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P ARTIDAS dos correios terrestres da ca pilill a riebdO da Laguna nos dias 1:, 1 'I, 17, c 2:'. , che·g.i1 a LiI "lllld 1105 dl<ls 3, t 3, 19 ? 25 , ,'olta 
da Lagulla nos dias 7,14,20 e 2!!, chegJ a capital uos dias ｾＩＬ＠ 16, 22 e 3Q. P ara a ciuade cle S. FranCISco e tJQnlu, IntermeUlanos nos dias 12e 28. 

PARTE OFIIICI!\ L 

lJespachos em lleq«eJ'illlentos. 

--13- -
Joaqu im Antunio da Sill'a. soldado ua com 

paohia de pulida, pede UIII IIl ez de II l'enca ro
gis lada (lara ir a cidade da Laguna Irillar du 
seus inieresses - CUID O n'quer. 

-14.-
Frandsco José de Snuza Lopos , juiz Munici

pal 11, termo da cirl;l(le de S. Josó. pede quo 
S Exr. designo qual d,)s supplrntes do juiz IIIU
lIidpal deve servir de juiz no processo de ｲ ･ ｾﾭ

ponsalJilidade , que ostn I'(·'pondendo o sllJlph
cante. vbto o juiz do direito da comarca li ' 11 -
Jllen les res identes 00 mes lllo lermo terem-se da
do p"r i\ll<peilos-Foi disig-nado o 3. '" ｳ ｬｬ ｲｬＧ ｬ ･ｮｾ＠
le du Juiz municipat. 

E X P E O I E N T E O E O E Z E M B R Q. 
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Ao Exm. presidcnte do Rio Grande do Sul -
Deloodo seguir nesto lapor o capitão do 4. . o 

halalhão d' infanl3ria Fnlll"i,co ｃｾ ･ ｬ｡ｮｯ＠ Soares. 
quP. aqui flcal'a pnr CllCOllllllOdos d" .so" fall lilia. 
e quo agora deI cria mal'char ｾ＠ reumr-se ao scu 

corpo. requerel' o rne3mo capilão inspccçãll • 
e fui di cid ido pela junla militar que preei-a l'a 
mais oito (lias pa ra tr ata r de sua ｾ ｡｜ｬＨｬ ｣［＠ o !Iue 
cummunicu a \' . EIC. para soa in lelligencia. 

-12-
Ao tenen le coronel as,i,teulo, n. 4.0-Cllm

mnn ica- Ihe para ,ua intelligen ia ter sid u h"l1-
tem a lardo I'ccill hido à I'rbãn do '1uartcl dll b 1-

talhão d" dopo,i lll () rerrul,1 Mariano, '1uo pa 
ra ,di fui ＱｉｉｾｬｉＡ｢ｴｬ ｯ＠ a di !lo,iç;io de s. s. a li 111 de 
fazel-II iospecciuoar, e julgadu apto. as,enl. r
lhe "raca. 

Ao Ic', os mo. n. 4.1-ldem Gear intril'n rlo pe
lo sru ll fficill de lO do r,ul' rcnte de ter-se-Ihe a
pre_enlado no dia 22 de n,,, ombro fi ndo 11 ca
pitãll do 4.. o batalhãu d' infall!aria Franci';l'll 
Caetanu S"'1res . c de hal'er rrque rido as. s. OI' 
dia 9 para sr l' in,pecionado pela junta militar de 
silucle eOIl, tante do lermo, que Icio junto no ci
ladu officio de s. s. a que se I'e ,; pllnuo. 

Ao Dr. juiz dI' direito (lI'sla rOlllarl'a-Allell
dendo aO )lblO 1lI111110 allegad .. rur v • • , e lJue 
11 iohibe rl e funcl'ionar no COI1;1' 1I1O cle guerra 
para I) Ｇｩｵ ｾ Ｑ＠ o linha nOID Il1 r1o audit .. r . eO IllIllU
lIi o- lhe que ｇ ｾ ｡＠ !l ispclIsauu de seIDclhanlecolD
lIIii;,ãu. 

Ao Or. Sergio Lopes ｆ ｡ｬ｣ｾｯ Ｍ Tendo rle res 
pnndl'r a eOIl -elho de gucrl'a o so ldadn dll ba la
Ihãu do deposito Francisl'o José dus Heis por 
(Time sugeito a pona capitd. nOlllei" a v. S. pa
ra ･ｾ｣ｲ｣ ｲ ｲ＠ as funcções de alluilor u'cste cunsc-

MUTILADO 

lh o. e"I,pj' ,lOdn ue seu ?mor pela causa publica, 
que a cccil " r;', rSla cOIllII,issãu. 

Ao tencn:c coronel assi,lente . n. 42-Ten
do uiSpen'iilltl ' li 1)1' . Jusé 'icolau Rrgueira Cos
ta de funcciollil l' ('0 100 il udi lol' no co,elho do 
guerra d" "old:ldo Fr:Hl"isco Jo C .dos Reis por 
e.'tar p;esirlind .. a sessão do jury. que hoje eu
cet"u SNH lr;lh"lho' , nUlll e!'i ao Or . Sergio Lo
pe, F .. Jc;1Il p:>l'il aqu rlle fim; o que com munico 
a 1'. S. pal'a SU ,I iOlelligeueia. 

Ao III rsmo ,n. 43-Scienie do resultado da 
in,perçiw por que pa,;sa rao os rec rulas Manoel 
C .. rrCJ de Mello. e Mar iano Mano(' [ de all l' An
na , Imode v. s. conservai-os deli!los <llé ulle
rior dclibera ,ilo !I ' c> ta pre,;idencia . 

Ao Dr. jJiz de direito presiden te do tribunal 
dos juradl's d' e:l a capi:al - Sendo necessarios 
não,ó il capi tani a do porto ､ｾｳｬ｡＠ ílro1iocia, co-
1110 a couslrurçào do farol da ['oota dos Naufrd
gados, p.l ra linde brclemrntc tem de ｳ･ ｾ ｵｩ ｬＧ Ｎ＠ os 
>cl'liços do capitão de fragala José Eduardo 
ｗ｡ｬｬ､ｾ ｬｉ ｫｬｬｬｫ＠ , queira v. s. dispensa i-o da pre
;cole se- 'ao do jury pJTJ a <{Uai foi sur ｾ｡ ､｣ＩＮ＠

Ao mc;mo - Scndo oecessaria a ｲ ｣ ｰ｡ｲｴｩ  ｾ ｯ ｾ＠

das tcr ra- publi ras desla rroviocia os ｳ･ｲｾｩ｣ｯｳ＠
d .. drlegatlo dodirector grralmajor João de So'u
za Mell. e .l.Il'il1l. queira y. s. ､ｩｳｰ･ｮ Ｍ ｾ ｉＭｯ＠ da 
ｊｬｲｾ Ｇ･ｮｬ｣＠ ,c,<flo do jory para a qual fui ,or lendo. 

Ali DI'. juiz do direito da comarca de oos a Se
nhnra da Graça , accu, a recebido , com seu of
lido de 7. li mapra tios indi\iuu03 accuS :l dos por 
ｲ ｲｩｬｬｬ ｣ｾ＠ de homieidio. furto cre escra vos. feri-
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mintfl' e oO'ensas physicas • despronunciados por 
e. o juizo mediante recursú inlerposlo pelo; mes. 
mo de, de 1843 ｾｴ￩＠ o presente. 

Ao mrsmll-Idem. idem os mapras e: tali ' li· 
cos das dici-ôei du jury ,lu lermo da cidade do 
S. Francisco em ,.111 sei,ão d'este anno, os 
quaes o'esta ｲＱｾｬ｡＠ forão tran, millido. ao EIDl. 
mini,lro ela ｪｬｬｳｬｩｾＮ＠ . 

..\0 Dr. juiz rle rlircilo da eorbarca rle S. Jo· 
se-Relllelle a p ,rlaria dalada tle 26 de 1)(lIel11-
bru finlo, rlll" lhe e dirigiria pelo 1-:'01. pr('· 
Idente do >ul remu friu,.nal rle jusliça, lenelo 

sid .. p. ra ,'sto 1i,1I ('miada c.,m oficiu d.1 mes 
1113 daI ... 

Ali agent" .Ius ｾ｡ｰｯｲ＠ ' (L'5 port"s - )i "nila 
､ｾｲ＠ I a .. agem de con' rz p' ra cidade de S. Fran
cisco ｾｵｳ＠ guard ... rle p ,lici.1 que ｰ｡ｲｾ＠ ｾｉｩ＠ ｾ･ﾭ

!!,lI1'lIl rm ,ero iço J .. sc )1.,('harJo I'ilrreira, Carlos 
ｾｬｊｲｩ｡＠ tupI" , e J."é ThulIle dus Sanlus e "ua 
mulher. 

Ao delcoaclo do diredor geral da ' terras pu
bIi·as. n. t9- Il ,'metle a ronta corrl'nte d"clI
mcntaela ri , de pe·as Ｇ･ ｩｴＢｾ＠ I1U IIlez de norcUl
lro lindo rull! obra. da "stradJ, qUI', du co
looia D. Fran i ca. ,e' uc p rJ prol incia rio 
I'õ·raná. :' fim (Ie q e as r ｬ｡ｬｬｬ ﾷｮｾ Ｎ＠ c di! o cu 
parecer a rc-peil,'. 

Ao cnrnlllamlunte ria força poli("al - 001011'0 
o ｲ･ｱｾ･ｲｩｭｲｮｴｯ＠ de Claudil1" Jo·é da Sill a, por 
s. me. inf rmadu n'r la data, a fim ,Ie q e o 
mande engajar o c.,rup nhi ;) dn ｾ･ｵ＠ c"mando. 

.\' ｉ｢ｲｳｯｵｲｾｲｩ｡＠ • n. 77-0rJena o pagamen, 
to a Fraoci.;co Jc,é de F,.ria . c"rrereiruda e3 -
dea <Ia cidade de S. Franc],cll. a (I uantia rle 
6$160 rlc-pendida COIII o su trnlo du desertor da 
arlll: da. ntoni I JI' aquim ri' r",,jo . conlo co",
ta (ti ｲｾｬｏｬ｡＠ junla enl ilda. r{,lo delegado 
de pol icia d' ,'quelle termo com ,.fTjl'Ío úe 9 des
le mez. 
A' mc,wa. n. 78-Em cumprimrnl1 da (rdcm 
do Ibes""rll n. 55 de 20$ de no\ rmbro 1859. man
de v. 5. abonar ｾｬ｜＠ dirrclor.la cIIl,oia D. Frall
ci,ca a q :a nlia d' 6011$ Colrre-p nrle!l'e :I prel
laçãn a< ;gnadd Je confllrmid,'de clIm o al]-o du 
mini,lerio rio impl'f io .Ie 18 tio dito mcz. ｰ｡ｲｾ＠

｣ｯｮＮｩｮｬｊ｡￠ｯｲ｜ｾ､ｓ＠ ouras da casa dc oração pro
te-tante • de\enJ\, cmelh,lOle rle-pe a 'er le' "da 
a conta ､ｾ＠ verba culooi.ação n·) (;)rrenlc exer· 
cho. 

A' mc-ma, n. 79- Pedindo a dirceção da, 

. 
ｾ＠

obras da e,lrada, que, da colonia D. Francisca, 
sCJue rara pro, incia do Para na. o paga mento 
da quanlia lIe 9: 102$045, que. conforme a con
la corrente junla , por copia; decla"'l de\er-se
lhe comu illlpertullcia dos scniç"s feitos n'3-
qurlla ･ｾｴｲ｡､ＬｬＮ＠ e nao estando ainda conrluitlo o 
examl' das conlas, que Dlé " presente furã'l re
me.lida • mandará \. S. en:regar aqt.ella direc
ｾ ｾｯ＠ a \ju,lIIlia de 2:0008 por conta da dc>pesa 
feita alé o I re'rnlo C"1Il aquella estrada, fieando 
o ｲｾｳｬ｡ｮ･＠ Ilara er ｊｬｾｧｯ＠ quando fuI' concluido () 
exame das contas, e conhetidu o saldo real, que 
､ ｾ ｜｡＠ cooL r-se. 

E como n"o ron\cnlla para no aDllamento d'a
q ,elle se" iço ria ('.Irada. mandará lall1bem \' . 
,.. ab .. uar á dirceção a qllanlia de 2:500$. que 
ser:] destin.lda pala as d">pl'sas d,1 ,,-trada re
ferida durante o mez de j,loeiro proxim I ruluro. 

A' aUluillistracão da fazenda, n. 49-0rtle
na o pagamento 'i! José Francisco Xavier, cun
tra t"dur do concerlo da l'slrad,1 de S. Jo:,o a la
grs entre Aririhú e o Cubalüo. da qllantia de 
800S ror conla do, se" iços feitus em cunfor
luidadt' do r:unl raclo que se crlrbroll. 

Ao directur da colonia D. Franci,ca - Fui 
pre enle a esta preS:CJcncia u umeiu de 6 do ';01'

r, nle. em que v. me. po"dera que se lhe dele a 
q"antia tle 8:102Sll45 pn,'eoÍl'nle da inporlan
da, que te1l1 adianlad" para a, de pesas da es
trada, que d'e,sa colollia. segue para Curitiba, 
ｾｕｪｬｬ＠ pagaOlenh) I'Ne. 

Re-ponuendo a '. IUC., lenho a ignificar-Ihe. 
que n'esta d.l la cxpe,o as con'enlentes (rdeus ;i 
Ihe-ourari .. para mandor- lhe ent, egDr a quan
tia de 2:0008 pllr eonla dd despe,a feila alé o 
pre·cnle, t1e\cudu o reotante ser ·Ihe eotre"'ue lo
go qlle fil,de o cxame da c,'n tas quo telll -id ,) 
rel11ellidas. E para Icgnlnriiar de nOlo o fur
l1eeime11lo dos funulls de modo que não fallem 
ao -rn içu, nem ('tole rar,·, orden , lambem ago
ra n rrmessa de 2:500$ que serão a I'plieados 
de,tin; damenle para a· obl' s da e,ln,d" referi
da durilnle o l11ez de janeiru. de'endo v. me. 
pro, idenriar de modo que as cUIII;,., a cllnlar de 
janeiro em dian le , sljão remcllida; rm rrgra , 
e COIII ｰ Ｂ ｮｴｵ｡ｬｩ､ＬＬｾ･Ｌ＠ a fiuI de que se não demo
re o exame d'ellas , e a .UJ falta não embarace 
a regu).lridade das pre,lações. ali f,lzendo o 

I 
que fui delerminado cU! ordem do Ihesouro n. 
55 ､ ｾ＠ 2.J de nu\embro proximo passado, urde-

MUTILADO 

nei oulro sim. que lhe seja abonada a ..... 
de 6008, qoe serà applicada a conli nullÇlo du 
obras da casa de oração prote,tanle. Esla qua.
lia de 5:100$, em que importã" esla8 pr.,. .... 
ｾＧ･ｳＬ＠ vai remellida por inlermedio do commall
dante du vapor Imperatriz. que hl1jc segue !lira 
ali , a enlrcgar na ulcza de rendas drssa cidade. 
onde mand,lra' \' . mc. recebel ·a, COIllIDUQicaD
do-me o recebimento. 

Ao Exm. I're:iideute do supremo tribunal de 
jusliça- Cflmllllloica a S. Exc. para gru coube
cimento, qlle n'e , la data so transmiltio ao Dr. 
juiz de direito da cOIll Prra rle S. José d'esta pro
,incia Joãll José d'c\ndrade Pinto a poria ria que 
I) ra esle fim, S. Exc. ･ｮｾｩｯｵ＠ com omcio de 26 
dé novcmbru proximo prclerito. 

-13-
A' acllllinistraçaõ da fazenda, n. 50 - Manda 

que ｾ｢Ｇｬ＠ IC a José ｊｯｾｱｵｩｭ＠ Soares a quantia 
de 800,$ por conta do sef\ iç"s feitos pur elle co
mu emprl'Ílciro do concerto da estrada de Lages 
desde o principio do morro tia Vargcol grande 
ｾｴ｣＠ a e,lrada rio Cubataõ. 

A,) Dr. juiz de direito desta comart:a-Signi
lica fi car inteirado de haler s. s. disl'ensadu dos 
lrabalhos da presente ｳ｣ｳｾ｡＠ dos jurarlns o C3-
pilaõ de fragala Josó Eduardo Wandenkolk, e 
o major Joaõ de Souza Mello e Ahiru, de que 
Iratao os olTicius de S. Exc. de honlem. 

Ao mesmo - IIrmelle a 11>ta da ｲ｣ｾｩｳ｡＠ de 
antiguidade dos Snr •. juizes tle direito atô 31 de 
dt'zcmbro do anno rroximo passado, que, para 
e.te fim, foi enviada pelo Exm. prcsidente inle· 
rino do supremo tribunal de jusliça com omeio 
de junho !l'e,te ｾｮｮｯ＠ , ora recebido. 

Iguaes ao, da; comarcas de S. José - Lagu-
na e S. Fraodsco. ' 

ｉｾｯ＠A' Ih c;,ouraria. n. 80-ldem. para que Ie- ra 
nha o cun'enienle destino, a inclusa firma orI- ta 
ginal de mai. um no.o 8ssigl18lano de nola •• 
governo Francisco de Paula Rodrigues Leilaõ Fi- ｾｾ＠
lho, qne fui appro\3do pelo gOI'eruo imperial. r 11 

a qual foi em iacla pelo inspector geral inlerino as 
da caixa da :Imorti;aç:,õ 'COIII officio de 26 de I J 
no\'ell,bro ultimo, em atldilamento ao de 15 do !'ClS 
me,mu mez. uo 

COflllllunicou-se ao inspcclor geral interino ｾ＠ Cri 
da caixa da 3morlisaç:lõ em resposla 311 seu of- ｾＩ＠ I 
lido rle 26 de nOlelllbro ultimo. em additam Ｂｾ Ｎ＠ e 
lo ao de 15 , como acima dito fica. ＧｾｾＧｾ＠

'ara I 

E' 
ICm o 
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NOTICIA. 
o PAÇO tMPERiAL ,\ 8UH,\. 

Tudos sabem "oe h. ､･ｬｃｾｳ＠ di.s um. com
ｬｉｉｩｾｵ＠ COIIIpo l.i doi; Sr" ｃｉｉｉｄｉｄＮｬｉｬｃｉＳ､ｯｲ｣ｾ＠ JIIII
quim Prreira Marioho, Aolonio Petlrll!iO do AI
bUllucrqllc c ｾｦ｡ｮｯ｣ｬ＠ JOIé de AlllIeida Coulo, Ir.
baita IIU palaciu do Go\crno rara 10rO:l1-o dig-
00 ､｡ｾ＠ Augusla, I'essoas. que lem de hospedar, 
A cllriosidade lem sido immensa ; ontlas de po
ｾｯ＠ o lem percorrido cle ullla eltremidade li UII

Ira, grall'lc nUlllero de Scnhoras tem ido \l'r o 
quo ali ha. e ainda ningucm. quo nos cfJllsle •• 
,ahio cle_conlenlr. 

A ｬｩ｡｢ｩｬｾ￣ｯ＠ que a ｉｾ｡ｬ＠ c ｉＧ｡ｬｯｲｯｾ｡＠ eidar)e 
de :iã" :ial.adllr lllTerec,l aos seus ｉｬｬｬｰｾｲＮｭﾭ

les, com tão plllh'O l ､ｩ｡ｾ＠ rara prep rar-,c. lia 
de, se não sorprehrnde-Ius, penbora-Ios. por 
quo c·tá digna delles, 

A Bahia da unl1 prova ioequimca do amor c 
rrspeiln que con,;agra ｾ＠ Instiluiçócs c à. Pe'.o
ｾ ［＠ do seus Imperanle;, e desma-cara Cilrcpito
;amcnle e, es allos intriganlc;, que tend" nau
fragado IIOS ｭ｡ｲ･ｾ＠ de . lia caprichosa c desen
frearia adlllini_lraçào • tem buscado dC'3crrdita
ｉｾＬ＠ fazendo ｰｾｮｳｮｲ＠ que ó mil a lerra, qUJodo so

.menle ｃｯｲ｡ｬｬｾ＠ IIlu os m:io., 
O Palacio do Governo e;lil longe da sump

luosidadc que roderia ter se huu\'cs,e mnis tem
po, allrntus os e,lorços empregado- pela com
missão e ｾ＠ bóa Ｂｯｮｬｾ､･＠ quc dc,cnvllhco, porélU, 
Inconlestavelmente, lem muila riqueza e bom 
gosto. 

Ja não se vu aquella resada esc.1d.a ､ｾ＠ pedra 
denegrida; ｪｾ＠ aquellas paredrs do IOterlOr ｮｾｯ＠
eStâu coberta. pelu limo, manchadas peh huol1-
dade. e senindo de ba'c para lecidos de ara
nbas; aqllelle chãu nodoado. aquella escJda in· 
lerna Cedorenta. aquella immullda poria do Ca
lundú -tudo acha-so revestido de gala: tudo 
é Iirnposa , tu lo é m:oio, Agora r,espira-se ali 
nao o m:io cheiro das rasas de;cUldadas c scm 
tratamento. mas o ar embal-amatlu do uma no
va allllllo,;phera, creada pela grande lavagclll 
qlle sefl'roo o edilicio, pelos f 'rros de papel ｲｾ＠
toda'! as salas o quartu'. o pelus tapeies o estei
ras que cobrem u assoalho. 

O ralacio do ｇｯｾｯｲｮｯ＠ e,til emOm, segundo 
nos parI cc, uma habitação digna do Filho do 
ｾｵｮ､｡､ｯｲ＠ do Imperio, e de sua adorada consorle. 

Como, apezar ria concurrencia de ｾ＠ isilas ｱｾｯ＠
lem ha, ido, a maior parle da ｰｯｰｵｬ｡｡ｾＬ＠ ｾ＠ ｮｾｯ＠
pode \ er, a sentamos de fazrr l.'rua ､ｬｳ｣ｮｰｾ｡ｯ＠
minuciosa e a mais perfeita posslvel, dos cU!D-
ＱｄＰ､ｯｾＬ＠ da mobilia e da decoraçào do PalaclO.' 
para que lodo. a r,unheçam. mesmo fÓl'a daqlll. 

E' Cl que os leitore; ,'ãu ver, naturalmente 
sem os lItavios ｱｬｬｾ＠ .:unvoriam para ornar de al
ｾ ｵｭ｡＠ "r,lCa o no"o po,ilivo c ｳ･ｬｾｲｯ＠ Irabalho, 

Co';cra'remns pela purta da rnlrada, ｾ･ｰｴｬｩｳ＠ rio 
declarar quc o exlerinr do emcio rslo pmtado de 
amaroll .. COIU portadas brancas, c tem najanella 
do centro, na ｃｩｬｃｨｾ＠ ria rrincipal, um maslro , 
onde de'e ser anorallo o estandarle imperial. 

Enlrando-se enctlnlra-se uma rsradaria de 
ｰ･､ｲｾＬ＠ loda coberta do tapeie, o conduzindo a 
Uma "randr sala do espera, conveoieotemente 

,.. -
iI.llf.,.rnIIlIlCOca ｾｾ＠

lia de Cerqulr. LI.I. pIIIIIlO 11111 ."aDIe 
.. UIIII 1IlII. IIT:11. de 1IICIpo, C4lber11 COIII 1.-
pete avelllld.dcI, e su-leDleldo um Unloi,u tio 
JIrIla de:iO JIOIlrgad .. de co .. prinl8nlll. for-
..ado ｾ＠ UDJI cuocha que .... em cid. uma das 
Illrcnt.'dlltle.i uloa nymplla .... bda. do lIIe.mo 
mtl.,1 h ado O Irabalbo é .hnpJe., porém pri
ＬｾｯｲｏｬｉＯＮ＠ Cada uma dessa rtguras é 'I, maio "or
fe/loaeabado.dellenhando •• Yivo não só as 'c,tes 
como as delicadas forma, Jo corpo. A ｾ｡ｬ｡＠ é al
caUfada de oleildo pintado de bonitos dc,enhos, 
c as cortinas das jancllas sao de lini.sima cassa 
branca. 

ｉｾ｡ｨｩ＠ passa-se para a sala de janlar, ｰｮｲｴｩｾｬｊｨｲ＠
do !;S. )JM. 11 .. n qual e l:tmbem alcalifada de 
oleado, o mubiliada de mogno, hal"Cnrlo porém 
ｳｯ｢ＬＧｾ＠ a meza e nu aparnd .. rrs um explcndiclo 
".rn IÇO tudo de prata. conlenuo peças ｩｭｰＧｬｉＢｬｾｮﾭ
Ih;!enas. rara a meza de ,S. M.\!. nãu ha um 
pralo lJur não .eja desse melai, e de trab11ho 
arli,tico admirJIel. 

Esla sala tem dua" jallcllas, que dão para a rua 
Direita de palado. c cIJOlOlu ll ica pelo fundo cum 
a poria dl ,ala de ｪｾｮｬ｡ｬＧ＠ de eSlado. 

eguilldo pelo lado da rua direila. é o aposento 
du minislro, ,i nãn fur i,so conlra a etiqlleta. 
mobiliado de jacarJncla. cllm alcatifa tambem de 
oleauo, e ctlmmunicanrlo para II'c, com modos 
dos qunes o prinlciro sera aSila !'ala de rcC('pção 
e de'pa('hu, c os olltros erilo apo.cnlos para os 
sells ofliciacs. ou pilr3 a .ua cOllllnillha. 

TlllIl<lndo para a esquerda da grande sala de 
e-per,I, cnlra-seimOledialamenle na sala do r('
cellÇão o/Ticial, qnc pode ler uns 70 palmos de 
comprimrntu o 30 de la rgurd, E' toda ;dcalifa· 
da cle tarete vermelhu ('001 descnh" ｣Ｍ｣ｵｲｯｾ［＠

lem lima ｩｄｬｰｯｲｬ ｾ ｮｬ･＠ mobilia dc mognn dO go.lo 
tle 20 annos pas ados, um IU ilTll de ,idro com 
21. mangas, um grande ('spclbo e corlinas de c;;s 
5a br, nl'a . 

Oahi passa-se para a sala de ｲ･｣ｲｰｾｯＮ＠ quc 
chamaremos a sala t"ermelhn; tem as mes luas 
dimensõrs que a ｰｲ･｣｣､ｾｮｬ･Ｚ＠ Ó alcdliCada do la· 
pete e,carlale, paredes furrradas de papel 'er
ml'lho duurado, cIJl'linns de f'ilssa fina roo! ham
bioellas de seda e,crrlate da mesma eól'. O forro 
é ao gusto antigo furmandodi'er.ios quadros pl. 
ramidac-, pinlados de branco CUIll fri;os doura· 
dos. A mobilia ú Luiz 15. li dr mogno cstoC,ldJ 
do dJlOa5Oo vrrmelho. obre o" I"OIISoIO$ ha dou. 
espelhos granues dlluradn-. c 11 IH relogio de 
bren1.O d.lurad •• , cle grande valor, não só peln 
qualidade da )1l'ndula, como prlo lamanho da 
peça e pelo Irabalho arti·tiro. repre,enla unI ho
mem prústado conil'mplando as liúras quo pa ' 
saro Tem IIUI luslro de cri,lal com 24 mangas. 
serpeotinas e arandelas de \ idro. 

Cnnligua a esta. 1\ dando todas Ire_ para a 
praça, ha a sala do docel, que chamarenHls a 
sala verde 

Tem quatro jancllas para o nwr, dando 'hla 
sobrp toda a bahia c dnlllinand" a cidade bahH. 

E' .,leatifada de tarete Icrde. e os ｰｾｲｾ｣Ｑ･Ｎ［＠ ão 
forradas de papel, crdt dourado. As corhnas ,ào 
de seda I'crde e amarella. 

O tecla é branco. lendo norentro a corôa im
perial. 

Na parede e,;querda ha Ires grandes rclralo .. 
-de S, :,t, o ｾｲＮ＠ D. Pedro 2,' ,de Sua Augusla 

[I,'.. .. 
• ..... ••• 11 ........ _-
I ... de L l1li. Ao ._ ............ u-
deira. hI U18 boIeIe ,.,.... .. ... ,. 
ar loIdo de toUrO. .....d. d_ .lmoflcl •• da 
rue ml r.mKl. rom borla de ｾｮｬｕｬｕ｢･＠ de 118-
ro. DIIM I!MIIIH e t'1l'glnlel cortlou de 1111-
do lambem .erde ('lreulad de ouro cabem 10-
mando as e Iremidad8ll dOI degraOl e dtlcendo 
de Ima ｧｲ｡ｯｴｬｾ＠ coroil dourad., d. qual se dH
ｲＧｲ･ｯ､ｾ＠ UUl3 mageslo!oa aner4 de 'elludo erde. 
nrlado ､ｾ＠ {(ala." com borla lambem de UDQ
lilho 

Toelas r,lao; ｾ｡ｬ｡ｳ＠ contmunicam com a sala 
de jantar ele (',lado,lJlI(' tendo duas jaoellas 
para o mar, atraH'Ssa 10:Jo o palacio até a 
rua direila, p"nlcnelo apenas o es[)aço OCCll
pudo p 'lo apo,cnlo Iblinailo ao ministro. 

E"ta ala tem mais de 200 palmos de exlen
são e ,i rica ;nclltc mObiliada com cadeiras de 
Jlilo selim. tles sophas da mesm.l madeu'a, e 
eis :tl'araelores. dentro dos quaes ha ｾ･ｲｶｩｲｯｳ＠

complelos Jl11<1 itlmo{'o e jantar. tanto ele 
ｰｯｲ｣ ｣ ｬｾｮ｡＠ rOlllo tle praia, merecendo cspe
cwlmenrão alguma sah a e os pratos Ira
I e,;,;o, d(' pratd. 

O ｾ･ｮ＠ iço de ｣ ｲｾ＠ l-Ial é completo e abull
danlc , Sobre Os nparadores ba fructeiras de 
crystal muilo delicadas e dou pares de por
ta·doce" de bronze dourado com bandeijinhas 
de cr)",lal, em columna. ()ue perlenceram 
tambem ao plateau do finado Cerqucira Li
ma, 

'0 meio da sala lia duas grandes meza:; 
ovaCs , sobre a quaes. entre varios objectos 
de gosto c I alor, ha tres peças muito impor
lanles que foram dambem da casa Cerquira 
Liola : ｾ￣ｯ＠ duas erpentinas de bronze dou
rarlo com maug"s de cry,tal, c 1''',3 jardinei-
1'.1 do mesmo melai, COOl um grarde e bem 
ilcabado ramo de flores de panoo. 

P"rIO de uma da: ｪ｡ｮ･ｬｬ｡ｾ＠ do mar ha um 
grande úculu de alcance gal\'anisado de pra
Ia. e 110 espaço cntre aS duas janella em 
frenle de um grande e pelho, ha um repu
cho depnll.! sobre um pedeslal de mogno dou
rallo, Em uma bacia de prata. circulada de 
UII11 grin.llcla do mesmo metal e de cerca de 
80 ｰｯｬ･ ｲｲＬ ｬｬｬ｡ｾ＠ de circumfercncia, que assenla 
sobre e, ' o ー Ｌｾ ､ｰＬｬ｡ｬ Ｎ＠ hilllocentro uma rocha. 
d.l qual ergue-.c nma ｾ｡ｩ｡､･Ｎ＠ lambem de 
ｰｲｾｬ｡Ｎ＠ qu e lem lia cabep uma roza. de cujo 
cenllO sahe o ･ ｾ ｧｵｩ｣ｨｯＮ＠ A figura é do e\e
cuç<io ilrrprehellsi,el. l1ua. lendo apenas 
uma loalha, que. pendendo-lhe do hombros 
vai ler enlre as pernas. junlo as quaes ha 
11m grande (')8I1C de praia como qllerendo 
com o hico sl'gllrar a ponta inferior da toa
lha. A figu ra deI e ler cerca de 30 pole"aelas 
de altul a. Esle rtl l.urho é deslinudo a j"orrar 
con"lunlelllenle agoa cheirosa. 

. 1\0 fundo da sula, .obre um pedeslal de 
Jararandú. ha um<lj.lrra de praia de mais de 
tiO pllllcgadas de a IIn ra. E' luda bordada 
em ｲｾｬ･｜＠ o: tem qualro azas, enlre as quaes 
ha quatro gran'les ｎ｡ｾ＠ ades, correspondeo
do-se por UIll lio ｢ｯｲ､｡ｾｯＬ＠ Ilue vai prender
ｾ･＠ em qualro pequenas argol3s a beira da 
Jarra .• \ tampa e IiZtl, lendo apena um s)'S
ne lia pal'!e sup riur. O coco, para tirar:l 
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ngoa da jarra, figura um grande calix de 
flor sahindo de OilO folhas, e o cabo, cerca do 
30 polrgadas, é o seguimento de uma linda 
serie. 

A jarra ｾｯ｢ｲ･＠ o ped("lallem ete palmos 
de allura, e de t(lr oa lia maior drcumfe
reneia cerc.1 de RO polegalias 

A jarra e o coco apreciam- se em rei 
12:00USOOO 

DJhi P,I;;S,I-SO a um com modo de,I'nJdo 
para COpl!, e desde á e'cada que COIlUUZ ao 
p:l teo. 

1\0 andar .np"rior. ao "Ihir da cscada, 
lambem cobert3 de lapele, ('lItra -so elll uma 
sala de e'pel a, (':,teirad.I, cum mobilia de ja
carandá á Luiz XV junto ao ,0Jlhil ha lima 
m('za oYitlloda de lal taru!;" COIll es c rudel
las de pnlta. O,; consolos são de I,cdra cor 
de nós ridado de rreto. 

A csqllcnll fira a l'ltrete. forrada de ('5-

leira, moblia de Gon<"lo Alves, rOIll dUiI' 
janella" Icndo corlinas de lã azul florida. 

Em ｣ｾｵＺ､｡＠ ('slá o quarto de banho. for
rado tambem de c'lrira . COIll aI andellas de 
prata, e corlina ' franceza, de "h;lnla,ia nas 
duas jandlas, que. como a,; tia 1'etrele dão 
para o p,lteo. A mobilia c de mogno, com 
uma banquinha de praia. suble a qual ha 
uma baeia do mesmo melai bordado. O ba
nheiro é tot.lo de rrat I com rÜlllllas de da
ma co ｜Ｂ･ｲｭｾｬｨｯＬ＠ proporcionan,lo banho que· 
<lo ou de cil uva, 

D'uhi paSou-se pJra os ap05enlo de dor
mir de ' '. ｾｮｬＮＬ＠ 05 quaos oCCIII)am o centro 
do pa\ ｩｭｾｮｴｯ＠ superior dando janellas pua a 
rua direita de ｐ ｾ ｉＬｬ ｲｩｯ Ｎ＠ Ao lado de cada um 
ｴＮｬ･ｾｳ･ｳ＠ aposen tos de dormir, Iic-alll 0- dous 
parliculare ou tocadores de S". ｾｌｬｬＮ＠

Ahi é qae ･｡｣ｨ｡｡ｬｬｬ｡ｾｮｩｬｫ･ｮｴｩ｡･ｯｬｵＧ｜ｯＮ＠

O dcscélrnndo de,;t.1 noli<'ia não pále o(ft:
recer aos ｉｾｩｴｯｲ･ｳ＠ nem um \ islumbrc da ,Igl""
davel impressão que,e recebe ao entrar ali. 

O tocador de . JI. a imperatl iz é illcJli
fado com um lindo tapete a\ elludado, e a mo 
bilia com:ta de u UI sophá e doze cdd 'I ras de 
m ｊｾＱＰ＠ estof lei \, II IJ ver.le de cord<io,;inhu: 
dou COI! olos !Ie mogno com petlr li branca 
sustentam dous espelhos de moldura doura
da, e tres rpentinas de prata com ril!CO e 
eis mana;)s de crvtal: uma dl'll .. s figura 

uma ma"e,tosa palOleit a. ;\0 fllndo Ira um 
graude e,;pelho dou rado. ele\' a nelo-se do ｣ｨｾｯ＠
até mai ' de meia al tur:1 da I aredl'. e na fren
te de le um 'l mezinha redonda todil de cha
rJo e emLultda de mad re-perola ("0 111 um pe
queno e lindi'"imo lintc'iro de plnla arlenda
do cnjus \ ｡ｳＨＬｾ＠ :.:ão de crplal azol. ｾｯ＠ r"rio 
uma meza redonda de Sebastião d' Arr uda 
com pedra IllOIlll IJ re loda de ｭｯｾ｡ｩ ｣ ｯ＠ embu
tidd de varid: rOle- tl formas. 

O la\'ülorio é de mogno com n <('nlo ele 
ped r a branca; lem um jarro e bacia dI' pra ta 
dourada ; e dons ;drtuS de crystal cór tie Cüll
na, obre o' quacs ha dous ･ｾｲ･ｬｨｯｳ＠ conca
,'0 que repre>enlam ｬｯｾｯ＠ o aposento. Ha 
ｬ｡ｭ｢ｾｭ＠ dous guarda-\(,l'tido. de mo"no e 
um piano ui:,o de e:\cellcnle qllüliuadc. 

(01 tucaclor com um c::rclho 0\ ai, e pcrfu
mari,,,, I entes, C,CO\·i1. &. 

COI tina, .io de C:I . a branca ilI'renda
da com enfel le, ro r de rIlZJ, f! o r(';:po leiros 
de Si'r1a cor de lo;a. 

f,nntmu.J 

EDITAL. 
O tenente coronel Anastacio Silveira de Sou

za Ju iz de Paz mais volado o Pre.idente 
da jun ta de qu alificação dus rolante de
IJ Cidade do De ·Ierro Capi t.ll da Pro \·in
ria de 3nta Catharina &. 
Faco sabl' r a lodos os Sen hores Eleilores 

e up-plentes tia Parochia des ta cidaue, seus 
nomes abai\o decl:lr.rdos, que devem COIll
plrecer na ｾ｡｣ｲｩｾｴｩ｡＠ da Igreja ｾｲＮｬｴｲｩｺ＠ no t.li .1 
1:i do pro.\irno flllllro mez de Janei ro pelas 
9 huras da Illanhã alim de se org3 nizar a 
junta !le qualilicarilO e revizão dos I·olantes 
desta I?arochia. ｄ ｾｳ ｬ ･ｲ ｲ ｯ＠ 15 de DCléll1 bro 
de 18:>9. Eu José Marcelino da Siha escri
vão f] uC o escre\ i. 

A nastacio Silveim de SOUM. 

ELEITORES. 
Os SI'S, 

José Eduardo Wandellkolk. 
Thomaz Silveira de Sallza. 
José Mari.1 do Valle. 
João Anlonio I.nres Gondim. 
Amaro José Pereira , 
Franci ' cu José de Oli\eira. 
l' olldoro do Am aral eSih'a. 
João 1,II'Cizo da Sill"ti : a. 
101l0el Moreira da iha. 

João de Souza Mello e .\h imo 

S[PLE;\T S. 
Os rs. 

I!ad :e Joaquim G. de Oli veira e Pail'a. 
llanoel Jos'; de Olh·cira . 
ｾ ｊＮ ｬｉｬｯ｣ｬ＠ Pinlo Portella . 
José ｾ ｬ ｡ｲｩ｡＠ da Luz. 
Antonio Francisco de Faria. 
Eleutr rio Francisco rio Souza. 
E,:IJni,láu Anlonio da Conceicão. 
Felicianno Coelho Pires. -
Anlonio Claudino Rodrigucs Coirlbra. 
Joaquim Ignaciu de Macedo C'lmpos. 

I • 
Estando a Camara mandando calça r o cen

tra da rua da P.IZ desta cidade, cumpre que 
os proprietarios tle predios e terrenos mesmo 
não ｣､ｩｦｩ｣｡､ｯｾＬ＠ em obsen ança do art igo 9l 
uas postu ras vão desde já reconstruinuo as 
calçada. que ora se achão feitas até preen
cher o terço ua rua em cad" tcstaJa e cu 1-
çJndo o' lllgares a Ollde ainda não exista 
ca lçamen to. Desterro 20 de Dezembro de 
1859. 
O Fiscal- Clemellte A utonio GOllçalves. 

ANNUNCIOS. 
Perdeu- o no dia 17 do corrente no baile 

do L ·ceo l' rovin cial , uma pulcei ra de 0111'0; 
roga-5e por tanto a quem achou o favor rio 

< 

mandar entregar nesta typographia que se 
gratificará, si exigir. 

ittellçao! 
Vende-se 268 braças de terras de frenle 

com mil e quinl,entus do fundos no morro 
agurlo do Rio do Cobalão, es.tremando por 
um lado com terras do P orfino Ignacio de 
Aguiar, e por outro lado ｩｧｬｬｯｲ｡Ｍｳ･ｾ＠ quem 
as prctend er dirija-se a Martins & Coimbra 
para tratar. Deslerro 2 do ｄ ｾ ｺ ･ ｭ｢ｲｯ＠ 1859, 

Tendo a mesa da I ｲｭｾｮ､｡､･＠ de Nossa Se
nhora da Conceição erecta nesta Matriz 
tran ,: ferido a fes la do dia 1\ desto luez para 
o di1l I . o de janeiro proximo futuro, com 
Missa can lada Scrllliio ao Evangelho, e no
\'ena;; ; de\ enrJo e tas lcr com meço no dia 
2[1 do corrrnl e m Cl , assim o faz publico e 
ronl ida a todo os irmfto , e fi eis a concor
rerem a psles aetos para maior solemnidade. 

Consistorio nesla Malriz do Desterro 20 
de Dezembro de 1850. PA 

ｾ｡＠

O Escrivão 
Luiz de M ira/Ida Ribeiro. 

COlupra·se 
um escravo que seja sa
dio e saiba o servi co de 
umachacara; no sobra- lIIi 

do numero 34, á rua da 
Tronqueira. 

Precisa-se comprar um ocu lo de alcance, ｾ＠
qllem o tiver e ljllizcr vendcr dirija -se a esta 11 
typograp hia ond e se dirá fluem o quer, II 

( 

ｮｾ＠
I Noarmazem 

DE r. 
JOSÉ AGOSTINHO DEMA RIA, dc 

lem para vcnder superiores passas muito 110- rI' 

vas chegadas ultimamenl e de Malal!:a, cai- os 
xas a 8J'1)O uO reis. meias ditas a 4ci'tlO OO , e 10 
quartos dilas a 2J'1)500 reis, massas de Ge- A 
nova muito uperior, nova aletria, macar
rão e lalharin a 8;ft)000 reis a caix.a, vinho .0 

muscolel em caixas, e ditas dc azeite doce li 
ｲ･ｲ ｣ ｲｩｾｯ＠ ｦｲ ｡ ｮ ｣ｾ ｺ Ｌ＠ vinhos linto superiores 
em pipas, dIto branco em barriz de 5. o s 
dO\'a rias qu alidades, muitos outros geno- P 
ros por com modo preços. r 
=__ c 

Com pra-se de 4 alé 8 braças do Icrras. na rua o 
da Praia do f"ra. porém qlle seja da parle do llIar; li 
quem tivcr o qui7.er I'ender uirija-se a esla 1)'- p 
pographia, onde acharà com quem Iralar. n 

TIP. CallmincnsedeG. A. M. A'elim . 
La rgo do ｑｵｾｲｬ｣ｬ＠ rasu n. 41, - 1859. 
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