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Pub!ica-sr ~s quinlas-fr,iras e do~in~os. Assigna-so nesta Iyp., onde recebem-se quaesquer artigos, ('scriplos com rleccncia. 
PARTI)) \5 rI~s correIOs terrestres para a Cidade da Laguna e pun tos intermediarios, nos dias 11 e 23. Para a cidade de S. Francisco e pontos 
interrurdwl'los, nos dias t 2 e 26. 

p ~n TE OI/I/leLU. 

EXPEDIE~TE DE ABRIL. 

A' thcsoll raria n, " 31. - Jlandando pagar 
<l Caetano José d'A rillljo a quanlia de 78500 
il l~riln ci"co ~Iil\illlo \ ieira a tle 3S3GU, a 
JO'Hí ~J.II·ia da Cosia a rle23s0ltu, e 11 Anlo
nio ~Ian(;io d" Costa a de 581140, de obJcctos 
forn eci tlo,; para o estaleI' de policia. 

C,omm'lIlICOU-se ao \)1'. chefe de POlieil 
inter ino ('111 resposta ao seo omcio n. 58 de 
11 cio corrent(·, 

Idem n. 132. - Devolven do , assignado, 
o titulo trõ nsrerinrlo a Antonio Rodrigues 
Garcia trez bracas de tOr renos de marinlla 
n,1 rua .\ lIgllsta (lo,la cidaJe • q lIC accumpa· 
nhotl o seo ollieio n. 91 tle 10 UO correnle. 

A ildmini, lrarüo da fa ,cnda PI'OI in t ial n. 
96.- Hemett enU .1 para ,erem proces';illlos os 
docllmentos dus despczas feitas com a matriz 
de I lajühy. 

Idem n. D7 .-)[antlilllllo entrpgar pela col· 
!cctoria de IIdjahy a Bento ~Ialaq\;ias da 
~ill'a. th eso ureiro da cOllll1li,,;~o encarregada 
da obra ti" matriz de liajahy a quantia de 
4U08000 para conlinuação ua obra no cor
rente anl10 finan cei ro. 

Ao tcnent e coronel a~sislenle n- 79-
Mandu nuo assentar praça de "oluntario , no 

CasO de inspecclonildo, ~er julgdtlo capaz 
pdru totlo o sCI'I'i('o. ao BI·lg.1 Leopoldo 
Cassem;lcker. Devenrlo o Ine'1l10 á fJzendJ 
nacionnl a quantia de 45S2!~O , deve S. S. 
mandar de,contar 110 premio de engaja
mento U rcferida qUi,ntia, ql e uClerá rn
tr,lr para a thesoururia. 

Ao agente ria comranhia elo" plQIlNc li 
'-apor -- ~la nc\ ,ln do dor I as;;agcrn p'l r cun
ta do mini-terio du gllcrr3, no primeiro 
'ilpor fJue seguir para a CÔl'l(' , utl major 
do 2. o balalhilo rJ~ Inf,ln:cria Joiio [frall
cisco <lo J i I ramento, 

Cr mmun icolJ-se ao tenente coronel as
siSlente, em rc~po,; ta ao ,eo omeio de hoje. 

Ao DI'. Jo~o JOõé U0 Allul'adc Pinto-
Aecusando a rccrpçào do seo omeio de '27 
de Março com as iurornwr. õ"s qu e lhe fú
ram e\.ii(irlas por allicio de 12 uo mrsmo mez. 

Aos Drs. ~Ianoel do Nascimento FUllseca 
Gah ~o, Frilllcisco Jo,é de Suuza Lopes, 
Manoel da Sih iI Marra, Francisro Honurato 
Cidade, Luiz R,II bom Accioly de RI ittl, c 
Joaquim AlIgu-to do Lillamcnto, accusan
do os seos ollicio::. rJe 20 de Março, 1. c , 
4, Ja e 18 do CO lrl!n\e, com as inrCI'lD.I
ções quc Ihr~ foram exigidas, em omeio tle 
22 de Marro findo. 

Ao,; consules c I ice-consule, nesta provin. 
cia rcm ellendo um excmplar da fulla . que di. 
rigio ú A. L provincia l na abertura de 
sua s ~ssüo Ol'llin;lria cm o 1. o de Marro 
findo. 

MUTILADO 

Aoj. tlo pdZ presidente tl a junta de qua
lificação rio ,otanles da parochia de Imil-
1'11 h Y -- Accusanrlo o seo ol1ieio de t2 do 
mez passudo com a copia da acla e mais 
trabalhus da junta em sua t , "" e 2. '" reu
nião de"le anno. 

Ao capiliio do porlo -- Para fazer eons
tar ti Joaquim José do Espirito Sanlo, pLr 
elle propo'to para admiDi,trador, feitor dos 
serviço~ e guarda dos maleriaes necessarios 
para a obra do farolete da ponla dos nau
fragados, que deve para alli parlir denlro 
destes dez dias. afim de que e (]C principio 
á continuação do rancho para recolhcr os 
ditos materiaes em 1. o de !\Iaio proximo 
futuro , e lo~o que fór possivel, á condução da 
pedra que róI' precisa para os ali~erccs para 
o logar da obra, assim como a areia e bar· 
1'0. Que dC"crá tralar lambem de procurar 
agoa Il? logJr que licar mais perlo do mar
cado p'l l a a constrOCl',1 do farol o rancho 
poderá ser coherlo de palha, ou de tel ba. 
q lIC dCI erá depois sen ir para quarlel dos 
empregados do scn i~o e costeio do farol, 
de'clldo nes te ClSO prover para que para 
aI/i se faça seguir a telha I}uanto antes. 

-- '23 --
A thcsouraria n. 1:i3 -- Uemetlendo Pl

ra ter o cOll\eniente destino os recihos do 
dircctor da colonia D. Fraori,;ca do reci
bil1lcnto tias quantias de 9:21á 550 para 
o emprestimo ao, colonos naufragados , o 
de 4:0008000 para as de;:pe.as da direc-



rão no mez de Março e Abril, qu<, ro
ram-Ihe em ialio pt'la Ih :ouraria por ill
lermetlio de Leopol\lO J 11'1 ini.ll1o Esle\('s. 

Idem D. t 5\ - M.lIlcl.lnllo enlreg,'r ao 
commaodanledo '8110r . Imprralriz, il (IU3n
Ii.l de 9: 1:>05000 para. r elllrl'gllc pur e'
le ao adruioi'lrador doi mela de r"lIdas de 
S. franrbro, que a t'olr<' 'ará ao ,lIn'tlor 
lia lunia D. Francisra j ~l'ndo 3:000 pJ
I'a a' obra. da e Irada, e 6: I:>OS l'ar.1 (l 

eOlpr limo ao ' colono' naufragado~ dJ bJr
CI franc:,;ca. 

Communirou-. ao .Idmini:'lrador da me
za de ren'la-; e a') cOUllllilnd,lIllr do I d

('or pai a ir r~ct'bcr a C)lli1ll1ia ariml. 
Idem n. I:):; -- Communirando-Ihe rara 

o r"zer ron~lar ronlcnienlcmenle qu' com 
0311- d ••• !'Cr'lar"l do C,.lado dl s nego
cios da fazclllla de 11 do cOrrl'nle II)(:'Z. 

lhe Iran-mittio o (!I'crelo de 9 pel ,) '1ual 
foi nom( ado Frallri-co.h e.ra (Ie 'ouza. 
para o lo~~r d ~ admilli"lratlor d 1< capala
zi. ' da alfandef,a ,I~ '1.1 prol mCld. 

Ao agenll' lia romp.lnllla til' paqucle' á 
'apur - !tland,lIlllo dar p'I~"ag~m de c,I:Jdo 
p.1I a POllo A I('gre ~o I~nenle do 6. c ba
lalhão de iof,tnlrria LO.llenço 1~llltio Bur: 
!!ucle da CIma, ua mulher. e UUla cu
nhada, pagando aS coml'dor ia". 

. \0 commandanle d •• conhoncll'il ,.\cIII·a. 
-- <Jandando rl'mt'l r para o \ilp.Jr . 1'11-
'aE'n • que acha lU 1,0 :0 da ror:a: za 
de :anla Cruz, o ColzinlJClro de qu!' Ir,lta 
0 . <'0 ollicio n. 16 de i! I do cor! ellle. 

Ao agenle da companhia de paquete' á 
\ ,'por - Pilra que Mdene ao commandilnle 
1I0lapor doilllllle . ljuc Isa para o R,I
lone a enlendrr->c com o ::-r. tOn~c1be"o 
Joaquim Anlão Fernande Le;,o, lJue a
cha oi bordo do I apor de " uerra • Parilen
se . para I ran~porlar p.1I a o R.o Grande do 
. ui ao dilo ' r. con"elh ilo. e lia comi
lila, no ca'o de 'lU elle o quclra. 

Ao tJrore. -or pubhco clt> pllOlelTa lelra. 
da fi guezia do .Ih)' --llp'pJ'Hlcndo üO 'co 
ollicio de 1 do r(;1 role quanlu á mloni
~a(·ão. flue O pleço de nal, ou meiu real 
mencionado 110 arl igo I, o da ill~lruq'õe' 

2 
impre 53S no • Cruzeiro do ,ui. n, 91. é 
por braça quadrada. 1,10 quer dizer que 
uma braça de frenle com 500 tio fundo, 
por e\COllllo. eU ' la 5UO reI' sen~o de b?J 
(Iudlidade, e ~:>O sendo tle IIlfenor qUOIh
\lati.,: que e" fa \ OI' tl para os que se c,.ltI
bck'Ccrelll na ' colou L, . crcJ,la' pelo gOI'er
no, e Iloio nus OUlro" Itlgille': QUdnlo ao 
P'o[",5ur til' primeiras I~li as, 11111: por aelo 
ua r ulblea 1-" o\lndal tltl :2!1 de Março. 
lem m(ll, os profes,ores uma gralilicarão da 
5. :> parle do ortlell;do. e 'I ' a,sim o do 'uhy 
lei a IIlJIS , Of anuu 7U;IIUO dI' gl'alilicaç.io. 

AO I. o ,ccre\JflO da A. L. plolillc.al-
COUllUalllcaodo-lhe pari' li fn r "rI' enle á 
,.,~cUlbléa, '1ue lendo /c\arJo aO couheci-
11) 'nlu do E\ffi . pre'ltlenle d,. 1-'1'01 lUcia o 
.co ofllclO de 2U do correnle Dlel , respon
deu ' . E:I.. que tl InlClrJIllCIllc illfuntla~a 
a nuucia 'Iue .e diZ Iluda por M,llloel Fer
rtira. de ,e lerem a reelllado no Cuba
IdO 700 a OU IIIdlgenols mansos e mode
rado ' pedmdo le lido ' c rerramentas. A' 
lIl11ilos aonos anle ' ~e 18:;0, apparecl'ram 
<tlga.!> ni! ' cald ils, e na fazenda do coro
nel ~ele-. mo! ' nãu pura petllicm le ' lidos, 
e ~iJJ para roubarem, cOOJU lizeram, as fer
ragen. da' porIa ' e do engenho tle.,e co
ronel, c e"c' me,mo' em Ilum<,ro muilo 
menor de 100 indl\ iduos do e\o m,.scu
/an uo DI 'e nla', '. L\ . . que sUPJlondo nao 
I ~ uo~tla il I ~i n. 1 '~ de 2~ t1'Abril de 
1 i ;j, neDl UUla nece idoltle ha de dar-se 
á pre Iden(' l<l nOI a aulori ' d{'ão plra o d6 -
P .ndlO de que ti ala a Itlnua lei, comquau-
10 e lll~nde elle U1a. · COO\ elllenle aulor.,ar
se a pre iJcllcia a dar COIIIO gratificação a 
quanlla lulada odquell" lei á pe oa que 
ton.eguir f .. zer alde"l e cun ~nar aldea
do ao mello p li' c. · mel es, umüs tlez ra
mil la de indlgenas I.rado' de nos,as 
mallas , rOlllpo.las ao lodo tle :l5 a 
40 ind" lc1uo : dando mai, a prol InCla O 
necc",alÍo:; ahmrnlo por e, '.eis meze . 
Deloh e " c\po,i{'ãO '1U(' acompanhou o d.
lo officio • do c.dadjo Franc. de P aulrcéa 
Marque de Can"lho'. \ 

MUTILADO 

ASSEIBLiA DDA1II1 

Seuão d' A a embltia T.egial4ti". 
daI de Sanla Car/a4rif14 tIO 

allllO lU' 12.' Legialar.,... 

Pun OE,\;CI.\ 00 Sr.. 

Aos 11 dias do mel d'abril de 1859, 
horas da manhã, na ~ala da; sessOes 
bléa, o Sr. pro,itlonlo con\idou aos 
~ccrrlari , c I'ilangllcira, aqoellcs 
o l igar d' 1. o ,c (" tI' o de 2. o ... ~rnl .•• t_ 

a chalUada,acharaõ-~e presenle~ os 
Cllllb., Crll'lho. Narciso. Varella, Siheira 
Di ,,,. Si"eira do S lUla e Eliiou. fallandt 
parliciparaõ lIS Srs. Amaro, Maneio. DUlra 
tlim, M rlill ' , Cacl.lflU o p~dro Silva. e ~ 
os Srs . Caldeira, \'alle. Moreira e Mar.ario 
cún.;cqurocia de naO halcr numero legal' 
pre.idenle declarou naO havcr ses,ão. I 

33.' Sessao d' A ssembléa Legislativa 
villcial de Santa CalharinlJ, 1102,' 

anno ela 12.' Legislalura, 

PnESlDE~CIA DO Sn. Ou, EIRA, 

Aos 12 dias do mCl d'abril dc 11159 pel • 
cmeia hora. da OIanhila • na sala da; sc.st1es 
a,;;emblca. acll1l1du-,o prc,cnlcs 12 Srs 
pulado • fallando o.; Srs. DJlra. Carlano. '·.L ..... 
Mureira . Macario, GIlndim. M~ncill. 
ãll. foi aberla a sessãll, Lida as aClas du 
sôes de 9 c 11, rorãu appruvadas. 

Expedienle. 

Foi lido um olicio do secrelario da nrr.:w. 

cia re~nellcndo a informifrõ" pedidas rela 
,emblea sobre a dilisão da fregue,ia d~ S, 
guc~: A ~lIem fez a ri qubiçau e Ulll1 
laça" d" cldada" Franc de ".lUlicca M ' rques 
Canulhu prdllldn medida, para (,3li lequesie 
ac~mcnlo ali, illdi"enas. As cOlllmi,Sjc3 
da d~ orçamenlo c c;,lhequc,j, 

Fe'l? o conl i e do csl! 111. foi lida a rrd 
do pr"JC lo. que altera os limitcs da frcó . 
r, 110111 Jesul da Pc,cal ia llrava , llue foi 

prulada, 



Bntraocto em p.1;~r.;.;;a 
ltI . que OI'IJI 

para o e .... cWD 
IIDflido. Poslo e .. t. • 

aulorlaa • ..,. ....... 
emp' ebl!llded.,. clt u. 
• um empr.Umo de a:oao, 

II'II"ydo. 
Esgohda a ordem do cna. cIeo.... pII'I .. 

dc13--1.- duculllndo~ ...... 
• si se achar iOlpre8llO--2. li dIIa do pn

lIulorl-a á presldencla a __ ua 
,mll1resllmo /I cnmJlanhl empreheodAdora de 

Ih,'al ro--3." di cussluadlad.do projecto. 
crea uma 011\ 8 frrguesla cumpiltl do ar

ae. cio, Ganchos e Piedllde; e le\anlou-lO a 
ás 12 emcia horas. 

el' A 8semb/tlll 1-cgis/ativa Provin
cial de Santa Catltari/la /10 2.' MI1lO 

da 12.' Legislatura. 

EI\ESIOENCIA DO SR, OLIVEl1\A. 

Aos 13 dias do mez Ii'abril de 1859 na sala 
se,~ÕC,; d~ ~s enlbléa. pela. nnle hora. da 

maohã , Jlrocedenclo-,e ~ ch;lmada • acharão-se 
I •• 'nm''''re~en tcs os senhores d0put.ldos Ol'lcira. 

Mar ,CunhJ, Eliseu, Silv ira Junior . Ar
fnosn, Varella. Amaro, Nardzo u Corlho, c 
nãu C\lmpan'ccllte- os scnhorc$ Dutrd, Caetaoo. 

M'lrrira, G"ndim, Mallci I, Sillcil a Juni
Cair! ira, e Sihcira, o 5n ', pre,identc de

não haver ses ão por falia de numero la-

o CRUZEIRO DO SUL. 
Tendo sido precedido o pre cn te num~lo 
nus o modesto pCI io Iico pelas I igi lanles, 

mn" f\r\·adora.; e sublimadas vi,;tas prc,:cruta
do inculOparavel Argos; em cuj os ccm 

,_p''' v., Jc gato. ou cauda d ~ gr alha com hon
de p.,vão distilla o con lempllraneo loda a 

e vigor de ua superioridade, pericia 
mextria jomalistica, achamo-no;; na im.

ilidade de rei. lar aos nosso alllalelS 
bpnlwolos leitorc' os edifiCdnles sucressos 
semana pro:.ima Onda , cujos sanclos e 

tus e\ ercieios nüo desmc, ecrriio o vene
vel tilulo , qlle a condecora' por quanto 

Ibe ofr~receriamos do nOI'o. 
Itlen liciI pouca fortuna lemos a réspeito 
actos da Assemblea Prol'Íllcial. e de ou
objcctos intere. san lc' , como são ~s no

I quc ullimarneulo no, chega rao da 
le o (\a Provin("Í.I de São Pedro. 

Limitar-nos-hemos pois, por hoje, em 
a li ITcira c l'usta critica. a con 'iderar c . 

tamen le os ultimos 1lI0Vl1nentos e os-
mais nolaveis deste bello lJavão 

nador, que tanlo c tantos pensa olfus-
com seus olhos magnelico • . 

Vejamos esle n. ú32 de terça fCl~·a. , 
l' rim ei ro se encontra aqui um al'tlgulto 
fundo em que a digna ReJacção roman

a cu modo a sessão da Assembléa de 
desto mez. 

Acha- e recheiada com aquolla graça 
iça e em sal de uma cerla ironia ma· 

que ninguem de conbeco já, pois in
,lzIneute e roproduz constante nesse pc-

I' 

I 
jecto de 
ulgida .,.Ia illlllltadu .01011 P .... 
sldeDcia. de que já rui ...... 'radl eabll
menle a opportunidacle e , iodi plDllvel 
Dece&lid.de. por um dGI J6 dlgoos eoI
laboradores, perde o 1Ieler/lftO m~tre a ua 
polvora .acca , .urda com I e"Pccio~a pre
lenção dI! Ilue um mililar Dão IJÓIle ler ur
licieoles fundos para IRes iDllr, relações. 
que na ~Uil linguagem my.teriosa quah
lica de eAplicaçõe' á um jurbcon' ul to. ão 
é por cerlo o projtclO obrig ,Iorio para a 
Assembléa, e ~1'lldo apeoa a oppirllão de 
um ou pOllC,lS de scus .\lcmbl os, bem se ve 
llue !OQlIlente sene de occ,lsiflO par a base 
dJ di cus,flo e VOlilÇão, pelas quac rece
berá de todo o corpO a pcrfeiçào , que pos
a f,llIar-lhe por nao ser olTcrecido por um 

jurisconsulto, e 5im pl~ um militar! con
cedida que fo 'c a ' ua lucompctenclu .. ' . 
mas acra~o a sciencia se acha 105epJI'<II el 
dos titulo' lilterario , ou pode-se adquir ir 
com allençã'l e applicação em qualquer es
lado e condice ão da vidtl ? ...... 

Perdemos ta"'ez o no so precioso lem, o 
em receber ao serio e S3S palavras solla ao 
\'ento. '1ue não pa~são de pilheria ou jovia-
lidade pOl' dellwis illg~nua.... _ 

Dei \emo pois o ponto; mdS n~o o .faç~· 
mos mui presto, porque a perda nao e .tao 
consieleruvel coma se potlel la suppor, 11510 

que elucidamos cousa inleressantes.. _ 
A qualilicação de versado en.l /egls/aça!!' 

que acinle se atira a um noS o jOlem ~atn
cio I que tem merecido muilaSsympatbla~ na 
prol'incia por ua applicaç~o consclenclo a 
á intelligencia, e aO cumprImento (\e todos 
os deveres de bom cidadão o de bom empre
gado e repre entante é immol ila em. sua. re
voltante generalidade ironica , e_maIs all.ld.a 
na eS)lecialillade de remuneruçoes lOunlCI
paes, pois que se Irata de um ramo .de ser
viço de que ja foi proO ' ional, o que Impo! la 
conhecimento' espcciaes • segundo ti pro]lna 
oppi1licío do Sr. I igilante Argo ? 4uO POl!
('aS linhas fi cima compe:ente so julga o nu
I1tar para dizer de cI'oluções. a 'a lto;;, ble
chas &. lornando-se assim a poucos pussos, 
COlltradictorio. 

A i1l88 s ecrit i' histoire,' --
Sufficiells palea. • , . . . • . , . . 
PaSl'emos de love a nota\'el coillcidtmcia 

que o não Utle! licioso veterano reulle como 
um grande achadO de Ii anscendente desco
berta, de que parece querer alcal~çar ~s 
honra com ar triumphanle de pal'ao nao 
gralha. 

Lembramos ler ouvido mil I'eze em nos-
õa c cola de primeiras lelras <i..ue,as c~u as 
sanctas e dil'inas nflo comporlao jamal~ as 
zomharias 011 grllça humanas, nem alOda 
indireclamonte, porquo lodo o menoscabo 

• 
erdIdeIro de ,ja 

dlpldlde lralllCelldea .. ' , e ~ .. li-
bllme e flCro objflelo: bem o prova o li' 
de "mola conrerido aos donativos e 00'.
tas; que se Ibe dA por \ o:uollria cLDtribui
rão, lI'conbeceodo-se lStIim, e remedian
do-se com ju liça a oecl' idade em que fslão 
os scu~ membros de obzislir, e de ubzislir 
dc('enlpmeole, para o que é preciso meios, 
IluC elel'6 mInislrar a sociedade el" lodas as 
occa,iões opporlunas, quer directa quer 
iudireclamentc. ' 

Nas noticias dos vapores da corle ,em a 
pilhei ia do:nolo presidenle allcmão. grarola 
esta, ou escarneo indigno. que propria 50 
parece de um ,elho cabo de esquadra. e não 
110S múrece mais do que um nobre de 'pre
ZO, depois de leve reparo; não as im as 
odio as iMilluações de'se prolotypo dos jor
naldas , lançada a esmo e maliciosamente 
,0IJr~ os Ilumero os amigos e juslos aprecia
dores do inronle~lal el merilo de . Exc. o 
Sr. pre idenle da provincia. aos lJuae o 
homem incomparavei denomina inru Ida
dllOlenie de prolegidos, como e o digno pre
tor não rosse semI re cuidado. a e igualmen
le. sem alfeiçõcs nem preferencia censura
I eis, e em exclusõe do me mo jaez I o 
proteclor de lodo os cidadão ; e aos quaes 
empresta ingralidão e dei rações phanlas
tica". 

Os am igos e apreciadores de S. Exc, o 
Sr. Coulinho, como hom administrador e 
zrlll o cbefeda 111'0\ incia, tl como rarlicular, 
conlinuão e continuarão sempre firmes na' 
suas convicções e per uações, pois ja tem 
ha muitos annos O go to de conhecer a f:lIl
do aquelle nobre e benemerilo cidddiio I di
!(no por lodos os respeilos de nossas simpa
thias, e, lima e gratidão. 

Seu im~()rt8nles e numerosos erviços a 
prol incia ão incontcslal"ci e incontestados: 
haju ,·isla. alem de outros escriplo publi
cado;, fi luminosa resposta ao arligo do Ar
gos intitulado - De barmonia eolre o pre
sidente e a a"embléa--. 

MISGELLANIA. 

o SALTEADOR GENEROSO. 

m ,alleador que se linha rrito Icmil"el 
lia Corsega I e lJue ha\ia inutilizado todas 
as per cgui<:õe da ju tir'a, foi prcso final
menle e confiado fi viITilancia de um solda
do ; m~s tendo achado ~leio d.e illudillo, r('~ 
cuperou com a fuga a sua hbenlad~, c fOI 
I efuaiar·se em um reliro de ·conhecldo. O 
com~13ndanle accusa a negligencia do solda-



do, fa-Io prOCe:i5ar e he sentenceado fi mor
te _ O alleatlor _ oUI'indo e'la noticia, aban
dona lorro o sen asylo, e som demora "ai 
ler com o rommanlianlc, dizendo- lhe, que 
ello podi~ enlrep;ar-Ibc o prisioneiro que li
nha fugido_ Este, impacienle, pergunla on
de .c acha, e elle: Aqui e:'lá diante do I ÓS, 
eu ou o prisioneiro que para ('I"ilar a Illorte 
haria in.cnlado fu"ir; IllJ ' nunca poderl'i 
consenlir que um inllcenle morra em meu 
lugar. O command,lIltC urprehentliuo. c\.
clamou: homem p;0nero,o, não Illorrerús , 
e o soldado ser:\ iUlllll'di,llameolt' poslo em 
liberdade: mas f'uilla lu aglifil em colher o 
fi uclo da tua genero,id,lfle com uma nwlhor 
conuucla: lu nasce.le pJra sor um homem 
ue bem. 

o YE:\.\L C:\GA.\ADO. 

Luiz \.1. ;:('ndo ainda Delphim ia ,\Igumas 
'eze- com('r frnl.\ a casa dtl um campouez. 
Quando sublí> ao thlQno o c,lmpllnez lhe 
lrou\.e um nabo de um tamanho e.\lr,lOrdi
nario. O rei ilcceilou com prazer o seu \lre
.enle, e mandou-Ibe pngar mil escudos. 
LDI rico propriel,\rio inf rm~do de;:la li be-. 
ral idade, Ii:,onp;roll-se qUJ dando rlle ao rei 
um bonito ca, alio, receberia em prop 'rção 
uma omma a, ullaua. Cl,m dfdlo ~ \ l'Clllou 
o seu projecto , e apre<enl.ando-o a elrei., 
este Ih fez "rande,; doglo~ delle . Ul'pOIS 
mandando \"Í~ o nabo, lhe di"e: r.is ~(rr i 
um nal> qu no seu genero he Olrlis bonito 
<;uc v '''~'o c:n alio, cu "os faço delle um 
pre5enle. 

Despedida . 
Yai Mach~ t1o rrinha ,ida meu encanlo . 
Amar<i c- ,en" ~n 1101JO- ca~;illh, , 
Corai. sede feliz, poi- pergan inh ' 
fião preti,a quem e,ILda belu con;prehendc lanlo 

. desejo ~achiJdn alX'n~ ado , 
(ue \"tlles a~ui feliz em lOUCO l"pa~o. 
Poi le c,pero c( mo an,igo. cujo laço 
I'crlClldt' da amizade ler guardado. 

"em roeo amigo aLr çar-II e, 
Adeo ale um dia (IJeo querido. 
/.Iue 'olles aqui p'ra con'owr-me. 

leo amigo ale morrer, 
incem amigo (\~s\elallo, 

Ico lodo; lmfilU o pódes crer_ 

Dc,lmo 17 de Ahril de 1859. 

s. José. 
Tenho deis.do amigos 
M'lito b. as amizade,. 
~la n[,nca 'oIr, i a-'im 
Taõ p~no a ,amJduls. 

f.omo oITro da;: fllic d, ixo 
,'Iaquella b<!lIa tidildp, 
De . Jr é 3 quPOl I"'~O 
Que lhe dó felicidade. 

E q e um dia pO<_3 cu 
l er n ::o,lo rle abra~3r, 
,\ Il~rro, c :;(\ irr 
(11M d~ por ali ['d,sar. 

& 
E lambem ao r. D~ \it! 
A quem grato eu scr,'i 
E sua bundades cUllli"o 
Oh I j',mais esquecerei. 

O nrgncianle desla praça .losé Uonifacio 
Caldeira llo Andrada dCIl'ndo brel'emente , . 
retirar-se parn a c(\rle do Hio de J anelroOl~-
de 1"L'cenlimenle:;e c,lahl'll'ceo com nCi:\0clo 
de fazend.l, roga ao- SI'IIS uel'<,t!ores cujos 
prazos c.lão Icncitlos, e ,lOS quacs ja lem 
mandadO suas conlas h.ljão de as pagar anles 
de sua relil arla, por assim ron, ir el ilur tlu
l'itl ,l'que possüo úc(orrer COIU o procu rador 
lJue ficar encarregauo dt's:'as cohranças, com 
as quaes 10rl\Jo-se tIl,li, dll1icil a soluçllo de 
laes dUI idas. 

Atellcão! , 

J' oiÍo r!f[ Co.ç(f[ Mello e eu filho .João da 
COSI" Mello .TI/Ilic)' , fazem scienle a esla 
Praca que no di,\ 28 lIo Fevereil o do corren
le al1no, di::,soll'crão a Sociedade quo ti
nhão noeslahelecimen lo de I.oja de Fasell
das á Ru~ do Princi pe 11. 50 que gyr<lva 
sob a firma de ll e[Jo & Filho. ficando d'ora 
em diante perlpnccnuua JulÍoda Costa Mel
lo J ullio/- . lodo o aclil o do referido eslabe
lecimenlO, a--iOl: como a seu cargo e inleira 
rcsponsauelidade fica lodo o \la. ,;ivo. 3--2 

~1 Loja da n la do PI'ilJci!)e n, 52. 

BARAr- "ILfIO 
r ende-~e , alem de Fa<endas de Lei T n

glczas e Francezas, Cdfleiras de ultimo 
go- IO, Leroy Francpz de 3 qualidades, 1 'a fé 
d' Aral;ia peitoral, Pastilhas para lomhril(as, 
Xarope ~abap:lrilha _ Babamo llons , Tri
('opllel OU5 pJ 1"1 os Ca hell05, Sa bonetes A mc
rica nos, :\oz de Galba. Goma -a rahia, Pedra 
hUIIle-, clarra de linho & &. Tudo por mo
lade de~eu preco pouco mais ou menos. 3-2 

xa Loja da na do PI'incipe n. 52 

VENDE-SE 
Limas para callos 

2$000 REIS C_\.D.\. l M.\.. 3$000 REI O PAR 

A1TEST~DO 
Do E\m. '1'. Con elheiro Dr. Jouqnim Vi

cenle Torres Jlomen -,ommcllIlJdor da Or
dem ue Chri,lo c medico da Casa Imperial. 

• EII' abJÍ\o a ~Ignorlo al\('slo fJUO • 80f-

rrcndo de Cu 1I0s , fiquei conlplc'lanle • • 
rado, se rvindo-me das \im.as 
Snr. Pedro Mourlhé. RIO, 
de 1858. 3--1 

Jllquim Viccnte TOI'res ""_ 

I"nucio ,José Peroira, morador na 
" I . PalIOU "ende o seu eslabe eClmenlo 

cheira: ou os cava llos cada um do perei. 

~IOVnIENTO DO PORTO. 

En I rada no dia 22. 
Rio de Jalleiro. 36 horas n por P 

za de Soinville de que,J com ma ndante o 
tenenl e Correa de Bri lo. Cond uz pas,SU~;ell1 
e malla. 

--23--
Rio de Janeiro, pelos porto:, do su 

por Imlleralriz tle q~e ó com ma ndante 
priano Franci5co de Quadros. Conduz 
sageiros e mallas, 

Stlhidas a 23. 
Pnfa o Rio de Janeiro--PaLacho nde l'JU". 

nrginia ue do 183 tonelada mes lre Anto
nio Feroandcs da Si ll'a-- eqnip. 9 pessoas, 
carga generos do paiz. 

Bahia _o. brigne escuna nacional Jose:nna .. 
de 126 lon. mestro João J o~é da SiI ' 
P orto-Alegre-- equipo 9 pessoas. carga f 
neros do paiz. 

Pernam buco com escillla pelo H ia de 
neiro e n Ihia -- palacbo nacional 
de 299 toneladas, mesll e , Jaquir.1 jü 
Reis -- equipo 11 pessoas, carga generGs 
paiz. 

Monte-video pelo Rio Grando -- V31* 
I?rin( :ez ~\ de Joinl'i1e, cOlllmaadanle 0 1. Q 

lenente Brito. Conduz passageiros 
Enlrada a 24. 

fiahia --18 dias biale nacional Li ndo AI~ 
frcdo dc 165 toneladas, meslro Francisct 
José.de Sonza,equip. 3 pes:,oas,cHga laslro. 

lllo de Janeiro --70 horas Val)o r de guer· 
ra Reci fo, commandanlo o 1. o lenen te Oti· 
I"ei ra. 

Sahida a 211. 
Hio de Janciro -- hialo naciona l Ca m~ 

pião da Bebera de :i2 toneladas, me tre Vi~ 
cenle da Silva Sanlos, equipo 5 pessoas, caro 
ga ~enero do pa iz. 

Hio de ,Janeiro pelo," portos do Sul vapor 
Imprralriz, rommanlo Cypriano FrancisCO 
de Quadros, não conduz pils~agriros. 

Enlrada ti 25 
Rio ele Janeiro -- fi dias d~ viagem o bri~ I 

gue nacion.tl Gratid:io, meslre Mancio Soa· 
res de Noronha, e(luip . 9 pcs oas,carga mero 
radorla. 

-
S\"l1ll,\R\O nos At:CTORES DOS ~. ti 10~ E 110 

Pergunl~s 
Ainda outros olhos (?) 
Sonelo P. · J. G. d'Oliveira e P. 
Repertorio economico Dr. E. L. de M. 
AJS lagri mas : 

T~Jl. Calharincn.e de G. A. M. Avelim. 
Largo do Ijuarlel ca a n. 41,- 185V. 
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