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Meu presadissimo amigo, condfecipulo e collcga Dr. Joí
Valle Jnnier.

edro da Cunha

nü

Com que prazer te escrevo esta carta sabe o
meo coração, sente a minha alma, mas

Oh! palavras, ohf liagua,qt?am sois fracas
Para (Talma narrar os sentimentos!

£' por certo para mim este dia um dos poucos,em que no mundo sinto prazer, mas corno sempre
vem elle misturado de profunda saudade.

E como não experiinental-a, meo bom amigo,
diante do túmulo d'uma iníeliz irmã, que foi anjo
desde que com seu sorriso infantil saudou os pri-vneiros raios do alvorecer da vida?

E como não sentil-a, recordando-me d'aquella
vida, que se escoou n'arnpulheta do tempo, cer-
cada de dores, pungida de martyrios, e cheia de
angustias para meu venerando Pae, e para minha
santa Mãe, hoje com ella e todos no Géo?

Muitas vezes, quando juntos estudávamos as
nossas licções, na tua querida Bahia também mi-
nha por muitos motivos, eu te narrei minuciosa-
mente a triste existência d'ella.

Cruel moléstia sorprehendeu-a no berço, foi sua
companheira liei até a morte enganei-me, foi
seo constante algoz.

Nunca teve uma hora de descanço.. .. enlouque-
ceo, e rnorreo chorada por nós todos, que tanto
em vida a amávamos.

Ayyyy t.x
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Foi um Anjo, bateo suas lindas azas, fendeo os
ares, e lá foi asylar-se na corte celeste.

Consola-me e muito esta idéa, pois na terra nun-
ca se sacrificou hóstia mais pura e nem cordeiro
mais cândido....

Perdoa-me, meo amigo, estas expressões.... não
ha heresia, eu o juro genufluxo perante Deus: ha-
verá excesso d'amor fraternal, impotente infeliz-
mente perante a duresa da lousa do sepulcro.

Tu, que perdeste uma filha, enlevo de tua exis-
tencia, tu que tanto a choraste como se vê em va-
rias paginas do presente livro, bem podes calcular
a intensidade de minha dor.

Ainda com os olhos arrasados de lagrymas, e o
coração, que tanto tem padecido, afogado em sof-
frimêntosj eu vou desfolhar sobre seo túmulo ai-
gumas saudades e ahi pendurar este ramalhete de
flores, colhidas por ti e por tantos outros destinctos
litteratos, e só por mim enfeixadas.

È bem mimoso, é muito lindo, é muito delicado,
e por isso não murchará tão cedo.

Eu agradeço, meu bom amigo, não sô a ti como
também a toda essa pleiade brilhante de escripto-
res, que vierão ao meu encontro.

Se lá no assento ethereo, onde resides, minha
querida irmã, se consentem memórias d'esta vida,
se lá junto ao Throno do Altíssimo chegarem mi-
nhas palavras, acolhe-as como o unico tributo de
saudade, que hoje te paga o amor, que sempre te
dediquei,«já que prantos não aquecem cinzas frias,
já que lagrimas não reverdescem affectos mor-
tos, já què o calor dos suspiros, não abre os olhos,
nem anima o peito, que seccou a aridez do se-
pulcro.»

Agora mais duas palavras, meo bom amigo.
Appareceo afinal o Almanach de lembranças

brasileiras. 3» anno, composto ha tanto tempo, e

*
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sempre embaraçado de caminhar pela imprensa.
A culpa não foi minha, e nem sei de quem será.
Foi do tempo, hoje um obstáculo, amanhã outro,

e assim foi indo até hoje, não para ter longa vidae
sim para interromper-se de novo.

As penosas fadigas da clinica, a educação dos fi-
lhos e outros trabalhos mais sérios me vào roubar
as horas e os cuidados, o estudo ea meditação.

**

Alguns d'estes trabalhos estão principiados, ou-
tros delineados in mente, é pois necessário traba-
lhar para não ser surprehendido pelo occaso da
vida, que já não está muito longe.

Bem sei que elles não merecem muito, mas para
ti só, que bem me conheces, digo sempre e sem
quebra de modéstia, que valem alguma coisa, por
que tomando para exemplo o grande Alexandre de
Gusmão «eu tento ressuscitar as memórias da Pa-
tria da indigna obscuridade, em que jasião», e
quando nada mais consiga posso, apontando para
meos livros, diser como Plinio—Aqui de que vivi
deixo a lembrança.

Agora só me falta collocar este livro sob a tua
indulgência e de meos leitores, pedindo a todos que
corrijão os meos erros—com doce frase e expres-
são cortez.

D'esta forma antecipo cordiaes agradecimentos
porque acceito as emendas.

Os insultos, as arrieiradas e as insolencias des-
presão-se, e nem se respondem: é este o meo cos-
tume antigo, até hoje mantido e com toda a cons-
tancia.

Acceita ainda uma vez os protestos de cordial es-
tima, verdadeira amisade, e sincera dedicação do
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S. Luiz do Maranhão, 8
de Selembrode 18Ü7.

TKO CONDISCIPÜLO K COLLKGA

DE. CEZAR AÜOÜSTO MARQUES.
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EPROVINGIAES.

Descobrimento do Brazil 368
Descobrimento do Maranhão Y.  ....... 264
Victoria alcançada por Antônio Teixeira de Mello con-

tra os Hollandezes Mz
Da liberdade dos Indígenas 113
Da extincçào dos Jesuítas 109
Do regresso dor Senhor D. João VI 47
Do ultimo capitão general Bernardo daSilveira Pinto. 47
Da adherencia do Maranhão á causa da Independência

e do Império 46
Da abdicação do ex-Imperador D. Pedro 38

COMPUTO ECCLESIASTICO.
Áureo numero*. 7
Epacta VI
Cyclo solar .' |
Letra dominical ED
Letra do Martyrologio F

§ Iudicçâo Romana n
I Período Juliano. 6381
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FESTAS MOVEIS.
Septuagesima  9 de Fevereiro.
Cinza  26 de Fevereiro.
Páscoa  12 de Abril.
Ladainhas  18,19 e20de Maio
Ascensão . 9.» 21 de Maio.

... ¦ ¦ : \ Y

Espirito-Santo 31 de Maio.
Santíssima Trindade 7 de Junho.
Corpo de Deos 11 de Junho.
SS. Coração de Jesus 19.de Junho.
l.a Dominga do Advento A. • • • • 9 de Novembro.

T_.lll*Oltt*.

As primeiras. ft, 6 e 7 de Março.
As segundas 3, oe 6 de Juntío.
As terceiras 16, 18 e 19 de Setembro.
As quartas 16, 18 e 19 de Dezembro
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Un icos dia» ftaMctos na BraseÜ.
No principio do anno de 1852 sollicitou o governo im-

nerial da Sancta Sé um -tíreve semelhante ao que em 14
de junho de 1844 concedeu o Santíssimo Padre bregono
XVI ao reino de Portugal, dispensando alguns dias santos,
que ainda eram de guarda no império.; porque o eram
no tempo em que fazíamos parte da monarchia portugueza.

A Saneta Sé concedeu este Breve, e em conformidade
como que elle determina, devem ser guardados somente,
além dos domingos, os dias seguintes: .,

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo.
Circumcisão, no 1.° de janeiro.
Àscenção do Senhor.
Corpo de Deus.
Conceição de Nossa Senhora.
Natividade de Nossa Senhora.
Annunciação de Nossa Senhora.
Purificação de Nossa Senhora.
Assumpcão de Nossa Senhora.
Nascimento de San'João baptista.
S. Pedro e S. Paulo.
Quinta-feira Sancta, do meio dia em diante.
Sexta-feira da Paixão, até ao meio dia.
Todos os Sanctos.
A festa de S. José, Esposo de Nossa Senhora, effectnar-

se-ha na terceira dominga depois da Paschoa da Ressur-
reicão, e o dos Oragos das dioceses, parochias, cidades e
vi lias, na dominga Immediata aos dias em que até agora
se celebrava a sua festa.

Dia* de audiência» fios trinunaesejuiase»
superiores.

Segunda e quinta-feira, do Tribunal do Commercio.
Terças e sabbados, da Rglação.
Quarta-feira, do juiz municipal da Ia vara, e do juiz de

orphâos.
Quinta-feira, do juiz especial do commercio, du juiz de di-

reito da t.a vara crime, do juiz da 2.a vara dita, do juiz
dos feitos da fazenda, edo delegado de policia.

Sexta-feira, do juiz municipal da 1 .a vara.
Quarta e sabbado, do juiz ecclesiaslico.
Terça-feira e setela-feira, sessão da thesouraria de fazenda.
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JANEIRO, 31 dias.
«

Liiiiacõcs.

3 Cresc a 3, a 1 h. 10' 19" tia manha'
© Cheia, a 9, ás 8 h. O' 16" da tarde.
C Ming. a 16, ás 2 li. M' Io" da tardo,

• Nova. a 24, ás 4 h. 25' 50" da tarde.

DiasdoMez. Dias da Lua.

(jUART. >í< CibciiiMCisao m» Senhoiu S. Fulgencio B.
Festa dcr Menino Deos em todas as igrejas, 6.5
Quint. S. Isidoro, Ü. M. (Não ha Despacho até 31.) 7,5
3 Sext. S. Antero P. M.; s. Aprigio, Bispo de Beja
Port.; s. Genoveva V.; s. Theonas M. ' 8,5
Sab. S. Gregorio B.; s Tito B., discípulo de s. Pau-
Io. 9,5
lio in. S. SinieãoEstelita; s. Telcsforo P. M.; s. Apol-
linaria V. 10,5
Seg. * Dia de Reis. S. André B. Festa dos pretos na
Igreja do Rosado. 11,5
Terç. S. Theodoro, Monge. 12,5
Quart S. Lourenço Justiniano, Patriareha de Vene-
za. \ 13,5
© Quint. S. Juliáo M. 14,5

10 Sext. S. Paulo, l.° Eremila; s. Goncalo de Amarante,
Port. D. 15,5

II Sah. S. Hygino P. M.j s. Ilonorala V. 16,5
íi Dom. S. Satyro M.; s. Zolieo e seus Companheiros
Mm. 17,S

f
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13 Seg. S. Hilário B. 18,5 (
14 Terc. S. Felix de Nole M»; o B. Bernardino de Corleo-

ne, Capuch. 19,5
15 Quart. S. Amaro Ab. 20,5
16 C Quint- Os Santos Martyres de Marrocos, Ff.; s. Mar-

cello P. M.; a B. Estefania V. D. 21,5
17 Sext. S. Antão Ab. r 22,5
18 Sab. A Cadeira de S. Pedro em Roma; s. Prisca V.
M. 23,5

19 Dom. O SS. Nome de Jesus. S. Canuto, Rei de Di-
namarca M. Festa do Senhor Bom Jesus dos Nave-
gantes no convento de Santo Antônio. 24,5

20 Seg. S. Sebastião M. 25,3
21 Terç. S. Ignez V. M. 26,5
22 Quart. S. Vicente e s. Anastácio Mm. 27,5
23 Quint. Os Desposorios de N.Sra. com S. José; s. Ray-

mundo de Pena for t D.; s. Ildefohso, Arceb. deToledo.
Ind. nos conventos do Carmo, 28,5

24 §) Sext. N. Sra. de Paz- s.TimótheoB. M.; o B. Mar-
colino D»; oB Surano Ab. 29,5

25 Sab. A Conversão de S Paulo Ap. 0,7
26 Dom. S. Polycarpo B. M.; s. Paula, Viuva. i,7
27 Seg. S.João Chrysostomo, Arceb. de Consta ntinopla,

Dr. da Igreja. 2,7
28 Terç. S. Cyrillo B»; Trasladaçao de s. Thomaz de A-

quino D ; a B. Verônica A ; o B. Matheus de Agrigen-
toB.F. 3,7

29 Quart. S. Francisco de Sallês B.; s. Pedro Thomaz C 4,7
30 Quint. S. Martinha V. M.; s. Jacintha de Mariscotti

V. F. É, -;; 5.7
31 Sext. S. Pedro Nolasco; s. CyroM.; a B. Luiza Alberto-

ni, Viuva F«; s. Geminiano B. Festa de S. Pedro No-
lasco no convento das Mercêz. 6,7

^ y

tt.*

t. 7.7

Trabalhos agrícolas—Planta-se algodão, milho e arroz.
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FEVEREIRO, 29 dias.

¦/

'

Mutações,
3 Cresça 1, ás 3 h, 23' 26" da tarde.
©Cheia a 8, ás 6 h. 42' 56" da manhã.
C Ming. a 15, as 6 IV. 24' 13" da manhã.
$ Nova a 2.3, ás 11 h. 28' I" da manhã.

«ias do Mez. Dias da Lua.

3 UAB. {Jejum) S. Ignacio B. M.; s. Brigida VA; o B.
II André de Conli F. 7 7

Dom." Purificação de N. Sra. Ind. nos conventos do
Carmo. g^

Seg. S. Braz B. M., Advogado da garganta: o B. Odo-
jftricoF. 974 Terç. S. André Corsino B. C; s. José de Leonissa, Ca-

puch.; s, Theophilo, Confessor. 10,7
I Quart. S. Agueda V. M..; s. Pedro Baptista e seusComp.

Mm. do Japão Ff.e Jesuítas. uj
6 Quint. As Chagas de Ciiristo: s. Dorothéa V. M; o** B. Antônio de Amandula. 12,7

Sexl. S. Bomualdo Ab.ys. Ricardo, Bei de Inglaterra:
o B. Antônio Stronconio F. 13.7

p © Sab. S. João da Malta, Fundador da Ordem da SS.
| Trindade e Redempcão dos Captivos. 14,7
J9 Dom. da Septuagesjma. S. Apollonia V. M., Advo-

gada contra a dor de dentes. 13?7
10 Seg. S. Escolastica V.: s. Guilherme Duque de Aqui-

tania A. 16 7

. • ' Y
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PEWRBE1IIO,XVI

11 Terç, S. Lázaro B...a B. Joanna Valesia P. Os 7 Funda-

dores dos Cervitas. J7'7
12 Quart. S. Eulalia V. M. W
13 Quint. S. Greaorio II, Papa; s. Catharina de Reeci V,

D • a B Viridiana V. F.; a B. Angela de Eolhinho,
Viuva F. JX''

14 Sext. S. Valentia» *M. . *v

15 (C Sab. Trasladarão de S. Antônio;; s. Faustino e s.

JovitaMm. ^7
16 Dom. da Sexagesima. S. Porfino M. ILy
17 Seff. S. Faustino M.; o B. Nicoláo do Longobardis, Mi-
nimo. '

18 Terç. S.Theotonio, í.° Prior de Santa Cruz de Loim-
bra;s.SimeãoB.M. 24>7

19 Quart S. Conrado F; oB. Álvaro de Cordova D 25,7
20 Quint. S. EleuterioB. M. 26>7
21 Sext. S. Maximiano B.; s, Angela deMericia V. F.27,7
22 Sab. A Cadeira de S. Pedro em Antioquia; s. Mar-

garida de Cortona F. 28,7
23 m Dom. da Quinquagesima. S. Lasaro, Monge.: s

Pedro Damião, Bispo, Doutor da Igreja. (Eclipse do
Sol annular e visível para o Brazil. 29,7

24 Seg. S. Pretextato B. M.; s. Sérgio M. 0,9
25 Terç. S. Mathias Ap. J>a
26 Quart. de Cinza. (Jejum até á Páscoa, excepto aos Do-

mingos) S. Cesario, Irmão de s. Gregorio Nazianzeno.
O,B. Sebastião de Aparicio F. 2,9

27 Quint. S. Torquato M., Are. de Braga. 3,9
28 Sext. S. Leandro, Are. de Sevilha; a B. EustochiaV.F ;

aB.ChristianaV.A. P
9 S»ab.S.RomãoAb.;oB.ThomazdeCora F. Trasladarão

2.a de s. Agostinho 5,9

2,

'. -£'*'

.yy
. - 1*

I

I i lf^;

Wjmm

¦H

Trabalhos agricolas-Continúa a plantação cTarròz, capina-se a roça e

desbasta-se o algodão. -.;"7»í
4-
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MARÇO, 31 dias.
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lill
3

3 Cresc a 2, a 1 h. 56' 21" da manha.
(D Cheia a 8, às 5 h. 29' 52" da tardo.
C Mini*, a 16,;. 0 h. 36' 9"da manha..
$ Nova a 24, ás3 h. 6' 40" da manha.
3 Cresc a 31, às 9 h. 33' 22" da manha.

Dias do Mez. í>ias -•*' *lia

ll |)0M. 1" da Quaresma. S. Adrião M..; s. Rozerido
Port. 6,9

§2 3-Seg.S. Simplicio 7 9

|3 Terc. S. Hemeterio M.; s. Conegundes, imperatriz. 8.9
74 Quart. (Temp.) S. Casimiro, Principe da Polônia: s.

I Lúcio P. M. 9.9
I «i Quint. S. Theóphilo B.; s. Joào José da Cruz F. Vai á

noite a Imagem do Senhor dos Passos da Igreja do Car-
I mo para a Cathedral. 1.0,9
1 6 Sext, (Temp.) S. Olegario B»; s. Coleta V. F. Proc. á

tarde do Senhor dos Passos, da Cathedral para 0 Cor-
I I Mmo. I1,1

7 Sab. (Temp.) S. Thomaz de Aquino, Dr. ila ígr« l>«; s.
Perpetua M. *2,9

8© Dom. 2.° da Quaresma. S. João de Deos» Funda-
dor dos Religiosos da Hospitalidade. 13,9

9 Seg. S. Francisca Romana, Viuva. 14,9
10 Terc. S. Miíitão e seus 39 Comp. Mm.: o B. Pedro de

Jeremias (¦&$
11 Quart. S. Cândido M. Faz annos a Serenissima Prin-

5

M

&
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XVIII MARÇO

'

ceza Sra. D. JanuaÍua, IrMáèS. M. o Imperador
(46). AA'A;;Aa: 

;aA ;A-A;'Ay,V: 16,9

12 Quint. S. Gréfõtio P., i>r. da Igr* «oB. Antônio do No-
fQ -¦'-.. j$) -^¦¦•í y--^ 17,9

13 Sext. A BASàiftM Í^ÍSf$Ü Port.; s. Rodrigo M.
Porc. á tarde do Senhor daCmmna,noConv.de S.'An-
lonio. l°$

14 Sab. Trasladarão de S. Boaventura; s. xMathilde, Rai-
nha d'Allemariha Faz annos S. M. a Imperatriz a Sra.
D.Thereza Christina ÍaRià (46). 19,9

15 Dom. 3.° da Quaresma. S. Henrique, Rei de Da-
CM f\16 C Seg. S. Cyriaco M. 21,9

17- Terc. S. Patrício, Ap. da Irlanda. M$
18 Quart. S. Gabriel Archanjo. *?>»
19 Quint. S. José, Esposo de N. Sra. Benção no conv. do

Carmo. Faz 2 annos o Principe Sr. D. Pedro Affon-
so. 24,9

20 Sext. S. Martinho Domiense, Arceb. de Braga. Proc. a
tarde do Senhor dos Martyrios na Igr. de SaM'Avi-
na. jp>?

21 Sab. S. Bento Ab. *o,9
íi Dom. 4.° da Quaresma. S. Emygdio B. M.; s. Bene-
vehutoR.F. !7'!?

23 Seg» S. Felix e seus Comp, Mm. 28,9
24 m Terç. Instituição do SS. Sacramento. S. Marcos M..

s. Agapito B Ind. como da Porciuncula em todas as
Igrs.èmque estiver o SSx Sacramento, ou que tiver a
sua, invocação. fy2

25 Quart. * Annunciação de Nossa Senhora. S. Quiri-,
no e seus 262 Comp. Mm. Anniversario do jura-
menlo da Constituição do Império. 1,2

26 Quint. S. Ludgero B.; s. Braulio B. 2,2
27 Sext. S. Roberto. Proc. á tarai do Senhor da Canna

Verde, no conv. das Mercez. 3,2
28 Sab. S. Alexandre M. 4,2
29 Dom. da Paixão. S. Bertholdo C. 5,2
30 Sesr. S. João Climaco A. 6,2
31 O^Terc. S. Balbina V. 7,2

Trabalhos agrícolas.-—Capina-se a roça, principia-se a abater as capoeira?
e semcia-se o gergelim.
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JJUs do Mez.

ABRIL, 30 dias.
La nações.

© Cheia a 7, ás 4 h. 24' 16" da manhã.

C Ming. a 14, ás 7 h. 42' 9" da tarde.

$ Nova a 22, ás 5 h. 27' 22" da tarde.

3 Cresc. a 29, ás 3 h. 25' 33" da tardev

¦

Dias da Lua.

i
• ' 9.
m$m

:>y, 1

3
¦¦ 

¦

.'ii'

' *..•;...- - .....
A«'

-i-Á

'"*'J'íV,ti#-" '

4
5

6

^UART. S. Macario. As Chagas de Santa Catharina de
Q Ç)

Senna D. m
Quint. S.Francisco de Paula, Fundador dos Mínimos; s.

Maria Egypciaca. *>2
Sext. As Sete Dores de Nossa Senhora. S. Ricardo IV;

s. Benedicto F. Proc. á tarde do Senhor Bom Jesus
dos Navegantes, no Conv de Santo Antônio. 10,2
Sab. S. Isidoro, Arceb. de Sevilha. H,2
llom. de Ramos. S. Vicente Ferrer 1). Oficio de Ra-

I ü) ü)

mos em varias Igrejas. pr
Seg. Feira Santa. S.Marcellino M. W

© Terc. Feira Santa. S. Epifanio B. M. JM

Quarta Feira Santa. TnÉvAS.S.Amancio B.; o B. Cie-

mente de Ozimo A. Officio de Trevas. IW

Quinta Feira Santa. Endoencas. (§ do meio-dia em

diante.)S. Procoro M.; Trasladacão de s. Momca Vi-

sitão-se as Igrejas. lu'
Sexta Feira Santa. Paixão. (# dte ao meto-dia.) b.

Ezequiel, Prepheta: o B. Antônio M. D. peto cia Pm
mo. Proc. do enterro do Senhor em varias lgr.< . 1. -

.¦¦¦¦'

...,.-

*
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11

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

23
24

An

26

27

28

30

Sab. Santo. Allelüia. S. Leão I, Papa; c B. André do
Monte Real A. y 

18,2

Dom. Páscoa da ResüRreição do Senhor. S. Victor
M. Port. Proc da BesÜrreição do Senhor, em varias
Igrs. ;-'!^ifiy§ifÍ» 

'"'"' 19,2

Seg. l.a Oitava. S. Hermenegildo M.: a B. Margarida
de Castello V. D. 20,2
C Terç.2.a Oitava.S.Tiburcio e s. Valeriano Mm. 21,2
Quart. S. Lúcio F. 22,2
Quint. S. Engracia V. M. Port. 23,2
Sext. S. Anieeto P. 24,2
Sab. S. Galdino B Cardeal. 25,2
Dom. da Pascoela. S. Herrnogenes M.; o B. Conra-
do MilianoF. Festa de S. Benedicto comproc. á tarde no
conv.de Santo Antônio. 26,2
Seg. Os Prazeres de Nossa Senhora. S. Ignez de Mon-
tepoliciano V. D. 27,2
Terc. S. Anselmo, Arceb. de Cantuaria. 28,2
»i y

% Quart. S. Soter e s. Caio Pp. Mm.; s. Sehhorinha
V. Portugueza. 29,2
Quint. S. Jorge M. 0,7
Sext. S. Fidelis de Sigmaringa, M. Capuch.; s. Hono-
rio B. 1,7
Sab. S. Marcos Evang. Lad. maior e Proc. 2,7
Dom. Fugida de Nossa Senhora para o Egypto. S.
Pedro de Rates M , 1.° B. de Braga; s. Cleto PM. 3,7
Seg. S. Tertuliano B ; s. Turibio, Are. de Lima; o B.
Jacob de Bitecto F. 4.7
Terç. S. Vital M s. Prudeneio B.: s. Leão IX, Papa:
o B. Lúcio F. Faz annos S. A. B. o Sr. D. Luiz Fe-
lippe, Conde a"Eu (26). 5.7
3 Quart. S. Pedro M. t). 6^7
Quint. S. Catharina de Semia V. D.: s. !'eregríno, Ser-
vita. 7J

yy

y

¦ '.'• 
i:

TràballíoÊ agricòlás.--Gontintia a abatter-se as capoeiras.
«

/
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MAIO, 31 dias.
Lii-iaçôc*.

?) Cheia a 6. ás 3 h. 44' 34" da tarde.
C Ming. a 14, ás 2 h. 22' 45" da tarde.
* Nova a 22, ás 3 h. 43' 34" da manhã.
3 Cresc. a 28, ás 8 h. 49' 33" da tarde.

Duas do Mez. Dias da Lua.
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{-SEXT. S. Filippe e s. Thiago App. Com. o Mez de

Maria no Hospício de Santiago, e no Recolhimento de
Nossa Senhora d'Annunciação e Remédios. 8,7

| Sab. S. Ma.ãlda,In_anla de Portugal; s. AthanasioB.9,7
3 Dom, A Maternidade de Nossa Senhora. O Patro-

cinio de S. JozÉ. InvençXo da Santa Cruz. S. Alexan-
dre, s. Evencio e s. Theodulo Mm.; s. Juvenal B.; s.
Antonina V. M. Abre-se a Assembléa Geral Legislativa
do Império. W,7

1 Seg.S. Monica,Mâi de s. Agostinho. 11,7
3 Terç. S. Pio V, Papa D.; s. Ângelo M. C. Conversão de
I s. Agostinho. 12,7

© Quart. S.João ante portam Minam, Patrono dos li-
vreiros; s. João Damasceno. % 13,7
Quint. S. Estanisláo B. M. M,7
.Sext. Apparição de S. Miguel Archanjo.Ind.nos Com.
do Carmo. !«»'

b Sab. S. Gregorio Nazianzeno B. 16,7
10 Dom. S. Antonino, Are. de Florença D.; s. Cordiauo

* rm mm

>\ s. gpimaco Mm. ,7/

¦-..:"

/
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11 Seg. S. Anastácia fc s-Sizinio, Piocflecio e Florèncio

Mm. 
'i-77''' *8,7

12 Terc. S. Joanna, Princeza de Portugal V. D. 19,7

13 Quart. N. Sra. dos Martyres; s.Pedro Regalado F.20,7

14 C Quint. S. Bonifácio M.; s Gil D. 21,7
15 Sext. S. Isidro, Lavrador. W
16 Sab. S. João Neppmucenp ^
17 Dom. S. Pascoal BaylãoF.; s. Possidonio A. 24,7

18 Seg. [Abstinência de carne.) §. Venancio M.; s. Erico*
Rei da Suceia M. Lad. menor e Proc. 25,7

19 Terç. (Abstinência de carne) S. Pedro Celestino P.

Lad. menor Proc, 26,7
20 Quart. -(hl) s- Bernardino de Sehna. Lad. menor e

Proc. "''
U Quint» * Ascensão do Senhor. S. Mancos M., 1»° iispo

de Évora. Alma. 28'7
n # Sext. S. Quitería e suas 8 Irmãs Vv. Mm.Port; s.

Helena V. °'2
Sab. S. Rita de Cássia, Viuva A.; s Rasilêo, Are. de
Braga. }i-
Dom* Nossa Senhora Auxiliadora dos Christâos.
S Afra M. *>

25 Seg, S. Gregorio VII, Papa; s. Maria Magdalena de
Pazzi V. C; s. Urbano P, M. 3,2

26 Terç. S Filippe Nery, Fundador da Congregação do
Oratório; s. Eleuterio P. M. M

27 Quart. S. João P. M. %%
28 3 Quint. S. Germano B; s. Emilio e seus Comp.
Mm« 6'2

29 Sext. S. Máximo es. Maximiano Bh. 7,2
30 Sab. (Jej.) S. Fernando, Rei de Castella; s. Felix P.
M. ' 8'2

31 Dom. Páscoa do Espirito-Santo. S. Petrouilha V.:
o B. Diogo Salomonio D. 9,2

Trabalhos.agrícolas.—Planta-se a eauiia, o principiasse o cúrle do arroz.
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JUNHO, 30 dias.

© Cheia a 5, ás 4 li. 2' 40" da manhã.
C Ming. a 13, ás 7 h. 21' 16" da manha.
• Nova. a 20, ás 11 li. 52' 45" da manhã.
3 Cresc. a 27, ás 2 h. 58' 16" da manhã.

\m$ do Mez. Dias da Lua.

*,7
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Ü
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40

EG. l.a Oitava. S. FirmoM.; oB. Jacob de StrepaF.:
s. Secundo M. Começa a Trezena de Santo Antônio de
Lisboa no seu convento. 10,2
Terç 2.a Oitava. S. Marcellino; s. Pedro e s, Erasmo
Mm!" *M
Quart. (Temp. Jej.) S. Paula V. M.. s. Ovidio, B. de
Braga. *->m
Quint. S. Quirino B. M. 13,2
©Sext. (Temp. Jej) S. Marciano M.; s. Bonifácio B.
M.; s. Pacifico F. *M
Sab. (Temp. Jej) S. Norberto B., Fundador da Ordem
Premonstratense: s Amancio B M ; s. Alexandre B.
M. «P
Dom, da SS. Trindade. S. Roberto Ab.; s Paulo,
B. de Consta ntinopla. 16>2
Seg. S. Salustiano: s. Severino B.: o B. Francisco fe
Patriciis, Servita. W,2
Terc. S. Primo e s. Fcliciano Mm. 18,2
Quart. S Margarida, Rainha de Esoossia. 19,2

Quint. >í< Frstn do Corpo ije Deos. S. Barnabé Ap.
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Festa e proc. sólemne do Corpo de Dm na lotk-
Arai V,'-.-V ^

12 Sext. S.João dé s. -Fadando A.;s. Onofie; oll Guido

13 € Sab. 8. Antônio de Lisboa! Festú do Santo no seu
convento. -*>.<

14 »om. S. Basilio Magno B ;s. Eliseu, Propheta. Fes-
ta do SS. Sacramento na Cathed. com proc. á tarde.n,í

15 Seg. S. Vito; s. Modesto e s. Crescencia Mm. 24,2
16 Terc S. João Francisco Regis, Jesuíta; s. Áureliano

B. 
" m*

17 Quart. 8. Manoel, advogado da paciência, e seus Irms.
Mm. â6'2

18 Qaint. S. Leoncio Ml; s. Amando B.; a B.Üsana VI) 27,2
19 Sext. O SS. Coração de Jesus. S. Joannade Falconeri

V.;s. Gervasio e s.*Protasio Mm ;a B. Miquelina F. 28,2
20 # Sab. S. Silverio P. M. 29,2
21 Dom, S. Luiz Gonzaga, Jesuíta. Festa do SS. Sacra- -.a

mento na Freguezia da Conceição com proc. átarde.W i
22 Seg.-S. Paulino B.; o B. Fliippe de Placencia A. 1,9
23 Terç. (Jej.) S. João Sacerdote; s. Kdeltrudes, Rainha

de Bretanha. *»®
24 Quart. *•.Nascimento de S. João Baptista. Festa do

Santo na sua Igreja. 3,9
25 Quint. S, Guilherme Ah.; s. Febronia V M.; s. Tude, ad-

vogada contra a tosse. v
26 Sext. S. João e s. Paulo, Irms. Mm. P
27 3 Sab. [Jej.) S. Ladisláo, Rei da Hungria; o B. Bene*

venuto F. 6,9
>

28 llom. A Pureza de Nossa Senhora. S. Leão II, Pa-
pa. Festa do SS. Sacramento na freguezia de S. Mo
Baptista, com proc. á tarde. 7,9

29 Seg. * S Pedro e s. Paulo, App. Festa solemne dos
SüíUos na Catliedral. 8,9

30 Terc S. Marcai B : s. Lúcia: s. Emiliana M. §J
.1 •* -'

Trabalhos agrícolas.—Continua o plantio da canna e o córle cio am<>.
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JULHO, 31 dias.
- .¦...'.,' Ai" • '¦¦:¦¦¦"¦¦

Liniacílef-,
© Cheia a 4, ás 5 h. 47' 3" da tarde.
C Ming. a 12, ás 9 h. 48' 10" da tarde.
% Nova a 19, ás 7 h. 4' 3" da tarde.
3 Cresça 26, ás 10 h. 59' 16"' da manhã.

Dias do Mez Dias da Lua.

I jjlJART. S. Theodorico Ab.;s. Julio es. Arão Mm 10,9
í Quint. Visitação de N. Senhora. S. Processo e s. Marti-

niano Mm. 11,9
Sext. S. Jacintho M.; s Heliodoro B. 12,9
© Sab. S. Isabel, Rainha de Port. F. 1,3,9
Dom. O Preciosissimo Sangue de N. Senhor Jesus

| Christo. S. Athanasio M.: o B. Miguel dosSantos, advo-
gado contra cancros e tumores. 14,9
Seg. S. Domingas V. M. 15,9
Terç. S. Pulcheria V., Imperatriz; s. Cláudio e seus
Comp. Mm. Com. a Nov. de Nossa Senhora do Car-
mo. 16,9
Quart. S. Procopio M. 17,9
Quint. S. Verônica Juliana, Capuch. 18,9

10 Sext. S. Januárioeseus6 Irmãos Mm; s. Secundae i.
Rufina Mm. 19,9

11 Sab. S. Pio P. M. 20,9
* A- -. ""

12 C Bom. S. João GualbertoAb. 21,9
13 Seg. S. Anacteto P. M.; s. Eugênio B. Faz annos S.
x A. a Seren. Princeza D. Leopoldina (21) 22,9

14 Terc. S. Boaventura B. Cardeal F. 23,9
4 »
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XXVI

Vi Quart. S. Henrique, Imperador. 24,9
16 Quint. Triumpuo da Santa Cruz. Nossa Senhora do

Carmo; s. Sizenando M. Benção no Conv. do Carmo e
Ind. por 8 dias, Festa de Nossa Senhora do Carmo no
seu convento. 25,9

17 Sext. S. Aleixo. Com. a Nov. da Senhora SanVAn-
na. 26,9

18 Sab. S. Camillo de Lelis, Fundador dos Clérigos Regu-
lares e Ministros dos enfermos; s. Symphorosa e seus
seis filhos Mm; s. Marinha. V. M. 27,9

19 f. Dom. O Anjo Custodio do Império. S. Vicente de
Paulo, Fundador da Ordem da Congregação áa Missão,
e das Irmãs da Caridade enfermeiras, Faz annos S.
A, R o Sr. Principe D. Luiz Conde d'., pa.a (44), 28,9

20 Seg. S. Jeronymo Emiliano; s. Elias, Propheta. Ind.
no^Conv. do Carmo. Festa de S. Elias no mesmo con-
vento. 0,6

21 terç. S. Praxedes V. M
22 Quart. S. Maria Magdalena. 2,6
23 Quint. S.ApollinarioB. M. 3,6
24 Sext. S, Christina V. M. 4,6
25 Sab. Santiago Ap.; s. Christovão M. 5,6
26 3 i>©iii-S.Anna,Mâi daMÃi deDeos. S.Sinfronio,s.

Olympio e Theodulo Mm. Festa de SanfAnna em,sua
Igreja com procissão á tarde. 6,6

27 Seg. S. Pantaleão, Medico M. 7,6
28 Terç. S. Innocencio e s. Victor Pp.; s. Narciso ll.__.rf-

herencia do Maranhão á causada Independência edolm-
perio. 8,6

29 Quart. S. Martha V.; s. Olavo, Rei de Noruega. Faz
annos a Seren. Princeza Imperial a Sra. D. Isabel
(22). 9,0

30 Quint S. Rufino M. 10,6
31 Sext. S. Ignacio de Loyola, Fund. da Companhia de

Jezus Faz annos S.M. a Imperatriz Viuva (56). 11,6
_

Trabalhos agrícolas.—Continua o plantio da canna, termina-se o corte do
arroz, colhe-se o carrapato, favas, feijões, gergelim, etc.
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AGOSTO, 31 dias.
Liinaçcle».

© Cheia a 3. ás 8 h, 59' 33" da manhã.
C Ming. a 11, ás 9 h. 35' 51" da manhã.
# Nova a 18, ás 2 h. 19' 10" da manhã.
3 Cresc. a 24, ás 9 h. 54' 28" da tarde.

I|jtf do Mez. Dias da Lua.

( OAB. S. Pedro ad vincula; os Martyres de Chellas. 12,6
Dom. N. Sra. dos Anjos; s. Estevão P. M. Faz an-

nos a Sereníssima Sra. Princeza de Joinville (44).t3,16
© Seg. Invenção de S. Estevão Prôto-martyr. S. Ly-
dia. 14,6
Terc. S. Dominqos, Fundador da Ord. dos Pregadores:
s. Tertuliano M. 15,6
Quart. N. Sra. das Neves; s ^antidio e s. Cantidiano
Mm.; s. Cassiano B. 16,6
Quint. Transfiguração de Christo Nosso Senhor Sant'-
lago, Eremita. 17,6
Sext. S Caetano, Fundador da Ordem da Divina Pro-
videncia. 18,6

m\ Á m £*%

Sab S. CyriacoeseusComp Mm. 19,6
<j Dom. S. Romào M.; o B. João deSalerno I). Faz an-

nos S. A. fí o Sr. I). Luiz Augusto, Duque de Saxe
V! (23). 20,6
10 Seg. S. Lourenço M.; s. Asterica V. M.; s. Philomena V.

M., Princeza. 
21,6

il C Terc. S. Tiburcio e s. Susana V. Mm.; s, Taurino
13. 

22,6
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12 Quart. S. Clara V. F.
13 Quint. S. Hyppolito M.
14 Sext. (Jej.) S. Euzebio. 7 777,7 

2S*6

15 Sab. >3& AssuMPçío -de N. Senhçrav S• Alipio B. 26,6
16 Dom S. Joaquim, Pai de Nossa.Senhora; s. Roque

F., Advogado contra a peste; s. Jacintho D. Festa de
S. Joaquim no Recolhimento. 27,6

17 Seg. S. Mamede M. (Eclipse total do Sol, invisível pa-
ra o Brazil 28,6

18 # Terç. S. Clara do Monte Falco V. A.; s. AgapitoM.;s.
Floroes. Lauro Mm. 0,3

19 Quart. S.Luiz B. F.; s. Magno B. 1,3
20 Quint. S. Bernardo Ab 2,3
21 Sext. S. Joanna Francisca de Chantal, Viuva, Funda-

dora da Ordem da Visitação; s. Anastácio M. Com. a
Nov. deS. Philomena no convento do Carmo. 3,3

22 Sab. S. Timótheo M. 4,3
23 Dom. O Sagrado Coração de Maria. S. Filippe Beni-

7 cio. •,•••¦' ..-;- 5,3
24 3 Seg S. Bartholomeu Ap. 6,3
25 Terç. S. Luiz, Rei de França F. 7 7,3
26 Quart. S. Zeferino P. M.; s. Genes M. 8,3
27 Quint. S. José de Calazans, Fundador da Congregação

dos Clérigos Regulares e pobres da Mãi de Deos das
Escolas Pias; s. Rufo B. M»; s. Licerio B. 9,3

28 Sext. S. Agostinho B. eDr. da Igreja; s. Hermes M. 10,3
29 Sab. Degollação de S. João Baptista; s. Cândida V. M.;

s. Sabina V. 1^3
30 Dom. S. Rosa de Lima V. D, Protectora da Ordem

Terceira de N. Sra. do Terço; s. Felix e s. Adaucto
Mm. Festa solemne na Cathedral, votiva a S. Luiz Rei
de França, Padroeiro desta cidade e de Santa Philo-
mena no convento do Carmo. 12,3

31 Seg S. Raymundo Nonnato, Cardeal; s. Amado e s.
AldanoBb. 433

Trabalhos agrícolas.—Dá-se começo a moageiu para o fabrico do assucareda aguardente, começa-se a roçar e plantar o algodão.



09HA " * ** .... '*"

/ÁÁAAAv.'
AÁVAili

í£$>

' .'•^pWÍLIílíS

*" *T ¦ màv^ V*£!~^ mmW%^^*\m^mrW.mmm m^**XmWJ^mU M^^t^BLa-T *

'

«**

¦ 
.%¦-¦ ¦¦'. 

*"•' 
:- :

SETEMBRO, 30 dias.
JLiiiiac-õo*.

© Cheia a % a 1 h. 5' 4" da manhã.
C Ming. a 9, ás 7 h. W 39" da" tarde.
# Nova a 16, ás 10 h. 27' 10" da manha.
3 Cresc. a 23, a 0 h. 29' 27" da tarde.

Dias doMez. Dias da Lua.

lERÇ. S. Egydio Ab. 14,3
© Quart. S. Estevão, Rei da Hungria; s. Epidio B.; s.
BrocardoC 15,3
Quint. S. Eufemia V. M.; os Bb João dePerusiaePe-
dro de Saxoferrato Mm. Ff. fecha-se a Assembléa Geral
Legislativa 16,3
Sext. S. Rosa de Viterbo V. 17,3
Sab. S. Antonino M.; o B. Gentil M. F.; s. Eudoxio e
?eus Comp 18,3
Dom. S. Libania V. A.; os Santos dos Conegos Re-
grantes. 19,3
Seg. (Jej.) S. João M; s Anastácio M.; s. Regina V. M.
Anniversario da Independência do Império. 20.3
Terç. % Natividade de N Senhora. 21,3
C Quart. S. Sérgio P.; a B. Seratlna, Viuva F ; s. Gor-
gonioM. 22,3

10 Quint. S. Nicoláo de Tolentino A. 23,3
11 Sext. S. Theodora, Penitente; s. Proto e s. Jacintho,

Irrns. Mm. 24,3
.12 Sab. S. Auta V. M ; s. Juvencio B. 25,3
13 Dom. O SS. Nome de Maria S. Filippe M. Festa da

'

SM..
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Senhora do Barreiro no Recolhimento. 26,3
14 Seg. Exaltação da Santa Cruz. S. Crescencio M. 27,3
15 Terç. S. Domingos em Soriano; s. Nicomedes M Com,

a Nov.de N. Senhora das Mercez. 28,3
16 # Quart. {Temp. Jej) Trasladação de s. Vicente M; s.

Cornelio e s. Cypriano Mm 29,3
17 Quint. S, Pedro de Arbues M. 0,9
18 Sext. (Temp. Jej) S. José de Cupertino F. Com. aNov.

de Santa Severa na Igr. de Santiago. 1,9
19 Sab. (Temp. Jej.) S. Januário B. e seus Comp. Mm,; s.
ConstançaM. 2,9

20 Dom. As Dores de Nossa Senhora. S. Eustachio e
seus Comp. Mm. Festa do Senhor dos Martyr tos na
Igreja de SanfAnna. 3,9

21 Seg. S. Matheus Ap. e Evang.; s. Ephigenia, Prince-
za. 459

22 Terç. S. Maurício e seus dez mil Comp. da Legião The-
bana Mm. t a a 

*¦ 
59

23 3 Quart. S. Lino P. M. 6,9
24 Quint. N. Sra. das Mercez; s. Geraldo C. Festa dek.

Sra. das Mercez no seu convento Ànniv. do fallecimen-
to (1834) do Sr. D. Pedro II, Imp. do Braz il. 7,9

25 Sext. S. Firmino B íl.;. s, Herculano, Soldado M. Com.
a Nov. de S. Francisco d'Assis no conv. de Santo Anlo-
nio. 8>9

26 Sab. S. Cypriano es. Justina Mm.; a B. Luzia V. F. 9,9
27 Dom. S. Cosine e s. Damião Mm.; s. Eliziario F. Fes-

ta de Santa Severa na Igreja de Santiago. 10,9
28 Seg. S. Wencesláo, Duque de Bohemia: o B. Bernardi-

no de Feltro F ; o B. Simão de Roxas 11,9
29 Terç. S. Miguel Arcanjo 12,9
30 Quart. S. Jeronymo, Dr. da ler. 139

* :M

Trabalhos agricolhas.-Continua a safra da canna, derrubão-se os roça-dos, continiia-se a apanhar o algodào.

í
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© Cheia a 1, ás 5 li. 5' 46" da tarde.
C Ming. a 9, às 3 h. 20' 58" da manhã.
• Nova a IS, ás 8 h. 8' 57" da tarde.
3 Cresc. a 23, ás 6 h. 49' 58" da manhã.
© Cheia a 31, ás 8 h. 12' 56" da manhã.

Dias do Mez.
1 © A

yuINT. S. Veríssimo, s. Máxima e s. Julia, Irms.
Mm. Portug. 14,9
Sext. Os Anjos da Guarda; s Nilo, Abbade. 15,9
Sab S. CândidoM.;s. Maximiano B. 16,9
Dom, Nossa Senhora do Rosário. S. Francisco d'As-

sis, Fundador da Ordem dos Frades Menores. Festa
de Nossa Senhora do Rosário na sua lgr., e de S. Fran-
cisco d'Assis no convento de Santo Antônio. 17,9
Seg. S. Plácido e seus Comp. Mm. 18,9
Terç. S. Bruno, Fundador da Ordem da Cartuxa. 19,9
Quart. S. Marcos P.; o B. Matheus Carrerio D ; s. Ser-
ííio, s. Bacco Mm. 20,9
Quint. S. Brigida, Viuva, Princeza de Nericia; s. Pe-
laeiia Penitente. 21,9
C Sext. S. Dionysio, Bispo de Paris; s. Andronico es.
AthanasiaMm. 22,9

10 Sab. S. Francisco de Borja, Jesuíta, advogado contra os
terremotos 23,9

11 Dom. S. FirminoB. 24,9
12 Seg. S. Cypiiano B. M. 25,9
13 Terç. S. Eduardo, Bei de Inglaterra; s. Daniel eseus

Comp. Mm. 26,9
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14 Quart. S. Cà.listo P. M. 27,9
15 # Quint. S. Thereza de Jesus V.C, Fundadora da

Ordem dos Carmelitas descalços. 289
16 Sext. S. MartinianoM. A. Com.aNov. de N. Sra. dos

Remédios. 0,5
17 Sab. S. Heduviges, Duqueza da Polônia, Viuva; s Ma-

riano. 1,5

18 Dom. Nossa Senhora dos Remédios. S. Lucas, Evan-
gelista. 2,5

19 Seg. S. Pedro de Alcântara F„ Padroeiro principal do
Império do Brazil. 3,5

20 Terc. S. João Cancio; s.lria V. M. Port. Missa solemne
na Calhe dr ai pelo anniversario da Sagração do Exm.
e Rvm. Sr. Bispo Diocesano. 4,5

21 Quart. S. Ursuja e suas Comp. Vv. Mm.; s. Hilariâo

22 Quint. Dedicação da Real Basílica de Mafra; s. Maria
Salomé. 

6,5

23 3 Sext. S. Romão B ; s. João Capistrano F.; s. João
Bom. ,7,5

24 Sab. S.Raphael Archanjo 8,5
25 Dom. S.Crispim e s. Crispiniano, Irms. Mm. Fes-

t a de Nossa Senhora dos Remédios em sua Igreja. 9,5
26 Seg. S. Evaristo B. M.; o B. Boaventura de Potenza
F- 10,5

27 Terç. Os Martyres de Évora; s. Elesbão, imperador
da Ethiopia. 11,5

28 Quart. S. Simão e s. Judas Thaddeo Ap. 12,5
29 Quint. Trasladação de S. Isabel, Rainha de Port.; s. Fe-

liciano M.;a H. liemvinda V. D.; s. Narciso M. 13,5
.30 Sext. S. Serapião B. C.;oB. Ângelo de Acri.Missio-

nario Capuchinho. 14,5
31 © Sab. (Jejum) S. QuintinoM.; o B Thomaz de Fio-
rençaF. 13.5

* ¦',,'-.'''

Trabalhos agrícolas-Continua a safra da canna. e alguns lavradores plan-tam-n as, mas é iirfia practica errada; termina o roçado, e cóntinua-se a plaii-tar o algodão. r
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NOVEMBRO, 30 dias.
L iiii ações»

C Ming. a 7, ás 10 h. 54' 9" da manhã.
-§> Nova a 14, ás 8 h. 3' 10" da manhã.
3 Cresc. a 22, ás 3 h. 54' 9" da manhã.
© Cheia a 29, ás 10 h. 8' 2" da tarde.

Dia* do Mez. Dias da Lua.

UoM. Festa de Todos os Santos. S.Marcello B. Na
Çathedral, depois de vésperas, cantão-se vésperas, mh~
tinas e Laudesde defuntos. 16,5
Seg. Commemoraçao dos Fieis Defuntos. S. Victorino
M. Dizem os Sacerdotes três Missas, podendo receber
somente a esmola ordinária por uma, sendo as outras
duas applkadas pelas almas em geral. Na Çathedral
canta-se missa solemne de Defuntos. 17,5
Terç. S. Malaquias B, Primaz de Irlanda. 18,5
Quart. S. Carlos Borromen, Arceb., Cardeal:"s. Viciai
es.Agrícola Mm. 19,5
Quint. S. Zacharias e s. Isabel, Pais de s. João Bap-
tista. 20,5
Sext. S. Severo B. M. 21,5
C Sab. S. Florencio B.
Dom. S. Severiano e seus três Irmãos Mm»

Seg. S. Theodoro M.
10 Terç. S. André Avelino.
11 Quart. S. Martinho B.; s. Menna, M.
12 Quint. S. Martinho P. M.
13 Sext. S. Eugênio, B. de Toledo.
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5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5
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14 §) Sab. (Jej.) Trasladação de S. Paulo,, 1»° Eremita; o
B. Gabriel F. 00

15 Dom. O Patrocínio de N. Senhora. Dedicação da
Basílica do SS. Coração de Jesus; s. Gertrudes V. 1,0

16 Seg. S. Gonçalo de Lagos A. Port. %q
17 Terç. S. Gregorio Thaumaturgo B. 3^0
18 Quart. S.Romão M. 4^
19 Quint. S. Isabel, Rainha da Hungria, Viuva F.; \.

Ponciano P. §0
20 Sext S. Felix de Valois, Fundador dos Trinos. 60
21 Sab. Apresentação de N. Srâ»; s. Demetrio e s. Hono-

rio Mm. Missa solemne na Cathedral, a cargo dos
Mercenários por antiga disposição testamentaria. An-
niv. da victoria alcançada contra os Hollandezes, e re-
conquista do Maranhão por A. Teixeira de Mello. 7,0

22 3 Dom. S. Cecília V. M, Na Cathedral, depois dos
actos do coro,ha solemne pontificai e sehnão, como festavotiva a Virgem da Victoria, Padroeira da Cathe-
dral. gQ

23 Seg. S. Clemente P. M.; s. Felicidade M. 9,0
24 Terç. S. João da Cruz C; s. Estanisláo Kostka, Jesui-

ta; s. Chrysogno M. \qq
25 Quart. S. Catharina V. M. 11^0
26 Quint. S. Pedro Alexandrino B. M.; a B. Delfina V.
F- 12,0

27 Sext.S. Margarida de Saboya D. 13,0
28 Sab. S. Gregorio III, Papa; s. Jacobo de Marca

14,0
® D*ni* *•• m Advento. S. Saturnino M. Çom.'aNov. de N. Sr a: da Conceição em sua lar. e no con-vento de Santo Antônio. 150

30 Seg. S. André Ap. 16'0

•JL*
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¦m

.*.

J£,h0s T^8-^»^. a safra d. caftna, terminasse a colhüt. doalgodão, queuna-se o roçado e incoivara-se.
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DEZEMBRO, 31 dias.
Lunaçôes.

C Ming. a 6, ás 6 h. 41'16" da tarde,
# Nova a 13, às 10 h. 40' 52" da tarde.
3' Cresc. a 22, á 1 h. 35' 38" da manhã.
© Cheia a 29, ás 10 h. 55' 16" da manhã.

DiasdoMez. Dia» da Lua.

i Terç. s. Eioy b. 17°
Quart. S Bibiána V. M. Os Defuntos das tres Ordens
de s. Francisco. Faz annos S. M. 1. o Sr. D. Pedro II

(43) 18'°
Quint. S. Francisco Xavier, Jesuíta, Ap. das In-
dias ,9°
Sext. (Jej.) S. Barbara V. M, Advogada contra os raios
6 trovoítdâs «•"»"
Sab. (Jej.) S. Geraldo, Are. de Braga; s. Sabbas Ab.; a

B. Isabel Bonna V. F. -jl,0
C Bom. 2.° do Advento. S. Nicoláo B. 22,0
Seg. S. Ambrosio B., Dr. da Igr. 23,0
Terç * A Conceição de Nossa Senhora, Padroei-

ra do Império. Festa no convento de Santo Antônio,
e na lgr. da Conceição com Proc. á tarde. 24,0
Quart. S. Leocadia V. M. 25>°

10 Quint. Trasladação da S. Casa do Lorelo. S. Melehia-

desP.M. *6'0
11 Sext. (Jej.) S. Damaso, Papa, Port.; s, Franco Ç. An-

. niversariodo falie cimento (1826)rfe S. M a Imperatriz,

Mãi de S. M. o Imperador. 27>°

-
¦

¦
#*
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12 Sab. (Jej)Sj^^o^XxXX-XX'y"' 28(1
13 Dom. 3.° do Advento. 3. Luzia V.M., Advogada dlolhos. •¦; 29 oU Seg S. Agnello Àb,; s. Esperidiao B M. ||
15 Terç. S. Eusèbio B; s lrenéo e seus Comp. Min. 1.416 |íftV|Í|||.|||^

tiaoMaggiD. Trasladaçãode s.Maria Magdalena.de Paz-
. Zl' ¦-. -' ¦ ..... 2,4H Quint.S.Bartholomeudes.Gemmiano.S. Lázaro B34

IS Sext, (Temp. Jejj N. Sra do O'. y
19 Sab. (ftmp. ;</.) S. Fausta, Mai de s, Anastácia. 5,4
20 Dom. 4.» do Advento S. Domingos de Silos Ab. 6,4

.21 Seg. S. Thomé Ap. (Não ha despacho até U de Janei-
TO).

22 3 Terç S. Honorato 1\L u
/™\ à\"\ 

' •V**i. *•¦' * • '' : *' 
,JT vV.. ¦ Vá/"'-'' ¦•>,"/ "•' 7'?-:v*/.-' '¦¦XX-iX \-**i ju-3 Quart. S. Servulo, Advogado contra a paralvsia s Vi-ctoria V. M. " s:"J ' 

9/24 Quint. (Jej.) S. Gregorio ioj
25 Sext. $ Nascimento de Nosso Senhor JEZUS CHRIS-lü. Alma Ind. e Benção em todos os conventos. Fes-tZXS' m wtras 'srs;[»**:« *«£

726 Sab. L- Oitava. S. Estevão, Proto-martyr. 124
^T%"°TA' 

S'J°â0'AP eEvangelista- Patrono«los Typographos no Brazil. 134
28 mm Oitava; Os Santos Innocentes Mn,. %

O LrtS Sih°T\,ArCeb *•*¦*»* ta. 134•JU Quart. S. Sabino B. M. .*.

'Irai e nos conventos do Qarmo e Santo Antônio. 17,4
... ,

F , melanc,aS( melocs, germuns, c começa o plantio do algodão.

tf
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DIAS DE GRANDE GALA.
(/# Março. Natalicio de S. M. a Imperatriz.

5 de Março. Dia em que foi jurada a Constituição do Im-
perio.
de Julho. Adherencia do Maranhão á causa da Indepcn-
dencia e do Império.
de Julho. Natalicio da Princeza Imperial a Sra. D. Izabel.

7 de Setembro. Dia em que foi proclamada a Independem
cia do Brazil.
de Dezembro. |Natalieio de S.M. I. o Senhor I). Pedro

DIAS DE PEQUENA GALA»
I de Janeiro. Comprimento de bons annos a SS. MM. II.
9 de Janeiro Dia em que o Senhor D. Pedro I declarou

ficar no Brazil.
I de Marco. Natalicio da Princeza a Sra. Condessa d'A-

quila.
9 de Março. Natalicio de S. A. o Príncipe D. Pedro Au-

gusto.
de Abril. Elevação de S.M. o Imperador ao throno.
de Abril. Natalicio de S. A. R. o Sr. Conde d'Eu.
de Maio. Abertura da Assembléa Geral Legislativa.

| d* Julho Natalicio da Princeza a Sra. D. Leopoldina.
de Julho. Sagraçãode S. M. o Imperador.
de Julho. Natalicio de S. A. o Sr. Conde d'Aquila.
de Julho. Declaração da Maioridade de S. M. I.

et

de Julho. Natalicio de S. M. a Imperatriz Viuva.
de Agosto. Natalicio de S. A. a Sra Princeza de Join-
ville.

9 de Agosto. Natalicio de S. A. R. o Sr. Duque de Sáxe.
de Setembro. Casamento de SS. MM. II.

15 de Outubro. Dia do Augusto Nome deS. M. a Impera-
triz.

|19 de Outubro. Dia do Augusto Nome deS. M.0 Impera-
dor.

ii ...¦¦¦ -
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FERIA IIOS.

Além dos domingose dias santos de guarda, nos juizos da
primeira e da segunda instância eno Supremo Tribunal
de Justiça, conforme o decreto de 30 de Novembro de
ms.

Jan. 1 a 31 ..... Continuação da festa do Natal.
Março 25... .. Anniv. do Juramento da Constitui-

cão.
Abril Semana Santa. Festa celebrada com este nome; de

Quarta-feira de Trevas até com-
pletarem 15 dias. (8 a 22 d'Abril.)

Junho. Semana do Es- Festa celebrada com este nome des-
pirito-Santo. de o Domingo do Espiríto-Santo

' até ao da Trindade. (31 de Maio a
7 de Junho.)

Setem. 7.........Anniv. da Independência do Bra-
zil.

Novem. 2.  Commemoracão dos Defuntos.
Dezem.  Anniv. natalicio de S. M. o Impe-

rador.
Dezem. 13 a 21..... Festa do Natal.

Em cada provincia, o dia anniversario da adhesao da
mesma provincia à independência nacional.

Nas repartições publicas só são feriados os Domingos»
dias santos de guarda, e .os seguintes dias de festa nacio"
nal: 25 de Marpo; 7 de Setembro; 2 de Dezembro. As re-
partições de fazenda abrem-se ás 9 horas e trabalhão até
ás 3 horas da tarde.

ECLIPSES.
No presente anno (1868) haverão dous Eclipses do Sol.
O 1.° será annular e visível para o Brazil; terá lugar

a 23 de Fevereiro.
O 2.° será total e invisível para o Brazil; terá lugar na

noite de 17 para 18 d'Agosto.
fl

1
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Janeiro 1.—1576.—Os jesuítas fundão em Olinda por
ordem de El-Rei D. Sebastião um convento, arbitrando-lhe
a fazenda real uma renda perpetua de 400$000, depois
confirmada pelo Cardeal Rei D. Henrique, e paga em as-
sucar; dez mil reis para vinho e hóstias, algum gado è
lavoura de mandioca em terras próprias.

Á.S mSa*s (k \ami\ia.—A mãe de família, que en-
trega a educação de suas filhas a cuidados extra-
nhos, não merece o glorioso titulo de mãe, e eu
lhe dou ainda com difficuldade o de madrasta.

Se um estatuario exulta de prazer vendo conclui-
da e perfeita a estatua de um heróe ou de uma bel-
dade, em cujo trabalho havia empenhado o sen ta-
lento, tempo, e cuidados, qual não deve ser o bri-
lhante triumpho d'uma mãe, vendo completa a dif-
ficil obra da educação de sua filha? Ah! estepraser
é o mais puro que uma mãe pôde gosar: é o mais
lisongeiro para uma mãe, é finalmente o prêmio
de sacrifícios penosos, de vigílias e de cuidados. Se

todas .as mulheres estivessem persuadidas d'estas
verdades, a sociedade seria mais feliz.

Rio de Janeiro.

D. Garcia Hermelinda da Cunha Mattos.

1
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Janeiro 2.—1667. Carta Regia creando no Rio de Ja-neiro uma fabrica de galões, e ordenando os supprimen-
tos da despeza d'ella pelo rédito do donativo da paz deHollanda, sendo director da mesma Sebastião Lamberto.

;í
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TViscuyso do stuaàov Yt^ó.—Tendo sido pronuncia-
do como cabeça de rebellião, na província de S.
Paulo, o senador Feijó, o senado mandou-lhe o pro-
cesso para que desse sua resposta: por occasião
de apresental-a proferio este discurso.

«Achava-me em S. Paulo, já mandado sahirpara
esta corte deportado, quando fui convidado para
vir á corte. Nãoacceitei o convite. Temi ser leva-
do á cadêa para levar nas grades alguma correcção
de açoutes, visto que isso não era prisão e por con-
seguinte na opinião do governo podia praticar-se....
Mas não podendo contra a violência, retirei-me.

«Nessa occasião estava eu bastante enfermo e
desprovido de meios, pois tinha apenas vinte mil
réis na algibeira. Requerique se me mandasse pa-
gar.o trimestre vencido de minha pensão, que era
preciso ter com que subsistir: mas respondeu-se-
me que não havia dinheiro, e que mesmo devia
ficar isso como penhor para as indemnisações a
que eu estivesse sujeito. Sahi pois como me acha-
va: vim á corte, não me deixarão desembarcar; de-
morei-me algumas horas, e sahi sem saber paraonde!....

«Portanto, Senhores, soffri tudo isto! prisão, de-
portação, e seis meses de degredo, quasi quatrocontos de réis de multa e de que estou privado até
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hoje! mas o governo não está satisfeito ainda; mim-
dou por isso formar esse processo, e não ficará sa-
tisfeito senão com o meu extermínio! Estou pois
entregue ao senado: laça elle de mim o que quizer;
a vida em mim será pouca.... soffra-se tudo.

São-Paulo.

0 Sertanejo.

Janeiro 3.—1679. Installação solemne da villa de Gua-
rapary, da capitania do Espirito-Santo, elevada á essa ca-
thegoria por provisão do seu donatário Francisco Gil de
Araújo* Era antes uma aldeia de índios fundada pelo ce-
lebre jesuíta José de Anchieta.

A

DiamauUs.—Em um pequeno folheto, escripto
por José de Resende Costa, intitulado—Memória
sobre os diamantes—ís® vê/a maneira, por que a
corte portugueza dispunha dos diamantes!, que lhe
erão remettidos pela extracção.

Os diamantes grandes e de primeira sorte erão
reservados para a coroa, os outros se vendião por
contracto sendo ajustada a sua compra por nego-
ciantes, (que se compromettião a compral-os por
tempo determinado,>e por preço mais ou menos

yy

fixo)
d primeiro contractador foi Gil de Mester, quo

se obrigou.a compral-os até 1775, e por Decreto
de 14 de Fevereiro de 1775 se prorogou o seu cor»-

foi
l- i
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tracto por mais três triennios, e por Decreto de 20
de Desernbro de 1783 se lhe concedeo mais outro
triennio a findar no ultimo de Desernbro de 1786.

Os diamantes bons devião ser pagos narasãó de
8:900,9:000, e 9:200 por quilate, eorefugoá6:600.

£_83B
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Janeiro 4—1558. Parte da tahia do Rio de Janeiro com
destino á França um navio francez; chamado Jacques, le-
anvdo a seu bordo quarenta e cinco dos protestantes, quetinhão vindo em companhia de Willegagnon, e hâvião
sido por elle expulsos dá fortaleza, que edíficára, por sus-
peitas de quererem elles attentar contra a sua pessoa.

fififi.

-
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¦-H«_çiAfl.l _ m _5txg\ç..—Na cidade de Aracajú instai-
lou-se em 16 de Fevereiro de 1862 o Hospital de
Caridade de N. S. da Conceição, creado pela Lei
Prov. n° 498 de 24 de Maio de 1858.

ORvm.0 Vigário commendador José Gonçalves
Barroso benzeo todo o. edifício, recitou uma breve
e análoga oração, e afinal celebrou o Santo Sacrifi-
cio da Missa.

• Assim ergueo-se ahi mais um asylo aos enfer-
mos, mais um templo á divindade, e deo-se um
exemplo de caridade, digno de ser imitado portoda a parte. ,

Larangeiras.

J . A. Ò• d.
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Janeiro 5.—1818.—Decreto real extinguindo o semina-
rio dos orphãos de S. Joaquim, sito no edilicio erecto junto
á capella da invocação d'este santo, na rua do Vallongo,
na cidade do Rio de Janeiro, afim do mesmo edifício ser-
vir de aquartelamento a um dos batalhões chegados dè
Portugal no anno anterior, e para o corpo de artífices en-
genheiros que d'ali também viera!

¦ 
¦:.::.';...

Honra esta pagina o seguinte recitativo, chistosa
composição do Dr. João Pedro da Cunha Yalle Ju-
nior, meo estimavel condiscipulo, talentoso colle-
ga, erudito oppositor da Faculdade de Medeciria
da Bahia, e um dos mais assíduos cultores das bel-
Ias lettras.

É com muito praser, que ainda uma vez rendo
homenagem ao seo mérito, que principiei a reco-
nhecer quando juntos começamos a nossa vida me-

Cl.

Dialogo.

Amo-te, Lilia! N'este amor ardente,
—Como está quente!—Que me tem desfeito.
Ind'eu espero que se parta e quebre
—Stará com. febre?—Teu gelado peito.

É febre intensa! reacção divina,
—Tome quinina!—Que me faz demente!
É fogo intenso que m'escalda o sangue,
—Ora não mangue!—Que me offusca a mente.

E és tu que accendes! quem meu desvarío
—Eu estou com frio,— Mais e mais vigora.
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Como si foram mineraes crateras
—Fala de veras?—Teu olhar devora.

Ah! que eu não possa desfructar serena
—Pois olhe... épena!—Doce paz de amores!
Teus olhos, Lilia, de contínuo vendo
—Estou lhe crendo.—Mais gentis, que as flores!

¦»

Ah! que eu não possa, por mais alto empenho,
—Que culpa eu tenho?—Que te mostr'est'alma,
Dos mil triumphos, que por mim tiveram—Já me disseram..—Levantar a palma!

*'.-.' ".'.' '.f '¦.'¦ ¦¦'' / ¦'* '¦...,.'¦'

¦ /-¦'. ,'... l:-¦ ¦¦''..:f-.. 
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Quam desditosos estes sons, que a lyra
—Por quem suspira?—Melodia fôtua!
Baldadas notas, com que amor imploro
—Olhe qu'eu choro!—De marmórea estátua.

-¦j-, "'.' 
f 

-¦; .

Condão terrível, que possúes comtigo
—Fala comigo?—-Tam fatal, tam lindo!
Pallida esponja, ou purpurina rosa,
—É verso, ou prosa?—Que seduz, ferindo!
Antes o foras! Na esperança minha—Que ladainha!—Buscaria arrimos.
Quem colhe as flores maltractado embora,—Nossa Senhora!—Lhes desfructa os mimos.
Mas não; que eu sofíra, e, sem gosar, padeça—Nao me aborreça!—Decretou-me o fado.
Alma perdida, que o Éden reclama,—Chore na cama.—Que lh'está vedado.
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Do fado á ira o coração submisso
—Não pense ríisso—Curtirá seus males,
Já que és tão dura, que somente um'hora
—Já vais'embora?—Nem siquér me vales.

Em paz te deixo! De afílicções que somem
—Creia-se em. homem!—De meu sizo o lume,
Não has de, oh! virgem, de saber mais nada....

i—Muito obrigada!—Nem um só queixume.
i

Hei de os meus sonhos, com profícuo estudo
—'Stamos no entrado?—Desviar da mente.
Adeus! O tempo me dará coragem
—Boa viagem!—P'ra viver ausente.

Bahia.

Dr. João Pedro da Cunha Valle Júnior.

Janeiro 6.—1823.—A Ilha d'Itaparica, na Bahia, resis-
tio ao ataque das forcas marítimas inimigas, merecendo
assim o titulo de—dekodada-qw lhe confeno I). Pedro
1° em sua viagem por aqueíla província em 1826.

AWealnvo. (Persea gratissima-Gaertnez. Lauri-
neas. Pará.) ¦ •

Usos.—As folhas e os grelinhos são resolutivos,
emmenagooos, estomachicos e carminativos, e em-

pregados nas eólicas hystericas.
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Os fructos (abacates) são úteis nas dysenterias
fluxos de sangue e nas bobas.

Rio de Janeiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

I
¦i«...
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mm m rm m t\ s^. .¦.-..:'•Janeiro V-1619. Os Tupynambás, commandados peloseu principal chamado Cabello de Velha, atacao inespe-radamente a fortaleza da cidade de Belém, a qual temhoje o nome de forte do Castello, ern grande numero, «com temerosa fúria, mas são repellidos triumphantemen-te pela guarnição da fortaleza, deixando elles o campoesteirado de mortos e feridos. Entre os cadáveres foi de-
pois encontrado o corpo do principal.

Cmmoum commowàòm.-—No dia 20 de Janeiro de
1781 os habitantes do Rio de Janeiro testemunha-
rão um espectaculo novo para elles, e que talvez
não se repetirá mais.

^ 
Para se proceder ao ingresso do Convento de

Santa Theresa, e outros actos relativos á profissãodas reclusas, tiverão as noviças de se recolher ao
Mosteiro das Religiosas de N. S. da Conceição d'A-
juda, .e descerão pois processionalmente do monte
do Desterro, acompanhadas por immensa multi-
dão, que as olhava com curiosidade e respeito. As
noviças confusas e timidas atravessavão as ruas
d'um mundo, que já não era d'ellas, e por baixo
de seos véos ardião-lhes as faces com o fogo de
um santo pejo.
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No dia 22 voltarão seguidas do Bispo, e entrarão
para o Convento de Santa Theresa.

No dia seguinte tomarão o véo as primeiras frei-
ras professas de Santa Theresa, e então virão-se

/religiosas, que tinhão entrado moças e envelheci-
do no recolhimento, e jovens que ali havião acha-
do um berço, pois que apenas com alguns dias de
nascidas, ou com dois annos dldade tinhão sido
recolhidas por seos pães a este piedoso retiro.

Era emfim a flor mimosa da mais ardente espe-
rança de Jacintha de S. José, que desabrochava
sobre o seujasigo de donzella inspirada, triumpho
d'alem túmulo como o triumpho dos poetas.

1 
¦'¦ .

.

Janeiro 8.-1827. A esquadra brasileira nas águas do
Uruguay perde alguns navios, que forão tomados pelo ai-
mirante Brown, commandante das forças navaes das pro-
vincias unidas do Prata.

\\W aa Inudaat.—A ilha da Trindade ou Ascen-
ção de Vinte, é uma possessão brazileira bem pou-
co conhecida até mesmo dos nossos marítimos.
Está situada na Lat. S. 20" e 21m e Long 0.29» e 30»
sob o mesmo paralello da cidade da Victoria, capi-
tal da província do Espirito-Santo,da qual dista qui-
nhentas milhas a Este. Nos livros de geographia
quasi nada se encontra a respeito delia, e a maior
parte nem mesmo a menciona. Nos roteiros ma ri-
timos, porém, acham-se diversas noticias a seu
respeito. O de Lopes, por exemplo, diz: «A ilha da

• V
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Trindade dista, segundo Pimentel,470 a 175 léguas
da costa do Brazil, é montanhosa, tem umaensea-
da a noroeste com 20 braças de fundo limpo.» Hors-
burgh dá-lhe seis milhas de circumferencia e pro-
longando-se de nordeste a sudoeste. Segundo elle
é alta, desigual, cheia de rochas quasi estéreis, ha-
vendo arvoredo nas alturas da parte do sul. O ca-
pitão Lobato, commandante do vapor Jaguaribe,
que visitou esta ilha em 1849, quando vinha do Rio
de Janeiro para este porto no brigue nacional So-
ciedade,ws diz não ter ella ancoradouro; seguro
e nem recurso algum para os navegantes, sendo
muito escassa e má a água para beber, e muito
doentio o ar, que ali se respira, atacando com es-
pecialidade os olhos, pelo que os navegantes pas-sam sempre por barlavento afim de se livrarem
das brisas, que por ella passam;

* ¦ •

Espirito-Sanlo.

tm

fi3rl

mm

i: .:¦¦¦ •

Janeiro 9.- 6^1. Sahe-do porto de Texel na Ilollandacom destino a Pernambuco uma expedição de cinco na-vios, commandada pelo almirante Adrião Pátrick, valenteofccial que havia servido na índia, o trasendo a seu Wdonm reforço de 3,000 homens de tropa e muitos Hollande-/.s e judeus ricos, que vinhão estabelecer-se na nova co-lonia dos Paizes-Baixos.

m

fm
k&br

1
|;

Vdei^o.-Arbusto, cuja raiz cosida é especial re
médio contra erysipela, febres malignas, e deflu

,1
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xões do peito; floreja, e lança vage como feijão, e
d'esse producto se faz igual uso ao do caffè.

Rio de Janeiro.
Dr. Mello Moraes.

'%i

Janeiro 10.—1697. Carta regia em resposta a câmara
do Pará, que representara a miséria do Estado^ov causa
da mortandade dos escravos o índio?, [tela peste das lie-
xigas, e pedira a administração das aldeias, para que os
moradores d'ellas descessem do sertào. Foi indeferida
tísta prelenção, e sob o fundamento de que as leis em vi-
gor erào as melhores, e sem ellas não se consegui rião os
tins das missões e os Índios se afastariâo cada vez mais,
em razão do rigor com que os mesmos moradores os Ira-
tavâo, sendo esta a causa de se haverem consummido a.
maior parle das povoacões de que se compiiiilião os ser-
toes circumvisinhos.

Chamada.

Sou nó inverno mui presada.  2
Sou bella, fresca e cheirosa  2

CONCMTO.

I" Enegreço o
Sou pung

í e mais puro,
e venenosa.
Por uma Poclka.

'¦' "AÍ

Janeiro 11.-1839. O conselheiro Cândido. José de A-
raujo Vianna. depois Visconde de Sapucuby, e nomeado



' * *

Mestre da Família Imperial pelo Marquez de Itanhaem
tutor de S. M. o Imperador e de suas Augustas Irmàs.

¦ '¦ t

¦'¦'¦¦ '• I

''¦'tt,

. y

'¦-

¦ ¦•¦¦ *

Aladas.—Cidade da província que tomou-lhe o
nome, e um de seus lugares mais antigos, cuja pri-
mitiva fundação é um ponto bem pouco averigua-
do, sobre que não ha ainda certeza. O-que sabe-se-
funda-se em probabilidades, que nos levani a crer
que ella data de fins do século 46.° As chronicas
nomeiam-n'a nos primeiros annos do 17°, porquede então por diante tomou incremento e formou
um núcleo de população, que,em uma situação ver-
dadeiramente encantadora e cómmoda a todos os
respeitos, crescia e multiplicava^se.

No reinado de Felippe III (1624) foi elevada cá
cathegoria de villa com o nome de Magdalena.

Na guerra hollandeza representou papel impor-
tante (1630 e seguintes), sendo saqueada, incen-
diada e reduzida á cinzas por aquelles bárbaros
(1633) em despeito de victorias nossas ganhas em
outros lugares sobre o General Sigismundo e os
seus. -

Perseguido desde Olinda, destroçado e sem re-
cursos veio marchando para o Sul o Governador
Mathias de Albuquerque, que com 1,600 pessoasde ambos os sexos, afora o seu séquito, chegara á
Magdalena, onde ficou aquella parte de nossos com-
patriotas, camponezes e agricultores, que de modonenhum quiz prestar obediência ao jugo estran-
geiro! Que bello exemplo!

^^
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Magdalena por diversas vezes fora residência do
General Conde de Bagnulo (a serviço então da co-
lonia brazilico-hespanhola) e de sua tropa: e tora
o lugar para onde corria sempre que suas armas
sofriam revezes.

Crescendo muito a população nos reinados de
D. João IV e Pedro II, formando o ponto maisim-
portante da capitania ab Sul de Olinda (capital) foi
constituída cabeça de comarca, a qual no anno de
1817 (por decreto de 16 de Setembro) desmembrou-
se de Pernambuco e foi creada capitania indepen-
dente, e depois provincia com a fundação do Im-
perio. Foi capital'da capitania de abril de 1821 por
diante a requerimento de diversas câmaras. A 6 de
Junho de 1822 a junta do governo (de que era pre-
sidente o Dezembargador Braklami e secretario
José de Souza Mello) «promoveu o patriótico mo-
vimento político em que o povo em massa accla-
mou ao immortal D. Pedro I—príncipe regente do
reino do Brazil, seu defensor perpetuo e protecior
com o poder executivo, dando na mesma occasião
demissão aos empregados públicos civis e militares
europêos de reprehensivel procedimento, e man-
dando-os transportar com os commodos e soccor-
ros possíveis para Portugal, por contado Estado.»
A 30 de novembro de 1822 a heróica vüla das Ala-

gôas presenceou o acto solemne da acclamação do
1" Imperador.

Por lei de 8 de março de 1823 foi elevada á ca-
thegoria de cidade, capital da provincia até 1839,
cm que o seu segundo presidente Agostinho da Silva

i*
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Neves, mudando o cofre para a florecente e mari-
tirna villa de Maceió, teve de encarar (por este aeto)
uma sedição do povo que cercando o palácio, em
commum com as tropas, prendeu-o por 5 dias, até
que suftbcado o movimento e depois de certa sue-
cessão de factos (que não cabe aqui apontar) con-
cluio sua administração em Maceió., elevada á ei-
dade e capital por lei de 0 de Dezembro de 1839
da Assembléa provincial.

De então para cá tem progressivamente decahi
do a velha Alagpas, e hoje só restam d'ella a lem-
branca histórica, e saudosas recordações, avivadas
por suas torres merencorias, por seus monótonos
campanários, pelo aspecto lugubre, emfim, de que
serevestio!

' " v '-•-¦ r > . ' . ' ' > -,\ ' i , ¦ ¦ • ,.._ . , , ¦ A ¦ '
r '

A margem ocei dental de um lago formoso epin-
gue de peixes, em posição elevada e encantadora
repousa a antiga metrópole alagoana com suas ruas
desertas, seus templos cahidos, suas casas despo-
voadas, seus edifícios em ruina, lançando á face
de filhos que amamentára com seu leite e criara
com amor e disvello o—estigma da negra ingra-
tidão!

i

Pernambuco.
a- ..'. ¦::-.;y%ty

Dr. Olympio Eusebio de Arrouxellas Galvão.

¦sAa; ¦''•"¦a

Jaineiro 12.—1809. Tomada deCayena pelas tropas pa-raenses sob as ordens do Tenente-Coronel Manoel Mar-
-^tn
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quês contra as tropas francezas, commandadas pelo Ge-
neral Victor.

*

temo fo YaWnto.—Por oceasião de chegar á pro-
vincia do Espirito-Santo o desembargador Sequei-
ra, (1849) que hia tomar posse da presidência.,para
que fora nomeado,o único jornal da provincia,Cor-
reioda Victoria, publicou a pedido o seguinte arti-
go, que se pôde considerar como uma bella varie-
dade: V-v

«Chegou finalmente o termo, que os inexcruta-
«veis decretos da provincia nos .tinha predestinado
«q dia 5 do feliz março, dia, de júbilo ;por vermos
«tranquillo ao nosso porto, o almeijado Exm. Sr.
«dezembargador, Antônio Joaquim de Siqueira,
«cujo anhélo feliava da percurcosa fama, que voan-
«do em frente nos liberalisava dé seus litteratos
«feitos: oxalá, que d'alguma maneira plauzivel
«possa-se dispertar o amortizado germen d'en-
«çrandecimento d'este infeliz terreno, que vio as
«primeiras verduras dHnocencia! Pelo endereço
«deste, mil agradecimentos damos ao nosso Au-
«gusto Monarcha, pela acertada escolha, da qual
«hora nos vemos-presididos, e em cujo porte bem
«se percebe, o pretender-se sacrificar a um feliz
«futuro á provincia do Espirito Santo; vindo ao
«mesmo tempo exhumar do esquecimento as ener-
«gicas medidas dos seus antecessores, cujas lem-
«brancas tão documente sensibilisa os nossos co-
«rações.

«A escacez de minha penna, e a liberalidade de

Jr.
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«meos conhecimentos tolhem-me delinear o impor-
«tante quadro de respeito e gratidão, que tribulão
«os habitantes da provincia do Espirito Santo á pes-«soa do nosso respeitável presidente Antônio Joa-
«quim de Siqueira.—Cidade da Victoria em 10 de
«Março de 1849.»

Victoria.

Janeiro 13. -1811. Toma conta por seu procurador da
prelazia de Goyaz, para a qual havia sido eleito, o PadreAntônio Rodrigues d'Aguiar, natural do Rio de Janeiro.

¦..

lu-.do uotavd,—Tinha um lavrador por costume
nesta ilha imm todos os annos uma plantação de
tomates; semeando-os primeiro em coffos, passa-va as plantas depois de algum tanto crescidas paraum terreno de antemão preparado. Em um dos
annos, tendo passado as plantas para o chão e jádepois de pegadas, notou que se tornavam amarei-
ladas, que ficavam como queimadas e morriam
sem dar um fructo. Tentou segunda e terceira
plantação sem que fosse melhor succedido e sem
poder descobrir a causa de taes effeitos; até que,mandando revolver o mesmo terreno á enxada paranelle plantar couves vio que, quando era a terra vi-
rada, saiam delia uns pequenos insectos, a quedamos b nome de cascudos, tendo de comprimen-
to pouco mais de meia polegada os maiores, de
cor preta e listados de amarello, os quaes assim

d

St
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que eram descobertos, davam um pequeno guin-
cho, soltando do lado da cabeça uma fumaça
branca. Tomando o lavrador um entre os de-
dos, ouvio os mesmos guinchos, vio distincta-
mente a fumaça e sentio nos dedos um calor como
o de uma pequena chamma; observando que tinha
os dedos humidos, vio que havia o cascudo deita-
do um humor amarellado e cáustico, por ter fica-
do.com os dedos queimados, como se fossem to-
cados com nitrato de prata, cujas manchas se con-
servaram por muito tempo.

Foi então que pôde o lavrador descobrir a causa
da morte dos tomateiros, queimados sem duvida
por esses insectos, os quaes bem convinha obser-
var scientifieamente.

....

Maranhão.

Sérgio Antônio Vieira.

'

. . . A¦ : ,.- ,..*'.A ¦ ;, ...¦¦¦:¦..

Janeiro 14.—1807. Alvará do Principe Regente orde-
nando que as cappellas vagas, tanto por commisso como
por extincção dos legítimos seccessores, fossem incorpora-
das aos bens da coroa.

Vakms íimwjtUcas—Sobre as questões havidas
entre o Bispo Padua e o Governador Telles, em
Maranhão, consultou aquelle a Frei Caetano Bran-
dão, que regia a Igreja do Pará, e este respondeo:

«Só uma coisa me fará pôr em campo e arvorar
<i

. 
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o estandarte da guerra—a defesa do deposito das
a

verdades eternas, que Jesus-Christo me. tem con-
fiado.

«Fora disto terei sempre a balança na mão para
contrapesar os males, que se seguem com aquel-
le, que pretendo atalhar; e sendo maiores e mais
offensivos ao laço da união christã deixar-me-hei
calcar entre o pó, reputando-me de ser muito feliz
sendo vietima da paz. Y. Exc.a sabe melhor do
que eu, quanto esta máxima é fundada nos exeni-
pios e na doutrina dos nossos bons mestres, dos
Bispos anteriores á Jurisprudência de meia idade.

«Queira o Senhor restituir a paz ao seo antigo
throno, e dar luz á V. Exc.a para nunca se afastar
dos caminhos da prudência, da moderação, e da
verdade.»

Janeiro 15.—1773.—E nomeado coadjuctor, e futuro
snccessor do bispado do Rio de Janeiro, D. José Joaquim
Justiniaiio Mascarenhas Castello Branco, natural da mes-
ma diocese.

Mulher celeste, oh! anjo de primores!
Quem pôde vêr-le, sem querer amar-te?
Quem pude amar-te, sem morrer de amores?

(Maciel Montkiro.)

a aA EXM.a .SR.d D. F.

'Zãtr

Se me queres matar, ver-me rendido,
De orgulhoso que sou, tornar-me escravo...

•»
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m
Sem ter livre «sequer um pensamento...

Dá-me um sorriso!
Olha ao menos p'ra mim! sê complacente!
Tem dô de um coração que te pertence,
Corno a prece ao Senhor no templo augusto.

Se no teu coração morao—atiectos,
Filhos queridos de tu'alma cândida,
Onde impressa parece à sihgelesa

Que exprime teu rosto...
Dá ao menos um riso, uma esperança,
Um olhar de ternura... que alente
As doces illusões d'um peito amigo....

Oh! não mates aquellé, que te adora,
Que por ti renegaria a—-vida—crenças...
In dá mesmo um futuro esperançoso,

Tudo... tudo por ti!...
Tira-o*d'essa incerteza.*,, ama-o... sorri!
Dá-lhe teu coração virgem e casto,
Restitue-lhe o socego, que roubaste!..

'

Se não podes amar-me... se teu peito
Já tem outra afeição, que te domina...
Esquece-te de mim... perdoa ao louco

Esse amor infeliz!...
Nos prazeres... nas festas... entre sorrisos
Se uma lagrima cair... deixa, que eu venha
Sanar a chaga, que em meo peito abriste...

E se um dia, mulher, quando teu peito
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Já farto de soffrer... quizer vingar-se
Do homem a quem vás dar contra vontade

_'Honra e belleza!...
Olha ao menos p'ra mim, lembra-te sempre
D'aquelle, que por ti daria tudo...
E em cujo coração só tu imperas!...

' Recife,
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F. I1. Araujo Palmeira.
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Janeiro 16.-1819. Carta regia revalidando todos osactos em processos, em notas e em testamentos, ou qual-quer disposição de ultima vontade, que se adiassem es-cintos na capitania da Bahia pelos ajudantes de tabel-haes ou escrivães, para que tenhào a mesma forca e vi-
?ÜJ';^mo *e !os&eJil ^«Ptos pelos mesmos tabelliàes e
HnmoiaeS -t fa*zend0 a mesm Providencia extensiva ásdemais capitanias. .-..-.."
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AUu—(Xuctiwi a caimito. Labatareticulata. Mar-

Usos.—Os fruetos assucarados e gommosos sãempregados nas affecções pulmonares.
sao

Kio dc Janeiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

'SM
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Janeiro 17.-1699. Carta regia extranhando varias fal-
tas aos Comraissarios das Mercéz e Capuclios, ao Pro-
vincialdo Carmo, e ao Superior das Missões as usurpaçòes
de jurisdicção praticadas contra o donatário da capitania
de Canietá.

Cavta (jeot|m^\iica.—Foi lithographado na ofticina
Rensbourg o mappa geographico de uma parte da
fronteira do Brazil, confinante com as republicas
do Peru, Nova-Granada, Venezuela e colônias da
Inglaterra, Hollanda e França, com additamento
de quatro planos em grande escala para mostrar
os lugares sobre que tem havido questões de limi-
tes, organisado pelo Conselheiro Duarte da Ponte
Ribeiro e o major de Ia classe Izaltino José Men-
donça de Carvalho.

Na coordenação deste mappa, buscou-se assigna-
lar a fronteira pelos pontos a que o Brazil pôde
mostrar direito, consignado em tratados, ou em Vir-
tude de posses adquiridas, abandon ando-se como
insustentáveis as antigas pretençoes de estendel-a
pelos rios Negro e Japorá até á cordilheira proxi-
ma á Bogotá, e do extremo oriental da serra Pa-
caraima á de Tumucumaque, atravessando os rios
Rupunuri, Essequebo e Corentin.

Em quasi toda a sua extensão está traçada, con-
forme os trabalhos das Varias commissões scienti-
ficas nomeadas pelos governos limitrophes para
examinar as questões de fronteira, ou levantar car-
tas geographicas do respectivo território; taes como
os dos engenheiros das demarcações de 1777—Sil-
va Pontes, Simões de Carvalho, Victorio da Costa,



-,

- ¦ y.
":¦'-.

a " 
* 

| ^

, 
¦ ' -• • ..,.>':«•

aA--''"¦''¦¦'' '-¦ -A^A^A-y-y'. ' A ¦.* ¦- ',-•:..*;. 
;'yy

J"
;¦-;,.¦("¦¦, ¦.¦".', ,(- 

_¦'•-'¦¦

' 
.'.' .'¦*.'¦¦'. ' 

* ¦'.».¦¦ -

'¦'¦¦¦ '"-,¦' ¦.'¦.'"¦ -. -

A '
""A- '. ¦ ¦¦.." '.i -A" .< :.¦».."'. ..'. -¦!.¦'"' -' 

' 
¦ A A.-.'

¦ 

' 
' ¦'-'.,*'¦¦ 

* 
¦ 

' 
' 

¦

¦y\':~- ¦¦.'' ~\.p--x-: A.y-.'A'T A; a.; ¦¦x-.'x P ¦¦¦¦/p,:: ";" *'¦ ',

;-> y ;*^'^y.y*:i «y ..'. y ¦• -.:-'.-.'¦-,¦¦.¦¦- y ¦'
¦* '¦:; 

i ¦.¦*''.¦ i ¦•'. '¦ "'.' •¦ - ¦ ¦";-' '.. •' •;', i
. •'•':': "...A. ¦ ¦.•'•:.-¦ '¦.
'A'A ' ¦

. . ' 
'¦'. 

.'. *.¦¦ A A' -';

Ribeiro, Pedro Alexandrino, Gama Lobo, etc, eos planos, cartas e memórias de Coddazzi, Mentel-
le, Poirson, Humboldt, Schomburgk, Mohtràvel
Carpentier, Costa Azevedo, etc.

A fronteira exhibida com o Peru é a que foi
concordada no tratado de 23 de Outubro de 1851,
e só falta balisal-a. '

A fronteira que vai traçada com Nova-Oránada,
é a mesma que foi convencionada no tratado feito
com o governo daquella republica em 25 de No-
/embro de 1852*, que o respectivo congresso não

quiz approvar, mas que nunca poderá ser outra,
seja qual for a epocha em que se renovem as ne-
gociações para ajustal-a definitivamente.

A fronteira com Venezuela está explicitamente
descripta, conforme os termos do tratado de 5 de
Maio de 1859.

Com a Demerara e Surinam foi a raia delinea-
da, adoptando-se o principio geralmente seguido,
de fixar a linha divisória pelo alto das nascentes
que correm em sentido opposto para diversas ba-
cias.

A fronteira com a Gayenna está demonstrada
pelo rio Oyapock, segundo o art. 8° do tratado de
ütrecht, accrescentando-se a modificação propôs-ta em 1855, para seguir desde o Oceano pelo rio
Calçoene até á sua nascente principal, e desta poruma recta á cordilheira Tumucumaque a buscar o
mesmo ponto, onde se dirige a raia tirada pelo rio
Oyapock.
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Janeiro 18.—1808. É encorporada aos bens da Coroa,
por ordem que expedira o Governador do Estado do Grão-
Par(á José Narciso de Magalhães de Menezes, a fazenda
de creacao.de gado denominada S. Anlonio, que os frades
mercenários possuirão no termo da villa. de Chaves, e
que tinha escapado ao seqüestro, que se fiséra nos bens
d'aquelles religiosos, por inadvertencia da pessoa, que foi
incumbida de ínventarial-os. Esta fazenda achava-se em
grande estado dc abandono, c o Bispo D. Manoel roque-
rendo-a, por esse motivo, para servir de patrimônio á S.
Casa da Misericórdia, denunciou, sem o pensar, a falta
que commettêra o empregado incumbido do inventario.

loiU\o ik tjowmo— O capitão general Joaquim de
Mello e Povoas tomou posse da capitania do Ma-
ranhão a 7 de Agosto de 1775. Ainda hoje se sus-

pira por este verdadeiro creador da capitania: elle
só cuidava em augmenta-la promovendo a lavou-
ra e o commercio.

Não faltando ás obrigações do seo governo, edi-
ficava os povos freqüentando os templos, pois para
tudo ha tempo quando ha vontade.... porém ainda

que era tão religioso não faltava á justiça, e por
isso para castigar os assassinos passou ao sertão,
fez o seo quartel na Villa da Moucha, (Oeiras hoje) e
d'ali os castigou, já com pena ultima mandando ma-
tar os que senão querião entregar, e já com degre-
do ou gallés, de sorte que foi o terror do sertão.

Da Paranduba Maranhense,

¦."...¦
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Janeiro 19.-1654.-Capitulação do forte Altanar &toado nas margens do Beberibe, a um quarto de Xa 
"

sul do forte das Salinas, em frente do Recife A Crni
P que era composta de 240 hollandezes e tapuvos Zdeu-se a mercê do general João Fernandes Vieira

'Vi -: '¦/

E,m\)umua.-Arvore, que dá fructo, e brota nosterrenos seccos: serve para lavar feridas e é con-tra-veneno ás dentaduras de cobras. O seo ex-tracto tem as mesmas virtudes.

Bahia,
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Vr. Mello Moraes.
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ca&moflV69?; Ca'*!a r^ia *rt"«*ào oü;«inm detapitaes-moies nas freguesias do sertão do Brasil.

Charada.
'."'. 
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Fataes revelações, negros delictos,
Virtuosas acções, guardo em meo seio.O Lavrador em mim, de seo trabalho '
Dourado o fructo vê, de praser cheio 2

Conceito.

Quando as syllabas primeiras decifraresMuito terás de certo adiantado,
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Porque d'ellas deriva, sem mentira,
0 nome d'este—movei—muito usado.

Rio de Janeiro.
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J. A. de Santos Cortico.
¦ 
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Janeiro 21.—1666. Antônio Pinto da Guia é nomeado
üapitão-mór do Pará—1772. Principia a trabalhar ã casa
le fundição, que se estabeleceu em Cuyabá.de
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AWdum mi Vomçõto ikv AUta.—Não deixa de ser
interessante e mesmo original o modo por que se
divertem os rapazes d'este districto no sabbadode
Alleluia. Logo que encontram distrahidos em seus
negócios os pobres roceiros, que concorrem para
a feira semanal, subtrahem-lhes os cavallos, que,
ao tanger dos sinos annunciadores da resurreição
do Christo, apparecem ás carreiras, cavalgados por
judas mais ou menos çhristosqs, que servem de

pasto aos ávidos moleques, que tanto batem os
cavalleiros como os cavallos—as mais das vezes
refugadorês,—offerecendo d'est'arte ao povo o mais
divertido espectaculo, mormente quando, á força
de pancadaria e escaramuça o passivo montador

perde o equilíbrio e lhe bate pelas pernas ou pelas
orelhas. Já tem succedido que o próprio dono do
animal entre no rancho dos fustigadores, desço-
nhecendo-o por se achar o pobre bicho todo ras-

pado, desorelhado, desrabado e sobretudo pintado
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á oleo, que os torna de russos castanhos e alasões!
Em Nazareth, cidade visinha e sua cabeça de co-
marca, o negocio é mais sério, porque ordinária-
mente acaba a brincadeira em choradeira.

Bahia.

,'¦' . . .' ' ' - ' 
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Dr. FaZJe Júnior.
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Janeiro 22.-1821. D. Romualdo de Sousa Coelho é no-meado bispo do Pará. Era natural da villa de Camela damesma província e foi o oitavo bispo d'a<pella diocese
A A
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Cartas CUtteuas --O Snr. Dr. Luiz Francisco daVeiga prestou ás letras pátrias um importante sei--
viço com r publicação das celeibres Cartas Chile-nas, poema satyrico, attribuido a Thõmaz Antôniouonzaga

Eram apenas conhecidas nove dessas cartas, quehoje são elevadas a treze com toda a authentici-
iy. aO editor copiou a sua edição de um antigo ma-nuscnpto de Francisco Luiz Saturnino da Veiga,

que residio em Villa Rica nos annos de 1788 a 1799e foi testemunha presencial da frustada tentativa,do Tira-Dentes.
As Caxias CUUuas como sabem os eruditos, queleramp sete primeiras publicadas na BibliothecaLrazihca sob a direcção dos antigos redactores daMinerva Bmúkira, são a historia anecdotica e co-
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mi ca das tropelias do governador de Minas-Geraes,
Luiz da Cunha de Menezes e de toda a heróica ten-
tativa, em que teve papel importante o poeta.

Quer como obra litteraria quer como obra his-
torica teem as Cartas Chilenas um notável mere-
cimento.

Os que se occupam seriamente da nossa nisto-
ria devem um sincero agradecimento ao Sr. Dr*
Veiga. ¦>y,y •¦.-. - 

y'' y. *•-> •-'¦¦.< <i y ¦' . 
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Janeiro 23.-1845. Nascimento do Príncipe D. Aifon-
so Augusto Filho de SS. MM. Imperiaes. O Imperador
tomando o Augusto recém-nascido o apresenta a. sua corte:
Senhores, exclama elle com voz profundamente commo-
vída, é um Príncipe que Deos.... O Imperador nao ter-
mina a phrase; as lagrimas lhe embargao a voz. A salva
da artilharia das embarcações surtas no porto annuneia
á capital do império este fausto acontecimento, e a cuia-
de illumina-se espontaneamente por três noites.

¦

i .. ¦ ¦ i . ¦ , ¦. ','.; ¦. 
y-

Os ta&o» && Paulo.-Existe nesta provincia, ai2

léguas mais ou menos da Faxina, uma tribu de in-

dios àenomimda-Baracahijguá: tomou este no-

me de um rio grande, que, dizem elles,-é visinho

dos castellanos.
Esta tribu teve por espaço de 14 annos em sua

companhia um frade italiano, de nome Pacifico, o

qual era um bom pai e amigo dos Índios; ha 8

mezes, que Frei Pacifico morreu, e ate hoje e clio-

rado pelos Índios. Foi substituil-o um padre bra-

zileiro; os índios não o quizeram, por nao çonlie-
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cerem brasileiros senão a si próprios; a nós outros
chamam elles portuguezes. Um outro frade, Pon.ciano, também italiano, que costumava ir visitarFrei Pacifico, recebeu em commissão 15 indios
entre elles o cacique, que o convidavam para irmorar entre elles, ou pelo mejios para ir a S. JoãoBaptista, freguezia perto da tribu, onde podessemmutuamente visitar-se. Frei Ponciano officiou aonosso bispo, e foram os indios attendidos.

O governo apenas dá 400^5 a um padre, e nen-huma protecção mais presta áquella tribu. Grandenumero dos indios faliam bem o portuguez; muitosempregam-se em nosso serviço, e no geral a tribue muito intelligente: bem podiam elles terão menosuma aula de primeiras letras.
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neaocS rri£t[0'.,ílÁ,r(ií}ezd Aguiar. Era ministro dos
mdor ^ Lí- ° e t,n,la 6i annos de idade. Foi ffover-

uma offinhf & i' e~ha™"se casado na corte com
terato br ndon l<W§ -P úmm ^cessão. Como lit-

pomna na WM-tÁl <_ i. íuneiJ' foi feito com muita
iiliallii l#PPí, de $» Substituiu-o

Momlvo.-No termo da cidade de Bragança, rioQudüpuri,, na provincia do Pará, Gualdina Maria0o hosano deu á luz no dia 12 de Outubro uma

W_I.!_-*1L_?!!PJ iüaasaEaBa_ii^«.
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criança monstruosa: «pescoço muito comprido,
bocca pequena com dentes na parte superior,
olhos redondos, mãos de macaco, cabellos no pei-
to, não bastos, porem muito compridos, não tinha
testa, e a parte que devia ser a cabeça era um cou-
ro muito grosso, alto, em fôrma de cacho, bar-
rete ou toucado, que cahia para qualquer lado que
se quizesse, com alguns cabellos como de porco,
e dentro sentia-se, ao tacto, uns ossos á maneira
de chifres. A criança era do sexo masculino; nas-
ceu morta, e a mãe succumbio também.

...... .¦¦'.-.

.A -'AA.;.,aA77AA'A ' 7AA;A,iAAA..Aii:. a, ;.'.,.7;..,..-',. ..A

¦¦. ' í;A'í,AA7 '•-'¦'¦ '¦''''¦-Ai-7-AAA'i-...--.i'.7i;-.i7A.
A;.."A 77;.'iA,:-7 7'.lA'-Vl<'i''" ¦ .A;;,.;. A;; 7AV V7Í7A ¦-,'-

.,' .'i-íi '-''-'• '¦¦ •, A .'¦¦ ' ' '
.. a .

¦¦ ¦¦'..-*¦ .'¦'¦ A A . .-¦' r- A . '¦; ''A.' ¦.;¦*-' Ar *.-" *¦¦/*'¦'..';¦ 1 . ¦., ¦ A:

-' 7
7 ;, -

Janeiro 25.—1553. Primeira missa do Padre Nobrega,
primeiro provincial do Brasil, na planície do Piratimnga;
o por ser este o dia da Conversão de S. Paulo, d'estepoi
Santo tirou o nome.

a-A. ' ¦' ''

i. .

Epigramma.

Os camellos já não andão
Por desertos descampados,
No Brasil dançam, namoram,
Vivem nos salões dourados.

* * +
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Janeiro 26.-1606. Carta regia determinando ao Governador do Maranhão, que não consinta nem tolere asprisões ordenadas pelo Governador e Provisor do bispadocom usurpação da autoridade real..
i' > : ,,-. y: .'¦• . ¦¦'

',!.-• :¦-•'"•••';•¦"•¦' >-;,;;'iA. xx:"

'
¦ 

. .' . .¦;*

¦A ¦'-'.'

'¦¦.'•. 

. . 

: AWWwa ào maio. —(Trianosfurmia fácifolia.
Martins. Cucurbitaceas.)

Usos.—A raiz é um poderoso drástico empre-
gado nas hydropesias e derramamentos.

Dá-se em pò na dose de 12 a 24 grãos, e em eu-
simento na de 1 oitava para 1 libra de água. Sendo
a raiz fresca duplica-se a dose.

¦'¦'..'.'¦''¦!'A';' ;:>¦¦, ...'.-¦¦ ' . t, • ,y ' Ç

Rio de Janeiro.

Dr. Niculau Joaquim Moreira.

Janeiro 27.-1638. Bento Maciel Parente, fidalgo daCasa Real, cavalleiro de Christo, perpetuo senhor 'e 
do-natanoclo Cabo do Norte, toma posse por nomeação re-gia do governo dos Estados do Maranhão e Gram-Pará.

*;. ¦ ¦¦ •,-,,»¦''•' '• 
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Pawaçotlw çamo BmslWAté ao fim do século
XVII não ha memória de se exigir passaporteaos individuos, que emigrassem para a America
portugueza. Foi nos principios do século XVIII
que teve começo o uso do referido documento.

Corria o dia 30 de Novembro de 1709, quando
pelas águas do Tejo sahia para o Brazil uma grandefrota de noventa e sete navios, comboiada por oito
de guerra, e commandados pelo almirante da ar-
mada real.

' -¦*T**M**i"li im liBiillinHTiiãriÜífrtfll
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Por esta occasião el-rei D. João V, para evitar
prejuízos, que previa, ordenou que todos quantos
embarcassem para este Estado fossem obrigados
a tirar passaporte, costume que se ficou observam
do até hoje.

Janeiro 28.—1683. Provisão concedendo, sem embargo
do contracto do Estanco, que deseseis religiosos de missa
de S. Antônio, existentes no estado do Maranhão, gozas-
sem do privilegio de livrarem nas alfândegas e casas de
despacho tudo ò que lhes for para seu sustento, vestuário
e culto divino das suas igrejas: bem como o que lhes vier
das suas lavras e drogas dè sertão, para. do seu produeto
lhes serem remettidos os necessários provimentos.

.-.' ¦ ¦¦¦ ;,'-¦ v. *- * 
, . f
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É assim que eu te vejo em meos sonhos
de noites de atroz saudade.

A. Hkrculano.

Em vâo te estende desolada amante,
Os froxos braços!

Em vão delira, e a saudosa imagem,
seguir os passos.Quéi

Em vão... qu'és longe! porque quer a sorte,
Qu'eu vegete a morrer

Em vão! porque um destino rigoroso,
Dá-me fundo soffrer.

Em vão!.. Mas, no meo leito a horas mortas,
Vagueia o pensamento;



32

Remontam-se as idéias, a teos lares,
Não tem isolamento.'

Entre o muito soffrer, que nos abate
Na intima afflicçao,

Desprende as longas asas, e divaga,
A mente na amplidão

¦ ¦ ¦¦-¦¦
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D 
• r% .esse espaço infinito,—e vê, e gosa

O qu'a terra lhe nega!
Aos dictames da sorte avessa, e dura,

Só a mente, não veraa. 1 ) ''. ' \ '*. í . ¦ '*¦
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E por isso, eu encontro-te a meo lado,
Quando sonho acordada!

Quando nas horas mortas d'alta noite,
Penso em ti—enlevada.

s* /' ,* 'V , '

Delira o pensamento—a mente erra
Em torno ao seo amor!

Cessam as dores d'ausencia, sécca o prantoAdoça-se o amargor.
¦. 

¦• 
¦¦

¦ ¦•••¦

Ao menos resta a mente ao infeliz
Aquém a sorte nega

Até breve praser!.. porqu'ella é livre,
E a sorte, não se verça.

.¦ ' 
.'¦'¦':

Guimarães.

D. Maria Firmina dos Reis.
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Janeiro 29.—1654. O mestre de campo Francisco de
Figueirôa é encarregado pelo general Francisco Barreto
de Menezes de ir tomar posse dc todas as praças, que or-
cupavào os hollandezes, metlendo em todas—tropas portu-
guezas, e apoderando-se de todo o material de guerra,
que n'ellas se achasse.

l-mVvYuçu.—Arvore que nasce nas matas e terras
fortes: dá muita resina e serve para ligar e soldar
qualquer coisa, que se quebre: dá luze pode sup-
prir os prestimos do breu para os usos dos navios:
serve para fazer chapéus, e quando a arvore é
nova dá linho macio, que bem trabalhado fácil i-
ta-se para qualquer obra, que se possa fazer.

Bahia.

Dr. Mello Moraes.

Janeiro 30.—1803.—Toma posse du governo do Rio.-
Grande do Sul o Chefo dEsquadrá Paulo Jo|e du Silva
Gama.

nCharada.

Sem mim, por certo, não ha
Nem Ghristo, nem Christandade.
Eu sou advérbio uzado,
Que denota quantidade.

d
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Na Lei do Crucificado
Fui creado,

N'ella desejo viver
E morrer. ¦"i ¦¦¦"'

S, Bento.
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João Miguel da Cruz.

Jane.ro 31.--Í53L Martim Affonão aprisiona, M alturado cabo de S Agostinho, três náiis ffancezas ca rregádas
ÍLiffini? T '"'ÃP^ -?TÍsSo d0 0rdit,ari0 ¦"¦»&«¦*consti uir a capella da Ordem Terceira do Carmo do Rio
O O J ít D GI ro v

VwpttWEm virtude das oceorrencras desagra-daveis entre o Bispo do Maranhão D. Frei A. dePadua e o Governador Telles, foi o Bispo para oParaed'ahi para Lisboa onde Minai recebido pelaRainha: de lá mandou para governador do Bispa-doumP.e por antonomasia Pequei, e atraz d'elleveio logo um aviso da corte para ser aqui presopor haver abusado dadecrepitude do Bispo afim deobter tal nomeação.
, Pequei, mal soube d'esta ordem, asylou-se noConvento de Santo Antônio, d'onde fugio para oTury e d'ahi para o Pará.

4
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Fevereiro 1.—1615. Carta regia determinando, que os
ministros lettrados, que forem servir no Brasil, levem suas
mulheres comsigo, pois a viagem é fácil, e a terra muito
acommodada para se viver n'ella.

"í ..* ¦*.*¦

O Inoo ua çtomucVa <U S. VauVo.—De todas as im-
portações estrangeiras talvez bem rara seja aquel-
Ia, (por ventura nem o mesmo vinho) que suba an-
nuaímente a ura algarismo tão elevado como seja
a farinha de trigo, por isso que o uso do pão se
acha hoje tão introdusido, ainda nos mais peque-
nos lugares do Império, como existe em qualquer
ponto da Europa: um meio, pois, que facilitasse
ao consumo a açquisição deste gênero sem o enor-
me dispendio que actualmente lhe custa, seria, a
toda a evidencia, ura passo bem progressivo em
caminho econômico.

Duvidou-se por muito tempo, que era uma ócio-
sidade tentar-se a cultura do trigo por estas para-
gens, pois que em taes latitudes não se dava aquelle
vegetal exótico; mas hoje que o acaso, ou uma
feliz e porfiosa insistência acaba de mostrar evi-
dentemente o contrario, parece fora de duvida,

que se deve esperar da iüustre classe dos tazen-
deiros—não uma especulação lucrativa, mas que
se dêem largamente a ella, e estudando-ihe a pouco

-..-:¦ ¦¦ 11-
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• - ...................e pouco algum segredo que ella possa ainda envolver nas diversas phases de sua vegetação ctie
gue esse gênero a avultar no mercado, competindo com outros cereaes indígenas.

Não será isto hoje nem amanhã, é verdade-
porém é muito de crer que, pelo correr dos annos'essa cultura apreciável se torne credora das maisconsideráveis attenções.

Eis os promenores essenciaes com que a esterespeito nos obsequiou o Sr. Faustino José Bueno
que se occupou nessa experiência.

Em S. Fidelis, em um lugar conhecido pelonome de Palmital, foi semeado Um selamim de«o, que produzio uma quarta, tendo occorr ido
que depo>s de semeado, não choveu por espaçode 23 dias, succedendo ter sido semeado em mor-ios e sem que a terra tivesse recebido previamen-te o amanho necessário: accrescendo que em vez
llS qUa.rta qUe ° exPerímentador colheu, teriaco» do muno mais, como elle certiflca, se o trigonao t vesse soffndo o estrago dos pássaros, logoque começou a amuderecer, que foi grande, bemcomo o causado por animaes, que por mais dê umavez o pisaram. Teve anena*. nm*, _#4- .<«mrt..^. apenas uma so limpa e íoi^eineaao como ^p í»ntítnm.v
mm de palmo ÍÍ ° arroz' C01"

tri

.'>*í*:

**¦*•*?

P
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Fevkreiro 2—1808. Desembarcào na capital do im-
perio a Princeza do Brasil viuva D. Maria Francisca 13e-
nedicta e a Infanta D. Mariana, irmãs da Rainha D. Maria
(*¦ em companhia das Infantas I). Maria Francisca, e D.
Isabel Maria, filhas do Principe Regente, que havião che-
çado a este porto á bordo de náo Rainha. Forão hospe-
dadas no paço da cidade.

\i Vupma.—Presidia a província de Goyaz o padre
Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, a quem o bri-

gadeiro F. A Cardoso votava a maior ogerisa, e por
isso querendo insultal-o fez uma terrível eatillina-
ria contra o padre pretor, e como não tivesse meios
de fazer chegar o pasquim ás mãos do presidente
pregou-o nas costas de um jaboty, e mandou pòl-o
no quintal do palácio presidencial.

O jaboty foi logo achado pelos domésticos do

padre e levado á sua presença, na qual fez-se a lei-
tura do pasquim. O presidente ficou furioso com
a historia, e remetteu incontinente o jaboty ao juiz
de paz Dr. M. Fogaça para proceder contra o autor
da catilinaria, que era bem conhecido: o juiz de

paz que também não gostava do Exm. entendeu o
recado a seu rnodo—processou e pronunciou o ja-
buty á prisão e livramento por crime de injuria
escripta contra a autoridade presidencial, e em
conseqüência disso mandou-o recolher á cadeia,
recommendando-o ao carcereiro que o tivesse em
boa guarda.
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Fevereiro 3.—1661. Queixando-se a . câmara de S im,de que os Padres da Companhia não tinhâo escolas 3Utas para os filhos dos moradores, como já se lhes Üdeterminado por carta regia de 21 de Abril de mdtermina-se-lhes de novo por carta regia, que as iiirtLtaPU„darS.',r0CeSSad0S' ParS ****' '*«

AcToá&.-Reduzidos pelos Jesuítas fundarão em1751 a povoação de S.José do Ouro, em Goyaz eestenderão-se por toda a comarca actual do Riode S. Francisco, e chegarão até á Imgôa de Para-
mgw, em cuja margem occidental está assentadaa Vtlla do mesmo nome, no Piauhy. -

Esses índios, reunidos aos Macoases e Rodellei-
ros, infestarão por bastante tempo as fazendas cria,das em toda essa extensão do interior geralmenteconhecido n'aquelle tempo pelo Sertão de Rodei-Im, e foi ás suas incursões que deve-se a funda-
çao dos arraiaes, e depois villas, de Paranaguá,baotaRUa do Rio-Preto, Campo-Largo, e Villa daBarra fundações determinadas ao Governador D.

i ¦ a^oCaStr° P°r ^rta Regia de 2 de Dezem-bro de 1698, depois de batidos os mesmos Índiosna guerra, que se lhes declarou em virtude daCarta Regia de 17 de Dezembro de 1699, por haverrepresentado aquelle Governador ser impossívelchamal-os a obediência por meios pacíficos, comotoi ordenado na primeira Carta Regia, expedidapor elleito das queixas, que levarão ao Soberanoos prejudicados em taes incursões.
Os pequenos restos de semelhante tribu ainda
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hoje existem no território de Goyaz na missão do
Aricobé, e pertencem a esses mesmos indios—os

que ás vezes vagueão por aquelle interior,
cidos por—Pimenteiras.

Fevereiro 4.—1765—D. Luiz Antônio de Sousa Mourao,
mordido de Mafheus, é nomeado Governador e Capitão
General da capitania de S. Paulo, desmembrada da do
Rio de Janeiro à pedido doVice-Rei o Conde da Cunha.

LVnutos, \\qm-* tòUMÕto, dVma «, \w\iUção das AU-
«^.--Segundo estudos do hábil Dr. Espíndola li-
mita-se ao N. e N.O. com a de Pernambuco pelo
riacho Pirassinunga (vulgo Persinunga), rio Una e

seu confluente da direita o Jacuipe, Taquara con-

fluente d'este á esquerda, e a Serra Pellada (e ou-

trás da comarca de Garanhuns de Pernambuco);
ao S. com a de Sergipe pelo S. Francisco até á ca-

choeira de Moxotó, seis léguas acima da famosa

catadupa de Paulo Affonso; a E. com o Atlântico,

e a O. com os sertões de Pernambuco em Tacara-

tú pelo Moxotó, confluente da margem esquerda
fl O S V FSLTl eis CO •

A figura topographica das Alagoas, como bem

pondera o illustrado Dr. José Alexandrino, asse-

melha-se a um triângulo rectangulo cuja hypothe-

nusa é a linha irregular, que partindo da foz de I er-

sinunoa e atravessando as mattas de Jacuipe ei er-

nambuco vae terminar acima da cachoeira de P.
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Affonso: servem-lhe de outros dous lados a costabanhada pelas aniladas águas do Atlântico e o assoberbado curso do Baixo S. Francisco, cujaíWfigura o vértice do angulo recto. '•'""'

¦ Segundo o muito curioso e bem elaborado mappalevantado ultimamente pelo distineto official SÉmada Vital de Oliveira, a costa da província nàotem mais que dous graus, ou menos ainda, masem conseqüência de suas sinuosidades contémumas57 léguas. A hypothenusa ou o lado maiordo triângulo orça por 86 léguas pouco mais oumenos, e a extensão da margem do S. Franciscodeve ser de 50 léguas, no qae divergem os respe-etivos habitantes que calculão-na em 62, sendo 56dat barra á cachoeira de P. Affonso e 6 d'esta aoMoxoto. Nao tem mais que 1200 léguas quadradasde superfície, segundo o distineto engenheiro Nie-meyer; sendo portanto Alagoas e Sergipe as duasmenores províncias do império em território
. Assentada a poucos graus do maravilhoso sys-thema hydraulico do gigantesco Amazonas, decora-da de grandes e bellas mattas, rica de montes e for-mosas serras, com encantadoras e verdejantes pia-mcles, regada por uma considerável massa dWtodas estas «rcumstancias concorrem não sô paraconservar sua atmosphera sempre impregnada deHumidade como para amenisar seu climaBanhada por três grandes e aprasiveis lagoas,pelo curso unponente do magestoso S. Francisco
tl IT^Z 

'?fmÍt° de ri0S sec»ndarios, fecun-dos nbe.ros e delertosos córregos, possue esta pro-
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vincia um solo fértil e ricamente abundante nos
três reinos da natureza, do que mais detalhada-
mente tratarei em artigos separados.

Foi desmembrada de Pernambuco (da qual era
simples comarca até 1817) por decreto de 16 de
Setembro de 1817, como capitania independente,
sendo seu primeiro e único governador Sebastião
Francisco de Mello e Povoas, que aportou em Jara-

guá a 27 de Dezembro de 1818, e tomou posse do
ooverno em Alagoas a 22 de Janeiro seguinte.
£> 7 m

Recife—1863.

Dr. Olímpio Eusebio de Arroxellas Galvão.
..... .-1 .

yttttX: .-''..''-:'¦' ^¦¦¦'}}ttXi''''- 
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Fpvereiro 5—1758.-Aviso ordenando que os religio-
sos da Sde, missionários na aldeia de Mntnrú depois
chamada Villa do porto de Moz (capitania do Para) se re-
Sem para Lisboa, assim como os que residiao no seu
convento de S. José na cidade de Belém.

AOS 55 ANNOS

DO

SENHOR D. JOÃO VI.

SONETO

pela Senr." D. Maria Josepha Barreto,

NATURAL DO VIAMÃO, NA PROVÍNCIA DF. S. PRORO.

Lá onde o Tejo undoso ufano pisa,
Dos brilhantes laureis já despojada
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De fúnebre cypreste a fronte ornada,
Lisia envolvida em pranto se divisa
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Na saudade cruel que a penalisa,
Invejosa suspira, consternada;
Quando America assás afortunada
A gloria de João immortalisa.

-1 "V<" .

Nó seu erguido throho brasileiro,
Fundador de uma nova monarchiá,
Qual de Ourique Affonso, Rei primeiro

¦'i-i'Y.'"•/fi' fi:/,/; fi
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Dietando sabias leis, já neste dia
De onze lustros o gyro vê inteiro
O grande filho da immortal Maria.

' '' ' 
^ '

aJ2SHKri»V_n ,& Decre'« acedendo privilegio de
Kiro Í moradores da cidade do itio de

* ¦,
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A.WMWM,. (Bromelia ananas, L.)
Usos.—O fructo maduro é de um aroma agra-davel. Segundo Labat o sueco do ananaz unido aoóleo d'amendoas doces é um excellente carmina-tivo. Do ananaz se pôde extrahir um licor vinhoso,agradável, excitante e diuretico. È proveitoso aoscalculosos e aos que soffrem da bexiga.
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Das folhas de ananaz se tiram filaças, que
servir para a confecção de cordas.

podem

Rio de Janeiro,
"¦;¦¦¦

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.
¦ 

¦ ¦. 
.
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Fevereiro 7—1634. Chegão ao porto do Recife cinco
navios hollandezes trazendo um reforço de quinhentos
homens de desembarque.

Caso wttwY.—Refere Manoel Xavier Pinto Sarai-
va, fazendeiro da villa de Benevente, na provincia
do Espirito-Santo, que em 23 de Fevereiro de 1853,
sahindo de sua fazenda de Laranjeiras com uma
sobrinha, que acompanhava até á casa de seu pai,
ás sete e meia horas da manhã, lhe desfecharão
de seu cercado, da matta, e mesmo do campo limpo
onde não ha matto, que esconda uma gallinha, por
espaço de meia légua, pedradas e padaços de páos
em tanta quantidade, que parecia uma tormenta,
não havendo cães, nem pessoa alguma, que pudes-
se encontrar que dirigisse estas pedradas. Na ves-

pera, ao recolher do sol, e no mesmo espaço de

terreno, igual cousa acontecera, quando passava
a menina, sobrinha do Sr. Saraiva, para a tazenda

Afíianca Saraiva, que não era gente, que prati-
cava estes actos, e Saraiva é homem serio, e cir-

cui aspecto.
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Escravos, e outras pessoas, que aeompanhavão
Saraiva na excursão, soffrêrão os effeitos das pe-dradas na cabeça, pernas, e outras partes do cor-
po. A ultima pedrada foi 120 passos longe da casa
de morada. Na tarde de 23 veio mais gente paraobservar caso semelhante, porem nada mais acon-
teceo.

Não houve quem quizesse acreditar o exposto,
mas eu digo com o poeta;

«Que segredos são estes da natura?»

JPM.P. ¥.
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¦evêreiro^—I^O. Ordem B^l mandado estahete<p m f0Mm um easa é® fundição, onde I ouro em pós^ re((u?iss,e a barras. '
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Lei ^ut nfo w çódetífcicuifty.-,As aves aquáticas dos
cainpos de São Bento costumão fazer procreaçãonos mezes de Maio, Junho e Julho: nesse tempo
os caçadores fazem excursões para tirar os ovos
dellas e também para matar algumas, apezar de
estarem chocas e muito magras. Isto faz crer queé grande prejuizo para a população, pois claro está
que se não se tirasse tão grande quantidade de-
ovos, a abundância seria muito maior.

A Câmara municipal, em 1843, por uma postu-ra prohibiu que se tirassem ovos de marrecas, de
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jaçanãs, de japiçoeas, de carões, & &, e que se os

matassem nos mezes de Maio, Junho e Julho.. O

povo gritou, como costuma, contra tal medida,

porém a postura foi executada; a policia poz-se vi-

oilante, e não se tirou ovos nem se matou caça

nesses mezes; mas esta medida, longe de produzir
a abundância, fez com quenesse anno não houvesse

caça, e assim continuou alguns annos a postura em

execução, dando sempre em resultado a falta de

caça O povo via nesta falta um castigo da Provi-

dencia, e dizia: «Em quanto prohibirem á pobre-
za de remediar suas precisões, com aquilo que
Deus com tanta fartura dá nos campos, as neces-

«idades serão maiores, e continuarão sempre.» A

Câmara, tocada pela voz do povo, mandou suspen-

der a execução da postura, e a abundância appa-

receu e continuou: passados alguns annos a Cama-

ra mandou de novo executal-a, a falta reappare-

ceu, o povo repetiu as mesmas palavras e a U-

mara mandou pela segunda vez suspende.¦.«. etc-

cução da postura. Ainda 3» e 4» vezes fo. posta cm

execução a Ul postura, e o resultado to. semp.e o

mesmo, até que a Câmara, compenetrada do rm

mos sentimentos do povo, mandou pol-a em pet

petuo esquecimento. Todos os annos se tira cen

tenares ou milhares de dúzias de ovos, e a abun-

dancia é sempre a mesma. Que mysteno!
Deus escreve.direito por linhas tortas.

S. Bento.
João Miguel da Cruz
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BanW de GiWtt.-O seu prestimo é o mesmo aueo da banha do Urubu: a carne desta serpe comemos syphihticos; e com ella destroem os seus males-aserpe é de estirado longor, ampla groSsura,eagradavelmente malhada; não tem veneno; susten-a-se de ammaes, que apanha e engole; e tem acon-tecido pegar alguma pessoa, a quem também de-vorara se as não defendesse o ferro.
.Bahia. „.',',,.." ''""''í7'^ 
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SSnio &m« ?Í.Pnle d0 j«fefe poeta Thon,,u
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Bahia.

Charada.

Na musica 1
No canto 1
Na musica 1

Conceito.

No canto.

¦ 
/yy. . I

I

Dr. Valle Júnior.
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Fevereiro H —1822. A Câmara Municipal da villa
de Barbacena (Minas-Geraes) representa pedindo a Sua
Alteza Real, qne estabelecesse a sede da monarchia do
Brasil na dita villa.

Poço mo^ko.—Existe no quintal do Sr. Joaquim
José de Lima Mattos, na praça da Matriz da villa
do Icatú, um poço com agoa que merece a atten-
cão do leitor: este poço é feito de pedra e está
**. . 

y/i i j 
A

distante da maré 13 braças; quando a maré prin-
cipia a encher elle principia a vazar, de fôrma
que, quando a maré está meia de enchente, elle
está secco, e quando ella principia a vazar elle
principia a encher, de maneira que meia maré de
vasante é bastante para o encher, quer de seca
quer de inverno.

È esta a marcha do poço mágico, três horas de
vasante para encher e três de enchente para vazar.

Que facto notável!

Maranhão.

77 .

¦ 
'

• .. -.

Pedro Xavier de Uma Marques.

Fevereiro 11-1630. Carta regia auctorisando os ou-
vidores do Brasil a tirarem devassas em caso de morte.

It-Ykum fo N«A»mau — Cantou-se este Te-Deum
pela primeira vez no Rio de Janeiro, por oceasião
de ser inaugurada a estatua eqüestre de D. Pedro
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I, (30 de março de 1862) composto dos seguintes
instrumentos: 12 flautins, 12 requintas, 60.'òtarine-
tas, 20 trompas, 24 clarins, 22 trombones, 50 opli-
cleyds, 3 zabumbas, 4 pares de pratos, 4 triangu-
los sonantes, 2 arvores de campainhas chinezas
21 caixas surdas, e 20 ditas claras, acompanhando
600 cantores de ambos Os sexos; sendo tudo isto
habilmente dirigido ipelo musico brasileiro o Snr.
Francisco Manoel. Era certos logares desta gran-de composição, havia fogo de fuzilaria, como se
Fôsséra notas afinadas em harmonia cônl esse im-
mensó instrumental, terminando por tiros de ca-

Maranhão.
i a. A:-- yy !
y a . v.,v ,.a v-.,;;' 
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Ricardo Alexandre Corrêa dèfiüHas
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Fevereiro 13.-1801.-Carta regia approvando o pro-cedimento do juiz provedor de capellas em Pernambuco,
que havia tomado contas á de& Senhora do Desterro emPau d Alho, por cujo procedimento fora o mesmo juiz •
estranhado pelo Bispo Diocesano, t4 -;

. p«#-»1i #i.". w
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Itmauxdaae ttcadtmua.— Em 1É55 matriculou-se em
a-nossa Faculdade de Direito/iim jòvèn, exeepçâo
do século, muito dedicado ao culto da SS, Virgem.
Nas férias de seo primeiro anno propoz-se a feste-
jal-a sob a invocação do Rosário, querendo poresse meio nizêl-a padroeira da mocidade academi-
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ca pois somente dos lentes e estudantes tinha
procurado a coadjuvação.

Os religiosos capuchinhos, porem, que inmiião
muito sofeíé^^^tfveh^ aconselharão-no a que
fundasse uma irmandade acadêmica sob a invoca-
ção deN. S. do Bom-Conselho. Com efteito, no dia
8 de Setembro de 18»56, pelas .5 horas da tarde,
uma bella: e elegante procissão, composta do bispo
diocesano, presidente da provincia, director, len-
tes e estudantes da Faculdade de Direito, todos os
chefes das repartições civis e militares, religiosos
capuchinhos, franciscanos e carmelitas, clero se-
cular, professores das differentes matérias que se
ensinão nesta cidade, e um concurso immenso de

povo de todas as gerarchias, sahio do hospício da
Penha para o convento deS. Francisco, ondefun-
dou-se a irmandade; em seguida foi cantado um

pomposo Te-Deum em acção de graças (ao Todo
Poderoso.(Desde então tem a Faculdade de Direi-
to sua padroeira dada pelos exforços de Carlos Spe-
ridião de Mello e Mattos, cuja memória jamais será

V

apagada de seos annaes.)

Recife-186».

1

""'y.yy^yy; • ¦.¦¦";.-. ty/.y*.

* " - .

• y: a-\a ¦¦ - ¦:¦¦¦¦.¦-...

Padre Dr. Manoel da Cotia Êonòraio.
'*&? ' •
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Fevereiro 14.-^1801. Carta Üm expedida nan m*0#m» do Brasil, inhihindo.ouso *ffiíK_?
ro te igrejas e mandando aóf|fÉÍÍSll|fl|||

que fizessem construir cemitérios onde se senuK ? '
pessoas que fallecessem. ^PUltassem as

^2-ffimf.
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I>acamão.-D. Diogo de Souza, eX-governador deMoçambique, d'onde veio em direitura ai Maranhãode cujo governo tomou posse em 7 d'Outubro de1798, mandou construir um navio, ao qual pela suadisforme figura dérão ó nome de Pacamãò/ezmáo

incapaz de navegar o encalharão defronte do Ar-senal, onde o tempo o consumiòi
y. .-' yy. 
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• Fevereiro ^.-1648.-0 capitão-mór Avres
do, nei>ta capitania, com im&mtítâ Yt~y-

¦

nhão: procede com prudência e madura
i.;;*.
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..no governo.
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mosphera, em que respiram poetas,Keflecte raios do sorrir de Deus-Surrizo d'oiro, poderoso, ingente,
Que confunde, e aniquila, os vis atheus.
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Poeta, o teu fadario n'este mundoÁguia, que inflanima, o lampejardo céu,
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É crer no verbo que o Senhor te ensina
N'esse sorriso, que o seu lábio deu.

¦.¦'*..."....¦¦"¦¦

Como as águias doar fitam os raios
Do alvorecer do sol,

Crê no futuro, íita o ceu infiudo,
Encara o teu pharol.

Teu pharol é a luz da liberdade,
-^-Queima-se, em alma, nos fui gores seu
Poeta, crença do Senhor no riso,

Confunde os vis atheus!
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Recife--Abril de I8Ü3.

klin Tavora.

Fevereiro 16.-1640. O senado municipal da edade de
Belém assume o governo da capitania do Para em v ti d
de ordens do governador do Estado, para substitui > ;. 

-

pitão-mór Manoel Madeira, que elle suspendera do.*.,-
èicio das suas funeções por queixas graves qu» 1hg -
zerão os moradores daquella cidade, ^veiidof. 

W^
colher-se ao Maranhão paia responder judicialinoult «i
dita queixa.

£im aik4unn\M..—(Euforbia coecorum. M.)

Usos.-Esta herva contundida é applibada com

vantagem nas ulceras syphiliticas inveteradas
Em Pernambuco o çosinieiilo d'esla planta Ue-
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bido
e d\

o e applicado em clysteres é útil nas diar.W
ysentherias, hemorrhoides p.nlPiiric,,.s e pleurises.

•Rio (je Janeiro.

Dr. Nieulau Joaquim Moreira.
¦

Fevereiro l

S^"' gover,,°ao »* *** $Cam-
\

\
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./¦
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Oato Muvuvo.-O Padre Manoel Joaquim de Cas-o V,ana, poeta satyrico de Minas-Geraes, era
«enhorTr 

Venei'aVeI °rdem Terceira de NossaSenhora do Carmo, na cidade de S. João d'el-Reisua pátria. '
Recebendo de certos Terceiros da ordem al-ui.s™ 
y'y Acomo represalia de seos ^ Pi*

xo se I. ,,°, 76nd0 P06ta a ^«-qi» alim se le, alludmdo á visão de &*«„(« £•«„*;

Viu a Filha de Sião,
Do mundo e do Céo'Rainha,
Transformada em nuvemzinha
Um venerando ancião.
Este lhe diz com rasão,
<-<om amor e com desvelo,—Protectora de Garmello:—
•Mas não soube conhecer,



Oue os Irmãos havião ser
"<xs

Dos Comniissarios llagello.

Barbacdia.

Padre José Joaquim Correia de Almeida.

Fevereiro 18.--18-21 Continuão na cidade da Bahia, os
rontlictos começados no dia anterior, por occasião deop-
iHH-se a tropa, 

'do 
pai/ e o povo. que tomasse conta das

armas d'a,quella província o brigadeiro Ignacio Luiz Ma-
iloira de Mello.

fcttUvvo «o «iv mcUi.-rAté onde pôde chegar o es-

pirito quando a resignação e a fé o allumiam, pro-
va-o o facto que vamos narrar.

Falleceu em Lisboa em 1863 de umatysicao
commendador Egydio .Tose de fcorena, maior do

imperial corpo de engenheiros, cavalleiro de todas
as ordens do Brazil, e commendador da de Ghnsto.

Este abastado braziieiro, que esteve muito tempo
em Paris, onde fez imprimir uma notável collecçao
de obras religiosas, era muito temente a Deus, e

tendo-se convencido de que ia morrer em poucas
lioras esperou a morte com a maior resignação, e

tez previamente todos os preparativos para a éter-

na viagem.
Procurou o Sr. Eugênio, procurador da rrman-

dade do Loreto, e incumbio-lhé o seu enterro:
-Sr. Eugênio, vou morrer dentro em poucas



oi
boras, e quero ter um enterro sem ostentas»mas decente. Wo>

—Mas, senhor, isso é uma loucura.-Vou morrer, sei-o perfeitamente, Quero mse mcumba do meu enterro, e do meu tuull aça o orçamento de tudo, e diga-me quanto éque quero pagar já. O tempo insta, e eu que.;seguir viagem descansado.
O Sr. Eugênio quiz dissuadil-o, mas vendo queera impossível tomou afinal sobre si o piedoso en-
O doente pagou-lhe a importância, em que ellohavia calculado o enterro e o túmulo
Antes de iludas 24 horas o Sr. E-idio José deLoreria dava a alma a Deus na casa ae benetice,,-ca tranceza aos Cardeaes de Jesus, onde se achava.í# mn caso muito notável e digno de men.rão.
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Feveüeiro 19.-1616.—CartaAntônio Teivpin rfCf\ '^'a Provemo o Padreio.- ilill' §§U ,lf%m tom $im»
topou esteeaim ' lUü- Hl « prirtieiro, que or-

teaZ f P01' t0ll° ° Brasil dÍTOES°s « excelleu-
t,J i 

**«»-*«S»«^ mas até paralouças Unas, as quaes [irometlem grande duracà.,.
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lio Rio Real, fazenda do pé da sem., sitio Eagòa,
Lm Maragogype, província da Bahia, encontram-se
de tal qualidade, que fazendo tlelle um cadinho,
em que funda prata, soffre seis fundições, ficando
perfeitamente são*, eeom tinido tal, como se fosse
de bronze.

Bahia. Dr. /V/W/o Moraes.

Fevereiro 20.—1720. Portaria abrindo uo porto de San
tos a alfândega para despacho de toda sorte dc mercado
rias, como a'do Rio de «laneiio.

CHARADA.

Con sentes, anjo mimoso,
Que teAráida adoração?
Virgem! virgem, tu permiti es'.'..
Com doce e terna eltusao.fe f Q

. fr-

Eis a virgem mal fadada—
Qirtnspirar não soube amor!
Qu'a mingua de esposo teve
Esposo p'ra sua dor. O

Conceito.

Ús de virgem nome grato.
Tão grato, qu'inspira amor!
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Quem te não despensa
Effluvios de maga flor!

afíec'TOS,

Guimarães.

D. Maria Firmina dos Beis.
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1'Rvkreiro 21,-18:12. Decreto creando arsenal demo-ra em Pernaml.uco, o qual principiou a funecionar no mi-meiro de Julho, reforma ndo-se o antigo trem do artilharia
'. y, '¦.'.- -'''¦'.

¦

¦

%um mÍMw%c.tt fa* Alagoas.—Em qualquerum dos reinos da natureza ha inexgotavel abun-danciade produetos, que espontaneamente brotara
do seio da terra alagoana, que em tão abençoadas
paragens é assaz amigada espécie humana, a qualentretanto corresponde tão mal aos innumeros be-neíicios da Divina Providencia. É infelizmente a ra-
zao do retardamento do progresso em nosso paiz,onde não se aproveita os dons, que á mãos cheias e
hberrunas aNatureza derrama por sobre seus habi-tantes, que bem poderiam constituil-o—o jardim eo celieiro do mundo! Quem sabe, porém, quaesos destinos que o futuro aguarda para o Brasil?Alagoas será destituída de riqueza mineral? Evi-dentemente não: é verdade que os áureos e coras-cantes thesouros de Minas, Govaz, Bahia e outrasnao formigam nas mysteriosas moradas da terra,mas seu sol» encerra outros thesouros de minera-logia escondidos pelo denso véu da ignorância,
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esperando pelo braço do perito mineiro para ar-
rancal-os de sua habitação occulta e taciturna. «O
carvão de pedra ou um combustível equivalente,
tão necessário á industria e locomoção á vapor,
existe em inexgotavel abundância em quasi todo
o littoral onde jaz» esperando a chegada do huma-
no trabalho, que venha extrahil-o para ser apro-
veitado.

O Sr. Sá e Albuquerque, presidente da provim
cia, em seu relatório á assembléa provincial de
1855 declara haver nas margens do S. Francisco,
entre outros mineraes preciosos, o mame em grau-
de quantidade e que na Palmeira encontra-se o

ferro, o iman, a pedra calcarea e outras preciosi-
dades mineralogicas; que em 1840 o sábio natura-
lista alagoano Dr. Manoel Joaquim Fernandes de

Barros, de saudosa recordação, procedeu a man-

dado da presidência de então a experiências chi-

micas sobre fragmentos de lignites, extrahidos dos

morros de Camaragibe, tendo sido bastante anima-

dor o resultado d'essas experiências: entretanto
nada mais se fez á respeito de um objecto de ai-

cance immenso na prosperidade da província e do

paiz inteiro, como é por certo a descoberta de

qualquer combustivel fóssil de útil applicação eco-

nomica ou social.
Na Bica da Pedra, duas léguas da capital, exis-

te uma rocha de mineral combustivel, que e o sctns-

io betuminoso, indicio da existência muito próxima
de minas de carvão de pedra, e grande quantida-
de de rochas do mesmo mineral existe nos morros

S
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de Camaragibe, no littoral de Pioca e outros muitos lugares da província.
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Dr. Olímpio Eusebio de Arroxellas Galvâo.

A
li •-: ^'.AA : -A' :áiiiiivíii mmm. m èmmsaca o ao exercito.
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" A , . A* .. A íf, Enigma .

,, ií Tuetur Nero virtutem.
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Barbacena (Mjiias).' • • .' Ai'7-Í"
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Padre/. /. Correia de Almeida.
" - ii A-AvA*

" lAfc' A
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ani inínic^n " nP*h,S,Cas' «WP»» e na
\ A ca-
t ura as

diífe-

Be.ftW^o co^o Dí. jott<ÍUÍTO ^^ wa(8WHvUwo-Deos acompanhe o estudioso peregrinoa erra das letras sagradas, e que elle o amparesempre com uma saúde robusta, porque o restoesta encerrado em sua alma bem formada



Pediremos uma cousa ao nosso viajante. Quan-
do, na Cidade Eterna, se achar na Capella Sixtina,
diante das creações de Miguel Ângelo Buonaroti,
o quando ahi ouvir na Semana Santa esses threnos
sagrados voarem sobre as asas da harmonia e con-

©

cutirem a voz dos Anjos; quando ouvir esse Mise-
rere que desceo do céo; quando penetrar nessa
epopéa plástica da antigüidade, escripta pelo cin-
zel e pelo pincel; que se lembre do seu amigo
Porto-Alegre, como este se lembra desses dias em
que mais viveo, e cujas recordações fazem o maior
capital das dilicias da sua alma.

Ah! pobre de mim! E nunca mais vos verei, eu,
que vos amo tanto, formosa Itália! Resignado na
minha triste adversidade, me abracei com a tosca
lyra que o céo me deo, e disse aos meus verdu-
o'os—se me haveis roubado a terra dos homens,
resta-me o espaço de Deos para fugir; e lá, livre
da vossa funesta hypocrisia, da vossa avareza, da
vossa ambição, acharei ura ponto onde sentar-me,
para amar esta pátria que não é vossa, para arran-
car do meu coração sentimentos que não tendes,
e vozes que nunca haveis de possuir.

A hypocrisia astuciosa pode anuiquillar um
homem temporariamente, e cortar-lhe os mais
bellos vôos da sua alma; mas nunca destruil-o:
póde-o deslocar do terreno para que o céo o pre-
destinou, creando-lhe toda a sorte de embaraços,
e cortando-lhe a esperança, mas nunca riscal-oda
lista dos homens úteis, porque os favores de Deos
são duráveis: as rehabilitações do tempo são Ins-

.#»
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tes vinganças para com o passado: a Pátria é quero.soffre, e elles são os que lucram.
Rio de Janeiro.

Araújo Porto-Alegre.

Fevereiro 24.- 1821.~Decreto mandando prestar 1ramento de obediência ás bases da constituição, em quetrabalhavào as cortes geraes constituintes reunidas eniLisboa, bem coipo á constituição, que havia de ser decre-I
tada.

-. ¦ .:¦ A ¦ .,.'. ; /A/A .'•-; , w..

PfciiQão «, itsçac\io.— Estando preso em S. João
CjCi-Rei, pelo crime de furto, certo indivíduo que
por alcunha eraconhecido pelo—Busca-Vida-este
fez o seguinte requerimento ao ouvidor da co-
marca.

¦¦.¦¦¦¦/-

¦
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O Busca-Vida está preso,
Senhor, mandai-o soltar,
Que elle solto busca a vida,
E preso como hade buscar'?

O ouvidor, que de perto o conhecia, indefeno-
lhe o requerimento desta fôrma:

Se o Busca-Vida está preso,Preso deixe-se ficar,
Que na cadeia não furta
E solto pôde furtar.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.
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Fevereiro 25 -1559. Bulla— Super simula milituntis
rcclesia crcando o bispado de S. Salvador e nomeando
hisno aD. Pedro Fernandes Sardinha, que chegou á Ba-
hh em outubro do anno seguinte. Ficarão pertencendo a
nova diocese, declarada sulíraganea do Arcebispado de
Lisboa, todas as terras do Brasil, desaunexadas para este
etíeitoda mitra do Funchal.

¦;¦*-¦ v. zy. .M. 'J. -¦'* v ' 
£ .:*¦. f ¦ i y.:x:.-\:- - - . ¦:.. '¦ ' 'v',

:-\ '¦ - ¦*¦. -.."t7',';7;'v7'.7.:r'" ¦¦- ¦'.'¦¦'yyy-tt !',7.. -" 'X :.,-.„¦ 
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''.J 7 il ¦' -. ¦ i' ' '¦ - ' .' 
'.'; " -.;,
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SONETO-

(glozando o rxiotte.)
í ', 'w '

Ara doce paz que a sepultura encerra.
%

Aos pés do Lenho, que teu Filho amado,
Por nossa remissão sagrou, morrendo,
Partido .0 coração, alma gemendo",
Teu sorriso implorar venho prostrado.

Pel'os bens d'este mundo hallucinado
Captar tua attenção, não, não pretendo:
Gaducas possessões por vós não rendo
Homenagens servis aos Ceos, aos lados.

Cançado de soffrer tantos rigores,
Gom que a sorte me íãz constante guerra
Eu só rogo de ti tréguas ás dores.

Por teu Filho m'a dá ou me desterra,
Ó soberana Mãe dos peccadores,
Na doce paz que a sepultura encerra.

Bahia.
Dr. íMfe Júnior
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Fevereiro 26.-1808. Parte da Bahia para im&èmneiro o Príncipe Regente D. João, ao depois 6o do mtnome, não obstante as instâncias do povo bahianu mlhe oflfereceu ediíicar um palácio digno da realeza Ymilia real demorou-se na Bahia 36 dias. *
' '
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GameMeim.—(Ficus doliaria M.)
Usos.—O sueco é acre e julgado anthelmintico.

e usado contra as hydropesias.
. O Dr. Lino Goitinho o appiicava nas opilações.

È um bom remédio para a bouba dos pés, chama-
da cravos.

Rio de Janeiro.
'/'-.,;¦ y.y-. ;</.' ,y y' *-..'. '",.*'¦ >'. tf^ y. -.,-¦- '¦'¦i-:Xf '•> \ y i y ¦¦'.-,¦ ./:y y. ¦. f: ^ ¦'/ ; y-' .}¦ /' ¦ --'"¦'¦'-

Dr, Nicolau Joaquim Moreira.
*'
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Fevereiro 27. -1777. Os tiespanhóes apodérào-sedauna de S Catharina, cujo governador e mais cabos de
guerra se rendem vergonhosamente á descripeão, apesarda praça poder resistir por muilo tempo avista da arma-da inimiga, forte de 120 navios com 10:000homens de cie-sembarque e 2000 marinheiros, sob o corrimando de Pe-aro Cevallos.

y%m

AUé,mmwúos i\e hulios mu AUujòas.--De um traba-
iho acerca d'esse objecto organisado pelo Dr. Ma-
noel Lourenço da Silveira no anno de 1862, porcommissão do governo, vê-se que hoje existem na
provincia oito aldeiamentos de índios, fundados
do principio do século passado em diante.

São os de Jacuipe e Cocai (comarca do Porto-
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Calvo) Urucú e Limoeiro (Imperatriz), Santo Ama-
ro e Atalaia (na d'este nome), Alnacüia e Penedo,
n'estas duas comarcas. Compõem-se»das tribus—
Cariris, Ghicurús, Crapotôs e Acunanas com a po-
pulação de 3,475 almas, sendo os de Atalaia, Santo
Amaro e Urucú os mais numerosos.

Assim descreve o citado Dr. Silveira as inclina-
ções e costumes característicos das tribus:

«Em geral quasi nada os distingue do caracter
e costume dos Brasileiros. São dóceis, essencial-
mente obedientes aos superiores, religiosos e na
maior parte joviaes e dados ás bebidas alcoólicas.
Os Cariris, que vem a ser a maior porção, são
bons caminheiros, próprios para estafêtas: são co-
rajosos e próprios para o emprego cias armas; e

para a profissão marítima são na generalidade de
compleição robusta e dotados de propensão na-
tural.

Recife.
¦:'.'¦' Y ¦¦ '

í)r. Olímpio Eusebig de Arroxellas Galvão.

ú'

Fevereiro 28.-1640. Toma posse do governo da ca-
piláma dò Pará o seo vigésimo primeiro capitao-mor o
capitão Pedro Teixeira com geral praser de Iodos os ha-
bitantes. Governou até 26 de Maio de 1641.

Diz Ft'. Francisco de N. S.
dos Praseres na Poranduba Maranhense, que em
1708 entrou em Portugal, vinda do Brasil uma
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frota com mais de cem navios carregados d'oiro
diamantes, assucar e outros gêneros no valor de
54 milhões dè cru
... 
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Fevereiro 29—1536. Foral passado a Pedro de Góes
das 30 legoas de eostano Brasil, doadas a elle por El-Rei
I). João 3.°-1704. Falleceo 1). Frei Franeiseo de lama,
bispo de Pernambuco. .

:.->A.y*

A\íUk \t\kv.—Ha no mnnicipio de Cabo-Frio,
entre o rio de S. João e o Macahé, um logar chá-
mado—Aldeia-Velha—-; uma tradição verbal diz,
que ahi fora n'ontro tempo Uma taba, ou aldeia de
Guaranis, a qual fora mudada pelos Jesuítas para
onde hoje se acha a aldeia de S. Pedro.

A mesma tradição diz; que a tal Aldeia-Velha fi-
cava na encosta, ou fralda o ocidental de uma ser-
ra, que vae morrer na villa de Macahé, e que pa-
rece um ramo da Serra dos Órgãos, ou dos Ay-
mores.
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Março 1—1800. Carta regia concedendo ao Maranhão
a graça de mandar estudar á Europa, á custa da real fa-
zehda,* como era. pratica em outras capitanias, quatro es-
tudantes, dous para cursarem as mal íeinatieas, um me-
d i ei na e outro cirurgia.

¦ a •;.& i ¦ - a1: '*;.:'
.-'..#,'.-.-.- ......

Sv húfa WiWmaw (Lenda).— Desde os tempos
coloniaes corre em Maranhão a seguinte lenda á
respeito da modesta capellinha que, como senti-
nella do Christianisrao, existe em S. José de Riba-
Mar.

Dizem que uma embarcação portugueza, vinda
de Lisboa, procurando o porto de S. Luiz se des-
viára do verdadeiro rumo, e por meio de perigo
eminente, rolando já sobre muitos bancos óV.areia,
navegava para a bahia de S. José.

No' momento da maior agonia uma onda muito
copiosa levou o navio por cima dos baixios e ati-
rou-o no canal desejado.

—Milagre! milagre! gritou a maruja.
—Milagre, meos filhos! exclamou o capitão; n'a-

quelle momento d'angustia eu prornetti ao Esposo
da Virgem erguer-lhe ali na praia um altar, se es-

capássemos todos da morte, qne nos ameaçava.^
Passados muitos mezes, quando já a população

duvidava do cumprimento da promessa, chegou
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de Lisboa a promettida imagem, e a capella após
algum tempo ergueo-se elegante e senhoril n'aquel-
Ias mesmas praias, onde se deo o milagre.

Foi o Sancto levado em procissão, por sete le-
goas, desde a cidade de S. Luiz, e carregado em
lindo andor pelos marinheiros salvos do furor das
ondas, mas ao passar por um arraial, hoje villa
do Paço, ahi os moradores o acharão tão lindo,
que por inveja determinarão rouba-lo do seu san-
tuario.

a- . ¦ -";-A-,..;.:ájí,v
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: ¦'.Depois d'algumas semanas executarão este pia-no: em lindo altar collocárão o Santo, cantarão so-

lemne Te-Deum, e o dia todo foi de praser e alegria.
No dia seguinte o Sancto tinha desapparecido.

Em vão o procurarão na visinhança, mas afinal
acharão-no recolhido em sua capellinha, e d'ahi
segunda vez o trouxerão.

Desconfiados dos pescadores que habitavão Ri-
ba-mar, ficou uma guarda na igreja.

Resa a chronica, que á meia noite virão o San-
cto mexer-se no altar, e arrimado ao seo cajado
descer vagarosamente os degraus da capella, pas-sar entre os guardas, que assustados cahirão de
joelhos, e depois afíirmárão, que virão seu corpo
desenhar-se á luz da alampada, e pouco e poucodesapparecer na escuridão, abrindo-se de par em
par a porta do templo.

Nunca mais foi o Sancto perturbado em sua mo-
rada.



67
*

Março 2.—1686. Carta regia determinando ao gover-
nador d<> Estado do Maranhão, que informo sobre aVpiei-
xa do ouvidor, de que mesmo do Pará o mandara o bispo
excommungar por haver elle estranhado as suas injusti-
ças e violências contra os ministros da coroa, havendo o
vigario-geral escripto para Tapuy-Tapera (Alcântara) que
o nã,o conhecessem como provedor da câmara.

Boa \u#o.—Depois de haver rebentado a cònju-
ração dos Pernambucanos, e de se achar João Fer-
nandes Vieira em campo á frente dos independem
tes, soube este que um dos seus emissários, en-
viado com despachos ao grande conselho dos hol-
landezes, havia sido interrogado einvectivaclo con-
tra todos os usos da guerra; comprimindo o mais

justo furor, Vieira limitou-se a mandar dizer aos
estrangeiros, que dominavão ainda em Pernambu-
co as, seguintes palavras:

«Ousae antes apparecer em campo, e então ve-
remos se vossas espadas são tão compridas e tão
activas como vossas línguas; e eu vos ensinarei

qual o respeito e a consideração que se deve aos
enviados d'aquelles, que têm o supremo comman-
do do campo pernambucano».

E o mais é que lhes ensinou!

Março 3.-1702. Carta regia ordenando que os sesmei*
.ws, donatários e povoadores da capitania do Piauhy. qe-
marquem suas terras no praso de dois annos, soo pena
de ficarem as mesmas devolutas.

ros

...

«aiiMdàtUoto».— Nasceu em S. Paulo pelos íins
do século XVI ou princípios do XVII. J)£ mm t Q

ím t i
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Escreveo a Historia da America, que se perdede todo, e o Prognostico y respuesta a una pelgunta de un caballero muy illustre sobre Ias cosasde Portugal, ou memória em pró da acclamaçào
d'El-Rei D. João IV, a qual publicou-se em Levdp
(Hollanda) em 1641.

Por se ter casado com mulher sehismatica focondemna4o pelo tribunal do Santo Officio, e rela-xatjo, em estatua no auto de fé, que teve him ema de Abril ele 1643.
mais ;um brasileiro, victima d'este tribunal

que íanto sangue (derramou, eteitas atrocidades
Foi

pi<*UUÜU

X. ' ¦

tÍI^ raí^% í¥ra f 1ícedend0 aQ Paf,re Antônio
llltifÉ mWm,ad0 a(ími»^trador da capitania de
i^iilli*1 wmmm m tompkhh dois
uugo, quando liser pontitiçaes.

4" '....::.' ' . 
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Sm'CW0—No *m\o passado morreo preso nacadeia da capital da província do Maranhão urapardo sertanejo, por antonomasia o Tira-coiros,
que havia esfollado vivas algumas pessoas.

>

viloXfilSi^1* (,° ',ürt0 d0 No te Janeiro adi-

conduzir narí .!?£ ?ni desl,no a Nápoles atim deconauzir paia a corte a futura Imperatriz a Sra. D. Tlie-
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reza Christina Maria de Bourbon. Foi como embaixador
extraordinário o commendador José Alexandre Carneiro
Leão depois visconde de 8. Salvador de Campos.

SONETO

tá movi. tk mVu\va iwu...\\k \il\vwWY

Aqui onde comigo estão velando
Tuas recordações, querida filha,
Meu terno coração, que á dôr se humilha,
Teus mimos julga ainda estar gosando.

¦'?*". '

Beijo-te os lábios, que m'estão fallando,
Miro-me em teu olhar, que luz e brilha,
E, esquecido de mim n'esta vigília,
Pareço não viver ou 'star sonhando.

Oh! muito pode a barbara saudade,
Que perpetua a magua transitória,
E converte em illusão a realidade!

Até poüde varrer-me da memória
Q'ha um Deus, ha um Ceu, ha eternidade!

Q'eu vivo no peccado e tu na Gloria!

Bahia-Abril dc 1863.

Dr. Vallc Junior
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v - ' peiiir-os mmm mm^mmMéâ

, Jan\^miidiW-Gfu«towa brasiliensis) D C f Prigara treiapetalia). Aubl. ^ D rV *
cythideas. Aubl. '

Encontra-se no Pará, Maranhão e PernambucoUsos-A raiz é um excellente resolutivo dasglândulas mesenthericas e do ligado.
Sua cataplasma é útil nas inflammações do baçoO fructo embebeda e produz vômitos.

¦ v'

Rio de Janeiro. --

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

«

ô Pr2e D. S ' * POrlUgal' deixand0 n°g°re™

-
• --V.A Duas irçdtaw. «wírttart.._0 governador GomesFreire d Andrade, no Rio de Janeiro, foi protectordas reclusas da capella de N/'S. do Desterro.Um 1» de Janeiro de 1763 exalou o ultimo suspi-ro manifestando a pena, que sentia, por não ter
pod.doi consummar os seos desejos em prol dain-stitmçao das Carmelitas reformadas, dizendo: «Acasa de Bobadella fica feita, mas as minhas filhasncao ainda sem casa».



71

A casa de Gomes Freire estava com efeito prom-
pta na igreja do Desterro: o seo cadáver foi encer-
rado em um jazigo do presbiterio cVessa capella, e
sobre a campa não se lhe gravou simples epita-
phio!

Seis annos depois, em 2 de Outubro de 1768,
a Superiora Jacintha de S. José morreo plácida-
mente no meio de suas irmans, que a banhavão de
sentido pranto.

A historia desta piedosa donzella, repetimos, é
um longo canto de amor celeste e de puro mys-
ticismo: um longo gemido de dores e soíTrimentos
na terra, não é a historia de uma mulher, é a len-
da d'uma santa.

Os restos mortaes da religiosa inspirada, verda-
deira fundadora do carmello brasileiro, descanção
na igreja de N. S. do Desterro.

A flor murchou, desfolhou-se, e cahio no seio
do próprio jardim.

Marco 8.-1633. Partem da Hollanda para Pernambu-
co, imínidos de poderes discricionários, dois Delegados
Directorei da Companhia Occidental.

CaVtVa\ h Govjai».—Foi em seo principio um ar-
raiai, fundado por Bartholoineu Bueno.

No lugar em que está hoje a cathedral, levan-
tárão os povos uma pequena igreja com a invoca-

ção de Santa Anna, por ser a primeira pedra lan-
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cada no dia, em que o calendário commemora estaheroina da Igreja.
Crê-se que tivera lugar este aeto em 1727, porisso que já em 1729 parochiava a igreja o Padre

Dr. Pedro Ferreira Brandão com provisão do bispo
do Rio de Janeiro, D. Frei Antônio de Guadalupe.

''. ¦-.'. "¦¦'¦•': ' A-' "' ,. -
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Março 9.—1822. Os commandantes da divisão naval etropa portnguezas, vindas de Lisboa afim de levarem paraPortugal o Príncipe D. Pedro, fazem-lhe protesto deobe-diencia as suas ordens. I

O \mmU Cowmdo.—Na estrada,que vai da villa do
Icatú á do Brejo, ha um logar denominado Cacim-
bas ou Cacimbinhas, junto do qual encontra-se
uma grande mata secular por ella atravessada em
extenção de uma legoa.

Quase no centro da mata, n'um monticulo de
pedras, foi que uma partida da 2» columna da tropa
legal, sob o mando do intrépido tenente Conrado
José de Lorena Figueiredo, (filho de Pernambuco)
travou com alguns grupos de rebeldes, que forão
destroçados com perda considerável, um sangui-
nolento conflicto no dia 25 de Setembro de 1840:
da nossa parte, como mostra o Dr. Magalhães, ti-
vemos dous soldados levemente feridos, o tenente
Conrado, um sargento e dous soldados mortos.

Para perpetuar a memória desse bravo militar,
que tanto se destinguio nos combates dosCajuei-
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ros, Mutuns, Brejo, Mata da Curimatá, Egipto.
Curral-Velho, Lagoa do meio, Remanso, Christas,
Cabeceiras, Guriaca, Baixa-Fria, Brejinho, Gajã-
zeiras, Santa-Roza, Bananeiras, Boqueirão e mui-
tos outros aquém e alem do Parnahyba, acha-se
uma pequena cruz de madeira carcomida pelo
tempo com estas letras:

...,...,,.

'
'

1840
À 25 de 7br.° Findou
seus d.s o Bravo T."

Gonrado ,1. L. F.
. '.

E o povo deu o seu nome ao sitio onde elle mor-
reo, pois é conhecido por Mata do Conrado.

Ainda conservão a memória desse desastroso
combate as velhas arvores crivadas de bailas,
e o chão, onde deparão-se com muitas dei Ias por
cima da terra ou já enterradas pela mão destrui-
dora do tempo.

Brejo.

Domingo* A. Martins Cotia.

hros U governo provisório de Pcrna.nl n< o, mW . on
Premo em sua delTesa. Este Prenso fo. o pn^cuo im
presso, que se fez em Pernambuco.

10
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Charada.

Sou infinito de um verbo
Muito e muito irregular.
Sou objecto de luxo,
Na cabeça é meo lugar.

CA1

Conceito.

Espanta sempre a gente
Se apparece de repente.

"i

S. Bento.

,/oao Miguel da Cruz.

Março 11.—1831. S. M. o,Senhor D. Pedro I chega ao
paço de S. Cliriistovão de volta de sua viagem á Minas-
Genes.

VwAucçks m^itac.» das AWjôas.—Um estupendo
numero de plantas, diz o Dr. Espíndola, tanto me-
dicinaes, de marcineria, construcção naval e civil,
cordoaria, tinturaria, como floriferas e alimenti-
cias nascem e crescem espontaneamente n'esta
província.

»E com elleito de pasmar a fertilidade do solo
n'esta parte do paiz, e entretanto que proveito
tiram d'ahi os homens'?

Haverá nada mais lamentável do que nossa ac-
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tual agricultura, afferrada ainda a prejuízos e erros

da velha rotina^ sobretudo na cultura da canna e

fabrico do assucar?
Que de riquezas não vão por este nosso paiz, cujo

solo é tão abundante? '
Nas Alagoas entre as riquezas vegetaes tem lugar

eminente as acreditadas madeiras de constrücção

e marcinéria que tem enchido os estaleiros do

paiz. A terra ahi produz com a maior facilidade, o

amarello, vinhatico, angico, bordãozinho, cedro,

condurú, coração de negro, Gejuiba, Genipapara-

na, Gitahy, angelim, câmara, canella preta, eu-

pinha, Grapiupinha, Gulandim, Gurubú, Imbiri-

ba, Ipê, Licurana, Aroeira, bevrbatimão, brabu,

Camassari, Úocão, gararoba, giquiiibá, Imbira

preta, imbriba verdadeira, Louro, Malhado, Ja-

tobá, Pau-d/arcó, Pau-d'oleo, Pau-Santo, Para-

Iniba, PÜimijü, Tatajuba, Mirindiba, Masmran-

Juba, Sicupira, Sapucaia, Pequim, Perobabran-
cae vermelha, Tapienhá, ManÁpueira, Mana Ire-

ia, ()uiri, Siwpiruçü, Sapucayarana, Miranda,

murici, cuipuna, wrucú, gengibre, pah-brasú, e

um numero interminável de outras muitas de que
estas são apenas as principaes espécies das uteib

para a marcinéria, tinturaria, construcoao civil e

naval. Para não enfadar omittimos apresentar um

grande catalogo de palmeiras, e produecoes ttori-

feras de que vem mencionadas algumas mais no-

laveis em certos trabalhos litteranos poucos c

imperfeitos, é verdade, mas assaz auxiliares paia
um estudo mais profundo das cousas da província,
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tão abandonado ainda hoje. O citado Dr. Espiri-
doía que a este respeito ha feito alguns serviços
á sua provincia natal, enumera entre as plantas
medicinaes urnas 160 espécies principaes.

Quanta riqueza perde-se em nosso paiz!

Hecife-1863.

Dr. Olímpio Eusebio de Arroxellas Galvào,

Março lá—1842. Decreto declarando, que além dos do-
mingos e dias santos de guarda, quintac sexta-feira san-
ta fossem feriados nas Repartições Administrativas os dias
de festividade nacional é de grande gala.1

ínuàttà. wMm\)d.—O que é muito para notar-se
relativamente aos três franciscanos de quem vamos
tractar, e que marcaram epochas memoráveis nos
annaes históricos, é a coincidência do mesmo nome
que tiveram e de serem todos naturaes dcj Rio de
Janeiro. Foram elles Fr. Francisco de S. Carlos,
nascido aos 13 de Agosto de 1763 e morto á 6 cie
Maio de 1829; Fr. Francisco de Santa Thereza de
Jesus Sampaio, nascido em 1778 e que morreu em
1830, acerca dos quaes diz o Sr. Dr. ,1. M. Pereira
da Silva:

«Ninguém lembrou ainda reunir as orações fu-
nebres de S. Carlos e de Sampaio, e formar uma
collecção, qual a que os Francezes fizeram das
orações fúnebres de Bossuet e Flechier. Estes brios
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uacionaes estão quasi extinctos: para nós tudo está
materialisado; nossa vida é para o dia de hoje, por
que a vida dos sentidos—é o presente; o futuro

pertence á intelligencia.»
Fr. Francisco de Monte Alverne, que antes de

professar chamou-se Francisco José de Carvalho,
nasceu em 9 de Agosto de 1784, deixando de exis-
tir á 2 de Dezembro de 1858, excedendo na elo-

quencia de seus sermões, homílias e orações fu-
nebres, quantos lhe tinham precedido.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de F'arias
' , ¦ .A' ' . .¦¦'»¦ '- ¦¦"*.. * ¦ ' '¦.*' ...
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Março 13. 1712.—Carta Hegia declaiaudo a adminis
tração judiciaria inteiramente independrnlc dos governa
dores aÇer-árs;

©¦'

£xcommuu-\mo \>ov causa i\a çTocmào iU C,OY\m-CAvns-
Vv.—Quiz o bispo do Maranhão, D. Frei Antônio de
Padua, que a procissão de Corpo de Deos passasse
pela parte mais alta da cidade, contra o costume.
O governador José Telles da Silva e a, câmara que-
rião o contrário.

O bispo por uma Pastoral comminou censuras
e ameaçou com excommunhãò a quem se oppo-
sesse á passagem da procissão.

Forãò avante os desejos do bispo .de que se segui-
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rão algumas scenas, não dignas de serem aqui

Com que facilidade se lançava a maior pena da
Igreja!

Março 14. 1630.—Sahe do fteeife tona força hòllaiitle-
za de 2,000 soldados, com o fim de atacar o campo de
Arraial, onde se havia fortificado Mathias de Albuquer-
que: sorprehendidos por uma emboscada forãorepellidos
com perda de 170 mortos.

. 

¦

¦¦ -1

Pnmdm nsMua uo BmsW.-*-No primeiro pavimen-
to do paço imperial do Rio de Janeiro foi em 1845
depositado um enorme monolitho cie mármore es-
tatuario, onde a bondade e o amor das artes de S.
M. o Imperador concedeo uma ofíicina ao insigne
escultor Fernando Pettrich.

Essa bella pedra, branca como a neve, e sem
manchas, coisa rarissima, foi transformada em
uma estatua representando o Imperador com as
vestes do dia da sua sagração para ser depositada
no hospicio de Pedro II.

Foi esta a primeira estatua de mármore feita no
Brasil, e por mão de mestre.

yr

Makoo 15.—1699. Carta regia providenciando sobre a
falta, que liaviu no Maranliào, de mestres fahrieadores
de assacar.
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n'um álbum»

No bello das fôrmas,
No gentil frescor,
Na graça innocente
És qual linda flor.

A flor não resiste
.' -

Ao: rijo tufão;
Á tarde eil-a murcha,
.lazendo no chão.

Fugindo-lhe o viço,
Nem tudo a deixou:
Levanta-a, que ainda
O aroma guardou.

tempoAssim quando o
Te vier demudar,
As tuas virtudes
Não pode roubar;

Que um peito modesto
É singelo—admiro;

4

Nas virgens formosas
Se o vejo,—suspiro.

Qual per1 Ia de orvalho
No calix da flor,
Eu vejo em teu seio
A flamma de amor.

Hio de Janeiro. o.
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Março 16.—1678— Roque da Costa Barreto foi nomea-do mestre de campo e general para governar o Brasiloecupando o 27° lugar na lista dos governadores geraes'

KomeÀm.—(Punica granatum). Linneo. Grana-
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Usos.—As flores e a casca do fructo são preço-
nisadas na dysentheria, diarrhea chronica, he-
morrhagias passivas, sobretudo uterinas..

A casca da raiz é um poderoso teniafugo.
Os fructos são temperantes e diüreticos, e quer

elles, quer os xaropes com elles confeccionados,
podem ser úteis nas febres inflammatorias, bilio-
sas & &.'

As flores àm-se em infusão na porção de 2 a 4
oitavas para duas libras d'agoa.

A casca da raiz em cosimento duas onças para
duas libras d'agoa, redusidas á metade pela decoc-

AA.. 'P-i-x--,. ¦ A '-¦, a Aí.. •-.'-'¦ Pm a '"*. ¦ '!:"•* X:: .'¦ A '¦'"."' r" "y. A .- ':. ¦ .y''¦''.. ./„- -•' ¦ '.'•'.¦ Á »¦",.' A'.'- ¦ , 
'"Ps 

\.'"-'. - a"\ - ¦ i •¦AV'' - '* : ¦'i* ¦" - ¦ ..¦¦¦..¦ -¦ ¦ ¦ ^ " '-'¦ -, ..¦" - ¦"' *' ¦, 'y a-. ' A •¦¦ V. .': .-Xarope do fructo—uma a duas onças.
Pó da raiz—uma a tres oitavas.
Rio de Janeiro.

Dr. Nieolau Joaquim Moreira.

Março 17.—18âo. São executados no Rio de Janeiro oseondemnados políticos da revolução de Pernambuco: Hat-clili, Loureiro e um Maltez.

Falto at kmov á iusliça.— Em 1786 estava em Ma-
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ranhão sentado pelas 10 horas da noite em sua

porta o Escrivão da Fazenda Real José da Silva,

aproximarão-se a elle dois homens, e um o ma-

tou á espada, e ao juiz de fora Antônio Pereira dos

Santos golpearão-lhe a cara com uma moeda de

cobre" afiada quando passava em uma noite pelo
larso do Carmo.

Março 18.—1742. Morre em Lisboa D. Fr. José Fialho,
bispo que foi de Pernambuco.

tkscuVmtulo to Go^.-Não são accordes os his-

toriadores e chronistas sobre a verdadeira epocha

do descubrimento de Goyaz; mas que forão os

paulistas os primeiros, que devassarão esta parte
do continente do Brasil, fazendo percorrer suas

bandeiras desde as margens do Araguaya ate as

ribeiras do Tocantins, é o que attestão numerosos
documentos. . ,

Notamos que os historiadores, irrecusáveis do-

cumentos, e a própria tradicção, que inalterável

tem atravessado o tempo, são accordes em attes-

tar que as glorias do descubrimento de Goyaz per-
tencem todas a Bartholomeu Bueno da Silva, pi i-

meiro d'este nome, que em 1682, á frente de uma

numerosa bandeira, atravessou o sul de uo>az,

e foi ter ao Araguaya, onde encontrou-se com An-

tonio Pires de Campos, que acabando de descub. .

Cuvabá, tinha entrado com uma expedição ate

1.
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áquem do rio das Mortes, na conquista dos índios
Airaez, e no descobrimento do ouro.

Rio de Janeiro.

Dr. /. M. P. de Alencastre.

¦¦¦¦¦:.

¦ . . ¦ ¦ ¦ ira . >
, ,,/, ' " ¦,'¦ ¦!. -yy-:

Março 19.—1614. Carta regia determinando, que o go*vernador do Brasil não pode ir ás diversas capitaniassem licença de El-Rei e deve sempre residir na cidadede S. Salvador.

Bamejuda.—Arvore esquisita, que produzem as
terras dos sertões: tem tão grande barriga que três
ou quatro varas lh'a não abarcam, em quanto que
o cimo e o pé são finos: lança uma resina que liga
qualquer quebradura: e quando se não acha a re-
sina, porque os saguins a comem, tira-se o ex-
tracto do próprio lenho, que é curtiçoso: floreja,
e fructifica pelo verão, e dentro da fructa tem a
lã mais macia e delicada, e de maior preço, que
pode haver, para encher traveceiros e colchões.

Bahia.

Dr. Mello Moraes.

>

Março 20.—1570. Lei declarando forros todos os índio/salvo os que fossem tomados emlguerra justa com auto-ridade e licença de El-Rei, e os que salteassem os por-tuguezes para os comer, como os Avmorés e outros.
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Epigbamma.

Um sábio viajante nos descobre
Thesouros de riquesas Européas
E, para confundir nossas
Refere maravilhas de renome!

Só se esquece que o pobre
Lá entre essas grandezas morre á fome!

' Xi

Barbacena (Minas).

Padre /. J. Correia de Almeida.

•: i ¦- -..

MvRcô °>. -1817. O conde dosArcos, governador da Ba-
hia poclãnia aos habUantes de Peraarat« ^da revolução, que destitmo ahi o governo P«jWM*
tabelecendo uni provisório e no intuito de republicano.

CÂ&fò ^moso.-Quando o capucho Frei Francis-

co de Santa Thereza Sampaio morreo d'um ataque

apoplectico, deixou em sua cellula no convento,£e
Santo Antônio do Rio um caixão com mais deoOO

sermões, o qual foi arrecadado por Frei Joaquim

de S. Daniel, como Provincial, e quando morreo

em 1852 offereceo este rico thesouro a um joven
religioso, seo discipulo.

Não foi cumprida este ultima vontade, pontue
o caixão foi guardado pelo Provincial, que nessa

épocha servia, e sem duvida guarda zeloso este .-

quesa, de que não houve mais noticia.
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Para gloria e credito da Ordem, e da pátria era
por sem duvida mais louvável, que os frades ca-
puchos se empenhassem em obter aquelle precio-
so caixão, e entregassem ao publico, pelos prelos >
esses desejadissimos trabalhos do illustre Frei
Sampaio.

Rio de Janeiro.

ê,
—.—;
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Março 21—1833. Rehenta em üuro-Preto, capital dc.Mmas-Geraes, uma sedição militar, que depoz o presidemte então o Dr. Bernardo Pereira de Vasconcellos, e nomeououtro. Vasconcellos retirou-se para S.João d'EI-Kei, e aliconcitou os povos para uma reaccào.
fi'-: 

' 
. r

Os v.\ôÀ.. mtv_Ut_ Ao. çovlu^uuts.-—Dos bárbaros
adoptárão os colonos, no descubrimento do Brasil,
o uso do milho, e da mandioca, e de todos os meios
de cultivar e preparar essas duas substancias ali-
mentidas,

D'elles adoptárão também o uso freqüente da
raiz da mandioca, e das folhas da planta que dá
essa raiz, isto é, a maniçava, como hortaliças, e
para o mesmo fim empregavão as folhas do tayá
ou taioba.

Além d'isso cultivavão os carás, e inhames, esobretudo o excellente aipim ou mandioca doce. .
tiespftfllia.

'•j^^ Francisco Adolpho de Warnhagem.



iu«ro23.- 1822. S. Alteza Real o Príncipe D. Pedro
na ticipa aos seus ministros, que tendo-lhe o governo pro-
Ko de Minas-Geraes negado obediência, via-se obn-
aado a fazer uma viagem á dita província.

Guwa á cauua de awncat.—Bartholomeu Bueno

da Silva, como guarda-môr das minas de Goyaz,

em 13 de Junho de 1732 mandou lançar um bando,

por determinação do capitão-general da capitania

de S. Paulo, em execução das repetidas ordens de

S M «prohibindo haver cannas de assucar, en-
aenhocas e as suas destillações de agoas ardentes

em minas, e com especialidade n'estas deGoyia,»

e que por isso ia mandar destruir e queimar a dita
r\ I •i r. -f »:i

Marcou o praso de 60 dias para esse fim, sendo

o intractor condemnado a pagar »/. íf oul'° Pa,'a
as despezas da matriz das minas, 50 para as eus-

tas da justiça, soffrendo ainda 30 dias de cadera.

¦Iahço M.-IMI fluw» de vela «"^fp*,*
WÚ& que viera de Li.boa >>f «^^XpenSià
levando porem, em vez d'elle, a
do Brasil.

Epigràmma

Dizem, Fábio, que o teo bolço
Anda muito engorgitado9
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—Por isso tantos fidalgos
Nestes dias me hão saudado!

Rio de Janeiro.
O Fluminense.

Março 25.—1644. Os paraenses festej-ão na cidade de
Belém avictoria ganha pelos maranhenses sobre oshol-
landezes, que expellirão do seu território.

Santo Anlonio no mváto.—Em 17M, á imitação do
que se tinha praticado na Bahia, nO Rio de Janei-
ro, Minas-Geraes e Pernambuco, os povos de Villa-
Boa de Goyaz fizerão uma petição a El-Rei em nome
de Santo Antônio de Padua, para que lhe houves-
se de mandar sentar praça de soldado e fazer pa-
gamento de seo soldo.

Esta pretenção foi deferida, ordenando-se que
se declarasse, praça de capitão d'infantaria ligeira,
com o respectivo soldo, que ainda hoje percebe.

Março 26.—171o. Carta regia mandando, que se ap-
phcasse annualmente nas obras das fortificacões e con-servaçao do dique da Bahia, a quantia de sessenta milcruzados tirados do dizimo da alfândega.

^

OvdWi fo *\\w.—(Cissampelos ovalifolia) Saint
Hilaire. Menispermeas.
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Usos.—É adstringente e empregado com sucees-

so nas febres intermittentes, e mordeduras de co-

bras, e contra os vermes intestinaes.

Dá-se em infusão a raiz.
A folha d'esta planta é côr de pérola, e tão ile-

xivel tanto verde como secca á ponto de enrolar-

se e desenrolar-se sem quebrar as nervüras.

Rio de Janeiro.

Dr. Mello Moraes.

de
Marco 27.-1843. Chega ao Rio de Janeiro o Príncipe
Joinville, á bordo da fragata La belle Pm te.

Mwkuc;as á twptòo ào ouxo.—Começaram a traba-

lhar as casas de fundição e moeda de Minas e S.

Paulo em 1724, e para ellas era levado todo o oiro,

que devia ser quintado e amoedado.
Prevaleceo este systema até 1733, e porque co-

mecasse a apparecer na circulação grande quanto-
dade de moeda falsa, e não cessasse o contraban-

do, em 1734 appareceu o systema da capitaçao e

cunho. r .
Por carta regia de 3 de taeiro de 173o foi pio-

hibida a circulação da moeda, e se mandou que

corresse o oiro em pó á rasâo de 1:200 a oitava.
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Março 28.—1722. Provisão estranhando asperamente
ao governador do estado do Maranhão e Pará o haver-seintromettido no incivel procedimento com cpie a câmara
fiséra prender á um Almotacé, que o ouvidor geral justaou injustamente havia mandado soltar.

¦ a y..

i ; t
¦¦-.'¦:¦

NO ÁLBUM DE UMA SENHORA.

AO SEO ANNIVERSAR10 NATALICIO.

* ¦

A ¦ ¦

Bem sei que os amores sorrindo te beijam
As faces rubentes de meigo pudor,
E as flores viçosas que os ventos bafejam,

Nos lábios, no seio derramam-te olor.

Amores e flores parece festejam
Teu mago condão,

E graças que matam, infindas te surgem
Nos annos que vão!

A' A. .i A 
¦, .".',,_ ;¦¦''.¦" y/A •"

Se nuvens coradas nos ares ondeam,
Os astros são limpos de baço pallor;
Se tintas purpureas teu corpo roseam,
As cores imitam d'aurora em fulgor.

¦' ¦*- a . . y A 
'¦¦¦'- ¦ ¦¦¦' '¦¦¦¦¦¦ .¦'.¦.¦. ' "¦'¦'¦¦¦' '¦ ¦¦. .¦ :

Teu collo de virgem, arfando de leve,
Me impelle á dizer;—

Se o céu permittisse, morrera cantando,
Tão doce tributo, vassallo pagando,—

Meu Deus! que prazer!
Caxias.

Antônio da Cunha Rabêllo.
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Miiiro 29 —1618. O commercio do pau brasil fica sendo

propriedade, da coroa, até que se concluísse contraem van-

t a ., *> « > '
- i '

O conik fo Sanhas.—Governador e capitão-gene-

ral de S. Paulo, anda seo nome estreitamente li-

çado á historia da provincia de Goyaz, onde pres-
tou outr'ora muito bons serviços.

Desejoso de acabar com sérios tumultos, que
apparecêrão em Goyaz por conílictos de jurisdic-

ção, deixou elle as suas comroodidades, e princi-

piou a sua viagem para ali.
No arraial de TraMras adoeceu gravemente e

em 28 de Agosto de 1737 deo a alma ao Greador,

sendo sepultado no dia seguinte na umea igreja

então ali existente.
Seos ossos forão depois entregues ao conego re-

orante D. Antônio de Madureira em 26 de Agosto

de 1739, para serem condusidosao jasigo dos seos

maiores.

.¦¦-¦*

Marco 30.-1756., Provisão acabando com « monopólio
do commercio de escravos.

O «ritafeVuttko.-A cidade do Recife, cujabel-

leza natural incontestavelmente excede a odasm

mais da America do Sul, de dia em dia augniu

ta no material, já pelo alinhamento das rua no a

mente feitas, já pelo gosto dos ed.l.c.os públicos
12
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e particulares, já pelos ricos templos, já pelo cães
que cerca toda a cidade, dando passagem ao Ca-
pibaribe que, junto ao Beberibe, se lança mages-
toso no oceano. Entre os edifícios públicos é digno
de menção o que contém o cemitério:

Foi o cemitério publico da cidade do Recife fun-
dado no'logar denominado Santo Amaro, no anno
de 1850, com uma extensão de 1597*05 palmos de
fundo e 1450,53 de largura. Depois de sagrado e
convenientemente cercado de um muro, foi elle
aberto ao serviço publico nol» de Março de 1851,
e d'ahi em diante tem sido aformoseado de manei-
ra que a lugubre lembrança, que poderia entris-
tecer o visitante, não pôde ser demasiadamente
grande, porque ao entrar-se por um largo e bem
feito portão de ferro, no qual estão estampadas as
armas imperiaes e a nutra do nosso pastor, vê-se
em frente uma bella e elegante capella feita ao
gosto gothico, oitavada, com quatro portas em qua-tro oitavas e outras tantas janellas envidraçadas
nas outras quatro, de maneira que de todos os can-
tos desta capella facilmente se observa a cidade
dos mortos; no centro da capella se ergue um ma-
gnifico altar sofrre o qual está uma rica'imagem do
Senhor Crucificado, com o titulo da Redempção,
fundida de ferro e bronzeada. Ahi todos os dias o
levita sagrado offerece ao Redemptor da humani-
dade o santo sacrifício da missa em favor dos ha-
bitantes desta lugubre cidade. O espectador, quesae da capella para qualquer dos lados, passa porlargas e bem alinhadas ruas, guarnecidas de bellas

>
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s odoriferas flores de todas asv qualidades, bem

como de arvores sombrias, de sorte que d'ali ta-

cilmente vai a qualquer ponto da grande cidade
luoubre, sem que precise cortar caminhos tortuo-
SOs ou pisar õs jazigos dos que descanção éter-
namente. Nas principaes ruas centraes se aprecião
IM bellos e importantes monumentos, primores
da arte, pertencentes á particulares: e nas ruas,

que ficão juntas ao muro, que cerca o cemitério,1
se achão edificadas 1,998 catacumbas pertenceu-
tes a 21 irmandades, inclusive a câmara munici-

pai, que também as tem para aquellas pessoas que
não tiverem irmandades. Desde a sua inaugura-
cão até o ultimo de Dezembro de 1862 forão ahi
sepultadas 31,838 pessoas, sendo 25,752 livres e

6,086 escravas.
Eis a descripção de um dos edifícios públicos

que ornão a cidade do Recife.

Recife—1863.

Padre Dr. Manoel da Costa Honor ato.

rleterminando ao Governa-

ias girinitas, azeites, couros e algodão, para w*m^g
le lio soldados, ditos canellas pretas, que se mandaraude.
Pernambuco a guarnecer aquella Capilanu.

VVaacuivu\va.-Esta planta, tão commum no Bra-
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sil, deo nome e riquezas ao Dr. HolJandez Adriano
Helvetius, avô do philosopho d'esse nome, quepa*
ra divulgar o segredo das curas, que fazia com essa
droga, teve alem de títulos honoriíicos uma «»..
tiíieação de mil luizes de ouro, que lhe deo Luiz
MV, rei de França.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.
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ABRIL

O
D

akrii 1 —1729. Alvará concedendo a José Miguel Ayres
o i^ivilegio d'uma fabrica de anil no Maranhão por es-
naco de dez annos.

'.'. i í' ,

^VoVuvus.—A Gazeta Official publicou o faç-
tracto do Relatório da Exploração do Rio Purus,

apresentado pelo capitão do corpo de engenheiros

João Martins da Silva Goutinho, que fora encarre-

;ado de semelhante tarefa pelo presidente da pro-
vincia do Amazonas.

Segundo o que nelle se lê, o referido capitão na-

vegou em vapor pelo rio Purús, um dos mais no-

taveis affluentes do Amazonas, a extensão de 238

lamas sem encontrar tropeço ou estorvo que lhe

embargasse o passo. ¦ 
'

Já anteriormente o pratico Manoel Urbano ha-

via subido este mesmo rio até além do ponto a

que chegou o ultimo explorador, cerca de 400 le-

mas da foz, não encontrando obstáculo á navega-

cão, que pode ser realisada ainda nesta altura em

embarcações, que demandem de 6 a 8 palmos ae

água, no tempo da enchente.
A exploração do Putfc e o tt^uá é de grande

alcance, pois que efficazmente concorrera para a

realisação do pensamento enunciado pelo actua.

Sr. ministro da agricultura no seu relatório d esu

anno, de franquear a navegação do Amazonas ao

commercio de todas as nações.

o:
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Accresce que talvez seja sufticiente o conheci
mento desses dous affluentes, os mais importantes
do Amazonas, por se acharem desobstruídos de
cachoeiras, e pela notável extensão de sua nave-
gação, para se poder resolver a grave questão do
Madre de Dios, da qual já se hão occupado alguns
exploradores, vindos de propósito da Europa"

A navegação desses affluentes, nos porá além
disto em contacto com as férteis regiões do Peru
e da Bolívia, cujas transacções commerciaes pas-sárão a fazer-se pelas águas do Amazonas. E se em
novas tentativas de exploração tivermos a fortuna
de encontrar algum canal, que communique o rio
Purús com o Alto-Madeira, onde já não existem
cachoeiras, então a vasta província de Matto-Gros-
so ficará enriquecida com uma excellente via de
communicacão.

" y.,*A

f í.

Abril 2—1817. Sahem do Rio de Janeiro—a fragatalhetis, a cujo bordo vinha o Vice-Almirante Rodrigo Josérerreira Lobo, duas corvetas, e uma escuna para blo-íjueiarem os portos de Pernambuco, então revolucionado.
¦ - A ¦.'¦¦ ¦ A. "A'.. ¦ 

' 
A

Pm^uHão aos tAM\Uo8.-~Os Índios caiapó e paia-
guases ievavão suas hostilidades ao ponto de inter-
romperem o commercio, que antigamente se fazia
pelas estradas de Cuiabá e Goyaz.

Virão-se os viajantes obrigados á toda a sorte
de precauções para não serem victimas das suas
emboscadas, sendo já crescido o numero de mor-
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tes por elles praticadas, e entre outras a do ouvi-
dor Antônio Alves de Lanhar Peixoto, que a todos
oeralmente contristou.

Ordenou o Conde de Sarzedas, como governador
e capitão-general, que se fisesse guerra de exter-
minio a estes indios, em cumprimento das ordens
de S. M. de 5 de Março de 1732.

Desde logo crusárão as bandeiras em todas as
direcções, as estradas forão desassombradas, mor-
tose aprisionados os indios de corso, encontra-
dos em malocas.

> :fifi 
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Abril 3.—1754.;El-Rei p. José I declara dignos da
real attencão para empregos, honras e dignidade* os seus
vas^allos. que se casarem com índias do Brasil; aconte-
condo o mesmo ás portuguezas, que sé casarem com m-
(lios. '•

VwmXxxmvX* wiümAo.—A 31 d'Outubro de 1784
chegou ao Maranhão D. Frei Antônio de Paduá, rei i-

gioso menor cia provincia dArrabida, nomeado
bispo para esta diocese.

Disein que no seo desembarque lhe dissera o

governador José Telles da Silva: Benedictus qm
venit in nomine Bomini, ao que Padua respon-
dera: «O ponto é que depois não digão—Telle,
tolle, crucifige eum.y>

Telles não gostou da resposta, porem o presen-
timento do bispo realisou-se.
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Abril4.—1853. Grande incêndio, á noite, na cidade
baixa da Bahia, na rua do Julião, ameaçando destruil-a
completamente, o qual porem ficou limitado a duas gran-
des casas, devido isto ás promptas providencias que entào
se dérão.

A «çouU fa Pam\\^Wm.—Depois de vencida a re-
bellião de 1842 em S. Paulo e Minas-Geraes, um
dos deputados designados por esta ultima conquis-
ta disse no parlamento brasileiro—que os rebel-
des de Minas tanto querião a separação da pro-
vincia, que incendiaram a ponte de Paráhybuna!
Esta é de se lhe tirar o chapéo!

O incêndio effectuou-se, como é sabido, eapon-
te só foi reconstruída alguns annos depois. D'aqui
bem se pôde concluir, que a província de Minas es-
teve separada do império, emquanto uma barca
provisória dava transito aos viandantes. Não sei
se o Instituto Histórico e Geographieo terá con-
signado em seus Annaes este. facto importante de
nossa historia.

Quando o Brasil era dependência de Portugal,
como não seria grande a ponte, ou pinguela, que
unia os dous paizes!

Bnrhacenn. v.

Padre José Joaquim Correia de Almeida.

Abril fi—1700. Faileceno Hio de Janeiro o bispo dVssa
diocese, D Josó do Barros AlarcHo.
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A CÁiPA $ A

(Trad. de Victor Hugo.)

A campa pergunta á rosa:
—Que fazes, ó flor mimosa,
D'éssás pf Ias da manhã?
A rosa á campa pergunta:
—Que fazes tu do que ajunctas,
Do que guardas com afan?

.. _• .'.

E a rosa diz:—Campa fria,
Torno em perfume, ambrosia
O pranto que o ceo me deu!
E a campa diz:—Flor amiga,
D'aquelle que em mim se abriga
Faço um anjinho p'ra o ceo!

Dr, Pedírodê Caldsans

ABS.L 6-18317D. Pedroweiatntórde seoS filhos o
cidadão José Bonifácio de Andrada e hitva.

tato- to» Vau\V»Va«.-fMo*ordic« *****)•
Linneo. Minas. Cucurbitaceas.

Usos.-É empregado o fructo nas ™»™»>

chloroses, amenorrheas e affecçoes heipetos.

lnfunde-i o fructo por espaço de 42 horns ag>tan-

13
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do-se algumas veses até escumar. A dose é de
uma colher de meia em meia hora até vomitar ou
evacuar.

O extracto é dado na dose de três grãos.
Rio de Janeiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

'

Abril 7.—1712. Carta regia reconhecendo os bons ser
viços prestados pelos fluminenses por oceasião da segun
da invasão francesa.

Pnmtuo Wrco á wvçot no Bms%\.-—O primeiro bar-
co de vapor, que houve no Brasil, foi mandado con-
struir na Bahia em 1819 por Felisberto Gomes Cal-
deira Brant Pontes, depois marquez de Barbace-
na, o qual vapor navegou por algum tempo para a
villa da Cachoeira.

Ausentando-se Felisberto, deixou o barco de na-
vegar, e em conseqüência de um grande temporal
foi elle á costa na enseada de Monserrate.

Em 1822 já havia no Rio de Janeiro um barco
á vapor, no qual foi á villa de Santos uma depu-
tação para acompanhar a José Bonifácio de Andra-
da e Silva ao Rio de Janeiro, sendo um dos mais
importantes dos seus membros o desembargador
João Evangelista de Faria Souza Lobato, chegando
todos no mesmo barco no dia 16 de Janeiro de 1822
depois do dia 9, em que o principe regente havia
dito que ficava no Brasil.
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áRRiL 8 -1839. Toma posse da presidência do Pará o
Dr Bernardo de Sousa Franco, hoje senador do império.

Rjttat So\V«*—Gomo classificar este livro de Nuno

Alvares? A que ordem de pensamento poético per-
tence-7 Que gênero de poesia é este? E porque não

o escreveria em verso o aüctort Eis as primeiras

questões que agitam o espirito á leitura das Folhas

Soltas.
Mas acabada ella, convirão todos, que e um

bello livro, um thesouro de sentimentos delicados

e pensamentos engenhosos, traduzidos n'uma frase

de graciosa singelesa.
Duas coisas impressionão á primeira vista, e des-

pertão grata simpathia para com o poeta maranhen-

se: bom gosto, e bom senso. Revela-se aquelle na

escolha e este no tractamento dos assumptos.
Pois que! um principiante, cujas primeiras pro-

ducções são Folhas Soltas, um moço que ie U.

Juan e Werter, que conhece Alfredo de Musset, e

a Legenda dos Séculos, que deve contar nos raios

da sua bibliotheca todos os sonhadores lebncitan-

tes d'este século: pois esse moço escreve como

todos fallão, serve-se do vocabulário usual, e nao

segue a máxima da escola para a qual a poesia

Entretanto a quem não o conhece bastarauma
rápida leitura do seo livro para saber que elle ape-

nas tem encetado a idade dos praseres c da-, lou-

curas—a dos vinte annos.
Riflde Janeiro-lSCO. ^ g^fo Soares.
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Abril 9. -1733. Morreo na cidade de Bolem, pelas 11
horas e meia da manhã, o bispo do Pará D. Frei B^rlno
lomeu do Pilar.

teaçUt tjwal àov \>m^«kos.--Os brasileiros em
lllll são enthusiastas do bello ideal, amigos de
sua liberdade, e mal spffrem perder as regalias
que uma vez adquiriram. São obedientes ao justo,
e inimigos do arbítrio; supportão melhor o roubo,
que p vilipendio; ignorantes por falia de fnstruc-
ç|p, mas cheios de talento ppr natureza: $e Éli
ginaçfip brilha^, e, por is^o ^migps de novidades
que promettem perfeição e ennohrecimento: são
generosos> mas sem b^ofia; capazeg 4e grandes
acçpps, com tanto q$e m|p exijam attenção prplon-
gada, § trabalho assíduo pmonptpiio: apaixonados
pelo JaeJÍp sexo*) pela natureza dp clima, vida e edu*-
cação, e^niprphendem muitp e acabam pouco. As
mulheres são em geral a§ mais aniavei^ dei tp,da §
terra, porque aos attractiyos dp corpp reúnem a
cloçUiçL^4era hrandjura, e mesmo a humildadej são
fiçis, pxtrempsas, e boas mais de familia; e quan-
(Jo a tudo isto so addicipna uma fina educação, é
a brasileira a melhor mulher do mundo.

Qs brasileiros serão os athenienses da America,
senão forem comprimidos pelo despotismo, contra
o qual viveriam eni luta até esmagal-o.

Riodt Janeiro.
-

Dr. Mello Moraes.

... ¦>¦ ,; ¦£&*&}< ¦ ,}-
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ia lafcK Oheaa a Porto-Alegre o Marquez de

cAlliilil*"^^_ 
^ovincia do Rio-

Grande do Sul.

Charada.

Com tal animo e tal desabrimento 1

No meio do Concilio dos Judeus 1

Bradam, e é logo a golpes de martello.2

Conceito.

Preeado sobre a Cruz o Homem Deus.

Bahia. Dr. Valle Junior

capitão

môr Antônio de Moraes e s' 
^XcmK to «»g°;

ro, e auctor d'i\m Dicaonamo, muito conneu ,
portugueza»,

oa

'___*» 
_. H-W-N-o consiste só no encadeia-

mento dos factos, nomes e datas »
Consiste mais que tudo na justa apre«ac^dos

homens e dos acontecimentos, e na melhor 
Jga

moral e politica, que possa servir ao aperte^

mento da ordem social, impedindo-a que recai

nos mesmos erros do passado.
O historiador ha-de ser philosopho para bem

dagar e julgar.
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Poeta para bem sentir, moralista {
ctrinar, e político para bem applicar.

para bem do-

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

¦

' ".' 
1;.'-A£V: ' -• "
'¦'¦

:..- 

¦ 

. 
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Abril 12.—1759. É elevado o soldo dos governadorese capitães generaes Ao Estado do Gram-Pará"e Rio-Negro
a 2:800$0Ó0, fruindo as mesmas propinas e emolumen-
tos, que até ahi percebiam

« "No\a\)d omàoT.—Frei Rodovalho como mestre era
douto, como sacerdote—virtuoso, e como orador—
eloqüente.

Quando sahia da cella e subia á tribuna sagrada
mostrava uma licção tão profunda, eloqüência tão
bella, que commovia e instruía o auditório.

Havia tanta pureza nas doutrinas, tanta harmo-
nia nas palavras de Redovalho, que, quando appa-
reciana cadeira sagrada, o povo já esperava ouvir
as verdades da Igreja ditas entre as flores da elo-
quencia.

O templo se enchia, e durante a festividade todos
olhavam para o púlpito, pois d'ali vinha o ensino.

Rio de Janeiro.

Dr. Moreira d'Azevedo.
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... 13 _1755. É creada a Vigaria Geral do Rio Ne-
«rn npló Bispo D. Frei Miguel de Bulhões, confirmada ao
Sol peto &t«á Regia Se 18 de Junho de 1760, indi-
cindo-se para sua sede o lugar da Barra, hoje Manaus,
capital do Amazonas,

Im^wVso fo àols^tas.—Estando José Basilio de

Gama em Cintra (Portugal) no anno de 1773 em

companhia de algumas Senhoras, escreveo n'uma

arvore os seguintes versos:
N'este tronco, com meos votos
Escrevo os de Mareia bella.

Hia continuar quando uma (que provavelmente
era a tal Mareia bella) o deteve, e quiz que o Padre

Domingos Caldas Barbosa, fluminense, famoso por
seos improvisos, acabasse a quadra.

Caldas obediente escreveo sem demora.

Porem se o tronco murchar
Não é por mim é por ella.

Apesar da duresa do primeiro verso, a
engenhosa, e é preciso confessar que a segunda

parte era mais difficil que a primeira.
Que gostinho para Mareia! Fazer que dois poe-

' 
tas trabalhassem em dedicar-lhe quatro versos.

quadra e

Rio de Janeiro. s. jv. R-

Anu. 14.-1730. Chega as fflina* ***$$%£»\
escolta, que navegou pelo Amasonas ale o no mama,
vencendo as cachoeiras entra pelo A/u» e.
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Go^ai* tm mo çnnevpVo—Era uma vasta feitoria, cuja
população, dividida em turmas de operários mi-
neiros, sob a direcção do guarda-mór territorial,
se movia em todos os sentidos, parava onde havia
trabalho, não tendo amor ao lar doméstico nem
affeição ao solo.

Seo único estimulo consistia em cavar a terra,
em deixar devorar a existência n'essas profundas
socavas, de onde sahia o ouro, de ordinário jnsuf-
ficiente para supprir as necessidades da vida, mas
sempre abundante para pagamento dos reaes quin-
tos, que annualmente descião para a casa dos con-
tos.

A mineração era uma espécie dè Saturno a de-
vorar seos próprios filhos, era um simulacro d'esse
louco trabalhar das Danaides, sem fim e sem re-
sultado, porque sempre estava em começo.

Rio de Janeiro.

Dr. /. M. P. de Alencastre.

Abril 15.—1799. E* ordenado por Aviso Real ao Go-
vernadordo Estado do Gram-Pará e Rio Negro, que for-
mole um regulamento para as escholas publicas, o qual
foi aprovado pela Carta Regia de 28 de Fevereiro de 1800.

\

MoVim mWWttif.—Nol.° de Novembro de 1790 for-
mou o Regimento de linha no largo do João do Vai,
em Maranhão, ho]e praça d'Assembléa, para se lhe
passar revista.

.¦
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Começarão os tambores a tocar rebate, e o regi-

mentoaformar meia lua com o intento de cercar

os officiaes, que fugirão todos. ^' 
Os sargentos Antônio Matheus, Leandro Pereira,

3 um tafsimão atacarão os tambores, furarão-nos

com as alabardas, espancarão alguns soldados e

accommodarão o motim, causado por andarem os

soldados rotos, pedirem fardamento e nao.se lhes

dar.

*. ....'

9Ç. Forão isentos de pagar direitosVw

íscravatura directamenle da costa d Atuca pa.,.
Abril 16.—17

Cwvam.-É fructo da arvore-dipterix odorata-

,1a família das leguminosas, a qual cresce esponta-

neamente nas margens do Amazonas, e em mami

abundância no município de Bragança.
Mie se extrahe excellente e agradável óleo que

serve á perfumaria, e também como meio the.a-

peutico contra certas enfermidades
Apesar de haver em grande quantidade, e vala

em bruto 240 rs. por libra, a sua exportação < msir

nificante.

mm, D.Freiniogode.l.'s.is.laid.imn IAtum
ta. cm I
dc Pernambuco.

44

. ,i..-.'.«í * ?
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Onça.—Lugarejo da província de Minas-Geraes,
3 legoas ao Sueste da Villa de Pitangui, na cabeceira
do ribeiro de S. João,que a rega,ecom uma Igreja
dedicada a S. Francisco.

Em 1838 pretenderão alguns ter achado pérolas
n'este ribeiro, cujas areias acarretão oiro, porem
passado algum tempo nunca mais sefallou em tal
achado.

Abril 18.-1830. Expirou com os últimos accentos do
hymno da Santa Virgem nos lábios o Padre .José Maurício
Nunes Garcia, o Mozarth Brazileiro,

' 7t-J -'-i^
<fi ¦ %/*¦ . *¦*: 1 .f*nr . -.:
\ i MOTTE.

Na taça, em que julgava achar ventura,
''*.}.{ >' 7 . '

iLibfei por mãos da ingrata o fel da morte.

GLOSA.

Dei alma, coração, repouso e vida
A feminil, angélica deidade,
E, sem jamais suppol-a fementida,
Nas chammas me abrasei da ingênua idade:
Mas, oh, cruel tormento! essa alma infida,
Em quem jamais suppuz atrocidade,
Propinóu-me crftl peçonha impura
Na taça em que julgava achar ventura.

Perdi tudo, ai de mim! perdi com ella
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N'esse instante fatal tanta ventura,

Na escuridão sumio-se a minha estrella

D'atrós bulcões da tempestade escura:

Perdendo o maior bem só com perdél-a,
Lançar-me quiz no horror da sepultura;

Batido da tormenta erro sem norte;

Ubei por mãos da ingrata o fel da morte.

Tullio Belleza.

timn 19-1722. Provisão do Conselho ullrataa-rriio su.-
»oSo, quanto ao foro judicial, a capitanu do Espúrio
Santo ao Ouvidor do Hio de Janeiro.

ENIGMA.

O que é que existe sobre a mão e só se Vê

do se escreve?

Baliia-1866.

ves
IAbril W.-im O Cones» .Ioao BapW Gm A

Campos, um dos amotinadores mai notave^ qut
produsído a. Província do Para, d.nge a 

g|| J ,'parados 
de Listo una tt»M«W ^ggfaté foi registrada, no archtvo da Câmara wmmc i

.*¦

CHAUADA.

Nas igrejas 2
Na garganta 1
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CONCEITO.

Tem harmonias,
Que a nós encanta.

Abril 21.—1500 A esquadra de Pedro Alvares Cabral
encontrou no Oceano Atlântico os primeiros signaes de
terra *

A wvdaà«,ua\vuVoifw.—-Ha na historia três cathe-
eorias de verdade: a dos factos, a das intenções, e
a das conclusões moraes e políticas do historiador.

A exactidão histórica não ha de ser tal como a
do daguerreotypo, que á força mesmo da sua mo-
rnentanea e passageira fidelidade, desfigura o sem-
blante, não dando a expressão ordinária, que é a
vida própria da physionomiae do retrato; e menos
ainda como a da caricatura, que sacrifica as formas
naturaes á força da expressão exagerada e capri-
chosa.

E n'este caso estão as pinturas ingruentes, que
se fazem dos nossos selvagens.

Itio de Janeiro.
1

D\\ Domingos José Gonçalves de Magalhães.

AnniL ___..—i68(>. Joào Furtado dé Mendonça tomou
posse do governo da capitania do Rio de Janeiro.
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mÊ^ towWU.-Entre as differentes excen-

tricidades de que eram dotados os nossos antigos

•ipitães-generaes, encontram-se muitos despachos

nroferidos em petições, os quaes, por serem ex-

travagantes e exquisitos, tornão-se dignos de apre-

ciação, para o que transcreverei aqui um, que loi

nor D José Thomaz de Menezes exarado na peti-

rio de Francisco Antônio Gonçalves, em 17 de

Agosto de 1810, em que o supplicante, solicitando

providencial para ser corrigido um seu inimigo,

|1Ue o procurava desacreditar, obteve em solução

á sua queixa o despacho seguinte:

«Só a vaidade do supplicante, ou a sua ma eau-

«cação, poderia suggerir-lhe a triste idéia de que

dia pessoas que se occupem em ter-lhe m.misade

Só o rigorismo e a ignorância que caractensava

o tal Sr. Menezes poderia ^gerir-lhe a tristeza

de despachar uma petição de queixa por semelhan-

te modo. ' ''* ,

E o que é mais para lamentar-se e haver, quem

ainda hoje chore o tempo dos capitães-generaes.

Maranhão. Euclydes Faria

v 
' 

w)o icA'i vnv nrta regia d'este dia foi creado
Abril 23.--180J. Foi wiw iv'..,•-.. (i0 [» ^nen-Abril mmm m (a,ltl PPnirè<Íto do 1° íenen-

no Pará um trem de perr|Sob £«£^ a paUmtete Partilharia Antônio Luiz Pires Bando,* com i
do major.

BivVomcOi o n \kVomwv. •Arbusto muito aromafo
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mas desagradável, qual a Assa-fetida, que até se
percebe ao longe; ama os terrenos seccos como
os sertões. Dizem os camponezes que ê optimo re-
médio diaphoretico, e até para banhos de quem
tem dores pelo corpo, e aproveita igualmente em
clysteres para mulheres paridas. Esta planta gosta
de nascer á beirada das pederneiras.

Rio de Janeiro.

Dr. Mello Moraes.

Abril 24—1760.Os padres jesuítas da Bahia são em-
bareados á bordo da nau de guerra Nossa Senhora da
Ajuda, e remettidos para Lisboa.

YmImjoso.—(Cascia sericea). Sw. Leguminosa.
Usos.—Eminentemente diaphoretico.
Suas sementes torradas são tônicas.
O sueco das folhas é anti-dartroso.
A raiz em cosimento é desobstruente.
Ha ainda a espécie Cássia alata. Linneo, ou Cos-

, sia herpetica. Jaeq., com a mesma virtude da càs*
sia sericea.

Rio de Janeiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Abril 25.—1808.Chegou ao Rio de Janeiro o bispo dessadiocese D. José Caetano da Silva Coitinho.
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Charada.
*

Sem ser cara tenho boca 2
E muitas bocas eu tapo. 2

Conceito.

Para dar prazer ás bocas
Muitas bocas eu destapo.

Arrii ^6—1674. Carta regia ordenando a remessa a
níals píompta para o reino de dois homens com amostras

os niLraes ou pedras preciosas, quetal» por m-
lura achados nas cabeceiras do Tocantins e Giam-Para.

Pttàtôo.—Povoação da provincia da Bahia, no

districto da cidade d'este nome.
Tem uma escola de primeiras letras, creadapor

decreto d'assemblea geral de 16 de Junho de 1832.

Deve esta povoação o nome, que tem, ao padrão
mandado assentar no cabo de Santo Antônio por
Christovâo aTacques, quando, por ordem d'El-Rei
D. Manoel, foi explorar a costa do Brasil.

líaltia. * * *

.talL 27.-WX>. Todos os ea.nl^s «lu ns«J».^;' 
^Vilro Alvares Cabral desembarcao nas lei ras. <|U< ue..I

oubrirào.
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A nda Ao mi_.loiui.Vo.—Homem, não pertence á
humanidade senão pelo lado espiritual, e á socie-
dade senão pela vida dos sacrifícios.

Padre, não vive no descanço do claustro e no
repouso da communhão.

É propriedade dos desertos, das missões longin-
quas, dos perigos, das almas perdidas dos gentios,
da morte inglória no meio das brenhas.

Nao são d'este mundo seos bens e gosos.

Goyaz.

J. M. Pereira da Silva.

Abiul 28.-1789, O bispo do Pará D. Frei -.Caetano
Brandão foi eleito arcebispo do Braga em remuneração do?
seos importantíssimos serviços.

... '*.- • '.'.'.' 'fi

UacvoVio uolawV—A 21 dé Fevereiro de 1863,
pelas 8 */_ horas da noite, falleceu o Sr. capitão
Antônio Dias Barboza Ferreira, com 118 annos de
idade. Este ancião, que nascera na rua Direita,
esquina da rua da Alfândega, nas casas hoje ree-
dilicadas, onde tem o seu estabelecimento banca-
rio, no Rio de Janeiro, os Srs. Gomes & Filhos, de
pais favorecidos da fortuna, e da qual foi elle tam-
bem favorecido abundantemente nos primeiros
annos de sua existência, commandou como alferes
a escolta,que conduzio ao patibulo o martyr Tira-
Dentes.

Foi uni dos primeiros professores regios de latim,



è nos últimos annos, por vicissitudes da vida, con-

demnado á miséria; foi este ancião apresentado

pelo Sr. tenente-general Cabral á Sua Magestade

o Imperador, e desde então foi-lhe minorada a

sua infeliz sorte pela munificencia de Sua Mages-

tade Imperial A O seu enterro foi ainda feito pelo
bolsinho imperial.

arril 29 —1774. Toma posse do bispado do Rio de Ja-
neiroo respectivo diocesano D. José Joaquim Justimano
Mascarenhas.

SONETO

A msUucVa fa- ^, ou a xmmú^kfafa fa a\wa.

- V ' ''

As estrellas, o sol, o Armamento,
O mesmo insecto vil, qu'a terra cria,
A ordem, que jamais no Céo varia—
Prodígios qu'assombrão o pensamento,

O homem raro os vê; um sentimento
D'encontradas paixões lhe anuvia
A lúcida razão, formoso dia,
D'onde mana o claro entendimento;

Ente da creação, melhor feitura,
Exerce teu império cora mor siso,
Contempla o Creador na creatura;
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Bois continuo te dá celeste aviso—
Que teu corpo é mortal—a sepultura,
A crença de teus pais—o Paraiso.

Coroatá.

¦¦¦*.¦¦!¦;

¦...-.
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Joaquim Antônio Pinto Lisboa.

Abril 30.—1843.—Instailação do Conservatório Drama-
tico Brasileiro, sob a presidência do Dr. Diogo Soares da
Silva, de Bivar.

VtWa-Boa cU Go^aia.—A carta regia de 11 de Fe-
vereiro de 1736 mandou crear uma villa na povoa-
ção mais importante de Goyaz.

Para este fim sahio de S. Paulo o governador
D. Luiz Mascarenhas em Abril de 1739, e em 25
de Julho do mesmo anno achando-se no arraial
de Santa Anna, o elevou á cathegoria de villa, a
qual denominou Villa-Boa, em consideração a
Bueno, seo fundador e descubridor das minas,
conservando, para perpetuar a memória dos seos
primitivos habitantes, o cognome de Goyaz.

1
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«uo \ -1850» Morre no Rin de Janeiro o senador e
.rÜâro de estado Bernardo Pereira de Vasconcellos,
um dos mais distinctos estadistas brasileiros.

'CoWbo —Assim denomina-se o poema, que o

meo respeitável amigo e mestre o Sr. Araujo Por-

to-Alègre acaba de dar á estampa; e se ha títulos,

que esmagam as obras, ha também obras que real-

cam os titulos.* 
O poeta brasileiro, affeito aos sublimes soldo-

auios com a imponente natureza do seo paiz, en-

carou, semelhante ao condor dos, Andes, o sol da

gloria, e, sopesando o assumpto, sentio-se com o

preciso vigor para emprehendel-o.
Quem o tiver lido lhe terá feito ampla e cabal

justiça, e rendido a homenagem de sincera, adnn-

ração ante aquelle descommunal talento, aquela

mágica linguagem, que metamorphosea nonadas

em bellissimas imagens, que pinta com a palavra
como o photographo com a luz, arrebata-nos^re-

gião das trevas deslumbrados pelas tetncas ™oes

desse nefando passado, onde revolutam monstros,

coino Nero, ignóbeis vermes como Tigeimo.
Obras, como esta, illustram os remados dos prm

cipes, que protegem seos auctores, e honram

academias, que em seo grêmio as contemplam.
Kio de Janeiro. . . .

Conego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pmhetro
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Maio 1—1300. A esquadra de Pedro Alvares Cabral
deixa as agoas brasileiras e segue em sua derrota para uCabo da Boa-Esperança.

Pw)uv_o- çov .nta-v&o.—Um homem de Paraty que
aqui se achava, excessivamente influído pelo en-
trudo, sobe ao sótão de uma casa térrea, afim de
molhar uma moça; esta, não achando outro meio
de evital-o, desce ás carreiras para a rua, emquan-
to elle, sempre impellido pelo seu fanatismo, quer
continuar a perseguil-a; mas, ao assentar o peno
primeiro degráo da escada, que era em demasia
estreita e escura, e além disso já estava muito mo-
lhada, escorrega e precipita-se, batendo com o era-
neo no patamar, do que resultou uma commoção
cerebral, que no infeliz oceasionou a morte d'ahi
á poucas horas.

Angra dos Reis.
* * *

> ¦ ¦ ..- '::- ': .< .' . ¦--.*• ¦ -J"{--Maio 3.—-1710., D. Lourenço d Almeida, 35° governa-dor geral do estado do Brasil, toma posse do governo e o
exerce até 14 de Outubro de 1711.

N'UM ÁLBUM.

Ah! não penses que o peito do vate
É cratera de eterno volcâo,
Que essas horas da vida são flores
Que não pendem, não morrem no chão.
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Ah! não penses que o lume em seus olhos
É planeta de eterno brilhar,
Que em uns olhos não pôde uma lagrima
Vir o brilho celeste empanar.

Ah! não penses que a eterna harmonia

Que á uns lábios formosa baixou,
Será sempre suave, divina,
Como aquella que em Deos se creou.

Semideos, entre a terra e os céos,
Duplo fado lhe deve tocar:
Um sorriso no amor, na esperança,
Desenganos por onde passar.

Rio de Janeiro.

Araújo Porto-Alegre

Maio 4.-1740. Alvará dando providencias contra
' malefícios feitos nas baunilhas pelos droguistas.

OS

Mo i mwV.-Na .historia do Brasil por Southey»
le-se a nota abaixo, relativameute á fazenda de

Garcia Ávila nas terras baixas da bania de Fatua-

para, e do rio Jacuipe, provincia da Bahia, a qual
nota foi por elle extrahida de noticias mcmuscn-

ptas sobre o nosso paiz.
«Duas prodigiosas serpentes infestavam esta a-

zenda de creação. O feitor matou uma e achou-me
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no ventre noventa e três leitões, que pezavam jun-
tos oito arrobas!»

Aqui ha leitões de mais!

Maio 5.-**1808. Decreto creando na corte do Rio de Ja
neiro a Real Academia de Guardas Marinhas.

'A "A '. ;;.A:A ¦'-' i-, '.;.-- ..\-.-¦ A .:.-..'¦' .¦ .
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Bahia.

Charada.

Das regiões brasileiras
Sou quadrúpede animal. SS;
Lá mesmo encontrar-me-has,
Mas no reino vegetal. * á

Conceito.

Meu todo ainda pertence
i historia natural*
No Brasil ave—das cores,
Na bellesa sem igual.

Dr. Valle Júnior.

Maio 6.—1826. Primeira reunião da assembléa gerallegislativa do Brazil.

"\

\k%çokvla cunosa.—-Debaixo deste titulo refere o
Progresso, folha de Pindamonhongaba, o seguinte:
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«Consta ter sido encontrada em umas excava-

ções que fez o -Sr. Boas-Novas, para a construc-

cão de uma casa em sua chácara, uma panella de

barro de fôrma grosseira e já quasi petrificada,
contendo uma porção de moedas de ouro e cobre,

de modelo anüquissimo; e beni assim algumas pe-
dras de varias cores, parecendo serem de valor.»,

Uim t* __*7ka PrinciDia a governar o Rio-Negro o cor

IUU11 v.sri*,*f **¦-*—?¦¦ *± . *

oovernador por nomeação regia

O» w«A-El» 1857 foi João. Pereira preso na

cadeia da villa de Benevente por crime de fenmen-

tos leves, e tem passado sem comer, nem beber,

e somente deitado. Ha poucos dias o carcereiro

foi pedir ao delegado de policia para examinara

mandmga, porque sem duvida algum patua ou ta-
' 

lisman é que o fazia chegar a esse resultado de

abstinência absoluta.
Avista deste facto, cuja veracidade authentica-

mos, podemos ir acreditando nas revelações, que
nos fizeram, das abstinencias observadas pelos an-

tigos, e daquellas que nos hão conservado as on a

tanto acadêmicas, como periódicas. O pátria cm

Hermolans falia de uma mulher, que passava vinte

e mesmo trinU dias sem comer. Falia tambem^e
un. homem que só viveo de ar durante 40 annos

0 melancólico Alberto o Grande esteve sete st-
i
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manas sem tomar outra cousa senão água de
dous em dous dias. Uma rapariga de Sorbone le-
vou, sob o testemunho de Jacques Silvius, duram
te tres annos inteiros, a vida mais sadia e tran-
quilla, sem comer e sem beber. João Bocatius cita
o facto de uma mulher alleman, que no espaço de
trinta annos absteve-se de toda a espécie de nu-
trição. A filha de um alcaide palatino viveo sete
annos sem comer, e sem beber. Joubert falia de
uma filha de Spira que guardou durante tres annos
a mais severa abstinência, e que tornou depois a
tomar o uso dos alimentos. O abbade de Ursperg
refere, que uma moça não tomou nutrição alguma
no espaço de 2 % annos. Nicolit de Pallet esteve
cinco semanas absolutamente sem comer nem*

beber. Além destes, muitos fa.ctos idênticos vem
consignados no Jornal dos Sábios de março de
1688, no Jornal de Inglaterra de 1742, no Merca-
rio de 1722, no Transact Philos de 1720, e em
outras muitas obras.

Espirito-Santo.

O Observador.

Maio 8.—1658. Decreto nomeando a Dioço Gomes Car-neiro chronista da America com áOO^OOO* de ordenado.

'*J^

9\uuomiuo uolaw\ —Manoel Francisco Ransel, la-
vrádor, de 55 annos de idade, morador no Carvão,
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cego a 29 annos, passando uma noite sem dor-
mir a ouvir uma moça cantar, voltou para casa

pela madrugada, e sentindo um grande prurido
no olho esquerdo, tendo cocado bastante, prin-
cipiou desde logo a ver tudo.

Actualmente acha-se com a vista muito apura-
da vendo os objectos mais tênues, como linha
fina, e a vista tem grande apuro, principalmente
para o discernimento das cores, vendo o que é
branco de alvura deslumbrante e o que é preto de
espantosa escuridão.

Campos.

Maio 9.-1679. D. Manoel Lobo, governador nomeado
para a capitania do Rio de Janeiro, torna, posse do seo
novo cargo.

.-".!.

Ouftu -Engenhos de' assuear e fabricas.-O
quadro da lavoura e industria d'essa província, re-
lativamente ainda acanhada pelas causas que todos
sabem, não é todavia tão pequeno que desanime.
Em 1859 existiam 475 engenhos de moer canna,
tendo os principaes força para 4500 pães de assu-
car, e d'ahi descendo até 2000, decrescendo d'este
até 800 e 200.

Em 1856 a 1857, em que a safra foi mais avul-
tada e sem exemplo subio a 1,595,555 arroteel8
libras, que importaram no valor de 4,007:184/87 *
réis, de que se deduziram como direitos para ala-

16
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zenda 142,128/000. Em 1857 a 1858 foi de 1,469,533
.arrobas e 26 libras, ou 3,850:775/326 réis, e#
direitos 137,229/545.

Em 1860 a 1861 foi de 1,203,184 arrobas e 31
libras, ou 2,429:056/779 réis (valor total) e de di-
reitos 85,143/732 réis.

Quanto ao algodão, em 10 mezes do exereieio
de 1861 a 1862 importou em 240,038 arrobas e 16
libras, ou perto de dous mil contos, e de direitos
95 e tantos contos.

Estes dados são extrahidos do relatório da pre-sidencia em 1862.
Ha disseminadas na provincia 59 fabricas de dis-

tillar aguardente (até Marçtfde 1859) sendo a mais
importante a da Boca da Caixa de Felix da Gosta
Moraes que distilla annualmente 51,000 canadas.
Haviam até a mesma data 19 fabricas de óleo de
ricinoe azeite de mamona, sendo que as duas de
ricino do Penedo produzem—uma 4,000 canadas
de óleo, e outra 2,500, e das de mamona a mais
importante é de Araújo e Irmãos (Penedo) que fa-
briea annualmente 15,000 canadas. Alem d'essas
iabricas ha disseminadas por toda a provincia 159
prensas de fazer azeite, cada uma produzindo de
menos 300 canadas para baixo, computando o todo
de cerca de 9,600 canadas por anno. A unidadeda canada é a do Rio de Janeiro.—Na cidade do Penedo acham-se montadas duasfabricas de pilar arroz, pertencentes a Araújo e

Companhia, 
a Araújo e Irmãos, e outra a Fer-

J§ «landes Pinheiro (chefe de estado da G. N.): a dos
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nrimeiros é estabelecida no lugar denominado—
Uocheira—'à margem do rio S. Francisco: O niaehi-
nismo a vapor de alta pressão e força de 10 ca-
yallos move ao mesmo tempo um moinho para la-
linha de milho e arroz, uma machina de descoro-
car algodão, uma serraria e uma padaria.

Recife—1^63.

Dr. Olímpio Eusebio de Arroxelías Calmo.

Maio 10.—1789. É preso na Ilha das Cobras, no Rio
de Janeiro, e entregue á justiça o alferes Joaquim José
da Silva Xavier-o Tira-Dentes.

MactoVxo.—O Sr. coronel João Lucíano de Souza
Guerra Araújo Godinho assentou praça de cadete
em 8 de Julho de 1788, tendo de idade 29 annos:
conta hoje por conseguinte 108 para 109 annos.
Em 1808 ia tinha sido condecorado com o habito
de Christo e gozava da mesma patente que Hoje
tem: ainda não foi reformado, está portanto em
disponibilidade, e pôde á qualquer hora ser chama-
do á serviço pelo governo.

Nao vão pensar'que o Sr, coronel João Lucíano
é um velho doente e decrépito, não; este nosso
comprovinciano. goza ainda de todas as suas facul-
dades intellectuaes; tem a mesma vivacidade dos
annos de sua mocidade e monta tão bem a cavai -

lo, e com tanta segurança, que não ha muito vi-
ram-nd conservar-se firme nos arreios em quanto
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o fogoso ginete, sobre que cavalgava, espantado
de um encontro, rodava rapidamente sobre os pés.

Minas-Geraes.

Maio 11—1808. Decreto creando o Museo aNaçional
na Rio de Janeiro»

A TERRA DA CRUZ.

Ao mwt íimujo o Wtwnv. Dy. PaWicio Muvvva.

Terra bemdita,
E da cruz do Senhor teu nome seja!

S. Rita Duiiaio,

O luso nauta alquebrado
De luctar co'a tempestade
No seio da immensidade
Busca um anjo protector:

E esse anjo é—Maria,
Mãe de fé, e mãe de amor!

tV. A'-»-A' í

Eis as nuvens se adelgaçam
E desce luz respiendente,
E o mastro da náu ingente
Tem por elmo igneo clarão:

É a luz—luz de Maria,
Luz de eterna salvação!

Que bonança!., a tempestade
Ao longe soluça e morre...
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E a nau singrando corre
Por um mar alegre, azul!

Vem a noite;—os céos rutilam,
E refulge a cruz do sul!

E o outro dia risonho
Nasce a aurora... o sol desponta...
E distante... um vulto... aponta...
Que encanta o nauta e seduz:

—Terra!—soa; surge a terra;
E era a terra da Cruz!

Escriptas estas e outras poesias, que aqui se
encontram, para serem postas em musica, não

podiam exceder dos acanhados limites prescriptos
á este gênero de composição, em que todo o me-
rito consiste em dizer-se muito em poucas pala-
vras: é uma innovação para a reforma de nossas
modinhas, que peccam pela monotonia de seus
assumptos sempre eróticos.

Hio de Janeiro.

Joaquim Norberto de Souza e Silva.

' ' A A-VAVa
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Maio 12.-1798. Carta regia extinguindo o direetorio
dos índios na capitania do Amasonas.

k-auaiw.^-A secca, que durante dous annos affli-

gio a província da Bahia, obrigou muitos de seus
habitantes a emigrarem para as povoações limitro-
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phes da província de Minas. O município de Ja-
nuaria foi um dos que receberam maior quanti-
dade desses infelizes. Hoje as estações correm re-
gulares na Bahia, e muitos dos emigrados voltam
ás suas antigas habitações. Entretanto os que pas-
saram-se para a Januaria acham-se tão acommo-
dados na terra que os hospedou, tão seduzidos íi-
caram com a terra e com a gente, que não só fixa-
ram-se definitivamente no lugar, como tem attra-
hido muitos parentes e amigos.

A affluencia de gente da Bahia é tanta, escre-
ve-nos um amigo da Januaria, que a nossa cidade
conta hoje intra muros nada menos de sete mil
habitantes.

A cidade da Januaria está situada a meia légua
de distancia do Rio S. Francisco.

Maio U —1808. Decreto creando a contadoria de ma-rinha, a tabnca de pólvora, a imprensa réçia e uma juntade direcção da mesma offlcina tvpographica no Rio deJaneiro.

CHARADA.

Quem te não ama? És de Deos,
Na terra—imagem querida;
E—se nos faltas, que prantos,
Que magoas enluta a vida!...

Se penso triste, abatida,
7
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Se sinto amarga afflicção.
Eis em ti fixada a vista,
De pranto turvada então. 1

Conceito.

Quantos

¦'

¦¦¦>¦¦¦

crimes originas,
Quando em vicio degeneras!
Quanto pranto, quanta dor,
Quantas maguas tu nos geras.

; 

¦*

Cegas aos tristes mortaes,
Aos pés abysmo lhes cavas,
E derramas em torrentes,
No peito incendidas. lavas.

Mas, assim—qual o vivente
Que te não ama uma vez?..
Que não te affague" em transportes,
Que não se curve a teos pés?!..

Guimarães.
D. Maria Firmina dos Reis

Maio 14.-1880. Fallece repentinamente, quando ps-seiava no Jardim Botânico do Riorde Janeiro, o distineto
monsenhor J. de S. A Pizarro de Araújo, auetor das
Memórias históricas do Rio de Janeiro.

O ijmmmo Wtt&ewauU çtvulUUv.—-Manoel Corrêa,
homem da plebe, foi o primeiro que em 1719 ven-
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do-se em S. Paulo, sua pátria, opprimido deindi-
gencia, penetrou os sertões em demanda dos gen-tios, que, aterrados com o estrondo das armas
compravam a vida á preço da liberdade.

Grande foi a presa dos índios, os quaes forão
vendidos com lucros não pequenos.

Appareceu apenas com dez oitavas de ouro, quenesse tempo valião 1#500.
Foi esta pequena porção de oiro consagrada a

N. S. do ÍHlarda villa de Sorocaba, na comarca
de S. Paulo, a qual, unida a maior quantidade, foi
destinada para uma coroa, que devia ser offereci-
da, como foi, á mesma Senhora.

' 'AA:'."y",A'AAy

Maio 1 o --1594. Torna ao Maranhão o capitão francezHitault, e da principio a unia pequena colônia.
. 

¦ -

y ¦ y .'ÇnWnol fa, Mação.—A resolução regia de 23 de
Agosto de 1811 creou nesta província do Maranhão
o tribunal da relação, cujo primeiro regimento foi
de |13 de Março de 1812, mandado executar porcarta regia de 19 de Junho de 1813, e reformado
em 1833.

O seu primeiro chanceller foi Antônio Rodrigues
Velloso de Oliveira, que tomou posse a 4 de No-
vembro do referido anno de 1813.

De então para cá tem tido a relação desta pro-vincia 77 desembargadores, não se comprehen-dendo neste numero aquelles que, sendo nomea-
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dos, i*ão chegaram a tomar posse, por serem re-
movidos para outras províncias.

Destes tomaram posse pessoalmente 71, e por
procuração 6; «

O decreto de % -de Março de 1864 nomeou o ul-
timo desembargador, que é o distincto magistrado
Sr. João Baptista Gonçalves Campos, que ainda
não tomou assento.

A exactidão destes dados não pôde soffrer a
menor duvida, por serem elles extrahidos de um
completo trabalho de pessoa competentemente au-
ctorisada.

Maranhão—1864.
Euclydes Faria.

Maio 16.-1736. Carta regia mandando estabelecer no
Pará o estanque de sabão A
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luàVo- .m ¥tawia.—Em Io de Dezembro de 1612
sahirão do Maranhão Bacilly, general-francez, e
o Padre Cláudio Abbeville com 6 gentios, á titulo
d'embaixadores ao rei de França. Chegarão ao
Havre de Graça em 16 de Maio de 1613, e forão
recebidos com. muita solejmiidade, cantando-se
Te-Deum. Frei Archangelo de Penobroh, commis-
sario dos Capuchinhos, sahio logo fora da cidade
com mais de cem frades a receber os indios, que
eondusidos em procissão ao convento fiserão con-

ÍT
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correr tanto povo, que com difficuldade se poude
entrar na igreja.

Passados 2 dias morrerão 3 índios, já baptisados
com os nomes de Francisco, Thiago, e Antônio.

Os outros três, de que forão padrinhos o rei e a
rainha, se chamarão Luiz Maria, Luiz Henrique e
Luiz de S. João. "

Maio 17.-4690. Luiz Cezar de Meneses toma posse
do governo da capitania do Rio de .laneiro
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PENSAMENTOS VAGOS.

Cidade! o que és, o que vales,
Se em ti sô vejo males,
E chimerica illuzão?!
És o cofre dos enganos,
E dos prazeres mundanos,
Envoltos em confusão.

» ' *'-'<¦ "*C\ 'V *
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És dos vícios lodaçal,
Origem de todo o mal,
Dos jovens a perdição....
Em ti só vejo desgraças;
Em tuas ruas e praças
Plantada a devassidão.

Só vejo grandes Senhores,
E muitos bajuladores,
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E tantos faltos de pão!...
Desde o berço treme a virgem
Por essa louca vertigem,
Dos homens a seducção.

E conductas desregradas,
Grandezas exageradas
Dos grandes, que são pequenos.... •

Que servem orgulho, nobrezas'?
Que valor tem as riquezas,
Se ísual todos morremos?.,.
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Não somos do mesmo barro,
Correndo no mesmo carro
No caminho da existência?
E n'elle sempre guiados,
Felizes ou castigados
Pell grande omnipotencia?...

Cidade, eu te aborreço!
E d-outra vida careço,
Que seja mais innocente...
Onde não haja traição,—
Essu vil adulação,—
Onde eu viva independente...

Onde não seja precizo
Calcar os degráos que piso,
D'esses vastos casarões...
Em que se abriga a nobreza,
E se escarnece a pobreza,

i
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Quando não ha eleições!

Eu te aborreço, repito;
E quero ser um proscripto
Para bem longe viver!—
E não mais ouvir as fallas,
Que se gastam nessas salas \
Que só ricos podem ter.

<•¦' 
¦

Antes viver nas selvas,
Por tapetes tendo as relvas,
E por leito o duro chão,—
Por edifício as palmeiras,
Por lençóes as pindobeiras,
Por amigo um fiel cão»

"X}Xz
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Onde vegetão boninas,
Onde trina o rouxinol,—
Entre vários passarinhos,—
Das arvores nos seus raminhos
A verem nascer o sol.

m

Lá, onde corre uma fonte,
Que se despenha d'um monte,
Por entre verdes palmares.
Onde os ligeiros veados,
Calcando as relvas dos prados,
Passeiam vendo os luares:—

' * 7 ' - ,
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I Onde á briza passageira
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Vergueia altiva palmeira,
Coberta do tracuá;—
E Outros ramos se abração
Por sipós, que os entrelação,
Da fructa maracujá.

Eu encontro mais prazeres,
E mais vida n'esses seres,
Mais constância, e mais firmeza.
Tudo respira innocencia
N'esse viver de indolência,
Que protege a Natureza!

Se por acazo um gemido,
Que parece entristecido,
Vem os bosques dispertar,—
É a innocente.rolinha,
Sot>re um ramo sósinha,
Suas irmãs á chamar!

E vivem tão innocentes,
N'esses lugares dormentes,
N'essa vasta solidão,
Onde o pintor se extasia,
E tem mais força a poesia
Nascida do coração.

Onde o som do campanário,
Constante no seu fadario,
Não lamenta quem finou;
Onde se vê no entanto



A ,AiA,A f 'A A-iA: ' 
......'..' ¦-¦ -.A- ¦.''-'.¦.'-.«,-¦ ¦'."' -.A--*. •'¦_" :

*¦

A'»A\A'' ¦, ¦; XA-. A . ¦'.' ' ' yA-AxXitxX AA-AAy'':' -• A ¦ A* ^'- ¦'. -" ' A.',"' '

AAA.AA 
' A'AA .A- A >-*-v..AA,A AA'i í'-A-, A.y.. . ¦• 'A-A A'A-': A;.:-.; A-

A* ;A:y; 
'• '.'"'.••'• .'" . -, " A.Ay
**' '' AA' 

";. 
.' 

' ' -A.A. . ".,• 
..'.",•¦ A ''

¦

X:...'¦¦¦!.!':•;.. . ¦¦ . ¦» ¦-...¦¦ ' AA ¦¦' -.y '¦'¦'¦¦¦ ¦"

y ,' y ,"
' A^/y-v

''* 
^A??^

:••"¦¦¦'.¦".-''.. •¦-¦'¦- -t ¦.-','¦„•¦<
.',.¦'...» ".:¦.¦'.. ' . 

¦ ¦..¦¦.¦¦-. 
, , , ,:-..-.¦

y."'. lVa.í-A'A'..; Ai ;a. a 
' 

y. - ¦' -.' 
'¦¦ '-¦-¦ 'y 

.A AAAAyyy-'

•' * '' ' 
,';.è,

¦ 
.

134

pranto,
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Das arvores correr o
Que a madrugada orvalhou.
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Quero, sim, n'esse desterro,
Longe dos vicios do erro,
Minha vida terminar!...
E na relva verdejante,
Que pisei com passo errante,
Os meus restos descansar...

XV

Maranhão—1863.
": ¦ A .: ¦ •¦ .A

José Maria Bülio júnior.

¦

Maio 18 —181S. Alvará do Principe Regente ordenando
a creação da villa Real d'Areia, ria provinciana Parahiba.

- 
' 

' '* '

AT» 
• * f ; ,<•*

-
.>:A ¦.'¦¦. ¦'¦...'.¦' ¦'¦'¦

Comifauvcias.—O Marechal de Campo D. Francis-
co de Sousa, governador e capitão general interi-
no de Pernambuco, tomou posse em 11 dé Janeiro
de 1721, dia em que falleceo o seu antecessor, e
deixou a administração em 11 de Janeiro de 1722,
em que chegou o seu successor.

Maio 19.—1670. Decreto ordenando, que os sentencia-
dos a degredo sejào remettidos para o Maranhão, embora
o lenhão sido para outras partes.
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Sou pequeno animal,
E também fino tecido.
Ai! a cobra e a garça
Fazem-me andar escondido.
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Naturalistas abalisados
Tém por mim muitos cuidados.
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São Bento.
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.íoão Miguel da Cruz.
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Maio 20.—1854. Decreto declarando, que os ofticiaes
da Guarda Nacional desde o posto de capitão podem pas-
sar procuração.

'*-' '„' ¦''/ " 
i

¦

Pnu_V\>Vo _í fim -.Vwso-.-—0 palácio da exposição
publica, que pertence hoje á Escola Central no Rio
de Janeiro, foi edificado sobre alicerces da Igreja
de S. Sebastião, antiga cathedral da Capital do
Brasil.

Maio 21.-1821. Decreto ordenando, que a ninguém
se tirasse coisa alguma contra sua vontade, quaesquer que
fossem as precisões do listado.

_, ,.-s«._^. _» ¦M.mmmm
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SONETO

Entregue á mais cruel melancolia,
Curtindo dores, maldizendo a sorte,
Mil vezes invoquei, Marilia, a morte,
Quando dos braços teus me despedia

Tristezas, afflicções, susto, agonia,
Dos males todos infernal cohorte
Com demorado, cora pungente eérte
Minha alma angustiada perseguia»

Ralado de saudade, e soffrimento
Da senda da razão eu me desligo,
Cahindo n'um penozo abatimento:

Ai, Marilia, ai, meu bem, perdido o sizo
Só supplicava a Deos nesse momento
Para meu lenitivo um teu sorrizo.

Alto-Mearini.

Raimundo José Ferreira WV\>\!S •
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Maio 22—1702. D. Sebastião Monteiro da Vide, 5?
arcebispo da Bahia, toma posse de sua diocese. Falle-
ceo em 7 de Outubro de 1722.

CVuqoÀiM uolaww.—No dia 5 de Fevereiro de 1741
forão sagrados D. José Botelho de Mattos, arcebis-
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po da Bahia, e D. Frei João da Cruz, bispo do Rio
de Janeiro.

Partirão ambos de Lisboa, em navios diíTeren-
tes, e chegando ambos ás suas dioceses em 3 de
Maio do mesmo anno, tomarão posse no dia se-
auinte. ,*, ... y-.'"' 
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Maio 23.-1838• Falleceo em S. Paulo o Dr. Gabriel
José Rodrigues dos Santos, um dos mais eloqüentes or-
gaos da câmara dos deputados.

V
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Txstomwí\\ios \>a\;iosos.—Ha edifícios, ha inomnnen-
tos que lembram em seos pórticos, em suas arca-
das, em suas columnas, ura passado de gloria: em
suas paredes escreve uma historia brilhante.

Cada florão, cada capitei, nos desperta uma
idéia.

A parede ennegrecida pela chuva e pelo tempo,
o pórtico escuro pelo bafo dos séculos, a columna
derrocada pela mão do tempo ou de Deos, o capi-
tel sem florões, o mame) cabido, tudo isso nos
falia dMm passado, de uma idade florescente, em
que. o edifício se vestio com as galas da arte.

E, se estudarmos o passado, se lermos a nisto-
ria d'esse monumento, poderemos descubrir na
sua origem, no livro de sua vida, um período de

gloria, de engrandecimento: poderemos encontrar
nas ruinas das abobadas, nas lendas das colum-
nas, na côr negra e triste das paredes, a narração

\%
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m factos brilhantes: è assim, se hk as êjpi)J3éàk
Homero e de Camões, ha também as épdpéâs

gráttiib e de üiárÜiòré.
de

T\io rfe Janeiro.
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Dr. Moreira d'Azevedo.
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Maio 24.—18Õ9. Fallece iia Bahia o Conde da
lòvernador e cápitâo-general daquella capitania.
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Ponte,

: '

O uumtw 1.— O primeiro bispo de São Paulo., D.
Bernardo Rodrigues Nogueira andou sempre de-
baixo da influencia do numero 7.

Tomou posse por procuração em 7 de Agosto de
1746, chegou á sua diocese em 7 de Dezembro do
mesmo anno, e falleceo em 7 de Novembro de
1748.

yy..-
* ¦¦';'?'

, . r.',.

¦

... KMaio 2/í —1638. N'este dia lancho os hollandeses gran-dé nailéro de bombardas déiitro da Babia, sem nénnum
proveito.

iUT! l.a »'»,•> ,«'.ivesMiiaçao »jmxi&.—Em 19 de Outubro, dia dé
S. Péârò de Alcântara, nome do Padroeiro de S.

¦ . * . •" ,M. I., em honra do fundador do império, o Sr. D.
Pedro I, â expensas do corpo do commercio deu-
se em 1826 uma recita grátis ás senhoras e cida-
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dãos maranhenses, comprada ao empresário do
theatro t[ni.o.

* * . ' ' ' .

Principiou-se o espectaculo por um elogio dra-
matico allusivp ao assumpto, intitulado—il grati-

__ ' . " í tu - *T -

dão do Brazil—em cuja scena estava figurado um
indio com proporções de gigante, representando
allegoricamente o império, ó qual, rasgando o peito
por um movimento mechanico, deixou vêr o Au-
gusto Retrato do Imperador. Esta peça que ainda
tive occasião de vêr, e que por muitos annos foi
guardada entre as preciosidades da decoração de
nosso theatro, era de um engenhoso trabalho feito
pelo machinista seenographo Sr. José Maria Alves,
sendo o pensamento e pintura do Sr. Antônio Rai-
mundo Braule. O Revd.° Padre José Antônio da

' .- y*.» ¦ C 
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Cruz Ferreira Tizinho fez á esse emblema o se-
i f f 
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SONETO

Do collossal Brazil prodigioso
Mostrou em scena artista peregrino,
Tendo um pé sobre o Prata cristalino
E o outro no Amazonas caudaloso.

Corre a adoral'-um povo numeroso,
Pareçendo-lhe ser ente divino;
Mas o Colosso brada:—eu não sou dino
Do vosso sacro culto respeitoso.

Essas adorações, que eu não aceito,
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Á um Ente pertencem mais s

Que eu adoro também, amo e respeito.
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agrado,

¦ 
. ...• Eil-o em meu coração enthronisado:

Nisto co'as mãos robustas rasga o peito,
E mostra n'elle Pedro retratado.

Maranhão.
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Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.
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M \io 26-1638. 0 príncipe Maurício de Nassau levam
tou o cerco de 40 dias. que tinha feito á Bahia.

Gowmo òx um AVa.—D. João Manoel de Menezes,
como governador e capitão-general de Goyaz,tomou
posse do governo em 25 de Fevereiro de 1800 e o
entregou no dia seguinte ao seo successor.

Como antigamente dão-se agora factos idênticos.

Maio 27.—1760. Decreto isentando de direitos a lavou-
ra do caffé, qne principiava a desenvolver-se no Pará e
Maranhão.

.

y

-4.-v_A.ivca a< wom..—A mor parte das viilas e ei-
dades de Minas-Geraes, antes de elevadas á essas

¦A - ¦> , '

cathegorias, erão conhecidas por outros nomes.
Uns por antepathicos, ou ridículos, explicam a
mudança; outros, não.

Barbaceria—era—Arraial da Igreja Nova.
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Pomba—era—Aldèa de S. Manoel.
Mar d'Hespanha—era—Kagado.
Leopoldina—era—Feij ão-crú.
Parahybuna--— era—Juiz de Fora.
Ouro-Preto—era-^-Villa-Rica.
Marianna—era—Carmo.
Queluz—era—Carijôs.
Pouso-Alegre—era—Mandú.
Jaguary—era—CamandocaiaV
Diamantina—era—Tijuco.
Christina—era—Espirito-Santo dos Comquibus.
Oliveira—era—Picada.

.1

Barbacena.

Padre José Joaquim Correia de Almeida

Maio 28.-1774. Fez entrada soletnne na sua diocese
o bispo do Rio de Janeiro D. José Joaquim Justiniano
Mascarenhas Castello-Rranco.

' -

EimmAMMA.
* .'

O Barão de Bacuri
Encontrou no seo brasão
Desarmado de unha e lingua
Um negrilssimo leão!
Disse á esposa: isto é comigo,
Quanto á lingua, que não lallo;

Quanto ás unhas, é lisonja
Do Rei d'Armas, e eu me calo.
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Maio 29.—1638. Solenine Te-Uemn na Bahia em acção
de graças pela victoria alcançada sobre os liollandezes'.

'.,-¦¦'.. ¦ 
¦

¦

Qum toúaW-No dia 37 de Npyembro de 1807
sahio de Lisboa para o Brasil a Família Real.

N'esse dia nasceo no Rip«I>ardo o Sr. Manoel de
Araujo Porto-Alegre, o distimcto architecto, que
tinha de construir a varanda para a córoaçao do
imperial neto do Principe Regente. ' :'''¦¦ m.
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Maio 30.—1796. Morre nó bispado d'Eivas, para onde
havia sido removido. D. Frei Diogo de Jesus Jardim, que
fora bispo de Pernambuco.
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~\ly 
-*u^u\n.—(Mimosa brasxhensis). Leguminosa. Ls-

pecie de sensitiva.
¦' 7' --'7'- -

Usos.—Arbusto semelhante á espongeira e de
'/'.', '.y- -'¦'¦¦'-

folhas miúdas, nascendo junto aos rios e logáres
alagadiços.

As folhas pisadas e fritas com azeite se empre-
gão nas escrophulas.

As folhas, somente pisadas, e applicadas sobre
as hérnias, as resolvem.

Hio de Janeiro,
Dr, Nicolau Joaquim Moreira.

Maio 31.—1765. Creaçâo da villa da Alhándra, na pro
vincia da Parahiba.
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| Vnmúmst imqVm no Rvcml.—A primeira escola de
gfammatica estabelecida no Brasil, foi creada, na
Bahia, em 1543.

A segunda escola, que se creou, foi de humani-
dades, nojjuja»~de 1554, em um collegio estabele-
cido nos campos de PiratiningaA

ibas -são devidas aos Missionários Jesuitas.

.*' -. -•'- 
'¦'-¦* 

.'¦¦'¦¦"¦ .- , 'Ã^v*'''"-'..'."'.-'.•'.'¦' •' -''"- -;"' " ¦" '¦';¦¦-'



.Aí A XX AA<AAí., . ,

" .'X. JUNHO

•

; ¦ < ,
. «Ar.íiíl

.'•' 
'"' ''

**—"Sq--C<5^- —

Junho i.—1699. Parte do Pará para Maranhão o go*vernador e capitão-general do estado Antônio d'Alhuqner-
(pie Coelho de Carvalho.'

Cifafa fa Pwwfa.—Na margem esquerda do rio
de S. Francisco, sete legoas acima de sua foz, está
collocada a cidade do Penedo, parte em uma pia-
nicie e parte em um rochedo acima que lhe em-
presta o nome.

Começou este lugar a ser povoado em 1555,
quando abi aportou o portuguez Duarte Coelho
Pereira, primeiro senhor e donatário de Pernam-
buco. Não consta dos assentos da câmara o tempo

. t

em que fora elevado á villa; o que ha unicamente
á respeito é uma nota achada nas memórias de
Duarte Coelho d'Albuquerque, segundo donatário
de Pernambuco, escriptas em Porto-Calvo no anno
de 1636; é a seguinte.

«Que en doze de abril deste próprio ano fue le-
vantada en villa con ei titulo dei Buen Successo
Ia poblacion de Puerto Calvo. Assi lo hizo tambien
con Ias poblaciones de Ia Laguna dei Sur y dei rio
San Franciico, Mamando villa de Ia Madalena a
Ia primeira, e de S. Francisco* a Ia segunda, dan-
do-los términos y junsdiciones conforme a los po-

4»
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deres y prèvilegios qüle tenia dei Rei para hazer
a que le pareciesse.»

Por esta nota se vê, que o nome, que primitiva-
mente teve o Penedo, foi o de Villa de S. Francis-
co. Em Março de 1637 foi elle occupado pelos hol-
landezes com uma bôa fortaleza, e foi restaurado
pelos portuguezes a 19 de Setembro de 1645, fi-
cando desde então na posse destes até a época da
nossa independência. Por alvará de 15 de Novem-
bro de 1815 se lhe deu um juiz de fora, e por lei
provincial de 1842 foi elevado á cathegoría de ei-
dade. Tem uma freguezia, cujo orago é o de N. S.
do Rosário. 7

Alem da matriz conta á cidade do Penedo mais
cinco igrejas, uma das quaes pertence á ordem rê-
guiar de S. Francisco, sob a invocação de Santa
Maria dos Anjos. Ha um hospital de caridade de-
nominado—de S. Gonçalo Gareia, creado por um
particular.

A instrucção está distribuída com duas cadeiras
de instrucção primaria, uma para o sexo masculi-
no e outra para o femenino, e uma cadeira de latim.
Já teve também as cadeiras de philosophia e de
francez, que foram concentradas na capital! 7

Ha nesta cidade uma feira em todos os domin-
gos, onde se reúnem mais de mil pessoas para ven-
der e comprar.

E de notar a grande tendência para a muzica
que manifestam os filhos do Penedo; raro é o pe-
nedense, que não saborêa os encantos dessa arte
divina e fanatisadora.
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Conta o Penedo entre seus filhos uni grande nu-
mero de médicos, padres e bacharéis. D'ali era
oriundo o finado Dr. Manoel Joaquim Fernandes de
Barros, que honrou o Brazil nas academias estran-
geiras com sua robusta intelligencia e vastíssimos
conhecimentos: o Sr. Ortila o cita em uma de suas
obras como autoridade respeitável nas sciencias na-
turaes. É também filho desta cidade o Dr. Francisco
lanado de Carvalho Moreira, um dos ornamentos
da diplomacia brazileira. Em regra os penedenses
são aptos para as lettras.

A penedense, ainda que tímida e acanhada, faz
a felicidade de seu esposo.

O povo penedense é por índole moderado, pru-
dente, obediente á lei e ás autoridades. Nota-se
na historia desta cidade não se ter dado ali o menor
signal de sedição, rebellião ou conspiração, razão
porque a tem alguns governos em seus actos offi-
ciaes denonominado—a pacifica cidade do Pene-
do;—e a assembléa provincial em 1842 a chamou
a leal e valerosa cidade do Penedo.

Conego'Ismael de Sena Ribeiro Nery,
natural do Penedo.
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Junho 2.—1728. Provisão do conselho ultramarino es-
tabelecendo 

* 
no Brasil o imposto de 4 % sobre o gado

vaccum.

Chabada.

A primeira poder tinha
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Do futuro predizer.
A segunda, corre, corre,
Até no mar se metter.

Conceito.

Vida dissoluta,
Cheia de perigo,
Vida trabalhosa
Má e sem abrigo.
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—1808. O. bispo da diocese do Rio de Janeiroe nomeado capellão-mór da Gasa-Real. •V" •. > '
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Híym <k b'ic\vo.—(Polygonum anti-hemorroidale)
Martius.Polygoneas.

Usos.—E diuretica e temperante quer interna
quer externamente em banhos, clysteres, ou co-
simentos, e empregadas nas gonorrheas, retenções
de urinas, e hemorrhoidas.

Emprega-se também na gota.
Seo sueco serve para clarificar os xaropes na

fabricação do assucar.

Rio de Janeiro.
¦

Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.

Juhho4. 1641. Morreoem Belém o capitão Pedro Teixeira, a quem muito deve o Pará.
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Guttvawx.—Abunda em a nova província do Ama-
zonas, onde depois de reduzido a massa é traba-
lhado em pães, e vendido para Matto-Grosso, e aos
bolivianos, que ali o vão buscar, e que fazem delle
grande uzo. Por este motivo tem este artigo dei-
xado de ser remettido para este mercado, d'onde
era exportado para as províncias do sul.

Este producto é preparado dos fructos da pau-
Unia sorbilis.

«•1
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Junho o a—1729. Nasceo na villa do Carmo, hoje ei
dade de Marianna, em Minas-Geraes o illustre poeta Clau
dio Manoel da Costa.

ÜM VOTO.

Se eu fora a fiòr querida, a flor mais bella
De quantas brilham no matiz, na gala:
Se o meu perfume fora mais suave
Qu'esse que a rosa no Oriente exhala:

Se em volta a mim os zephiros traidores
Sussurrando viessem bafejar-me,
E com molles blandicias, brandos mi mos
Tentassem da minha haste arrebatar-me:

*

Se o vario beija-flor tão feiticeiro,
Desprezando uma a uma as demais flores,
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Em meu virgineo, delicado seio
Depozesse seus beijos, seus amores:
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N'um vaso de esmeralda eu não quizéra
Os aposentos decorar brilhantes
Do soberbo Nababo de Golconda,
Que pisa em pérolas, topa nos diamantes.

Tão pouco eu cubiçára ornar o seio
Dessa joven britannica princeza,
Em quem o brilho do diadema augusto
Luz menos que os encantos da belleza.
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Pousar, Senhora, fora o meu desejo
Em vossa fronte tão serena e bella,
E vedar qu'em seu vôo o tempo rápido
A aza impura não ouse roçar nella.

* 
•

Como um raio da vossa formosura
Reflecteria em mim seu fogo santo!
Como a fragrancia dos çabellos vossos
Dera á minha fragrancia novo encanto!

Ahi, como vaidosa eu ostentara
Todo meu esplendor! E qual rainha
N'um throno d'ouro ousara disputar-me
Minha alta condição e a gloria minha?

Mas já que flor não sou appetecida
(Que o não consentem fados meus adversos)
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Não recuseis, Senhora, a flor silvestre
Qtíè o Bardo VOS óffrèeè nestes Versos.

¦ 'i .»¦ 
* 

; ¦

*

Lisboa.

Dr. Antônio Peregrino Maciel Monteiro.
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Junho 6.—1647. Decreto concedendo o titulo de leal á
cidade do Rio de .laneiro.
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Ptmuk \m^ma\.— Quando partio para Roma o
Sr. Arcebispo de Athenas, que por cinco annos
exerceu neste império o elevado cargo de inter-
núncio apostólico, S. M. o imperador, attendendo
aos serviços de S. Exc, houve por bem nomeal-o
grã-cruz da ordem de Christo, e ofíereceu-lhe um
álbum em que por seu próprio punho escreveram
S. M. o imperador alguns trechos de Silvio Pellico,
S. M. a imperatriz uma poesia italiana, e SS. AA.
imperiaes a conhecida canção do nosso distincto
poeta Gonçalves Dias:

«Minha terra tem palmeiras
«Onde canta o sabiá.»

¦ 

.

¦.

Junho 7.—1755. Carta de lei extinguindo as a
estabelecidas pelos Jesuítas.

Sulina ao rotulo.—O Padre Antônio Pereira do
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bouza Caldas, voltando de Roma, propôz a Frei
Antônio de Santa Ursula Rodo valho uma questãoimportante, que havia sido apresentada ao sacro

llegio, e sobre a qual divergiram as opiniões.
--Pois eu não a julgo diffieil, retorquio o prela-do: resolveria assim.
E patenteou idéias tão claras e eruditas sobre o

ponto, que o Padre Caldas, apresentando-lhe a
mão, disse:

—Deve-se coroar a cabeça a um tneotogo como
vossa reverendissima.

A 4 '. y .' ,.'.'.'..'.¦ . '¦¦¦¦• ¦¦ í ¦

• r ' ' •¦ . i
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Rio de Janeiro. w
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Dr. Moreira de Azevedo.
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Junho 8.^1854. Bulla do Santo Padre Pio IX confir-mando a creaçào do bispado do Ceará. '

jmtt. <k ^o.-Nasce espontaneamente nas fal-das da serra da Ibiapaba, e delia se extrahe excel-lente sebo, semelhante ao da vacca.
Esta arvore, denominada vulgarmente arvore'dosebo, cresce direita em fôrma pyramidal, faz pe-quena copa, e eleva-se no seu maior desenvolvi-memo a altura de 70 pés, com 10 de circumferen-cano tronco. A madeira, pela consistência e poucopeso que tem, suppõe.se que poderá ^

Cl3, 
COnSt,'UCção de «astros de navios, cujatoima toma no crescimento.

Coméca a injÉorar na estação secca, e de Janei-
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ro para Fevereiro cobre-se de pequenos fructos.
Logo que elles chegam á maturidade abrem-se
em duas grossas cascas, e deixam sahir um pe-
queno caroço de que se èxtrahe o sebo.

O processo da extracção é muito simples e fácil:
consiste em levar-se ao fogo aquelle caroço pisa-
do e reduzido a massa em sufficiente quantidade
de água; deixa-se esta a ferver por certo espaço,
e posta a esfriar era uma vasilha, sobrenada de-
pois a substancia na superfície, e coalhada é posta
*¦

em pães.
Vale ser tentada a cultura da arvore do sebo;

ella pôde tornar-se no futuro uma industria impor-
tante, como já é a cera de carnaúba.
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Junho 9.-1707. Sebastião de Castro e Caldas, vcomo
governador e capitào-general, toma posse do governo de
Pernambuco. A

¦¦ - : 
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Pem çt\o& VuaVos.-Sentado á popa de humilde
canoinha, movida brandamente pelo yacuman, vae
o indolente pescador apupando de quando em

quando com o rouco busio ua\a^, ou outra busi-
na com que imagina attrahir o peixe, da mesma
fôrma que o pastor dos Alpes attrahe o seu re-

banho.
O uso que ainda se faz desta busina, o empre-

go do fortíssimo fio de tucum adoptado de prefe-
rencia para as linhas de pesca e para a rede puça

30
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ou jararé, o uso de tinguijar os rios e dos gequis,
tudo foi adoptado dos índios.

Francisco Adolpho de Warnhagem.

Junho 10.—1824. »Proclamação de D. Pedro I annun-
ciando que estava prestes a sahif de Lisboa uma esquadra
contra o Brasil.

¦XI

CHARADA.
.* '•

Sào Bento

'¦¦ :-fl
'¦ X :' XX-PX. A-'
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Eu sou um pequeno arbusto
Bastante medicinal
O que tiver caridade.
Ha-de usar deste signal.

;«S 
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CONCEITO.

Sou ré de grande delicto:
Talvez não tenha perdão:
Embora; serei contente,
Acabando na prizão.

i ««•. i .

.? .:*.¦ A- 
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•

João Miguel da Cruz.

Junho 11.-1716. O tenente-general Josó Velho de Ase-vedo assume o governo da capitania do Gram-Pará.

Wis ta^oslo* tro vim só àW.— D. João VI dizia, que
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tinha tido no Rio de Janeiro dois desgostos em 26
de Maio de 1812—a morte do Infante de Hespanha
D. Pedro Carlos, casado com a filha do mesmo mo-
narcha, e o fatal armistício entre o Brasil e Buo-
nos-Ay res.

Junho 12. -1717. Dom José Delgarle, 3° bispo do Ma*
ranhão, faz sua entrada solemnena cidade de S. Luiz.

Govp« çmiuúm^U.-—Goyaz, que exportou tanto
ouro, que pôde dizer-se uma vasta e inexgotavel
mina de metaes preciosos, é hoje uma das mais
pobres províncias do império.

O producto dos (pintos, que se conta por cente-
nas de arrobas, dá apenas idéia de sua grandeza
passada, mas ephemera.

Um sábio naturalista, que viajou por Goyaz, dos
mais conscienciosos que tem vindo ao nosso paiz,
Mr. de Saint Hilaire, diz com razão.

«Minas de ouro descubertas por alguns homens
audaciosos e emprehendedores, uma multidão de
aventureiros precipitando-se sobre as riquezas exa-
geradamente annunciadas, uma sociedade que se
fôrma no meio de todos os crimes, que adquire ha-
bitos de ordem sob o rigor do despotismo militar,
cujos costumes são adoçados pela influencia do
clima e de uma molle ociosidade, alguns instantes
de esplendor e de prodigalidade, ruinas, e uma
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triste decadência, tal é, em poucas palavras, ahis-
toria 4a provincia de Goyaz.»

ftio de Janeiro.

Dr. J. M. P. de Alencastre,

y

JüiNho 13 —1667. Toma posse da administração do
Brasil o 3o vice-rei Alexandre de Souza Freire.

PtVucyp- KíoI.—A nau deste nome foi construída
na Bahia e lançada ao mar em 12 de setembro de
1805.

No dia 28 de Janeiro de 1808 entrou na Bahia
conduzindo o Príncipe Real, depois D. João VI.

J ün no .—14. 1857. Inauguração no Hoüpicio de Ped ro
II da estatua do seo fundador o conselheiro José Glemen-
te Pereira,

Ptdta àa takUúva.—Paquetá é formosa ilha, na
bahia do Rio de Janeiro, com meia légua de exten-
são; em suas proximidades existem três parceis
conhecidos por Frade, Flexas e Coqueiro. Ei-Rei
D. João VI gostava tanto deste logar, que lá se de-
morava ás vezes por muitos mezes.

Do lado oriental da ilha ha uma pedra oval com
fôrma de um rosto visto de perfil, tendo o quer
que seja sobre o alto, que de certa distancia figura



uma cabelleira a Luiz X.IV, pelo que é chamada-
a pedra da cabelieira.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.

Junho 15.—1808. É elevadaá primasiadcCapella-Real
a igreja de N. S. do Carmo.

Co'iwc*ifawcui% xui roovU.—Frei Antônio Rodovalho
e Monte Alverne illustraram o convento de Santo
Antônio da Corte.

Oradores sagrados ambos falleeeram em dois de
Dezembro, aquehe em 1817 e este em 1859.

Junho 16.—-1556. Naufragou em viagem da Bahia para
Lisboa a nau, onde hia o primeiro bispo do Brasil D.
Pedro Fernandes Sardinha.

I-AHAHOLA,

O Uv\^Kvàuá,

O nosso Brasil fecundo
É também, de mais a mais,
Entre os paizes do mundo
O paiz dos animaes.
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E nem-um tão exquisito,
Na bixaria de cá,
É conhecido ou descripto
Como o tal tamanduá.

Resupino elle abre os braços
Se acontece te encontrar,
E traidor nos seos abraços
É capaz de te matar.

É dos homens arremedo
Este fero irracional,
Quando assim mostra-se tredo,
E propenso para o mal.

... .as

Entre pessoas amigas
Commummente se achará
Desleal papa-formigas,
Humano tamanduá.

i 
'.

A similhança é patente,
E differe do homem só,
Alem de unhas, em ter dente,
Dente que morde sem dó.

Barbacena.

Padre José Joaquim Correia de Almeida.

%



m
Junho 17.—1835. As câmaras legislativas pmbléa geral procedem á eleição do Io regente do i

assem
mperio.

¦i

Coiudàeuda ua atração.—O conego Januário da
Cunha Barbosa foi deportado para a França porinfluencia do ministro José Bonifácio.

Quando aquelle voltava encontrou-se no oceano
com este, que hia deportado também para a França.

y

K
Junho 18.—1657. O Mestre de campo general Fran-cisco ftarreto de Menezes toma posse, na Bahia, do go-verno doxBrasil.

--.: \ ...¦' V

Alagoas. — Pau brasil.—É uma das províncias do
império em que mais abundou o tão procurado
lenho, que côm seu nome baptisou o Estado mais
vasto d'America. De feito entre as riquezas vege-
taes da província o pau brasil, precioso a todos os
respeitos, occupou lugar distineto. D'elle foi ex-
cessivamente pródiga outi^ora a natureza no ala-
goano solo, e actualmente se acha exhausto, pelo
fogo e machado do proprietário e pela especula-
ção e cobiça do maldito contrabandista! O pau
brasil especialmente parece ter sido votado á exe-
cração!

Que é d'aquellas espessas e pasmosas mattas da
rubra madeira, que ornavam os vastos campos de
São Miguel e Coruripe ao sul da província, onde
mais que em outra qualquer parte brotava do uber-
rimo terreno o vermelho lenho que tanta influen-
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cia teve nos destinos do paiz da Sahtá-Grui., que
fez até esquecer e mudar o primitivo titulo, com
que ufana e agradecida se orgulhava a immensa
terra de Cabral? Onde estão, em que logar se acham
os bosques da famosa ibirapitanga?....

—Tempo virá, exclama com justa indignação o
irttelligente Dr. Dias de Moura; tempo virá em que
nem mesmo poderemos mostrar a nossos netos um
pedacinho d'essa preciosa madeira, cuja tinta por
sua ignea côr deu nome á nossa terra. Instigados
pelo demônio da avidez e cobiça, ignóbeis trafi-
cantes, não contentes de o cortarem, foram ainda
arrancar das profundezas da terra até ás mais dei-
gadas raizes, como se temessem ver ressuscitar
ou revicejar a arvore

Parece que houve entre elles um maldito pacto
para essa obra de destruição e anàjuillamento, e
creio qae assim como desappareceram da super-
ficie do globo todos os indivíduos pertencentes ao
gênero e espécie dos megctiherions, mastodontes
e outros fosseis zoológicos, assim também perde-
remos até as sementes dessas valiosas arvores tão
cobiçadas pelos europêos!

É uma verdade bem dura de ser dita por nós
brasileiros! Tanto, desgraçadamente, pôde a sede
do ganho, o ardor da insaciável cobiça!

Hoje a provincia talvez apenas possa apontar ao
estrangeiro o logar, onde outr'ora tanto abundou
a purpurea e benéfica madeira....

Recife-1863.
Dr. Olímpio Eusebio de Arroxellas Galvcw.
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Junho 19;—1760. Carta regia approvando a vigararia
geral do Rio-Negro, eriada pelo bispo do Pará, 1). Frei
Miguel de Bulhões.

Meiçancos.—Ilhota da provincia do Rio de Janei-
ro defronte da costa do districto de Parati.

Jaz despovoada, e deve o nome, que tem, á grau-
de quantidade de maçaricos, que ali encontraram
os primeiros exploradores.

¦ , 
¦¦

»» ,

• y

Junho 20.—1851. Embarcou na corte o Conde de Ca-
xias para a provincia do Rio Grande do Sul, onde foi
tomar o commando do exercito nacional.

Charada.

O que faz o fazendeiro
Ao paciente animal?
Símbolo fui da paciência
No mundo não houve igual.

i •
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Conceito.

Unindo—porto—ao meu nome
Ilha Toscana serei;
Ao grande Napoleão
Jánomeu seio azylei.

Maranhão.

D. Antonia Senhorinha Carneiro Belford Rego.

St
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Junho 21.-1817. Falleceo no Rio de Janeiro o conde dnBarca.
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E,squttdm ^vanetrn uaWkct dt Ftvixttudo.-—A esqua-
dra franceza,que sahio de Caucalle em 19 de Março
de 1612 com destino á conquista do Maranhão,
chegou em 24 de Junho á Ilha de Fernando, e ahi
achou um portuguez e 18 tapuios.

Os Missionários Capuchinhos, que ahi vinham,
levantaram uma capella, onde celebraram missa,'
instruíram os índios nas doutrinas da Religião,'
baptisaram alguns e casaram dois. Receberam os
padres d'estes índios noticias da ilha do Maranhão.

Junho 22.-1802. Decreto prohineraesodarsesmarias.
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O PESCADOR DO LAGO.
y

impomo Wuma ndfa dt çamio toe roarçtm das
Wqôas dt Ilaíçú.

Serenou-se a tempestade,
Brilha o céo; doce bonança
Renasce como a esperança
N'um peito cheio d'amor;
Mas o lago inda se agita,'
Treme ainda com furor.

Eia ao lago! A amante dorme,
Mas não dorme o pescador.
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Pensa que agora repousa
Em seu leito a sua bella,
Mais pura que branca estrella,
Mais casta que meiga flor!
E que não dorme em seu peito
Coração que é todo amor:

Eis o lago!—Assim pensando
Lança a rede o pescador.

Porem a rede recolhe...
Ai delle! A rede transporta
A sua amante já morta,
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Qual murcha e já secca flor!
Sem luz seus olhos tão bellos,
Tão bella a face sem côr!

Corre ao lago!—E lá no fundo
Busca a morte o pescador.

Cahe a noite!—As ondas fremem
E pia a ave marinha;
Concavo tronco Caminha,
Do vento entregue ao furor,
E então para os mortos brilha
Da triste lua o pallor.

Eis o lago!—E sobre a margem
Jaz sem vida o pescador.

itaipu. Ê'y ¦¦'''' *' ;''7:|ií
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Joaquim Norberto de Souza e Silva.
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Junho 23.—1718. 0 governador e capitão-general dePernambuco Manoel de Souza toma posse da 
"sua 

admi-nistração.

Otdens \umov\ftcas.—A ordem imperial da Rosa foi
a ultima ordem honorífica,que se creou no impe-
rio. Data de 1829. A de Christo é religiosa, a de
Aviz guerreira,.a da Rosa poética, a do Cruzeiro
sublime, a de Pedro I mysteriosa

Rio de Joneiro.
• * *
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Junho 24.-1822. Os bahianos reunidos na villa da Ca-choeira acclamárão o piincipe D. Pedro regente do impeno. -¦•"
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;ONETO ACRÒSTICO

d fcxma. Swa. do Ittro. St. Br. Àdnano A\m de
Lima GoídWio.

(No dia dos seus annos.)

iais encantos, do que no peito geras
^ quem de um riso teu, fagueira, dotas,"e alados bardos não encerram notas

a exprimir canções sinceras.>lleitas

m

j y •
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anejas força tal que, se quizéraswmprehénder conversões, traçar derrotas,
ternos tornáras míseros idiotas,
O mais bárbaro atheu christão fizéras.
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Wespeito-a, pois que em mim se pronuncia!
üo vate ao estro, que jamais se apura
^nspiraste outra vez a poesia.

louvores ao Poder, qu'em ti fulgura!
ffionra ao nobre paiz, qu'em feliz dia
O berço deu-te, divinal feitura.

Bahia -1861.
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;." ;' 

' 
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¦

Dr. Valle Junior.

i

.......

Junho 25.-1774. José Basilio da Gama é nomeado
pelo marquez de Pombal offlcial da secretaria, do remo.

»

O Dy. %\$mfo—Illustre francez, que abraçou o

Brazil por sua pátria, nasceu no dia 2 de Dezeni-
bro, e1 fazia annos com S. M. I., e tomou o gráo
de Dr. em medicina no dia 7 de Setembro, em que
o Brazil tomou também depois o gráo de nação

livre entre as nações do globo, e por 48 horas de

differença não morreu no dia da fundação do iiii-

perio, pois fálleceu no dia 10 de Outubro de 1856.

Manoel d'Araújo Porto-Alegre.
¦

lor <loi *r \ahí\ Pmim i\'\ Silva H)° governador o<JuiNHo 26 — lo4ü. Pediu oa ouyd, •» &
Brasil, chamado o Duro, é nomeado Londed,ò. um
VCHÇQ
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iatoU.-(írVmen«a stilbocarpa) Hayne. &,.«us. Leguminosas.
üsos.-É uma das plantas, que fornece a mmrm copai, applicada nas artes, na confecção do"

sonretudo a pitmtosa. '
Em Minas dissolve-se a gomma copai em a„oaalcoohsada, e tritura„do-se com Jocar «££

Írricar 
emU'SS° ^ grand6 UtÍ1Ídade nas tosses

Rio de Janeiro.

Dr. iVicoiáo Joaquim Moreira.
¦

........

¦' /¦;."'•'" r1'''/",..'^!/*':/'/-7.''.'. 
'/'¦¦ '/'¦' '-/;¦/.:/|

noW^Jr?- A'Vará «*>'* juizes do crime

0 V«çUo tm íaVado.-Quando estive no Maranhãoem 1840, como secretario do governo veio a riSTTXde indios Gu^'c- -«? tt,nsr;rtrur;° mai,s teria de
palácio do governo ^ qUe °S Ievou ao

presidente, aue entãn ün,
xias dPvlnvo m a ° mar<iuez de Ca-AWb' aesejava aldeial-os no Pinr.Q^ jloco vestir ,nm mdare, mandou-os
velho uniforme Sr e as'sim 

^ &? Chefó Um
gancia o cohocou á £ LT 

""* COm *"

«em o m?r ,VelT ^ qUe di^nidade »^al,menor constrangimento, comia de garfo è
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faca, e com que lirmesa nos observava paro imi-
taivnos.

Não cessávamos de admirar a mtéUisencia e
perspicácia d'esse selvagem tão senhor de si, que
por nenhum acto parecia extranho ú sociedade, em
que pela primeira vez se achava.

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de. Magalhães.

'•'- "* * 
¦'

Junho 28.—1844. Chegouácapital do Pará. D. José Al'*
fonso de Moraes Torres, 9U bispo daquella diocese.

'¦'¦" -: \ .

....
.' ¦ •

MEO CONDÃO.

Eu tenho maga varinha,
Mysterio do meu condão,
Nunca vi mais milagrosa,
Remoçou meu coração;
Serão seus olhos tão vivos
A me fugirem esquivos,
Incertos no seu querer?
Não sei,—seus olhos são bellos,
Mas eu d'elles tenho zelos,
Tenho zelos de morrer.

Quem sabe? talvez nos lábios
Esconda feitiços mil,
Que seus lábios quando faliam
São rosas em mez de Abril;
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Perguntei-lhes eu um dia.
Se n'elles crer eu devia,
Sorriram sem responder,
E vi-os que se franziram
Seus lábios—não—que mentiram
Eu não devo n'elles crer.
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Ah! já sei, são seus cabellos
¦ ¦ '> '¦/y '¦¦"¦ fi.']

Que me sabem encantar,
São cadeias que me prenSem que as possa desatar;
Mas seus cabellos—não creio,
Roubei-lhe um fio, beijei-o

julguei que era só meu;
Outro tinha espessa trança,
Meiga, saudosa lembrança
De amores que ella lhe deu.

Mas eu sei que estes encantos
Remoçam meu coração,
Sei que tenho uma varinha,
Mysterio de meu condão;
Sei que trago minha vida
N'urna cadeia prendida
Que não posso desatar;
Sei que a vi.... achei-a oeiia,Sei que amei—resumi nella
Arcanos do meu sonhar!

S. Paulo.

A. C. 11 de Andrada Machado e Situa.
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Junho 29-1846. Nasceu no Rio de Janeiro Sua AltezaImperial, a Sereníssima princeza D. Izabel.

lUtwtoo «mVra a roorçW.— Aconselho aos meos
doentes com principio de inorphéa o seguinte tra-
tamento, do qual tenho tirado vantagem manifes-
ta em dois casos d'igual naturesa:

R.— Licor arsenical de Fuller—onça uma.
Mande.

Para tomar seis gotas pela manhã em um ealix
d'agoa fria assucarada, por espaço de 15 dias. De-
pois tomar-se-ha cinco gotas de manhã, e outras
tantas á tarde, por espaço de 30 dias. \

Durante o uso d'este remédio tomará Sedlitz ao
meio dia em dias alternados, e banhos geraes té-
pidos duas ou três vezes por semana.

Depois convirá descançar um mez sem fazer uso
algum de medicamentos, para logo tornar a fazer
o mesmo tractamento acima indicado, e assim con-
tinuar até ver se fica debellada a moléstia.

\

Pará.
Dr. Francisco da Silva Castro.

Junho 30.—1706. Provisão prohibindo o uso de moeda
metálica no estado do Maranhão.

Charada.

Por uin tris não cerro os queixos. 1
Por um tris não faço enredo. 1
Por um tris não tenho altares. 1

mm
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Conceito.
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De odaliscas arremedo
Trajo esguiões e cambraias,
Bons troços e boas saias

Bahia

Dr. Valle Junhr.
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Julhc 1.—1761. Decreto isentando de qualquer direi-to ou emolumento o arroz do Brasil, que entrasse emPortugal.
A"A77'.í
¦7- . . '¦

Va\euU çanmçeuo.—No século passado nasceo em
Santa Lusia de Sabará José Basilio de Sousa. Era
pardo, d'estatura ordinária e musculoso.

Este homem adquirio no districto áiamantino
em Minas-Geraes bem triste celebridade.

No anno de 1775, sendo intendente João da Costa
Dantas de Mendonça, foi obrigado a assignár termo
de despejo para fora da comarca, por ser suspeito
como contrabandista, e não ter ofíicio.

Algum tempo depois teve licença para vir resi-
dir no districto, mas continuando as mesmas sus-
peitas, foi preso e obrigado a assignár segundo
termo.

Achando-se sem recursos entregou-se á arris-
cada vida de garimpeiro, quebrou o termo que as-
signou, voltando ao destricto, sem temer as rigo-

*¦.'.¦'rosas penas, em que hia incorrer.
Em 1780 foi preso, e hia ser condemnado a de-

gredo por dez annos, quando por meia oitava de
diamantes conseguio comprar o carcereiro, e fugio.

Reunio-se a dez companheiros valentes, porem
depois de uma forte refrega com urna companhia

i..
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de dragões, em 1784, foi preso pela terceira v»,e condemnado a trabalhar como galé 'Apesar de toda a vigilância este homem com'nuo.,nc.contrabando de diamantes, ümla S'beo de Tyuco, onde tinha protectores cmatm ,mas, uma verruma e uma faca. 9 ''"

Alta noite, quando dormia toda a trona ói'ío *eocompanheiro de grilheta corU ^ £
garam togo as rancharias, e a narin „*i Tnhonha alcançaram a ribanceira TMm'cheia d'a.,os rochedos 5^ ^ eT*ram-se aos ramos das arvores 9 ' "^

4"AíSá5 Ç- •« -m
milagroslenteJ P SegU'am' * aSsim «^P™

ex«r dixr trrde pes°na °utraquo s r ^ks^^^ idmo aa arvore pm «•-.«
Poude contêl-o estl,? qü\e8t8™ «8«™do, não
Basilio para 0 undol' qUebrou-se> <-* » foi José

N«o perdeo a"" 7oi A?0 
S Um Cadavei'!

*• ?. «™ rochedo, lim"; c S,t0rte ^seo infeliz companheiro ° do Pescocodo
a «erra da C&KEÍ ^ 

*
um seo parente ferSim ' 0nde morava
te fe dois ahnuca « 

"' * W"' ° ferro (,a «™n-
-o a vida d^S,3'^^ e «**»
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Em 1791 foi, depois de mortalmente ferido, preso,
processado e condenmado a dez annos de degredo
era Aneola.

Julho 2.-182o. Concede-se uma medalha de distineçãoao exercito pacificador da Bahia-, e cooperador da inde-
pendência nacional.

' 
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Sustento com três pés a humanidade,
Troca o primeiro, que mordo á falsidade.

f.fy.'.

Julho 3.—1771. Luiz d'Albuqnerque de Mello Pereira
e Caceres foi nomeado governador e capitão-general de.Vlatto-Grosso.

¦

BeVidaa'e*piTUuo*a$ u\\\n os iwYios.—Não menus que
os europêos eram os nossos indígenas apreciado-
res de bebidas espirituosas, porem mais hábeis do
que elles, sabiam-nas fabricar de varias espécies
de fruetas, raises e grãos, em falta de vinhas.

Pelo que, diz o chronista Vasconcellos, parece
certo que algum Deus Bacho passou a estas partes
a ensinar-lhes tantas espécies de vinhos, que ai-
guns contam trinta e duas.

Entre estes citaremos apenas o de ananaz e u
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* caju, que rivalisam com os melhores do Rhenoem cor e sabor. ™mno

| pena, que n'esta industria não imitemos ao,indlge„as e que paguemos um tributo aoZrangeiro por esses seus vinhos falsificados, que não"
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Rei D. João IV 
concecl,(ías a cidade do Porto por El-

<

UmtUsdoMttvttu\iào--Oslim,to^A .são com o Pará-o rir, eSta provlncia
^ 12 de Junho de Z!™PpPOr ^^ "° 639
Alves GranTedesdeí„ °0,\Go^-o rio Manoel
tins nrocnr7„r * embocatoa no Tocan-ása£ga«^ Wmm até
tins desnV a fn a \Y ã; ° mesrao ri0 Tdisaíi-
Aluava „ 

0Zpdê.ran^ Al™ Grande até a do^tlaSS^* * ,0â0' C°mprehendi-
ultimo pon o tT2n .maCgera dÍreÍta' e deste
trionaes do rio Gu 

"' m,'ar «? Vertentes s»
de Agosto de WÍ. 

UP5' P°r de°ret0 "° ™ ¦* 23
Com o Piauhv—o rio Pirn.mk* - carta re'a de l^SSíSSSZ
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Piauhy em capitania, indo o Dr. Vicente Leite Ri-
pado inaugura-la com a fundação da villa da Mo.cha

Digo provavelmente porque os livros do registo
das cartas regias foram ha tempos para o Rio de
Janeiro, e por isso é impossível a"verificação d'este
facto, sendo certo, que a carta regia de 10 de Ou-
tubro de 1811 qúe separou aquella capitania do
Maranhão, nada diz sobre limites, donde se deve
presumir que estes já se achavam anteriormente
lixados.

¦

_ Julho 5. -183|. Entrada solemnede I). Romualdodc-Souza Coelho, 8o bispo do Pará, na capital da sua dio-cese.

¦ 

«;

RECORDAÇÃO.

Podias ser feliz!-—commigo outr'ora
Que d'immenso porvir tu'alma via?!
Que ledas noites! que surgir de auroras!
Que nuvem feiticeira nos sorria!

Tinha amores a flor, carinho a brisa,
A alvorada a sorrir, fallas a fonte!
Como em lago de azul dous cysnes brancos
Nossas almas boiavam n'horizonte!

f »

Então nas sombras do cahir da tarde
As venturas do céo se desenhavam;
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Que relvas verdes! que ineffavel gozo!Que sonhos nossa vida povoavam?!

Lá bem ao longe—com chorosa faceO sol detraz do monte se escondia;
Era então que tua fronte pensativaSobre meu peito languida pendia!

Que linda estatuat-que cinzel de artistaQue mão divina as fôrmas lhe alinhou^Realidade ou sonho-A-onde foi elía?Também no occaso, como o sol, passou!!!
E agora um triste adeos!-meiga e saudosaMórbida a lua sobre o mar diva^atOh morre-sim, minha murchada' rosaU>mo a esPuma «Jue ™«i n'aquella vasa!

fi ; C^X

Santos.
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Andrada e Silva.
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«lustreeiihd^^fenn *ídaífei?e P^fo-Âlegre oconde de S. ^wUtZJ™^ 7"hei™* *

(

MttmWv..—Tribn rlp inrii^
oecialiri.ria dlos' <*ue vivem com es-peeiaiioade nas mareens dn rin t.kmeiro eonfIue„,edemrortlbêdJíU,r ma' ^
margem oriental na 

CabedaI do Juruena pela« onental, na provmcia de Matto-Grosso.

*
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Vivem como nômadas, e assentam morada onde
acham viveres em abundância.

Julho 7.—1844. Entrada solemne do bispo D. JoséAf-fonso de Moraes Torres na diocese do Pará.
' 

.¦'¦.¦

'"¦- '¦.¦ ¦•' :-r..:'\:. .:.' .-¦ r.iiA ¦. ,""'y

Catara comUncpViuilo outm.— (Para se addiccionar
á leitura do artigo que com este titulo vem na pa-
gina 472 do Almanak de 1862).

Em dias de Janeiro deste anno achei em meu
quintal uma cobra coral, que dormia; tentei pegal-a
viva, para metter em um vidro, e para isso deitei
um páo sobre ella; e, com o auxilio de outra pes-
soa, amarrei-a com um cordão. Feito isto, ellaco-
meçou a fazer exforços e a deitar pelabocca outra
cobra muito rajada, a qual dizem ser jararaca.

Conhecendo que não conseguia metter a cobra
viva no vidro, apertei o cordão que lhe tinha ata-
do junto á cabeça, e ella morreu, tendo já deitado
mais de meio palmo da outra, e neste estado eu a
conservo em um vidro.

O facto das cobras comerem outras não é novo;
pelo contrario, muitas pessoas afiançam, que ha
muitas que fazem esse beneficio á humanidade,
especialmente a tariraboia, a acutiboia e a giboia,
que são inimigas terríveis da cascavel.

A coral de que trato, enguliu a jararaca pela
cabeça, como é costume ellas engulirem os tejús,

¦

23



478
¦

¦¦"¦¦¦* -A"-". Av
' . ¦ ¦' 

¦ ' 
..¦'' *

f.--.."l gias, & &, enão pelo rabo comoartigo por mim citado.
Sâo Bento

.1 .-. ¦ . .¦¦ i '. A ''...-¦,..'.. ' '..' 
.; ; ú.

.' • -. - - ' ¦ ''ii'iií.' .ii.'."

a de que trata o
¦,-¦¦¦•¦ 

.¦¦-¦¦¦

.*>,'.. y 
¦ , . \ % .

'.a.-*.AA..VAV'''ía'A 'A a aA V-V. a a . Á , a. . r. ..AA.;' '.;_* A ;A
,-A;

c

João Miguel da Cruz.
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P^de üm" ü 
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da a mafri A 

P 
A qUe e,'egÍ0' a 1ual foi <**»-

Em i™ 
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foi esta J™!"- T"? 
d6 Luiz de v^concelloS,
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tante curioso; e porque desmentisse o lim epigram-
matico com que seu author pretendeu aludir, não
trepido em reproduzil-o aqui, tanto mais quanto
motivos de grajtidão me fazem tributário ao emi-
nente general que occupa o primeiro logar.

Wlidoro  Guerra.
Abrantes  Extrangeiros.
ránimbú  Obras publicas.
garanguape  Justiça.
Albuquerque.... Fazenda.
Oélamare  Marinha.
Olinda  Império.

Accrescente-se mais, a circumstancia de morar
i

o primeiro, em Bota-fogo, na rua do—Pasmado—,
que é ainda uma coincidência bem notável e en-
genhosa.

Maranhão*
¦¦";¦''¦'¦'''.¦¦¦

* ':*'""- 

".""•',"'¦' '.' '-".¦'

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.
*• ¦-'¦.''' '/y.y.-y 

i
'

:.: -A, }¦"' f

^

Julho 10. —1839. Saúda o Instituto histórico da França
a fundação do Instituto histórico Brazileiro.

Um estudante foi matricular-.se n^ma das nossas
faculdades.

—Como se chama o senhor'? perguntou-lhe o se-
cretario.
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-João Bapüsta Combê, respondeu o escbolar
,-Quer ensmar-me ortographia, Penhor firo > O seu nome, é o que lhe pergunto. "'—João Baptista Combé.-Com a breca-! Eu sei que Baptista se escrev,com b.... o que quero é o seu sobrenome-

' 3 ¦ '.

Julho ü._itó*julho H.—J8ô5. Deereín n» n/Kregulamento para a oStl |8f crea»d°.* dand
ni«slas da armada. WÊx&m m C(W de maqui

0
maqui-

sendo os commandantesXuf ¦ ^^amemos,
-es os Srs. M<JÍgt~^S< **»» **
Pindahyba, e lacatuba a A 

Sm"' ***"**•,

^"í^^"!" ^ "a *» da »*¦
luelle luga que Se dA i"3 

° Lagart°' e é"'a"
Ha na prlj, tld 

~f" 
f"" 

* ^
<**> um descendenteSnel ^ • "* enrÍqUe-
«ou para a Bahia cl A? """^ 1ue neg°-

O terreno XUeestTh 
"^ d° dit° lv*»-

Aracaju e suas adi eneias ?! ^ 
a CÍdade d°

0 Sr. Sergipe. ' a 0nde tinha assento
No mesmo anno de 15QO fPy ^k • .ros, governador interino7-. R n 

"^ de Bar"
a° norte daquelia prolcÍ SS" 

" ™ã°
«tando o seu comboio dTdTa's™h 

"**?**• ^ue UUtiS embarcações peque-
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vnas, sendo acompanhado por alguns amigos, enti
elles Pedro de Abreu Lima e Ayres da Rocha, tra-
zendo também algumas praças, armamento e mu-
nicões.

Acossado por uma tempestade, Ibi forçoso abri-
gar-se, e procurou para isso demandar a barra da
Cotinguiba ou do Aracaju, onde entrou a salvo.

Foi essa entrada presenciada pelos indígenas,
habitantes daquellas praias, que, reeeiosos das in-
tenções dos recém-chegados, tomaram a precau-
ção de lançar mão das armas e conservarem-se
em attitude de reaccão.

o

Vio Christovão de Barros, que as praias de um e
outro lado da barra estavam bem guarnecidas pelos
indígenas, pelo que resolveu, antes de tentar o de-
sernbarque, mandar primeiramente um interprete
com embaixada dirigida ao cacique Sergipe. Foi
respeitado o embaixador, porem a resposta de Ser-
gipe não foi como a desejava Christovão de Barros,
a quem elle mandou dizer—«que se retirasse, e
que só depois de morto elle e toda a sua gente se-
ria então cedida a localidade aos invasores.))

Debalde foram tentados por Christovão de Bar-
ros os meios brandos e suasorios; tudo foi despre-
sado por aquelles corações, onde superabundava
o verdadeiro amor da pátria, da familia eda liber-
dade,

E eram selvagens!

m

Sergipe.

Hôracio Hiirpia.
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Julho 12.-176Ò*. Francisco de Souza Hfmxlminador nomeado para a ilha de Santa Caüíarnff' g0vef-do seo novo cario r m>lom Posse

Uma podua.-Maria Josepha Barreto, auctor» Hnsoneto que se lê no dia 5 de Fevereiro S^ota-Jber de um carcereiro da cadeia de t^

PeSs°Z 
mUÍt0S 6l0gÍ0S dramatÍC0S' **> **¦

Um dos seos contemporâneos nos disse aue 
',

ISrc n° theatr0' 6 —tar Soqrmente a lueta com um official cego, tambem poc-ta, de cujo nome nos esquecemos.

vemador e3aS~ ?lb"<.<íer«u<?' W™*> .o-
pois de have^naufrTado n 1°, Gf H° (° Maranhão, de-««o governo di e2* £££**» do P™> tomou p0Sse

bid" í ÍS 
SVU<1 NT' ~8 A^--Como é sa-

o -tão admi„2"^
em cuia nrp«i^ • Af ostln«o da Silva Neves,
mos O polo .TT d6U ° h0t0 a 1™ alludi!
vidente 21"° 

° PalaCÍ°' Pr6,ldeu ° Pre"
Jâ S'va * an 

emU dete"t0 P°r 5 ^*

te officio, queaouPliP r ,te'dam°s o seguin-
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«Illrn.08 Sr.s—Achando-me cercado e preso no

palácio da presidência por todo o dia de hoje, em
conseqüência de se ter o povo armado e de ter-se
a tropa existente nesta capital unido á elle para
pedir que eu deixe de continuar na administração
da provincia, por não ter querido ante-hontem
annuir á petição de vários cidadãos, que insistiam
que não se fizesse a transferencia da thesouraria
de fazenda para a villa de Maceió, ordenada pelo
governo supremo, e tornando-se VV. SS. interpre-
tes dos sentimentos do mesmo povo e tropa no
oftlcio que acabam de dirigir-me, ponderando que
á não annuir eu ao objecto referido de sua recla-
mação, grande responsabilidade pezará sobre mini
por causa do sangue "brasileiro derramado; tenho
a responder a Vv. Ss., que não deferia represem
tação sobredita pela intima convicção, em que es-
tou, de que não devia sobr'estar no cumprimento
de uma ordem superior, quando os peticionarios
podiam dirigir as suas supplicas ao throno, para
conseguirem o fim de sua preterição, sendo todas
as medidas que tomei posteriormente a esse acto
para satisfazer o que eu julgo do meu dever, e não
para exercer perseguições alheias do meu caracter
conhecido; mas que tendo chegado as cousas ao
ponto em. que se acham, deixo de continuar na
administração da provincia, e conto que Vv. Ss.,
que estão resolvidos a tomar as providencias que
as leis e as circumstancias inomentosas em que se
acha a capital perinittirem, segundo sou informa-
do pela deputação que me enviaram, me deixarão
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immedratametrte seguir para um lugaronde SfinSduvide minha Hberdade, até Jse ZíT«km de transportar-me para fira da pS_T
Deus Guarde a Vv. *SZE%2&Gwerno das Alagoas, 29 de Outubro de S 

°
ni* «¦ ™^uas, w de üutuèro de 183QUlm.™ Sr, presidente e mais vereadores da canta
^es.—üsta conforme.—0 secretí.r>in »*,...•

beu Ísobredito6 
"^t£mbera ^UM hi*> »*

oenca T^« V™^*' que para isso teve li-
Sei PaI°'^ Z1Ugar de ir ?ara fóra "aPiovincia, aportou em Maceió, secundo as orrfpn-terminantes do Dr SIS. - csUI1U0 M ordens
lu«ar tinha Ê3liCansansao> « ft'este ultimogar tinha assumido as rédeas do governo anpuas soube que seu nm,™rt. g Iíl0' aPe"
«ova capital esZ!2^T° ""^ C°aCt°- Na
Neves rL .»? da C0mo 'Presidente o Dr.
neilo Snte 

'r0U ** P™ÍJ*S do «- *> .,
Recife—1863.

'¦¦yj\ 
yyyDr- °limPio Emebio de ArroxeUas GaMo.

&Í&i!Ss&*». rode Carvalho toma

at Matto-Grosso, foi ereada

-"¦"¦••"-i-^S^SSrSaSK!
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em 1° de Janeiro de 1727, por ordem de S. M
pelo capitão-general Rodrigo César de Menezes. 

*'

Esteve presente ao acto o Dr. Antônio Alves
Banhar Peixoto, ouvidor geral da comarca de Par-
naguá, sendo por elle eleitas as justiças, as quaesforam á praça levantar o pelourinho, dando á villa
o nome do presente artigo, e determinou, que porarmas usasse um escudo com o campo verde e um
morro ou monte no meio todo salpicado com fo-
lhetas e granitos de ouro, e por timbre em cima
do ,escudo uma phenix.

Julho 15
Santo

io 15 —1620. Toma posse da capitania do Espiritoo donatário Francisco de Aguiar Coilinho.

O ADKOS no PEREGRINO.

A" á ' a ¦¦" "v.

À moT-ti, i\\\ Tunm, do meo amw\o o \my\
Dr. J. Monteiro Peixoto.

Já arde ante a cruz sagrada
Benta vela, e o peregrino
Deplora o triste destino
Que á morte assim o conduz:

E o moribundo se volve,
Se volve á bemdicta cruz.

«—Deos do céo! exclama elle,
Antes na pátria, que adoro,

54
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Nos braços, por quem eu choro
Tivesse esta vida fim:

Porem não em terra estranha,
Porem não tão longe assim!

«Permitte que á pátria, ao menos,
Me leve a brisa estrangeira
A saudosa e derradeira
Expressão dos lábios meus!....»

BalbüCia.... expira.... e a brisa
Geme ao longe o seu—adeus!....

Nictherov.

. 
¦&

Joaquim Norberto de Souza e Silva.

Julho 16.—1832. Decreto concedendo o titulo de villa
com o nome de S. Bento d'Ar aguar a á povoação d'este
nome em S. Palito, na mamem direita do rio ™"'

MtttaW.—Villa e porto de mar na provincia do
Rio de Janeiro, na comarca de Gabò-Frio, 40 legoas
pouco mais ou menos a E. Nordeste da cidade do
Rio de Janeiro.

Foi em seo principio uma fazenda de Jèsuitas,
que a fundarão no século XVII, na margem do rio
Macahé, então dominado pelos Índios Gaitacans,
e ahi edificárão urna igreja dedicada á Senhora
Santa Anna.

Teve o titulo de villa por alvará de 29 de Julho

¦^
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de 1813, tendo a câmara por patrimônio uma le-

goa quadrada de terra.
Por alvará de 6 de Maio de 1815 teve a igreja o

titulo de parochia com a invocação de S. João, em

honra d'el-rei D. João VI, então príncipe regente.

Jui ho17.—1694. Falleceo na cidade de Olinda o bispo
de Pernambuco,!). Mathias de FigueredoMello.

Mw$mo< * -H Hyppomane hrasiliemis) - Eupho r-

cicatrisada

Usos.—Segundo Emilio Germon, os indígenas

curam o canero cercando-o com massa de urucú,

e derraniando em cima da chaga o sueco do m,ap

pam, que coagula-se, e faz o doente transpirar e

urinar notavelmente.
Quando a escara cahe a ferida está

É preciso ter muito cuidado, que o sueco do

mappam só esteja em contacto com o tecido des-

organisado, pois no caso contrario dar-se-hia a

absorpção, e a morte do doente teria lugar, visto

a propriedade venenosa d'esta espécie de mmice-

nilha.
É também útil nas bobas secas.

Rio de Janeiro.

Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.
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Julho 18.--1825. Decreto mandando dar o tractamen-to d excellencia aos senadores do império.

PttwtHõw fmdesctts.—Existe no convento de Santo
Antônio do Rio de Janeiro um esquife, que muito
preoccupa a imaginação dos frades.

O esquife é antigo, bem como seos ornatos, masninguém falle em renoval-o, porque d'ahi sahe umfrade assegurando, que o esquife a primeira vez
queservio, foi para o guardião que o mandou con-struir, d'aqui outro contando que, quando o es-
quife soífreo um concerto, foi logo empregado paraconduzir ao ultimo jazigo o zelloso frade, que deotal ordem.

Apparece logo outro dizendo que, quando foiornado de sanefas novas, prestou o seo primeiroserviço para o cadáver do padre guardião, que omandou ornar.
Esta terceira coincidência impressionou tanto osfrades; que não mais o concertaram.
Creio que os meos leitores estão se rindo de taes

prejuisos, mas se fossem frades hesitariam porcerto antes dVdenar qualquer concerto n'esseleito da morte.

Julho 19.—KM7 bnv v'n* i>\ 1 •
ada-inisiraçâo da^capfe £i^V^. ^ **

SONETO

Á SAUDOSA RECORDAÇÃO DE MINHA FILHA,

Doido de me vêr chorar-te a ausência,
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Minha filha, meu bem, de noite e dia,
0 Anjo do Senhor, que me vigia,
Esta prece lhe fez com efervescência:

«Ó Pai, cuja immortal omnipotencia
«0 negro inferno até verencia, re
«Concede qu'ao mortal de quem sou guia,
«Da saudade resfrie a viv'ardencia.»

Nos doces lábios Lhe adejando um riso,
D'est'arte Respondeu compadecido,
Á Seraphica flor do Paraizo:

«Si queres soccorrer teu protegido,
«Prende-lhe o coração, turva-lhe o sizo:
«Só assim vêl-o-has d'ella esquecido.»

Bahia—Abril de 1863.

Dr. Valle Junior.

Julho 20.—1651. Falleceo no Rio de Janeiro o governador Salvador de Britto Pereira.
¦

Mowumuilo ao ¥unvt\aàov AoYmipmo.—Quando inau-
gurou-se o dique Imperial, o conselheiro Joaquim
José Ignacio, em uni discurso que recitou, relativo
a este facto, disse estas palavras, com que concor-
ciamos:

«Fundador immortal do império, a quem li nal-
mente fez justiça o povo, que vos deve a pátria c

,---. ¦ ri-:-- ;-(«! Jw s ¦•*•¦¦¦« ..^fí.¦<.-¦¦¦¦ ¦¦¦.:/¦:.¦ ¦'.* -.--¦Vil :m :"— *!*
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a liberdade! E este o primeiro monumento levan-
tado á vossa memória» Sete lustres vão perpassa-
dos pelo estreito orifício da ampulheta do tempo
desde que concebeste, ordenaste e deste começo
a este immorredouro artefacto. Elevasse alli bem
perto uma estatua, mas o pedestal dessa estatua é
por sem duvida o que não concebeu o artista, que
do bronze a extrahiu, é esta obra gigante o titulo
maior de vossa gloria, depois do código sagrado
com que dotaste a nação que vos deu o ser»» .

•

Julho 21. —1631. O Dr. Lourenço de Mendonça é no-
meado por Felippe JV prelado da diocese do Rio de Ja-
neiro.

O c\vvouisU àa çtomuda àe, Go^jat.—Historiadores,
viajantes e naturalistas, todos se tem mais ou me-
nos occupado com a província de Goyaz, e cada
qual no ramo. de sua especialidade.

Seos trabalhos existem impressos, porem grande
parte em jornaes e revistas. Quem por ventura
quiser consultar o que diz respeito á parte nisto-
rica verá que até hoje ninguém foi alem do que
escreve©- o conego Luiz Antônio da Silva e Sousa.

A sua obra, que tem por titulo «Memória sobre
o descubrimento, população, governo, e coisas mais
notáveis da capitania de Goyazy>, foi impressa no
jornal Patriota, que se publicou n'esta corte em
1813 e 1814, e depois transcripta em um dos nu-
meros da Revista Trimenscd do Instituto.
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Pisarro a copiou quasi ipsis verbis nas suas Me-
mortas histoficm, sem ao menos ter prestado ho-
menaeem ao nome do seo autor: outros tem imi-
tado o seo exemplo sem critério, e também sem
consciência.

Gabe incóntestavelmente ao coneço Luiz Anto-
nio, e só a elle, a gloria de chronista da provin-
cia de Goyaz: todos que lhe tem succedido, e
mesmo seos coevos não fiseram mais do que co-
pial-o.

Rio de Janeiro.

llr. J. M. P. de Alencastre.

/
..i

Julho Ü.—17741 Morreo na cidade de S. Salvador o
9° bispo' da Bahia, D. Frei Manoel de Santa Ignez.

' 
, 

.,.''......-'¦:./'/....".".

dw*»\òo çov uto Bnw.—-O Breve de S. Santidade
para a fundação do Mosteiro de Santa Therezaor-
denou, que as Religiosas professassem a regra de
Santa Clara. Jacintha de S. José resistio em querer
para si e suas irmans as instituições de Santa The-
resa. O governador Gomes Freire protegia os de-
sejos d'estas religiosas e o bispo sustentava a con-
veniencia da disposição do Breve. Por isso entre
estes travou-se uma lucta caprichosa, pela qual
não pouco soffreram as reclusas.

Jacintha nao se dobrava á vontade do bispo; pa-
recia-lhe em suas visões, que do céo recebia uma
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ordem para proseguir em seo empenho, elevada
por taes idéias, inopinadamente em Novembro de1753, embarcou-se para Lisboa; ahi de tal sortedefendeo e sustentou os seos desejos, que, quandoem 17 de Abril do mesmo anno desembarcou noRio de Janeiro, trazia comigo um Breve aposto-lico, satisfazendo ás suas aspirações, obtido de SSantidade por pedido d'El-Rei.

Mas nem assim poude vingar a suave esperançade Jacintha.

.

Os annos correram em luctas estéreis e em mui-tiplicadas objecções, até que D. Maria I, por de-creto deli de Outubro de 1777, confirmou ali-cença e graças concedidas por el-rei seó pae áquel-Ias religiosas, emfim o bispo do Rio de Janeiro D.José Joaquim Justiniano de Mascarenhas Castello-Branco, com pomposa solemnidade, lhes deo clau-sura canonica em 16 de Junho de 1780, celebroul ontifical na igreja do novo Mosteiro, e para ellasabno o noviciado.
Tinha sido obtida emfim a victoria depois devinte longos annos de lucta e de constância!

H-JT R^iV1840' Maioriflade * S- M- o Sr. D. Ptfro

AVKNTUKA.
Embalde intento descobrir na vida,Aquelle gozo, que se diz—ventura!..
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Embalde intento, que frustar-me eu sinto
Doce esperança—minha sorte dura.

Talvez na campa eu encóntral-a possa,
Se fôr o orvalho da manhã beijal-a,
E sobre a face despontar-lhe flores
Qu'ao frio leito—vá-me então leval-a.

Talvez nas azas do perfume grato,
Que baixa tênue das regiões dos ceos,
Ahi voando na amplidão, minh'alma,
Possa gozal-a—se gozar seo Deos.

Guimarães.

D. Maria Firmina dos Reis.

Julho 24. --1645. Proclamaçao de João Fernandes Viei
ra dando a conhecer o seo projecto de restabelecer a au
thoridade legal em Pernambuco.

Charada.

Das seis irmans uma d'ellas sou
Na fôrma para mim a mais perfeita,
Se aquelle, que lançar-me, caprichar
Em tornar-me bonita e bem feita.

Na lingua harmoniosa dos gaulezes
Eu sou, isso é verdade, muito usada;
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Mas sempre sou por elles contrahida,
Nas penses, oh leitor, que é cassuada. l

'"'.¦ ¦

Tu que buscas achar-rçie, não me busques,
Coitadinho de ti, se eu te faltar;
Pois comtigo eu estou em toda a parte,
Quer estejas em terra, quer no mar. \

Na celeste harmonia em que os anjos
Têm por costume fallar a Deus nos céos,
Ahi me encontrarás: eis a charada,
Tenho mais quefazer, adeus, adeus. 1

Maranhão.

y <

•'¦¦.-»

» ,

Odraude.

em WmXl m 
S' *"" B(""tsla * «"''ro-Grande

t

H-m i» ^.-(Puümrea Marcgrami). Saint Hi-laire. Rubiaceas.

,YYS'~Se0S 
frUCtOS mixturados com toucinhosei vem para matar ratos, donde lhe vem o no-1)16.

sPit.!)"la!Am PeqUena dÓse (um escropulo para
oL ,T 

8g0a em Ínfus5o> sã0 mui aidéticas,>obretudo nos animaes cavallares.
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Convém também nas affecções de pelle.

Rio de Joneiro.
.- A' ¦¦. ''.' ¦".-..'¦ .¦.¦¦:.¦'¦'.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Julho 26.—1612. Chega á Maranhão a esquadra fran*
ceza, com mandada pelo Sr. Ravardiére.

O luslilulo Wxslonco <U Ynvaça.—Em 10 de Julho
de 1839 este Instituto, pelo órgão de seo secreta-
rio perpetuo Eugênio de Mongrave, saudou o ins-
tituto Histórico do Brasil, e d'essa saudação ex-
trahimos estes pensamentos:

«Vê-se que o Brasil começa a sentir toda a sua
importância, e deseja ter parte no grande movi-
mento que impelle a humanidade a um brilhante
futuro, querendo occupar o lugar que lhe convém
em meio das grandes nações. E de certo perten-
cia ao único paiz, que tem na America sua littera-
tura nacional, principiar a explorar outras partes
do immenso campo, que se tem aberto áintelligen-
cia do homem. Começar pela geographia e histo-
ria é começar bem, é lançar uma vista sobre o pas-
sado, para obter esclarecimentos que sirvam de
illuminar todos os momentos do tempo presente:
é unir o estudo das cousas positivas ao estudo
d'aquellas que lhe dão vida.»

'%
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m arvores de especiaria fina da índia ' ac,,nia-

A NOIVA DO SEPÜLCRO.

No álbum da \llmo. e Exma. Sum, D.
i .A* ' 

* '- *¦ i

AMA PAtLlNA DE ARAWO PORTCAIEGRE.

Era um sitio seu querido
QnfJjB sohia jie csipr. ;

(V. m A.Garbett.)

Uma cruz e bronca pedra,Eis a siia sepultura,
Ah! por minha desventura
Aqui jaz... Silencio, amor!

Minhas lagrimas somente
. Denunciem minha dor.

Infeliz, elle saudoso
O praso dado aguardava-
Sente passos... mejulgaVa...
Mas o fere vil traidor!

Ah cruel! podéste tanto!.
Gomo é dura a minha dor!

Tosca cruz, pedra sagrada,
Recebei meu triste pranto:Recebei em penhor tantoMinha dextra e meu amor'
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Oh!: console este consórcio

a minha dôr!saudade

Rio de Janeiro.

Joaquim Norberto de Sousa e Silva.

X'- 
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Julho 28.—I7ÈÍ4. Parte du Rio-Grande do Sul, á frentede numerosa tropa., o general Gomes Freire de Andradealim de bater os índios rebellados.

Homens Uluskts do Itu-swHo.— Na vanguarda
d'essa pleiade de maranhenses celebres por seus
altos feitos e intelligentia apurada nos diversos
ramos das sciencias, já na classificação de euer-
reiros denodados, litteratos e jurisconsiiltos, como
também oradores, parlamentares e poetas emi-
nentes; acham-se na historia pátria os nomes irm
mortaes de Mathias de Albuquerque e o do Padre
Antônio Pereira. O primeiro, como diz Rocha Pitta,
foi um distincto general nas guerras contra os hol-
landezes, quando attacaram e empossaram-se de
Pernambuco e capitanias circumvisinhas, das
quaes era elle governador.

Si bem que tivesse mostrado a sua coragem e
denodo, foi mandado retirar para Portugal por ei-
rei Felippe, e exilado nas suas terras.

Com a revolução de 1640, appareceu oílerecen-
do-se a D. João IV, que, conhecendo seus meri-
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*tos, aceitou-lhe os serviços; ganhou logo como
general a batalha de Montijo contra os castelha-

, nos, a qual assegurou a independência de Portu-
gal e a Caza de Bragança.

O segundo, nascido em 1641, foi jesuíta afama-do, theologo distineto, pregador de fama e grandemissionário, como refere o Sr. Dr. J. M. Perei™
i /»rf.-i " y^i *»A'Xx(Xaa Silva.

A' '.'...-'¦ " ¦' '¦ ....

Escreveu vários tratados sobre os costumes dos
gentios e um vocabulário da lingua brazilica, queperfeitamente conhecia.

Morreu em 1702 de uma flexada que lhe atira-ram os gentios do Pará, na oceasião em que os
procurava para catechisal-os.

Com o fim de corroborar o que viemos de re-fenr nas primeiras linhas que escrevemos, comrelação aos nossos homens de lettras, terminare"mos este artigo, transcrevendo uma notta quemuito nos honra, do Sr. Br. Pedro de Calasans,inseria em suas ÜMniés Paginas, acerca do nossocomprovrnciano A. J. Franco de Sá, morto na au-rora de seus bellos dias.
<<0 Maranhão diz elle, que para orgulhar-se bas-Uva ter dado berço ao primeiro poeta brazileiro,

L MvH V 
Sem ° l0ga'' escolhido Pe*»* pa^osUMythologra para o leito da Oastaltó, se elles ovessem conhecido. Em verdade, ai respira-se e

ZZZT P°eSÍa; ,UT° dessa P°esia bastarda,
rir ? 8 denomiria*; mas dessa poesia
3*-. 

qUe 
r'0ta em flôr dos ca«'P"s, das var-6aS' d°6 1)ertumes* dos céus, das estrellas e dos
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risos; d'essa poesia que escreveu o joven poeta
que lastimamos.»

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias

Julho 29.—1759. Creação da capitania do Piauhy, in
dependente da do Maranhão.

AuWwjwra.—Quando Bartholomeu Bueno da
Silva andava em suas peregrinações pelo sertão
de Goyaz, vio um dia reunido na margem d'um
córrego grande numero de indios.

Diz o Sr. Dr. J. M. P. de Alencastre nos seosin-
teressantes Annaes du provincia de Goyaz. que
se approximou d'elles, trazendo em um vaso por-
ção de agoardente.

Interrogou-os sobre as minas de ouro, que pio-
curava, e como não obtivesse resposta satisfato-
ria, deitou fogo ao álcool, que immediatamente se
inflamou.

A tal vista os indios se mostraram temerosos, e
quando Bueno com aspecto carregado lhes disse,
que lançaria fogo aos rios e ás fontes, se não des-
cobrissem os depósitos auriferios, os indios se
ajoelharam e o„chamaram Anhanguera, que quer
dizer espirito mau ou diabo velho.

E assim se descubriram muitas e abundantes
jazidas auriferas.
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JuiJío 30.-^-1776. Carta regia ao governador dando
providencias mui despoticas contra os ourives, só por àdesconfiar serem elles os auctores do contrabando e ex-travio do ouro em Minas-Geraes.

Àstoonomia iwài^utt.—Não era em vão que os in-
dios olhavão para as fases da lua, e alguns a fes-
tejavão em certas conjuncções, porque essa obser-
vação lhes servia tanto para os seos plantios, co-
mo para o corte das madeiras de que fasião as
suas enormes canoas, casas, instrumentos musi-
cos, domésticos e de guerra.

É d'elles a observação confirmada pelos nossos
fasendeiros, que as madeiras para que durem, hão
de ser cortadas no mingoante, que si o forem em
outro tempo, facilmente empenão e apodrecem.

No mingoante plantavão a mandioca e os carás,
e na lua nova o milho, os feijões, e a cana.

Augusto de Saint-Hilaire achou essa pratica mui-
to seguida na província do Espirito Santo, onde
ha grande copia de índios, e d'ella faz menção no
tomo 2.o pag. 248 da sua Viagem nos districtos
Diamantinos, mas por engano attribue essas idéias
aos agricultores europeos, que ao contrario aqui
as acharão.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

J fc°n.2iwrLtcít 0r°'",iS;,n'" ' SaUÍ>i ,,aCÍ'"
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Barbada..—Outr'ora haviam em Maranhão duas
aldeias, com tal denominação, uma chamada de S.
Francisco Xavier de Peritoró, e a outra, que era
maior, de S. Lourenço. A primeira passou em 3 de
Maio de 1758 a ser lugar de S. Mamede, e a segun-
do em 4 do mesmo mez a lugar de S. Pedro.^

Estavam estas aldeias desde 1729, pouco mais
ou menos, entregues á administração dos Padres
da Companhia, e ainda em 1759 estavam os indios
tão bárbaros, como quando desceram.

Com a enchente espantosa do rio Itapicurú em
4788 á 1789 foram estas aldeias innundadas por
tal fôrma, que os indios se viram obrigados a dei-
xal-as, e s'embrenharam pelas matas, onde muitos
morreram, e então principiou a decadência d'ellas,
até que finalmente s'extinguiram de todo, e foram
suas terras doadas a muitos particulares.

Assim terminaram-se estas duas obras do gover-
nador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa.

26
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Agosto 1.—1769. Pequeno tremor de terra na cidade
da Bahia pelas O e meia horas da noite.—1839. Abre-se
a praça do commercio de Pernambuco no edifício, em que
esteve a antiga mesa das diversas rendas.

Caso ixtaauW.—O Sr. Antônio Francisco Dutra e
Mello, elegante poeta, cortado ainda em flor pela
mão da morte, escreveo no Rio de Janeiro na Nova
Minerva o seguinte:

«Ainda ha pouco o feliz pincel de um joven ar-
tista estreou pela representação do nosso poeta
(Thomaz Antônio Gonzaga) na masmorra da for-
taleza da Ilha das Cobras. Admiramos a imagina-
ção, que ousou no seo primeiro adejo apoderar-se
d'uma idéia, que revela na sua alma tanta sensi-
bilidade e amor das cousas pátrias. Através d'al-
guns defeitos inevitáveis n'um primeiro ensaio,
vio-se n'esse rosto encantador o semblante de
Gonzaga, a melancolia e doçura do olhar e a har-
monia esthetica da cabeça e feições d'um poeta:—
e (caso extranho!) entre todas as pessoas que viram
com praser este trabalho do Sr. Mafra, houve ai-
guem que, procurando o artista, veio saber d'elle
como obtivéra o retrato do poeta. O joven pintor
sorrindo lhe disse não ter noticia de retrato algum
de Gonzaga, e fez-lhe vêr que o seo retrato era
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todo ideado.—Então, lhe respondeo essa pessoa
, eu o felicito por haver tão felizmente advinhado a

physionomia do poeta: tive a satisfação de vêr naterra do exilio o illustre auctor da Marilia de Dir-ceu, e apenas deparei com o quadro reconheci lo<mas feições e o ar melancólico do seo rosto.~£
então? Eis aqui o que é ser feliz! Este facto queaqui mui adrede commemoramos para que se não
perca, nós o afiançamos por verdadeiro, assim
como não podemos duvidar de quem nos revelou
este caso singular.»
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Agosto 2.-1841. Decreo concedendo o tractamento
se' ^™upa-,a,ta!;0^an<!a"tes das arwas das proviEse por outro titulo nao o tiverem maior.

77;- .; - ' . (' . ¦¦ 7 7>. ¦.-' i ' ¦ ', * - i •]'. '¦''; .... 
,

0 Umem da naWtem.-Existia no Rio de Janeiroum cidadão muito prestante, o Sr. Muniz, ou 0Homem da .Natureza, como o chamavam
Fez á sua custa repetidas viagens pelos nossossertões, por entre varias tribus selvagens, que sem-

pre bem o recebiam, e de cada vez que voltava aoRio de Janeiro, trazia feixes de hervas medicinaesde que se servem os indígenas, que lhe ensinavamo caso e o modo d'applical-as
Desinteressado como os filhos dos bosques, davaa todos, pedindo que as experimentassem, e creioque so o Dr. Sdva, 1'enie da escola de Medicina doIuo de Janeiro, deo-se seriamente a esse estudo.Dam data o conhecimento e applicacão do pau

A
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pereira, da japecanga, do ipé, e da casca de jaqui-
tiba, & &.

Nunca recebeo do governo o menor signal de
reconhecimento!

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.
X * * „t

aaa *fí .á* ;;. *. á ¦-}-'"'" .

Agosto 3.—1820. Decreto isentando de direitos nas
alfândegas do Brasil as ferragens fabricadas em Portugal.

?To^cta YiaVisoda.— Por causa das questões tra-
vadas entre o governador Gomes Freire e o bispo
do Rio de Janeiro, este dirigio áquelle esta carta
mui notável:

«Esteja V. Exc. certo!, que o mosteiro do Des-
terro hade ser mosteiro de religiosas Carmelitas
reformadas, e que se hade servir a Deos n'elle, e
que Deos lh'o hade pagar a V. Exc: n'isto tenho
eu fé; mas se Jacintha de S. José hade ser freira
n'elle ou não, para isto nem tenho fé, nem tenho
luz: mas é grande e infinita a Misericórdia de Deos
e sua divina omnipotencia.»

Esta profecia realisou-se, porque o mosteiro do
Desterro tornou-se convento de Carmelitas des-
calças; mas nem o Conde de Bobadella pôdevèl-o,
nem Jacintha de S/ José conseguio ser freira pro-
lessa, nem o bispo D. Frei Antônio do Desterro
testemunhou aquelle lacto, pois que todos morro-
1'ani antes que isso tivesse lugar.
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Agosto 4.-1820. Manoel Ignacio de Sampaio, comogovernador e capitao-general de Goyaz, toma posse desuladministração, sendo o ultimo, que a trovernou comtente.

.¦:¦¦¦..'.-¦

tal pa-

__O. ...u.Uw no BmúV—Entre os religiosos, quevieram para o Brasil logo depois do seo descobri-
mento, foram os Jesuítas os que mais se esmera-
ram em cathequisar os selvagens e estabelecer es-colas na nova colônia.

Como missionários, espalharam-se por entre o
povo e por entre os selvagens: instruíam a unsnos mysterios da Religião Catholica Apostólica
Romana, a outros aconselhavam nos transes ar-riscados da sua vida, a estes mitigavam as dores,áquelles ajudavam e soccorriam; e por este modo
grangeavam affeições e sympathias, de que restamainda hoje vestígios e documentos.

Rio de Janeiro.

Dr. João Manoel Pereira da Silva.

m

» *.

tfnlS nHn,T*?S' Derrota [i0 ^erieral h0,1^dez Segis-unüo pelos valentes pernambucanos em Olinda.

Wü^Va^A riqueza com que a natureza dotouo solo brazileiro é tal, que mesmo sem explorado-res, sem que os governos cuidem seriamente de
prescrutar os immensos thesouros que se achamencobertos debaixo da terra, ella por si mesmo
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vai apparecendo todos os dias, como por encanto
da Providencia.

Ainda agora, á um quarto de légua dafreguezia
de Itajubá, descobrio-se uma abundante mina de
ferro, sendo elle de magnífica qualidade, na opi-
nião de varias pessoas que o têm examinado.

Átres léguas.do mesmo lugar, na fazenda do
Sr. Pedro da Costa, consta ter apparecido duas
fontes de águas gazozas e uma de água thermal;
entretanto não ha ninguém que possa ir examinar
essas fontes, que tão úteis poderão ser se não se
perderem no abandono em que, dizem, se acham.

O governo, se quizesse prestar um verdadeiro
serviço ao paiz e particularmente aos habitantes
de Itajubá, bem podia mandar explorar essa mina
de ferro e examinar essas tres fontes de aemas sá-
zozas e thermaes: com isso pouco se despenderia,
e tanto o povo como o estado lucrariam.

inas-Geraes.

Agosto 6. —1829 Morreo no Rio de Janeiro Frei Fran-
cisco de S. Carlos, distincto pregador e poeta brasileiro.

O QUE EU AMO»

Pedes-me um canto de inspirado amor,
Que falle em flor,—em estrella, em lua,
Em doce aragem, em botão de rosa,
Em fada airosa—que nos ceos fluctua!
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Não sou cantor, só rimar eu sei;
Como, dizei!—modular um canto?!
Mas já que pedes, que remédio tenho?
Ouve o dezenho—do que amo tanto:
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_Amo uma meza de manjar gostoso
E apetitoso—que me encha a pansa;Gosto de doces, quando são bem feitos;
Pelos confeitos—eu sou qual criança.

Amo o carneiro, quando vem assado
E apimentado—com limão e sal;
Amo a pescada, pacamão, tainha,
Amo a galhnha,—que não causa mal.

. ¦'*¦ . ¦ -^yy yff:yyj. y>.f' ' t /. ^.i- ¦*¦¦¦

Mais que um olhar, que um sorrir mimoso,
Amo o gostoso—o arroz de cuchá;
Mais que um suspiro, mais que um gemido,Arroz cosido—gordo jurará.

Bem feita torta de bom caranguejo
Prefiro á um beijo-de qualquer mocinha;Despréso as fellaô que respiram amoresPelos olôres—da peior cosinha.

No bom presunto vejo amor escripto
E não resisto-a seu olhar cheiroso:'
Lanço-me á elle com furor ardenteSente o meu dente-o trincar damnoso.

.¦¦¦¦¦¦

Da linda estrella ao virar do copo
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No fundo topo-—com a imagem sua;
Vejo em um prato que é sò brancura
A formosura,—o brilhar da lua.

Findo o banquete, já de pansa cheia,
Minh'alma anceia—tonta, embriagada-
Se lanço, grito, a chorar bravejo,
Se durmo vejo—minha airosa fada.

•-..'. ¦ -A • üf,.A ¦

Isto e que e vida, realidade pura,
Isto é ventara, tudo mais é peta;

r0 bella virgem^ sé te agrada o assumpto,
Manda um presunto-^que o cantor aceita!

Maranhão.

. - ','i 
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Bento F: Rhposo.

Agosto 7... -15il; Falleceo em Olinda o donatário desta
capitania então Duarte Coelho Pereira, um dos hcroesria
índia.
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Camaçú—(P/ii/saiis angulata). Linneo. Solaneas.
Usos.—Diuretico e calmante empregado na dy-

suria.
E útil seo cosimento nos catarrhos. Seos caules

são depurativos, os fructos desobstruentes.
O cosimento concentrado é útil nos rheumatis-

mos chronicos, e nas aífecções herpeticas.
27
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O sueco dá-se na dose de 2 a 3 onças. O extremo
de 10 a 16 grãos. Pó na dose de uma oitava.

Rio de Joneiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

d
Acosto 8.-1723. Lei authorisando no Pará a culturaa canella e do cafle, com isenção de direitos por 12 annos.
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Cowto wda<kwo ou exalado.—Em 13 de Julho de1748 falleceo Francisca de Jesus Maria, irmã dafundadora do convento de Santa Theresa no Riode Janeiro.
Mui oontricta morreo sorrindo-se, como se sau-dasse a hora do seo triumpho, e entreabrindo oslábios, murmurou: «ai, meo Deoshr
Disse-se, que o rosto da finada se mostrara ri-sonho, que seos olhos brilharam com o fulgor davida, que seo corpo perdera a rigidez cadaverica,e que se conservara incorrupto por dois dias.Accrescenta-se,'que o povo correra a testemu-nhar o milagre, que os terceiros de S. Franciscoexigiram a defunta por pertencer ella á sua ordem,e que Jacintha adivinhando o motivo d\im zelotao inexperado, e desejando que ficassem na ca-

pella os restos mortaes de sua irmã, com fé vivaera Ueos se voltara para o cadáver, e lhe {aliara,cusendo: «Francisca, veste-te da corrupção» eqüea estas palavras o corpo se corrompera e se tor-

m*m< mmmm^ttmmmi
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nára hediondo e fétido, retirando-se logo os ter-
ceiros sem mais instâncias.

São estes os phenomenos surprehendentes, que a
chronica refere: não hesito em lembral-os, embo-
ra reconheça que não me cumpre discutil-os.

Agosto 9.—1695. Fundação do forte de S. Pedro No-
lasco no Pará, do qual apenas restão pequenos vestígios.

Curiosidade* t c^Ubndadw:\ii&lonta* da?» Alagoas.—O
pequeno território brasileiro, que na costa demora
entre o pequeno Pirassinunga ao N. e o magesto-
so São Francisco ao S., foi, durante os tempos co-
loniaes, theatro de varias scenas importantes, no-
taveis pelas circumstancias que acompanham a
cada uma, distinguindo-se já pelo heroísmo sober-
bo de seus personagens, já por um aspecto de lucto
e tristeza que as reveste.

Algumas, como succede freqüentemente em mui-
tos acontecimentos primitivos do Brazil, acham-se
involvidas já em trevas, já em lendas populares,
que talvez tenham seu lado de tabula ou antes de
exageração nas cores, com que pintaram-nos va-
lios chronistas.

Contento-me com mencionar aqui por sua ordem
. . 

¦ - 
¦.¦.¦¦"¦¦¦ .

chronologica alguns cFesses successos, que occor-
rem-nie.ao bico da penna.

No presente artigo limito-me por amor á brevi-
dade e para não sahir do plano deste livro, a dar
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somente a epigraphe de alguns, tratando em sen
tIÍST —m - ~ mais
ÊiiffÉr 6 Marty™ d° primeir0 bisP° *tírazi a foz do Corunpe e em terras de S. Mi*uelao sul daDrovinp.ia_.^^íí &Utíl>ao sul da província—1556.

to?alHvoronS7 
^ 

fnrÍqUe 
DÍ8S naac«âo de Por-to-Uívo, onde perdeu um braço—1637•> D. Clara Camarão, heroina porto-calvense pmulher do bravo Índio Camarão-idem

4« Traição, façanhas, morte do desertor Gala-oar, também porto-calvense-1632 a16355. Republica dosPalmares, ou quilombo formi-
ÍdlT 77 Barriga'(a ™ Ie*uas d° ™r e 2

quÜÍ imüTCÍ,rt0 *«* de « imP°^--que se ntitulou de-Principe do Brasil-acomo-,«hado de um nadrp ,]. ™* a „. * aoompa-

mri o ererV1"d° de ValÍd° e se«° ao pri-
Sos com ,ChT 

C°nta 6 riSC° ^«ando^s
quinÍLsim oT ^ ^"^ <*>., extor-luindo assim consideráveis sommas-1733

We d5m,re^imdePenden0Ía além de *™^diíhoís* tstt3 í famos° ex-ca«-
-ipê, que 55 eu 'u, 

r; "aS "^ * *
ve muitos -mnn ^ 

ídzer ao governo. Este-
lioie niiKi „1I ^FfWW do"de voltou, e
. Jt qudsi 110,,^enano, vive em paz e certimpnle regenerado, o ,.,,„ ..*.. _t . p e ceildínen'te regenerado !1 paz e cei'tamen-«SSfú ZSZ?T*nê0 impedtoa

]Ut Cül l e íosse calunmiado e prezo (!)

(
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attribuindo-se ao pobre e decrépito ancião planos
phantasticos de subversão social. Tanto pôde em
nossa terra a paixão de políticas mesquinhas e o
desejo de satisfazer meros e deploráveis caprichos!

Recife—1863.

Dr. Olímpio Eusebio de àrroxellas Galvâo.

Agosto 10.—1702. Chega á cidade de Betem D. Ma*noel Rolin de Moura, governador geral do Estado do Maranhão e Pará.

Cmwh— Este producto é a própria casca da ar-
vore—dicypellíum caryophyllatum, pertencente á
família das lauríneas, ligeiramente preparada ao
calor do fogo no próprio lugar, em que a mão des-
truidora do homem derruba a arvore para ex-
trahil-a!

Segundo as informações, que tenho obtido, novos
rebentões renascem do cepo, que lhe deixaram;
mas só depois de 30 annos estará em estado de
prestar-se á nova operação.

Ha grande abundância destas arvores nas mattas
dos districtos de Visêo e Bragança, e nos terrenos
situados entre os rios Gurupy e Capim, e nas mar-
gens deste, encontrando-se também nos rios Ama-
zonas, Xingu e outros.

Seu preço actual é de 8/000 por arroba, e pela
maior parte é exportado para Portugal.
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Vii6?^*11—1753- Alvará Canelo o commercio ,vpi;Sãoosrodarantes do Brasii' *»f" ssòtz
Charada.

Sim senhor, é muito certo,
Eu mesmo estava espreitando.
Soccorre esse desgraçado
Que junto a ti 'stá chorando. 1

1

Conceito.
'•-*

rE cousa que todos tem.
Hora vai bem, hora mal.
As vezes é despresada,
Mas quasi sempre estimada,
Com apreço sem igual,
Emfim, seja boa ou má,
E de nossa obrigação
Fazer tudo por guardal-a,Pois Deus manda conserval-a
Em qualquer oceasião.

Sao Bento.

João Miguel da Cruz.

¦

¦¦¦¦¦
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vento dos Capuchos do Rio de Janeiro, existe uma
, pequena capella, onde se venera o ^«n\W iW
Passos.".

No seio delia são depositados os cadáveres dos
religiosos, quando as suas almas sobem ao ceo.

Outr'ora foi residência, até 1747, d'um veneram
do religi oso leigo do convento.
í D'essa capella se vae para a enfermaria por um
corredor, e ao Lado esquerdo de quem vae visitar
os doentes encontra-se uma pequena chapa de co-
bre pregada na parede com este dístico:

Ul quondam cegris querebas, Fabiane, salutem
Nunc etiam votis auxiliare tuis.
Mas porque na casa da humildade assim se exal-

ta tão manifestamente a memória d'esse finado'?....
porque nas sepulturas dos religiosos todas as lou-
sas são mudas, e apenas duas, e dessas duas aquel-
Ia, que cahio sobre a cova d'esse pobre leigo, falia
com à voz da inscripção, annunciando o nome do
religioso, cujo cadáver escondeo no jazigo?...

y»E porque Frei Fabiano, como homem era um
santo, e como enfermeiro tinha dado bellos exem-
pios da sublime virtude da caridade, e alem d'elles
linha feito prodígios, que a fé pôde receber, e so-
hre os quaes não se deve emittir opinião alguma.

Acosto 1.3.-1822. Installação da Relação de Pernain-
bueo, creada pelo alvará de "6 de Fevereiro do mesmo
•'Uno. Foi seo primeiro chancclier o desembargador Lucas
Anlonio Monteiro de Barros.
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A PARTIDA DO PROSCHIPTO,

(No álbum da saudosa fxlVva do çtMençto.)
—Adeus, exclama o proscriptoAbraçando a terna esposa,
A sua filha mimosa
E os tenros filhos seus:

Oh! que pranto amarguroso
Neste tão saudoso adeus!

Partiu!... Do baixei ligeiro
Solta a vela ao mar e vento,
Leva-lhe a brisa o lamento 

'
Da familia tão gentil:

Vae viver saudoso, errante,
Lá, distante do Brasil.

Por elle a familia implora.
£ 

eIIe ao baixei saudoso 
'

Vede^ que ande vagaroso
A vista de seu paiz!

| 
o baixei sempre sulcando^ ae levando o infeliz!

Nicthepov.
• 

¦

Joaquim Norberto de Souza e Silva

Agosto 14 i8o() \i
denta íeral de co. £ ,i úo Um^ %al * superihtemmtrabandõs: a Ay^f ?ul
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Amcadação de nau Vmçostos.—O conde de Sarze-
das, governador e capitão-general, sahio de S
Paulo em fins do anno de 1736 e chegou a Meia-
Ponte, districto de Goyaz, em principio do armo
seguinte.

Em 4 de Fevereiro de 1737 convocou uma junta
para regular o methodo de arrecadação dos reaes
impostos. Encontrou em pratica o da capitação e
censo.

Concordou-se que cada escravo pagasse */t e 3/4
de oiro, cada venda 80/R, cada mestre de ofíicinas
7S, e cada official V8*

As casas de negocio (lojas, açougues e boticas)
forão divididas em três classes: grandes, médias e
minimas: as primeiras pagavam 60, as segundas
30, e as ultimas 15 oitavas.

Estabelecida assim a capitação, mandou Sarze-
das proceder de novo a uma matricula geral dos
escravos, e vio-se então, que mais de 6:000 traba-
IhavaíÇi eífectivamente nas minas.

¦AááaáÁ
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Agosto 15.—1764. Falleceo no convento de S. Joãodo Ermo, no bispado do Porto, o bispo do Para, D. FreiJoão de S José e Queiroz.

¥t»U»t uoeumuic».—O Padre Manoel Joaquim de
Castro Vianna, natural de S. João d'El-Rei, coinpoz
em 1837 o epigramma que abaixo transcrevemos á
apreciação dos leitores, que sem duvida lhe dis-

as
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pensarão justiça pelas muitas verdades que soube
reunir, embora oífendam tão á queima-roupa cos-tumes, que se acham generalisados entre nós

Eil-o:

Meia dusia de erisêtas
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. '• Melancólica alvorada,
¦i 7

Uma Missa mal cantada
Por um velho e dous cambêtas;
Um sermão de quatro petas,Te-Deum comprido de mais,
Cinco bombas desiguaes,
Muito café, muito fumo,
Aqui tendes em resumo
Nossas festas nacionaes.

Tem suas exagerações, porem vá, por obriga-çao das rhimas a que se quiz sugeitar, mas a quenao nos sugeitamos por gosto.
Maranhão.
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Ricardo _4fea. andre Çorráa <__ ^nas.
¦

Agosto 16.-1779arcebispo da Bahia.'* D- Frei Antônio Corrêa é eleiltO

W i« o^«s._-Ramo da cordilhejra d,es((1
SI? /Ti"™ d° Ri0 de Ja»ei>-o* « legoasdistantes da bahia de Nictherov
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É separada da cordilheira dos Aymorés pelo rioMàcacu, e vem a ser a extrema da corda de serras
do nome, que se dilata para o sul até á provínciade Santa Catharina.

Na parte, que se avisinha da margem direita doMacácu, oflfóreee uma serie de pontas ou picosiuaccessiveis, que se parecem com os canudos di*
órgãos, d'onde tira a origem do nome que tem

¦ 

¦ 

¦

Agosio 1/ ~181b. Alvará creando uma comarca naIlha Grande de Joannes, sendo a villa de Marajó a cabe-oa da mesma comarca. J

SONETO

Virentes várzeas, abundante prado,
Outr'ora para mim férteis em gozo,HoJe|m vez d'encontrar em vós repouso
Causais-me inquietação, causais-m'enfado.

Influe em nosso humor da mente o estado,
Qual nos corpos o prisma luminoso:
O, que alegra e seduz ao venturoso,
E motivo de pranto ao desgraçado.

Ah! depois que o fatal, eterno corte
Ceifou inda em botão minha ventura,
Roubou-me a filha ao cordial transporte,

Tudo á minha razão se de.stiíiura:
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A vida é p'ra mim penosa morte,
E este mundo falaz a sepultura. 

'

Bahia—1863.

Dr. Valle Júnior.

:A. JffiSiSLsrRssí* :-bí
MacauW da ^WcVa de MWGeraí8_5 leeoas aonorte da villa de Sabará, perto da margem e^ueda do rio das Velhas. ^'"esquei-

Ihles" T 
POVOaCâ° Um recolhi^to de 50 mu-

candaH ^ 
S6, 

fC0."S^ram «o ensino de 100 edrr-caudas, o qual foi fundado em 1727
CoIrlra ^^f' COm a Ínvoc^° de *• S'- daUmce.çao, a qual gosa das prerogativas de matriz.
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fiio de Janeiro J°Se de Barros Ala^ão, bispo (
MO
lo

taX n22 
COnSagrad°' Se obrigação impôs-

vèrtadó T 
CraraS' de escre™ o «eguhdo

do 2 iT T 
llVr° 1J,'0P"0 °* *** notáveis

Vm !s7r 
ad Per"etmm rei Cortam.

para esc;«,„ 
° 

f°neg° Luiz Agonio solicitadopara escrever os da capitania de Govaz, com cujo
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monumento a câmara de Villa-Boa desejava enri-
quecer o seo archivo.

Não se dedignando de acceitar tão honrosa in-
cumbencia, emprehendeo o trabalho, e em dois
meses o concluio.

Assignado pelo segundo vereador Custodio Pe-
reira da Veiga, foi apresentado ao conselho em.30
de Setembro e mandado registrar.

¦fy ¦. ; ;

Rio de Janeiro.

Dr. J. M. P. de Alencastre,
: :

ppXxj '¦„>. 
"'.AA

Agosto 20.—183o. Morrèo no Rio de Janeiro o illustrc
Visconde de Cayrú.

Rio su\)\wmne«o.—Na província de Sergipe, junto
á villa de Simão Dias, lugar onde a falta de agoa
potável em estação própria obriga a seos habitam
tes a procural-a em distancia de mais de duas le-
goas, quando por meio de uma fonte artesiana
aberta sobre o lagedo, que se tem como mármore,
em pequena distancia daria com o rio de que faço
menção, o qual tem de profundidade 22 braças, e
18 a chegar a este, descendo-se pela abertura
do alto do monte, que se julga produsida por algum
antigo vulcão.

As agoas d'este rio são crystallinas, pouco dista
da villa, que com este beneficio se tornaria em
breve opulenta pelo seo conimercio com os sertões
da Bahia e Pernambuco.

Laranjeiras. \
A. F. S.
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.......Agosto 21 -171P. D. Sancho de Faro e Souza, condeue Vimeiro, 38" governador do Estado do Brasil, cbSa Bahia, e tomou posse do seo novo carço.

.. .,

Xamaxy.—É uma espécie de canastra que usam
na comarca do Tury-açú, onde vi, á maneira da
moxila dos soldados. São feitos de um tecido com
as talas delgadas de certo arbusto conhecido pelonome de guarumãa: forma no assento um balaio,
cujos lados se elevam até uma altura conveniente]
para depois abrir-se por grandes abas, de modo
que possa envolver os objectos que levam em jor-nada, pondo-os ás costas, seguros por duas arcas,
onde enfiam os braços; n'esta posição, excedem a
cabeça uns três a quatro palmos, e o individuo
ajaezado por esta fôrma e visto de certa distancia,
parece amarrado á um tronco de arvore que traz
comsigo, pela altura descommunal que representa.

Maranhão.
'¦¦- ¦

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.

Agosto 22,-1786.1). Frei Diogo de Jesus Jardim, bispocleito de Pernambuco, tomou posse por procuração dasua diocese.
¦

,, - . .1 ¦ ¦ ¦ "yy

'

Ym KodomvWvo.—Frei Antônio de Santa Ursula
Rodovalho nasceo em S. Paulo, sendo filho legi-
timo de Timotheo Corrêa de Toledo.

Fez seo noviciado na ordem Franciscana do con-
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vento de Santa Clara de Taubaté, e professou no
de S. Paulo em Io de Novembro de 1762.

Foi ordenado no Rio de Janeiro pelo bispo D.
Frei Antônio do Desterro.

Dotado de virtudes e d'intelligencia percorreo
com notável fama todos os cargos de sua ordem,
até chegar ao supremo—o de ministro provincial,
por eleição de 8 de Outubro de 1808.

Foi esta escolha applaudida por todos, porque
quando o poder passa á mãos hábeis e virtuosas,
a sociedade se regosija, pois vê premiados a vir-
tude e o talento, e confia que a justiça nunca será
olvidada.

Cruel moléstia o obrigou a deixar esse lugar em
31 de Janeiro de 1811 e em 2 de Dezembro de
1817 falléoeo.

V-v l ;' ';''"¦ v;-; -''¦¦'¦¦

¦v ir t

Agosto 23—1747. Carta regia confirmando a doação da
capitania da Parabiba do Sul ao Visconde de Asseca.

.'ÁA V.'- *

.
'*-.-"•«. ¦

SuWwim, wmç\o.—Quando se deram as occorren-
cias narradas no artigo—Sergipe—o cacique Sergi-
pe guarnecia o lado direito do rio e seu irmão Si-
riri o esquerdo. Romperam as hostilidades. A sor-
te das armas foi favorável a Christovão de Barros.
N'um dos ataques foi morto o cacique Siriri,e por
fim o próprio Sergipe cahio em poder dos con-
quistadores com muitos prisioneiros, vindo a fal-
lecer poucos dias depois, por se recusar a tornar
o alimento que se lhe offerecia, recusando tam-

> »
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bem sempre o bom tratamento que se lhe dera
Sublime exemplo de dedicação pátria!
Hoje o bom Sergipe limitar-se-hia a resignar-se

com a sorte dos vencidos, reduzia-se a um alimen-
to de costelletas e chateaumargeau e offerecia porfim o seu protesto perante as nações cultas!...

Aracaju.

[/"¦ * ¦ ¦

*-\ 
......

¦ ¦-..

Horacio Hurpia.
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.Agosto 24.-1649. Expedioocapitão-rnór do Pará umagrande bandeira para o descubrimento das minas do rioAguartco ou áe Ouro.
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0 c^ue Múal—No século passado se descobrio no
\ Rio de Contas, na Bahia, uma ossada de tal gran-desa, que a canella da perna tinha a altura d'umhomem ordinário, e para mover 0 queixo inferior

foram necessários quatro homens.
Desconfiou-se n'èsse tempo ser o monstruoso

animal chamado Mamote,
Suppoz Frei Francisco de N. S. dos Praseres naPoranduba Maranhense ser o Behemuth de quefalia Job no Cap. 40.
Tem este animal 45 pés d'altura, e é muito ca-belludo.
Sustenta-se de vegetaes e nunca se deita.Se houve outr'ora no Brasil tal animal, presen-temente não existe mais.

*" "a

¦

*
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Agosto 25.—1813. Extincçào do jidgado fio arraial de
S. Pedro d'El-Rei, unindo-o novamente ao termo da villa
de Cuyabá.

A SAUDOSA DE AMOR.

íío álbum de uma iWuslw xut\Um au&wiU d* seu mando.

Sem ver o esposo,
Que adora tanto!

A. C. de Lima.
; \

Mar que outr'ora nesta praia
Tão saudosa já me viste,
Repara como hoje triste
Choro e suspiro de amor:

Geme também nesta praia,
Sente também minha dôr!

" '*

Elle, ó céos, a quem amava,
De meus braços se afastando
E ao baixei velas soltando
Se perdeu aos olhos meus:

E sumido no horizonte
Não ouviu o meu—adeus!

Agora se busco vêl-o,
Branca vela me apparece,
E depois desapparece
Lá no horizonte sem fim!..

O caro esposo não volta,
Não volta.... triste de mim!

Kio de Janeiro.

Joaquim Norberto de Sousa e Silva.
2S
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Agosto 26.—1820. Provisão do conselho de fazenda
do Brasil approvando o regimento para as companhias
dos trabalhadores da alfândega.

D. Luvi» fa MttscuwuWs.— Successor do conde de
Sarzedas*no governo da capitania de S. Paulo,
tomou posse do seo governo em 12 de Fevereiro
de 1739.

' 
' ¦

Era muito activo, diligente e amigo de riquezas,
empregando até meios illicitos para obtel-as.

Quando retirou-se de Goyaz levou considerável
fortuna, de sorte que em S. Paulo comprou a fa-
zenda da Berthioga por 200 mil crusados, cem ca-
saes de escravos, e o navio em que ao depois foi
para Lisboa.

E como este infelizmente houveram outros.

Agosto 27.-1762. Carta regia auctorisando o capitão-
general do Rio de Janeiro a prover os postos vagos dos
regimentos ató á patente de tenente-coronel.

NWMvroW.—Feuillea Trilobata. Linneo. F. cor-
difolia. Velloso. Hederacea. Poisson. Nhandiroba-
ceas. Martins.

Usos.—Purga docemente, e em pequena doso
é empregada contra as mordiduras de cobra, e tem
a propriedade de fazer vomitar aos animaes.

Julga-se ser efficacissima nos casos de envene-
nainento pela mandioca, noz-vomica e cicuta.
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Basta para se obter esse resultado socal-a com
um pouco d'agua e bebel-a.

As sementes são f Cà L*lebnfugas.

Rio de Janeiro.
«fv

Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.

Agosto 28.—1809. Alvará isentando de direitos a ma-
teria prima, que servir de base a qualquer manufactura.

AnVi^a^&ta do T^Vn\o-San\o.-*-(Alm. de 1862, p.
282.)

Ao approximar-se o. tempo do Espirito-Santo
sahe o imperador ou a imperatriz a pedir esmolas,
acompanhado de suas caixeiras fuliòas, que são
três raparigas, que cantam ao som de tambores,
de suas bandeiras, que são brancas e levadas por
outras três raparigas cantadeiras, do seu estan-
darte, que é uma grande bandeira encarnada e
mais de três ou quatro mocinhas e rapazes com
salvas para receberem esmolas. O imperador leva
a coroa em uma salva. A isto tudo chama-se ba-
rulho do imperador.

Na tarde de terça-feira, ante-véspera d'Assump-
ção, vae o barulho do imperador acompanhado
dos barulhos de todos os mordomos, ás vezes em
numero de 6 ou 8, buscar o mastro, que é trazido
para a porta do imperador, e depois de ahi chegar
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é lavado com aguardente, e os barulhos dano-m,
junto delle.

Na quarta-feira á tarde, depois de reunidos iodosos barulhos, é o mastro levantado ao som de ib-
guetes, muzica, tambores, danças, vivas, & &Logo que é levantado vem uma porção de'agu'ar-
dente para lavar o pé do mastro, e uma porçãode bollos e doce seco, que se atira pelo meloso
povo, fazendo os moleques a maior algazarra queé possível, emquanto todos os barulhos dançam emderredor do mastro; depois entram para a salla em
que está o altar com a coroa, dançam, cantam eretiram-se. Nessa noite ha vésperas, a que assis-tem todos os barulhos.

Na salla do altar tem as cadeiras do imperador
e dos mordomos, que são previlegiadas e ninguém
pode sentar-se nellas, sob pena de ser amarrado
no pe do mastro e d'ali não sahir sem paçar almi-ma couza. " . c

Depois de levantado o mastro todas as cousas
pertencentes á festa são trazidas dos lugares em
que estão até á casa do imperador ao som de tam-bores, cantigas e foguetes: até os bois bravos sãotrazidos assim.

Na quinta-feira ha a missa da corôacão: lá vaio imperador ou a imperatriz com os seus aios,mordomos, caudatarios e um lusido acompanha-mento: na igreja ha lugares previlegiados. Nomeio ou no lím da missa ha a corôacão, e, depoisde uma alocução do vigário, vai o imperante co-roado para casa, onde quasi sempre está uma lauta
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meza de doce, a qual, depois de benta pelo viga-
rio, e depois de o imperador e os mordomos se-
rem servidos é devorada pelos convidados.

Na sexta-feira principiam as novenas, com as-
sistencia do imperador, e dos mordomos. Nas
noites das novenas o imperador faz visitas aos mor-
douios, e estes a elle: estas visitas são precedidas
de muitas ceremonias.

Na véspera do Espirito-Santo todos os festeiros
sanem a dar esmolas aos pobres, e cada um faz
por obter o maior acompanhamento. Nesse dia as
foliòas e bandeiras vão todas de chapéos de homem
enfeitados com flores, fitas, & &. No domingo ha
missa da festa a que comparecem por obrigação
todos os festeiros com os seus barulhos: á noite
vae o imperador levar a coroa á igreja e assistir
os pelouros: aqui é que são eilas: é uma revolu-
ção: a igreja está cheia e rodeiada de povo, como
em todos os actos desta festa. Logo que se decla-
ra o novo imperador, os tambores tocam, os sinos
repicam, o povo molecorio grita na rua—levou co'.a
íaboa; e o imperador querendo sahir com o seu
cabido ministério, é apupado de uma fôrma tal,
que ás vezes é preciso a policia intervir: as foliòas,
os fidalgos e o imperador quasi sempre fogem antes
dos pelouros, de fôrma que o povo não os veja,
senão são perseguidos até á casa com o—levou
co'a taboa.

Estas festas têm muitas ceremonias que fastidio-
so seria ennumeral-as. Em muitas ívillas e cida-
des da nossa província ainda é ella usada: e em
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algumas partes os tambores e as bandeiras são Wvadas por homens. Consta-nos que poucos são oslugares onde a festa acaba por apupadas.
São Bento. (Maranhão.)

,¦
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João Miguel da Cruz.

_.' c '- A.A ;¦Agosto 29.-1808. Alvará acompanhado do plano nan
3! eB'0d0S COrp°S dc linha di* iapfantt-a
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Mudau^a dos iuàios-A mudança periódica de suastabas o que faz que os chronistas os julgassemnômades e que se effectuava para uma milha dis-tante do lugar, que por algum tempo deixavamreverdecer e expurgar-se, não tinha por fim senãomudar de ares, e evitar o desenvolvimento de mo-
festas endêmicas e epidemias, que se germinamnas nnpuresas e immundicias de todos os resíduosde um grande acumulamento de gente, em umlugar fixo.

Assim na Europa mudam-se os ricos todos osannos da cidade para o campo e do campo para acidade, segundo as estações, e só o não faz quemo nao pode. •
Dos índios é, e não por nós supposta, a rasãocias suas transferencias de domicilio.

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.
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Agosto 30.—1774. D. Thomaz da Encarnaçiio Costa e
Lima, 10° bispo de Pernambuco, chegou á siia diocese.
É o auctor da Historia Êcclesiàstka Lusitana, impressa
om 17.59, em Coimbra.

O Voadoif.—Está hoje provado concludentemen-
te, que foi o padre Bartholomeu Lourenço de Gus-
mão, natural da cidade de Santos, provincia de S.
Paulo, o primeiro que poz em pratica o maravi-
lhoso invento dos aerostatos, pelo que o cognomi-
naram d'aquella fôrma (embora muito antes d'elle
Bacon, Lana e Galiano, fallassem dafpossibilidade
da navegação aérea), fazendo subir do pateo da
caza da índia em Lisboa, aos 5 dias do mez de
Agosto de 1709, um que organisára; verificando-se
assim o erro dos physicos francezes, attribuindo
aos Montgolfiers semelhante descoberta, que só
74 annos depois appareceram com a ascenção de
suas machinas. Por occasião deste acontecimen-
to, muitas foram as satyras que fizeram a Gusmão,
com o intento de oífuscar-lhe a gloria, das quaes
citaremos uma de entre outras que temos a nosso
alcance:

• ' 
, 

¦ " l' '" 
i - • '".''; -""A "® 
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Com que engenho te atreves, Brazileiro,
A voares no ar, sendo pateiro,
Desejando ave ser sem ser gaivota?
Melhor te fora na região remota,
Onde nasceste, estar com siso inteiro.

Os que quiserem noticias mais amplas de tão
extraordinária descoberta, consultem—«. Os varões
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illustres do Brazil durante os tempos coloria*
pelo S, D, J. M. Pereira da Silvaf e a ££hda na sessão litteraria da Academia Real dasSciencias de Lisboa em 20 de Maio de 1840 peloSr. Francisco Freire de Carvalho, que hão de encontrar importantes citações de valiosos documentos.

VA'

Maranhão.
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tfimrdo l/ecrandre Corrêa de Fanas,

W

^^Z^^ÊStf
A' PEDIDO.

Dona de meus pensamentos,
Aqui me iens a teus pés.

• •

.lhantes

Em teus olhos rutilantes
Leio-te d'alma o primor*Innocente te sorrindo,
Surgem-te graças bri„L.
Ao pensamento de amor.

Em teu collo transparente,
Liso, mimoso, indolente
Imperam lindezas mil;
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Se ouves gratos louvores,
Assomam rubidas cores
Em teu rosto tão gentil.

Um composto insinuante
Tens no corpo palpitante,
E enlevos de arrebatar;
Anceio sem luz, incerto,
Meu peito é templo deserto
Onde amor vem soluçar!

í!
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Antônio da Cunha Rabello.
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SETEMBRO
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X '

Setembro 1.—1857. Chegarão do Havre abordo do
vapor francez Franc Comtois 24 Irmans de Caridade e
A missionários para a corte 9 para Santa Catharina.

.....
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Bolamca «, meàVciixa txàn os VuàVos.—Vastos e acer-
tados eram os conhecimentos médicos é botânicos
dos indios.

Como meios hygienicos usavam methodicamen-
te dos banhos frios, de manhã e de tarde, das san-
grias e do fogo durante a noite em suas habitações
térreas, e jamais consentiam impurezas sobre seos
corpos.

Como meios therapeuticos conheciam a efíicacia
da dieta, das sangrias e dos calmantes nas moles-
tias inflammatorias: dos sudoriferos, e depurativos
nas humoraes. Tinham específicos e tópicos para
todas as moléstias, que os afíligiam.

D'elles passou a toda a Europa civilisada o cõ-
nhecimento e emprego da quina, da salsa-parri-
lha, da ipecacuanha, e do óleo de cupahiba; e a
nós outros muitos remédios especiaes, como a ca-
peba, a caróba, o maririçò, e cem outros empre-
gados por todas essas roças.

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.
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Setembro 2.-1857. Exposição, na corte, de onze biUde seda do estabelecimento seropedico de iúuroahv Èdestino a Inglaterra.
*

•
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Pidvds dt afiav.—No rio Real, na Bahia, ha abun-
dancia de pedras de afiar, mormente em qualquerterreno do freguesia de N, S. dos Campos. .

São estas pedras excellentes para avivar, aliar
e amaciar o corte do mais delicado instrumento.'
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Setembro 3.-1856. Morreo no Rio de Janeiro o dis-mctissuno fadista Marquez de Paraná, então pre^dn-!| do conselno de ministros. l
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Y-, y.O ulUmo qowvuttdot da ctt^ama de- S^içí.,-.Foi otenente-coronel Carlos Cezar Burlamaque {1824),o qual foi preso pelo coronel Bento da FrancaPmto Garcez (o conde de Fonte-Nova, de saudo-
sa memória), que para esse fim veio mandado pelogoverno da Bahia, por se ter òpposto o governa-dor Burlamaque á que se jurasse a Constituiçãoem bergipe, cuja acclamação e juramento fez pra-tacar o referido coronel Bento dâ França, retiramdo-se apoz para a Bahia, conduzindo presos o dito

governador Burlamaque e seus dous filhos, ajudamtes de ordens, que são hoje dous distinctos ofíi-ciaes brazileiros, um brigadeiro e outro coronel.
Sào Christovão.

Hôracio Hurpia.
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Setembro 4.—18^0. Alvará creando a villa do Patv
Io Alferes no districto do Rio de Janeiro.
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Por cima do velho
Por cima do burro

1
2

Conceito.
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Quer burro, quer velho
Por mim passar pôde.
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Setembro 57—1799. Provisão mandando dar tracta-
mento de Senhoria aos governadores subalternos nas ca-
pitanias do Ultra-mar. fc
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Na justificação da que presume
Faltado ter-rlhe a fé, que lhe jurara,
O zeloso amador busca e depara
Grato remédio ao rabido ciúme;

i

O, que, perdendo dá razão o lume,
No sangue d'outrem seu furor dispara
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Na fria contricção cura prepara,
Que os remorsos da mente lhe consume;

P'ra todo e todo mal, que nos tortura,
Ou remédio nos dá nossa consciência,'
Ou nosso coração mesmo o procura; 

'
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A saudade porém d'um bem, qu>a ausênciaEterna nos roubou, nunca tem cura,
Dura em quanto durar nossa existência.

Bahia.
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Dr. Ta_.e Junior. -
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Iutota.~As poucas informações, que d'esta villado Maranhão dão Milliet de Saint Adolphe e Gayo-so,juntó as seguintes:

Foi elevada á cathegoria e denominação de Villa-Viçosa em L d'Agosto de 1758. Os seos primiti-vos habitantes eram os indios Tremenez, os maisbem tigurados, valentes, e prestimosos, que tinhaeste capitania, segundo disse o governador Gon-Calo Pere-ra Lobato e Sousa, e dedicavam-se muitoa pesca das tartarugas.
Em 1727 no* tempo do governador e capitão-ge-neraUoao da Maia da Gama, tinham duas data,ae seis legoas de terra, as quaes foram medidas e
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demarcadas á custa dos mesmos, do que foi tes-
temunha um Jesuíta, que ahi vivia em intimidade
com elles.

D'ahi a pouco, das bandas da Parnahyba, vieram
uns homens, que foram situando ahi fazendas de
gado vaccum e cavallar, e suscitando-se questões
entre elles, os Índios os expelliram, e o Jesuíta,
com o fim de terminar taes pendências, comprou
aos seos legítimos donos o gado existente, e d'ahi
por diante ficaram os Padres da Companhia pos-
suindo como suas as terras destes Índios.

Possuíam os moradores nas terras da mesma
villa um curral pertencente á igreja, porem os Je-
suitas João Ferreira e Luiz Barreto tiraram d'elle
grande quantidade de gado vaccum e cavallar, e
mandaram para as .suas fazendas, distantes da
villa 30 legoas, e .situadas na costa.

Para não perderem o trabalho, e melhor asse-
nhorearem-se da presa mandaram ferrar este gado
com o ferro da companhia, e como o dos índios era
uma meia lua facilmente accrescentaram outra,
fecharam o circulo, e poseram a cruz no meio.

Examinado o caso pelo governador, mandou elle
restituir as terras aos Índios, e o gado ao curral a
que pertencia.

Esta villa, que, como diz Gayoso, offerece tão
bom porto para embarcações d'alto bordo, está em
decadência, quando só pelo commercio tanto po-
dia florecer!
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|EtÉ)viBRô 7.—1843. Installaeão do instituto dtó Aa.gados no Rio de Janeiro. 0s Adv,>
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O çjTáo MJrttar cm K&tWfc-O diploma de umDr. em Medecina, disse o conselheiro Dr. JonathasAbbott, é um titulo de nobresã, e em alguns pai-ses equivalente ao de conde ou dé marquez.
Bartolus diz, e muito graves autores são do mes-mo parecer, que os doutores são nobres, e quetendo por 26 annos desempenhado os deveres delente em uma universidade regulão com os condesNa Rússia, onde todas-as profissões tem gradua-çoes militares, o Dr. em medicina tem a'de oe-neral. &

Bahia.

Dr. AugustoyV. Alves do Sacramento BMc
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J^S!',70%' Miínoèl <]a Cu«^ & Meneses, 47-
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tofrtob- ^V^U.-N'uma oceasião em que noconselho de estado se discutia um ponto grave e6m que se opinava em contrario ao parecer domonarcha, este disse.^Tenho entendido que aopinião do conselho é neste sentido, mas estou re-solvido a proceder de outra maneira», e levantoua sessão. Sahindo D. Pedro I da sala, o marquezde Paranaguá, Domingos Villella Barboza, que go-
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zava da intimidade do monarcha, pegou na penna
e escreveu o seguinte:
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«Sim Senhor, não ha no mundo
«Um nome mais bem achado!
«Não é do Estado o Conselho,
«É um conselho.... de estado.

Maranhão.

"../.*- yy
Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.
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Setembro 9.—1688. Morreo na cidade de Olinda, em
Pernambuco, Fernão Cabral Belmonte, governador e ca-
pitào-general d'essa. capitania.
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Ai meu Deos! que linda vida
Naquelle tempo gozamos!...
Ai que existência florida!
Ai como então nos amamos!
Á um teu olhar, á um teu riso
Era á terra um paraizo!

Não te lembras?—que ventura!
Á noite naquella sala?!...
Tanta luz que alli fulgura!
Tanta belleza que falia!
Tanta gente!...—e ambos sós,
E o mundo longe de nos!

31
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Porque tremias.... não sei;
Porque coravas... não digo;
O coração que te dei
Lá ficou—morreu comtigo;
Mas a alma... pobre coitada!
Vive no mundo penada!
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vive, sim—foi minha sina
Que á teu lado me levou;
Foi minha sorte ferina
Que á teus pés me captivou:
Deos o quiz—obedeci,
E por te amar me perdi!

Mas não te lembras?—respon
Porque ficas socegada?
Onde te occultas? aonde?
Morreste acaso? coitada!
Somos um'alma, um só ser,
Já te não posso esquecer.
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Foge pois, occulta a vida
Na mais funda solidão,
Vê-te minh'alma perdida,Lá te vê meu coração!
Não fujas... se eu não morri!...
Não me separo de ti!

S. Paulo.

findrada e Silva.

?
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Sftfmbro 10.—1837. Evadio-se daFortalesa da Barra,
na Bahia, Bento Gonçalves da Silva, um dos chefes da re-
volução do Rio Grande do SuL

JumWbct.—(Cactus opuntia 'brasiliensis), 
Linneo.

Cacteas.
Usos.—Calma as deres schiaticas applicada em

cataplasma, a qual misturada com extracto de Sa-
turno é útil na elephantiases dos árabes (mor-
phea).

O xarope dos fruetos e folhas é empregado na
phtysica, e julga-se muito proveitoso na lepra.

Seo sueco, misturado com leite, é vantajoso nas
ophtalmias simples.

Rio de Janeiro.
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Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Setembbo 11.—1846. Falleceu o marquez de Paraná-
guá, notável pelo seo gênio poético, e conhecimentos po-
liticos e mathematicos.

Poço da Ca\dwa.—Assim é conhecido certo logar
do rio Parahyba que despeja na lagoa Manguaba,
vulgo do Sul, (província das Alagoas) em terras do
Engenho Novo, propriedade do Sr. Ernesto Lopes
Rodrigues, á uma légua da villa do Pilar.

É um dos lugares mais fundos do rio, a que
poucos hão descido e sobre o qual existe uma velha
tradição conservada pelos respectivos moradores,
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-na de seus maiores. Ouvia-a ]mmuitas vezes e ultimamente da boca do honradosenhor do engenho: é um conto verdadeiramente
fabuloso, que não deixa de divertir o espirito iovia! e curioso do leitor.

Chama-se Poço da Caldeira porque se dissesempre, de tempos immemoriaes, que nesse luear
(outr'ora assaz profundo) do rio acha-se mysterio-samente depositada uma grande caldeira de ferrocontendo immenso e incalculável thesouro não sóde antigas moedas de ouro e prata, Como de bar-ras d'estes metaes, de diamantes, brilhantes e in-Imitas jóias preciosas; e que essa caldeira (accres-centa a tradição) foi propriedade de muitos hollan-«tezes ricos, habitantes, desde principio até meia-do do século 17», d'aquellas paragens e outrasacima, os quaes, sendo perseguidos e expulsospelas armas victoriosas dos portuguezes de então,fugiam em direôcão ao mar para tratarem de sahirdo Brazil, levando comsigo todas as grandes rique-zas, que os opulentos Bátavos possuíam, as quaesiam n uma caldeira arrastada por formidáveis cor-rentes, juntas de animaes &; e vendo que lhes era
Tf? 

COnservar ° thesouro não só pela diffi-culdade do transporte, como pelo atropelo e pressa,com que os luso-brasileiros os forçavam a sahiruo território, lançaram a montanha de riquezasno undo poço doParahyba, lugar bem conhecidoü elles, para que seus inimigos em tempo algumpodessem gozal-a.
Esta é a lenda tradicional; em outra parte verá



o leitor o que se conta á respeito d'uma tentativa
feita para arrancar-se o fabuloso thesouro hollam
dez, que talvez sò ache rival no célebre de Mon-
te-Christo.

Recifo-1863.
; 

- i •'
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Dr. .Olímpio Eusebio de Arroxellas Galvão.

Setembro 12.-—1821. Morreu em Lisboa o bispo D. José
Joaquim da Cunha Azeredo Coulinho, fundador do Semi-
nario Episcopal de Olinda.

0 \\l\vo <k Au\iaa\vjwm.—Bartholomeu Bueno, que
aos 42 annos d'idade tinha acompanhado seo pae
na primeira entrada, que fez pelos sertões de
Goyaz, tendo ainda impressas na imaginação ai-
gumas reminiscencias das aventuras por que pas-
sou», regressando de Minas-Geraes, por onde hou-
vera feito importantes explorações, apresentou-se
ao capitão-general de S. Paulo, que então eraRo-
drigo César de Meneses, disendo-se desejoso de
emprehender uma nova entrada pelas terras des-
cubertas por seo pae, até então completamente
abandonadas e esquecidas.

Deo-se este acontecimento em 10 de Setembro
de 1721.

Sem fortuna, associou-se para isto a seo irmão
Simão Bueno, a seo genro João Leite da Silva
Hortiz, a seo cunhado Manoel Pereira Calhamaro,
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a seo sobrinho Antônio Ferraz d'Araujo, a Urban,do Couto, e a muitos outros. "°
Aviou-se á sua custa, e já no outomno da vida

ÍrosTesT SUa femÍUa' 6 * tUd° MteP-serviços de S. M. e seguio no anno seguinte nar,seo destino, e depois de experimentar por tlongos annos os maiores trabalhos e perigos, morrendo-lhe a maior parte da sua tropa chegou 2de Outubro de 1725, dando conta satisfactoria dsua commissão, pelo que se fiseram para Portrmalavultadas remessas de ouro. g

IT^fnf rn'8 
fe 

>ga! 
6 °UtraS ^P^hendidas em1726 foLihe conferido o titulo de capitão-regente

fuE-16". ? g6ral d8S Minas de Go^»«»»
junsdicçao absoluta no eivei, crime e militar e di-reito de conceder sesmarias, e depois promovidocio posto de coronel das ordenanças. ,
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da capitaria si6' °„ raIK± adminis'^
governador interino.

' Á" •* '

Lwya fa ymum.-fTmuihg. nutans). Linneo.(Jumlago vaccina.) Velloso. Synanthereas.
pJn^ST miZ 6 a ^^^ t0da é mUÍt0 ama^aeempregada como tônica e desobstruente.lira-se vantagem do seo cosimento nos catar-rhos e o sueco applicado nos tumores lymphati-cos e inflammatorios é um bom resolutivo.
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As folhas passadas pelo fogo e postas sobre a
fronte aliviam as dores de cabeça, e trasem o
somno.

Rio de Janeiro
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Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Setembro 14—1810. Alvará declarando os navios de
guerra estrangeiros—isentos da visita de saúde do Bra-
zil.

Que* mtmuas\—Em 4o de Fevereiro de 1851, na
»Casa das Educandas em S. Paulo, sustentada á

custa da província para receber e educar orphãas
desvallidas, foi castigada pela respectiva professo-
ra uma menina de 43 annos, a qual combinou-se
logo com uma de suas amigas para pôr termo a
seos dias.

Com tal fim, repartiram o que possuíam pelas
suas companheiras, despediram-se d'ellas com in-
crivei dissimulação, ajoelharam-se junto a um
poço, e sem ninguém perceber atiraram-se n'esse
abysmo, que as devia engulir, se ahi não houves-
se uma bomba, em que se agarraram as coitadi-
nhas, depois de aplacados os seos furores pela
Maldade d'agoa. Imagine-se a agonia que reinou
em uma casa, onde só moravam quarenta e tantas
mulheres, e graças aos soccorros dos visinlios, as
philophasinhas foram salvas do perigo, e creio que
não quererão tomar novo banho.
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Este facto mostra que é já chegado o tempo deser um preceptor, não um algoz sempre de pai-matoria em punho, e sim um amigo desvellado
ou melhor um segundo pae. Os castigos phisicosembrutecem o menino, fazem com que ellenâo
tenha pundonor, e um'alma despida de nobres sen-talentos jamais será'capaz de ter nobres aspira-
ções.
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'. auiiEZM,nüaf„•y,,800• ParticiPa o governador do Pará,que em 10 annos de seu governo havia construído . fragatas, ácharruas, 3 bergantin*, o llehalunasS^i

Charada.

No mar
No lar 4
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CONCEITO.

No ar.

JZ!r^iQuiW'eK desme»brada. de Pernambucoa comarca das Alagoas formando capitania separada.capitania separadi

O neto de Ai\Wu(juem e a vecom^eusc. fwurt.—-O filhode Bartholomeu Bueno, que também conservou onome de seo avô e de seo pae, indo á Lisboa er-
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presentar contra as injustiças praticadas para com
seos maiores, pôde conseguir que fossem essas fa-
digas á final premiadas em sua pessoa.

A caridosa rainha D. Marianna o encheu de fa-
vo res e benefícios.

Deveo a ella a carta regia de 18 de Maio de 1746
restaurando a de 4731, que concedeo por três vidas
ao neto de Anhanguera os rendimentos das passa-
gensdo rio Jaguary, Attibaya, Rio Grande, rio das
Velhas e Corumbá. .•¦.•¦Mi

Um dos descendentes em linha reeta de Bueno
inda hoje tem o privilegio das passagens d'esteul-
timo rioypor virtude d'umà resolução da assembléa
provincial de Groyaz.

Esta corporação quiz não só perpetuar um fac-
to, que faz sempre lembrado o nome de Anhan-
gueray como dar alguns meios de subsistência á
uma familia indigente»

"'¦/¦¦''
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José MarPi
. : ., 

•. 
.-¦ j 

-.! ,.;- ¦. . .. .

¦ ¦¦'., i'."f--'-. ;' '' ¦¦ 4 . ¦'*¦¦'., '," 
\'1 ' j

ms Pereira d!Alencastre.

11

^ Setembro 17.-1645. Capitulação da Fortaleza de PortiUlvo, ou derrota dos hollandezes commandados por Klaa.Flor ins pelos portuguezes e brasi lei ros.
)

¦

Akàa o Po,}o Aa GaUww.—Em additamento ao que
foi dito sobre a lenda do Poço da Caldeira do Pa-

.»rahyba (das Alagoas) estamparemos aqui a segun-
3*
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»da, não menos interessante, parte do thesouro en-

terrado. . ., :,,.y mittêmmmmm »
Diz-se que, em um dos primeiros annos do secu-

lo actual, o então proprietário do Engenho Novo
muito preoccupou-se com a idea do assombroso
thesouro do poço, e tentou levar a efiejto um pro-
jecto para descobri-lo e arranca-lo do rio.

Houve quem, á esforços do senhor do Engenho,
se atrevesse a mergulhar, chegando-se pouco á
pouco ao descobrimento da sonhada caldeira, pois
que ousados caboclos peritos no exercicio de mer-
gulhar e nadar foram ao fundo do poço e attesta-
ram a existência da caldeira—com traves de ferro
na boca, por entre as quaes se via ó montão de
objectos que continha, e grossas, longas correntes
do mesmo metal, que naturalmente serviam paratransporta-la. O proprietário necessitando de coo-
peraçãp convidou os visinhos a quem foi propostaa empreza, para a qual se assignou um dia solem-
ne, em que todos os moradores e fabricas toma-
riam parte na apparatosa festa. Seguiram-se bel-
Ias promessas aos Santos e sobretudo a N. Senho-
ra da Conceição (invocação da capella do enge-
nho), entre as quaes um digno e decente templo
em memória do milagre, assim como uma parteda riqueza seria applicada a obras e objectos pios:em summa, metade do thesouro para N. Senhora,
e outra para ser dividida proporcionalmente pelosemprezarios. No dia aprazado pela manhã aberta
a capela, dita a missa, feitas diversas ceremonias
religiosas entre as quaes uma procissão, exposi-



m
cão da imagem, etc, poz-se mãos ã obra, e des-
cidos os competentes mergulhadores conseguiram
trazer as pezadas correntes, que foram agarradas
ás alavancas e cambões especialmente feitos, os
quaes tinham de ser movidos por um numeroex-
traordinario de juntas de bois e é tão fabuloso o
numero, que me deram, que tenho até escrúpulo
de repeti-lo, guiadas cada uma por hábil e destro
carreiro. Abalou finalmente o prestito bovino eus-
tando muito a mudar as passadas—o que bem in-
dicava o peso da caldeira-—: nao é necessário di-
zer aqui os vivas e estrepitosa alegria que houve:
depois de muitas horas de trabalho e cansaço di-
visou-se a figura sombria da bojuda caldeira, queapparecendo quasi á tona d'âgua foi visitada pelasoffrega mão do impaciente proprietário (chefe da
em^reza) que ainda chegou a tirar uma barraiê
ouro e um castiçal de prata pesado, provas rdnus-
tas da abundância em que breve iriam todos na-
dar. N'essa oceasião não podendo—conter-se o
contentissimo avarento senhor exclamou no extasi
de ambiciosa alegria « Virgem Santíssima! por
quem sois, ajudai-nos acabar de puxar para ter-
va esta caldeira, que nós vos daremos, até se for
preciso, um conto de reis (7//)»—Palavras não forão
ditas quando, por ura tacto maravilhoso (que de
então até hoje só se explica como divino castigo
a c°biça cega do rico senhor de engenho) as im-
densas correntes, que estavam de todo vencidas
desprenderam-se da incantada caldeira, cahindo
com horrível e pavoroso estampido nos abvsmosao Poço, em cujo seio jaz ainda!
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Tentativas posteriores se fizerão, mas em balde*e nem ha mais quem dè noticia da famosa caldei'ra, que suppõe-se ter entranhado consideravelmen
te n'areia.

Que assumpto para os romancistas e poetas ?
¦ "¦' 
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^Setembro 18.-1610. É concedido ao governo w»!

suJas^ 
desemí)arS0 d0 P^•*¦ com as mesmas clau-

1 f'->"5

BçtVvttcõo
-'"HtAyA
.flífcsii

-^NassolemnidBdes 
que tiveram losarn es a capital desde o dia i2 de Outubro de d 326,natal.cio de S. M. I. o Senhor D. Pedro I, até 20doinesmo mez, que ainda hoje se conhece pelatesta do~-Barracão--em referencia a uma extensa

galeria edificada com magnificência no largo dei-aiacio; á entrada dos paços da câmara erigio-seum pórtico com attributos alusivos á municipal,-dade, tormado por dous pedestaes ornadbs de co-loas cívicas, sobre os quaes se elevavam seis achasd armas que substituíam as columnas, montadosde um entabolamento da ortlem Atica, que susten-Uva um escudo onde se lia esta inscripção:

Municip»io até agora em que o senado1 em do Povo os direitos protegido,



Cora a Effige de Pedro decorado
Fique em sacro Templo convertido.

Esta poesia, que foi feita pelo padre José Anto-
nio da Cruz Tizinho, alude á inauguração do re-
trato de S. M. o fundador do império, na sala das
respectivas sessões.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Fartas.

Setembro 19.--1837. O regente Diogo Antônio Feijó
resignou o poder, convencido de que era o melhor servi-co, que podia prestar ao seo paiz.
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m kukt de cac\vovilo.--É éStatiraa festa ek promes-
sa das pessoas, a que soffrem alguma affecção deH"/
peile, ou uloeras, porque sendo os cães de São La-
zaro, advogado destas moléstiasy elle fico satisfei-
to com estas festas r por conhecer a humildade das
pessoas que as fazem.

A promessa é sempre feita para se dar de jantar
a 12 cães, assistindo S. Lázaro a esse jantar, que
efeito com esmolas dos devotos daquelle Santo.
A ineza é posta sobre esteira ou estrado, com boa
toalha, pratos, talheres, & 8c, bem servida de tudo
como se não fosse para animaes irracionaes.

A cabeceira da meza está um pequeno altar com
a Imagem de S.'Lázaro: ás vezes este altar é uma
cadeira com uma toalha, e dous castiçaes com velas
accèsas.



Toda a comida é muito bem feita, e junto dameza dos cães ha uma outra, em que se faz pratospara aquella, ha ali muitos devotos para fazeremo serviço com regularidade. Cada cão come em umprato, e quando se tira um é logo substituído poroutro: depois dos dOcesda sobre-meza, os servemtes dao aos cães água limpa para beberem, em ba-cias boas e aceiadas.
Se os cães comem até ao fim sem brigar é aprova mais evidente de que São Lázaro fiooi sa.tisfeito, por isso, se apparece qualquer desordementre elles, é preciso o dono do voto Urwr mais es-molas para outra meza, porque na primeira houvealguma couza que desgostou o Santo. %¦

^ 
Muitas pessoas crêem que nestas mezas nuncaha desordem entre os cães; e na realidade rarasvezes ha, porque os pratos são abundantes e re-formados muito a tempo: mas nós já vimos umadestas festas, em que a desordem foi tão renhida,

que ate a cadeira que servia de altar foi ao chãocom a Imagem.
Não seria melhor que tantas iguarias, que sepreparam para os cães, fossem dadas aos pobres?

chtrros 
amda ^ faZ6m muitoâ-^^ de ca-

' ' 
:' 

. '!i>y •'% • 7 ' y 
'

São Bento. Maranhão.)

João Miguel da Cruz.

°^^ÍÍP' l/'r,iü d0 M»Mnhà» «>»> **•
hiveahi^nrn,h nS£T-a'mrante Cochraoe, depois demw an« proclamado a independência do iimpério.
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?«$&¦» Tuçttn.—Creio que os escriptores moder-
nos confundem hoje a palavra, tupá com tupcm ou
antes tupana, como ouvi pronunciar em Mara-
nhão e no Pará, onde este termo é muito vukar
e como está escripto no Diccionario Portuguez e
Brasileiro, significando Deos, em quanto que tupá
tem ali o significado de trovão.

Esta differença existe, não a inventamos nós.
Ora a terminação ana. os tupis a empregaram

em alguns casos de preferencia á terminação ara,
que corresponde á nossa desinencia em or, e serve
para indicar o sugeito que exercita a acção do
verbo, como se lê na grammatica da lingoa brasi-
lica pelo Padre Figueira, sem comtudo explicar a
differença, que ha entre as desinencias ana eara,
como existe na nossa língua entre anteeor, como
por exemplo—caminhante e caminhador—que não
disem a mesma coisa.

Por conseguinte, tupá significando trovão, tu-
pana contracção> de tupá-ana significa literalmen-
te o trovejador, ou melhor o tonante, como poeti-ca mente disemos.

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

Setemuro 21.- 183o. Falleceo no Rio de Janeiro, e se-
puitou-se na igreja dos terceiros do Carmo, o distinctomaranhense João Branle Mnniz. um dos membros da re-
gencia permanente.
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um
Igpj maçomco Bmnlmo. —Este hymno—üfi0,,

salve a Pedro—que^-sa cantadas solemnidades
maçonicas; foi tedtnetle composto pelo major Joào
Francisco Leal, irmão do bem conhecido Leandri-
nho Leal.ik

íEste hymno é de admirável effeito, quando é
bem executado nas festas da ordem.

Rio de Janeiro.

/-.y.y;'-'.i -fi o '.• ¦".,
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Dr., Mello Moraes.
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¦JSETEStBftomm18-22. Formai
yisorio na villa da Cachoeira, naimpulso á revolução para reconh
cia do fira si 1.

** p um governo pro-Elahia, com o fim dc dar
imentoda independeu-
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*« i ,G\iYpuo\oo[itt tios Tpnudçius m\Wamt,\\o& wAustnacs

1808— No ftio a typographia
Tivemos primeiramente;

1811.—A segunda p'ra Bahia
Foi que veio certamente.

-D'ahi barcas á vapor
Nacionaes, correndo o império;
Da Europa vieram pôr
Escala n'este hemispherio.

¦ 
•*

y- .Ar >.:, " •>

. 9

1839.

1850.

'X-

1852.—A electricidade após veio
P'ra fallar, que instituíram:
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1853,—E com um anno de permeio
As locomotivas se viram.
*•'¦'¦''

1854.—Veio o gaz e os combustores
Para a luz—guapa invenção!

1855.—Por fim os locomotores
P'ra carriz, vieram á nação.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria

'¦¦¦:' 
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Setembro 23.—1675. Partio de S. Luiz do Maranhão,onde era governador e capitão-general do Estado, AndréVidal de Negreiros, e seguio por terra para Pernambuco,
que foi governar com o mesmo posto.

0 GomnoitonQ DmmoiVko Bmn\mo.—Doe-nos, mas
é força disel-o: o Conservatório Dramático não
pôde fazer pelas1 letras e pela arte dramática o que
por certo estaria na mente e no empenho do seo
principal fundador.

O trabalho foi estéril: a dedicação perdida; os
resultados nullos.

Não tinba sido uma instituição prematura: nas-
ceo, porem, e foi deixada incompleta; nunca mos-
trou ser o qne o titulo disia; nunca passou de uma
simples auxiliar da censura policial dos theatros,
ou antes das obras dramáticas.

Quiseram que ella vivesse exclusivamente para
35
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«censura: para a censura bastava a policia-, „,vida era inglória, devia morrer. '

Rio de Janeiro.

loaquim Manoel de Macedo.

ao «• banco
seos devedores

daSErõ°nl4vir1814- AIVa,'á «"WtóHo

n.Uf ? ^UA<,8'-° Primeiro prelado que teve oRio de .tane.ro foi o padre Dr. Bartholomeu SimõesPereira,, que, cheio de desgostos, retirou-se em1592 para a capitania do Espirito-Santo, ondemorreo com suspeitas de envenenamento. .O segundo foi o padre Dr. João da Costa, que,
ST 

at0™entad0 c°mo o.seo anteces orcolheo-se a S. Paulo, onde foi, apupado até na
So ,m0rre° 

CheÍ° de des^ostos depois de de-Posto do seo cargo por sentença da relação da Ba-
O terceiro foi o padre Dr. Matheus da Costa Abo-nm que luctou, desde 1607 a 1629, com desabri-da guerra que mais ateou pelos ataques que di-ngu, a authondade civil e excommunhão, quelançou a câmara municipal

JnV^f 
° Padl'e Dr' Loure»e° de Mendon-

1; T 
a 

r 
Setemb,'° de im começou a exer-

7<2 T íUnCSfeS' 
6 d'ahi a 4 *** foi victímad odm .nexphcavel em libellos infamatorios, e es-

. . 
' ¦-.'¦¦-'



teve á ponto de ser assassinado por meio d'um
barril de pólvora, que lhe queimou parte da casa,
que habitava, e milagrosamente escapou de ser
preso, e abandonado fora da barra, em um navio
desaparelhado.

fij

VKSetembro 20.—1779. Luiz de Vascoucellos e Souza é
nomeado 4o vice-rei e capitão-general de mar e terra do
Brasil, em substituição do marquez do Lavradio.

À çoesk no Bm.Vl.—A poesia é uma fonte peren-
ne de delicias, que brota no Brasil.

A naturesafaz poetas aos brasileiros, inspira-os
no berço; as arvores, os pássaros, as cascatas, os
rios, as montanhas; esse límpido ceo, que, como
manto asul claro, os acoberta, essa atmosphera
pura e doce, que lhes surri desde a infância; esse
oceano magestoso, que chora e brinca, geme e
folgueia sobre suas arenosas praias, tudo lhes aque-
ce a imaginação, lhes eleva o pensamento, lhes
aviva o enthusiasmo, e lhes abre as asas á intelli-
gencia, essa soberba filha do ceo, que purifica. e
divinisa o homem.

Rio de Janeiro.

Dr. João Manoel Pereira da Silva.
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tuosissima Senhora n lláiP dí- aPr*«ntar á tas felicitações SúÔfeiSffS *^
proclamaçào da independência * m ocm[*° Í

¦¦ •

i ¦ '¦..•'
«TeirtaUfr n%osa ma%ttdíi.-Eml74Aai0,lri.

Ciosos de Santa Theresa ^ 8 re"
Mariannos, vieram TcL^ BaLT dtí

vaouatrn PQoao i. 
ue ueiVlemde Sa, que já conta-

No fim rf?9 m P°V08daS de »«*«*•

ado mutr'6 Santa Ther8Sa **So se tinha ™,
nomerhonr!,?C,a ^ *"**»** «m, o seo

sexo- noml « "UstlfioaveI Parcialidade pelo seo
da OMem Ca™ir T*** ^ refo™adora
estar vendn nT 

"a bem podia do alto do ceoeí S £0~'fa me"Ína d6 P0U0° -
do« seos jard rdtíe ZT *?* ° ^^
Predestinada para se7;,2 i ,' 

° " essa raeílina «
que á ella sp,£? ^dadpra d'um mosteiro,i«c a oud t>ei ia consagrado.

tr,
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Setembro 27.—1644. AIva rá con iv. l^a,,anuidades de nomearem ,$£Sífâ3»}tallecimento dos proprietário! "termos por

CHAMADA.
.

Da vacca 1.» e 2.»
Da vacca 2.» e 3.»

" ; A .' - . .: - V ' '' - ¦

CONCEITO.

Do velho e do burro.

V s ;<¦¦¦¦¦¦? "¦ 'y , .'.¦¦¦

]s t hi'

gados da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

íiUcidadt ua movU.-O Reverendo BenedictinoJ* irei Arsenio da Natividade Moura, no sabbado8 de Maio de 1861, orava na igreja de S. Pedroda Bahia por oceasião da festa do mez de Maria.Derramava torrentes d'eloquencia e de ardor,
que a todos commovia e arrebatava, pois que ex-cedia a eloqüência e animação conhecida, que lhe"avia formado a reputação d'um dos nossos maio-»c« oradores sagrados, quando percebeo-se quecie proferia á custo as ultimas palavras, emborabe tlvesse deixado pouco antes arrebatar glorifi-cando a Virgem.



.,-,aív.Aí;:

21)2
Conheceo-se que elle estava incomrnodado, urnacolumna (Tar o ferio, e o tornou paralytico do lado

esquerdo; d'ahi a pouco sentou-se nos degraus do
púlpito.

O Cysne do Calvário havia entoado seo ultimo
canto, e a ultima nota foi a palavrar-Divindade,
como que indicando a seos ouvintes, que é paraonde todos devem volver suas vistas.

Os padres correram rapidamente para soccor-
rel-o, eao primeiro que elle avistou disse—Que
felicidade, meo padre!

Referia-se ao desejo muitas vezes manifestado,
quer no púlpito, quer particularmente, de morrer
servindo á Virgem Santíssima.

Deos ouvio sua supplica, e já neste mundo elle
começou a receber o prêmio de sua vida exemplar.

Bahia

Um bahiano.

•V.

.Setembro 29.-1754. Chegou á Pernambuco D. Frs
llliieí AÃy ía> bisP° coadjator e futuro succesíno bispado de Olinda

Fran-
cessor

São eouMM do muudo.—Em uma bella e pittorescadescrípção que o Sr. B. Guimarães fez no jornalActualidade da joven cidade chamada Bagagem,
na província de Minas-Geraes, lê-se o seguintetrecho, com que elle remata o seu interessantetrabalho:
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,A Bagagem é a pátria natal dos mais grossosdiamantes, que tem produzido o Brazil è ou pivisto o mundo. Foi do seu seio, que sahio o famô-so bnlhante demais de 14 oitavas, a que se Amonome de-montanha de luz-, e que foi ac, 
" °

por um pobre homem de nome Casimiro. OmYtanha de luz produzio quatro mil contos na Euro"pa para o feliz, que o comprou na praça do Rio de"ane.ro em segunda mão, e o pobre (isimiro, vir-Uma da avidez de espectadores desalmados Oueabusaram de sua boa fé e rústica simplicidademorna nao ha muito tempo na Bagagem tão nmseravelmente, como tinha nascido
«E também a Bagagem, de cujo seio sahirauísses enormes e incalculáveis valores, que se émtornam pelo mundo, o que é hoje .nais do queuma pequena e decadente cidade, como sãoqúasitodas as povoaçoes do interior?
<Sk vós, non vobis, vellera fertis oves!.

J7SYM-im W* extinguindo a tanujunta do

«airrr, so,u-Ha bastantes «*«» ™^-
Y1Y d6' acomPa"hado sempre de uma
sen nr 

' Um 
,P°bre C6g0' qUe P°r esse fact0 «em

ex_o! eSmoIas das Pessoas de costumes
anS P°rqUe' dizia_se' a mulher era sua



E tanto fallou-se, tão grande era o escândalo
que o cego resolveu a casar e a mulher nào duvi'
dou compartilhar da sua sorte. Todos os sabbados
os vimos percorrendo as ruas, e todos os dias está
elle á porta de uma ruim casa sita no principiodo caminho chamado—Lages—implorando á cari-
dade publica. Ultimamente um acaso fel-os ricos.

Não é somente em Paris, Londres, &, que se
dão íactos extraordinários e semelhantes áquelles
com que Eugênio Sue, Alexandre Dumas, Victor
Hugo e outros enriquecem os seus romances.

Também aqui no Ouro-Preto, na velha Villa-Rica
de outros tempos succedem coisas bem extraor-
ainanac

\j •

Um tio da mulher, de que falíamos, morreu ha
dias e deixou-lhe cerca de 20:000/000!

E 20:000/000 já è uma fortuna para muitos,
quanto mais para elles!

Onro-Preto.
• * *



OUTUBRO
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Outubro 1.—1619. Provisão de Felippe III conferindo
o governo da capitania do Rio de Janeiro a Francisco Far-
jado, o qual prestou preito e homenagem nas mãos do
marquez de Alemquer.

Qutm dma\—No nosso regresso de Goyaz para
S. Paulo descansávamos em um rancho, quando
vimos aproximar-se um pequeno comboio, compôs-
to d'uma mulher, duas lindas meninas, uma gra-
ciosa criança, e um homem descalço e mal traja-
do guiando três animaes.

Pareceo-nos á principio que eram colonos alie-
mães, que hiam de mudança para a cidade de Cam-
pinas.

Em tudo revellava-se n'esta pequena comitiva a
maior pobresa ou antes miséria!

Arrancharam-se comnosco, e tivemos por isso
oceasião de abrir com essa gente conversação.

Era uma familia pobre, que hia para Araquara
em procura de meios de subsistência, acabrunha-
da pelos azares de uma sorte adversa.

Ha tantos, que soffrem com uma resignação
evangélica, mas esse homem blasphemava de sua
sorte com impropérios e palavras de maldição!

Ha na existência d'esse homem talvez um grande
segredo, alguma dôr profunda, que se não pode
levelar!
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•Fazíamos intimamente esta reflexão, mas„„al¦« Ssô r vsurra' sabend° o»- S jera hlho legihmo de Bartholomeu Bueno d*rmara Leme G„Sma~o e Anhanguera, sXelte em hnha recta do .descubrfdor de £*'Ha existências predestinadas para a de»™»,

Js 
descendentes de Bartholomeu Bueno Shoje, quase que na mendicidade.

Rio de Janeiro. ' "' '¦ ¦¦¦• .•¦ '..¦¦¦ ' ¦" ., 
' ¦/»;¦¦ ¦¦ ' • .",'..¦¦,¦¦.'. - . 

' 
. '"¦ "'¦¦' 
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Vr>J.M.P.éeAlemastre.
y.íf

•y?H I ;

r."

a Í|*ISlf|sÍ|»W* era tres «Bcfe
Ção havai; al)e,ecendo em ^da uma d'.ellas a

9 Sffií rTrrurmMafto-^'-Nodia
^1': ^ ,fol lanado 4 água o vapor

SS 
nStra,d° "° **« de marinha da ca-

ne ta nrovin" 
CGrreme m3rca uma éP°«* notave*SSSE?ser aque,,e em que iançou-

Orlar Vap°r a{lui instruído.
^ cidX 23* *** -teve apinhado
temunhar este ai .SSeS' ** <*Ue"'am tes"
na via do nm ' q"e attesta 1ue marchamos
As ba„2lP'TSS0' emb°ra com P^os lentos.a"deiraS das "aÇ6e.s aluadas e Ligas tremo-
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lavam ao lado da nossa auri-verde. Os vapores
surtos no porto estavam embandeirados.

S. Exe. Rvuu dignou-se de funccionar na ce-
remonia religiosa da benção, que foi feita com
toda magnificência.

Logo depois deste aeto, á que assistiram S. Exe.
o Sr. presidente, o commandante das armas, o ius-
pector-do arsenal de marinha, o Sr. capitão-tenen-
te Soido deu a voz de—larga—, e o vapor veloz-
mente deslisou pela extensa carreira, e lançou-se
no rio, onde, como que cheio, de si, ostentou á
curiosa multidão a belleza de sua fôrma.

Realmente o vapor Cuyahá é lindo e parece bem
construído.» ii? a a v

Outubro 3.
Veras tomou

1741. O ouvidor Pascoal Ferreira
da comarca do Espirito-Santo.

de

SCMXSMA,

E alta noite! no meu lar tristonho
Não durmo e sonho; que sonhar terrivel!
De uns olhos bellos, como a luz da aurora,
Fugir um'ora me não é,possível.

y. • ¦ '.•''''' ' ' • > *¦f'.'"-'- 'A Vi •*¦

De uns olhos bellos, que traduz o prisma
Do longo schisma, que.a rasãome offusca;
ranaes arteiros, que me torcem alma
Da fria calma, que n'ausencia busca.



I Fanaes arteiros! Nesta luz tão doce
Fiado fosse viajor inerte!
Fatal naufrágio lhe afogara a crença
Do bem que pensa, que só mimos verte.

,¦'¦¦'*¦¦

: A-i. A A. .A '< 
lFatal naufrágio sossobrou meus diasNas agonias de amorosa morte.

E foste, Lilia, com teus meigos olho*
Quem nos escolhos desviou meu norte.

E toste, Lilia, quem tornou factícias
As mil delicias dessa paz que eu tinha-
Que triste e tôrva figuraste a estélla 

'
Bisonha e bella da existência minha.

Que triste e tôrva a condição de um homemA quem consomem desiguaes encantos!
x* um nso á furto Por ventura alcança,Louca esperança lhe não vale os prantos!
S um riso á furto!*? Que valor lhe cabe,
Trama Z ^ ÍntenÇÔes exP™e?'T a ma d enganos, que machina 0 sjz0^a lace o nso muita vez imprime.

Jrama d'enganos! e será possívelSeja exeqüível por um peito d'a„j0,bm cujos nsos feiticeiros, bellos,Meigos, singeiios a ventura abranjolv
Êm cujos risos de alhear a mente
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Mesmo o descrente sua fé quebrara?!
Ah! não tens culpa de paixões forjares,
Nem dos pezares que a paixão prepara.

Ah! não tens culpa! De formosa achar-te
E de adorar-te, nem eu sou culpado;
Dos bens e males que o amor desperta
É causa certa tão somente o fado.

Bahia.

Dr. Valle Junior.' '? í- •*** \

. 

' 
-¦¦¦'.'.:¦:¦

Outubro4—1650. 0condedeCastello-Melhor,governa-
dor geral do Estado do Brasil, obtém licença da corte deLisboa para edificação do Forte do Mar na'Bahia.

Rio dt S. Fmumto.—Foi n'este dia, em que a
Igreja celebra a memória do heroe d'Assis, o Pa-
triarcha S. Francisco, que Duarte Coelho Pereira,
primeiro senhor e donatário de Pernambuco, em
1555, entrou pela primeira vez neste rio, que por
isso foi chamado rio de S. Francisco.

Immensas duvidas suscitaram-se á principio
sobre a sua nascente; mas em 1840 o barão d'Es-
chevege descobrio o verdadeiro fontanal deste rio.
Nas adjacências da fazenda da Casca d'Anta, diz
elle, ha um rochedo talhado á prumo que tem
mm de mil pés de alto e pertence á serra da Ca-
nastra (na encosta oriental). É d'uma quebradadesta rocha que rebenta a principal nascente do

i.

§
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rio de São Francisco. Esta cascata merece servista!... , ,t,
» * ¦¦-¦¦¦ . •*;_ •

Nasce pois o rio de S. Francisco nesta serra quefica na comarca do Rio das Mortes, provincia deMinas-Geraes, aos 24v44'de laL, m., dispenha-se
como fica dito, em sua nascença d'uma altura demil pés, o que fôrma a catadúpa, chamada CascadAnta. D'ahi por diante vão engrossando consi-deravelmente as suas águas com o tributo demuitos affluentes, em cujo numero está o Âbaeté,celebre pelo grande diamante de 1680 quilatesachado em suas margens em 1791, e hoje possui-do pela coroa de Portugal. Atravessando a pro-vincia de Minas-Geraes do sudoeste para o norteseparando depois a provincia de Pernambuco dada Bahia, e a das Alagoas da de Sergipe, desem-boca no Atlântico aos IO, 28' de lat. m.: o seucurso e de 449 legoas, e a sua largura em algunslugares é de uma legoa pouco mais ou menos.De Novembro para Dezembro começa o rio á

perder a cor azulada, que tanto o enfeita, tornam
Jlo-se 

as agoas de límpidas e cristalinas, amarei-ias, turvas e barrentas, o que chamam-a^nosnovas. De Dezembro á Março a enchente vae sem-
pre em augmento; é costume então em certos pe-nodos vazar um pouco o rio e logo depois conti-nuar a enchente com mais vigor, ao que chauian.^piquetes. Galgada a altura das barreiras debru-ÇcNse o no sobre as margens, derrama-se peloslimpos, innundaudo plantações, desalojando osiiabitantes, porque contam com uma enchente



esquecidos da irregularidade dellas. Or-
dinariamente em Jühho é que o rio volta ao seu
leito, e fica, circunscripto ás .margens; chamam a
esta épocha—tempo do rio-vazio.

Pará.
r*.

^Conego Ismael de Sena Ribeiro Nery,"
m natural do Penedo...... . . ., 77"": :

- '":':"¦ ¦-'¦¦£.¦''¦'-}¦'¦ .. ¦'%

Outubro 5.-177f. Falleceoem Pernambuco D. Fran-cisco Xavier Aranha, T° bispo d'essa diocese, e'sepultou-sena be de Olinda. """
¦ ¦ 
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LÚU de sucuW.— De cor brancacenta, extrahido
da arvore da família dasapocyneas, plumeria pha-
gedoínica, por meio de incisões na casca.

É uzado Ünternamente na dose de meia a umaoitava misturado com café, ou com óleo de rieino,
contra os vermes intestinaes, e topicamente nasulceras sórdidas, nos impetigos e verrugas, e tam-hnwi em emplastro nas dores cias articulações..J V.' J I

Píiru;
¦¦¦; -.}'¦.-, *

...'¦¦'• I

iSím^í'iT^: Mllmel dé. Souza d'Ecá, como ca-
i>ítai»i^ x vk-lmm i,0>so do mmm çTÉí$$ <$

Got&fc eU pt$tt Vov covôtt àt moMivcW.—Quando na^etioridade de S. M. o Senhor D. Pedro II, achou-

•,^\

MPT /
%• ** "ftt

*/¦¦



se na regência o Reverendo Padre Diogo AntoniFeijó, que para esse importante cargo prestou íí°ramento á 12 de Outubro de 1835, os seus adve'sanos políticos lhe fizeram com alguma graça emahcia este epigramma, que chegou a sahir á luzda imprensa fluminense:

Sobre o império do Brazil
Ha muita anecdota bôa,
Até dizem que o Regente
Já traz na cabeça a c'rôa.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.

a&^Dbasto0 mmm Vi"". iWmf*na cidade de S. Salvador
íi-

Outv om i a,»™._0 furor das ondas destruio dois
pavilhões quadrangulares que haviâo no terraçodo Passeio Publico no Rio de Janeiro.O governo quando mandou restaurar as armasdo seu fundador Luiz de Vasconcellos, também le-

t0n'eÕeS °Ct°gn0S' maS qUe dÍffi>'
Nos pavilhões havião as bellas estatuas d'Appolloe de Mercúrio do Mestre Valentim, e os delicados

galhos 
de conchas, escamas, e pennas do Mestr.--^»er, que desapparecerão para sempre



m
Os torreões são pintados a óleo fingindo marmo-

re, e por todo o ornamento no tecto teem as armas
imperiaes!

Mas quando o governo realisa uma. obra d'estas
descança. Deos descançou no septimo dia depois
de ter nos seis anteriores creado o Universo.

0 governo porem não só descançou, mas dor-
mio a somno solto por muito tempo.

X.
¦ i .ufa i a ,

... ¦,,-.:..:

Outubro 8—1612 Iivstrucçôes de Felippe 3o para odescobrimentoe conquistadas terras erio Maranhão.

Palmam.—Aserra do Barriga nas Alagoas foi d u-
rante mais de 70 annos o foco principal e ardente
dò formidável quilombo do século 17°, que muitos
conhecem pelo nome de republica dos Palmares:
as villas de Atalaia, Anadia e outros povoados adja-
centes foram victimas de suas correrias, entendem
do muitos que as mattas do districto estendiam-se
de N. a S. por um cordão de 90 léguas desde o nor-
te do rio S. Francisco até alem do cabo de S. Agos-
tinho e por ellas estendiam os negros seus assai-
tos.

Sobre este notável episódio de nossa historia ha
muita cousa ainda que estudar e verificar: as no-
hcias variam não só sobre a extensão do território,
como sobre o principio da povoação, a organisa-
Çãá do quilombo, costumes, leis, governo, popu-
'ação, etc: a respeito da conquista e sugeição dos

35
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Palmares é que as chronicas combinam tm n,menos e faliam mais detalhadamente.
Porto Calvo foi ponto de reunião das forças colligadas para o assedio e extincção do famio-eradn

quilombo dos Palmares, que por tanto temVo iquietou os viandantes, assolou os campos e lavouras das immediações, frustrou os exforcos de narticulares e do governo. '
Um apreciador d'este facto histórico diz judicio-samente sobre sua origem, que em quanto o Bra-sil supportava o férreo jugo da Holíanda e com assuas próprias forças procurava sacudi-lo, uma raçabem infeliz aproveitava-se da opportunidade paraespedaçar as pesadas cadeias da escravidão, aindamesmo sendo obrigada a gozar da vida livre entroteras E assim dissipadas as borrascas do exterior,expulsos os francezes e hollandezes, os nossos tra-tam de pacificar o interior pela destruição dos Pa/-mares, povoação estabelecida n'uma campina ro-deada de palmeiras, perto da villa de Anadia, dis-tante do mar vinte léguas, por alguns negros queaproveitando-se da distracção de seus senhores,rounando-lhes armas e munições resolverão res-gater sua hberdade com risco de vida.Passaram-se os annos, succederam-se as gera-«oes e assim multiplicaram.3e os negros até, se-«undo opmião geral, mais de 20 mil e segundooutos como o Sr. Warnhagem, menos de 12:000.

V "V qUer fíue seJa* «"es formaram o seu modoe viver particular e socialmente, tornando-se for-mídaveis pela audácia, pelo numero, pelas formasne suas cercas e muros.
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Tinham seu chefe, o Zombi, suas leis,penas,etc.
É bastante controverso o ponto da organisa-
cão do tal quilombo ou republica (?) entre os his-
(criadores, alguns doa quaes descem a minuciosi-
dades da nomeação ou eleição do Zombi, religião
punição de delictos etc. etc.

Nogoveruo de Mello e Castro (de Pernambuco:
1693 e seguintes) e D. J. de Lencastre (da Bahia:
1694 e seguinte) cuidou-se seriamente da conquis-
ta dos Palmares que foram inteiramente submet-
tidos, á exforços inauditos do ousado paulista Do-
mingos Jorge Velho, do valente capitão-mór B.
Vieira de Mello, á frente de- numeroso exercito,
soldados, indios, camponezes (7000 homens segun-
do alguns) no anno de 4697 tendq havido desde
1690 os mais sanguinolentos ataques aos quaes
não resistiram afinal as trincheiras e fortes esta-
cadas dos negros, que também por sua vez ceder
ram ao longo assedio dos brancos, aos canhões e
valor dos sitiantes. «Tudo estava perdido: o.Zom-
bi e outros precipitam-se de uma eminência e
conservando com a morte a liberdade, que vivos
não podiam ter, evitaram a sorte que coube aos
que se deixavam prender.»

Recite—1863.

Dr. Olimpio Eusebio de Arroxellas Galvão

Outubro 9.—1817. Alvará creando o lugar de juiz detora» crime e orphãos das villas de Taubaté, Guaratinguitá11 s- Sebastião, na capitania de S. Paulo.
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Aracaju.

H. Fiurpia.

Outubro 10.—4 711 Tnm
Machado de Mendonça r£ Lde f er™mbuco Felix Joséonça Ustr° e Vasconcellos.

Charada.
Boa ou má, todos a tem,*• sendo bastante esmoler...

1
4



Conceito

Sem mim relógio não anda
Nem poderá nada faser.

Outubro 11.-1777. 0 re. de Hespanha approvou oTratado preliminar de paz, marcando os limites dos vaizcs pertencentes, m America Meridional as ™rn,J d.
Hespanha e Portugal. , ás mrôas de

Y\\mv.—(Agave americana) Bromeliaceas. Mar-
tius. Liliaceas. Linneo.

Usos.—As folhas dão filaças optimas para cor-
das, e fornecem por trituração ura sueco, que es-
pessado pela evapor^ão, e junto com a cinza fôrma
umbello sabão.

Assadas sobre carvão são optimas para o cura-
tivo das feridas. Frescas são excellentes tópicos
antisyphiliticos e contra a lepra.

0 sueco é antídoto do veneno da mandioca.
0 hampo secco serve de isca para guardar fogo.
0 extracto na dose de um a dous escrúpulos éum poderoso remédio contra a ascite e hydrope-

sias em geral.
i

fiio de Janeiro.

Br. Nicolau Joaquim Moreira.

FunS0..12!-""17?8' Nasceoem Portugal o Augusto«umiador do Império do Brazil.
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—Ao índio peruano Tupac Amaru, que fez a
tentativa inútil, mas generosa, de sacudir o juo*o
hespanhol, fez José Basilio da Gama este admi-
ravel
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Dos curvos arcos, açoitando os ares,
Vôa a setta veloz do índio adusto;
O horror, a confusão, o espanto, o susto
Passam da terra, e vão gelar os mares:

uyyyy-AAv*'

-: -* ¦.¦ - t* ¦*¦*.¦' "¦ ¦¦ >* - *vi ' *

Ferindo a vista os trêmulos cocares,
Animoso esquadrão do cheíe augusto,
Rompe as cadeias do hespanhol injusto
E torna á vindicar os pátrios lares.

¦ ¦

r

Vt .'«1 ,

'¦

Inca valente, generoso indiano!
Ao leal sangue, que te alenta as veias
Une a memória do paterno damno... X; ... -.; rx

Honra as cinzas da dor, de injurias cheias,
Qu'inda fumando a morte, o roubo, o engano
Chamam vingança ás tepidas areias.

Outubro 13.-1711. Dugay Trouim. depois de haversaqueado o Rio de Janeiro, retirou-se para a França.

Comç<vYt-st._No ultimo decennio do século XVIII
habitava debaixo dos tectos do paço imperial
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d conde de Resende, o vice-rei suspeitoso, vio-
lento, e perseguidor, para quem foi um crime o
ser litterato, poeta ou sábio, e que talvez na salla,
onde o Instituto Histórico celebra suas sessões
lavrasse as ordens sinistras de systematica perse-
guição, que espantavam da cidade aterrada os Pi-
zarros, os Marianos da Fonseca, e outros illustra-
dos e prestimosos brasileiros.

Hoje o paço imperial hospeda as sociedades
scientiíicas, o Imperador preside n'ella o Institu-
to histórico, aA\ugusta Familia Imperial exalta a
pompa d'esta solemnidade, e alem de tão mages-
tosas graças, n'este palácio e perante SS. MM. e
SS. AA. Imperiaes, a palavra não se comprime, o
pensamento se, altêa livre, a apreciação histórica
não se tortura, e tudo annuncia e demonstra a
animação, a gloria, o encanto, e a nobilitacão da
liberdade. 7

Rio de Janeiro.
\¦"¦¦¦•. A?'.:7'.;-Avii yyyyyyy aaaaaaA;
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r. Joaquim Manoel de Macedo.

¦ *. v. ¦*¦ *y. •Outubro 14.^-1801. Tomou posse do governo o sextovice-rei D. Fernando Josó de Portuaral.

V. f

% Louveuço dt Yijucu\Hvço.--Esta povoação, em
Pernambuco, é banhada pelo rio do mesmo nome,
e situada duas lesoas ao sul da foz do rio Goiana:
*> C711 ella se acha a igreja matriz.
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E uma das mais antigas da província . r.

pela heróica ¦**«*> »valor com que^oTTradores em numero de cem resistiram bata""venceram 600 hollandeses no anno de eí 
'
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0» v^ttãol-mrthotomeu Bueno, iUust»Pauhsta, a quem a historiada capitania de Gol

h^J f CUPta VÍ& para tmm '««o «« «.benenc.o do seo paiZ, á cusío dos maiores sacrili-

cnwTd° 
tW legada a Seos fllhos «™« fortunacojWMl, morreu pobre em 19 de Setembro de

Para poder viver com alguma decência no ul-. *no quartel da vida, foi preciso que o generoso"Luiz Mascarenhas, sob sua responsabelidade,me mandasse dar, em nome d'el-rei, uma arrobade ouro das rendas do estado.
mpnf/Ct°ude munificencia, levado ao conheci-mento do soberano, foi severamente estranhado,
a' iTf 

e ^aÍS extraordinario ainda, ordenou-seestituiçao d'essa quantia, recommendando-se
Li„?Ua ? 

nâ° P0desse ella ter lugar Pelos meios
ciado " se<.uest,,ados os bens do benefl-
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Aquelle que houvera ornado o diadema portu-o-iiez com um brasão de inestimável preço, quetinha dado milhões aos coffres reaes, que sacriíi-
cara a sua fortuna em bem do Estado e do servi-
ço do rei, que tantas tribulações e soffrimentos
passara, nos últimos dias da sua existência, em
vez de recompensa dos seos serviços, devia ser
punido com a vergonha de um seqüestro por haver
recebido uma esmola! •

Triste e deplorável exemplo tantas veses imi-

Deus, que é justó e previdente, chamou a victi-ma á sua mansão celeste, para preserval-a da doratroz, que sentiria portão desapiedado ê profundogolpe!
-yy y-^^

Kio de Janeiro.

José Martins Pereira d/Alencastre.

--^

D. Si 
* 
ílníií^ramha,'deoPôrft1^ e da s™horaInena' Sí»da esposa do Senhor D. Pedro I.

qual mexxAs?
AO MEU AMIGO

J. J. DE CAMPOS.

Vne surlout... un an#e,
V. Hugo,

Ambas sâo flores despertando em risoslangues beijos de orvalhada aurora;
56

'



Ambas são flores que em subtis
Tremem-lhe os mimos.

pêrfumes

Irmans no bnlho.no verdor, nas graças,Qual magas pombas devassando o espaçoQual gêmeas fadas que a dormir nos fadamMysticos sonhos
a

Ambas são bellas, que geradas foramPara os encantos traduzir do empyreo,Flores cahidas de grinalda angélica
/~m •* *: •• * ~-bandidas brilham w.

Se o lyno falia de paixões ingênuas,
Que dentro d'alma nos internam risos,be d,z meiguices, recatado enleio,

Timido e casto;

A rosa, em ledo desbrochar de encantos,Delinos d'alma, turbulento anceioDe amor celeste nos revela, e inspiravividos gozos. ,.;*:¦ .r: ¦

Ambas sao flores, mas disUnctas amba
QualdellaS?...digoque.maisl.ndaa

Neguem-n'o embora!....
¦í :

Sergipe, 1

Dr. Pedro de Calazans*

>
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Outubro 17.--1829. Criação da Ordem da Rosa peloD. Pedro i.Sr

Pknome,\o.—No dia 12 de setembro de 1864, se-
riam 7 72 horas da manhã quando escureceu tanto
que em muitas casas se accenderam velas* foi cia-
reando pouco a pouco, porem se conservou o dia
brusco até as 2 horas da tarde, acompanhado de
grandes trovões.

Nessa mesma noite chuveu água preta! Algumas
vasilhas que ficaram fora de casa amanheceram
cheias de água barrenta e suja. Apesar das ins-
tancias que tivemos, entendemos não dar esta no-
ticia, porque julgávamos impossível um phenome-no desta ordem; podia ser motivado das própriasvasilhas. Hoje porem, estamos convencidos docontrario, porque este facto é commentado portoda a população.

Uma carta que temos á vista e de pessoa quemerece todo conceito, nos diz o seguinte:
«—Desde o dia 7 que chove com intervallos demeia hora, notando-se, porem, não ser a chuvadesabrida.
«Ao amanhecer do dia 12 deu-se aqui um phe-nomeno que nos deixou sorprendidos! Amanhe-ceram vasilhas com água preta, resto da chuva que*° de noi*e; ha pessoas que affirmam ter chu-V1 o até as 8 horas do dia, cuja água manchou ar°upa que se achava estendida no campo.»

vista disto não resta duvida alguma, que cito-Veu HW P^ta no dia 12 de setembro!
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. «Digam agora os sábios da escriptura
, «Que segredos são estes da natura?»
Um facto idêntico, quanto a escuridão, deu-se

em Campinas, cidade da provincia do Bio de Ja-
neiro, no dia 1 de outubro de 1862.

Paraná.
r.y*ai,•'..%< »:, _ . ... A

y »' ¦ ¦.¦'-
¦

A ' •

Outubro 18.—1663. Provisão regia mandando restituiraos jesuítas do Para as igrejas e parochias por elles lun-dadas.

k çnm. vra Mt.sa i\o Bm.'i\.—Descordam Roberto
Southeye o Sr. conego J. G. Fernandes Pinheiro,
no dia em que precisamente celebrou-se no Bra-
zil, o Santo Sacrifício da Missa; diz o primeiro que
foi no domingo de Paschoa, mas o segundo com
mais fundamento assevera, que fora no da Pas-
choela, porque o dia 26 de abril de 1500 cahio
h'este e não n'aquelle. Transcreverei de Southey
o que refere acerca deste cerimonial. «Ergueo-se
e armou-se um altar, (na ilha que chamou-se Ca-
braliaein Porto Seguro e que agora se conhece porCoroa Vermelha) a cujo lado se arvorou a bandeira
da ordem de Christo, que em Belém recebera a
benção de Ceuta. Frei Henrique de Coimbra, quecom sete minoristas ia para a primeira missão na
índia, foi quem officiou com assistência dos ca-
pellãêsdia frota, e de todos quantos sabião cantar.
Acabada a missa, tirou frei Henrique os paramen-



tos e pregou de uma cadeira elevada o evangelho
io dia e dissertando sobre a descoberta d'este

n0vo paiz, e deveres que os descobridores para
com elle haviam contrahido como christãos, &....

Durante o ofíicio divino, miravão elles

(os naturaes) pasmados, que a visinhança da ilha
lhes permittia ouvir os cânticos, e distinguir os
vestidos e gestos dos sacerdotes.  

pelo que em quanto pregava o frade, uns
d'entre elles tocavão couros e busios, outros dan-

çavão, e ainda outros embarcavão em jangadas
compostas de trez ou quatro troncos de arvore
sem se atreverem porem a afastar-se da praia.»
Existe hoje na Academia de Bellas Artes, no Rio de
Janeiro, um grande quadro á oleo, representando
estas scenas, o qual figurou na exposição de Paris
em maio de 1861, imaginado e composto pelo ha-
bil pincel do joven brasileiro Sr. Victor Meirelles
de Lima, que como pensionista do governo este-
vê iVaquella capital. Deste soberbo quadro ha mm-
tas copias lithographadas e á venda na corte onde
as vimos com satisfação.

Maranhão;

Ricardo Alexandre Corrêa de Fona.

Outubro 19.-1739. Morreu queimado envum aiHj|
fé, cm Lisboa, o celebre poeta brasilc.ro Antônio Jfet
Silva.
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SONETO
*
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Marilia encanto meu idolatrado
E teu meu coração terno, constante
Que suspira por ti qual rola amante
Por terno esposo, que lhe foi roubado.

A dor de me não vêr por ti amado
rE igual a da Mãy que triste, errante

Anda em roda da Pyra agonisante
Carpindo o filho seu em pó tornado.

Quem, quem te adora tanto ? e tú tão dura
Qual penhasco cruel, a minha sorte
Nem abalo te dá, não tens ternura!!

¦i

Aos meus males, meu Bem, dá final corte,
Dize sou tua, dize com candura
Verás desta alma o êxtase, o transporte....

Alto-Mearim.

Raimundo José Ferreira Valle.

Outubro 20.-1682. Entrou na cidade de Belém, noHara, o governador de Estado do Maranhão Francisn deba e Menezes.

CHARADA.

Sou medida, e também guardo 2
Sou emblema da pobreza. ... 2



CONCEITO.

Seja por força, ou por geito
Desentranho, e agarro a preza.

.-.¦;-- ' -':7'.7''-i»

' ''
¦¦ ...

^ ¦ » ™ \ ' *' '.' „t" -

Outubro 21 .—1789. Falleceo na cidade de S. Paulo
[). Frei Manoel da Resurreição, 3o bispo d-aquella dio-
cese. ' 7,;';7./y.»

tt.

Panma \mwa. —(Cissampelos parreira). La-
marck. Menispermeas.

Usos—Geoffroy gaba suas virtudes diureticas.
Lochner cita suas propriedades contra a ascite,

a tympanite, a asthma e a leucorrhea.
É aconselhada nas dyspepsias como stomachi-

cha, segundo Pison e Descourtilz.
O sueco das folhas se applica nas mordiduras

das cobras, dando a beber ao mordido a raiz, in-
fundida em vinho.

Também se pôde preparar com esta planta uma
espécie de cerveja.

"Rio 
de Janeiro.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira

Outubro 22.-1833. Decreto separando da f0M®militar a academia de marinha, que lhe havia sido uimia
por decreto de 19 de Dezembro do anno anterioi.

BataMu. e ctvco fe Vov\o-Ca\vo.—Htuvie\ui Dvas.-A

^nf
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nobre villa de Porto-Calvo, hoje cabeça da maisopulenta e importante comarca das Alagoas, é olugar de mais historia e de mais tradições d'esta
provincia, Na guerra hollandeza, n'esse periodoo mais celebre e brilhante de nossa historia colo-nial, representou a antiga villa um dos primeirospapeis. Aqui aliudo apenas a um facto, o da famo-sa resistência, que um punhado de bravos já can-
çados de tanto porfiar, opposeram heroicamente noanno de 1637 ao grosso e aguerrido exercito hol-landez de 5000 soldados e considerável numero deíndios trazendo á frente o conde de Nassau, e sobas ordens e commando immediato do general Se-
gismundo.

Era então Porto-Calvo o importantíssimo e der-radeiro baluarte que possuíamos: tudo cahira de-baixo do poder dos conquistadores: a obra da de-vastaçao e occupação estrangeira estava quasi con-summada: faltava Porto-Calvo, onde se achava o
general italiano (ao nosso serviço) Conde de Bag-nuolo com o resto de nossas tropas desimadas'elecursos últimos de que dispunhamos. A primei-ia acçaoteve lugar na Barra-Grande, onde desem-marcou e intentou transpor o Una, o conde Mauri-cm de Nassau com sua divisão, a qual disposta emcommnas protegidas por esquadrões de cavallariaonereceu aos nossos a porfiadissima batalha de 5'le ,'evelreil,° de 1637. Todos os historiadores são
|^H'ordes 

em narrar os prodigios de valor do bravoPWo lten,„,ue Dias, do intrépido Índio Gamarão,
toWM8ra' d0S vale»tes ^bastião do



y a ••

*

289

Na sanguinolenta porfia distinguio-se o invicto
Henrique Dias, a quem uma bala atravessou uma
das mãos, o que não fez senão redobrar-lhe o ani-
mo e o patriotismo, proferindo na occasião de re-
oeitar as delações de um curativo, as memoráveis
palavras—«Amputem-me esta mão, porque bas-
ta-me uma só para servir meu Deus e meu Rei:
cada um dos dedos d'esta* que me resta, me for-
necerá os meios de me vingarh

Com a noute retirou-se em seguimento ás Ala-
gôas (villa) o conde Bagnuolo, deixando o reducto
de Porto-Calvo entregue á uma pequena guarni-
ção ao mando do bravo officiàl Miguel Giberton.
Quasi todo o exército seguio o exemplo de seu ge-
neral. O valente commandante do reducto ainda
sustentou (como nos garante o douto Sr. Warnha-
gem) um sitio de treze dias contra varias baterias
que o inimigo assestou; e talvez ainda no íim
d'elles não se entregara si o principe de Nassau
não lhe intimasse a rendição com as seguintes ge-

A 

- 
¦ 

.'..'¦¦¦.'

nerosas frases em francez—Senhor, por saber que
sois tão grande soldado não vos quiz render sem
pôr-vos baterias primeiro  Bem entendeis que
vos não podeis sustentar  Vosso muito affeiçoa-
do—João Mauricio.»

Vinte e quatro horas depois sahio com a guar-
nição do forte o valente officiàl com todas as hon-
ras militares.

Assim cahio Porto-Calvo!
Recife. -1863.

Dr. Olympio Eusebio de Arroxeüas Galvüo.
at
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Outurro 23.—1660. Regimento dado a Antônio CoelhoGasco, o Io ouvidor Jurista, despachado para essa cidade.

Invenção e in&ustna eulvè os índios.—Não mostrará
invenção e industria a arte de fazer nascer pennasamarelas nos papagaios, arrancando-lhes as verdes
e ungindo-lhes a pelle nua, disem, que com sangue
de rans?

' 
y -¦''¦ : 

\ "; ¦¦; . .' *¦

A arte de embebedar o peixe, e fasel-os subir á
flor d'agoa, pelo emprego do timbó?

A arte de desenvolver o fogo esfregando um páuem outro?
A arte de faser, e vidrar os seos vasos de barro,

de envernisar e pintar as suas cuias, de lavrar e
marchetar de dentes e. pedrinhas os seos instru-
mentos, e de tecer as suas bellas redes de algodão
e de palha?

Eu vi em Nápoles antigos vasos etruscos desen-
terrados com o feitio exacto das nossas muringas
de dois bicos: e o embutido das urupemas dos sei-
vagens fôrma o desenho linear a que chamamos
grega.

_Y ;í ..

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

h^lTfíI'^mY topara a Europa a fragata
& S#r Bíanche> C0lld«siiido a Princesa Imperiali>- -anuaria e seo antrásin pcrin-nigusto esposo.

IWuvek h calões.—Com este nome se faz, nos cam-
pos de Sao Bento, uma caçada interessante.
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O carão é uma ave aquática, do tamanho e lei-
tio d'um guará, porem tendo a plumagem do corpo
cor de castanha, a do pescoço da mesma cor com
pintas brancas, o bico direito e mais curto que o
do guará: ordinariamente anda em pequenos ban-
dos, e sustenta-se de mariscos pelas bordas dos
lagos e igarapés, e expecialmente de um búzio cha-
mado uruá. No tempo em que o campo está sec-
co, só tendo pelo meio alguns lagos e igarapés, os
caçadores, juntando-se em sociedade de 15 ou 20,
e estendendo-se em linha pelo campo, ficando em
distancia de 10 ou 15 braças um do outro, vão a
beira do lago ou igarapé, onde achão os carões
mariscando, e gritando para espantal-os, elles voão
intimidados pela grande algazarra e acenar de mãos,
os caçadores vão perseguindo-os, e elles vão sem-
pre acossados, procurando o matto, que fica na
extremidade do campo, uma ou duas léguas de
distancia. Assim perseguidos agazalhão-se no mat-
to, onde chegão muito cançados; e os caçadores
que os seguirão muito de perto com a mesma gri-
taria do principio, calão-se, entrão no matto, e
inatão-os de tiro; e as vezes podem matal-os até
as pauladas; tal é o estado de cançaco á que
chegão.

Esta caçada se faz nas horas de mais calor por-
que as aves se fatigão mais.

É curioso, os homens levarem a caça ao lugar
mais próprio para matal-a.

^o Bento.

João Miguel da Cruz.



Outubro 2S.-1832. Lei reformando a guarda minal, e extinguindo o corpo da guarda de honra.
lÉa.

¦

¦

AHVOREDO.

Arvoredo, tú, que ouviste
Meo prazer, minha ventura,
Quando á tua sombra escura
Vinha á tarde repousar;

Tú, que ouviste os mil segredos
De amor que geme e suspira,
Quando vinha ao som da lyra
Teo silencio perturbar;

Arvoredo escuta e pesa
Qual eu fui, qual sou agora,
E comigo geme e chora,
Si tu sentes minha dor.

Já de Anella o doce encanto
Me roubou a desventura;
Já perdi sua ternura,
Seo carinho e seo amor.

Só me restão cruas magoas,
Que me vão minando a vidaDe pesares consumida,
Sem conforto e sem prazer.
E por mais Pungir-me a sorte,

>



Ao romper de amor os laços,
Foi lançal-a em outros braços
Pará aesp'rança me tolher.

. -7 ', * ¦- *

Si te move o meo lamento
Como outr'ora o doce canto,
Ao correr do triste pranto
Tuas folhas deixa cahir.

Não virei mais, arvoredo,
Repousar á sombra tua,
Da saudade a magua crua
Longe irei de ti carpir.

V

Adeus, pois, silencio amigo,
Tão propicio a meus amores,
Onde aligeros cantores
Vinhao carmes modular;

Que o encanto que encontrava
Pela tarde á sombra tua
Já nas mãos da sorte crua
N'um momento vi quebrar!

Maranhão.
Tullio Belleza.

Outubro 26 —1820» Provisão equiparando em distmc-
Çòes os segundos aos primeiros cadetes do exercito.

PvoctiYimMYlo ào% jwwto*.— Releva dizer, para glo-
ri» da companhia de Jesus, que jamais seus mis*



má*.

10

Si

sionarios no Brazil abusarão da força, que tinha
para tentar contra a legitimidade de seus amos
contra a vida de seus monarchas, e para roubar
ao coração dos homens d'elles dependentes os
sentimentos de lealdade e fidelidade para com os
Reis de Portugal: o começo da civilisação no Bra-
zil, a instrucção, que principiou o povo da colônia
a receber, as luzes que se forão derramando, os
primeiros estímulos da litteratura, tudo é devido
aos cuidados dos missionários jesuítas.

Rio de Janeiro.

Dr. João Manoel Pereira da Silva.

n^\mif 2?'"1808' Carta re£ia offerecendo vantagenspaia o adiantamento das salinas de Sergipe.

MouumnUo \mtonco.-0 alferes de cavallaria Joa-
quim José da Silva Xavier, que foi conhecido pelocognome de Tira-dentes, cabeça de revolução nãoefíectuada em Minas-Geraes, foi barbaramente exe-cotado no largo do Rocio do Rio de Janeiro, quenoje se denomina praça da Constituição, em 21 de
janeiro de 1792. N'esse mesmo logar ergue-se
presentemente a estatua eqüestre de D. Pedro I"tuiHWlor do império, inaugurada em 30 de março( e 1802, cujo prestito para tão solemne funeçãosahl° díl cmma< iramicipal. Este monumento tem

;,SSegU'—«-^a'-deano,seudo
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27 pertencentes á estatua, 29 ao pedestal, e 15 á
base de granito, pesando todo o metal empregado
3800 arrobas; sendo 800 da estatua, 200 do sober-
bo pedestal e o resto dos quatro primorosos gru-
pos que ornão elegantemente os ângulos. Lançou-
se nos fundamentos desta estatua, uma caixa de
chumbo dentro de outra de madeira, e esta guar-
dada n'outra de ferro, contendo um numero de
cada jornal que sahio dos prelos n'esse dia, bem
como uma collecção de cada espécie de moeda
girante do Paiz, cobrindo todo este legado á pos-
teridade uma pedra com a respectiva legenda.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.

i

< A* y

Octubro 28 —1670. Tornou posse do governo da capi
tania de Pernambuco Fernando de Souza Coitinho.

WfH
VAm J

0 Who dos Vwàlos.—O eífeito do busio sobre os
peixes não me parece imaginário.

Os selvagens são grandes observadores da natu-
reza.

Eu vi no Jardim real de Caserta, em Nápoles,
o homem que cuida dos peixes do grande tanque
bater com um bastão na borda de pedra d'esse
tanque, e ao som das pancadas virem os peixes
receber o alimento, que lhes era destinado.

Eu mesmo repeti a experiência, mas sendo o
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meu bastão difíerente, e dando um som diverso
poucos peixes accudirão.

Ao toque de uma sineta em Veneza vôão todos
os pombos á praça de S. Marcos a receberem o
alimento, que ali em certas horas se lhes distribue

Talvez que todo o segredo da acção do busio
sobre os peixes consista em que ao som do uatapy
lançassem os indios punhados d'isca ao mar, com
que attrahião os peixes, habituando-*os a esse re-
clamo: e que ficasse a tradição do busio, e esque-
cida a das iscas.

Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

Outubro 29.-1749. Carta regia, dirigida ao vice-reiconde de Athouguia, mandando arregimentar os terçosda tropa paga no Brasil.

3 * O' W/

VUjmwo Aa \uàrçMiAtuda do BmsW.—-O hymno da
independência, attribuido ao~S*vD. Pedro I, fun-
dador do império, foi composto, a musica pelo Sr.
D. Pedro e por Marcos Antônio Portugal, modela-
da pelo hymno portuguez, que tocava a banda de
musica do batalhão de voluntários reaes portugue-ses: as letras forão, a primeira composta por Joa-
quim Gonçalves Ledo, a segunda pelo Sr. D. Pedro,

<> a terceira por Ledo,
ttio <Je Janeiro.

Dr. Mello Moraes.
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Outubro 30.—1736. Alvará providenciando a incorpo-
M c estabelecimento da companhia do dram-Para e
Maranhão.

' 
*

AtU to twVtMkt a nzw— «Vamos tractar da arte dc

ensinar a rezar, que se uzava na escola em que
começamos a aprender a ler.

As tardes dos sabbados eram exclusivamente
destinadas para a lição da reza.

Recolhiam-se todos os meninos a um quarto es-

curo, onde não havia uma meza, nem uma cadei-
ra, nem outro algum movei. Todos andando em

roda ou atravez desse limbo artificial, tranzidos de

terror, repetiam em voz cavernosa e tremula a

reza que d'ahi a pouco tinham de repetir ao mestre.
Chegada a hora, assentado o mestre em uma ca-
deira na sala da aula, fazia-se sahir um do quarto
escuro; repetia sua lição; se a dizia sem erros ia

assentar-se no lugar do seu numero e tomava o

fôlego a longos tragos; mas se tinha a infelicidade,
não já de errar, mas de transpor uma palavra, em-
bora não prejudicasse o sentido da doutrina, ia

posto em pé á um canto da sala; não se proferia a

sentença, era sabida: uma surra de calças fora.
Vinha outro, e assim passavam todos. Passava-se
á execução da sentença preexistente.

Três alumnos maiores eram os executores, e ja
estavam destros, Despiam o infeliz desmemona-
do, dous pegavam-lhe pelos braços e pelas peruas,
punham-no horisontalmente de bruços, suspenso
até á altura da cintura dos verdugos, e o terceiro

S8
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com uma disciplina de seis pernas dava-lhe
dose de memória para o fazer mais feliz no sabtodo seguinte. Largava-se aquelle, pegava-se outro"e concluiam-se as obras de misericoMia-ensinar
os ignoraníes e castigar os que erram-por ninapratica do mestre que tinha por objecto demonstrar quanto era amável a religião.

«Este facto merece ser consignado no Almanach
próximo futuro, e nós o rocommendamos ao illustrissimo Snr. Dr. César Marques, para ensinar aosnossos netos a não terem saudades dos tempos deseus avós: cada um que se contente com o séculoem que nasceu, e f8Ça por melhorar o futuro quantoestiver ao seu alcance.»

SrÍDínÍS^° !W^^Rft i««st,ado . probidosoor. wnente-ooronel Fernando Luiz Ferreira.)

RÍQ4Seifol7 In?" W daBahia com destino ao
Na <wifrl nn™ Sf0 ?olin de Moura> co«de d'Asam-P? que iora nomeiado vice-rei do Estado.

CHARADA.

-
7 ''-.,' •¦'¦.-

' *MI
Tenho assento em Portugal
^em que no mundo eu exista;
^endo primeiro nos aresDerradeiro sou em vista. 1

Que dita gosa o mortal
^ndo felis me possue,
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Mas perfeito não nVaicança
Por mais que trabalhe e sue. 2

CONCEITO.

Antigamente era o seis,
Mas açora iá valho oito;
Faço sempre o trinta e um
E no estio jogo aífoito.

\.
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Novembro 1—1818. Corre pela primeira vez ferro
fundido na fabrica de S. João de Ypaneina, na provincia
de S. Paulo.

D.cima.—O padre pernambucano Felippe Beni-
cio Barbosa era optimo panegirista, mas raramen-
te subia ao púlpito; e como poeta foi mui celebra-
do o seo talento improvisador e veia satyrica.

Entre os que com elle tomaram ordens menores
em 1744 foi um estudante do termo de Santo An tão
(hoje cidade da Victoria) que de umas sezões re-
beldes estava inchado e verde, e de porte e phy-
sionomia tal, que davão riso.

Benicio não pôde resistir ao impulso de impro-
Visar-lhe na sacristia, depois da ordenação, esta

- ¦/-¦¦:-Yy

DÉCIMA.

Da mais horrenda espessura
Das brenhas de Santo Antão
Sahio um camaleão
Em fôrma de creatura.
Quando nem prima tonsura
Merecia por inchado
Menores tem alcançado.
Seja assim, porque se veja,
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Que esta coruja de igreja
Injuria o nosso estado.

Recife.

Commendador Antônio Joaquim de Mello

Novembro 2.-1738. Falleceo na Bahia, onde nâscéràSebastião da Rocha Pitta, auetor da Historia da AmericaPortugueza, obra muito apreciada no seo tempo.

A MOKTE.
A morte é refrigerio da desgraça,
E para o justo a noite de um bòm diâ,A morte espanta só quando pensada,A morte é nada; a eternidade é tudo.Cercado estou de túmulos.... abri-vos,Remo da morte, abrigo do infortúnio!De chimeras caducas, desengano.
Erguei-vos mestas, pavorosas lousâs!Ossos myrrados, lividos despegãoFétidas carnes, podres ligamentos,
Que impuros vermes em silencio pascemAscosos restos de formosas fôrmas.Eis os profundos admirados sábios,Os rers altivos, grandes e temidos!Nem teus visos, belleza, aqui se estremão.igual poeira dão, cajado e sceptro,os farrapos do pobre, e a regia purpura:Na sepultura tudo se confunde;l udo assim passa; a morte acaba tudo.ua humana vida a aurora e o oceaso tôcãd-se.
IP0 a § da v»da, apaga-a um sopro.babemosi vida ter, porque8sentimos,Vem de fora o sentir, a vida é nada.

(Do Visconde da Pedra Branca.)
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I\OVEtlBBO 3.-1964.

N'este dia o Brasil sentiô irreparável perda
com o fallecimento do exímio poeta Caxiense

DR. WÉÊÈ G0NCÂLV£S DIAS.

Vinha do Havre á bordo da barca Ville de
Boulogne, a qual batendo nos baixos dos Atins,
nas costas de Guimarães, próximos ao Farol do
Itacolumi, ahi perdeo-se inteiramente, e com
ella a vida e até o corpo do grande poeta, apesar
dos exforços do governo e dos seos amigos, *

$¦
i

cuja frente sempre esteve o meo talentoso e
illustrado ^collega Doutor Antônio Uenriques
Leal, digno de todo o elogio pelos seos exforços.
muita dedicação, excessivo zelo o verdadeira
amisade para com o illustre naufragado.
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GONÇALVES DIAS.
«¦>*

i

No mar, bem perto da plaga
a que saudoso corrias,
a luz do sol de teus dias
da morte ao sopro se apaga.
Aquelle infinito império,
do naufrágio no mysterio,
servio-te de cemitério,
de sepultura—uma vaga.

Não ha jamais divisa-la;
na azul extensão èquorea
cruz, nem cypreste a assignala,
e nem lapide marmórea.
Teu corpo a insondavel valia
sumio, mas ficou-te a gloria,

Que gloria a tua, poeta!
Foste o louco que interpreta
da lyra aos meigos tangeres,
ao queimar da inspiração,
a doçura dos prazeres;'
as lagrymas da tristeza;
as vozes da naturesa;
os sonhos do coração.

Oh que gloria!—Tu roubaste
ás estrellas os seus lumes;
ás flores os seus perfumesos mais embriasadores*
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ao arco-iris tomaste
as suas mais lindas cores;
do oceano copiaste
a sombria magestade;
as iras da tempestade
e da bonança os encantos;
e do accordo ou do contraste
de prodigios taes e tantos,
tu, poeta, derivaste
a riqueza de teus cantos.

Teus cantos, d'alma entornados,
são doces como os gabados

*

favos de nossas colmeias;
são puros como o arminho,
que foge do tremedal;
são ternos como os trinados
que fora do molle ninho
tu, sabiá, garganteias
nos leques do jussaral.

¦ 

. 

¦¦ 

'

À 
"'"¦¦' 

.¦ '¦

Ama-os a virgem pudica,
que a scismar n'elles reflecte
e que extasiada fica,
se a seu piano os repete.
Ama-os o pobre operário,
livre do frio desgosto,
se o trabalho—no regaço
lança-lhe o pão necessário:
tal os versos de Ariosto
ama o vivo gondoleiro,

39

^pv



ou as estâncias de Tasso
napolitano barqueiro.

¦ • 
•

Tua musa, bella e joven,
antes parece uma fada
em nuvens de oiro embalada
ou nos aromas que chovem
as flores da madrugada.
Descuidosa ella revela
muita coisa sancta e bella
a quem fundo sente e pensa:
a luz nascendo da estrella;
do amor nascendo a ventuta;
da fé a esperança pura;
da virtude a recompensa.

*.

Cantaste pátria e amores,
do mundo inteiro os primores,
ó poeta peregrino,
dos poetas corypheu.
Completou-se o teu destino,
e o teu mais formoso hyrnno,
aos pés do throno divino,
foste entoar lá no eeul *

X'
¦

' 

-¦' • 
' * 
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Maranhão.

>

«Sentimos nào poder declinar o nome do mavioso poeta,
EL,..ndi)s versos' q»e ainda ha pouco estevealtamente collocado entre nós.
«a^I £üüémi' m,811* excessiva modéstia nào permittio qu.1seo nome abrilhantasse, cunjunctamente com outros, esta
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\nvBMBRo 4 —1854. A câmara municipal da corte foi
_m corporação a S. Christoyão depositar nas mãos do im-

rador a acta de sua sessão especial de 7 de Setembro
iE mesmo anno, lia qual tomou a resolução de mandar
erigir uma estatua á memória do Augusto Fundador do
Império.

A\aoàoeito.—(Gossipium herbaceum.) Lamarcfe.
Malvaceas. .

Usos.—As suas flores sao emolhentes, as raises
diureticas. t

0 cosimento das folhas e apphcado contra as
picadas dos insectos e das viboras: das sementes
se tira um óleo doce e bom para luz. Também se

preparam efnulsões peitòraes e fébrifugas.
As folhas maceradas em vinagre e postas sobre

a fronte aliviam a dor de cabeça. Frescas e apph-
cadas sobre os olhos sao anti-ophtalmicas. O felpo
do fructo (algodão) applicado sobre as queimadu-
ras diminue o ardor e contribue para o curativo.

-.'¦A" ';' . 
'.''¦»

Rio de Janeiro. "... r r .' . .--.--

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

¦

Novembro 5.—1808. Decreto mandando estabelecer
no Hospital Real Militar da corte do Rio de Janeiro uma
escola anatômica, cirúrgica e medica.

Wúçwes.—Na caixa d'agua do aquediicto da
Carioca, lê-se o seguinte:—«Reynando El-Bei D-

, os seos harmoniosos versos, patenfô»^^.»^]?
o seo vigoroso talento e a sua esclarecida lutempn

obra
vez
cia. descobrirão facilmente o séo auetor.
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João V, nosso Senhor, e sendo Governador e Ca.
pitão-General desta Capitania e da das Minas-Ge
raes Gomes Freire de Andrade, do seu Conselho'
Sargento-mor de batalha dos seus Exércitos: annode 1744.»

Sobre um dos arcos de Santa Thereza, ha outra
nestes termos:—«El-Rei D. João V nosso Senhor
mandou fazer esta obra pelo Illustrisshno e Excel-
lentíssimo Senhor Gomes Freire de Andrade, doseu Conselho, Sargento-mór de batalha dos seusExércitos, Governador e Capitão-General das Ca-
pitanias do Rio de Janeiro e Minas-Geraes: annodel750.» *

As Cartas Regias que forão expedidas desde1672 até!759 attestam os paternaes desvelos, queá respeito destas águas consagraram os Reis daCaza de Bragança, cuja magnificência de suasobras corresponde ao elevado apreço, que semprelhe consagraram.
Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.

adm , Sn ;.7 79?.' Tomou P°SS8' <¦¦» Villa-Bella, da
dor ê o1iSl^^ltf,a de Matto-Grosso o 6<> governa-U|r e capitdü-general Caetano Pinto de Miranda Monte-

t^EITQ NO LKITO DA

Das míseras paixões

Soneto

MOLÉSTIA EU MARÇO DE 1863.)

que teem luctado
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Km mim, durante os soes, que me hão luzido,

Que tanto ao coração, como ao sentido
Em trevas sepulchraes me teem soldado:

pe quantas invasões do vil peccado
Teem minh'alma infeliz entorpecido
Eu te peço perdão arrependido,
Omnipotente Deus, Pae adorado.

Bastante te ofíendi em tudo, em tudo;
Porem da punição já tenho medo,
Sinto já do remorso o dente agudo!

Si tarde á coníricção chorar concedo,
Si tarde aos brados da rasão acudo,
Para um Deos perdoar é sempre cedo.

Bahia

Dr. Valle Júnior.

N. B—Convém notar-se que este soneto é feito
em consoantes forçadas—ado, edo, ido e udo.

Novembro 7.-1710. O bispo do Pernambuco D.JU-
noel Alvares da Caosta, cm visita na Parahiba, e chamaao
á cidade do Recife, e tomou posse do governo da capua-
»ia, então á braços com a rebellifio da nobresa.

Pom U Seu^.—Tomou Christovão de Barros

posse do Aracaju, fazendo para a Bahia a comnui-

íHún
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nicação de todo o succedido e pedindo provisãode tudo quê necessitava. Levantou nesta locali-
dade um povoado e edificou uma capellinha, quedenominou ermida de S. Christovão, cujo 

'foi 
o

orago.
Emquanto disso se tratava, deliberou-se Chrís-

tovão de Barros a fazer uma excursão para o norte,
viagem que realizou sem obstáculo, levando com-
sigo alguns indios daquelles prisioneiros, que, pelobom e esmerado tratamento que receberam, se
tornaram seus affeiçoados.

Quando chegara á residência do finado Siriri,
apresentou-se-lhe o cacique Japaratuba com 12
indigenas somente, todos armados de arcos e fre-
chás. O pequeno numero não inquietou Christo-
vão de Barros. Ao approximar-se Christovão do
grupo indigena, deo um grito o chefe Japaratuba,
a cujo signal largaram os seus soldados as armas
no chão, batendo palmas, ficando somente o caci-
que armado.

Christovão de Barros o arremedou, fazendo che-
gar á fôrma igual numero de soldados, que, lar-
gando também as armas, bateram palmas como
os índios. A este reconhecimento aproximou-seJaparatuba do governador, e offereceu-lhe este uminterprete, sabe então quando o caciqne se vem en-tregar e aos seus para poupar a guerra. Como ra-tihcaçao deste tratado de paz e amisade convidou. Japaratuba o governador para que fosse ao seu dis-neto e aposento, marcando o dia em que devialer lugar essa cordeal visita.
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O convite foi aceito com prazer. Retirou-se Ja-
paratuba aos seus penates, e na véspera do dia
designado para a visita recebeu o governador os
guias que deviam conduzil-o á residência do ca-
cique.

Chegado Christovão de Barros ao aposento de
Japaratuba, foi recebido por este com grande fes-
tim cânticos e toques de instrumentos rudes,
dando-lhe por únicas iguarias caça assada e arroz
cozido no chão, e por bebida uma fusão fermen-
tada composta de mandioca e mel de abelha.

Já então os indigenas de Sergipe possuiam inan-
dioca, milho e arroz.

No aposento de Japaratuba appareceu proposi-
talmente seu irmão, o cacique Jacatuba, apresen-
tando-se ao governador- com as mesmas formali-
dades com que se apresentara Japaratuba, e ahi
fez os seus protestos de submissão, mostrando
também desejos de ser visitado por Christovão de
Barros, a cujos desejos accedeu este, seguindo
logo para |t residência de Jacatuba, onde foi rece-
bido pelo mesmo feodo urbano e prazenteiro com
que o fora por Ja]

Faltava somente ao governador avistar-se com
os Srs. Moribéca e Pindahyba, cujas disposições
lhe constava serem também pacificas, pelo que,
seguindo para o sul, foi procurar a serra de Miáha,
onde tinham os caciques o seu aposento, e onde
chegou sem hostilidade alguma dos indigenas,
sendo recebido amigavelmente e com protestos de
submissão.

paratuba

LD-
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Eis aqui o Sr. Christovão de Barros apoderado
de um terreno immenso sem a menor dificuldade!

Laranjeiras.

Horacio Hurpia.

...

/\

%ttj x I

Novembro 8.—1798. Execução de quatro infelises jul-gados pela Relação da Bahia, como chefes da conspiração
que tinha por fim proclamar a revolução francesa " '

--' » r-- *. ¦'¦'¦}, /,*¦:; - v 
'¦

LtVU de ucuuW.—De cor vermelha, extrahido porincisões do tronco da grande arvore myristica of-
ficinalis ou sebifera, pertencente á família das my-
risticeas, segundo Martius, ou á das laurineas, se-
gundo Duchésne. É de uma abundaucia espantosa
esta arvore em todo o valle do Amazonas, H3 car-
rega admiravelmente de fructos, os quaes contêm
uma polpa adipocirosa sub-aromatica, molle, a
qual o povo chama sebo vegetal, e com o qualfazem velas. O leite ê uzado em f^edicinà em gar-garejos, e collutorios, no tratamento das aphtas,e ulceras da bocea, e delle se tira bom aproveita-inento.

* * *

>

âSM* P,ll« «• tm* o poeta D»-
vK'^ ! Ib0-a' na,uraJ d0 Rio <*e MM, nota-
niuita?reun à, i,r°V,SÜS C;,nlados U ^ d» viola em»»uiid.s leunioes e sataus

*
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PtocetowMvlQ* fcouUwo%.—Os hollandeses, quando
ssenhoreàram do Brasil, oífendiara e escarne-

am a religião do paiz, destruindo templos eima-
Os portuguezes e brasileiros tinham diver-

sos sentimentos religiosos.
Francisco Barreto sobre os gloriosos Gararapes

em Pernambuco edificou a igreja de N. S. dosPra-
zeres.,A y;

João Fernandes Vieira edificou a igreja de Santa
Theresa em Olinda, Henrique Dias a da Estância,
e André Vidal de Negreiros a de Itam bé.

Finalmente o mestre de campo João de Souza e
sua mulher D. Ignez Barreto d'Albuquerque levan-
taram a igreja e o hospital de N. S. do Paraíso e
S. João de Deos, ao qual vincularam muitos bens.

A . <

Novembro 10.—18-23. Á requerimento do deputado
Antônio Carlos a assembléa geral declarou-se em sessão
permanente, e assim passou a noite de agonia..(Veja-se
qualquer compêndio de Historia do Brasil nesse anno)

: 

¦:-

; 
'A ¦' A'A-,.' .---Iji *•-. ¦ '- .. .-

CHARADA.

Sou figura musical. 1
Só ferro me pôde dar. 1

conceito.

Nas casas das costureiras
Certamente me lias de achar.

40
\
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Novembro H.-1855. Pe|a primeira vez a capital a.império ass.st.o a elevação de um balão aerostatico !lído em sua barqumha o intrépido Eduardo Hei

>

Nttu^mcjioe ma^no do çnmewo Visco do Bmú\ -
Perto á foz do Coruripe, rio de24léguas decurso
que lança-se no Atlântico, abaixo da povoação qued'elle tira o nome, ao sul da provincia das Alagoasteve lugar,segundo a opinião geral dos nossos his-tonadores,o deplorável naufrágio do primeiro bispodo Brazil D. Pedro Fernandes Sardinha em 1556nos baixos de D. Rodrigo. Sabe-se que o infeliz
prelado partia de sua diocese em companhia decem portuguezes, nobres e ecclesiasticos, mulhe-res e crianças, além de escravos, na náu N, Senho-rada Ajuda, para a corte de Lisbaa á tratar desubmetter á coroa as tristes e longas desavençassuscitadas na Bahia por D. Álvaro, filho dosegun-üo governador D. Duarte da Costa, cujo governo,da opinião authorisada do illustre Sr. Warnhagem,e digno de citar-se para exemplo do mal, que pôdecausar a um povo inteiro, a desunião entre umchefe de administração e o da diocese e de quantoa desavença é fácil de fomentasse quando homensao elevados, em vez de perdoarem reciprocamen-com caridade alguma leve falta ou indiscripção,se tomam de |ira e se deixam levar pelas mesqui-as mtngas de aduladores, ainda mais mesqui-'mos que ellas.

.rituf ~° naufr^ro' ^nseguindo ganhar a praia atnpulaçao e passageiros inclusive o Bispo, varão



315

douto e santo, como o chama Cardoso (Agiologio
lusitano), esperando todos encontrar a salvação,
cahiram em poder de uma desesperada tribu dos
ferozes Cahetés,que despedaçaram-n'os e os come-
ram. È um dos actos de mais desapiedado canniba-
lismó que refere nossa historia!

Um só homem da tripulação, que entendia a lin-
ffuagem d'elles, e dous indígenas escaparam das
mãos dos antropophagos e levaram ao governador
aeral a infausta noticia do horroroso naufrágio de
que o martyr ministro do Evangelho, o primeiro
chefe da nascente Egreja brasileira, foi a principal
emais deplorável vietima. O martyriodeD. Pedro
Sardinha, desditosõ fundador da primeira diocese
de nosso paiz, teyelugar, segundo um historiador
do principio (Teste século, a 25 de Fevereiro de
1556.

Referem os chronistas, que sendo o lugar antes
costumado a produzir arvores sylvestres frondo-
sas, de tal sorte se esterilisou, que nunca mais nelle
nasceu gênero de planta ou folha verde, ficando
(diz B. |Freire) como epitaphio milagroso d'este
varão sagrado. Assim, pois, segundo a crença po-
pular «o sangue do primeiro bispo tornou estéril
o território.» O facto da esterilidade do solo talvez
ainda eu verifique indo ao lugar,que apontam em
minha provincia,como o theatro sanguinolento da
selvática anthropophagia dos Cahetés.

Um dos historiadores, que trata deste facto, de-

Piora a cruel vingança,que se exerceu contra aque -

les bárbaros e seus descendentes, reduzindo-os im-
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placavelmente á escravidão perpetua, pelo que in-nocentes e culpados foram envolvidos na dura sen*
tença.

Hecife.-1863.
I

áv Xj i 
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Dr. Olympio Eusebio deArroxellas Galvão.
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S "* ''ovembro 12.-1854. Installou-se na eôrte a soeieda-de Colombiana, que tem por fim erigir na capital da Ame-rica Meridional uma estatua a Christovão Colombo
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«—Rasga o véo a escura noite' Luz serena d'almo dia;
Fulge o sol—doce alegria ! ?
Já na terra despontou:
Só desta alína, que suspira,
Que delira de saudade,
Que sonha co'a eternidade
A tristeza não findou!

.

«Oh! de novo baixe a noite
Derramando mil pavores,Augmentem mais seus horroresNegras aves a piar;Venham eilas com'minh'alma
Junto á campa de Hermelinda,
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Onde a dôr jamais se finda,
Aprender a suspirar.

«Aqui vejo a rosa, o cravo,
Vejo o lyrio e a assucena,
Mas não cessa a minha pena,
Não se acaba a minha dor;
Junto á pedra de um sepulchro
Somente o cypreste adoro,
E junto delle deploro
Hermelinda, o meu amor!»

¦";;'.'.'

Rio de Janeiro.

Joaquim Norberto de Sousa e Silva.

*- r 
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Novembro 13.—1720. Baila Apostólica de Clemente
XI Copicsus in Misericórdia ereando a diocese do Para.
suffraganea ao Patriarchado de Lisboa.

lonomauuv.—A historia talvez, idênticos ao facto
que vamos relatar, bem poucos mencionará, por
ser filho de criminosa ignorância.

Um individuo morador no sitio de Jaçapè, do
districto de Garapina (provincia do Espirito-Santo,
1849), de nome Francisco Lima, por effeito de ex-
cessiva bebida e continua embriaguez, perdeu o
perfeito uso da rasão,que por intervallos lhe torna,
ficando com a horrivel mania de diser-se enviado
de Jesus-Christo e inculcar-se Santo e sacerdote,
encarregado de pregar e ensinar uma religião sut
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generis, e de, como novo Apóstolo^ reformar a en-
sinada pelo Verbo Divino, pois independente de
ordenação, baptisava, administrava o chrisma, o
matrimônio, ainda com impedimentos derimentes

7confessava, e celebrava missas, ao que a gente do
sitio concorria com cega e estúpida credulidade,
impondo preceitos.a seus proselytos^que supersti-
ciosamente os cumpriam como -emanados de um
Santo, á ponto de tributarem-lhe adoração,* dobran-
do o joelho aopassarem por juntod'eUe*t e.j segun-
do nos informam, irem pedir ao seu vigário para-méritos para seu supposto sacerdote celebrar com
maior solemnidade, commettendo o horroroso sa-
crilegio, offensivo da religião e da igreja, em que-rer conspurcar as sagradas vestes do ministro de
Jesu-Cbristo, dando-as a um impio!

A policia, porem, não podendo consentir em tão
escandalosos quanto inauditos atteotados, deu-se
pressa a prender este individuo, podendo-o reco-
nhecer demente no auto de exame de sanidade
que soffreu, até lhe dar outro* destinov

Nove»ibro^14.^IT749. 0 conde de Bobadela prendeo ris
WÊ¥§ í° « df *tt«do sulymandando-os sa-Inr de S. Paulo, Santos e outras cidades.

'.' *- *J A* •' '* s K * » v ' ---yy y í AI**- ' ' '* ,*';í'.;["»'A;

Rotuvo <k ma^m.-0 modo usado pelos nossos
sertanejos para instruir dos caminhos aos vian-
dantes, que d'elles carecem este tavor, é sobrema-
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neira digno de notar-se, quando não ha conheci-
*.

mento prévio da simplicidade natural com que o
fazem. Perguntados se o caminho, por onde se tem
vindo, é o conveniente para esta ou aquella parte
a que nos endereçamos, e que tenham a bondade
de ensinar no caso de erro, ingenuamente respon-
dem: «Meu caro V. S., tenho a dizer-lhe que já
veio muito mal, porem o caminho é,por aqui mes-
mo sequizer ir por este mundo puchando arêa: lá
adiante tem uma enerusilhada que para quem; não
sabe parece errada porem não é; do lado da mão
direita se vê uma cruz, mas não faça caso d'ella,
dê-lhe as costas e tome pela esquerda, que é uma
ladeira cheiade pedras: atire-se por ella V. S. que
irá dar com as ventas n'um rio; passe que é um
corgo e não fique ahi porque se não, não chega lá.

' '¦ . . AA esquerda, logo muito perto, tem um morro:
quebre esse morro coma canhota e vá sempre para
sua frente, que enchergará uma gameleira que é
um Deus nos accuda, bem no meio da estrada;
leve esse páo na testa e não se importe, porque
quando menos o pensar elle lhe estará nas costas,
até avistar-se um riacho com uma ponte por cima
para passar-se; mas veja que não caia e nem tenha
susto, que seus olhos hão de dar numa toceira
de espinhos em signal de que Deus lhe ajuda por
que é assim mesmo. Depois de tudo isto não faça
caso e vá andando sempre para passar debaixo tle
um bruto que aqui se conhece por jatubá, cahido
de lado a lado da estrada que é preciso abaixar a
cabeça; e quando chegue a levantal-a, se ha de ver

¦ ¦ a A VA
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n'um grande lameiro, onde não é bom descançar

porque atola muito. Agora nada mais tem que te-
mern'este caminho: metta-se na estrada com bas-
tante animo, que quer queira quer não, levará uma

picada da esquerda e outra da direita em seguida
sempre, porque se escapa d'uma, não escapa d'ou-
tra. Seguindo assim este conselho, ha de encontrar
três estradões:t não tenha duvida V. S. em metter-
se na do meio*que se mette em boa porque é uma
chapada aberta, aonde mataram um passageiro
ha pouco tempo no signal da santa Cruz, que ahi
está pertinho, para que se salve com ochapéo.
Estando com algum sentido, ba de ouvir o cantar
.dos gallos, porque depois de meia légua e seus fi-
Ihinhos, para não dizer légua de beiço porque é pa-
rideira a casa lhe cae na frente; e mesmo se sabe
logo pelo latir dos caxorros, que lhe farão dôr de
cabeça.»

Que de ambigüidades! ora vejam que torturas
não teria de soífrer,quem ao pé da lettra quizesse
tomar este roteiro ! porque sustos não passaria o
estrangeiro,que de ordinário conhece o Brasil pela
face peior, suppondo inevitáveis tantas vicissitu-
des!! graças porem a rusticidade de nossa gente
n'estas condicções, não passa tudo isto se não da
má redacção com que nos ministrão essas infor-
inações.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.
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Novembro 15.—1827. Carta de lei ereando no impérioum estabelecimento com o titulo de Caiwde Amortisação.exclusivamente destimada a pagar os capitães e juros 4e

qualquer divida publica, fundada.
¦ 

.
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A catarata to AlUnhofeu.—Muitos dos nossos ca-
pitalistas costumam na festa de Natal distrahir-se
dos seus trabalhos, dando um passeio a Porto-Ale-
gre e á romântica colônia de S. Leopoldo.

Aquelles, que neste anno o fizerem, recommen-
damos que visitem o Hamburger Rerg, povoação
aprasivel, e duas léguas distante da villa de S. Leo-
poldo.

Tem Hamburger Berg quarenta casas habitadas
na maior parte por allemães; boas casas de com-
mercio, igreja catholica com a invocação de Nossa
Senhora da Piedade, igreja protestante, boas fori-
tes publicas, e a competente casa de baile, de que
os laboriosos colonos não prescindem por serem
geralmente apaixonados pela dança.

Não muito longe deste lugar existe a catarata de
Àltenhofen, a mais celebre de toda a America e
(custa acredital-o!!). nem talvez conhecida na
própria provincia do Rio Grande!!

Os meninos da aula de geographia dos nossos
gios, apanhariam bolos, se ignorassem em que

parte do mundo está a catarata de Niagára, mas,
talvez, ignorem elles e seus professores, que na
sua terra ha uma, que é mais alta do que esta.

De Hamburger Berg, desfructa-se o mais sur-
prehendente panorama.

Tem a um lado os dous irmãos, dous morros
41



assim chamados pela sua semelhança, e que co-
bertos de plantações em toda a sua circumferencia
offerecem uma vista encantadora; mais alem, o

pittoresco morro da—Sapucaia—enorme massa de
rochedo, parecido com o de origem volcanica, e
na margem do rio dos Sinos, a gentil villa de S.
Leopoldo, com suas casas de comieira ponteaguda,
á maneira dos cantões suissos.

Vão, pois, para lá aquelles que duvidarem da
existência de tudo, que aqui lhes contamos, e quan-
do voltarem, digam-nos se os enganamos.

É tempo, emfim, que desmintamos os estran-
geiros que nos accusam, as vezes não sem razão,
como, talvez, no presente caso, de não conhecer-
mos as bellezas e riquezas do nosso paiz.

Rio-Crande do Sul. 1

Novembro 16.—1697. Carta regia respondendo á ca-
mara do Pará, que em attenção ao seu pedido se lhe con-
tinuava com o provimento dos escravos por conta d'El-Rei.

» -v : .

i ' y.i
\ '• y ¦ ..*_

AViuijuadosiudi^euas.—Asualingua é tão suave,
elegante e copiosa, que segundo a opinião dos que
a cultivarão e grammaticarão, não lhe levão van-
tagem a grega e a latina.

Língua, diz Montaya, tan copiosa y elegante, que
con rason puede competir com Ias de fama.

E Simão de Vasconcellos exclama: «em que es-
colas aprenderão, no meio dos sertões tão acerta-
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das regras de grammatica, que não falta um ponto
na perfeição da praxe de nomes, verbos, conjuga-
ções activas e passivas ?

Não dão vantagem n'isso as mais polidas artes
dos gregos e latinos.

Pelo som e significação dos muitos dos seus vo-
cabulos, e formação de palavras compostas, tem
ella alguma analogia com a lingua de Homero.

*
Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

Novembro 17—1716. Alvará determinando, que na falta
ou impedimento do juiz de fora o vereador mais velho
faça as suas vezes.

Amlicum.—(Anona muricata) Martius, Anona-
ceas. Planta cultivada.

Usos. Suas folhas e fructos são bechicós. Meia
oitava de fructo fervido com meia libra d'agua to-
mado ás chicaras é um excellente remédio na di-
arrhea e dysentheria.

Fazem-se também clysteres e applicão-se as fo-

lhas sobre o ventre.
As folhas pisadas e misturadas com óleo são ma-

turativas.
Dos fructos se pode extrahir vinho.

Rio de Janeiro.
Dr. Nicolau Joaquim Moreira
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Novembro 18.—1724. Morreo em Toledo o celebre pau-
lista Bartholomeu Lourenço de Gusmão, inventor dos ba-
Ides aerosta ticos.

• ,

Males da auem. cWil.—Escreveo com muita rasão
uma penna habilissima e bem aparada, o conse-
lheiro J. J. F. Bastos e antes d'< ~elles Lucano
uma guerra civil a victoria é derrota: ella pode ser
considerada como tini verdadeiro suicídio nacio-
nal. E já antes d'isso o immortal Antônio Carlos,
esse vulto gigante da nossa historia, essa estrella
que tanto brilhou no eeu da intelligeticia, havia
escriptoao imperador—que as convulsões politi-
cas, quaes funestos cometas, trasem em sua cauda
os estragos, as misérias, os derramamentos de
sangue mesmo innocente, o abalo dos governosestabelecidos, e talvez sua ruina inteira.

E effectivamente nas revoluções, tiradas certas
entidades, que só d'eilas podem haver partido,todos os mais, vencedores e vencidos, sofTrem
sempre.

Bahia.
.....

Dr. Augusto V. Alves do Sacramento Btake.
i

Novembro 19.-1614. La Ravardiere, á frente de muita
JI™ f ande numero de selvagens, atacou oacampamento de Jeronimo de Albuquerque

WlTuecào.—Á medida que as nações conquistamliberdade e franquesas, a instrucção deve ser-lhesdada em maior cópia.
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«\ participação, que todos os cidadãos tem nos

poderes e funcções governativas, não pôde ser útil
ao mesmo povo, senão quando racional e justa-
mente regulada.

Pois que os homens foram igualados em direi-
tos, é claro, é natural e incontestavelmente logi-
co, que o foram no direito de receber a instrucção
indispensável.

No Brasil, que, graças á Providencia, tem uma
das constituições mais liberaes, a instrucção deve
ser proporcionada á grande influencia, que o povo
exerce no seo próprio governo, e esta influencia
(que por veses tem sido omnipotente) pôde, não
sendo justa, racional e honesta, tornar-se mais
perniciosa, que profícua.

Os que não curam da instrucção publica e zellam
as fraquesas populares, os que fazem por lhes dar
ensanchas, são muito inconseqüentes. Querem os
íins, e não os meios condimentes a esses fins.

Rio de Janeir*.
1. i.»• 111

7.

Novembro 20.-1789. Joào de Albuquerque de Mello
Pereira e Caceres, como governador e capitào-general de
Matto-Grosso, tomou posse do seo cargo.

CM Alt AD A.

Sou figura musical. 1
De um verbo no indicativo
Marido a terceira pessoa. 1
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CONCEITO.

Com sal, pimenta e vinagre
Sou comida grata e boa.

A 
'¦.-*' :'Á:,:;

¦

'

Novembro 21.—1772. Tomou posse do governo das ca-
pitanias do Grão-Pará e Rio-Negro o coronel João Perei-
ra Caldas.
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A ESTKEXXA DO MAKINHEIKO.

No albüm da Illma. e Exma. Sra. D. M. Radkmarker.

•v ',.'.,

., '

Nasci como ave marinha
Sobre estas ondas do mar.

Na minha frágil barquinha
Cresci da onda ao embalar.

Na minha infância innocente
Por terras nuvens tomei,

E dessa illusão contente
Mil vezes—terra!—bradei.

Ao silvo da tempestade
Eu via as ondas dansar,

Cheio de temeridade
Me ponho logo a resar.

¦ 
'. 
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Amei a brisa, que asinha
Foi-me tormenta cruel;
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Amei a onda marinha,
Foi-me qual onda infiel.

Amei depois uma estrella,
Que no céo via brilhar;

Ou inda mais pura e bella
Sobre as anuas scintillar.

Um dia em terra a encontrando
De meu amor lhe fallei;

Porem á terra voltando
Nunca mais a encontrei.

E ainda como estrella
No céo a vejo brilhar;

Ou inda mais pura e bel Ia
Sobre as águas scintillar.

Sobre o mar, pátria inconstante,
Marinheiro vou morrer;

Ah! possa a querida amaiite
Sobre as águas vir me vêv!

Rio de Janeiro.

Joaquim Norberto de Sousa e Silva.

¦ . a .
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Novembro 22.—1859. Chegou a Pernambuco S. Ma-
tèstade o Sr. I). Pedro II e sua Augusta Esposa.

Ho&viltttoWe ào* \uç^.—A hospitalidade e gene-
rosidade dos tupys era sem limites até para o íni-



migo, que podia entrar, comer, e dormir em qual-
quer taba sem o menor receio de ser agredido,
até que declarasse a que vinha.

Tão patriarchal costume, si não era um precei-to de sua religião, a que jamais faltaram; si não
era a manifestação expontânea da bondade dos
seos corações; era pelo menos o resultado d'um
conhecimento reflectido, de quanto deve o homem
ser magnânimo e compassivo com o seo seme-
lhante, e não repellir, oflfender e trahir a quem,mesmo inimigo, cheio de confiança o procura.N'isto se resume a doutrina do Christianismo—
caridade com o próximo.

Assim todos os christãos imitassem n'este pontoa esses a quem chamam selvagens.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães.

i\ovEMBRo23.-1709. I). Joào V elevou á capitania*separadas da do Rio de Janeiro-Minas-Geraes e SãoPaulo.

Á MORTE DE UMA VIRGEM.

QiTeras do ceo, não da terra
Bem me o disse o coração.

F. M-OlTlNllO.

Flores amenas que dos lábios d'ella
Segredos ternos de innocente amor
Outr'ora ou vistes,—expressão singela
De virgem pura do viver na flor;
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Echo, que outr'ora repetiste o canto,
Que em meigos sonhos de subtil paixão,
Lábios dourados de celeste encanto
Soltavam rindo íVesse rir de então;

y .

Brizas da tarde, que as gentis madeixas
Lhe bafejastes na estação do amor,
Vinde comigo soluçar mil queixas,
Chorar comigo de «amargura e dor.

'¦.'¦'¦v' ¦''";""*'-' 'j'''-' ':'''yyyyy:'\yfyw&:

Choremos todos, que a innocente virgem
N'um somno de anjo para o ceo subiu.
Ella era um anjo, foi de Deus origem,
Brilhante estreita que dos ceos cahiu.

Ella era um anjo, como um anjo expira,
Vai ser a pérola, resplendor de Deus,
Era um accento de afinada lyra
Ouvida ao longe modular nos ceos.

Como a açucena que no vai desponta,
Que a briza leva n'um soprar de amor,
A linda virgem para os ceos remonta
Surrindo meiça como ri-se a flor.

E o bardo triste, que a adorou no mundo,
Entregue ás magoas de uma dôrscin lim,
Vive isolado í^um gemer profundo,
Carpindo a ausência, soluçando assim.

Pernambuco. *
Dr. Pedro de Calasans.

9

43
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Novembro 24. —1826. Para o theatro da guerra ao suldo Império partio o Sr. D. Pedro ,1° a bordo da nau Pe-dro 1.°
*¦
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Mtfoco dVsVmdo —Falleceu no Herval, districto de
Jaguarão o distincto medico allemão Dr. Waldi-
noLasaro Homan.

No Brasil e principalmente nesta localidade pas-sou o illustre medico quasi todos os seus annos de
vida, no silencio do retiro, nas locubrações do phi-losopho. ....',

' , . 7 - - • • r ; ' • ¦ ; 
y *..... . -« , t ¦ Z- ¦¦.. 

_Relevantes serviços prestou ao Império na guer-ra de 1825 como,medico do nosso exercito, onde
deixou um nome querido por muitos títulos.

Garitativo até a abnegação, o Dr. Waldino, no
exercicio da sua nobre profissão, não fazia distínc-
ções, era igual para todos.

O nome do illustre finado está escripto com le-
trás de ouro em todas as moradas do districto do
Herval desde a choupana do pobre, até a casa dorico.

Gomo Brasileiro, como Rio-Grandense, e princi-
palmente como Hervalense, também veneramos onome do illustre finado.

Novembro 25.—1641. Chegou a Maranhão a esamdrboUintai com o fim de conquistól-o, como conseguto

0^ t*lá a mdaAf.-0 Correio Mercantil publi-cou n'um dos seus números o seguinte:

>
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«Lemos em uma carta do Ouro Preto:
«Vimos hontem (23 de janeiro) os ferros do Tira

Dentes, isto é, não aquellescom que o arrastaram
ao cadafalso, mas os que lhe serviam de instru-
mento para exercer a arte de que resultou-lhe a
alcunha, e na qual prestou sem duvida bons ser-
viços a humanidade. '

«Estes ferros não tem ontro mérito senão o de
recordarem o heròe a quem pertenceram, pois são
toscos como os que se usavam no século passado.
Foram aqui apresentados pelo Sr. Caetano José
Augusto Menezes, e pertencem a um resto de pa-
rentes do justiçado, que residem para bandas de
Prados ou da Lagoa Dourada^ de quem o Instituto
Histórico talvez possa obtef-os.»

Sobre esta noticia publicou no dia immediato o
mesmo jornal mais o seguinte:

«Sobre a noticia que de uma carta do OuroPre-
to extrahimos ante-hontem, relativa ao Tira Den-
tes, pessoa bem informada communica-nos o se-

guinte:
«No Correio Mercantil li que ainda existem na

província de Minas Geraes os ferros de que se ser-
via o Tira Dentes no seu ofíicio de dentista, os

quaes se acham em poder de alguns descendentes
do infeliz martyr, e merecem ser recolhidos ao mu-

seu do Instituto Histórico Brazileiro.
«Pode ser, mas duvido da sua authenticidade,

por bem cabidas razões.
«O fisco real se houve de tal modo para com os

bens dos implicados na conjuração da inconnden-

.
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cia, que nem sequer poupou as Horas Mariannas
do pobre Victoriano Gonçalves. Com Tira Dentes
foram assás inexoráveis os juizes da devassa e da
alçada.

«Os ferros de que usava o alferes Joaquim José
da Silva Xavier soífreram, como tudo que lhe per-tencia, aspena de seqüestro. No dia 11 de maio de
1792 se fez a apprehensão dos mesmos na fortaleza
da ilha das Cobras.

«O auto de seqüestro os menciona por estas pa-lavras—uma bolça com uns ferrinhos de tirar den-
es. Esses ferrinhos foram avaliados em 800 rs. e

arrematados nesta corte* em 4 de junho do mesmo
anno, por Francisco Xavier da Silveira, que cubrio
a avaliação com 50 rs.

«É o que se sabe de positivo, segundo os docu-
mentos que tenho presentes.»

?
»

.' .. ,. 'A

Novembro 26.-1809. Fernando Delgado Freire de Castilho tomou posse do governo de Goyaz.

Tão Wvslemda i^uam lamentável \\x\\\—O muito co-nhecido moedeiro falso José Maria Cândido Ribei-i'o, que cumpria sentença de degredo em Guará-
puava, pôz termo a seus dias commettendo maisum crime—o suicidio. Tendo sido recolhido á ca-deia desta cidade, por suspeita de tentar fabricarmoeda, foi remettido para Garapuava, afim de res-pondera um processo por este crime, juntamente
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,

com Seralim de Carvalho Baptista, que fora preso
no Rio de Janeiro.

Eis mais ou menos os promenores do aconteci-
mento:

«Logo que chegara á Ponta Grossa, pedio per-
missão ao sargento, que commandava a escolta,
para visitar o vigário, o revendo Anacleto Dias
Baptista. Obtida a permissão, encaminhou-se logo
para a casa do vigário, e ahi, depois dos primei-
ros cumprimentos, dirigio a conversação para os
efleitos de uma machina elétrica, que possue o
vigário, passando depois a pedir-lhe cyanureto de
potássio para, segundo elle afirmava, dourar amol-
dura de um espelho quando chegasse ao seu des-
tino.

«O vigário, que por curiosidade dá-se ao traba-
lho da chimica, possuindo a substancia pedida,
deu-lhe cerca de quatro oitavas. Poucos minutos
depois despedio-se Ribeiro, dizendo que voltaria
com mais vagar para conversar.

«No caminho ingerio mais de tres quartos de
veneno, morrendo logo que chegou em casa.

«Creio que praticou este acto por estar soffren-
do de affecção mental; tendo já tentado consuma-
lo aqui na capital. Morreu na estrada, velho, de-
crepito, cercado de guardas; um homem que podia
pelo seu talento ter sido muito útil á sociedade eá
sua familia: ita vüa,fmis üa.»
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Novembro 27.--1614. Assignou-se em Maranhão o ar-
misticio pedido pelo general francez La Ravardeire e con-
cedido por Jeronymo d'Álbuquerque.
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TUvpoftta ao yí à,a \e\m.—Ordenando o Dr. Petra,
intendente de policia, homem recto e ao mesmo
tempo audacioso, que viesse a sua presença certo
individuo para averiguações, e como elle dissesse
que não ia por não querer, o Doutor mandou-o
para o Aljube, até segunda ordem. Sendo esse
individuo de alguma influencia, foi presente no dia
seguinte uma portaria do governo, concebida nos
seguintes termos:—Manda Sua Alteza Real (O Sr.
D. João VI) que o intendente de policia, soltasse
incontinente ao cidadão F...., visto o não haver
outro motivo para sua detenção, a não ser a sua
phrase—não quero—que por si só não é crime.
Assim o tenha entendido & & &. No mesmo ins-
tante Petra tomou a penna e escreveu na mesma
portaria—Pois se o não querer não é crime, não
solto porque não quero.

Maranhão. '->, :*

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.

Novembro 28 -1772. Fez no Para sua entrada solem-o 5o bispo dessa diocese Frei João Evangelista Pereira.
Novembro 28

ne

OuVva Atdwtt.—O padre Felippe Benicio Barbosa,
(vide leitura de 1» dc novembro) aehando-se doente
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e passeando á tarde vio na bananeira de um quin-
tal um formoso cacho, que em parte lourejava.

Desejou comer da fructa, e observando-Ihe o
amigo, que o acompanhava, que lhe seria nociva,
parou e improvisou a seguinte

Décima.

De bananas cacho adverso
Comtigo não quero ligas:
Estás me fazendo fio-as ?
Eu hei-de fazer-te um verso,
Por um modo bem diverso
Eu sou teo afigurado: a
Eu ja me acho curado,
Tu ainda estás na cura;
Eu por uma dependura,
Porem tu dependurado.

Recife.
*# '

Commendador Antônio Joaquim de Mello.

::¦.: :.,¦¦,.."; 

'.

Novembro 29.—1806. Carta regia creando uma junta
de justiça na capital do Pará.

,_<tt*,»^Waa-^fc*»«í

m - t' **
M% * y

%kzí\\i fayyxiwíyÉ extrahido do tecido acliposo
do a^aíor^vulgarmente conhecido por aquella
denominação, fixo, de cor ròxa-escura, e de um
cheiro forte e nauseabundo.

É uzado para luz, para calafêtos, e argamassas
hydraulicas.
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A medicina tombem o emprega contra as dores
rheumaticas.

Pará.

j

• * •

Novembro 30.—1625. Tomou posse do governo dá. Ba-
hia D. Francisco de Moura Rolim, 14° governador-geral,
que teve aquella capitania.

¦'y" Ai.. 
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CHARADA.

No francez oh! se me usam!
Não duvidem, meus senhores.
Da Fé Christan sendo sede
Na portugueza lingoagem
Relembro do Horto as dores. 1

Caminha, caminha muito
Se me queres encontrar.
No descansar das fadigas
Depois de longo trabalho
Ahf, leitor, me has de achar. \,

CONCEITO.

Ide a Roma, perguntai
Qual o poder que ostentei?!
Indagai do mundo em peso
Se eu fui, sou, e serei
Gloria da pátria querida,
A onde Deus me deu vida!

Maranhão.

- .
íAAA.y.yA.ÜA;|í 
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Dezembro 1—18-22. Decreto creando e instituindo a
Imperial Ordem do Cruzeiro, primeira ordem americana,
creada no Brazil.

.yy, ; '..-.: -...;-,.;y

Cveaçao àd mlla í ^umailt,La\)m&.:—A povoaçao
de S. Vicente Ferrerfoi elevada a villa por Alvará
de 27 de junho de 1816.

O nome de Lavras lhe vem da mineração, que
aleuns Sertanistas de Minas ahi fizerão sem grande
resultado.

Esta exploração foi depois expressamente pro-
hibida por ordem regia, tanto ahi como em toda a
província.

A freguezia foi creada por decreto de 30 de agos-
to de 1813, sendo desmembrada da do Icô.

Ceará.

Senador Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil.

45
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DEZEMBRO 2—1825.

NASCIMENTO

DE

S, Jft, O SR, D. PEDRO II
IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BRAZIL.

AUGUSTO PROTECTOR
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O çnmtvro Visltmculov Ao B\ml\—Foi sem duvida
Pedro de Andrade Caminha, escrivão da armada
de Pedro Alvares Cabral.

A carta, em que elle deo noticias do Brasil, foi
escripta em Porto Seguro no dia 1» de maio de
1500, e dirigida a El-Rei D. Manoel, o felicíssimo.

Dezembro 3.—1615. Francisco Caldeira de Castello-
Branco, capitão-mór mandado para descobrir o rio Ama-
zonas, fundou a cidade de Santa Maria de Relem, primeiroestabelecimento da província, a que dera o nome deGram-
Pará.

Bispado do MamuUão.—Por instâncias d'El-Rei D.
Pedro 2o, então principe regente de Portugal, o
Summo Pontífice Innocencio XI creou o bispado
desta província no anno de 1676, annexo ao do
Pará, que só foi desmembrado por Bulla do Santo
Padre Clemente XI em o anno de 1720, conside-
rando as rogativas de Sua Alteza Real D. João 5°,
conservando-se até hoje sem constituições pro-
prias, e regendo-se pelas do arcebispado da Bahia.
A cathedral que está presentemente no antigo col-
legio de N. S. da Luz dos jesuítas, para onde foi
transferida em 11 de janeiro de 1761, de que é
Padroeira a Virgem N. Senhora, debaixo do titulo
da Victoria, em allusão a sua primitiva igreja, que
foi demolida e cujo logar é desconhecido actual-
mente, consta das digniclades creadas em virtude
da Bulla, que authorisou o bispado, por Alvará de
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7 de abril de 4739, que teve execução em 18 de no-
vembro de 1745.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Fariçt.

Dezembro 4.—1810. Creação da Academia Militar doRio de Janeiro.
' .

MoUm \>ov causa ào çTtço ào sal.—Houve um motim
na Bahia porque o preço do sal subio a 480 e a
720 rs.

Reunio-se o povo sob a direcção do juiz do povo
e de um tal João de Figueredo, por alcunha o Ma-
neta, e dirigirão-se a casa dos contractadores Ma-
noel Gomes Lisboa e Manoel Dias Filgueiras, ar-
rombarão-lheas portas e destruirão o que encon-
trarão.

Para acommodar-se este motim, foi necessário
O governador capitular vergonhosamente com os
amotinadores, e fazer o que elles bem quizerão.

Dezembro 5.-1852. Abertura inaugural do Hospíciode Pedro 2o, edifício sumptuoso e monumental, destinadoa azylar em seo seio os que perdem o uso da razão.

Soneto

(Saudades de minha iniiocoute filha.)

Os prantos que chorei, que choro agora,
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Os q'hei d'inda chorar por toda vida
São poucos a valer, filha querida,
O gozo de te ver viva uma hora!

São poucos para a dor que me devora
Esta alma para sempre entristecida!
São poucos p'ra lavar esta ferida,
Com que a saudade o coração m'expiora.

Anjos, que a possuis no ethereo assento,
De infindas glorias no maior transporte
Pedi conforto á Deos p'r'o meu tormento.

Que mande dos mortaes a dura sorte!
Que a razão predomine ao pensamento,
Para em vez d'a—carpir—cantar-lhe a morte.

Bahia.~1863. iS

Dr. Valle Júnior.

Dezembro 6.—1816. D. Thomazde Noronha, da ordem
dos Pregadores, 15° bispo de Pernambuco, é eleito bispo
de Cochim.

Pe^unlas so\w os IwOãos.—Porque não vemos nas
escolas, nos collegios, nos gymnasios, e officimis
do Estado, nas capitães, que os tem, rapazes indi-

genas, dos quaes alguns possão vir a ser insignes
artistas, litteratos, professores, magistrados, ge-
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neraes, e illustres em qualquer classe ou facul-
dades.

Antevemos aqui as risótas; mas será talvez por
que só não é violento e doloroso—o arrebatai-os
d'entre os seus, dos seus hábitos barbaricos e im-
puros, mas liberrimos, para os pulir e felicitar
com o arrebem e a chibata da marinha e do exer-
cito: talvez que os meios amigáveis, persuasivosempregados com o mais constante empenho, pa-ciência e fidelidade, as convenções com os pães e
os governantes (a despeito de falhar tudo isto mui-
tas vezes) e toda a possível communicação fre-
quente nossa com elles, meio lento mas certo paravir-lhes insensivelmente mudando osAisos ecostu-
mes, e naturalizar-lhes os nossos, não passem desonhos, com que nós os felizes com tantas deli-
cias da vida, nós o gênio do bem e o typo do bel-lo, não nos devemos mortiíicar e perder nossotempo.

(Extrahido da pag. 199, do 2» tomo das bíoorafhias do commendador
Antônio Joaquim de Mello.-Recife 1858.)

¦ ¦¦ 
77,7.7.:

Dezembro 7.—1830. Decreto de S. M o Sr I) P«vlmafundando uma Bibliotheca Publica em Olinda.'

Cláudio MaimsA Aa CosUv,—Nasceo na antiga villado Ribeirão do Carmo, hoje cidade de Marianna,
província do Minas-Getaes, aos 6 de janeiro de1729.
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Terminados os estudos preparatórios na cidade
do Rio de Janeiro, partio para Portugal, em cuja
universidade de Coimbra formou-se em direito civil,
e, visitando depois grande parte da Itália, regres-
sou ao seu paiz natal em 1765.

Exerceo com honradez e intelligencia a profis-
são de advogado, sendo mais tarde convidado pelo
capitão general D... Rodrigo José de Menezes para
o cargo de secretario do governo, que nobremen-
te desempenhou até o anno de 1788, em que vol-
veo á sua primeira occupação.

Compromettido na conspiração chamada do Ti-
ra-Dentes{, pôz termo a seos dias enforcando-se na
cadeia de Villa Rica, (Ouro Preto) na idade de 69
annos.

Tornou-se principalmente notável pelas suas
cançonetas e sonetos, em que buscou imitar os
italianos.

¦

Rio de Janeiro. ,

Conego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.

Dezembro 8.—1559. D. Pedro Leilão, 2" bispo do Bra
sil, tomou posse da sua diocese na Bahia.

Foi este prelado, quem conferio ordens sacras ao vene
ravel José de Anchíeta.

Bmsilmos na "inquisição.—O total dos colonos do
Brasil, remettidos e condernnados pelo Santo Ofíi-
cio de Lisboa, monta a perto de uns quinhentos
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entrando n esta conta em partes quasi iguaes os
filhos do Brasil, e os nascidos em Portugal.

Nós espólios dos perseguidos se acharão grossos
e excellentes cabedaes.

Dezembro 9.—1839. Resolução da Assembléa provin-ciai das Alagoas transferindo a capital para a villa deMaceió, já elevada, á cathegoria de cidade.
: ¦' fi ' Í

Palnotismo.—A historia militar desta provincia,
tem rasgos bem notáveis de acçoes meritorias
como podia reconhecer-se com pouco trabalho, se
déssemos importância as Cousas de nossa terra,
fazendo as precisas buscas nos archivos compe-
tentes: uma penna mais habilitada que não a de
que nos servimos, deveria occupar-se d'essa hon-
rosa tarefa; entretanto como nos ufanamos de^er
maranhense, e de professarmos a carreira das ar-
mas, aqui fazemos registrar uma prova do que le-
vamos dito, transcrevendo o documento autogra-
pho, que possuimos, e com os dados certos das ob-
servações com que Analisaremos este artigo.

«Circular.— Conhecendo o zelo e brio dos cor-
pos de ;!'• e 2» linha desta provincia, e desejando
dar a S. M. I. nosso muito Amado Soberano, numa
prova não equivoca dos sentimentos que os ani-
mão para com Sua Augusta Pessoa, e gloria nacio-
nal, convido aos referidos corpos para concorrer
cada um, com as suas posses, a huma subscripção,
com o fim de apromptar uma Escuna de Guerra,

*mm-**z »,.,
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que teremos a honra de offerecer a S. M., pedindo-
Lhe a graça de a denominar—Escuna Fidelidade
Maranhense^-em allusão á inviolável fidelidade,
que consagramos a tão grande Monarcha. Quartel
General do Maranhão em 25 de outubro de 1826.
Conde de Escragnolle, governador das armas.»
Pela ordem do dia 13 de agosto de 1828 vê-se, que
em virtude de uma lei prohibindo a construcção
de vasos de guerra alem dos que então existião,
não pôde ser acceita a offerenda, que intenciona-
vão fazer, sendo entretanto recolhidos aos cofres
públicos em datas de 13 de fevereiro e 31 de mar-
ço a quantia de seis contos de reis, que já se ha-
viam recebido, conforme a authorisação conferida
por aviso da secretaria d'estado dos negócios da
guerra de 14 de maio tudo d'aquelle anno, em que
S. M. I. mandou que em seu nome se agradecesse
o comportamento dos contribuintes.

i--¦ ¦ ".. •¦ .,"¦
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Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.

Dezembro 10.—1613. Regimento sobre a fazenda dos
defuntos e ausentes das partes ultramarinas, determinam
do que os governadores, capitães-mores, justiça, e juises
não se intrometessem de modo algum nas cousas relati-
vas a esses bens.

CHARADA.

Dedicada ao Da. César Augusto Marques

Sou pronome muito usado
44
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Em todo e qualquer logar
Para, com a ponta do dedo,
Os objectos mostrar.
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Eu existo em toda parte,
Tudo no mundo me tem:
Reinos, impérios, cidades,
Homens, insectos, beldades
E passarinhos também.

i (¦Tudo que Deos tia creado
Certo me tem a seu lado... Ia, 2a, 3a e 4a4 7 ' - • y

Quando eu era pequenino
Nunca fui de choradeiras;
Ao contrario, assim fazia
Das maiores frioleiras.... 3* e 4a

Porem, se d'esta me via
Alguma vez dominado,
Adeus, ó santa alegria,
Estava em pranto banhado. 5a
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CONCEITO.

Incançavel lidador,
Vivo sempre atarefado; '
P'ra cumprir minha missão
Não posso estar socegado !

Estudo, leio, decoro
Os livros, os documentos,

,
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As mais antigas pandectas,
Os mais remotos assentos.

E p'ra dizer a verdade,
Como exige o cargo meo,
Dando á virtude os esmaltes,
E ao vicio o negrume seo,

Com quantas inimisades
Não tenho de acarretar'?!... V
Embora! no templo da pátria
Logo terei um altar!

. ."¦'.¦¦.¦ ;.¦ ¦¦ Va .. ¦;¦ y-.-.ím-y _
¦
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Maranhão.

M. C. Lemos.

Dezembro 11.-1826. Falleceo no Rio de Janeiro S. M.
I. a Sra. D. Maria Leopoldina, primeira esposa do Sr. D.
Pedro 1°, com profundo sentimento geral, porque a ilius-
tre finada era dotada de qualidades e de virtudes mui
raras.

YoVmuUo cato.—A D. Pedro 2<> succedeo seo filho
D. João 5°, o qual durante toda sua vida foi uni
humilissimo familiar da cúria romana, com a qual
despendeo grande parte das immensas riquezas,

que recebia do Brasil; por quanto para obter o ti-

tulo de Fidelissimo e possuir uma patriarchal em

Lisboa, remetteo para Roma valores taes, que cal-
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culados na nossa moeda actual, se elevavaá enor-
me somma de Rs. 237,59O:OQ0/0QG.

Rio de Janeiro.

7 $ '
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Dr. Sebastião Ferreira Soares.
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77Dezembro 12.—1729. Greação da capitania m Minas-Geraes, sendo nomeiado governador D. Lourenço de Al-meida.
7 i ..." 
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L louwwl — Ate1845 estava pouco vulgarisada
no Ceará a industria do fabrico da cera de carnaü-
ba, embora conhecida ha mais de cincoenta annos
e já praticada no Rio-Grande do Norte. No anno
financeiro de 1845 a 1846, exportaram-se apenas
pelo porto da capital 1,638 arrobas. Hoje essa in-
dustria tem tido considerável desenvolvimento, e
a cera da carnaúba é exportada em grande escala,
não só para as províncias visinhas, como para a
Europa, principalmente para a França.

Este incremento foi.devido aos esforços de um
cidadão que, na época calamitosa em que o Ceará
se achava á braços cpm uma secca devastadora,
animou com seu exemplo a população pobre alançar mão de um recurso, que converteu-se emindustria permanente, e constitue hoje uma dasmais preciosas fontes de riqueza da província.Sobre esse cidadão, Manoel Antônio de Macedo,
que tão eflicazmente contribuio para o bem estar
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de grande numero de seus conterrâneos, buscou
o governo informações, e sabendo que, carecendo
de recursos, vive acanhadamente na povoação de
Boa-Viagem, da freguezia de Queixeramobin, re-
solveu dar conhecimento deste importante serviço
á assembléa geral, em sua próxima reunião, e
propor que se lhe conceda o prêmio de 2:000/000,
de que o julga merecedor.

i. 
'«}¦

Dezembro 13.—1709. Carta regia ordenando ao capi-
tão-inór e ao provedor da fazenda da Parahiba, que dêem
soldo dobrado a Santo Antônio d'aquella capitania para
maior brilho e sustentação do seo culto.
... *'«.<. " ¦ *

Qtinm.^-(Verbena Jamaicensis). Linneo. Verbe-
naceas.

Usos.—A infusão das folhas é sudorifica, febri-
fuga e vulneraria.

É empregada como chá no almoço em casos de
hepatite éhronica.

É proveitosa sua applicação externa nas ulceras.

Rio de Janeiro.
Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Dezembro li.-1751. Chegou a Matto-Grosso o pri-
meiro governador e capitâo-general D. Antônio Kohn üe
Moura.

pttC^s._Os Pagés eram uns certos sacerdotes,
cujo poder, excepto no governo, era extraordina-
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rio. Antes porem de receberem o poder sacerdo-
tal, passavam pelas mais horríveis provas; e a tal
abstinência eram subjeitos, que alguns se viam
privados, pela morte, da dignidade que aspiravam.
Crê-se que entre os Pagés havia uma convenção,
e todo o íito era o illudir os povos; como quer quefosse, o seu segredo foi sempre religiosamente
guardado. Para dizer tudo de uma vez, era tal a
preponderância dos Pagés, que os miseráveis queeram victimas do seu ódio, julgavam não poderescapar-se á morte, e aterrados pelos pavorososanathemas dos Pagés, abandonados á desespera-
ção, realisavam com a própria morte as maldições
d'elles. Disto se pôde colligir qual a sua influem
cia sobre o povo. - ;,A '¦'-.'."¦"' 
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Dezembro 1S.-1815. Elevação do Brasil á cathecoriade Remo unido ao de Portugal è Algarve.

O tCHO DA SKHKA,
_

IMPROVISO EM PEREGRINAÇÃO PELAS SERRAS DA TU.CA.

Pela serra Tijucana
Erra afflicto triste amante,
Publicando delirante
Zelos seus em seu clamor:

E o écho da serra o escuta,
O escuta e diz:—Amor!
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«—Ai de mim, exclama o triste,
A minha amante é perjura;
Falta á santa e sacra jura,
Falta, ó céos, falta infiel!

Elle escuta—e ao longe o écbo
Três vezes lhe diz:—fiel!

«—Fiel? Pergunta o inditoso,
Fiel a perjura ingrata,
Que me envenena e me mata?
E hei de amal-a sendo assim?..

Elle escuta—e ao longe o écho
Lhe responde e lhe diz:—sim!

«—Oh! doce écho da serra,
Si mentes por piedade
Tu acalmas a anciedade,
Do peito de um infeliz!

Elle escuta—e ao longe o écho
Inda repete—feliz!

Tijuca.
Joaquim Norberto de Sousa e Silva.

Dezembro 16.—1812. Installaçào da villa de S. Pedro
do Rio-Grande do Sul pelo ouvidor Antônio Martins da
Rocha.

Ttw imão».—É assim o nome d'uma serra, com-

posta de três morros quase iguaes em tamanho,
entre a cidade de S. Christovão, em Sergipe, e o
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mar, na margem direita dó úolmpirangaou Faz a
Barris. X- ¦ X ¦¦? ¦¦ '-.:v.„, .;,,

Dezembro 17.—1851. Combate de Tonelero, em que a
armada brasileira forca a passagem, defendida pelas tro-
pas de Rosas.
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Clavos sitjuttts dt wUWV^ucm úos i\i4Vos.-—A idéia de
extrahir um pingue e sanissimo alimento de uma
raiz tão venenosa como é a mandioca, cuja pre-
sença na terra definha todas as plantas pela sua
exalação, e cuja agua mata todos os viventes, de
certo que não é coisa que entre pelos olhos !

A idéia de convertel-a em farinha por um pro-
cesso tão simples como engenhoso, é tão extraor-
dinaria, revelia tanta seiencia, que os indios mes-
mos atribuiam tão grande invenção á esse afamado
Sumé, que em epochas remotas lhes ensinara tal
segredo, como os gregos atribuiam a Ceres o ensi---
no da cultura do trigo,

E que o espirito humano, no seo primitivo esta-
do de espontaneidade, não deslumbrado pelo or-
guino da seiencia, maravilha-se da sua própriaobra, e nada comprehende sem o influxo divino,
manifestado em algum ente d'especie superior!

Eis por que os poetas invocam a inspiração di-
vina, e mais que o cormnum dos homens confian-
do na Providencia que em tudo se revela.'

, Rio de Janeiro.

Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães:
¦ 
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Dezembro 18.—1791. Decreto ordenando ao conselho
da-fazenda para compensar com mercês ao conde de Vi-
veiros pelo direito, que tinha á capitania de S. Vicente,
a qual havia sido encorporada á coroa.

i
' 

j \ ¦ ...

Ctt&a 4qs Vim»..—- Em Cantuby, no Rio de Janeiro,
¦¦'' ¦' «

existe uma casa chamada dos Bicos, que foi per-
' '" ' '

tencente á uma familia muito poderosa, já falleci-
da. Um de seus chefes presenteou D. João VI com
uma gallinha e doze pintos, todos de ouro macis-
so. Querendo-se saber quem fora o primeiro pos-
suidor da casa, e buscando-se nos archivos do im-

perio documentos, que pudessem satisfazer este
desejo, meramente de curiosidade, encontrou-se
o nome seguinte, que era de quem a tinha man-
dado edificar: D. Maria Renalse Recoralta Recon-

queira Perinínqua de Godôes Campeão Catarollo.
Se a pessoa, foi tão exquisita como o nome, me-

recia ir para o museu.
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Dezembro 19.-1832. Decreto reunindo a academia de
marinha á academia militar.

CaUWv-WWi a \»-Si a leal e valerosa Villa

de Porto-Calvo ensoberbece-se com seraPatr.a

da illustre heroina brasileira D. Clara Camarão,

cujo nome tanto orgulha os alagoanos e cm espe-

cW os porto-Calvenscs, com ser o berço de grande

numero de bravos, que com seu sangue vmgaram
.* » '«
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a pátria e religião da audácia e heresia de barba-
ros estrangeiros, ella conta egualmente no numero
de seus filhos o pérfido Calabar, de lugubre e exe-
cranda memória!

Corria o anno de 1632 e oito já fazia, que o solo
brasileiro fora invadido pela poderosa Hollanda,
escolhendo a capitania de Pernambuco para thea-
tro de suas devastações, para sede de seus estabe-
lecimentos e foco do commercio.

Até então pouco tinha ella conquistado alem do
estreito recinto do Recife, porque inexperiente na
guerra das nossas mattas, ignorante de nossas po-sições centraes, seus esforços eram frustrados
pelas guerrilhas de poucos patriotas, que defen-
diam palmo a palmo o vasto terreno que lhes per-tencia.

¦:. í. : %'¦ 
* ¦' ¦;¦''¦¦.'¦¦,¦,'''¦ 

¦"...' 
..£¦*¦ ...Repellidos os invasores da Parahyba, Rio-Gran-

de do Norte e alguns pontos do Sul, talvez quesuas tentativas não fossem adiante nem tivessem
conseguido firmar por tanto tempo sua occupação
e poder no Brasil, si não fosse o importantíssimo
auxilio do mulato Domingos Fernandes Calabar,
que com a mais negra traição passou-se para asfileiras inimigas em dias do anno de 1632. A sortedas armas foi outra desde então. Por quatro longosannos o traidor sacrificou a pátria, arrojando-a aostremendos abysmos da miséria, sugeição e borro-res da oppressão estrangeira. Calabar guiava oshollandezes pelas mais occultas veredas, ensina-va-lhes cada dia novos planos de assalto, penetra-va com elles em todo o interior, armava a seus
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compatriotas as mais imprevistas ciladas, fazia-os
cahir em perigosas e inevitáveis armadilhas, redo-
brava-lhes as calamidades, assolava as melhores
posições, commettia emfim crimes tão atrozes queindigna até o referir!

• Não cabe no plano d'este artigo mencionar os
actos praticados pelo inimigo com o soccorro effi-
caz de Calabar, o terror dos brasileiros reputados
por elles como a causa de todas as suas desgra-
ças, como um monstro verdadeiro. E o que levou
Calabar a semelhante procedimento? Não é ponto
bem verificado: opina o Sr. Warnhagem com Ca-
lado, que elle fugio para os hollandezes receioso
de ser prezo e castigado severamente pelo prove-
dor André de Almeida em virtude de furtos graves
que tinha feito; e Albuquerque (Mem. Diar.) tam-
bem diz,que fugira para escapar ao castigo de gran-
des crimes é que era de perversa inclinação.

Acabou mal o traidor; seu fim revela que o re-
morso, o arrependimento pelo passado horroroso,
tinha-se apoderado de sua consciência.

Em uma acção importante, que teve lugar em
Porto-Calvo no anno de 1635 em que tanto se dis-
tinguio Sebastião do Souto, o inimigo foi obrigado
a capitular, accedendo aos desejos dos brasileiros
edo próprio Calabar, entregando este áquelles,
por quem foi justiçado, subindo á forca com sin-
cera contricção, e como um catholico regenerado,
e alli, no próprio lugar de .seu nascimento, pagou
com a vida os enormes crimes e attentados, que
commetteu contra a pátria: seu corpo foi esquar-
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tejado è pregada a
dè memória

Pobre

y 7 • &y%"li 7 ";cabeç
execrartda

a era estacas, córao sig
aos contem í. ..*. .—.*¦

porarièos!
Calabar!

Os hollandezes prestarara-lhe honras fúnebres.
Recife.

Dr. Olympio Eusebio de ArroxeUàs Gálvão.
¦'.,(.
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Dezembro 20. —1858. Morreo no Rio de Janeiro o ce-
lebre pregador brasileiro Frei Francisco de iVÍonfAlvefné

CHAKADA.

No sino...., 1
lo íéité  3 ' - ? ia/; *a,í :a/ .. " "\-t 

t t

CONCEITO.

Na musica;
Ai i

Deleite.

. 
¦ . 
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.Dezembro 21—1677. Carta regia permittindo a venda
do assucar no Brasil pelo preço, em que as partes con-
vierem.

Lt-niWuxças fa um Btasiluvo.—Desde que vimos 0
fundador do Instituto Histórico e Geographico do
Brasil, conego Januário da Cunha Barbosa, emi-
nentissiino litterato e poeta de estylo grave, distin-
guir loiii honrosa menção os homens do nosso



357

paizj que mais se dedicaram ao cultivo das lettras;
não fazemos outra consa se não acompanhal-o em
seus juisos, respeitando as razões que assim o de-
moveram; porque no author do famoso—Nitheroy,
bello poema cheio de sublimes ficções, só encher-
gamos o julgador amestrado, como se deprehende
dos seus muitos e variados escriptos: assim pois
temos notado que depois d'elle, ninguém mais
ainda mencionou o nome do padre Miguel Eugênio,
natural de Minas Geraes, no catalogo de nossos
bons poetas, o que importa manifestamente uma
injustiça fácil de reconhecer-se, com a simples
leitura da—Paraphrases da Seqüência da missa de
defuntos—concebida n'um desses momentos, em

que o homem de gênio se identifica com o Greador,
a existência mundana tal corno deve oencarando

verdadeiro christão.
O padre Miguel Eugênio da Silva Mascarenhas,

natural dê Santa Lusia de Sabará, era dotado de

grandes talentos: os seus primeiros estudos torao

adqueridos pelas lições, que lhe derão os proles-
sores de latinidade José Felix e os de philosoph.a
e rhetorica na cidade de Marianna e no Rio de a-

neiro, admirando-se em toda a parte a «ublinmtar

de de seu gênio. Francisco Fernandes Vianna, (d,/.
conego Januário) que esteve em Sabará nove an-

nos por intendente do Ouro, o agazalhou como la-

a" todas as pessoas de talento, hc tucj oue

annunciou a lição dos melhores hvros com

quaes no seu gabinete o padre Miguel Eugen o e

L consummado em be.las-lettras latmas, portu-



guezas, francezas e italianas, apresentando admi-
raveis traducções em verso de logares escolhidos
de poetas latinos, Comeille, Racine, Voltaire, Ari-
osto, Tasso e Methastasio. O sobredito Paulo Fer-
nandes e o ouvidor, que então era Francisco de
Souza Guerra Araújo Godinho, o persuadiam e
quase o obrigaram a ser orador sagrado, sendo o
primeiro sermão, que fez, o das grandes festas ce-
lebradas em Sabará pelo nascimento do príncipeD. Antônio.

O que ahi fica mencionado yé tudo quanto secollige da vida de tão illustre brasileiro, sem quetenhamos os dados para indicar as datas dos di-versos acontecimentos que se lhe referem; sabe-se entretanto, que teve a desgraça de perder a ra-zão, e que isso deu cauza ao extravio de seus ma-nuscriptos, com bastante sentimento d'aquelles,
que admiravão a eloqüência de suas obras. Como
porem o que nos servio de base para esta noticiafoi o que se contém na 7* caderneta do—ParnasoBrasileiro-impresso no Rio de Janeiro no anno de1832, pode ser, que outros com recursos maisam-
pios, deligenciando empenhados pelas glorias litte-rarias que teem conquistado muitos brasileiros
possão um dia dar á luz, se não quanto escreveuo padre Miguel Eugênio, ao menos a sua biogra-
pina historiada circumstanciadamente, reappare-cendo „m nome tã0 digno de respejt emre qs_Varões illustres do Brasil.

Maranhão.

Ricardo Alexandre Corrêa de Farias.
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Dezembro 2-2.—1647. Antônio Telles de Menezes, 2° so-vernador geral, tomou posse do seu cargo.

i litVU <W assacu ou uassatú.—De cor brancacenta,
extrahido por incisoes da arvore colossal hura bra-
siliensis, a qual cresce espontaneamente por toda
a provincia, e pertence á família das euphorbia-
ceas; muito irritante, produzindo mesmo ulcera-
çoes na pélle, quando sobre ella cahe; venenoso,
quando dado internamente em dose elevada; em
pequenas doses, porem (as gottas) é vomitivo, pur-
gativo, e também anthelmintico; é pouco uzado.
Os pescadores! empregão a casca da arvore, e as
vezes o mesmo leite, para embriagar os peixes, e
fazerem melhores pescarias. Esta pratica é prohi-
bida pelas leis municipaes em razão do grande es-
trago, que causa nos peixes miúdos, e porque afu-
genta por tempos os peixes grandes das águas,
onde as cascas são batidas para o dito fim dít pescai

Para.

èu 1
' '

• *¦ *

Dezembro 23.-1633. Chegou' ao Recife parte de nm
reforço enviado da Hollanda pela companhia das índias
Occidêntaes. *

A ROSA E O SOL.

(Doina Valaquia.)

D'aurora o primeiro raio
Em langue, subtil desmaio

d
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Vem a terra illuminar;
Princeza—linda de amar-se
Descuidosa vai banhar-se
Na lisa prata do mar.

'*¦' 
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A nivea tez se descobre
Por entre o veo que lhe cobre
Da fôrma etherea o perfil;
Dó mar nas agoas rutila,
N'argentea vaga scintilla
Como a estreila em ceo de anil

¦ Á^AÁ
; .- 
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Nas ondas, que a meiga aurora
Com raios de luz colora,
Foi-se a princeza banhar.
O sol, de amores perdido,
De seu dever esquecido
Ficou parado á scismar.

Uma vez a noite avança,
Mais outra, mais outra, e cança,
De esperar desesperou;
Três vezes!... e o sol parado,
De amor n'um sonho enlevado,
Em seu caminho encontrou!

Deus dos ceos vendo a lindeza
D'aquella meiga princeza
N'uma rosa a converteu.
Eis porque a rosa se inclina,

ti'"  ~*~-'a*«n.ui...
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. Quando a face purpurina
Beija o sol—o amante seu.

\ A 
' 
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Pernambuco.
Dr. Pedro de Calasans.

Dezembro 24.—1781. Chegou á Bahia o seo 12° arce-
bispo D a Frei Antônio Corrêa.

Eia! ao mar!

y.y^,y . a'1a ..- a , \ ",. y
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Vão comnosco nossas bellas
Os pezares esquecer;
O céo tem puras estrellas,
Deve o mar estrellas. ter.

Que momentos prazenteiros!
Corra a vida a bom correr!
Em seus braços, bateleiros,
Seja em nós tudo prazer!

Vamos a vida de amores
Sobre as ondas deslisar;
Ah! durem esses errores
Em quanto a vida durar!

Que momentos lisongeiros
Para sobre o mar vagar;
Lindos moços bateleiros,
Eia ao mar, ao mar, ao mar!

V X'¦¦''¦'

Rio de Janeiro.
A. A.

Joaquim Norberto de Souza e Síica

\

',
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Dezembro 25.—1653. Conselho de guerra na cidade deOlinda, presidido por .loão Fernandes Vieira, em que setomou a resolução de atacar o Recife, occupado pelos hol-landezes.
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Jesüs-Christo entre os homens.
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Exultai, povos da terra!
Tremei, maldito do Averno!
A promessa está cumprida:
Nasceu o Filho do Eterno !

¦ ¦77777

y 77. 
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Não buscou áureos palácios
Nem pompas da realeza:
Quem era Rei do Universo
Foi nascer entre a pobreza.
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Dezembro 26-1634. Proclamação dos hollandezesconquistadores da Parahyba, convidando os seus habitam
ho laXaS« 
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TUieobtiU das açpms iWvmcus àt PmVim^a.—Seten-
ta léguas ao sudoeste da cidade de Goyaz, ao ladoorientai de uma serra denominada-das Caldas,-ex.stem as de Piratininga, descobertas pelos gri-tos com que as derão a conhecer os cães do caca-dor Martinho Coelho, que primeiro por ellas se es-caldaram por accaso, ha mais de oitenta annos È

.



; um lago de 150 palmos de cumprido por 20 de
largo, cuja temperatura chega quase a da água
fervendo. O Sr. F. E. Tauney, ex-director e pro-
fessorjubílado de paisagem da academia de bellas-
artes do Rio de Janeiro, concebeu um bello pen-
samento por este successo, e reproduzio com mui-
to bom êxito, em um quadro que apresentou na
exposição de 1860, onde se vê Martinho Coelho,
sem attender aos latidos de seus cães, enlevado na

7

admiração das maravilhas da natureza, ou na pre-
visão dos bens, que aos pobres enfermos resultão
hoje d'ésse phenomeno.
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Maranhão.
' 
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Ricardo Alexandre Corrêa de Faria.
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Dezembro 27.-1519. Sanem do Rio de Janeiro, para
continuarem a sua viagem em roda do mundo, Fernando
de Magalhães e Ruy Falliero, pilotos portuguezes ao ser-
viço da Hespanha.

A Wwdeim da wolução do ^quadov.—O desenho da

bandeira republicana do Equador, em 1824, foi

mandado para França a ser gravado não so nos ob-

jectos de uso publico da republica, como ate nas

lâminas das espadas.
Sendo aprehendidas todas as coisas dos revolu-

cionaríos, o morgado do Cabo, depois marquez de

Recife, ex-presidente de Pernambuco, mandou a

bandeira e desenho ao Sr. Pedro d», e passando

.!*¦*¦¦



. ¦ 
¦ ¦

/ " 
¦ >.-..' 

'¦".'-¦'¦'

364
»

para as mãos de José Maria Befquó, depois mar-
quez de Cantagallo, não sabemos o destino que
deo a esses objectos.

Rio de Janeiro.
Dr. Mello Moraes.

¦ Dezembro 28.—1830. O imperador D. Pedro Io sahioda
corte para Minas Geraes. ¦ ¦ "¦>.¦:¦¦'.'«¦;,¦¦' -S-¦::¦'.'", -'V:-;\)\ .¦¦.;* yy-- .'
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''.-.' . . I . .. 'í\V. . . . .a . ' •! . "¦ í.Cação.—Ê cultivado no Pará, em maior escala
nas margens do Tocantins, em todo o districto de
Cametá, e nas margens.do Amazonas desde Gurupá
até villa Bella da Imperatriz.

Também se encontra nas imrnediações da capi-
tal, e pode ser cultivado em toda a provincia, pois
que o terreno e o clima lhe são favoráveis.

A sua cultura é muito mais fácil que a do café.
No fim do terceiro anno depois dè plantada a ar-
vore dá o primeiro fructo, continuando a produ-
zil-o por mais de 50 ou 60 annos, tornando-se so-
mente necessário limpar o terreno duas ou trez
vezes durante o anno. Oíferece ella grandes van-
tagens ao colono europeo, á qual pode facilmente
acostumar-se.

Ha duas colheitas no anno, de dezembro a janei-ro, e de maio a julho, sendo sempre em maior
abundância nesta ultima época. A qualidade da
semente é boa, e bastante oleosa, sendo preferidau das margens do Amazonas.

Pará.
? * *¦



Dezembro 29.—1860. Morreo na cidade de S. Salva-
dor o MarqufZ de Santa Cruz D. uomualdo Antônio de
Seixas, notável pelo seo profundo saber e muitas vir-
tudes.

Powação fa Sóuyí,.—i 3 legoas da capital fica a

antiga missão de Caucaia, que foi administrada

pelos Jesuítas, elevada a villa em 1758, e á fregue-

sia no anno seguinte.
Extineta a villa è freguesia ao mesmo tempo, .

que Arrouches, é encorporada ao município e fre-

guesia da capital; e o patrimônio da villa á fazen-

da nacional.
Ainda hoje tem bastantes casas de telha, uma

igreja, um cemitério, casa de câmara, e uma esco-

lá primaria freqüentada por 40 alumnos.

Ceará.

Senador Thomaz Pompeo de Sousa Brasil,

«wv i7oe P-irtio rio Recife para Lisboa,

por ordem regia, D. Thomaz wse<^ '
por dez annos a capitania de Pernambuco.

OlAliADA

Eu sirvo para guardar
De guardar também eu sou o

Mas para cousas diversas

O homem nos destinou.
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Conceito.

Sou mineral, e. na Arábia
Sou bastante apetecida:
Por outro nome me tornam
Em portuguez conhecida.

Sou de uma vista agradável,
Brilho de noite e de dia;
Mas por ser de fraca espécie
Tenho bem pouca valia. >
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Dezembro 31 -1753 Morreo em Lisboa o celebre Ale-xandre de Gusmão.
.
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AVmaudw fo Gusmão.— Nasceo em Santos, noanno de 1695. Foi um dos mais sábios ministros
que teve o reino de D. João V, posição a que o ele-varam seu talento e grandes conhecimentos.

Escreveu numerosas memórias politicas littera-nas, cheias de erudição e notáveis pela amenida-de do seu estylo, pela pureza de sua linguagem enobreza de suas idéas, e nas horas vagas não seesquecia do dom poético com que o dotara a na-tureza, quando, obedecendo á inspiração que o vi-sitava, compunha por desenfado bonitas poesias,cheias de simplicidade e harmonia, e d'ahi essa co-lossal reputação litteraria, que lhe abrio as portasde muitas academias estrangeiras e nacionaes
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Decahido da graça do novo governo de D. José
I, não sobreviveu muitos annos ao rei que o hon-
rara com a sua confiança; acabou desgostoso e
melancholico, chorando a perda dos filhos e bens,
que lhe levara um fatal incêndio.

¦.'¦•'.' ¦'.•'-" A A-. ',.'.;

FIM.
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y^S PESSOAS, QUE HONRARAM O PRESENTE ALMA
* NACK COM SEOS PRECIOSOS ESCRIPTOS FORAM
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AS EXCELLENTISSIMAS SENHORAS:

D. Antonia Senhorinha Carneiro Berford Rego—(pag.
161).

D. Garcia Hermelinda da Cunha Mattos—(pag. 1).
D. Maria Firmina dos Reis—(pag. 31—55—126—192).
D. Maria Josepha Barreto—(pag. 41).
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E OS ILLUSTRISSIMOS SENHORES:

Dr. Alexandre José de Mello Moraes—(pag. 10—24—
33_46_54_86—100—109—255—296—363).

Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e

Silva—(pag. 167—275-241).
Antônio da Cunha Rabello—(pag. 88—232).
Commendador Antônio Joaquim de Mello—(pag. 302—

-334).
Dr. Augusto Victorino Alves do Sacramento Blake—

(pag. 240—324).
Bento F. Raposo—(pag 207).
Domingos A. Martins Costa—(pag. 72).
Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães-^.U

102-108-166-174- 20O- 205- 230- 2.35- 254-
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