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;S. PAULO 21 DE SETEMBRO DE 1859.-
Com prazer lemos de annúnc.íar aos nossos

¦leitores quo o pouco ou nem um ehtlitisiasmo

Jqtiedciiiouslroii-se nesla capital por oceasi-
Io do aiiniversario da nossa independência

[iiilofoi geral na provincia: ainda bem.
Consta nos que na cidade de liapetininga»

lalein dos festejos oíficiaes do costume,
loRvdm. sr. José Joaquim de Almeida, di-
Igiio Vigário daquella cidade iniciou a idéa
litmanitaria de uma sociedade com o titulo
(dc—Amor aos morplielieos—com o fim de
kcorrcE a esses desgraçados. O digno

parodio sadio pessoalmente a pedir assigna-
Piras para uma iao pia sociedade, e nesse
pesnío dia conseguio nSo pequeno numero
Ile sócios, sendo muito de crer que esse nu-
fniero logo avalie.

O procedimento do Rydm, sr. padrolAIineiclaé credor dc todos os elogios; oxalá

|eja 
elle coatljuvado por todos os habitantes

[tio 
florescente niunicip*ip de Itapetininga,

que estamos certos não dcsconliccrão
quanto éulil e meritoria a obra do seu

lligno Parocho, Principalmente nesta epocha
Ide descrença cm que poucos se importai)
[tom o bem estar de seus semelhantes.

Amanhã 2-2 do corrente lera lugar o ulti- f todos-que dVdles so aproveitam, cuslniá á pa
kl t\f v\:\,i% n «... I _ .1 _ _ ¦ * ... / fííl I» 7mo espectaculo de phisica e presljílS.gitaçaò

do sr. Júlio dos Sanlos Pereira, com novos
e variados trabalhos. O especlaculo é em
beueíició do mesmo sr. ,íu!io,

COMlIIUMIíClílO;m
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Consta-nos que a'câmara municipal, depoisde haver parecido qne aitVndiã ao clamor publicosohre as dádivas do terrenos, da niuiiicipalidadr
que sao logradouros públicos, acaba do concederdatas no.Campo Redondo.

Ta! ha sido a sÒfreguidão do dar terrenos qoonao ha mais onde tornar ar livre. O Braz esláobstruído, o Campo Redondo acaba de ser devidi-'o, aja pa Láz so fizeram concessões dc aJguniãi
E qual a ütiliclado? nem omn. Os terrenosobtidos pólos pohte são logo, cedidos aos ricosúnicos que podem fechal-os, o assim sobre í,s

pobres e que virão pozar os alluguo.es das nossas
propriodades, como ja pagam pur ahi além.INaoba pois ulilidado o.n taes concessões dodatas, que necessidade alguma do município jus-«dica'; porquo nem houve grande incremento<ie população, nem escaparam os terrenos pos-suiilos. Ahi está a cidade nova com sous mu-ros para provar que não ha necessidade do niaisodiíicaçoQs.

Por outro lado, £ dividir-se o Campo Rodon-«o, que era o único qüe ritis restava, e a dar-setodo o da Luz, onde iremos tomar ar livre oondo encostaremos uma vacca deleito, e mais
qoo tudo osles animaes dc carroças que nao se
podo ter de oslriharia, sob pena de augmenlar opreço d esso meio de condução de um modo, que

Dizia-se que s. ex. o sr, vice-presidente havia
tido uma conferência sohre isto com o presidenteda câmara municipal, e quo haviam aceordado
em que se sübroslivessom ris concessões de ter-
ren os.
.ai E agora pelo q' seguio-so semelhante accordo
não existio ou revogp.u/so por motivo quo igno-
ramos,-e cuja.importância escapa a nossa pene-*tração.

Em todo o caso ahi ficam os clamores, a lei
das lerras o o respectivo regulamento apoiando
acc.ordes estas justas reclamações.

• Assim houvesse quem os altondesse. ,

Correspondência do "Correio"..
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TERCEIRA PARTE.
{Continuação do n. 1030).

L. •
A VOLTA DO CASTELLO.

«m0ir.ldvlnrfn0HÍa.V0,tar Para Donnorsh^g
So SUrS9 

38rveCer 80 imPerador • a seu
WÜÊ& « 

fg- Na 0ccasiã0 e'« q»c estava

curso de .IBm?Í?« mUríad° eSlava R0 de"

pgmmmmr ê—l\ao. utto, que quer um |U!2qP ,in „„

—Ello, patriota 0 repuhlicano I comoolle achar versos para lal assumpto ?—Os poetas os republicanos acham-os paratodos; mesmo para os imperadores.—Mas Ulnclrt.olle quo escrevia cm prosa I—L o mesmo, em outrogeneio, tambem ar.rooata.
—Que I
—Um lugar na magistratura; não fosendo na-da como advogado, abandona os pleileanles po-los requerentes. '
- De sorio quo corre grande risco de dar quei-xa contra nossos antigos camaradas da opposi-çao, si lhe cahir algum nas unhas.—A jusliça traz uma venda o não conhece aninguém Mas como vós, meu amigo, ainda es-tais na Europa, vós quo annanciasies-iiio ÍOssfápróxima partida para Nova-Yorck?
Oswaldo contou-lho enta-o sous novos inforlu-mo» que encarava com o fogo do imaginação

qne lhe era costumeiro.

^Slaremborg [ouvio-o com frieza, e disso-
—Por que renunciaes tão depressa toda espe-rança? será sempre lempo de realisar-so alguma.Todos os dias, em matérias do naufrágios,«abe-so que lal ou tal passageiro foi milagrosamente salvo. Quem tos diz qne Thorcxa e íe,i'marido fossem a bordo do ««iagari ,

ITAPETENINGA 7 de Setembro de 1859.
,.,. .Ain.f!a jj(Vii,mio a corrupção da época não lemapagi.dó detodo os sentimentos nobres dos co-
rações brasileiros ; ainda bem quo o dia 7 deSetembro ainda é celebrado eom algum enlhu-siasmo ; ainda bom que a lembrança de nossaemancipação politica disperta ainda no povo odia triumphante em que raiou sua liberdade.
Por Iodas as partes so cantão hymnos a essa bemdita filha do Céo, por todas as partes se ouvemhosanas festivos, por todas as partes o regoaijosobe ao grão do enlhusiasmo.

Assim devo ser, quando a memória nos ro-
produz os dias tenebrosos do nosso captiveiro,
os soffrimcntos do nossos antepassados governa-dos por uma corle corrupla, despolica o amhi-ciosa, que visava só nosso ouro, nosso sangue,e noüsa honra ! Foi um lempocheio do horrorosem que só encontramos por toda parle forcas,
pelourinhos, troncos éanginhos, c a requintada
perversidade do seus agentes. A estúpida e omalvada vontade de seus generaes e capitães mo-

—Sua 
carta prova que ombarcDram-se nello.— l\ao ha prova do que tivessem partido. Umsuecesso imprevisto não podoria retardar ou im-

pedir sua partida ? Em todas as cidades ondetomos cônsules, o temos um no Havre, os emN
grantes allcmãos, que chegam, não podem sahir,os que são subditos austríacos pelos menos, semautoridade do nosso cônsul. Dco a olle a Ludo-viço Cazoli é a Thereza sua mulher 7 Informar-
me-hei disso.

Oswaldo apertou o poscoço do Slaremberg.
üm luzir de esperança ja brilhava cm seus olhos.E depois, conlinuou o amigo quo queria a todoIranse restiluir a seu coração unia tranquilida-
do, quo talvez ollo mesmo não tivesse, esperai oresultado das indagações, que se fazem por to-das as partes c quo não podoreis sabor se nãodaqui n um nmz ou dous.

Oswaldo, um pouco mais calmo, o depoia doter tomado todas ns suas precauções parn quechecassem-lho noticias," si ps houvesse, o mais
breve possivel, poz-so em caminho para ocas-
lello de Donnersberg, tot-os os sons amigos o es-
peravam com impaciência, o bom Godofredo
principalmente, quo tinha derramado lagrimas
por soa morto, o quo o via oulra vez vivo.Odr.Moench eocura Berlholdo, os quaessomp.c o Unham considerado como um filho,Iodos os seos vassallos o criados, qae o amavam
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res alimentada com todas as sortes do crimes,
com todas as atrocidades.

São paginas essas do nossa historia salpicadas
de sangue, derramado palas mãos dos déspotas.
Longo espaço de tempo'este gigante da America
arrostou os ferros do/captiveiro. Porem Deos o
criando nSo foi para qua morresse no oprobrio,
e na ignorância. Assim pois, passada a época de
sua privação, havia chegado'6 dia de suas gloriaas. O dia 7 de Setembro1 de 1822 quebrou os
seos aviltantes grilhões, o hoje nós somos livres.

E' bem justo pois quo nós, as gerações pre-zentes nos congratulemos pela nossa sorte de játermos nascido debaixo d'um Cóo livre.
Seja sempre este dia, o maior dia do Brasil ;celebremos sempro abrasados no fogo d'um en-

tbusiasmo santo.
Enlre nós não foi deslembrado o aniversário

d'um dia memorável. Fizemos tanto quanio ca.
bia em nossas forças. Depois d'um solemne Té-
Deum a quo assislio, a ofíicialidada guarda na-
cional houverão os competentes vivas o trez dos-
cargas. A noile foi offorecido á população poralguns patriotas um grande baile, onde primoua ordem e o bom gosto.

Precedeu a tudo o nosso alegre hymnò, o em
seguida foi recitada uma bella o patriótica poesia
pelo illustrado sr. dr. Luiz Alves da Cruz quefoi muito aplaudido e respondido pelo hymno
nacional. Correu tudo em fim muito bem.

Não posso deixar do commemorar uma sócio-
dade que em memória a esto grande dia foi fun-
dada eom gorai aplauso que faz honra ao cara-
cter deste povo. Amante das idéas beneíicieo-
les, cheio de comiseração, pelo infortúnio, e po-Ia desgraça não posso ser indifferento a um pon»samento tão eminentemente christâo quo surgio
entre nòs. Esistem alguns raorpbeticos nos árre-
baldes tlosta cidade faltos inteiramente da todos
os recursos, reduzidos a ultima miséria. Uns
achap-soja lão disformes, carcomidos de tal ma.
neira por essa lão horrível onformidadeque com
dificuldade se arrastão pelas nossas ruas a mon-
digaremum pedaço de pao. Avista do tão doso-
lador expectaculo o muito digno vigário teve a

Iradas debaixo d'uma arvore, ou (Puma ponlesem quem se lhes dè uma gotla d'agoa para miti-
gar sua sede 1

Tortura-nos o coração o cumulo dé tamanha
desgraça,.e ao mesmo lempo nos revolta o indef-
ferenlismo do governo para com esses desgraça-
dos, elle que esbanja muitas vozes os dinheiros
publicos a favor d'alguns felizes do mundo, e é
surdo aos gritos d'esses míseros. Ja que elle
osdespresa.não os despresémos nós;Levemos ai-
gum alivio as suas dores. Cumpramos com
nosso dever de irmãos quo faremos alguma cou-
sa emseo favor.

(Caria particular.)

^Correspondências

rem os seus interesses, o como a confenda intriga, e tudo quanto o systerna lpoda suggerir, vem muitas vezes nlu
processo eleitoral, tomamos a resolução

Çabiiiíl

Illm. sr. redactor.—Lemos no n. 150 do
Publicador Paulistano uma declaração assignada
por alguns prejudicados em quo se procura fazer
acreditar ao publico quo uma sorte do terras pormim comprada no termo de Itapóva da Faxina
não pertencia ao indivíduo quo m'a vendeu, c
sim a Luiz Antônio Leite, lgnacio Ferreira, e
Antônio Francisco de Oliveira. Felizmente exis-
tem em nosso poder, primeiro a escriptura de
venda feita pólos primeiros possuidores dos ter-
renos em questão Manoel Pedrozo do Oliveira, e
Maria de Nazarelh, que em Io de Setembro de
1852 passaram a João da Silva Leite como com-
prador dos mesmos terrenos, acompanhada do
compotence bilhete de siza ; segundo, a escrip-
tara de venda dos dilos terrenos á nós passada
por João da Silva Leite, e sua mulher Luiza Ma-

uJea do assegurar-lhes uma mensalidado, com
essa intuito, em nome desses desgraçados, sahio
elle a convidar algumas pessoas para eW sócio-dade concorrermos para esse fim tão caridoso.E como lodo coração brasileiro é dotado de com-
paix5o, e de Iodos os seulimentos nobres, loiacolhido esse bello pensamento do digno parodioe fundou-se uma—Sociedade amor aos morphe-ticos. — Algumas pessoas tem se alistado espon-naneamente, conta ja 27 sócios. E temos bas-tanie fé qoe ella breve se tomará maior. Emnome d'esses nossos infelizes irmãos nesta ocea-siao convido a todos que quizerem porloncer aesta philhantropica sociedade, e agradeço porelles no fundo de meu coração desde ja aos quese achao alistados, ,1a que não podemos livra-losdo desprezo geral da sociedade, de suas dores, desuas intimas agonias, livremoLos ao menos da•orne e da nudez.queDeos abençoará nossa obra.

Quantos não morrom a mingoa ahi pelas es

como um pai, estavam reunidos no grandesallãopara celebrarem sua chegada o sua ressurreição,
Sou coração, ainda que murchado pelos peza-res e pelas decepções, não pôde ser insensível atantas provas de verdadeira offeição; aportava-lhes a mão, abraçava-os todos; e quando Go,dofredo veio lançar-se om seus braços, senlio seusemblante iunundado de lagrimas do prazer 1JNao julgava mais quo fosso possível derrama»Ias.
—Ah! exclamava o notario, meio risonbo,nao deixa l-o-hemos mais partir. E' forçoso quenos prometia, que se comprometia aqui peranleseus amigos e tia presença do tabellião !No meio do todas estas provas do amizade, ocura Borlholdo admirava-se do sou ar triste ; odr.Moench olhava-o com attenção, e ainda maisse admirava de seu ar de soffrimento o das linhas

profundas quo a dôr ja tinha traçado em suafronte o em suas faces.
Pobre doentel dizia elle comsigo, com o qualó preciso uzar do prudência o de muito cuidado,

sinão a morte rehaverá em breve o que acaba déreslituir-nos. •
No salão, estava de parte uma moca que, de»

pois de passados alguns instantes,' arriscou-seemfimaapresentar.se, Oswaldo vio-a, deu umgmo, correo para ella, e abraçando>a com effu»

riada Fonseca, acompanhada também do bi
Ibelo de siza ; 3o um termo de conciliação feito
no juizo de paz da Faxina no qual ó reconhecido
por um vizinho intruzo o direito que linha João
da Silva Leito, e sobre as terras que posterior-inonle adquirimos.

Fundando.nos em lüo valiozos documentos, einformados que aquelles que nos pretendem dis-
putar o domínio das terras que adquirimos nãotem titulo algum quo justifique sua ouzada pre-tonção, havendo apenas se introduzido a dois
annos em terras que por modo algum lhe podem
pertencer, estamos dispostos a sustentar o nosso
direito com todos os meios iegaes, desprezando os
protestos banaes qua se fazem debaixo do anoni-
mo contra um acto que tão licitamente pratica-mos.

Sem receio pois trataremos de oecupar os ter»renos quo nos pertencem, promplos sempro aresponder perante os tribunaes do paiz por nos-sos actos, o ahi discutirmos os nossos direitos.
Para lá emprnzamos osque so denominam pro»judicados o quo não passam de ambiciosos.

Queluz 29 do agosto de 1859.
Aníonio de Araújo Novaes.

Sr. Redactor.—Aproxima-so a época do cor-
po eleitoral mostrar polo resultado das urnas
quaes sejam os seus escolhidos para ropresenta»

seu conceituado jornal olTerecer aleL.
que segundo o pensar do muita gente 1?norte da provincia são aquelles que ^ 

'
patinas e conceito reúnem. !&

São todos cidadãos conhecidos, e mnili»j>iles já lem prestado optimos serviços aosim pois como amigo-da nossa bella n „Bfaltaríamos a um indeclinável dever se nãorecessemos estos nomes ao corpo eleitoralconscio de sua nobre missão, não se curvaLos empenhos da caballa e somente allendero bem de um paiz representativo emana árepresentação, o que esta toda seaclianoL
feliz resultado das urnas. '

Os nomes que oíTerccemos sao oVseguintes
2o Circulo.

Dr. Anlonio Gonçalves Barboza da CuotaCoronel Marcellino José de Carvalho.
Dr. Joaquim Lopes Chaves.
Tenente-coronel Manoel Jacynlho Domígde Castro. '

Supplcntes.
Dr. Franeisco de Paula Toledo.
Dr. Januário José da Silva.

3o Circulo.
Commendador Anlonio Moreira da Costa foimarães.
Advogado Manoel Enfrazio de Toledo,
Dr. Flaminio Antônio do Nascimento L»
Dr. Francisco Ribeiro d'Escobar.

Supplentes.
Dr. Manool Marcondes de Moura o Cosia.
Padre Antônio Luiz dos Reis França.

A" Circulo.
Dr. Luiz Dias Novaes.
Dr. José Joaquim Cardozo de Mello.
Dr. Marlim Francisco Ribeiro de
Pedro Ramos Nogueira.

Supplentes.
Conego Anlonio Josó 1'into d'Oíivoira.
Padre Manoel Theotonio de Castro.

r\o Circu o.

—Grnlly I minha querida Grelly ! éa ti quoainda vejo ?
—Sim, mou senhor. Ha um anno, cscrevosles

mo quo voltasse : deixei tudo, corri, e quandocheguei, Unheis parlido.—E ficasle ?
—Pensando sempro qne voltarieis.
—E quando annunciaram-lo minha morte ?—Que quereisl ora absurdo/ mas eu ainda os-

poraval Por mais que me repelissem todos : ostúmorto, não verás mais teu amo, eu, apesar doludo, dizia comigo: hei do vel-o outra vez.-—Sim, sim, exclamou Oswaldo, ha milagresdestes, nos quaes acredita-se firmemente, o querealisam-scl sonhos impossíveis que cumprem-se não ? nao ? Repele-me. Preciso de tuaresposta !
—Sim, meu amo! Eis aqui a prova, nois ouevos vejo. p H
No dia seguinte Godofredo ja quoría fallar aUswaldo em seus negócios, que florescentes noanno passado, aebavam-se, por sua inexperien-cia 

ç profusões, em um eslado deplorável. Os-waldo nao quiz ouvir nada, precisava, dizia ellede descanso, de passeios, de ar livre, e a primei-ra cousa que fez, foi fechar-se no gabinete deibecla e I6r outra vez suas carlas. Parecia-lhe,to Idas ouvir Thereza; eram, como elle mes-mo lhe havia dicto, sua bondado e sua graça •

Dr. Joaquim Octavio Nebias.
Dr. João lgnacio Silveira da Motla.
Dr. José Bonifácio d'Andrada c Silva,
Dr. João Guilherme d'Aguiar Wilãlier.

Supplentes.
Josó Porfirio de Lima.
Antônio Luiz Pereira da Cunha.

Z/oi udhopéib]

umuiT.
Tradicçíes populares de litf

S. P'
Respeitável leitor, venerando eritico iliR|

errugadae olhar inspirado, não vos reio.»3

só faltava a vóz o o .sorriso. Quanto a lelWir
to que a semelhança fossu grande, l'csl,a''
pronunciar-se, lanto receio linha olio de to
sous dosojos pela realidade. ,tf

Subia muito pensativo do gabineted-Iflt
u atravessava o quarto que fora o"1'0'1
quarto do dormir. Da janolla dcslo qii»rl,A
zova-se do mais bollo ponto do visla. a» 

^se ao longe um horisonto immenso coro 
^do parapeito da janolla rolavam cm uoj

mensa profundidade as ondas rugido"'
dos braços do Moldaw. , v;

Uma mulher estava encostada na_p»r*" á
janella, mergulhada em suas reflexões, tf'

plando com mais allenção do quo su»0 V*
vei sorvedouro entre aberto a seus
das quo chegavam em turbilhões e«*'M J,,,neste lugar.q' nom um ohjeclopodia,,ca ^«fsuperfície sem ser logo arrastado o tW
não apparecer mais. t>ttv. o(/|iiiiwi. ti.u.^. mVÍ ""

A visla deste vestido branco, dcsla v .
.. —i-ífciço»1 - ¦bruçada sobre a corrente, c cujasifeifl> ¦£

vio, Oswaldo eslremeceo.... fra ° rj-r
Correo. A moça voltou-se; era ".f^jí*
do das ondas ou a idéa de que estaví'J^jjt
fez com que nâo ouvisse os passos e "^«í

corou vendo-o ; seu semblante esta"
dc lagrimas. C*J",,*tf



CQRREiô PAULISTANO. 3

contra as historias populares quo vou começar a
escrever. Sáo crenças errôneas e muitas vezes
cômicas as do povo, mas nam por isso destitui-
das (lo interesso ; recrea.in a imaginação, anal-
rnain por vezes os cuidados do espirito e são
para muitos uma recordação doce do passado.Talvez mesmo para vós tragam ellas alguma
associação de idéas; agradável ; podo acontecer
que ao lerdes alguma dellas vos apareça o teclo
tiiii que nascesles com as bellas cores'do quo a
saudade colluro o passado : junto a vossa cama
está uma vella, e ao pé delia a vossa ama do leite,
crônica viva das tradicçõos, quo vos emballa o
iiinoceote somno com olguma das historias queahi reproduzo—-talvez que vossa imaginação vos
pinte isso, e talvez que sintaes uma alegria in-

I tlelinivcl em volver na momoria as bellas paginas
| da vida cm que o homem crè em Iodas as supe-
; rslições e phantasias do povo. Se assim for não
f digaos ao ler o meu artigo—gwe pachorra l por

j quo todos nós temos nossas horas de descanso, e
foi nellas que eu o escrevi; se assim não for vi-
rai a folha do jornal e ledo os annuncios, porquosem mais prólogos vos declaro quo a primeira

I lenda qua escrevo é a do
Saci Sererc.

Nunca ouviste no meio da noule cilenciosa,
I o sobro tudo das noulos de luar, um canto me-
jlancnlico, que vem como um écho perdido da
jiolhdào? E' um pássaro pardacento que o en-
[loa; procura elle ordinariamente os lugares
I mais silenciosos, os paus por onde não passamseres humanos, para habitar. Em seu canto
Isimples ouvem-se dtias sillabas dislinctamento
pronunciadas, o são sacy. Quando ello preten-(decantar procura uma arvore desfolhada o secca,

le nesta assenta.se sempro no galho mais elevado,
fencoiuja as pennas, eleva um poucoo bico para
par 

como se seu canto fosso uma supplica ao
joterno. Raras vezes so o avista, pois quo ello éseWagein, e fogo ao menor barulho. As tradic
jçoesde 

nosso povo fazem delle um ser mysterio-w. Dizem que ó um diabo que vive pelo mun*«o e cujos costumes são mais ou menos os so-
[guinies:

O Sacy ninguém o imagino um diabo feio,algum monstrengo ; o verdade q'ello tem os pésMurcados, e o tradicional cheiro de enchofro ;mas fóra disso ó um capetinha esperto e ongra-
Çado, quo passa por diversas fôrmas. A imagem
que elle mais estima é a de nogrinho, vestidode carapuça o roupa vermelha segundo me in-formou uma velha, a quem ello havia feito ai-
Boinas graçollas. O Sacy habita de preferenciaa» furnas das serras, os buracos profundos, asminas abandonadas, c algumas vezes as casasdesertas. Muito gosta ello do passear pelasnoules do luar, o os lugares que mais freqüentaSao as encruzilhadas das estradas, o as porteiras,para mais ao seu gosto fazer suas tropellias aosnajantes.

, «Um dia, disse-me um velho fidedigno, eu iaviajando para o meu sitio, quando o meu cavai-lo estacou derrepento diante do uma porteiravellia ; era noulo do luar, e diante da porteira
Jwcia 

uma grande surra. Fitei a vista o desço-nn o Sacy assentado em cima. Forrei as eipo-ras n0 avalio, elle avançou refugando, o loco
jue passou a porteira prccipilou-so pela serra a
jaixo 

com toda a fúria : o que havia dc fazer omaldito Sacy ? Viroo.se cm barril meio cheio«água, o poz-se a rolar pelo morro a baixo fa-«•nüo nm grande barulho, o quasi pega não ncao pore do cavallò. Vi-mo L20^hor, o£
J 

o fosso um aosario quo eu Iresia estava por-

Zanrde d^rntínd(;/10-qUe ?can? ^o|dejoeIhoS dianta da velha, dizendo-íbo que eratamanho da duas grandes fogueiras, cujo clarão seu captivo.
/"AP f\ I\ lt larl/tiiA f.» .. .1 — _ â _* l. *côr do phosforo, faz medo ató aos padres.Dizom que elle 6 grande amador do jogo o quaas vezes so reveste da forma humana, do casacae luneta ao lado, e que joga a larga, ganhandosempre.

Uma oceasião estavam diversos jogadores emuma casa, quando por horas mortas bateram na
porta; a dona da casa foi àbril-a, e viram en-Irar um moço bem apessoado, que dizia, quecomo estava do viagem por aquellas paragens, ecomo soubesse que alli so jogava pedia aos do-nos da casa quo lhe permittissem tomar um''lu-
gar na mesa para passar mais distraidamente anoute, o que lhe pormiltiram com toda cortesia.
A dona da casa, que eslava do farte, começou areparar a phisionomia do de§c6Tihecido, e notou
o seguinte; quando algum dos jogadores diziaarre diabo ! o olhar do moço brilhava comodous diamanlos, e quando algum ganhava e quedjaziu locado sejaDeosl o moço ficava pálido como
sôra. Jogaram por muito tempo ; o desconhe-
cido ria-se, contava anedoctas, e até tomava
piladas do tabaco, nas bocetas alheias, e todos
estavam gostando daquelle moço tão alegre. Là
pola volta das 3 horas da madrugada suecedeu
que cahindo umas cartas do baralho no chão, a
dona da casa, que era uma devota mulhar 

'to<
mou uma das vellaspara procurakis, mas quan-do alumiou debaixo da mesa deu um grito, de
esconjuro porquo tinha visto que o pó do moço
era como pé de Cabra. Logo quo ella esconju-
rou o sujeito dosapparoceu* ficando sobro a casa
um grando fedilo de enchofre, alumiaram enlão
o assoalho o virão que baviam ficado sobro elle
uns signaes queimados, pelo quo abandonaram
a casa, e nunca mais jogaram.

O Sacy Sererô, freqüenta muito as várzeas, e
sobre tudo nessas noules calmas o claras em queos nevoeiros e brumas assentam pelo fundo dos
valles, como um mar cm calmaria, diverle-so
elle então em trançar as crinas dos animaes, o
fazol-os correr ao lougo dos páues. Contou-me
um velho tropeiro o seguinte :—«uma oceasião
eu estava pouzado em... e seguia viagem paraas bandas da serra do mar; acordei, havia sermeia noute; eestava um luar que pareciadia. Levantei-me e assentei do seguir viagemmesmo de noute para evitar o calor do sol.
Meus animaes estavam n'uma várzea coberta de
garoa. Logo que sahi avistei mal o mal os doisanimaes ; andei, andei muito e os 'animaes
sompro adianto de mim, som nunca eu os poder
pegar ; afinal já cansado do tanlo andar gritei—arre diabo. Nisto ouvi ama" gargalhada atrazde mim voltei-mo o vi o coisa ruim quo vinhavindo de pomas para o ar, o com a lingua defóra ; o quo lingua I parecia uma espada defogo, e os olhos alumiavam como brasa se nãofosso a Virgem Maria quem sabe onde eu estaria

A velha prendeu-o denlro de uma garrafa,
porque o Sacy cresce a diminue segundo a suavontade. Nesse estado leve-o por muito tom-
po até que o seu confessor mandou que soltasse,
dizendo-lhe que não era prudente tor o inimigo
tão perto da cabeceira ; a velha soltou, mas
antes do o fazer mergulhou a garrafa em água
benta, com quo o Sãcy muito soffreu.

Esta tradição é quasi igual a uma dos Es-candinavos, em quo Òdim apaixona-se pela fi-lha de uma velha, éigualmenlo preso por ellacom a differença que, em vez de ser preso com
um rosário é-o com palavras mágicas.

O Sacy apaixona-se as vezes pelas bellesas ter-
reslres, e ha, diz ainda o povo, algumas moças
que com ello tem vivido. O resultado desta
união ó o meçar a comoça a ficar muito triste e
pallida, utó quo a final morre, ó o que provaesta quadrinha de canto popular :

Menina, minha menina,
Quem vos fez tão-triste assim,
De certo que foi o Sacy
Que le deu uma boquinha.

Os amores do Sacy
Trazem a morto a seu bem ;
Resai a Nossa Senhora
Que te livre do mal amem.

Por esta altura do artigo mais ou menos o
leitor faz urna pausa o diz :—A fa I tudo islo
são pelas.

Eu quo já estou cançadodo escrever digo-lhe
do passagem : quo meta-so um dia a viajar pe-los nossos centros, alta noute, deserto quasi in-
finilo, luar claro, corujas a cantarem, morcegos
a vearem-lho em tomo da cabeça tão silenciosos
como os mãos pensamentos; e então me dirá se
o negocio cheira ou não a phosforo.

Adeos querido leitor, ou leitora; até a pro*xima tarde em que mo der a pachorra, ou
sploon escreverei so for do vosso agrado a bis-*
toria dos Lobishomens, Suiupira, o quejandos.

C.

ANNUNCIOS.

agora ?»

«lido.»
O Sacy é um diabo espirituoso o folgasão.Untou-me um caipira velho qno aqui no altoaianiareira mora ura, bem no alto da serra•em cima dn uma lapa escalvada, diante da qual«'Dguem deve passar a meia noute, sobre tudoTO dia do sexta-feira, porque, quando menos sopc a elloengarupa-se no cavallò da gento, o o

pilo 
Oca furioso, e desce a todo gallopo a ser-• ei nao para senão n'u.n corrigo que ha lá em

Jg; Porque o Sacy é inimigo da água cor-

Parecem muito desbarr ffi no „'IS ?M ap'wmmm msstflfLt E2&SEl-M sobre elles pelas várzeas. e
I Entre as diversas fôrmas do quo so rcveMa o?,„srrtbiadoro5aoiri-M»iia"-*"^
CL P°r- Um can,inho e avislam.se dous805 Pequenos como uma brasa, e vão-se sue-

Houve uma velho para os lados de Minas quedescobrio o meio de prendor o Sacy, passou-seo caso do modo seguinte :—Essa velha já orasenhora do seus 90 annos para mais. Tinhaduas lilhas, já não linha marido, o morava nabeira da estrado.e dava pouso aos viaganles; erãosuas filhas honestas, pelo quo se expanlou mui-to a velha de ver um dia sahir pela janella, e demadrugada, um mocinho ; callòu-sè a velha oespreitou na noulo seguinte, o nada. ..Passou-se
uma semana, c quando foi dia do sexta-feira,vio sahir o mesmo sujeito, o notou quo ello sólinha uma perna • foi inimedietamente ao quar-to do suas filhas, acordou-as, inlorrogou-lhes
pelo sugeito, e ollas cheias do admiração protes-tarm conlra as arguições de soa mãi. A velha
parou nomeio da sala, assuou o uariz; tomouuma pitada do tabaco, e depois do haver reflecti-do por algum tempo, disse com ar do myslc-no .-.macacos me mordam so aqui não andamartes do Sacy. Com effcito no dia seguinlo foea velha observar o vio o raslinho do cobra queseguia pela eslrada fóra. Bem ; deixou passara semana, e quando foi na sexta-feira seguinte,

passou a espreitar debaixo da janolla, armadacom um cabo do vassoura, e resando no seu ro-zano. Quando foi do madrugada sallou o Sa-cy, e a velha deu-lhe uma forte bordoada ; ofcacy deu uma grando risada, tomou o pão, cagarrou na velha pelo nariz.ia Suspondel-a pelosares : em taes assados a velha nâo tendo com
que dar-lhe valeu-se do rosário, e já estava dois
palmos acima da terra quando laçou o Sacy peloj pescoço; logo que este seulio o rosário cahio

No dia 12 do corrente fugio a Luiz Nobre-
ga de Lima, conhecido por Luiz Teco, mo-
rador uo districto de S. Bernardo, ura escra-
vo de nação cabinda., de nome Job, idade
2/t a30 aunos, bem preto, alto, corpo grosso,
pouca barba, e em principio, bous dentes,
é trabalhador de roça.

Levou uma calça azul, e ires camizas,
sendo u na de riscado. Quem o pegar elevar a sen senhor, acima, ou prendei-o, e
der noticias certas receberá uma boa grati-ficação. <j

O DR. THOMAZ ALVES JUNIOR-l.-
Promotor publico da corte, advoga perante otribunal da relação, e do commercio, emcausas civeisc çominerciaes—para o que po-de ser procurado cm seu escriptorio na rua
Direita u. £9 (1=4^

O DR, THOMAZ ALVES JÚNIOR tendo
vindo a S. Paulo afim de liquidar a casa doseu finado sogro o dr. João Thomaz de Mel-Io, conseguio fazer essa liquidação, e reti-
rando-se para a corte, não só agradece aosseus amigos a coadjuvação que lhe prestarão,como oíTcrece-lhes o seu limitado prestimon'aqnella capilal do Império onde reside. Semembargo dos seus esforços pode acontecer
que algum dos credores de seu finado sogronào fosse attendido, a esses pede que teuhão
a bondade de apresentar as suas contas,
dirigindo-as á sua residência uo Rio de Ja-
r-eiro rua Direita n. kd. •

PREC1ZA-SE com nrgeucia de uma pre-ta, que saiba cozinhar, e fazer o mais servi-
ço du uma cas* de pequena familia: quema quizer alugar dirija-se ú rua do Rozarion/ *• [3=6]
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Attenção
Âo respeitável pm

Musa cio Ito^arioi _i. £.
JERONIMQ FERNANDES acaba de chegar

da corte a esla capital com um lindo sortimento
ue fazendas, as quaes. vende pelos preços os mais
rasoaveis que é possivel encontrar-se em outra
qualquer parto como abaixo se pôde ver.

Superiores cortes de vestidos de soda de dois o
tres babados do velludo 180^000, ditos de soda
preta e de cores 80^000, sarja de, seda pretasuperior, covado 3$)200, ricos corlos do chaly
com listas de seda a 18551)000, dilos mais supo-
rjores a 24$)000, ricos chalés de froco ja25^)009, ditos mais superiores a 30$000. dilos
de casemira lista de seda 12©000, ditos ditos de
barra a 10^000, ditos 8$000, dilos de uma
sócor 6$000, dilo de tapeie de algodão 2$,
superiores chitas largas om fustão, covado 4i().
ditas em murccílina, covado 400, ditas miudi*
nbas francesas, covado 320, ditas em ca iibrainha
covado 480, superioresalpacasde diversas cores
covado 800, chitas estreitas de lindos padrõescores fixas, covado 200, 2,0, 2S0, dilas mais
superiores fingindo chaiy, covado 380; escorsé-
zos de lã para vestidos, covado 480, superiores

' capas para senhoras de fustão a 1S$000, riquis-
simas càmizihhás bordadas, a 10^5000, superior
fustão para capas e.basquines, covaiN 800,'su-
periores meias para senhoras, dúzia 4$, e 8$,
lenços do cambraia de linho, dúzia 5 e 6$500,
lenços brancos com renda, dúzia 4$, ditos sem
renda, dúzia 1$)400, lenços de seda 2$ 2®500
collotes para senhoras modernos 5$), superior
casomira preta para calça, corado 2.35500,
2$>800 o 3#)200, superiores cortes de casomi-
ra do cores para calça, corto 7^)000 7$B0O e
8$, cortes de brim de linho para dita, 2,525500
3$ e 4$. superior brim branco, vara 2$) e
2$500, superior casemira de xadrez covado
2$000. superior pailitó de panno pilloto de
duas vistas 38$, dilos de pa'nno preto 20.^)000
e 26$000 dito s de alpaca 5$>000, o 6$)500
ditos de brim e tallim 2$500, o 3^5000, calças
do casomira preta e de cores, 103)000, superiores
siroulas de linho dúzia 36575, ditas, a 30<#), su-
perior merinó preto da China covado 1$800,
superiores cortes de colleto do velludo do cores
6$ 7«ft o 10$), ditos do superior solim borda-
des a C$500, superior velludo preto, covado
7$, gravatas pretas o do cores a l.ípSOO, ditas
os mais modernas c superiores o 3$, camisas
com peitos brancos o do cores, dúzia 30^000,
e 36$, dilas com peitos de linho, dúzia 00©,
superiores camizas de meia, dúzia 12$ o 16$.
superioras meias para homem, dúzia 3$500, e
4$, e 8$), dilas para meninos, dnzia 3#>, es-
cocias para'forros, poça 2$, dita marca bispo
siiperionO®, superior cambrainha, peça 5©,
7©, toalhas de algodão para rosto, dúzia 6$),
ditas do linho 12$, superiores beíbutinas pro-Ias o de cores, covado 900, colxas brancas 8$, e
10$, superiores morins, cada peça com 24 jar-das, h$), ÕÍD, 6$, 7$, e 8$, cobertores su-
poneres, 6<£>, 7£>, 8$, 9$, e 10$, muito
superiores charutos cada caixa com 100, 3$,
4$>? 5$- e 6$. Na mesma casa se vendem
outras varias fazendas que aqui não vão mencio-nadas. (2-3)

-min -Écas____Hi__Ba-il-8l_-_KÉt____H_|__t__S

DOIS AMIGOS doillustro finado o oxm. si.dr. João Dabnoy.,,d'Avollar Brotero, toncionãomandar celebrar urna missa solenne por sua almana igreja do N.S.dos Remédios ás 10 horas da manha do dia 30 do corrente trigessimo de seu fa-lecuncnto, o convidão a família, amigos, colle-
gas, o discípulos de sua oxc. para assislirom áoste acto de caridade. 2—2

Aos amdoares dc llores, arvores fra-ctiferas e de orualos, da França e
da África

MR. ARNOL, membro da sociedade imperial
de Paris e central da França tom a honra de
participar ao respeitável publico desta capilal,
qno acaba de chegar de França, trazendo uma
rica collecção de mudas de floros, arvores fruli-ferase do ornamentos, cum grande sorlimenlodo hortaliças e flores, o cebolas das mais lindasnores. Os preços são os mais moderadosRUA DO ROSÁRIO N. • 20 2-h

ja cio barato
1 40 1UJA BO COMMERCIO 40:

Esta casa acaba de receber um novo sortimen-
to do fasendas e roupas feitas, assim como sobre
ludos de duas vistas a 36$ e 40$, sobro casacas
do finíssimo panhns prelo a 28,$, dita» a 20$,
ditos de casimira a 18$,. ditos de alpaca preta n
10$ e 12$, dilas do seda do cores a 16$, d.i-
tas de morinó da'China l/i$, "dilas do brim de
linho branco-a 0$, ditas de xadrez õ$, feilio
saco, paletós do merinó da China 10$, ditos de
casemira 10$ e 14$, ditos de finíssima alpaca
preta 6$, ditos de dita preta o do cor 5$ ditos
de brim francez 4$, ditos do; brim de Unho
branco 5$, ditos do seda decores 12$, dilos
de ganga amareila 4$, calças do casimira preta12$, ditas de'-finíssima casemira dá cor 10$,
ditas do cassineta de !ã 5$, ditas do ganga 3$,
dilas do brim de linho brancn.6$, ditas de brim
branco do algodão 3$, ditas de brim riscado 3
o 2$, ditas.de mescla 1$, camisos francesas
peito de linho 4$, dilas peilo do maquina
brancas o do cores 3$, ditas brancas e de cores
2$, ditas de chita o riscado mescla 1$,colletes
do seda de cores 6$. FASENDA : cortes de
riquíssimos chaly eom listas dc soda 18 fo, ditos
do lã (com 15 cova d os; 5 5, dilos de cassa 3$,
ditos de baroge de soda com babados 18$, dilos
sem babados 10$, ditos do seda riscadlnha 20g,
superiores merinós estampados 2$, o covado,
chita em cambraia.400, dita om organdis 640,
ditas do mussulina /<00, dita francesa 2803-0 e
360, chalfes do casemirrj barrados 8$, ditos
muito lindos 7$, ditos de uma cor 5$, ditos
de finíssimo merinó prelo 8$, ditos de tapeto
1$, lenços pretos de superior gorgorão /i$,
ditos de seda do cores 2$ e 2$500, cassa «da-
mascada para cortinas (com 20 varas) 14$,
abrolhos brancos e de coros para cortinas 5$,
finíssimos lenços de cambraia da linho 16$ a
duzia, um, 1$500, ditos ricamente bordados
10$, ditos brancos a imitação do linho duzia
3$6Ü0, baelilha de xadrez de cores 1$, dita
branca 800, flanella encimada 1$400, dita
branca muito encorpada 1$200, panno pilotode cor 6$, dilos cor de rape'; cor de garrafa e
azul 4$, lenços rendados 3$ aduzia, ditos de
cassa com cercadura 2$ duzia, lòalhasde linho
do Porto para meza do 20 2o e 30 palmo2 a
18$ 24$ e28$, ditos para rosto 12$ a du-
zia, um lindo sortimento do finíssimos cortes de
casimira do cores 5$500 8$ e 9$, baetão
pzelo 1$500,,escor«ia para forro 1 $800 a pe-
ça, dita marcu bispo 5$, dita muito fina 5#500,
cassa de xadrez para babados 3$ a pessa, cha-
peos do copa pollo de lebre 8$, ditos pretosimitação de lontra 6$. cbinellos do tapeto 2$,
ditos aveludados3$, um completo sortimento
de fitas da nobrosa lizas o lavradas, dilas acha-
maloladas o assotinadas de todas as larguras,
ditas do rendas de croucht do varias larguras,
ditos do rendas finas de todas a s largnras.e outras
muitas fasendas que se vendem MUITO RARA
TO. (2—3-

200,. rs., o to mezes de medieimenh, „grão sarara infalivelmente, o mais adianLcoperara ;i saúde para continuar o curativo •
As moléstias do peilo—são curaveis nèfiIas, seguir a geia das molestia/chronioaLlí;

massas de pílulas - nao refaz os pulmõeírao só sicatriznr—os tub^rculos-e recunsaúde dia muilos exemplos de curativos 2mandar procurar-a caza so acha munida dícumentos. ¦
Carlos Pedro Etckoit

|all!ÍlIIll

Marmontanl,Victor
Tem a honra do participar ao respeilatelf

blico desta'cidade cinin du fora delia, quemde receber do Paris um grande o rico surlimul
do lunetas óculos de alcanse, binnulos 
tro de todas as qualidades, carteiras comiülojí
muito ricas do Iodos os lamonhos, canuels,
thezouras do cabeleireiro e d'a|faialc das «ti
finas possíveis todas do aço, fundas de todas_
qualidades sendo para homem senhoras o c»
ças, facas do inoza muito ricas, botinas jía"rs|mem dopolicaa 15$ reis, o para sonh. .
7$ o 10$ réis, botinas inglezas 9$Téis,$i[É
para senhoras, envornisados 2$500, coineloii
tapeto de todas as qualidades, c sapalos do||

de

PHOSPHATO DE FERRO SOLÚVEL
DP

IdEBWkVg,
A melhor preparação de ferro conhe-

cida até hoje.
Vonde-so só na loja do ferragem de
Branco «& Irmão, rua Direita n. 32
Quatro cantos.

Caza de Saúde
S. Paulo

Pilulas paulistanas, purificadoras som igual
para esta província 4$000 rs. o masso, para asoutras 6$O0O rs., Elixir conlra a dor de dente;
ti, 5»ooV :d.:°' °8oa con,ra a "ut<ia *»":

Tratamento nesta caza3$ rs. 5$rs.,e2ârs. para os escravos por dia, aceita escravos sof-frendrj molest.as chronicas por um ajusto, e nãosarando não hão de pagar. Os escravos mor-
pheticos do l.« grão podem me propor condi-çoes, aceitarei so me fizer conta para tratar nabarra de Sanlos.

Tratamento da morpbca por correspondência

ba a2$500, 8.jj) e 3$50(), iiinrb
Io de papel bordado, pintado, dourado,
nicas do todos os tamanhos, perfumarias-
as qualidades, pomada do urço, cabolim,
tingir os cabellos das cores que so qmzor, oM
baboza legitimo, meias do lã do,inòrinó;||
pretas, ditas brancas roixas o incai'nadas,iní<
seda pretas e incarnadas para conegos ep?
dres, seroulas de meia, camizas dilas, saiilff
para senhoras, dilas de merinó paro dilas,*
objeclos são prezervalivos do roumalisino, m
de algudâo pretas o braças de fio da Pérsia,í**-
nets de homem o de criança, gorros do*
bordados a ouro, rico sortimento (lccsp#!'
salla, quadros dourados do todos os lama^
um rico surtimonto do estampas de qiiadroiiJ!-
rados e»do outros um ricosiirtimonlodecliW
cstojiisde barba completos, o sempro mm
surlimento do bengalas, como do chapoosoe»
do 3$ aló 22$ o muilos outros objeclos*
seria . longo , nomear. Concerta com pnw*
ludo por preços osmais razoáveis.

FaSi-'ic» de seges.
GERMANO RQIIEconi fabrica^11

ua rua da Gloria faz seiente ao respef
publico que acaba de fazer socicW"
mesma fabrica com o sr. Hénriqiie|Wffl
antigo coutra-mestre dos srs. Ilolie 1^1
no Rio de Janeiro, estando por isso n**|

-li lado a fazer qualquer obra dc seg
igual ás mais bem acabadas que ,e

còrle.
O aimuiiciantc participa mais qW.y

a referida fabrica da rua da Gloriay
Braz.oiulc scaclia, sob o lilulo dc- ;|
&c. WUPPER.

Manteiga ing-
Muito boa a 1280 réis a libra, nair»

zario n. 42 ou 43, esquina da^Vis^

Procurações
Vendem-st' n«s|jl

tjpograpliia
Typ. Imparcial-

dl

ioll


