aiadil , ailuarJZ, cuia, fezes d'ouro, oleo 
de Iinhar,1. linta branca prelJarilda. dita pre
t.1 dita (' zarcão; dClCndo cr tudo de 1. O> 

ｬｪｵｾｬｩ､ｊ､･Ｎ＠

. 'r,. pro?oncntes apre cnlar-se-hão 

com sua propo ta em corta fechada. 
competentes amo Ira ,as 10 bollS da 
nhã do dia ti do pro\imo futuro mez delt
, cmhro , na capllania tio porlo, 

ala das e,sõe lia Capitania do Pq 
30 de lOl ombro de 1.859 . I 

IIil'ordo Gru"hII,,1e 

1.' Teneole, 

------------------------------
'IA ,OEL FR ｜ｾｃｬ＠ ' CO DA COSTA 
Ioga a scu ､ ･ ｬＧ ･ ､ ｯ ｲ ･ｾ＠ e aos da firma de ta.. 
ta ｉ ｲ ｭ ｾｯ＠ & Leolli (om liquidarão) CUja 
ronlns eslão em atrazo, o ohzequio de ,ir 
:-a ltla l,a até 20 do ｣ ｯｲｲ･ｮｴｾ＠ mez. 

Uencão! 
> 

Pel'deu-se de 'de a ponte do Vina
gre até palacio, na noile de dia 24e 
Dezembro, lima '111 eil'a de ouro, 
com nOl'es e maltada d asul, roga· 
se a pe ' õa flue achou, querendo po
de tm' a bondade de leva-la no ar· 
masem de Jo é Ago tinho Demaria, 
que se gl'alificará genero amenle. 

la loja de fnzrndns, ru n do principe n. 2 
cm frenle ao arm:lzcm da alfand ega, vcndc
se muito em conta a 'cgllintes fazcnda : 
ｾ ｉ ｡ｮｴ･ｬ｣ｬ､ｳ＠ de nobreza prela infeilatlas 10S 
rci,. nohrezd ' cscocezas para I'cslirlo 1S608 
o co\ ado, dita cor tle r03a e furta-cores 2$ 
rei, dita prela ｉｊｲｾ｡＠ 2 800 e 3SI)I}O , corles 
de eha ly ue seda 168000, dito e5COCCSC' de 
lã e eda 8S000, tl ltos e coce es com baha
dos 38000. cnzcm ira prela setim 15200, 
2 000 o dS OO O, panno prelo fino 3S500, 
7S0llU e 8S000 , dito mcsc la fino 3 
cazelllirn decore encorpada 18000 e2S rs·, 
gf<lI alas de d im prelo o roial para 
I 500, dilas de core 500 e 1 SOOO, luras 
eda de eorcs 1 $000, dilas infeiladas 2 

cOrlc de coleto de velndo de corcs 
8S000, dilo de fu ' tão 500 c t 8500, 
algodão par,1 ca lra 280 cOl'ado, dito 
trançado tle linho fin o 18200 O 1 S600 \ 
dito di to do core 1$200, tlito branco 
para toa lha 300, pera de morim fino 
:20 vara 38300, 4 500 e 58500, 
Ilho de cor lhe para leslido 160 ＬＮｮＧＬ ﾷＮｉｉＧｾＮ＠

ehiws do cores finas 18(1, 200 e 240 
de lã grande ' de barl'J 48000, 
88000, meia brancas par.l homem e 
1"1'l{10, ditas IIIUitO finn {IOO, dilas a 
fiOO, alpaca prela fina LJOO e 800, Ｈ［ｕＮＧｾ＠

tlo sl'lim inlcitado para meninas 
lloné de \eludo do core ' para meninos I 

1\ p. Calharinpnse de G, A. M. A\elim . 
Ｇ ｌ｡ｲ ｾ ｯ＠ do Quartel casa n. ｾｬＬ＠ - 1859. 
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