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NOTICIÁRIO.
Na discussão do voto de graças orou 

liontcui cm primeiro lugar, nacauiara 
lempuraria, o sr. dr. Gomos doSou/.a, 
o distincto o celebre inalliemalico bra- 
ziloiro.

Depois do fazer algumas considera
ções sobro a poliliea gorai, fazendo sen- 
tir ipioa conciliação não dovòra sor sonão 
lima pliasodo transicção, da ipial vínha
mos do deixar o primeiro periodo para 
passar ao segundo; declarou rpio este se
gundo periodo,.seria aipiollo i|no. presidi
ria á urganisação do novos partidos po
líticos, nos ipiaos os Immoiis alislar-se- 
lião com suas crensas o princípios do- 
linidos, abandonando as bandoirasdas 
alleiçòes o ilesaIVeiçòus pessoaes, com 
sous odios.sous rancores o suas paixões.

Estendendo-se nosto campo, fez vòr 
ipie o qne se praticava entre nós actual
mente,era o inusmoipiese praticava na 
velha Inglaterra e em outros paizesei- 
vilisados quando desejava-su restaurar 
o syslemu representativo, qoe osvicios 
do tempo e das oircumslancias desna
turavam ; e que portanto a poliliea de 
conciliação era uma poliliea de circums 
la11cias e elementos forluiios e não uma 
poliliea privilegiada deste ou daquelle 
governo.

Passando depois ás questões linan- 
Ceiras, o orador estabelece brilhantes 
prelecções de economia poliliea, atacan
do as theorias do sr. Sullrs; e desen
volvendo as mais hellas tlieses sobre 
liberdade do credito, demonstra con
tradições palmares entre os oradores da 
oppnsição qne lalláram em semelhante 
matéria, estabelecendo elles princípios 
inteira mente lalsos eabsurdos.Oorador 
eoneluejiistilieaudoaconducta do nobre 
ministro da fazenda comoeonseipieueia 
forçada das errôneas theorias anterior
mente praticadas por seus adversários.

0 orador foi geralmente cumprimen
tado.

Segiiio-.su o sr. Dingo Vellio.que pouco 
d isse.

Com a chegada do hnfuuudur en
trado no dia R, ha datas de .Montevi
deo a té til) e do Itio Grande até IS  do 
passado.

As noticias de Montevideo precisam 
de interesse.

0 ministro do interior e das rela
ções exteriores, I). Anlonio de lasGar- 
reras, obteve a exoneração que pedio 
das mesmas pastas.

As camaras continuavam em seus 
trabalhos legislativos.

A barca americana IYtiiidmr nau— 
Iragoti na costa de Maldonado, sa 1 - 
vando-se toda a carga do navio e par
le da tripulação. 1'òram vidimas po
rém quatro pessoas.

Arribara á Santa Galharina o vapor 
Mmjé sabido da còrte no dia 1 do pas
sado.

As noticias de Uueiios-Ayres lambem 
são de pouco interesse

A situação da republica e.ra a mes
ma, dominada pela demagogia do Itio 
da Prata.

Nas demais republicas do Prata ha
via Iranqiiillidade.

As noticias do Itio Grandesão igual
mente de nenhum alcance poliliea.

leve lugar ante-honleni no edilieio 
do asylo de Santa Leopuldiuu a elei
ção da ineza biennal da irmandade de 
S. \ icentt! de Paulo, e sabiram eleitos: 

Conselheiros efjevlirum.
Dr. Francisco Leoeadio de Figueiredo, 
liarão de S. Gonçalo. 

j.loáo Silva.
Dr. José Francisco Cardozo.

1 Gommendador João Anlonio Fernandes
Pinheiro.

■ latiz José Martins Rocha.
Dilua cxlnuiiiineruiiux.

Jorge Eduardo Xavier de llrilu.

Dr. José Francisco Frotigelh.
.Major Anlonio Pinto de Figueiredo

.Mendes Antas.
Dr. I.oiz de Almeida Rrandão.
Coronel João Nepomuceno Gaslriolo. 
Manoel Ferreira Gularl,

Secreluriii.
Luiz Ilonorio \ ieira Souto.

Tlicsuiireini.
Dr. Anlonio Luiz da Cunha Manso

Savão.
Droaivtidur.

Tenente João Duarte Cairão.

A noitedeante-lionlem no llieal.ro de 
Santa Thereza lui uma noite de hellas 
emoções para os espectadores e de um 
desses inagnilieos Iriumplius que devem 
enchera vida gloriosa dearlisiasiaican
tores de verdadeiro merilo.

Na opera italiana, l.uciu dc l .u i i ic i -  
iiiiiur, a sra. Meréa e o sr. Ilu lli en- 
tlmsiasmáram os ouvintes.

A sra. Meréa esteve sublime no li- 
nal do terceiro acto, iptandodepoisde 
cantar as suas magoas com desespero 
deixa de existir. A cantora parecia ins 
pirada, e possoio-se tanto do papel que 
desempenhava, que disséramos a pró
pria l.llcill.

A voz da sra. Meréa nada perdeu 
ainda daquelle timbre doce e agrada-j 
vel que tanto furor fez oulror.i na 

! còrte.
0 sr. Ilnlti igualmente esteve subli

me. Além do goslu cnuique cauta, o sr. 
Ilnlti revela-se artista perfeitamente 
senhor da scena, e dá á physiunoinia 
iis syinplomas expressivos das paixões 
que sempre retrata.

A sra. Meréa alem de ser muito vic 
toriada durante todos os actos em que 

| cantou, foi doas vezes ch.im.nl i á sce
na : a primeira logo que liualisou oR ”

' acto da opera.
Então dos camarotes e da platéa os 

applaitsos e acenos de lenços e bravos 
j enihu.siaslieos luram unanimes. A in 
signe artista iiio.slruu-.se profundamente

sensível a essa manif-staçáo Ião volun
tária cesponl me,a, e o;i qual não houve 
absolul.xüienle prevenção alguma. Foi 
uma ovação completamente esponla - 
nea n produzida por verdadeiro enlhii 
siasino c arreli ilamenlo.

No linal do 1" aclo a sra. Meréa e o 
sr. Ilnlti ròrain oiilr.i vez chamados á 
scena e novamente vicloriados.

Dam lo esta milici a, não fazemos ma is 
do que rtqiroduzir liehneiile a verdade 
do que se passou. Recebam a sra. Me
réa o o sr. Ilnlti este testemunho de 
nossa a d ui iraeào. I ri i mio de .homenagem 
a que o merilo lhes dá direito.

Fallecen niile-houlem e siqmlloii-.se 
Ikinfi-111 no eemilerio de S. Francisco 
de Paula, na còrlc, o r. e ipilá-i Joá" 
Joaquim Marques de G-asIro, 1“ eserip- 
lurario da atlniimslraeáo provincial, e 
moço geralmente estimado peias pes
soas que o conliec! nu.

(I sr. Marques de Castro lalleceiiem 
consequência de uma queda qoe deu 
de um caviilio.

Os empregadas da administração 
provincial resolverani tomar luto por 
alguns di is, c o m o  prova de sentimento 
pela perda de sen estimado compa
nheiro.

Ril o tiO a. ev rava ; tiyiiropi
•ia

.Ma i a i i o i  lio im ia.ii.o. - Malárani-seuo 
dia do c.orrenle I 1 rezes de Silvai Ciii- 
maráès : pesaram 2.772 libras,a 171) rs.

Malãrani-s-' imos durante a semana 
j linda : 2 vilelas, 21 porcos e .'tearuei 
í  r t  > s .

M.aláraiil-se no dia 1 seledilas de SiI - 
1 va Guimarães: pes.iram 2 .!)!!.! a I 711 rs.

limitem fòram mm'l s ii ditas sen
do õ de Silva Guimarães e 1 dcTIm- 

I maz Silveira do Souto : pesáram l,X2(i 
: 111>r.is a ! íiü r..

Obituário. — Sepuliár.im-si; no ce- 
lilerio publico:

Diii RO dr j i iu im . - João, 2 aniios, 
lho de Maria Thereza.

Dm I” dr /<///)<(.--Manoel, 1.7 dias, 
escravo: rotura.

Malhciis, fid aniios, escravo : livper- 
lr ip11ia do coração.

Diu 2.--Luudiieeiia, G annos, Pilha 
de |). Rili Vieiri Vrnumd : lebre lv- 
plioide.

Diu R. Maria Francisca deSiquei- 
ra, .70 annos. natural de S. Paulo, 
casa-la : lesão orca nica.

F.lvira, I anuo, (ilha de Guilherme 
Augusto da Sa : tubérculos iiieseuleri-
Cl J-i.

Am.iliii Jiisophn (lald.is, ’)<> annos, 
lir.j/.ileira : crvsij t*Ia.

João, 'J. annos, iilliu de Jos • Maria 
(ímímos : felire iiiicrmilenlr.

Ui,, \ —ia-mcliinla, 7 annos. na- 
lurai de ÍNirlinral: lebre amarella.

Sr.scv) k .m .*» Di. .ii i.no m; l.SijS.
I  * residem iu <l<> sr. nsn imlr dr IhirjHHulij.

A’s I I lior.is e I \ !ir«*soi«i *s (il srs. <!«•- 
piihilos é nliert.i a sussào. I.i la o tipprn- 
vaila a nela da aiiluccdunle o sr. iu ãecriíl.i- 
i iu dá roula do sej-Miinltí

k x im í ih f .n t k .

I iD i llieio «lo M!fi*i»larÍM <lo scna !o i»ar- 
li ipau lo ã cainara «jau S. M. o Lnpur.i- 
dor eciisenlt! na rusoliirão aiitmisaiiili) o 
'iinio a rnjico.lifr ao eons(‘|iii,iiM ’J línma/. 
\avi(M (iania do Almoi-la, um ami-nl-li 
cença «oin luiloá sim is veiifimoiilos, para 
tralar * lo s.a saudo «»n lo llio e.m vim . — lu- 
Ifiia la.

bui r«*(j»ioiiíiici11 > ileJoâo Annaac.io l.o- 
pi*s, Io111-,a !or «la i occImhIui ia «lo uiiiiiici- 
piu «la còilo, poliu !«i (|no na aposcMit idoria 
dos empregados publicos e na apreciarão de 
S(Mi« seivieos lho suja coul.i lo o lempo (pie 
servira iu nas rolleeio» ias.— A («miinissâo do 
pensões o ordenados.

Oulro de Manoel .lô ó Toi\ *ira Barbo- 
/.a, pediu lo sidiieào do reipierimento que 
dirigiu ã ca.naiM, relalivo ao pagamenlo da 
ijiianlia (pie se lliu dove.— V’ rommi.-mfu.i n 
<piu rsla alI .H to uslu n**goi 10.

m i m  id ü  i F i r j M A
■ 'ug in iis  u v i iU i i s .

Eeriu indo, porém, não se acliavn 
nessas cireumstancias ; de outra tem 
pera e organisação, acariciava a virtu
de e repellia a audacia, cedia á ternura 
e abatia o orgulho; e as mais das vezes, 
como que levado por uma inspiração 
divina, via nas lagrimas o manto da 
períidia.

Para ellc era problema, que se não 
podia resolver, uma das maissalicnles 
particularidades do sexo; a disposição 
continua em que vive a maior parte das 
mulheres para o risoe para as lagrimas. 
Muitas vezes, testemunha ocular do riso 
no seio do pranto, Fernando renegava 
a natureza, conspirando se. contra o 
Creador, por ter formado á imitação 
dos anjos a creu lura, que traz uns olhos 
e nas faces cscriplo o fingimento. Des 
graçades dos homens se por ventura 
honrosas excepções não sustentassem o 
equilíbrio entre essas duas especiosde 
ereaturas, tão senudlianles nas lórmas 
entre si, e uma dell-is tão perigosa á 
sociedade e ao homem,— a mulher ver 
dadeira, e a  mulher f-ils.i! —  Se assim 
não fosse, como poderíamos acreditar 
no verdadeiro pranto, quando lia pouco 
tínhamos sido convencidos de que lüra 
as lagrimas o juramento da mentira ! 
Seria banido o espirito de laniilia no 
universo, porque é prelerivel em qual 
quer circumstaiicia da vida a persegui
ção e a miséria ás cariciasde uma mu
lher tingida.

Todavia Fernando, reconhecendo 
esses e outros defeitos do sexo, naoera 
comliido es Ir i iilio as innuiner.is virtu
des di! uneédolnda a maior piuTeib-lle:

razão porque não vacillou em ceder os 
pulsos ás pesadas cadéas do amor ; e j  

de nutrir convicção inabalável de que 
se por ventura fosse acertada a sua es
colha, tornar-se-ia o homem maisleliz 
do mundo.

Na verdade, graças á experieueia que 
nos tem guiado os passos, á leitura que 
nos tem desvendado os olhos, a mulher 
que comprelieiide as suas atlribuições 
u deveres, é para nós um ser que por 
sublime não tem nome  é a Provi
dencia porsonilicada, que conduz o ho
mem, é einlim a obra mais perfeita e. 
a mais prodigiosa da ereaçáo. Nessasen- 
con I ramoso sopro di vi m u lo Omni pote n - 
te... divisamos u sombra da A irgem Mãe
de Ghristo o verdadeiro eimieoam-
paro do homem. Com isso provamos ao 
bello sexo que náu é nossa intenção 
abalel-o; que reeonheeeinos assás as 
virtudes daquelliis que sensatas se con
formam com as nossas idéas, e que 
nellas deparam o cunho da verdade. 
Relativamente a essas sublimesereatu- 
ras jamais a nossa penna correria so
bre, o papel senão para eleval-as ás re
giões das nuvens, porque mais não ú 
permillido ao homem; mas nós nos d i
rigimos ás virgens sem experieneia o 
sem razão, que olham para os deveres 
da mulher,como pensamos nos desertos 
da Sibéria, e que tanto sedillerem da- 

[quellas, ipianlo são dillerentes as len- 
! delicias dos dons sexos.

Reflectindo da mesma sorte Fernan
d o , era conüudo menos previdente du 
que seria lodo e qualquer homem que 
não tivesse desde o seu começo ligado- 
a vida inteira á pliniilasia. Depunha a 
sua felicidade nas mãos do acaso, sa- 
crilicando dessa lórm.i toda a sua exis- 

! ti-ncia por aquella, que Ima ou má lhe

tivesse inspirado o prinieiroainor. Náu 
compreliendemos porém que algiiem no 
scculo em <j11» vivemos possa unir-seá 
iiino iniillier, cujas qualidades e vir
tudes não conli.-ça, não tenha consciên
cia do seu temperamento, e não esteja 
senhor das suas tendem ias ; a menus 
que não seja um leviano, que não ligue 
importância alguma ao passo mais so- 
leuiuc e grave ipie pude dar u homem 
na existência.

0 casamento lõrma o eixo sobre o 
■ |noI rola a economia social: a benção 
nupcial o adverte que ellc acaba de 
preencher u auto mais importante da > 
vida, e ao passo que se lhe abre perante 
os olhos uma nova carreira em que os 
espinhos a voltam em maior ipi i o tu lade 
do que as llôres, ellc toma a seu cargo 
a ardua tarefa de cliele de uma nova 
laniilia, sustentando nos liombros lodo 
u peso da condição humana.

Perdida para sempre a liberdade da 
vida de solteiro, prende-se com duras 
cadéas a sociedade; e quando oiilrhir.i 
somente respondia pelos seus actos, 
liojc se eolloca em Ião melindrosas e 
criticas cireiimstancias, que se consli- 
tue o responsável pelo procedimento de 
sua mulher. E se por ventura em lugar 
de uma mulher sensata e virtuosa lhe 
cabe por infortúnio aquella que a in 
triga e a perversidade são capazes de 
fazer esquecer os ditames da razáoeos 
deveres da virtude? Então o resenli- 
tnenlo e. vingança, ateando o facho da 
discórdia, alimentam as chammas de
voradoras, que anniqiiildin o cor.u;áo 
do homem. Aquella se e.onsliliie oalvo 
do desprezo, e este, esbr.ieej uniu no 
abysino do desespero esolfriinento, tem 
aittda de erem-ra vnz. DeussalcM-oino.

para respondei' á sociedade, juiz im
parcial e severo,que lhe brada pedindo 
Contas pelo procedimento da mulher! 
Além dessa li< crivei siluaçao do homem, 
elle se sujeita a um numero illimilaih 
de privaeoes, a11rilniicoes e encargos, 
que íòra lasliilioso releril os

El la, em ideiilicas cirenmsl meia, v.’- 
da mesma sorte desapparecer a imagem 
dos prazeres, e eolloc.ir-se-lli<‘ perante 
os olhos aquella dos deveri-s, que po
dendo tornai-aoeiilem.iisfelizda terra, 
pode lambem, como já dissemos, sendo 
rsqm-eid i.r -diizil a a Inslecondiçao do 
mundo. No eulrel.into raras sáo e11!r - 
llòs as inillheres queseapresenl lIII pe
rante a face do altar com cuuscieiieia 
intima d ;s obrigações de esposa ; qoe 
vao resolvidas a solfr- r Ioda a sorte de 
sacrilicios e privações, e salie-n qual 
vai ser a sua exisie.ucia futura. S -m a 
menor idéa a tal respeito.i maior parle 
delias, para não dizer todas, l.ilmra 110 
mais infundado e imperdoável erro de 
partir desse acto o principio de liber
dade. Se o contrario porem acontecesse, 
se as mães melhor conipreheiidess ui 
as silas atlriliilieiies, se preparassem as 
lillias convenieiileiinmle par i o | a esu 
mais soleiuiie e grave da vida, tantos 
desvarios não se leriam de lastimar. No 
meio das liiiiccò -s religiosas, e da so- 
lemniihide do casamento uma voz não 
lhes pareceria bradar do seio doaltir: 

-O’ Eva, medes Iu o alcance do passo 
que vais dar ? S ili.-s qm: Vais trocar a 
grinalda de noiva pelos mais árduos 
deveres de esposa amanle e submissa, 
e por aqmdles da maternidade, que teeni 
por base o amor e a resignação? Não, 
jamais! e alem disto a voz náu lhes 
morreria 110 ; laliios, uao lhes rolaria o 
[iranto pelas faces ell-vol!as em pallidez.

e seriam se u duvida mais felizes duque 
miiilas delias teem sido.

Lm Iodas as eirrumst incias da vida 
devemos anles prever que lastimar, e 
quando alias lemos lirme coiiviccáo 
de que o c-.isamcnlo ih-sgracado traz 
por consequência immulaveis Inrmen- 
los que excedem a Iodos os sodriuieii- 
los -la existência. Se portanto em vos 
mio reconheci is todas as disposieòi s 
indispensáveis para a felicidade con
jugal, nos. leitoras, vos aconselhamos 
que jamais deixeis pairar na imagina
ção a idea de casamento: s--ria escon
der no seio palpitante o punhal agu
çado para o suicidio, aquecera ser
pente para morder-vos, e risonha em- 
ii m abraçar o Ii\odo espectro da morte 
julgando ler a ventura nos braços.

Lembrai-vos que a alma d - mulher 
descança sobre a nUeieàn conjuga!; que 
depois de desappa recido esse amor nada 
se torna mais tiirturaule na vida do 
que, lutando com a sorl •, er.cimi- 
nliar-se com passos tardios para a se
pultura sem um braço cinqiiedescau- 
ee, um amigo que a j.islime ■ um lenço 
que lhe e.iiTingiie as lagrun is, suavi- 
s.indo-lhe o sulTrinienlo. Nãos icrili - 
-jiieis a primavera dosaunus nos alta
res da desgraça, pnrqu ■ depois do vin
culo eoiijogal, não vos resta na sepa- 
raçao do vosso esposo senão lá pelolim 
da vida os retlexos dos primeiros raii s 
dos oito dias de noivado ; o crepúscu
lo que mais não lembra a aurora, e 
que pallido e descorado se assemelha 
ao pliantasmo nebuloso precursor da 
iu>ito. No casamento, em que a alléi- 
çáu profunda e qtiasi um vinculo ne
cessário, não deve predominar .1 levian
dade : lembrai-vos queselrala da deoi- 
o'io da vossa vida futura, e que depois
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de Manoel Tavares Moreira, |hi- ■ sfio <lo rerjnoriinonlo levnnln n sr. presi-1 lodo, sondo O parecer da commissão
lente n sessão ás I! Iiornsa 10 niiniitos, de
pois ilo innrcnr n ordem iln dia para sii- 
"11 lldil-flji l‘i’. '

SKSS.vi) um ■> Div JUi.no nn -58.

rcsiiknriit ilu nr. visconde de lliicpciidij 
A's 11 o 25 minutos presentes (12

srs. (lupuliulns caberia n sessão. Lida o 
Iappmvada a acta da anlocodontn o sr. 

1” secretario dá conla do seguinte
exped ien te .

Um ollicio do soci'i;lai'io do senado 
eoninuinicando á oainara queosenaiiu 
adoplon o vai d irig irá  snneção inipe-

Oltlrn
tfiiulo a PiiJjslilwiijão «lo uma imla (piu pos- 
*ui3 do (üxlindo banco do Hra/.il, do valor de*
80$0‘.)() rs.— A' commissão du fazenda.

1/ li la o approvaila, rorn uma emenda 
ilu sr. I\u»s llarrolo, a nidacçâo da rosnln- 
<;ão quo augmoiiln as cmigruas di* lodosos 
cabidos do império o rapolla imperial.

0 sr. Harboza da Gunba, depois do al
gumas considerações subre negocios da pro
víncia do S. Paulo, íjiuj representa, manda 
á mesa um requerimento «pie é apoiado o 
lica sua discussão adiada para proceder-se 
á uluiçnn da mesa, pedindo no governo pelo 
ministério da justiça as sogninles informa
ções :

I o Km (pie dala o j u i z  municipal e de
legado de policia da cidade de Arèas, na 
província de S. l*aulo, recjuesilou a presen
ça do chefe do policia para proceder cri - 
rninalmontu contra os autores do roubo pra
ticado em grande parle da herança do li- 
nailo capitão mór Gabriel Seralim da Silva.

2“ Km que data foi nquelln requisição 
satisfeita, no caso de ter havido para isso j 
grande demora quaes os motivos quen de- ; 
terminaram.

3 o C o p ia  da em re sp o n d cn c ia  o f l ic ia l eu -  |
Ire o governo provincial e autoridades da 
cidade de Arèas sobre o assumpto referi
do nos dons quesitos supra.

4o Copia do despacho de pronuncia pro-; 
ferido polo chefe de poliria da província 
contra os autores o cúmplices do d ilo cri
me c bem assim copia do rclalorio do 
mesmo chefe ao presidente da província 
ãcerca do resultado de sua missão.

5o Helacão nominal dos ofticiaes superio-! . ■ . , • i
ros o siihál tornos ,1a K<..r.ln narinnal .In collecçoes tios actos lugis lixos «1
comarca <lo Jacaroliy qi.o f..r«in rlispuiisa.l.is sumbliM Uaijinjlli» p m v i n o i . i A  com- 

do cxcrciciu dc seus pus- missão du assembleas provinciuos.
Um requerimento (los amanuenses

o supplonle. 
supiirudo do sr. \ ilella

! (|ii(! só devo proceder-so á nova elei- 
Icão uo caso do impedimento perpetuo 
! do iiodiOS, de 

0 voto um 
Tavares conolúe (jiio o supplonle passa 

já deputado ufleelivo um Iodos nscasos 
dc impediineiito perpetuo deste, e <pie 
dada esta substituição deve proceder- 
se á eleição de supplonle.

() sr. Araújo Jorge, reclama contra 
la inexaptidãu com que 1'oi publicado 
umaparte seu.

!" PAUTE BA OIIOKM UO DIA.
Procndo-so á votação do rapiori- 

inerilo do sr. Barboza, cuja discussão
rial as rosolueòosapprovandoa aposun-; ^  encnm d„  scss;-10 a,, sabbado, 
,a(|„na concedida ao comigo Imbciai o 1 , . , n, , (]o.

do sociotai io da líntra em primeira discussão o pro-José Leal, no lugar 
icia 
mdi

presidência da província do Uoyaz, a | ‘ ‘ ' pensão annual de
loterias para a recons- ií,AAWft'nrt r  ■ 1 ■ - 1conce

trucção da igreja m ilriz de Sanlo An- 
loniú da cidade da Diamantina, pari» 
fundação de uma casa de caridade mi 
villa ilo Utirvollo e para mais duas 
igrejas ; e bem assim que S. Al. o Im
perador consente na resolução qm 
manda coiuprchcnder

0 sr. presidente marca a ordem do 
dia o levanta a sessão ás '1 horas c 2o 
minutos.

O vswroiulo Hín|»liael.

l-Oli X a v ik u  nij AIo.n t is im x . 

VOLUME QUINTO.
((iOnlinuflç&o do r». 147.)

no .iviso de 2
de marco de 182!) o capitão Antoiiio
oaquiní Rodrigues Borba, e mais of- j AVsciissüo,r' cnl'rando noíl 
iciaus em .denl.caseircumstanc.as.- I p |imn Rrn(jn(liii lic 
I iitcirada

Tres ollieios do presidente da pro 
i vincia de Santa Latliarina remellondo

011
tos

suspensos

0° Qual o estado om qm 
processos quo, por aviso d-

se arbam os j da secretaria da inslrucção du muni

bro do iniiii passado, se 
rnr contra os ditos ofliciaos, qual o delido 
quo solhes imputa c om quo fflrn so dou 
principio ao processo.

IYocodo-so á eleição da inosa, quo dá o 
resultado seguinte :

Prosidenlo o sr. viscondu de Baopondy, 
com 04 votos cm (>9 codulas.

Vico-prosidcnlo o sr. Anlonio José ,Macha
do, com ü!) votos om 79 codulas.

I o secretario o sr. I'. X. 1‘aos Barreto, 
com 49 votos om 8li codulas.

2o secretario o sr. Anlonio Poroira Pinto, 
omn 50 votos om 92 cedidas.

dito o sr. Cândido Mendes de Almei
da, com 49 votos om 83 codulas.

4“ dito U sr. A. I1'. do Sallcs, com 78 
votos om 89 codulas.

Supplcnlcs.
I ” A Al. Aragão o Mello, com 39 votos 

o 2“ Tilo Tranco do Almeida com 2 votos.
E ’ approva In o roipieriinenlo acima do 

sr. liarlioza da Ciinlia depois de ligeiras ob
servações do sr. ministro da guerra.

0 sr. Luiz Anlonio B.irboza fundamen
to o manda í  mesa lambem um requeri
mento sobro a navegabilidade do rio das 
Velhas na província do Minas Goraos. Oram 
o sr. Marlinho Lampos, ministro da guerra 
o sou autor; ficando encerrada a disciis-

9 do iiovoin- j cipjo ilu côrlu pedindo uiigmcnto cm 
mandou instnu slíiisordem'.dos. — A’cum missão de pen- 

sòes i:-oriliiiiit los.
(Jiilrn do commcmbulor (juilbcrmu 

Pinto dc Ahignlhãos, edr. .louqtiiT. Josó 
du Silvu Pintn, incnrpor.ulorus du cum- 
punliiu Protectora pedindo diversos la
vores para a mesma companhia entre os 
quaes um empréstimo de 5<)1):0()0®Ü00 
rs.— A' cummissão du obras publicas.

li’ lido e julgado objecto de delibe
ração, e vai á imprimir para entrar tia 
ordem dos trabalhos, o projecto com 
(■uo conclúe om parecer da commissão 
de pensões e ordenados, elevando os 
vencimentos quo actualmente perce
bem o odicial-maior e os amanuenses 
da secretaria do supremo tribunal de. 
justiça, assim como olhesouroiro, por
teiro, e conlinuos. 

li' lido e á requerimento do sr. Sil-

(1909900 concedida, sem prejuizo do 
meio soldo, á !>. .Maria Jnsepliina Sea
ra, viuva do tenente general Anlonio 
Corrêa Seára, e a de 1809000 a cada 
um de seus (ilhos emqunnlo menores, 
e. dc 2409000 a cada uma dc suas íi- 
lltas.

O sr. Araújo Jorge pede o a cnmara 
Ivola que tenha este projecto uma só 

"a  ú adoptado 
para que os agracia

dos gozem da pensão desde a data do 
docn.toquo a conlbrio, sendo remelti- 
da á commissão do redacção.

Enlra igualmente em primeira dis
cussão o projecto que approva a pen
são annual de, 1:2009000 róis, conce
dida a i). Anita .ioaquina de Alello e 
Albuquerque, viuva do coronel Fran
cisco Victm- de Alello e Albuquerque, 
sendo metade daquella pensão para suas 
duas (ilhas solteiras.

0 sr. Brandão pede e a cam.tra con- 
sento que tenha este projecto uma 
ti nica discussão e nul la enlra mio é adop
tado com um i emenda lambem do sr. 
Brandão para quo as agraciadas per
cebam a pensão desde a data do cie— 
creio que a concedeu, e ó remettido á 
commissão dc redacção.

Entra lambem em primeira discus
são o projecto que approva a aposenta
doria concedida ao jni/.de direito con
selheiro José Thomaz NabucodeA ranjo.

O sr. Augusto de Oliveira pede, e a 
cantara assim vota, que lenha o pro
jecto uma só discussão, na qual onlran 
dnú adoptado e remettido á commissão 
de redaccão.

veira Lobo vai a imprimir o parecer 
da commissão de constituição, com o 
voto em separado do sr. Yilella lava
res, sobre a indicação du sr. Bar ros 
Piiiientel e Dutra Bocha,ácoreaduque 
se deve pruccder-se eleição do supplenle 
nos ilislrielos em que se verifica o im
pedimento perpeluo deste ou dodepu-

2a PAUTE tIA (lltl)B.M 1)0 DIA.

de unida ao homem, junto do qual 
deveis viver e morrer, não vos ó dado 
senão a custo da vergonha edo escân
dalo quebrar o vinculo, que vos pren
deu a esse homem. 1'udus os seus in
teresses serão os vossos, todos os seus 
desejos serão cumpridos, e assuasde- 
liberuçóes as leis, com quu vos haveis 
de reger.

Emquanlo que a associação do casa
mento está de accofdocom toda a exis
tência humana, torna-se todavia de 
absoluta necessidade não ser olhada 
com indilTerença : que o homem, e a 
mulher especialmente, levados pela ex
periência e pela razão estudem ossous 
deveres, e cada qual trate de melhor 
pruhenchur as suas funeçòos. Se a 
maior parle das mulheres não se dei
xassem levar muitas vezes por desar
razoadas prelcuções, esta associação tão 
santa não teria sido Ião frequentemen
te profanada. Nada é mais vão duque 
todo e qualquer argumento sobre qual 
dos tlotts sexos deve ler a preferencia 
du governo: e upezar do (lliristiaiiis- 
mo ter tirado a mulher de um estado 
de escravidão, utnqueoulr’oraexistia ; 
sor a igualdade perante Deus a base 
dessa admirável religião, que não ad
mitiu genero algum do privilégios e 
muito menos o da força, todavia fo
ram umas das palavras de Chrislo . 
quando cxpullio Adão e Eva do paraiso 
terrestre : — estareis debaixo do poder 
do vosso marido, que vos ba de domi
nar !

Com tudo deixamos de lastimar a 
condição milla, a quo se acha a mu
lher condcinntda desde a sua primei
ra meninice; razão porque quando fi

Conlimm a primeira discussão do 
projecto de resposla á falia do Ihnmo 
comas emendas apresentadas na ses
são de 21 de junho pelo sr. F. Campos.

Oram os srs. Cumes de Souza e 
Dingo Velho o fica a discussão adiada 
pela hora.

A nossa boa patrôa 
Tão bella e tão delgadinha 
Será (1’aipii a algtms mozes 
Alui gorda e redondiitba.

Riram-se muito; npplaudirain de 
novo.

Pota rd eslava fórn de. si.
Eniilia abaixou os olhos c corou li

geiramente, ao passo quu Baphael 1 h ■ 
apertava a mão ás escondidas.

—  Quarta e ultima copla ! disse o 
conlra-meslro.

—  liltima copla ! repelio uma voz, 
ah ! tanto poior!

—  Quando acabar, recomeçarei se 
o quizerem, disse o cantor.

15 prosegnio :
Em menns d’um anno vos voromos altiva 
E nos braços trazendo com rrmito ufania 
Uni gordo rapaz, bom (piai sua mai)
E quo como ella sorií a nossa alegria !

—  Sim ! sim! exclamou Po ta rd, ou 
aceito o augurio! (1’aqui a dez mezes 
o baptismo.

Os applausos retumbaram de novo, 
estrondosos, atroadores, e prolongados 
como o trovão, e o contra-mestre loi 
unanimemente proclamado um grande 
poeta.

O poeta entesou oscollaritihos e poz 
se a beber.

Durante a hilaridade que seguio a 
terceira copla da canção de, circuins
tancia, Alartial deixou a tneza cesqui
vou-se docemente.

Onde iria elle?
la reunir-se á carruagem que havia 

comprado na vespera, e que, jungida 
a dons vigorosos cnvallos de posta.es- 
taecionava a algumas centenas de pas
sos da casa de, Izidoro

Stibio para a carruagem depois ileso 
ter certificado que a sua vasta carteira 
estava na algibeira da casaca.

0 postilhão chicoteou os animaes ; n 
equipagem gemeu, e o pai rolou rapi
damente pela estrada da Bélgica levan
do o dinheiro (lo (illio.

Alartial era um homem completo ; os 
actos do sua idade madura não des
mentiam os de sua verde mocidade. 

Ninguém notou sua ausência. 
Baphael só pensava em sua mulher. 
Os outros (onvivnssó se occtipavam 

em festejar os pratos e ns garrafas.

pira do que quebrar as cadéas da de- 
peiidetici.i paterna. No entretanto dos 
tres estados da existência da mulher, 
lillta, esposa c mãe, o penúltimo, quu 
a reveste de dignidade e lhe propor
ciona gozos, é todavia o que mais tor
na indispensável os grandes sacrifícios 
de independência. Desde o momento 
em que ella desprende da fronte as gri
naldas de noiva, deve juslilicar pe
rante o publico a escolha, que fez seu 
marido: jamais deve poupar esforços 
e sacrifícios para se fazer respeitar a 16 
tias mais pequeninas cousas, e, buscar 
sempre oucultar as falias delle ainda 
mesmo quando, elle indigno, o não 
mereça. A’ mulher não cabe punir os 
vicios do homem, nem tão pouco imit- 
tal-o, porque a acção que o não de
grada o não crimina perante a socie
dade, e a maior parto daquollas, que 
é (lado á sociedade punir, não diz res
peito uo vinculo conjugal.

Belalivaimmte ao quu acima lica di
to recordamos-nos agora de um lacto

Q banquete estava a terminar. 
Acabavam do collocar na mezn aâ 

inumeráveis especies de uma sobro- 
ineza multicor.

De repente Izidoro bateu na fronte e.
exclamou :

—  Ah I meu Deus! quu esquecimen
to ! nós não lemos sorvetes!

—  Então porque? perguntou al
guém.

—  E, por Deus! respondeu o fabri
cante, porque se mão encommendou.

Apenas elle acabava de pronunciar 
estas palavras, que um desmenti tio vivo 
entrou na sala do festim sob a fónna 
de um caixeiro de hotel.

Esse rapaz vinha Iradiccionalmeritc 
vestido, isto é. de gravata branca, veste 
redonda, collule branco, calça preta, 
meias encarnadas, e sapatos enverni
zados.

Era ti ui homem já idoso e de tal sor
te moreno que á primeira vista toinal-o- 
iam por um mtilalo.

Seus oalollos crespos c lusidios en
rolavam-se nas orelhas.

Trazia uma immeiisa bandeja car
regada do sorvetes de frticlas, conti
dos em pequenos cálices de crystal de 
esquisita elegancia.

—  Quem diabo pensou |nos sorve
tes? perguntou Izidoro.

Ninguém respondeu.
Em presença desse silencio geral, o 

fabricante dirigio-se ao proprio rapaz.
--- De onde vindes, meu amigo? 

disso elle.
—  D.t casa do meu patrão, do sr. 

Torloni, respondeu o rapaz com ar sa
tisfeito de si mesmo e glorioso pelo no
me celebre que acabava de proferir.

—■ Sabeis quem encommeudou es
tes sorvetes a vosso amo?

—  Eu ignoro, senhor; mandaram- 
me trazer, e eil -os aqu i.

—  Enfim , disse Izidoro, agradeço 
ao ollieioso anonyino, e de qualquer 
parle que venham estes sorvetes, sejam 
bem vindos! Servi, meu amigo, ser
vi!...

O rapaz não fez o fabricante repelir 
segunda vez, e collocou diante de cada 
conviva uni dos cálices de crystal.

Em ilia foinou o seu e declarou que 
nunca saboreara sorvetes tão delicio
sos.

0 rapaz aproximou-se de Baphael e 
introdu/.io-llie na mão um papel do
brado em quatro partes, dizendo-lhe 
baixo :

—  E ' a conta, senhor. Mandal-a-ois 
pagar ao meu patrão.

—  Muito bem! respondeu Baphael 
pondo o papel na algibeira.

0  rapaz desappareceu, c o banquete 
acabou tão alegremente como havia co- 
inecado.

quo se deu em França noannode 1815.
Aí. de Lavalette, condeirtnadoá mor- 1 

te por crime de desmedida traição, de
via ser executado em 21 do dezembro 
no praso de vinte e quatro horas. To
das as precauções se tinham tornado

tomunlia inconnnoilo do pranto e do 
ultimo adeus.

A’s 7 horas da imite fôrant adverlil-o 
que M""' de Lavalette so dispunha a 
saliir, e após espaço curto ouviam-se 
pelos corredores gemidos e soluções, 
capazes de despedaçarem o mais ferino 
coração. Apenas chegou vio tres vultos 
estando um delles com os trajos de 
;Mmo de Lavalette, cujo clutpéo de plu
mas pretas lhe escondia em parle o 
rosto, junto aoqu.il trazia o lenço com 
queerichugava uslagrimas esuflbcavu 
os soluços.

Alai podendo guiar os passos susti- 
nha-se no hombro de sua filha, que á 
braços talvez cum o desespero e a sau
dade, desprendia dos olhos um dilu
vio dc lagrimas acompanhadas de gritos 
repassados de dôr I O carcereiro en
ternecido pela sccna, queá máo grado 
seu assistia,nem sequer prestou allcn- 
çfto ao modo porque a fingida Al“ " de 
Lavalette escondia o rosto. Uludido 
pelos vestidos e pela appareitcia de
solTrimciito, olVereccndo llie a mão, a 
conduziu aos pallidos relloxos das can
deias até o ultimo corredor, que dava 
para a porta principal da prisão, onde 
se achava o carro em que devia voltar. 
ITalii dirigindo-se, ainda impressiona-

par.t prevenir a evasão docutuleimia- do pelo espectáculo,que tinha presen
cio: prohibira-so ao carcereiro eonsen ■ ciado, ao lugar donde lia pouco havia 
tir quo alguém se comtruiuicassu com j sabido, um ligeiro ruido se deixou 
o preso, sem ordem expressa do pro-j ouvir no fundo do cárcere, e julgando 
curador geral, e todavia na vespera do j ainda quo a sua presença era iiicom- 
dia fatal Ai"1” de Lavalette, acorn- moda de novo se retirou. Vollaodo 
panliada por sua filha e uma criada, j segunda vez, ainda o ruido se fez ouvir: 
apruseii lava-sc no cárcere para ver pela j chama : uiiTguem lhe responde : ecomo 
ultima vez seu desgraçado marido. Oique tomado por uma inspiração

saliir para perseguir o eondemnado, 
porém a amante esposa prendondo-se 
aos seus vestidos trava a luta, em que 
a fraqueza cede  0 carcereiro, reas
sumindo á liberdade, brada emlim por 
socoorro ; seu filho segue ao alcance do 
fugitivo, mas encontrandoe detendo o 
carro no meio da rua de Jerusalém, 
nelle só vio M"° de L a v a l e t t e j á  seu 
pae estava salvo, e su.i mãe se linha 
desembaraçado do cárcere.

E is portanto a mulher que, se sacri
ficando por seu marido, esquecendo o 
crime degradante, que o levava á gui
lhotina, 'e desviando a justiçados ho
mens do exercício de suas funcçóes, dá 
uma prova maisqueexuberanlo de ex
cessivo amor conjugal.

Quando ambos os esposos concorrem 
mutuamente para a felicidade, nenhum 
oslado lia melhor na vida do que o es
tado de casado: o Itoincm cede á m u
lher metade de sua substancia: sua 
alma ecorpo são incompletos sem ella, 
dispondo todavia elle da força edo go- 
veriioeella da belleza eda ternura.

Sem a mulher o homem seria gros
seiro e solitário,.e se, por ventura um 
anjo llie inspira a escolha, sente em
briagado nos mais doces enlevos da 
alma desprender-se em redor delle os 
perfumes das flores da vida. Porém 
isso jámais se poderá conseguir sem 
pie do marido parta a protecção para 
a mulher, e delia a obediencia para o 
marido, qua nada é mais do que uma 
homenagem rendida ao poder que a 
protege, sem a qual jámais poderá exis
tir sociedade conjugal.

Não será um facto extraordinário rle
carcereiro acostumado a recehel-as,! quieto percorre o cárcere... encontra I Al” ” (le Lavalette que nos fará torcer as

lha, animada pelas íols.is appareiicias' as inlroduzio ao lugar desejado, re li- le  reconhece AP”’ de Lavalette... brada 
da liberdade conjugal, nada mais as-1 raudo-se logo depois para não serlcs-lquofuivictima de uma traição... tenta

idéas, não; nós falíamos em geral, 
geralmente parindo marido a protecção

para a mulher. Exigimos desta a obdi- 
eneia, porque a proeminência do ho
mem está patente pela sua própria cons
tituição: ella não o sujeita á tantos cui
dados e necessidades na vida como 
acontece á mulher ; e garanle-lhc in 
dependência pulo exercieio de suas fa
culdades. Esta proeininencia é a fonte 
do direito, que o homem reconhece ler 
sobre a mulher, e que jámais deixarão 
as leis de confirmal-o. Por mais que 
nos dispozessemos a proteger o sexo 
debaixo desse ponto de vista, não po
deríamos vencer urna linha no terreno 
da batalha : não nos seria dado de fórma 
alguma fazer com quo fosse admillido 
o império nos braços da fraqueza, a 
força concentrada em tenros musculos, 
que não podem soífrcr a menor resis
tência, eque lõra sempre urna tentativa 
baldada emprchenderem levantar o 
menor pez.o. Além disso temos convic
ção intima de que enrubeceriain se por 
ventura fossem fortes, se volumosos 
fossemos seus musculos, apresentando 
os caracteres da força, porque dessa 
forma deixariam de ser lidas comodeli- 
cadas e perderiam um dos seus mais 
bellos doies.

Portanto nada mais vos resta do que 
conformar-vos com a vossa sorte, não 
ir de encontro á vossa natureza porque 
cedo ou tarde pode a experiencia vos 
ser funesta ; c já que pela lei do Om
nipotente não vos é dado governar, tra
tai du estudar melhor os deveres de es
posa dedicada c submissa para que 
sujeitando-vos ao governo, poss^esfev 
cm vossas mãos o remedio, parasuavi- 
sar a dependeucia.

E d kak .

(Continna.)
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A noili) cliBgou.
liouvc bailo nu lúbrica o na casa do

ifabricanlo.
As inulbores o lilbasdo Iodos os opo- 

Varins linbain sido convidados, a Dons 
sabe, su ojponcbo, os galopes, o os on- 
■conlrõos suocfidiam-se com rociproco o 
'deliranto prazer.

O calor era abrazador.
llupbaol dançaia com Emilia.
l)o reponto sentio a mão do sua jo- 

ven mulbor aportar a sua com Torça 
.nervosa o convulsiva.

Encarou logo Em ilia.
Estava glacial.
—  Meu Deus! disso olle, oquoten 

des?... meu Deus! o que soílVeis?
—  Nada, nada , rnou amigo, res

pondeu cila.
—  Entretanto, ponderou llapbaol.
—  Toubü uma tonteira , proseguio 

Em ilia, pareceu-moqueiacabir... mas 
bem o vôdes passou, passou completa
mente...

E  com eITeilo, as vivascôros do'Jros- 
tode Em ilia roa p parece ram no seu sem
blante.

O baile continuou.
Cèrca de uma hora depois dosto in 

cidente, Em ilia dançava com o contra
mestre.

Jlapbael seguia-a com o olhar.
Vio-a einpallidecor de novo e cam

balear.
Correu a cila.
—  Vós soflreis 1... exclamou elle, I 

■vós soflreis, estou certo dissoI
—  Tenho muito Trio, disso Emilia.
—  Frio ! ropotio Raphael eslupo-i 

Tacto.
—  Sim, murmurou a moça, deso-j 

java beber um pouco do vinho quente...
Haphacl Ibi procurar o quo «lia de

sejava.
Achou-se alliviada no mesmo ins

tante, e agradecendo-lhe com o olhar, 
replicou :

—  Agora, estou boa! posso conti
nuar a dançar...

E  dançou até á meia noite.
Quando o tympano soou a primeira 

das dozes pancadas, Raphael conduzio 
sua bem amada paru a camará nup
cial, da qual fechou a porta.

Ahi entrando Ein ilia vacillava.
—  Oh ! disse cila, este frio, este frio 

que me gela., sinto-me fraca, meu 
amigo, tão fraca, quo não posso mais 
andar.... dai-me um assento...

Raphael obedeceu, tremulo, e alter 
ra do.

Depois, ajoelhou-se ante olla, e en 
laçou-a nos braços como para tique 
cul-a.

Emilia sorri i-lhe docemente.
—- Sinto-me melhor, disse olla ao 

cabo de alguns in nutos; estou certa que 
não passará disto...

0  coração de Raphael readquiriu as 
pulsações já extiuctas.

— • Oh ! minha bem amad i, murmu
rou o moço, eis vos pois minha I... só 
minha 1 minha para sempre I... trium- 
phei da má sorte!... o passado não foi 
mais do que um sonho I... a nós o fu
turo I... a nós a felicidade!...

—  Sim, repelio Emilia, a nós o fu
turo, a nós a fé ..

E  não pôde acabar.
Um grito surdo escapou-lhe da gar

ganta.
0  corpo osliriçou-se.
—  Em ilia !... Em ilia I... atroou Ra- 

pliuel no cumulo do terror.
A moça não respondeu.
—  Emilia !... rcspcuide-mo 1... meu 

Deus, responde-me ao menos!
A desventurada menina só pude ar

ticular :
—  Eu soffro!... oh 1 eu sollro !...
E  da cadeira em que eslava sentada 

I rolou no soalho.
Raphael levantou o corpo, levou-o 

para o leito, depois saltando para a 
j porta que abrio, bradou com todas as 
i forças do seu terror e desespero :

—  Soccorru 1... soccorrol... 
Acudiram.
Mas cri muito tarde.
Em ilia eslava morta !

havia perecido viclima de um enveiie- 
nanioii to.

Um delles, taxicologista habil, alllr- 
niou que o veneno que ma lá ra a dou 
zellaera essa famosa Aijiui Tofanii, ou- 
tr’ora chamada veneno ilim lionjins.

Eembremos-iiosque Eucrocia, a con
cubina, havia transmittido aOlympia, 
sua filha, o segredo desse veneno.

Quanto ao caixeiro do hotel Tortoni. 
chamava se: .lacob-(smael-van-tlripp- 
Abry, baráo de Maubert.

FUI.

P E l

A proleiulidu conla entregue ao nos
so licróc polo caixeiro do hotelTorloni, 
conlinlia eslas linhas irônicas.

0 sr. visconde Ituphael 
Ao Imrúo de Muubert,

Uma bandeja do sorvetes.

I IA V 12K :

As facadas do sr. visconde, o a cai
xinha do notas do banco do Marly-la- 
Macliino.

0 barão de Mauberl.

Os médicos a lies ta ram quo Emilia

Sr. redactor.— Aproveitando-mo do of- 
ferecimento de viu. lirijo-lhe estas linhas, 
mal ou bem traçadas pom o importa, para 
dar-lhe ronla do que lenho visto, otividu. 
cheirado, gostado e apalpado. Eu comei;»: 

Entro parenthosis, convém declarar que 
moro no Engenho Novo. Co moço pois: 

Agua.—  No Engenho Novo ha Ires bicas 
apenas des lo o imposto do Gado até as Ires 
vendas, das quaos só d u a s  dão a g u a , 
<|ue são : a do canto do imposto o a das Ires 
vendas ; sendo a terceira ria esquina do João 
do Jesus con lemiwda a servir lãosómeiili. 
de enfeiteã mesma venda. Em compensação 
porém, laça sol ou chova,ha agua em abun- 
danria, no caminho, e tanta (pio alguns mo
radores ali lavam a sua louça e criam patos. 
Realmente dóo que iTum lugar em que tanto 
capim so planta para os burros dos srs. da 
governança puxarem os cairos em que an
dam, não haja agua senão cm póços, e essa 
mesma a maior parle das vezes lolosa e 
impolavel ( perdão do termo, se não fôr par
lamentar).

Obras publicas.—  Eallar em agun é fal- 
lar em obras publicas. 0 dinheiro não chega 
para agua, porque ha feitores que ganham 
e não vão lã, o ha administradores que 
moram na Tijuea e Andarahy e só vão as 
obras na vespera do íim da quinzena,de. 
etc. Tudo isto por certo que não é bom—  
se o empregado não ó preciso domilln-se, e 
se o é,obrigtie-sG a apparerer tolos os dias. 
Não sei o que quer dizer haver um guar li? 
inór do matto da Tijuea,que rnóra algumas 
quatro léguas distante deliu, c só ó visto 
quando vem cobrar o salario, porque fóra 
deste caso está em casa fazendo carvão e sain- 
burás.

Calçadas.—  Gorrio para ir á casa passo 
no Àtlerra lo vem a proposito fallar no cal
çamento—  sui gencris—  desla estrada. K ’ 
elle leito coin restos de pe Ira e lama : quan
do chove fica um tremedal quo é preciso 
muito lento, ao contrario arrisca-se o pas
sageiro a ticar atolado logo que soecnaliram- 
lliecom montes de pedras aqui eali por cima 
dos quaes nenhum carro quer passar, o (pie 
faz com que se criem pequenos montes e

consequentemente 'covas de espaço em cs 
paço. Com o mangue ao lado, me parece 
que seria laril dar esgoto a todas as aguas 
para elle,conservando-se a estrada constan
temente enxuta.

Carros.—  Em uma estrada do lauto tran
sito como o Álturrad»,devia a policia deter
minar que os V(diicu!os,quas(|Ucr quesejam, \ 
caminhem : os (juevein para a cida l« pelo • 
lado -!() canal, u os que vãu para fóra pelo 
lado das casas,de maneira a deixar o centro 
livre para os cavalleiros, pois sem ordem, j  

como seguem,succcde muitas vezes atropel- | 
Inrem se e mesmo alguns cocheiros impru
dentes nlirarem-so em cima dos cavalleiros, 
fj.»mo ainda liout un nc.ontereu-me,que um 
lylburi bateu com a roda na minha perna 
esquerda,que quasi a quebrou.

'(besouro.—-Nào posso eximir-ine de per
guntar aos srs. do lhesouro quem os aulo- 
risoti a contar os trinta dias para o sello 
nos papeis que vein de fóra, da data delles, 
(juanrloa lei respectiva diz— que elles devem 
ser sellados no lugar cm que deverem 
ser pagos —  e muito claramente determina 
quo se contem os trinta dias da data da 
terra em que deve ser pago. Com a resposta 
destes srs. direi mais alguma cousa.

Se vm. receber com especial agrado esta, 
lhe mandarei outras de vez em quando.

Jáo
Côrle, 2 de julho de 1858.

O p e r a  umeioaiaB.

A imperial academia de musica o opera 
nacional cada vez mais se recommenda á pio- 
leçãodo publico : a acqmsiçào de um baixo 
como o sr. iíygino ó seguramente uma 
prova de quanto se esmera a administração 
para bem merecer.

Em uma estrén é sabido que so não pode 
avaliar do mérito drarnalico de um artista, 
porém, quando este jã é conhecido o tem 
uma reputação bem lirmn ia como cantor, 
não se pode ntiribuirá lisonja exagerada qual
quer favoravel acolhimento que possa ter.

Neste caso se acha o sr. Iíygino José da 
Araújo, que estreando sua carreira dramali- 
ca na opera Lou ura por amor, representa
da quarta feira ultima no lhealro de S. Pedro 
de Aleaulara, teve um brilhante acolhimento 
devido ao seu merito de cantor ; acolhimen
to que lhe servirá por sem duvida de insen- 
livo para,com apura lo eslii lo,procorarsatis- 
fazer a esperlaliva na parle dramalica como 
extasia na do canto.

0 povo da côrle pois fez lhe justiça; agora 
cumpre que os Niclhcroyenses, a quem im 
patriotismo o amor ás artes ninguém leva a 
palma, quando venha aqtiello artista fazer 
sua estréa no pequeno th atro desta cidade, 
lambem o animo na carreira a que se dedi
cou, fazendo justiça a seu merito o concor

reu lo deste modo para o desenvolvimento e 
progresso rias artes uleis no paiz.

Abi vão duas das poesias com (pio foi sau
dado o esperançoso artista.

G.

Etuile, elodo, levo- toi!
V. Muco.

Vem 1 penetra no tempo das artes !
Vem ! que as portas lo vamos abrir!
Vem ! que a gloria te liastca estandartes,
E te enlaça os lauréis do porvir!

Este povo, estas magicas palmas 
Uma espTana do cerlo te dão!
W a.sim que ereár arn-se nsT.dmns,
E os Uubms cs dm se fará» 1

E’ assim !— Une este applauso eloquente 
Diz bem alto ao talento:— surgi!
E bom haja quem ama, (piem sente 
Este fogo que apura-se aqui!
Esta cliamma sagra.la, acrendida 
Dentro d’alma por inào «lo Senhor:
Esta chamma <pje abrasa o dá vida 
E que vale uma crença, um amor!
Uma crença singeltn, e dourada,
Um amor que n palavra não diz,
E que alenta esta iiléa sagrada 
Que um futuro prepara ao pai3 !
Oh! bem hajam as frontes ardentes,
Que das artes baiihára o Jordão.
E cultivam os louros virentes 
Gomo eterno, sagrado brasão !
Sacros louros quo o Vkrdi creára,
E  que outr’ora sonhou Mamhiiax, 
Quando as turbas risonha etiianlára 
Gomo o nume da crença pagã 1
.Mas o espinho da rosa não dista ;
Ha na vida desertos sem luz 
ErgiiO a fronte, i repara-te, a u t is t a ! 
Toma ledo nos lionibros a cruz!
Vem! peneira no templo das artes! 
Vem! que as portas te vamos abrir! 
Vem ! «pie a gloria te haslèa estandartes, 
E te enlaça os buireis do porvir !

J  M. Machado de Assis.

Gliogou a tua vez!... Hymnos sagrados 
Vezes mil de teus lahios tens soltado ;
No templo do Senhor já tens vibrado 
Cantos e psalmos só a Dcos votados.
A* sepiia te convida—  extasiados 
To los querem te vera amor voltado;
Por momentos julgar-te desligado 
Dos cantos pelo insenso perfumados.
Em amplexo doce e harmonioso 
Une a religião e a poesia 
Que feliz tu serás e venturoso.
E nos grandes arroubos de alegria,
Um p >rvir te augurando assás ditoso, 
Guardarei a lembr uu a deste dia.

—  20 -

—  Estais louco !
—  Sou muito prcspieaz, passamos tirná phrleda noi

te a conversar e a outra á meza ; o dia nao pode tar
dar a despontar, c tenho pressa de concluir a minha
tarefa. Vamos, meu bravo almirante, bebamos o ultimo
copo e a caminho! Entretanto uma palavra: guardai-
vos de nomear-me ante os vossos mulatos e brancos
que adquirirdes ; devo ser-vos desconhecido, um pala
vra indiscreta nos perderia.

—  Que! sempre pretendeis ir a S. Marcos?
—  Pelo caminho mais curto... embirrei ni so, ac- 

cresccnlou Meynard collorando na meza as pistolas de 
que se tinha armado. Tomai eslas bngalellas, ellas sc 
me tornam inúteis.

—  Imiteis ! exclamou o conde, polo contrario, de
veis ir armado como um arsenal.

—  Ora! os embaixadores não se armam.
—  Ah! mou (illio ! meu filho! vós nos preparais 

terríveis magoas.
—  Então abracemos-nos e perdoai-mo de nnto-mao.
0 almirante tornou nos braços esse intrépido aven

tureiro; depois, cedendo ás suas instancias conduzi-o 
para o parque.

Passando pelas janellas de Naney, o conde levantou 
a cabeça e disse mostrando as janellas esclarecidas :

—  Lá em cima oram por vós.
 Oh ! o eu preciso bem de suas orações, porque

sem ellas, julgo que ser-mc-ha diffiei! ir mais longe. 
Mas apressemos o passo, lenho pressa cm deixar-vos.

0 cnmle parou.
—  Sois, mou raro capitão, disso «lio, um esquisi- 

lo namorarlo.
—  forque ?
  No meu tempo não so manobrava desla manei

ra... Que! correis duas léguas para ver minha (illia,
estais junto delta, e agora desejais separar-vos!... dia
bo ! pelo monos admiro-vos.

—  Não compreliendeis, almirante, quo sob ostasja
nellas o capitão Meynard so não reconhece ! I)e bravo 
como julgo sor, liuiiomc timido e polirão; os mais
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—  Desgraçado! murmurou o conde, olhai... ou an
tes olha... pois és lambem meu filho.

E mostrou a Nancy que tinha dcsfalleci lo.
—  E ’ porque ella me ama, respondeu Meynard lan~ 

çando-so de joelhos ante a linda moça, que eu desejo 
honral-a !

Mademoiselle de Gardonne conhecia lia muito o ca
racter resoluto do capitão ; nas suas longas conversas 
do convento de Ycrsailles com a rmá de Meynard. sua 
confidente e amiga, tinha-se iniciado por assim dizer 
nos impulsos desse coração que adorava ; assim não pro- 

rcurou combater sua determinação; teria em vão ex
pendido os seus desesperados osf-»rç.os, e por sua adlie- 
são da qual a mulher é o unico ente susceptível im- 
pôz a si mesma o doloroso sacrifício de não pôr obstá
culos á projectos que o orgulhavam em vez do con
tristar.

Meynard disse em voz baJxo ao almirante, em quan
to Nancy tornava a si do sen delíquio.

—  E’ preciso que fiquemos sós ; lemos que fallar como 
homens o como soldados.

0 conde curvou a cabeça, o seu desolado coração 
não podia comprchender essa calma c pressentia gran
des desgraças.

Nancy como se tivesse adevinhadn o pensamento de 
Meynard levantou-su» e sorrindo com amargume beijou 
a mão de seu pac.

—  Tive um desfallecimento, disse ella, não foi nada, 
já estou boa, estou forte... As emoções deste dia!...

—  Sim, rninha filha, sim, ou te comprehendo; es
tá bem, vai-te.... mas é preciso sor mais forte, mais 
corajosa.

—  O h 1 não me falto coragem.... tenho-a c terei.... 
não duvideis senhor, de Meynard, e para dar-vos iinut 
primeira prova vou deixar-vos a sós com meu pae ; de
veis ter que fallar de polilioa, de guerra, e do negoeios 
serios... as mulheres são muito alheias a esses negoeios. 
Adeus, m°u querido pae... Não, não mo acompanheis ; 
só, eu farei pouco ruido.

—  Senhora, interrompeu o capitão com emoção,
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VAPOIIKS ESPELIADOS.
De  SoUTiiAMiTON» paijuele itigltí/. u A von  » , 

to tlooinoiiH inlo.
Dos P ortos do N o iit k , vapor b ras ile iro « Cru- 

M Íiao tio S u l », a loilo o iü o ii iü i i Io .

—  limpos, g ra tv lti.. .
—  —  pequunos...............
— — refugo .............
—  —  salgados.................

Courociras de oleo 1 " (|ualidt‘

VAPOU A SA IIlll.

| '.Ml \ i»S PORTOS DO NoUTK, VOpOI* 
u Tocantins », no dia 5 do correu to

lua/ileiro

('.A MIMOS. l.onriivs.
Hamburgo. 
França . .

M I . IA I . S ;  

l»«
.V . -O n çn s licspantiol;

dn pntri:

SGil. n 1)0 dias.
888 a 89í> rs. n 00 d. 
115 0;íi a 80 dias. 
118 O/o a ü() dias. 
114 0 o a 00 dias. 
11*2 Od a 00 dias.

803000 a 8f)3000 
30$ MH)

Farinha de mandioca.......
—  de milho.............

, Feijão................................
! Pio de algodão...................
Fumo em rolo hmn...........

-- ordinário...............
— em folha hom.......

! — ordinário...............
carandá, em eoucoeiras, 
cpialidade......................
—  ~

! — em pranchões..........
í — cm toros..................
Mate.................................

! Melaoo..............................
: Milho................................
i  Oleo de mamono...............
I —  do riciuo...............

■asde 03400 vdltas. 103300 a I03Í.00 falta. ; Queijos
Moedas dt! »30011 
Soheranos . . . 
1’osos h(!spaiiln'»i!S .

% da palria . . 
Palacóes . . 
Apoiiees de. 0 0/0. .

 ̂ nroviueiaiis 
Descontos. . . .

03500 
03;>00
•?3:i0o nfin
I 3000 
í  3000 *
par. 
par.
lo a 14 O/o

DE
C A U T A  S E M A N A L .

5 A 10 DE JULHO.

IVípo* tios principaes generosquepagam di
zimo e direitos de exportação no consulado 
desaltida.

(; EXF.il 0 S. AVA1.1AQ&ES roa
Aljuiua................................... 3 3 0 0 0  arrulü

Salião.............................

Snlsnpnrrillia......................
Solto um rauiu....................
Solln 011 vaquetas...............

—  1I0 sertão ......................
i Tnpiocu.............................
i Tellias..............................
Tijollos............................
Toucinho, Imiilio 011 Ijiinlia. 
Vinliatico, oin couçuoiras, 1 

qualidade..

330 
330
300 a 

8 3 0 0 0  um 
303000 iluzia 
303000 11 
53000 sacco. 
«3000 11 
5*000 a 

193200 aiTolin. 
83000 11

43000 11
103000 11 
93000 11

3503000 iluzia. 
2003000  11
1003000  11 

. 4503000 11
. I 2 3 OOO >1
. ‘ 53000 arrolia. 
. 0 0 8 0 0 0  pipa. 

53000 
320 
580 

I 3 OOO 
80

. 13200 

. 2O3 OOO arroba. 

. O3OOO arrolia. 
73000 meio. 
53000 a 
83000 sacro. 

. 8 0 3 0 0 0  milb.

. 003000 11
83000 arrelia.

lilirn. I genlieiro il.i camara para ns eselarncimcn- lu que girava sobro a razão «lo I 
Portes, Uissolvcu-soninigavol- \0jqil 'í J 'j y 'J '''~

A sociedade
] los « 1 1 0  prensarem. i  Mendonça & Perles, dissolveu-so inrngavei- j fâ

Niclheroy, 10 de junho do 1858.—  Josél inento, licauilo lodo 0  activo 0  passivo a car- j *-
Duarte Galvão Junior, prosidenle.—  Jo a -; godo socio João !■ irimno Inirta.lo Men iça

do Valle e Silou Junior, secrolarin. ! u nãn sc responsnbilisamlo 0 aliaiso assignadn j
i por neiihuina tranzncçâo fuila debaixo 0 0  

mcsimi razão sem sua approvação c consen- 1  

limenlo ficando o abaixoassignndo exonera*, £  ̂
dn de Iodas as Irnnzncções da mesma sncio- 1 £ c 
dado por ass*m terem concordados nesta data. j 

Nictberoy, 25 dejunlio de 1858.—  Anlo-' 
Forles (le liuslaniantc Sá.

^v/v-AfSlSi a ã

I qutm

Anlonio Alves Dias da .Molla, fise.d da frogue- j 
zia de S. Joàc Baptista desta cidade, etc. j 
Faz saber (pio no dia 7 do corrente ás 10 í 

boras da manbà teotn do ser arrematados á j

150&000 
ÍOO&OOO 

1 (503000 
30&000

dúzia.

Aguardente de canna..
—  cachaca...................
— distilada...................

Algodão em caroço.............
— tecido branco...........
— riscado.....................

Amendoim cm casca...........
Araruta................................
Arroz do fóra e da terra........
Assucar de Campos, redondo

— — batido..........
— — mascavo.. . .
— roíinado...................

Bolacha fina........................
— cnlrcttna...................
— ordinaria...................

•Café bom..............................
— escolha ....................
— torrado....................

Cal
Garnosocea........................
Charutos............................
Chifres de boi.....................

— de novilho...............
(Garrigos..............................
Clina em rama.....................

— beneficiada.............
Colln..................................
Couros de cavallo...............

— de boi com avaria do
«ampo.............................

1 G0 & 0 0 0  pipa.
1853000 » ! . . - - . . . . . ,
180̂ *000 » ! A rnmara munn ipal da imperial ctdnde

2 »(iü0  arroba. Ide Nictheroy faz publico (pio tem ilupòr um 
280 vara. í arrematação os concertos (las calçadas das
500 » mas desta mesma ci laile, nos lugares um

43100 sacco. |(luu fúrem necessários; o por isso convida
2 0 0  libra 

1 2 3 0 0 0  soeco. 
43200 arroba. 
53000 ii
83000 ii 
«3000 ii

2 0 3 0 0 0  (piiolal. 
183000 
53000 arroba. 
43400 11

23700 a 
G30Ô0 11 

2 0 3 0 0 0  moio 
530U0 arroba. 

1«3000 rnilh. 
«300 couto. 
103000 11

23500 milb. 
1 0 3 0 0 0  arroba. 

1 43000 »
1 0 3 0 0 0  arroba.

1 3 « 0 0  um. 

I 3 OOO 11

quu .
ás pessoas que na nlira (piizerem lançar 
a coinp.arerorein na casa de suas sessões, nu 
dia 15 de jullm ilo presente auno, ás 10 ho
ras da inatdià.

Niclheroy. 10 de junho de 1858.—  ,/ose 
Duarte (ialvão Junior, presidente.— !o«- 
quim do Valle e Silva Junior, secretario.

poria (la casa da cainara municipal uma cabra j

de cOr preta u dons tilliosjá cruscidos, avalia- ■ VENDEM-SE ires casas, juntas ou separa 
dos Iodos em onze mil réis ; cujos animacs j ,|.|mci)tc, novas e bem cunslruidas, rum bas- 
foram appridioodidos por vagarem soltos pe- ■ ' 1
las ruas desla cidade, o não foram reclamados 
por seu dono nu prazo marcado no paragra- 
plio ipiaronlao seis do codigo de posturas._

Nicllierny, 5 de julliu de 1858. —-Anlonio 
Alves Dias da Molla. (■

A eamara municipal da imperial cidade 
de Niclheroy : faz saber que lum de pôr cm 
arrematação puldica a fartura da eslrada 
do Itaipú a Nirlhooiy, segundo as coiidic- 
çõos que se arham patentes na secretaria dn 
mesma camara, onde poderão ser vistas cm 
todos os dias oleis das 10 boras da manbà 
ás 2 da tarde : pelo que convida ás pessoas 
que quiserem lançar na dita obra a compa
recerem na rasa tias sessões da mesma, no 
dia 15 de julho do corrente nnnn ás 10 bo
ras da manhã, pudendo dingirom-sc ao en-

sacco.
libra.
a
um. I 

libra. I 
sacco. I

KECKI1E-SE roupa de sonlimu o de ho
mem para lavaroengotninar: na rende El- 
Itei n. 120.

ALUGA-SE a cliacar.i n. 21 da rua do ca- 
limbá em Santa Itoza, com grande casa e rio 
corrente: nesta typogropliia se dirá com 
quem se deve tratar. (•

tiinles commodoseb un repartidas,silas á rua 
Nova do S. Domingos, us. 9, 11,13, entro 
ás ruas du El-llei e do Hairiha desta cidade : 
para tratar na rua da Conceição n. 70. (.

NA rua nova de S. Domingos ns. 57 o 59 
casa particular du fainilia capaz, se recebe al
gumas meninas brancas ou du côr para 
aprenderem as primeiras letras, cozer o mar
car. (■

ígJVENDE-SE uma preta moça que sabe lii- 
vareeiigoiniiiar,eozerooosinliar; quem apre- 
lender dirija-su á mu da lluinlia n. 20 (.

UMA pessoa habilitada eintodo e qualquer 
negocio encorrega-so do alugar e vender 
laulo escravos, come prédios : para melhor 
informações nar na] de S. João u. 12, ou na 
côrto, rua do llozario n. li-5, 1° andar. (.

MANOEL Francisco Dias da Silva, dono 
que foi da antiga loja da Baraleza, faz soiente 
aos sons amigos e freguozes que nbrionova- 
menle o seu estabelecimento nesta cidade, 
na rua de Kl-Ilai u. 118 A, on le o publico 
achará um completo sortimento do fazendas 
e miudezas,pelo preço mais baralo possivel.(.

AUUENDA-SE um bom sitio orn Maruliy 
Grande, com uma casa para morar pequena 
familia, forrada e assoalhada; á beira mar, 
para ver no mesmo sitio o para tratar na rua 
da Praia n. 59.

DESAPPAHECIÍU no dia 5 docorronleda 
rim do El-llei ri. 55 uma criada hespanhola 
ipie alii se adiava engajada, de nome Jose- 
plia Ayres, com os signaes seguintes : altura 
regular,cheia do corpo, trigueira, idade 25 ari- 
iios pouco maisoii menos, vindo du Porto em 
maio do corrcnle nnno na barca portiigiieza 
Fé. llngn-so a quem delia souber de parti
cipar na casa acima. Protesta-secom lodo o 
rigor da lei contra quem a acoutar.

EUGIO no dia 28 do passado uma preta de 
nome Maria, nação congo, estatura regular, 
mal encarada, levou veslido do riscado azul, 
lenço do chita encarnado au pescoço, uma 
camisinha de chila preta por cima do lenço, 
uma caixa de folha com iniuluzns, a tampa 
esta toda desgrudada ; quem a levar na rua 
da Uainha n. 57, será gratificado.

O soblelegado de poliria do 1" distric- 
lo desla cida lo, Guilherme Henrique Briggs, 
mudou sua residencia da rua da Constitui
ção, em Icarahy, paia a rua do Príncipe n. 
79, onde despacha á qualquer hora do dia. (.

A tten eu o .

O dr. Maximiano Anlonio do Azevedo e Sil
va juiz de paz do 1° districlo da frognezia de 
S. João Baptista de Niclheroy, faz publico 
para conhecimenlo de ipiein convier, que 
dará suas audiências na casa da camara mu
nicipal desta cidade nas lor-r.as feiras ás 10 
horas da manhã, e quando oslas forem (im
pedidas mas sextas seguintes,equo despacha
rá todos os dias, na casa do sua residencia; 
tudo conformo o cdilnl alTixado no irioz de 
janeiro do corrente anuo.— Dr. Maximiano 
Anlonio de Azevedo e Silva. (

PROCURAÇÕES
S E L L A B A S

NESTA TYPOGRANHA

SABBADO 10 DE JULHO DE 1858 
Beneficiocor,cedido generosamente pelo sr. João 

Caetano dos Santos' á 
41X1110 l t ( ) » l t l ( 4 t  118 l > t  C U -  
4 1 1 1 , l l l  l  l . U  S114 I t l t l Ç O S

Hepresentar-se-ha o drama orn 1 prologo 
o 5 actos do sr. Burgnin, intitulado :

r o H s a
0 sr. Florindo fará o papel do Pedro. 
Fmdo o drama o beneficiado executará 

na sua guitarra, sem possuir mãos

diversas valsas
O beneficiado tendo perdido os braços em 

uma salva, obteve este beneíh in para ver se 
por meio do mesmo consegue alguma cousa 
para o seu transporte, pois pretende reco
lher-se á sua província do Ceará, donde é 
lilho, e espera do illluslre publico Niclhe- 
royense lodo o amparo e protecção.

Principiará ás7 1/2 horas.

N ic t iikh o y .— T yi>. da PATIW A, rir; C. 
li. m? Mo u iia , uua d '1í i .-Hk i n . 70.
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anles de nos deixar, dignai-vos tranqiiillisar-irie; dizei- 
me que comprehendestois o pensamento quo me obri
ga a fugir-vos durante algum tempo. Se não tiverdes 
lide no meu coração, se não tiverdes luievinhado o que 
me afasta para obedecer a uma lei de limira, uu fica
rei, abandonarei Ioda a idéa <le futuro o ambição.

■—  E  eu vos condeiritinrei a pezares, tornou Nancy ; 
os remorsos que o meu terno devolainonto não"pode- 
ria extinguir; tor vos-ia desviado da eslrada onde a glo
ria vos espera o sorri ; ler-vos-ia feito faltar á palavra 
dada a vossos chefes! Não, senhor, não... lenho em 
muito nossa felicidade futuro, faina o affeiçáo para que 
me exponha a semelhantes exprohrações. Deus não vos 
rnnduzio do tão longe para perlo rle mim para que 
on vos porco ; terilio nelle ioda a confiança e espo- 
iiinça; pertenceis-lho até esse dia que nos dá um ao 
nutro ; cumpri todos os deveres que vos tem traçado : 
sua vontade me achará resignada, submissa, e quando 
o perrnitlir porei, como agora, as minhas duas mãos 
nas vossas.

—  O li! então, exclamou Moynard com cnlhusinsino, 
então isso será paro sempre, porque o meu nome se
rá digno de vosso ; o oéo terá abençoado o nosso ainor!

—  Guardai esta joia em minha lembrança, disso a 
inoça que sontia sous olhos encherem-se de lagrimas; 
d tirou sua cruzinha de ouro que tinha suspensa no 
pescoço.

Moynard beijou ossa relíquia repetidas vozes.
-—  Era a minha joia a mais querida, cnntiuuou Nnn- 

t-y; minha mãe a trouxe por muito tempo, e lrago-a 
comigo desde a minha iufnncia. Quando estiverdes em 
perigo, orne a esta cruz; foi beijamlo-a que rogava a 
Deus para que ainda vus tornasse n ver.... Eila dará fe
licidade.

Nancy escapou-se pronunciando estas palavras com 
voz abafada ; suas forças a abandonavam.

—  Agora, n nós dons, disse o conde soltando um 
grande suspiro. Acho muito liello, meu caro amigo, o 
ilosejardes correr á fortuna ; ruas é insensato o que-
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rerdes tentar o diabo. Ora, estou qunsi incliuando-nw 
a crêr qne tencionais ser um segunde D. Qtiixole,

-— Talvez, disse Moynnrd sorrindo-se.
■—- Eis a mocidade de agora i Mas, desgraçado mo

ço, tendes somente uma uniea caria do paiz?
—  Não. *
—  Sabeis fallnr negro ?
—  Não.
—  E quem vos guiará no trilho perdido?.,, quem 

vos dará a mão?
—  Islo, respondeu o capitão mostrando a cruz de 

sua esposa.
•—  São fanfnrronadas de um namorado! Nãn lereis 

bem corrido meia legua e içnr-vos-hão ifnlguma ba
naneira. li’ assim que pretendeis servir os projectos do 
primeiro cônsul e dar-me netinhos ?

—  Ouvi, meu sogro ; uma voz quo me permitlis fal- 
lar-vos assim...

—  l’or minha vida, assim é preciso 1
—  Fizesleis a guerra por muilos annos para saber

des que cada um manobra a seu bel-prazer. Presen
temente sou o cliofe d’armnda, represento o corpo da 
invasão; deixai-mo conduz.il-a como quizer. Concer
temos ns nossos planos, eis o que posso fazer cm 
vosso favor. Sei quo os mulatos de S. Domingos detes
tam cordialmente aos negros, logo podemos contar com 
o seu auxilio. E ’ preciso, que na minha ausência : 
sondeis a boa ventado dos mulalos, vossos visinhns, o 
primeiro cônsul usará de magnifica generosidade para 
com elles. Por oolro lado, preveni os b ancos em quem 
depositais confiança; njuniai quinhentos homens resolu
tos o fieis á vossa bandeira o a costa será nessa.

-—■ Muito bem; e vós?
—  Eu reflectirei.
—  Boa resposta !
—  Onde mora Dessalines?
—  Em S. Marcos.
—- Obrigado, já sei o quanto mo é mister. Meu 

querido sogro, quereis ensinar-irie o caminho de S. 
Marcos?


