
ANNO 11. DF-STERRO-· QUINTA-FEl 8 DE DEZEMBRO DEiS:m ｾＮ＠ 169. 

ｾｾ ｏｃｒ ｕ ｚ ｅｉｒ＠
JORNAL POLITICO, LITTEBABlO E NOTICIOSO, 

Publica-se as quin las-fe iras e domingos. Assigna- c nesla lyp., onde recebcm- e quae quer artigos, r cri pIOs com rlecencia. 
PARTIDAS dos correios lerre ' lres tia capital a cidade da Laguna nos dias 1.', 'lI, 17, c 23, chega a Laguna nos dias 3, l :l, 19 c 25 , \'olta 
41a Laguna DOS dias 7, U,20 c '28,cliega a capital nos ､ｩ｡ｳｾＬ＠ \ 6, 22 () 30. P ara a cidade de S. Francisco e pontos inlermediano_ nos dia 12e 28. 

PUTE OFFIClU. 

GOVEBI\"O IJ& • • 01'11\"(;1& 

EXPED I ENTE DE I OVEMIlRO. 
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A'lhesouraria, n. 50-Idem, para ser paga 

depois do competente processo, a Inclusa r"tha 
de objectos comprados no mez d'agosto a Lobo 
cf c.' para libra do pharul d. Ponta dos Naufra
gados, na impúrlanl"i 1 de 1888690, a qual foi 
eul iada pelo capitão do porto com omcio n. 343 
desta dala. 

Idem, n. 51-ldom, idem as inclusas folhas 
documentadas da despesa felta no mez d'outubro 
COm o arillazem du depositu d" can ão do pedra 

importancia de ＱＰＹｾＲＰＰＮ｡ｳ＠ quaes forão enlÍ
, pelo capitão do por to cum omcio datado do 

IOb n. ＳｾＲＮ＠
municou-se ao capitão do porto em omeio 

21-om rosposta aos scus n. 342 c 3í3. 
Ao tenrote coronel ｡ｳｳｩｾｬ ･ ｯｴｯＮ＠ n. 28-Rclllct
por copia o aviso do ministerio da guerra ele 

17 do corrento , acompanhndo da inforDla<:.ão da 
tudoria gorai da guerra exnrada sobro o rc

lneoto de Domingos Eustaquio da Cunha, 

tenente do batalhão do ､ｾｰｯｳｩｴｯ＠ , e commandan
le interino. da companhia de pede Ires, pediu
elo a gratificação de exercicio de cOll1ffiandanle 
da referida companhia; a lim de quo inlrlligen
ciado s. s. do seu contendo. o rilCJ conslar au 
lIIencionado omcial. . 

Idem, n. 29-11101. Sr. dOlcndo ter lugar no 
dia 2 de dezembro pro'(imo a parada ｰ｡ｲｾ＠ so
lemnisar o annher.ariu natalico de S. i\J. o Im
perador, expeça ". s. as precbas ordens para 
que forme no campo do manejo .1 batalhão do 
deposito, que com o da arlilhl'ria da guarda na
cional desta capital. r.ompletaril a força, que 
lelll de compol-a sob o mando do coronel CIlIU
mnndunln superior do 2. o com mando da lIIes
ma guarda scientificando-Ihe, quo a guarda de 
honra para p palacio será dada pelo corpo de 
cal'allaria elo guarJas nacionaes. 

Ao coinmandante snperior do 2. o comman
do da guarda nacional- Nomei-r.o para COIl1-
mandar a parada. que del'o ler lugar a 2 UC 
dezembro para solenmi .. , r O . nniver ario na
lalicio de S. M. o Imperador , a qual se formará 
com o balalhão do depe;,ito, o o d'arlilheria da 
guarda narional desta cidade. Heunida a furça 
no campo do manejo. desfillará para praça do 
palado, onde ｦ､ｲｾ＠ as cunlinencias do co.tume. 
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Ao tenente coroncl a ' dente, n. 30 - Em 

respu' la ao _eu I meio de hnj , em qne parli
cipa que, hal'cndo complelado o tempo de ser
liço II'ga l "cabod'e3quadr,1 Fernando Jusé Beo
lo, e ohJado Igndcio Juão de Deos . não que
rem couliouar no seniço militar. declara, que 
pode mandar ｴｦ［ ｾ ｲＭｉ｢ｰ＠ bai. a do ｾ｣ｬ｜ｩ｣ｯ･ｭ＠ COII
formid;Ide do aliso do mini terio da guerra de 
7 de setem bro do correnle aono. 

Ao agente dos 'apores -Ol'dena que dê pas
,agem por conla do mini teno da guerra, no 
prilllciru \ ;lpOr que ,;('guir parn n Rio de Janciro, 
aus segundos cad!'lr- do bal,dhão do depo ilo 
Candido Alfreuo de Aml rim ｃ｡ｬ､｡ｾＬ＠ e Gabriel 
C.'.ario do, S,lOtO' , que IIbtherão IiCl'nça do go
Icrno impcrial para ir c5 luuar na c 'co la d'ap
ｰｬｩ｣｡ｾ￣ｯＮ＠

Communicou-se ｾｯ＠ Irnenle coronel as islenle 
em omeio n. 31-I'm rc-posta ao cu de hoje. 

Circular nus juizes de direito, c municipaes c 
de orfãlls-I\cnlelle a indusa folha n. 165 do 
Cruzeiro do 'u i , em que se acha lran-cripta a 
resolução de cunull" de n de janeiro de 1856 á 
ccrra da baze do calculo do direitos de babili
lação, de que lI'a ta o § 42 da labclla anneIa li 
lei de 3 de ｮｏｉｾｭ｢ｲｯ＠ de 1841, a fim de que . 
s: ｴ･ｮｬ ｾ｡＠ ｃ ｏｾｨ ｣｣ ｬｬｬｬ･ｄｴ ｬｬ＠ ､ ｾ＠ seu conteudo : cuja co
ｾｬ｡＠ fOI C111 ｬ｡ｾｬ｡＠ com alI'O do ministcrio da ju _ 
11ça de 22 tl on lulJro ullim o. 

Ao delegado do di rcetor geral das terras pu-
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blica -Idem o requerimento ､ｾ＠ José Agostinho 
ｉＧｾｲ･ｩｲ｡＠ • lalra,lor e mor'ldor cm lIajahy. pe
dIOdo que se ｉ｢ ｾ＠ I'cnda 50 br,lças de terras ue 
frente pouco mais ou men s com 50J de f,JIldo;:. 
no lugar denolllin,1do 1\ çu Grande. a fim de que 
s. s. inforn,e à resflrilo. 

A'admini-' raçãu da fazenda. n. 31 - Deter
mina que ill formo com o que ｯｾ｣ｯｲｲ･ｲ＠ :i ccrra do 
011 cio inclu-o d" drlegado de !l'llida do lmno 
dI' S. Migucl relatb alllrntc :j de-pesa de 6$.í 
rei; feita polu ｣｡ ｲ ｬ･ｲｾ ｩｲｯ＠ tI'aquella I illa COIU o 
sustrnl o tlo pre o indigente Antonio ,\Ianl)('l Joso 
do anl'.-\nu1. 

Idem. n. 32 - Itlrm a re peito do omül in
c1uso. que deloheni, do dei g .tlo de policia d" 
tcrOJo tia cidade de S. Frands '0, dalndu de 8 
de setembro de 'Ie allIlO. faz 'ollu Icr o /II,IU r,
l'ldo em que,e acha a ca,a. que serle de qua r
tel ao IlPs !ac.1menl \ da furça p,. licial, e pedindo 
a ･ｸｰ･ｴｬｩｾｯ＠ ､ｾ＠ orden ' pnra alugar-sc a- lujas du 
ｳｯｬ［Ｇｩｬ､ｾ＠ rio ci.laJão Jo e ｐｲｲｾｩｲ｡＠ Libcr to. qUJ 
as crd I·cla quantiJ UI' oito uni fI'is OIensJe_. 

Ao ｃｏｉｬｾｬｬｬ｡ ｮ､｡ｮｴ ･＠ '; llperior tio t. :> coma:an
tio da ｧｵ ｾ ｲ､｡＠ nadon,,1 dJ Lugu 'l'l r La"cs que 
não ｴ ｣ ｮ､ｯＭｳｾ＠ aprc cntado ato 1:l tio ('or rente o 
de,t"('amenlo da guarda nacional. qu,' dele f zer 
o sen iço 1111 - pllU.O da Lagoin!w. e Cam ch,1 
durante este m.'z, hajl s. s. de d ruas urdeo; 
a fim de ｱｵｾ＠ não "C reJlitil c,LI falta. e ｦ｡ ｾＬ ｨ ｣＠ a 
sub-tiluição do; g arda, com tooa pont.I,llirh
de no fim tle cad,\ mel rio r!e,ta"alllt'nto , o q:e 
muito rrcommrnrla a pre i lenda ao z 1.\ de s. s. 

.\ 0 tenpn te d'cngenheiros Fran 'i co 1'1'1' 'irJ 
B,,,to.- ｾ･Ｍｴ｡＠ data" pxpedc"l'h ｰｲ Ｂ｣ｩＭ｡ｾ＠ or 
dens a fim de que nãll torne a rrpctir-,e o fa to 
da lIem' ra halida oa -ub-tiluiçã:J ti s ｧｵｾｲＢ｡ｳ＠
naciooaes, que f"rmão o de.lalameut1 di (;1-
macho. como participa ,. mc. em ollicio de 12 
<lo corrente, a que ;;.e re-ponde. 

Ao Dr. ｴｬｬ･ｾ･＠ r e p ,lida. n 18- Tendo o'ps
ta cu, cdid" a Juaquim r Ir ,i ra Liberat'), suO
delegado do pulida d'ltaJ1hy. trez OI zes dc li
cença para ir afl mo de ｊ｡ｮ ｾｩ ｲＨＩ＠ tratar dr sua 
aude; o commuoiea as. s. pJra seu cunbeci

menlo. 
- 2--

A' adminblração da fazenda, n. ＳＳ Ｍｾｬ ｡ｮ､｡＠

\) 
;< 

a b n3r a Yiccntc Ferreira de Mello a quantia de 
ceIU mil reis por conta do ｾ｣ｲｶｩｯ＠ que csln fa· 
zendo da con,trurçào da ponte do rio Forqui
IhJ" lia e,trada de Lages, 

A'mesma. n. 3.í-Em ,ista da informação 
constante do seu "mcio d' csta tlala sub n. 43, 
determina o pagamento pela coll cctoria tia ,illa 
(/e ,'. Miguel ao carcerei ro ｾ､ｮｯ･ｬ＠ Luiz Cordei
ru ria quantia de 6$480 reis dispcodida com o 
preso indigente Antonio lanoel Jose de Santa 
Anna. 
ｃ ｏｩ ｮＬＬ ［ ｵｮｩ ｾｯｬｬ Ｍ ｳ･＠ ao delegndo dc flolicia de S. 

jliguel em l'c.>posla ao seu oficio de 28 d'outu
bro ullilllo. 

\ 'tllc'rna, n. 35 -Manda contrartar pelo 
｣ ｯｬｬ･ｾｬ＼ＩｉＧ＠ dl cidade de S. Francisco o aluguel d.1 
casa d ) cidatlãu J,'sé p, reira Liberato para ser
\ ir de fJuarlel ao dcst<lcallwnto da força policial. 
quc ali ,;e acha, mediante u al uguel rnensal de 

/ir) )0 reis qll" lb ｓ｣ｲｾ＠ pagu destle o dia em que 
,e tn".!ctuar o cOI,tracto. 

Au delt'gaull de pulicia de S. Francisco-CulII 
lIlaniea. em l'c·po ,la ao seu "meio dc 8 de ,c
tembro ､ｾＬｴ｣＠ ao no • ter nc· ta data ordenado á 
adn lini_ traçáo doi fazenda pro\incial que ｭ ｾ ｄｬｬ･＠

11.' la collectoria d'e-, a ciJaderIJectuar o cOll trac
to da Cil-,I de Jo,é I'erc' ril Libcrato para ｾ｣ｦｬｩｲ＠
de quartel ao destaca mento da força poliei;! l , 
roa.u s. me. exige no .eu dito omeio ; oelll Co-
1110 ｾｬｉ･＠ de'en In ser a mudança do U('stacamen
tn fi i'a i" bs praças , que o c"llIpõe. nem uma 
de-pe -a I' OI a fazer-so com ella. 

A , ral ｩｴｾｯ＠ comm :l odante da força polieial
rm I bta da sua informaçaõ dat da de hoje no 
rCljllrrinll'ntn. que ｾ･＠ lhe de1o"e, de Antonio 
Jo,ri M dutl·). façd s. mc. en.;ajal·(} na com
I anhi.l do ,eu commandn. 

ａＧ ｴ ｨ･ Ｌｯｾ ｲ｡ｲｩ｡Ｎ＠ n.52-Respondendo ao seu 
um('jq ti,· 18 Jo corrCIl!Q em que ponder l esta r 
'acillante ú cerca da clas,ificaçaõ ria <Ie.iPC'3 
I'(l-ulian:c tios 'en<"imentos, ｾｴｬ･＠ prrtcnccrn ao 
('apit;!õ d 'eng"nheiros S"bastiüÕ de Souza c Mel
lo. co,uo ellcarrcgndo da direcç õ. plantas, 
orçamentos dc ponte, o I utros mCIlHl fJlllcnto. 
lia ･Ｎｴｲｾ､｡＠ de Lages c Canoinhas • significa-lhe. 
quc naõ haleodo dlllirla. 1:0010 pensa s. s. em 
.cr IClndos il conta do miobtcriu da guerra o 
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soldo, etape forragem. que Ibe eompeleta 
gUlldo as instrucções de 24 de julho do 185T I 
ordcm do dia n. 23 do I. o <I'agosto srgWlIe 
e tabellil das gratificações da guerra do 1, o di 
maio de 1858 • <Ie"em ser lançados em _ 
tio mioisterio do imperio os Oulros vencilllelllGtl 
inhe rentes il oature$a <I'aquella commissalI, fiI
lo . que ella se realí'a em serçiço proprialll8ll_ 
te à cargo do mini.leriu rio imperio . c alheio do 
da guerra. resu lta ndo d'ahi, fJu e o quaolua 
da commissaõ activa, que cs tn exe rccndo aque&. 
le orneial engcnheiro. de"c sabir do crt'dilo 
marcado para semelhantes obras pelo minisle
riu do impl'rill, del'endo ccs<ar taes vcncimet-
t s Ingo que fo,' communicado 3 S. s. ter-lia'" 
na lisado semelhante cOll1u lÍssaõ. 

Itl cm , n. 53- Communica ter recebido_ 
sen omdo datarlo do hontem sob n. ＲｾＹＬ＠ • ｾ＠
sob 11. 131 de 23 do cor ren te s. s . dirigc ao the
souro puhlico ｮｾ｣ｩ ｯ ｮ｡ｬ＠ contendo a ioform., 
quc lhe rlJ i dirigiria prla circular n. 58 de 19 
do passado. 

Idem, n. 5í-Communieando (er o leoeate 
ｾｪｵ､Ｂ ｮｴｯ＠ da colunia nlil itar , Francisco RamIres 
C,II·dozo. requi-ilado o abono da quantia de 
3:000$ reis dc;ti nada ao paga mento das despe, 
sas eum o p05soal da referida colonia, DO Jtj
mestre rle outubro a dezembro. conforme esII
I a rstilbelecido. significa que pode s. s. mlo
dar-lhe ｾ ｢ｯｮ｡ｲ＠ a quantia. que f( r striclamenle 
correspondente a de.pe,a de um mez. 6eindo 
d'ora em t1iante e.tabe le(' ido Lomo regra OIbo· 
no [l)on.<al, em 4u3nlo d'outro l!Jotlu Dal Cal 
prol idcncindo semelhante pagamento, 

Idem, n. 53- Significa- lhc quo Leooce 
bá , director ､ ｾ＠ colonia D. Francisca. 
pagamento da suo\ençaõ . que e devida 
colonia. pelo conlracto celebrildo 
"cruo e a sO('irdade colonisadol a de 8,1111111., ..... 
que está Icn l'iua, bem Cllmo o pagamealo 
despesas feita s com as obras d'aquella colada 
propondo-so ｾ＠ restitui,· a som ma de 
que recebeu atliantados na Corte por conta 
quella su bvençaõ , I isto ser-Ibe impossivel 
tal' fi ança d'cs,a quan tia como s. s. 
s. s. ｨ｡ ｩｾ＠ por j;so d'informar si algum ｩｮｬＧＨｬｉｉｬｴｾ ｦ＠

niente ob, ta ao pagamento d'aqllella subteDÇIII. 
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c da ｩｾｬＺＬｾ［Ｚ］］ｾ］ＺＺＺ＠da colonll, 
Idem. n. 

seu omclo 0.150 
do dos que 8 ........ 
nacional »ob Dt. t3l. 133 
mellendo os proetull da 
ccpçaii do meio soldo 
Rosa do Amaral, e D. do 1IC11lllll1o 
las, declarando a I. I. , que 1I'.Ia dala OI .. 
remellilto ao rererldo Irllittnal. 

Ao delegado do direclor geral das larm pu_ 
blicas. n. 12-Remelle. pari quee .•. Informe 
(l inclus', requerimenlo documenlado de ｐｦ､ｲｾ＠
IIlJusseng. 

-28-
. Ao mesmo, n. 13--ldem, a fim (Ie man

dar examinar, IIS contas junlas relulh'as 
aos culollos da colonia de D. Francisca, a
COlOl'ilnhadas do proprio ollioio do encarre
gado, o qUdl s. s. devolverá. 

Porlaria -- Concede a Joaquim Pereira 
Libera lo , subdelegado da rlcguesia d' llaja
hy, :1 m(lzes de Iiccnçil para ir aO Rio do 
Janeiro tralar de sua samlu. 

Ao agenle da companhia doo; vapores dos 
portos em S. Francisco--Manda dur passa
gem de estado para esta capital no primei
ro vapor, que d'a hi partir a Carlos Otton 
Schlappal, proressor publico do primeira3 
lettras d:1 cúlonia D. Francisca pagando cl
le as cOlllmedorias. 

Ao administrador do hospital das CahJas 
ela lmperatriz--Communicd para sua intel
ligencia , que mostran(!o João Ferreira da 
Sill'a por documento, que juntou ao refJue
rimento dirigido á presidcncia .ser indigen. 
te para como lal ser recebido n'esse hOspital, 
assim se lhe dererio. 

Ao engenheiro civil C. Reviere--Accusa a 
recepção do seu omcio de 10 do corrente, 
em que dá conta dos trabalhos , quo tem rei
to durantll omez findo, em desempenho da 
com missão , de qlle se acha incumbido, do 
que fica 5cientc. Que temlo em lembrança a 
conveniencia do razer ･ｾ｡ｭｩｮ｡ｲ＠ . como S. S. 

solicita os trdbalhos anteriores, brevemen
te mUllllará verilical·os logo que possa pura 
ahi seguir o engenheiro que para esse servi
ço se pode destinar. 

A'thesoufill·ia. n. 57 -- Commullica em 
resposta aO seu ollicio n. 252 de 26 do cor
rente, que tem transmittillo ao thesouro na· 
cional os ollicios do igual data sob IIS. 1 ai 
e 135 , que s. S. dirige do mosmo thesouro 
dando as inrormaçõo" quo lhe rorão exigi
das pelas circulare3ns.:>2 eui de 11 e 2lJ 
d'o utubro proximo passado. 

Iuem, n. 58 -- Em vista da inrormucão 
dada por S. S. cm ollicio de hoje sobre a p·re
tenção do Leonce Aubé podo S. s. em vez 
da fiança, acceitar a rcs tituiçüo dos 3:0008 
reis, que o mesmo recebe0 adiantarlos na 

, e mandar pagar-lhe a subvcnçiio I'en
, que será correspondente aos mezes de 

ho, outubro e nOl'cmbl'o, como inrormu. 
uanto porém á preslarão c,Upulada para 
obras da es trada, qUI) conlluz á prodn
do Paraná, niio convem que seja conta
no todo sem o oxamo das contas relatil'lls 
ｳｵｰｰｲｩｭ･ｮｴｯｾ＠ rei tos ; mas para que não 

os sen'iços, mandará S. s, entregar-
a Ijuantia do 1 :OOOSI)OO rpis por conla 

« ... por ... te 18WO' A' peaco 
IDe COMedes .. _ ...... de amor. De al-
rllClo pelo deleapero. ........do pela 11IIICe0\e 
frieza cIMa mulher que 111 me prererPl, e que \e 
oilo alhlnha. lhe le linda por eUa e aewpre por 
eUa, livule um 0111018010 de embringuc.... Pt
disle-me consolação, e a tenlado diaole deRe 
fllaol) me dis!les\cs: Geoio da arle. falia, e eu 
serei consoladu I 

« E minha voz fez-se ouvir lão meludiosa que 
meu proprio coração eslremeceu. 

« O I\aimondo cunlinua a amar-me; e eu farei 
de li um grande arlisla: quando me invo('ares, 
eu eslarei "hi, perlo de li em todo, os lugarc" 
o Raimundo ama-me! amu-me! l) 

E o fantasma eulaç,ou-o em seus br3ços tle 
marmure, coltou seus laLios aus do jO\'C tl, e os 
cabeltos do anjo descnr.,larilo-se,como um pezado 
lIIanlo sabre os hOlUbl'IJS de Raimundo: ｌｩｾｩ｡Ａ＠

murmurou elle, Livia \ 
- Chama-me Li- ia, ou como qu izercs , mas 

ama-me l\aimundll, lIaimllndu ria-me leu co
rarão! Eu 11 quero mas sem parlilha. 

E dIa ｱｵｾ ｳ ｩ＠ ･ｳｬｲ｡ｮｧｵｬｾ｜｡＠ o ar lista em seu fre, 
nelico ubraco. 

- Fóra " fóra !. ... exclamou elle com voz ex· 
piranle, ｳｾ｣ｲｩｦｩ｣｡ｲＭｉ･＠ meu ;lInor, nunca! 

-Nunca 1 reópondeu ella arrancando-se de 
seus braçus qUasi com horror. Nunca! e repe
lindo esta ｰｾｬ｡ｶｲ｡Ｌ＠ indiroilou-se magcstosa. co· 
mo a antiga sybilla e alirandu os cabellos por 
ｾｯ｢ｲ･＠ as funtes. tevantou os oll1os para o Céo, ｳｵｾ＠
boca leve uma inspiração sublime, ｾ｣ ｣｣ ｮｬｯ ｳ Ｎ＠ cuja 
soberba expressão de podere de angustia nenl1U' 
ma voz humana jamais poude allingir, relinirão 
nos ouvidos e no coracaõ de Raimundo. 

O que ella cantava' nnõ eraõ melodia., deste 
munoo . Havia em seu peito todas as harmonias 
da natureza e do Céo, o fracasso da lempestade 
c o murmurio do regato, o canto do roxinol e a 
serena mageólade dus arcbanjos. Sua voz reunia 
lodo um cahos de mundos lIescouhecido-, seos 
olhos raia\'aõ no espaço,e seu dedo leI antado mos, 
trava o Céo para Clnde ella parecia prc:ite_ a voar. 

Assim canlando caminha\'a com passo, rapi-
. dos, c novas estnldas se abrirao debdixo de seus 

pos. Segurando a maõ do fantasma, l\ 'lilOundo 
deixou-se conduzir por uma força invenci\cl: 
diante de seus OUIO desenrolava-,e uma serie 
de imagons deliciosas e extravaganles. 

Viu-se pouero'io c rico, coruado de louros e 
rosas, excitando em roda de si lempestados do 
applausos e cnthusiasmo. depois, com o ｣ｯ ｲ｡ ｾ＠

abrasado de naõ sei que amarga ｾｯｬｵｊｬｴｵｯ ｳ ￍｬｬ｡､･Ｎ＠

chegou ao som de divinos concer los ao pcrl'stido 
de um magnifico leIO pIo. 

Ahi o esperava uma uutra mulber, em tudo 
semelhante à mulher maldita, lambem fria ape
zar de seu soniso e das flores de seus cabellos. 

ErJ til ia. 
A mulher maldita poz as mãos de Raimundo 

enlre as da sua amada. 
- Eis a lua felicidade, diz ona, ja que me não 

eomprcbondos. 
De repenlo loda a melodia cessou e as mais 

densas Irevas subslituirio o dia. RaimuDllo es
tremeceu, um frio glacial percorreu lodos ｯｾ＠ seus 
membros, como DO inslanle em que pela pri
meira voz a 81ma do piaDO lhe lIa\ ia apparecido. 

Toda H sua ｮ｡ｬｵｲ･ｾ｡＠ parecia prl.'stes a IraQS-

.... ...... 
-I., ｾ］Ｚｾ＠ ｾｾｮ＠ •• bem la 1""_ I ! 
- QII8 fr •• Pet<1 J!l1."r •• que dIYerIIãn

lar lodo mou ler I CJue I ...... __ 
amar ! ... degraçada; porque lao "ande .iJeacio 
em loroo tle nó? Porque esIiDl0ÍB-1I a luz? 
ｒ･ｾｴｩｬｬｬｯＭｭ･＠ à luz, mliluo-me a ida, porque 
eu .inlo que \ ou morrrr. 

- Morrer, Raimundo! ｕ｜ｾｳ＠ lua mão aperla a 
minha, e tu me ｲ｡ｬ｜｡ｾ＠ de amor. E' a i.1u que 
chamas morrer? 

E loda< eslas pala\ra; Lhia as dizia com a 
voz tio fria e c'Im o som tão monotooo como o 
d'agua cahindu gotta a golta sobre a areia do 
deserlu. 

- Livia, não é assim que se falia quando se 
amai 

- Escolhe! exclamou nas sumbras cum vi
brante lOZ a filha IIal rerida, Ainda é lempo de 
escolher enlre mim e rlld. 

- Meu amor é calmll, serio: disse l.hia, é 
filho da razão, e deve aturar loda a \ida. 

- Meu amor mala, mas a \ida nada vale, re· 
plicou a \OZ tcrrÍlel. 

- Para que falia r na morte? pergunlou Livia. 
Seril por \ cnlura um bom ou solfrimento? 

- Am3r é sorrrcr, rc>pondeu o ･ｳｰ･ｾｬｲｯＬ＠ amar 
c solfrer é vher. 

- Haimundo, assim nunca poderei \her, 
etclamou a maca. 

- Menina lu 'uão sabes amar, respondeu com 
rai va a ｾｯｺ＠ das trevas. 

- Eu nunC1 experimenlei a desgraça, disse 
Li> ia supplicante. 

- E comu ｣ｯｭｰｲ･ｨ･ｮ､｣ｲｾｳ＠ lu a felicidade 
sem conhecer o iorurlUnio '? perguntou o faulasma 
irritado. 

Raimundo comcna \'3 sempre entre as suas a 
mão geldda de Li> ia. A custo rcspirava; essa 
profollda obscuridade fazia-lhe mal. fi. voz ex
pirou-lhe nos labios. 

- Oh I delDlinio da noite, que me darás lu pelo 
meu amor? pódo elle emlim bradar. 

- Dar-Ie-hei a paixão que dc\ora c que en· 
grandece. 

- E lu meu doco anjo do esperança, coro que 
dom pagaras minha aITeirào? 

- Com amor ｣ｾｬｭｯ＠ que felicita e sanctilica. 
- Escolhe! bradou a alma maltl i1a com o 

orgulho de quem maud ... 
- Parlilha, disse Li>ia. como quem pede. 
- Nada de p'lrtilha, gl itou o ranlasma. Que· 

ro que sejas lodo meu. 
I\aimundo ｾ･ｬｬｬ ｩ｡Ｍｳ･＠ dcsfallecer. Faltava-Ibe 

o ar. 
-Ah! quero apena- uma arlo de Leu coração! 

dizia Li\ia cOOllrislew, 
- E"colhe 1 escolhe, ou adeus, repetia o cs

pectro. 
- Ah! nlUrmUI'OIl Raimundo com voz el

lincla, quem de \ÓlIllO restituiril a luz? 
- Eu! exclamou a filha maldila. 
E o dia reappareccu; dÍlinos accordes sub -

lilllirão o borrhel silencio: a mão de Lhia es
capou das mãos de llaimundo. o elle ,'iu-se enlre 
LÍI ia moribunda e o fanlasma radiante c cingido 
de uma celeste aureola tle esplendures c relici
dade. 

-!h I o dia, a luz, a pallllo. a felicidade! 
li: perto .... crei a ti e ao lnrrrno JlOr loda a t1er-
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nid"de ! Tac' forão as palal ra de Raimundo, c 
1'111' c.1hiu em força nos braço do pallido fan
lasma. q c ol ｾ ｉ＠ erlou obre eu pei li. o t1esprc· 
gando aZH alo onlro inli ,ilci-, elel'ou" ao' 
are. eo cIIOlJuziu pJra a re'iiíc' do, imO) ri" ' •. 

IJm grilo lerrilcl relinio a .eu' pé' . Lilia li 
nha cahido morla. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .... . . . . . . . . . . . 
Raimundo acord u. r slal ,l a, ,,'nlado dianle 

do ' U piano. obre o qual fO'\Iegal" ai nda a 
ｾ ｬｊ ｭ ｰ｡､ ｡＠ ap'lgada. Era allu dia. 

(Conlinu a. ) 

o Tellcnle Coronel Francisco 110;;': ti' Oli
l ell'a, :licial tia Imp'rial Or,lem da fi 1-

za Calalleiro li.! de CI1l'I,to e In;:pector da 
A If.lnt!c"a e " eza do Con:ul,hlo e til! R"n
da' da Ciuade do De'ten o. 

ｆｾｺ＠ '1uer a lúuO;; os cOlllribuinte5 quc ain. 
da delerem o Im p0510;; 1.1Il("'lIJo ' sobre ｣｡ｾＬｬｳ＠
de Dl'(; cio, e'criptorio' e outro' e"tabrll'
cimento' ; ,OUI(' ('5cr;l\ o,; residente ' Ill,· t,l rl
d de; ･ｾｵｮ､ＬＱ＠ declmJ dos predio'i da_ curo 
poracõc' de mno morta, fore' de marlllh;l t' 
uutro. relalÍl os áo anno financpi! o de I ,)' 
a 1 5\J , que Os deI 1'1 áõ satisfazer q 'hlnto 
an tes á bocd rio cofre na dita rcpartiçJo, afil:l 
de se não onerarem com as maiores despe
sa', que lhe' accrescen\ fazendo-: a 1'\1-
gencia do palTameu to pela I ia e"ecuti l a. 

Oulro im , coul' ida-,.e Ao' del edl. re dos 
mesmo impos to, • p rtenccnte' áo corren le 
anno financei ro do 1 :>9 a 1, 60, que con
COfl Jo n pJgal-o' na clilJ Repartição. IfJn
de;;a obredita G de Ocoembro de 1 :>9. 

Francisco José de Oliveira. 

A"-
Tendo a Thcsouraria de Fa-enda da Pro· 

, incia de contract.lr o fOI Dccimcnto ele mc
dicamento' á Enfermaria militar de,ta CI
dade no futuro dnno de 1860. J' im o faz 
publico P,ll a que o' intcle--ado, apre_enlcm 
ua' propo' ta aI,; o dia tI! do corrente mez. 

'ecrdJri,1 da ThesourllriJ de Filsenda da 
PrOl incil ele ｾ｡ｮｴＮＱ＠ Calharina em G de ｏｾﾭ
ｾ＠ mbro de 1 ;m. 

= 

O Omeial tia ccrelari ... 
Carlo Cllldillo de OZ'IU. 

- ---- = 

aratilllo . 
Manoel Franci-co da Co"a e tando a par

lir para o fl io ､ｾ＠ Janeiro rc"ollco Icnder 
com ;:rundl' "batimento em "rero', e a di
nheiro to la- a fazenda . de lia luja, ('on -
tando dechila fina-, a 180, :!00,2 o, o co
vado: ri,ca(lo- de i-O polegada a '2 lJ , chitas 
ｾｉ｣＠ col\a,. a :!UQ rei • !JlciJ_ brancas cUlta:. 

& 
a _00 rei o par, di la ordi nariJ ｰ｡ｲ｡Ｎｾ ﾭ

nhora J I O, mori n a 4S5UO , 5 500, h
no" a 6 600, llit,y sUllperiore' li .ta dou rada 
a ＸｾＰ Ｐ Ｐ＠ reis, ri 'cad o' para caoll5a de e' 
cral o a I-l O o covado , crelllcl1n azn cs cm
CIlI palio' a _20. lans e,C05scza" a 'I , O o co
l ado, I1Ictin ' de forro a 3S200 a peça. bae
tJ> I' o,a e eral o a 720 o COI oelo , ca ' ,inc
I,IS de 1;1 tom al cr um mOfo a 3:!0 , ri 'c1dos 
I.l rgoR C5 o seze' em cas'a a 300 ｲ ｾ ｩ ｳ Ｌ＠ ､ｩ ｴ ｾﾷ＠
cm muJin- IIIHlo' padrüc a 260, ditos mal ' 
r!-t rcito;; a 20 0 reis, pi ro tes cmcorpad os :\ 
200 o CUI ado, pan no prc to su perior a 6 500, 
dito onlinalio a I :!SO, o I 600 o co
I auo, p,lno pilolo a 3S '.WO, dito az ul ti
no a ;) ':200, dilO I cruc c,curo mu i
to fino a:; ono rei'; completo. rtim enlo 
.1(' k'nços , cha le' , corte- ri ' l e-tulos, ｾ ｲｩｮ ｳ＠

I)Jr;} calç.15, ca 'a-, alpacas, c;15si net.ls & c ' . 

Vendease uma preta 
e iíO a nnos, pouco ma

. s o menos , para tr a tar 
r a do P r incipe, arma
zem d caza n. 23. 

_ '<I l!lj ,1 de fazendas, ma Jo principe n. _ 
em frente ao armilzcm da alfandeg,1, I cnde
se muito cm conta as seguin te' fazenl la : 
3lantelet.1 de nohreza preta infl'itadas lOS 
I t'i , nohrezas cseocczas para I"e ' lido ' I 600 
o: rUI .Ido, dil,l cor de rO,a c rn rla-core, 2S 
rI'l • dita preta Ｑ ＼ｩｉＧｾ｡＠ 2 800 e 3 1)1) 0, cortcs 
de ch .. l\" de !-cda 16 000, ui tosc,cocescs de 
1:1 e scd:1 8'000, dito' c cocesc, com ba ha
dos ［［ｾＮｬｏｏＮ＠ cazemira prr la setim 1 200, 
2S0UU c 1:;000, panno prcto fino 3s:;tJO, 
í ｾｯｮｵ＠ e 000, dito mescla fino 3S:>00, 
cazl'mira de core' encorpada I SOOO c ｾＤ＠ ｲｾＮＬ＠

grJlata, de ' cti m preto e roial para homem 
15:'00, dilrs de core- 500 e t 000, lU l a de 
eda de cores 1 SOOO, dita infeitadi1: 2s000, 

cortc, de colele de ICludo dc cores :;$000 e 
8 0110, tlito ' de fU5 tão :>00 e t ;)00, briOI de 
ôtl,!odão para Ca lr,l' 280 COl ado, di to brallco 
tranCildo de lin ho fin o 1 $200 c I S600 I ara , 
dito dito de cores 18200, dilO branco liso 
p1ra toalha - :;00, pcra de morim fino de 
ｾｯ＠ l aras 38;;00, 45500 e 5$500, riscadi
nho de cor fi \ e p,lIa ICstido 160 COl ado, 
｣ｨｩｴｾ＠ - 11 ,' core- finas 18ú, 200 e 210 chale 
de Iü "I anue de haml l 000, 5S:;00 c 
135000, meias branca par,l homem e en ho-
1,1 2'10, dita' II IUitO (jna bOO, !.Iita ' ahClta 
(jOO, OII(lacd ｰ ｲ･ｴｾ＠ fina bO O e 800, chapéo' 
til' ,l' lim inrci tado p,lra meninô GSOOO, 
Lunr', tle l eludo de core' Ila ra menino 1 S. 

llencão! , 

i'erdclJ-se desde a ponte do ｾｩ ｮ ｡ ﾭ

gre até palacio, na noite de dia 2 de 
Uezcmlu'o , uma pul 'ci,'a de ouro , 
com no,'e ' ｾ＠ maltada de a 111, I'oga-

se a pessôa que acbou, querendo,.. 
de ler a bondade de leva-Ia no Ir. 
masem de José Ago linho Dellaril, 
que se g,'u li ficuri\ generosamenle. 

F or necimento. 
O conselho do cOI:lprns da eompnnhiade 

aprendiZl's malin heiro receue pn pOsla dos 
gcneros e mais objecto nba i\o a signados 
par.! forncc lI lIcntu d,1 referida companhia 
dnrant e o :-elile ' tro de Janeiro a Junho ､ｾ＠
pro\imo fu turo anno. A ' aber : a ucar bran. 
co , arroz , agua rdente, use ite doce, dHo 
de luz, bncll lh áo, bolacha, cafõ , carne ver
tl e, dlla secc.! , farin ha, feij iio, lenha, man
lciga. mate , ｰｾ ｯ Ｌ＠ ui , toucinho , vinaare 
torcidas, stc.Jrin3s, papel d' hollanda Ｌ､ｩｬｾ＠
almaço, dilO bOI rador , penlla d'aco. cane
(;J , lapis, lacrc, cn lça de pa nno ázul ca
misa de dito, dita de baeta, ca lça de brim 
bl unco , dita de algodão azu l , camisa de 
bl im br;lnco. dila de algodão usul , apa. 
lOS, bonet , farda , gravata, cabo de linho 
linha alca troada, dita de barca, mcrlim , ca: 
dern acs e moitões brunzead u ,a lcatrão , al
l aiada , aguar3z, rola, feze' d'o uro, 0100 
de linhaça . tinta bl"ô lncu preparada, dila pre
ta dita c zarcão; del"cndo er tudo de L " 
qualidade. 

Os ' r' . prOllonen te a prcsen tar-5e-hão 
CO III suas pl upos ta s em car ta fcchada e as 
competentes amo tra , a 10 hora da ma
nhã do dia 1) do pl'oximo fu turo mez de De
sembro , na capitania do porlo. 

ala da e, sõe na Ca pitania do Porto , 
30 de NOI em hro de t 859 . 

lIicardo G reellhalgh 

1.. Teneote. 

Nesta tYll. lia á ven· 
da, mapllas para 18s
peclol'e8 de qual'lei· 
rao. 
)1 XOEL FH. ANC' co DA COSTA 
Ioga a eu de\'edore e ao da finna ､･ｃｾ＠
ta (rmflo & Lconi (úlll liquidurã?) ｣ ｕｊｾＮ＠
contas e tão em atrazo , o obzcqulO de Vir 

,ald al-a até 20 do correu I\) IIlez. 

T) p. Calharincusc de G. A. M. Alclim. 
Largo do Quartcl casa n. 41, - 1859. 

c 
c 
e 
fi 

d 
Ii 

p,\ 

da 

H 
rolo 
ta l 
Não 
!em 

J( 
cizo 
ba tãl 
alug 
de 01 

do di 

Ml 
COrpo 
ｬｲ･ｳｾ＠
de- ., 

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007

