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Ｌ ｩｾ＠ O CRUZ IRO DO UL. ｾ＠
JORNA.L POLITICO, LlTTEBA.BlO E NOTICIOSO. 

Pu hlica-se ｾｳ＠ quintas-Ceiras o do.mingos: Assigna-se nesta typ., onde recebem-se quaesCJuer artigos, escriptos com decencin. 
P,\r.T10 \ 5 dos cOI:rClos terres tres d a cu pIla I a cIdade <la Laguna nos dias 1.', 11 , 17, c '13 , chega a Lagu na nos dias 3, 13, 19 e 25, ,"alta 
da Laguna nos dtas 7, 14,20 e 28,chega a capital nos dias 9,16, '12 e 30. Para a cidade de S. Francisco e I}Ontos intermediarios nos dias 12 e 28. 

PAIl TE OFl'IClA L. 

GOVEIll\'O ｉＩ Ｌ ｾ＠ rGOVIl\'(;IA 

Il X P E O I E N T E O E SE TEM Il R O. 

-- 23 --

ｐｲ ｾｳ ｩ Ｈ ｬ･ｮ ｣ ｩ｡＠ do Exm. Snl'. Vice presidente, 
Espcridião Eloy de Barros Pimentel. 

Ao DI'. juiz de dIreito da comarca dn C3-

pital-- Communic:lnuo-Ihe haver sido hoje 
entregue a admin istra ção da prol'incia corno 
2. o vice-presidente, no impedi mento do 
1. o pélo Exm. Sr. Dl' . João José Coutinho 
cm conseq ucnci:l de ter siuo cxoner.ldo tio 
cargo de presidente por decreto tle 6 tio cor
rente; bem como, que o tem nomeado P:l
ra servir intorinamente o ca rgo de chere de 
policia tia provincia em quanlo durar o seo 
Impedimento. 

--2' --
A' lhezol1raria n. 3!l1 -- Comml1nicando 

haver no dia antecedente preslado juramen
ｴｾ＠ e tomad o posse da arlminiWação tia pro
II Dela Como 2. o \'ice-presidente, no im
pedimento do 1. o; e quo na mesma ､ｾｴ｡＠ no
meara o Dr. juiz de direito da comarca Jo
sé Nlcolau Higueira Cost.1 pllra exercer in
lerlLlllmen te o cargo de chero de policia. 

-

loem n. 392--Communicando para sei
encia da ｲ ･ ｦｬ｡ｲｬￍ ｲｾＱｏ＠ que hontem prestou o ju . 
ramento do es tylo e entrou logo !lO exercicio 
de chere ue poli cia interino o Dl'. José Ni
cola u Rigueira Cosia; comO Cez constar por 
omeio de hoje i'ob 11. 162. 

Communicou-se ao reférido Dl'. em res
posta ao sco omcio. 

Aos ｅｾｭ ｳＮ＠ presiden tes de provincids -
Communicanrlo haver no dia anteccuente 
prestado juramento o tomado ｦｬｯｾｳ･＠ da ad
minislra çflo da (lrovincia que lhe fui en tre
ｾｵ･＠ pelO EXlI1. Sr. I)r. João .José Coutinho, 
exonerado do cargu de presidente por dtl
ereto de fi deste mel. 

)fl' uaes communiracões se fizeram aos che-o . 
res de ＬＮ ･ｰ｡ ｲｴｩ ＹｾｳＬ＠ juizes de direito e mu-
nicipaes , . e delegados da prol·.it:cia. 

Circular ús cama ras tnUlltclpaes -- Re
mellendo ｵｾ＠ exem;lar da Calla, com que 
S. M. o Imllorallor encerrou a 3. C> ses ｾｯ＠
tia iO.· Irgislalura da assembléa gorai DO 

d ia i 1 tio curren to. 
Ao agente da companhia dos vapores da 

linh:l intermediaria -- Mandando dar pas
sagem d'estado no prillleiro "apor ｰｾｲ｡＠ a 
cidade de S. FranCISCO ao major Juao de 
SOUZII Mello Ali im, paganuo ello as com
mcdoriJs. 

A admilliSlt'ação provincial D. 271 -- Re
mellendo as conlas da despesa fei ta com a 

obra ､ｾ＠ igreja matriz da cidade de S. ｊｯｾ￩＠ , 
desde o mez de julho até ' 22 do corrente, 
a fim de serem processadas , e paga a sua 
importancia de reis 1:1188190 ao cUllitão 
COllstando José da Silva Pessoa, que foi au
torisado pelo tencnte coronel Luiz Ferreira 
do Nascimento e 1\1ello para a recebpr, co
mo se vê do officio junto, que dirigia á pre
sidencia datado tle 22 do correnle. 

Itlem n. 272 -- Rerneltendo a conta da 
despesa Feita com a obra da c:J.sa da camara 
tia cidade de S. José, de 27 de ngosto a 2á. 
uo COrren te mez, a fim de ser processada e 
paga a sua importaneia de 1625360 ao ca
pitão Constancio José tia Silva Pessoa, que 
se acha autorisado pelo tenente coronel 
Luiz Ferreira do Nascimento Mello para a 
receber, 

Idem 11. 273--Declarando-Iho eUl Ildi
tamen toaoofficio n 2i8de10 e_.· 
limo, !]ue e>.peça ordem ao ｣ｯｬＺ･ｲＮｉｉＪｬｾ＠
Franeisco para pagar ao proCessOI 
l'ilS Icttras da CI eguezia do Sahy 1l .. Ｇ ｴ､､Ｚ ﾷＮ ｊＮ｟ ｾ＠

Conod , os venci men tos ramo nrn,fHitltlr 
lerino, até o dia i 1 de julho, o de 12 em 
dianle COmo vitalício. 

Communicou-se ao proCllssor em respos
ta ao seo officio de 15 do corrente. 

-- 26--
A' lhezouraria n. 393--Communicando

lhe para sciencia da rcparlicão, quo por 01-
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ticio de 2! do correnle parlicip1 o DI'. Ma
noel da 'ih"a Mafra, juiz municipal e de 
orfão do lermo da capilal, hal er, no dia 
anlecedenle, a. sumido a jurisdicção inle
rina dejuiz dedil'eilo da comarca em 'u
b liluição do proprietario, que so acha ser
\ indo de chefe dtl policia. 

Communicou-se 30 Juiz, em resposta ao 
dito ECO oficio. 

Idem n. :19t--Rcmelle ti coa!.," da de'
peza (Iue fl!Z na cidade de . Frónci" o o hi
ate de guerra Capibaribe, commandanLe o 
f. o lenenle Ali aro ａｕＯｔｵｾｴｯ＠ de Canalbo , 
cuja conta farão enl iada' :\ Ilre. idcllcia 
pelo Dr. juiz de direito d' .IquelJa comarca 
com ollicio de 'H do correllte. a fim de que 
_ ja proce-sada e paga a UJ imporlancia de 
199 130 r\'i'. 

A' adminislrarão pro, incial n. ｾｩ＠ i-Re
meti\' 35 conta ' da de pI'. a feila pelo tencn
te João Ricardo PlIl tO, por ordem da pre-
idencia, lia importanri I de 52456:>0 reis, 

no' mez - de julho, dgo-tn e dembro cio 
correnle anno, com li conccl lo o rocado da 
e.-trada das Trez-Bll rd a abir ao 'rio Pi
nheiro, a fim (Ie que proce - das, 'eja pa
gd a referitld quantia. 

Communirou·se ,lO Dr. juiz de clireilo da 
comarca de . . da Graça, em re PO-Id ao 
.eo ollido do :H . 

• \.0 ubdele'l'ado do Ararangllá -- Ordena 
que informe, depoi- de l e,ific.II', .i a ( .. -
Iraia mandada ｣ｯｮｾｴｲｬｬｩｲ＠ p Iril o . ｾｦｉ＠ iço lia 
prallcagem da barra tio .\rardnglla, CUjd 
cooelu ão e efTecluo u como ron,td do ollicio 
de iO do correnl:l. dirHllo ú pre id ncia 
pelo cidadão Caeldno C.iOdido oares de. á, 
foi con<lruidd na forma do contracto , o tlue 
endo a entregue ao re5 pecll \ o pralico. 

Communicnu-.e 'ao r ferido Clllildão Cae
tano m re5po ta ao eu unirio de 10, bem 
como que. c tando a calraia con tru ida lia 
forma do contracto, ｾ･＠ manddrá ti fazer 
o r lo da ua imporlancia do modo que . 
mc. .oliciw. 

-- 'l i --
A' admilli trarão cI .. fll "lIda li. 27:>--Re-

ｾ＠
melte para ter o con\'euienle destino o inclu-
o calculo das rações e mais despesa da ci

dade de ',Francisco, feito na conformida
de do arligo 4, o da inslrucçOOs de 1 i de 
junhO de 1 :>5. 

A' the.:5ouraria n. 395 -- Manda aju lar 
conta_ e (la 'ar guia dos re_peclivo venci
menlos do tellente reformado de 1. '" linha 
do e\ercito Jo Bonifacio Caldeira d' An
dradJ, que mndou a ua re idencia de-Ia 
cid,lIle para a capilal do Imperio. 

Ao lenen te coronel a -i lente n. 146-
Manda que ｉＧＵｰｾ｡＠ a precisa ordens para 
que a prara '1uo fornecem as senlinellas á 
caMa de t" capllal, e tacionem dentro do 
edificio da ｭ･ｾｭ｡＠ cadêa . formando um cor
po de "udlda, ｣ｯｭｭ｡ｮ､｡､ｾ＠ por 11m inferior, 
por <I ' Slm .e tornar con\'eniente ao erl'iço 
e 'egurallça da prisõc , como repre;;enlou 
o Dr. chefe de policia. Oulro sim reeom
menda as. s. , II ue á referida guard,\ eja 
ordenado, que em tudo que dis er respeilo 
ao ｲ･ｾｩｭ･ｮ＠ interno da cadcd, satisfdça as 
ｰｲ･ｾ｣ｲｩｰｲ｣ｳ＠ do respcctil'o carcereiro. 

COlllmunicou- e .10 DI'. chefe de policia 
inlellno, cm re'po,ta ao oficio do seo an
lece,,,or de :2.1 du correll te sob 11. 16L, Cl)
bl indo o do delegado de polici:l desla capi
till!lr 21 informando obre a desordem oe
corri la 11,1 cadra na noile de 20. 

--2 -
.\0 t · o Juiz de paz da fregue ia do Por-

10-B.'lJu. João AntoniO da Sllva--Be pon
de ao ｾ･ｯ＠ oUicio de 23 desle mez, hoje re
cebido, communicando achar-se por doente 
impcd Ido tle pre-idir á assembléa provinci
al da freguczia, tOIl' oCddd para o dia 2 de 
oulubro pro\imo futuro. para proceder- e 
a clt ir,io ､ｯｾ＠ lereadore da camara muni
cipal 'do no\ o municipio d'ltajahy ; que no 
seo impedimenlo, deve s. me. er ub-litui
do pelo juiz de paz do di-lriclo mai \i i
nllo, que é o de S. ebastifio da Foz do Ti
jura.;, JO qual . mc. aI Í'arú com a maior 
hrelidade, a fim de tran porlar- e, c COm
parecer a tempo na ｦｲ･ｧｵ｣ｾｩ｡＠ no dia de ig
nado para \ elificor- e a eleiçfio. Dc\ol\ e-
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lhe os papeis, que acompanharão o seo ci
tado otlieio, para qne os Iransmitla 80 seo 
sub tiluto para sua inlelligeneia e direcção. 

Communicou-se ao juiz de paz mais vo
tado do di trieto de S. eba hão da Foz do 
Tijucas ordenando que, achllndo- e esgo
tada a li ta do juizes de paz do clistriclo de 
Porto-BeIJo, para ali se transporte s. me. 
com a pos il'el prestesa, de maneira que, 
no dia marcado esteja presente á reunião 
d'as emblé .. parochial, e a uma a pre i
dencia, porquanlo, na qualidade de juiz 
de paz do districto mui \'isinho, t'ompele
lhe exercer a substitniçoio na falta ou impe
dimento du juizes de paz do di"lriCIO da 0111-
triz. O que muito se lhe rceommenda. 

A' camara de Porto-Bello -- Communica 
ficar seienle de haver a carnal a expedido as 
olden para CJuo no dia 2 u'outubro plo\i
mo futuro se proceda a eleiriio dos lorea
dore da camara municipal ､ｾ＠ nol'o munici
pio d' llajdhy , como participa na 1. ｾ＠ par
le do seu onicio dalado de 20 desle mez. 
E relativamente ti consulta. que faz sobre o 
modo da ub tiluição do eo ecretario du
ranleo impedimenlo deste, declara para UI 

inlelligenri.\, que, não tendo o referido func
cionario uIJslituto legal, pode a comara no
me .. r a quem julgar conveniente para su
b liluil-o em sua falia, ou impedimento. nos 
lermos do aviso de 13 de fel'ereiro de t 829, 
e oulra deci,õe , lendo-"e, porém, por :ld
vertid .. que, não deve chamar para esla sU
bstituiçfio pe 'Oa quo occup3rcm cargos, ou 
onicios , cujo exercicio for incompalilel com 
o do emprego de secrelario. 

--29--
Circular ao presidente de provincia-

Remetle duas colleccõe impreSSIJ5 !los act 
da assembléa legi Irltiva de-ta pro,ineia pro
mulgado na sua se oio ordlllJria do cor .. 
rente anno, ás quaes vão jnntos os regul .. 
mentos da prcsidencia datados de 5 de mui., 
e 30 de junho ullimo para a inslrucção pri
mari" e ecundaria -- Ao do Espirito Sao 
reml'ltro-sc 3 collcccõe • 

Ao Or. chefe de policia interino -- Ma 
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da informar com .... lObre 
pende o vice-coos.I de HMplOU DI 
rcprcsenlaçlio, que "'m co. 
formacão. 

Poriaria--ConeedIlK1o S lDftés di! 
para Ira lar de sua s.ude • EtMeIél 
J!aranhos • guarda olcleaal do f. o 
IhãO d'arlilberia desta ･｡ｾＮ＠

COOlOlunicou-se ao tommaldllllle 
rior resperti "o. 

A' lhe-ouraria n. 398 -- Remetle o0ft1bkl 
do lenente ｣ｯｲｯｾ･ｬ＠ assislenle ｾｯ＠ ｾｪｵ､｡ｄｬ･＠ p. 
neral do exercito nesla pro\JOcla. que de
\oberá, daladq Ile hojl·. a fim de que, em 
\ isla do sco ronlondo. preste a slIainrOrOlil
I. aô iI coreJ do desconto, d e que elle Irala. 

-- 30--
Idem 11. 397--Mallda entregar a D. nita 

do ｾ［｜Ｕ｣ｩｭ･ｮｬｯ＠ FrllitJ5, (ou á pessoa por el
la autol'isada) ViUY,1 do capitão I eformado 
do exerci to Jacinlho Conleiro de Freil,ls, a 
qll'l1llia, que ó destinada para funeral dto 
orncin l pobrc, a fim do sati"fazer as despe
,as feilas com o do seu fallccido marido, 

ltlem 11 . 398 -- Communica) para 'lia 
inlelligeDcia, ler regres';i1do do Rio de Ja
IIciro a onde fora por ordem do governo im
pelial o ca pilão <le i. '" linha do ｣ｾ･ｲ､ｬｯ＠
João Xavier de Souza, direclor da rolouia 
mililur de Sanla Thercsa desla provincia <llIe 
se apresentou á presidencia no dia 22 do 
corrente. 

ld onlico se expet.lio ao delegado do direc
tor geral das terras publicas n'eslu provincia. 

Ao lenenle coronel as.isleute 11. 146 -
ｾ｛｡ｮ､｡＠ que expeça suas ordens para que 
ulDa guanld ue honra se ache poslada jun
to ｾｯ＠ trapiched';lIfandega, logo lJue appare
ça o "apor ｔｯ ｾ｡ ｮｴｩｮｳＬ＠ que se espera do Sul, 
a fim de fazer a deviu,l continencia ao Exm. 
SlIr. preSidente da proviDcia, no caso que 
ello venha, como se espera, 110 dito vapor. 

Ao dil'ector da colonia D. Franciscll -
Remetla induso as earlas de naluralisacãa 
de cid1dão brazileiro passadas a Et1uard Er
nest M. , e Fruderik Wilhelm Madtler des
sa colonb, li fim de as mandar entregar. 

A' administração provincial n. 276-
COlllmunica I)ara sciencia da repartição , que 
por arfieio de 15 do subdirector das escolas 
de primeiras letras da fleguesia do hom Je
us do Soccorro , foi declarado que a casa, 

em que se acha a escola do ｳ･ｾｯ＠ masculino, 
pertence a Man oel Joaquim d'Oliveira , alu
gada desde o I, o de abril d'esle anno a 58 
leis mensues; <luo nesta intelligenciJ man
､ｾ＠ pagar pela collectoria da Laguna o refo· 
rido aluguel. 

ｃｏｒｒｅｓｐｏｾｄｅｎｃｕＮ＠

Sr. Editol" 

I\migo do Snr. Tonenle Coronel Varella, e ao 
do oecorrido, estamos autorisado a decla

que o que appareceo no « Argos» de 4 do 
mez acerca do procedimento do mes

Snr. como com mandante suporior interino 
U""tI, nacional para com o guarda Jacintho 

da Silveira, c uma daquellas mentiras 

li 
e romel

lido dlee lhe que 
IrdlllMe o ｾＭＧｴｄ･ｮｉｯ＠ COII li formalld .. de. 
do e 1110 par. que e\II! IlIm_ podada inrormar 
e remetltr; IDII eue ,uard. inlubordinlda
roente o roi I"go enlregar .berlo I S. Elc.. o 
par \'10 o oommandunte ouperlor inlerino o Olan
dou boscar por outro guarda c \e"IIf á prezença 
do commandantc do balalhão para que u puni.· 
se pnr t!·ta fãlta; porem e,lo ｯ｢Ｌｾｲ｜｡ｮ､ｯＭｬｨ･＠ que 
o guard,l procedera as.im por ignorancia, e que 
Jlor is,o entervinha para ｱｵｾ＠ elle fosS(' di,pensa
do, 1I0 que annuindo ° com mandante superior 
intl'rioo o mandou que se fusse embllra Ii,re
mente. 

E' ° que cxactamenle se pas'\ou ; tudo ma
is iJ exageração, e gosto que li « Argo .. » não 
pode resistir, tle li.nar a repulaçã ', alheia. 

Creia, Sr, editor, que o no.,o alfligo é (j[
ftcial dislincto, que sempre mereceu em lotla a 
parle cIlnsideraçãu, e quo é incapaz tle praticar 
al:los illegaes, ou indecoroso;;, 

Sin'a-se por amor da ｪｵｳｴｩｾ｡＠ dar publicidade 
a est .1S Iillha., 

o I'cri/as, 

VARIEDADE. 

A CIIUVA E O BOM TEMPO. 

(Continuação do n, 150 ) 

" Com lima tal per5pecli va, e no meio de se
ml'lhanle lemptlral, é 111 uilo crivei que não esti
'es<e di,pl,sto a vaguear p"r muito tempo pela 
cidado; mas ainda não linha encontrado senão 
mi.cravei. casebres, 

« - Sonlur, pergunlei eu bruscamente a UDl 

padeiro, que se achava encoslado a uma purta 
com os bracos cruZ'ldos e o,; olhos no céo, como 
se quizesse coutar as gotas de chuva que eahiilo, 
não ha,erà estalagem ou albergue nesla al
deola? 

« O ｰｾ､･ｩｲｯ＠ lançou-me um olhar cueio de iu
dignação, \ iroll-me a. coslas e ､･Ｕｾｰｰ｡ｲ･･｣ｵ＠ no 
fundo d:l padaria, l'rova,'ellDeLle ｳｾｲｩ｡＠ algum 
nalural !lo ｰｾｩｺＮ＠

« - Com effcilo são polidos e delicados, ex
clamei ru, os lacs habitantes tia terrn, 

« Não pre.umia quP. tivesse sido tão descortez. 
« Finalmente percebi na fachada cle ullla casa, 

que à primei ra ,isla se me figurou uma capoei
ra, uma laboleta com estas pala\'fas -llospc
daria do rysnc da cruz - rcmataLla por UDla 
l'l'IIZ de OUI'O eolaçada 110 pescoço do um mag
niftell cysne uranco. 

C( Um ca/ClIlbllrg em piolura, preciosa amus
tre do o.pirito dos habitantes, 

« Enlrci cncolbentlo os hombros. 
C( - Um .:obl'ijão, uma medida de cevada para 

o meu ｣｡ｾ｡ｬｬｯ［＠ UIII quarto para mim; meltão-o 
ja na rstribaria; fogo, janlar, despachemo-nos t 

« Tioba dadu o lDeu rccado tiiJ precipitada
mente o de um modo tão pouco iotelligivcl, quo 
o rapaz a quem eu mo dirigia, ficou embasba
Cildo; achava-lhe uma pb) sionomia estupida; 

«-81'111..." lO 
10". QUIr lo. 

«...I. t- .... 4_er o iIÜIt ee.rt Ba 
ollrll, ur:a, \IteIIa, __ o, .-u, cIIIUJe, 
perú. paio, rrango, rodl albo. .... ""'U,. 
camarAo. li pergDI. ｣ｯ｡ｾ･ＭｉｉｯｲＬ＠ aloaohotll, er
ｾｕ｢＠ ••• Of08 e salada. 

« - Traga-OI" um perdigolo, 
« - Um perdigoto'". nesle lempo 1... 810 

lelO08, scnbor, 
« - NAo ha perdigolo! Fresca casa de paslo. 

nflll Icmus nada que comer. 
« - O senh'lf quer que eu lorne a ler a Ih ta '? 

!Ibse elle com uma fleugma ｩｭｰ･ｲｴｵｲ｢｡ｾ･ｬＮ＠
« Já me não pareoeu pollido, pareceu me inso

lente, 
« - Sirva-me do que quizer. 
E para não ceder à Icolação de me enfurecer, 

subi repentinamente para o ｡ｬｬｯｾ･ｮｴｯ＠ que me era 
Lleslinadu. 

« - Oue diabo de buraco é e,te? 
« - E' o melhor quarto da tasa, senhor. 
« - Pois não Ih'o agradeço. 
« Apeoas ､･ｳｯｭ｢ｾｲ｡｡､ｯ＠ de meu eapole, sal

lei na ｣ｾｭｰ｡ｩｮｨ｡Ｎ＠ O rapaz appareceu com um 
ceslu cheio de lenha, 

« - E e fogu? 
« - O senhor bem vê que trato disso. 
« - E (l jantar? 
« - Depois do lume aceso irei pôr a meza. 
« - Que casa! Aotes de sermos ser\idos, lia 

tempo para regelarmos \inte ｾ･ｺ･ｳ＠ e morrer
mos de fome. 

« O fugo crepita: acho-o muito \i.o; o rapaz 
põe a mesa; a toalha parece-me pouco la\'ada; 
o. guardauapos sujos e os copos eogordurauos, 

c( - Chamais a isso 1 
« - Caldo de subslancia. 
« - Diz anles agua morna, e mesmo assim, ... 
« Mello a fura DO cosido. 
« - Que é isto lrazei-me couro em lugar de 

carne? 
« N'um mo,imonto de impaciencia e.barro DO 

braço do rJpaz, na occasiãu em que ellp. me en
c!lia o copo; o \inho derramou-se pela toalha 
e sobre as minhas calcas. 

« - Desgraçado t , . 
« O !.lono da casa vem saber se eu eslou satis

[eilo. 
« - Estou irritadu J :'Ião so contentáo com en· 

｜･ｮ･ｮｾｲ＠ os passageiros ainda em ciUla lhe sujáo 
a roupa, 

« O dono da Casa não dá nem uma palana ; 
tem scmpre o bonet na mão; aDendo-mo do seu 
silencio e da sua prudenl'ia que, \ hlo as rirculI\,'i
tancias, me parecerão uma requinta!.la oO'ronla. 

« Corro â casa de meu advogado, que linha 
sahidu ; pedem-me para esperar alguns minu
tos. Acho eltranho que um ad\'l'g:'do sáia, so
bretudo que não th-esse pre\isto a minha \iagem, 
nem a hora clacla em que me dignaria ir a sua 
caia, 

« Chega; dirijo-mo a clle com UDl modo agas· 
lado, ｡ｾ＠ qual clle .:orrespondo com frieza e gran
d.e sobrredade de palavras; donde concluu inle
normenlo que é um homem insocia\el, \isto não 
ler proDlplo nos labios um sorri.o para os clien
les quo o ｳｵｳｴｾｯｴ￣ｯ＠ e que IIIe fornecem todas as 
sua. commodldadcs. 

« Elijo-Iho uma dec\araçüo franca o ｣ｬｾｲ｡＠ do 
meus dircilos c dos do SI', Mirbault. O nosso 
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homcm culra na ' maio rninlleiosJ ' indil iuua
côc.;; queixo-me de .er lon"" e dilTJso. c P"<:o
ihc que abre. ia; lorna-S!' I ＩＨＧＮｯｮｩｾｯＮ＠ aceu o-o de 
obscuro. A CJda um de seus raciodnio, op
ponbo uma ｾ｢ｪ｣｣￣ｯ［＠ desappro' a o que lem feilo, 
o que nã" lelu fei/o, ou de,ia faler, sempre frio 
e compa-,auo vai lJuscar os 3ulos. enlrega-m'os 
o aconselba-me, ja que liru a S ..... Iralar cu 
mesmo d"s meu' ｮｾＢＧｯ｣ｩｯｳ Ｎ＠

c - Cerlamenle, assim farri. 
«lki o-o, ｣ｯｮｾ･ｬｬ｣ｩｬｬ ｯ＠ que linba illudido a mi· 

oba confiança. 
.. Volla à hospedo ria. llletlilo obre o proce

dimenlo qu leoho a:-eguir, e lomo o parliuu de 
ir dircclamenle lcr com o Sr. alirbaull e Icnlar 
unja Iran<accão. Tomamlo esla resol ueão Ilbe
dN;" il minhà razão, ma, o meu amor-prilpri' 
sofTre. Tambem IDC não f,,/tou em que rrparar 
ao deilar-me, quando nolei que 11 colcbãu era 
duro, o lrale' eira bailo. e que o Irilo não c'
tala !'1I11lcicnlemenlc in linud". Adlala-me ncs' 
tJ hO'- l'edari ,1 ｭ ｾ Ｑ＠ deil.do, Dlal uo '[X'datlo, mal 
enido c mal janlJ lo. 

u No dia seguinle, a' p1rlir per/i a conla ; á 
\isla da sommd grilei que mc c;fuld' ãll. O dono 
da casa ｰ･ｲ､ｾｵ＠ a pucicntia e grilou lambem por 
ua vez. Eu declaro que não pagaria seul um 

grande abatimento. U tlonu da ｉｨｉＭｰ･､ｾｲｩ｡＠ jura 
quo não aba lera nem um real e que mc cunsl ran
Ｂ･ｲｾ＠ pagar. ｏ｢Ｍｬｩｮｾ  ￣ｬＩ＠ do, dou; lado'. aCClI
muI/ação de passageiro' no interior, orin'a. 
mulbere; e clianra' fÓra . O dono do e lau<'led 
mento de nada m'ai falld du que do conlluissario 
da policia; eu ｡ ｾ･ ｩｬｯ＠ o dCli"fio. ｾＢｨｩｬｬｬｯｳ＠ e_coi
tados COlijO rapinanles ; cbegamo, a casa do ma, 
gislrado. Quero eIpór a quo,la I, e ainda bpm 
não linba dilo qualro paldlras. é Icrddue que 
um pouco exalladas. sou cOlldemnado. Aeeuso 
o commi' ario de parcialidade, el/e Ｂｯｮｾｩ､｡Ｍｭ･＠
:: que me cale e mo,;lre-me a poria. Grilu conlra 
II arbilrarieddde: atra"ps 'o ai ruas por enlre a 
mullidão, cujo rir me parcce c lupitlo. c perse
guido pelos apupo do gaialos quo acho hor
rendo. Chegando a ｨｯｳｰ･ｴｬ｡ｲｩｾＬ＠ atiro com o di, 
nheiro á cara do donll dI) ･ Ｌｬ｡｢ ･ ｬ ｾ｣ ｩ ｭ･ｮ ｬｯＬ＠ ｾ｡ｬｴｯ＠

ｾｭ＠ JJdJé e ponho-me a galnpe pela eSlrada que 
conduzaca a do r. Mirb3ull. 

u Chego, annuncio-me, ololroduzcm-me na 
sala immediatamente. 

«E ta pre-sl faz-me di-con fiar: tinba-se pre' 
\is!o que ('U liria, o pcrU l ãO-IIIC, A ｾ ｭ･ ｡ ｡＠ de 
um proce- o linha sido uma cilada para me for
çarem a transiai!". 

( Cunlinua. ) 

Ao 111m , e E.xm. Snr , Dr. Joüo Jo.<t COli/i
nho por orrllsiüo da sIra rXOl1l'r"CÜO da 

Presidellri'J d/I Pro,.illrw de oI/ ta 

CfJlharillfl ofTerrreo 11m do seus 
rcrdlldrit·os amigo. o l'!Juillle. 

.'O\"ETO, 

m('nlp rQmpi"tl" aO ImparCial e .IO"a'·(' 
Il L .. tonador. I .. empto de paixÕ<' ... con
I mporanf'a .. , Julgar do mcrlto do'i ho
OI n., IIlu .. trt".i ou IIOt.a ,-el;:,. c do .. dlrcc
lore (> admlDl..etradorcs dos ｐｏ｜ ﾷ ｯｾＮ＠

Depois de I ri' lriennio. de ｴｲ ｾ｢｡ｬｨｬｬＬ＠

Que incan-avcl ,agra'le a Pall ia no -a 
I 'es:.3 admini,lra\'ãu benigna In ｾ｡Ｎ＠
Que (ora para nó, celesle onalho ; 

Agora o lpu uc,can<:o não ó falho ... 
I'trrnilla fi cco qur nel/e a f1ma po'. a 
V 10 /) pala cio illé OJ humiklc ｣ｨｯｾ｡＠
｜Ｇｯｬ｡ｲＭｴ ｾ＠ o I uros do chil ｴｾｲｾ｡ｬ｢ｯＡ＠

i 
O'srja<le acccrlar, c sempre aclivo 
ｕｩｬｩ ｾｾ ｮｬ｣＠ bu easlo o bem do ｰｯｾ＠ o, 
A {:czar d'um coolrario fogo '1\'0. 

Fiz' sle prosperar o solo .novo, . 
EmlJora o negue um e;cnplor altivo (1) ... 
A Ui ' loria julgara se bem lo lou\o ! 

L. 
O doulur lIauoel da Si"'a lI"fra. juiz intorino dos 

fcilui da f Isenda dC$ la prodncia de Saula Ca
I!l arina, &. 
F.lçu 1ber em como as onle hora do dia I inle 

sei, de,le mez. em ｲｲ｡ｾ｡＠ publicJ desle juizo se 
hade arrcnl'llilr a requerimenlo dos inleressados 
lima t:.ra lerrea . ,ila ｮ ｾ＠ rua dll 1', ioeiro do>la 
riualle. aonde faz fre." l?, e cum fundos a meia qUJ' 
dra. confronla mlo por UIII 1,IUO rom lerrenlls de 
Jo,e Manuc! -oares, o pelo olllro com c'l>a. da 
,iuI a Jo,efa Maria de ｂｩｬｾｮ｣ｯｵｲｬＬ＠ a qual casa 
f"i nu inleola rio de D. Lui7.a Maria de Sousa 
al'ali 1[/;1 por um con o c quinheo los mil rei;, e 
nellJ cnub' ao ｉ ｬｬＧ ｲ､ ･ｩｬＧｾ＠ Ｎｵ ｾ ｯ Ｂ ･ｬ＠ Jli3 IJuim de Sousa 
um cuu lo 01:15 'olos oilenla c selo mil duzeolos oi
len la e d"lIs rei" e as di'po-içõcs da io\"enla
riarld du-enlos o do;o mil selecenlos c dosoilll 
rei •. E para que ｣ｨｾｧｵ･＠ ao conheciru 'nlo de lo, 
dus maudei la. rar o pro;enle edilal qlle sed 
affinuo na eaq das aut./iencias e publicado (X'la 
i 'Ilpn·n'<l. O IUO e passado ne,I,1 cidade do Des
lerro prOl inria (hl Sanla CJlharina suu meu sig
na l , e seI/o de, te jJizo ou ,alha sello excausa, 
ao' qualro dias do lIIez de oul ubro de mil oilo
crnlos Cilh:ocn la e nove. Eu Juão Anlooio Lo
pe, Gondim. escri\",io que o escre')" - Manoel 
da Si/va Mafra-Valha sem scllo cxcauza. Silva 
Mafra-Nomero ,inte , ｡ ｣ ｨ｡ｾ｡Ｍ ｳ･＠ illlpreço o sel
lo das armas imperiaes. cenlo e sessenla. pagou 
cenlo c ,ossenla reis , Deslerro qualro de oulu
bro rle mil ui/o cenlos cincuenla e nove, Cidade, 
Lemos. 

Confo rme. O escri vaõ 
Joüo AIlIOIHJ Lopes Gondim. 

ANNUNCIOS. 
Vende- se na ciciade de aõ Francisco, 

no rio dos Fernande ' , no lugar denomina
do 0 -- CanlolO --, urna fazenda perten
cellle a ma a falida de Miguel Soares da 
!tocha , com tcrns proprias demJrcadas ju
dicialmenle , com ca. a de lelha o de pedra 
o c<,I, engenbo de soca r arroz, e boa agoa : 
cujo estabelecimento foi concluido este anno ; 
qu em o quizer com prar dirija-se ao abaixo 
｡ｾｳｩｧｮ｡､ｯ＠ para o cOlllratar. 

.Jocio Chrysostomo Pinheiro Jlibas. 

A fama voa 
Superiores charutos da Bahia: Napoleões, 

Depulados, Lanceiro, Im periaes, Ila\'anoi
ro , AfTugos, Regallos, Cavalleiro , A prazi
veis, negalia, Suspiros e Vareta ina lOJa de 
Leoni & Boiloux, rUa do Frincipo n. '16 . 

I O. hol>erlx> nao 10'JldO • o, humilde nao cen-

.Ilor1'lr; de J1Jnricá. 

-

D. !\Iaria do Amaral, n, Anna Carlola 
Amaral. D. Malhilde Carlota do Amaral 
r >lhl, e o lelIolllo coroncl Francisco d' 
da Varella, viu"a, filhos, c genro do 
major José Quilltino do A mar" I, cordial-. 
le agradecem a lodas pessoas que caridoea.. 
menle livorão a bondade do IIcompanha" 
funeral do rallccido, e tle assistirem a DI_ 
do roslume por intenção do mesmo; e agr._ 
deceme;:pecial,nenlc as familias que par, 
servirem ' de conforlo concorrerão á caSa do 
linado na occasiflo de lanlo disgo"lo. Aos Srs. 
Silva o Bas to agradecem mil ilo principal_ 
menle pela franl] lleza c ､ ･ｾ･ ｭ＠ penho com que 
alem tio lurJO mais, ｾ･＠ encarregárão do ｡ｲｾ＠
ranjo do f.ll lOru l. 

C' :-'!,. /IL: Ｂ＿ＬｾｆｾＮＬ＠ ... ｾＬ ＬＮ＠ .... ;'I' ..:.. ' 1,0:- • ｾ＠ ｾ＠ •. -, 
_ ' .. to, __ M" . ............. . 

Vendem-so na cidade de Saõ Francisco. 
<\. lerrenos para casas, per len ccn tes a massa 
ｦ｡ｬｩ､ ｾ＠ de Miguel Soares da Rocha, ｳｾｬｬ､ｯ＠

um na rua da praia da mc,rna cidade, eo. 
Ire os lerrenos dos herdeiros do finado Ma. 
nuel JosédeAze"cdo ,o 11S de AnlonioJo) 
Ribeiro; oulro na rUJ do Cotol'ello , fazendo 
frente para a praia da ronle dos Fra,lrs, 
c dous na rua nova do n ndo , Ou das flores, 
cornprehendendo Irez pil ares i quem os qui
zer cornprar dirija-se .lO abaixo assignaJo 
para o, conlra tar. 

SaÕ Francisco ｾ ｕ＠ de Selembro de 1859. 
J 0((0 C hl'ysostol1lo [> illheiro Ribas. 

Vende-so as casas na rua tle Bragança o, 
5 e Tronqueira n. 40, a tralar na ruu do 
Mal/o-Grosso n. 6. 

Precisa-se ｡ｬｾｧ｡ｲ＠ duas ｯｳ｣ｲ｡ ｜ ｾ ｡ｳ＠ para o ser 
viro domestico, flu em as tiver dirija-sea rUJ 
do Principe n. tO loja. 

o ahJixo 3ssigoado faz publico para conhrci
menlo de lodos. que tendo deslJl.itlo amigalel
menle a sociedade que linha em a casa (;omme,r· 
dai com Manoel HllrJrigues de Fignoredo Subrl
nho do que era sur, io gerenle e girava sub a fir
ma-Pachecu l'ij Figuerrdn SlIbrinho- , se acbl 
hoje de posse da dila casa pc,l Ｇ ｬｉ｣ｯｮ､ｯＭｬｨｾ＠ pIlI 
conlraclo lodo o seu aCli,·o, b"lIl como é obrigado 
ao pas_ivo; fi cando o ex-socio Figueredo 511-
｢ｾｾｮｨｯ＠ exunerado de loda e qu alquer re:poll'!b 
blhdade fulura; cuja ca-a cunlinua a girar! 
a firma do abaixo assignado, 

Tubarão, 25 do agoslo de 1859, 
Jol1o (11 achado Pacheco 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾＭＭＭＭ
Dinheiro a premio 

Continua-so a emprestar sobro ouro 
praIa, jOias, pedras preciozas , trasles 
sendas, ou Sobre qualquer objecto de 
Vende,se casas ou oscravos por conta de 
os donos, e adianta-se dinheiro sobre 
venda dos mesmos, até a passar 
Conlinua-se a adianlar soldos, or(leoi.' 

montepios, ou alugueis de casas. 
No largo do ｰ｡ｬ｡ｾｩｯ＠ n:!) ( loja) 

pauariJ, das !) as 2 horas da larde. 

-TIP· nense 
Largo do Quarlel casa n. ｾｴＮ＠ -
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