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Joaquim José de Souza Corcoroca, CII

enrregado de medie tlS das ICrras publicas 
lIesla pr'ov incia, PCrlll um l1l ez de ｬｩ｣･ｬｬｾ｡＠ P I
ra ir à prol'incia do Sul--Pas ' -se-lhe, sem 
\'cnc i men los. 

José Furlado do Santiago, propondo com
prar duse nlas e trinla braçal1' ､ｾ＠ tcnus de 
frente com oito cenlas de f dos na IIOva 

descoberla, d istricto da F o Tijucas
gralldc-- Ao Sr delcgndo rias erras publi
cas, par,. "erificar a medic<io. 

--- j--

Ernes to da Silva Paranhos, gual'lla na
cional do balalhão de arlilheria , perle des
pensa do serl'ico ale a reuni:'to 00 con elho 
de qualifiçaç;io' -- A visla do attcslndo de 
lUoleslia, e inrormação dos respectÍl'os oom
mnnnanles, concedo, não a rlespensa que 
solli ci ta, mas licença por dous meses para 
seo tratamento. 

--29--
Lauriana Maria da ｅｬｬ｣｡ｲｮ｡ ｾ ｯ＠ pmle li-

cença para vcnuer uma morada de caza e el e
fl t'ada em 8 hracas de terreno de marinhas 
álcUl rio estreilo ｾＭ Fura·se a lransrerm;ia. 

ｅｘｊｬ ｾ･ｬｩ｣ｬｬ ｬ｣＠ tio oulubro. 

l. c 

Fúrlt\l13lo José Dias, capil:io 00 hala
Ihfto do deposilo ler.do ele rc, tituir á Ihc
zuuraria a quautia tio 52 '800 reis, pede 
que a ditd re,lituiç:ão seja feila pela qllinla 
parte do seu solllo--Oc[erido em ollicio Ú 
Ihczourarid. 

-
LlT'I'ERA l'URA 

() proJlgeíte ｣ｭｾ＠ I\HIU('lt1' t'''' :lU('trr;", a 
HI)ule son Ch 'll' ｰｏｬｬ､ｲ ｾ ｵｸ＠ su r leu!'..; ､Ｈ［Ｇ｢ｲＱｳｾＱＧ＠
ｾ ｨ ｡ｾ＠ I'ãmc, int'lcccsslble au>.. tois d,' la m .ltll!rC 
ConliJent(' du t:lel, se sUf\' il toute rnUrre i 
Sr s chrl"'-d'reu'lrr, ｾＱＮｲ､｣ｳ＠ par um som mcnrilleu , 
HapIlrot:hcnt la dititance et urs temps cl dcs lI('u'\ , 
Embl'ussenl l'unI\'crs, ('t, sans peul' de Ilaufragc,:" 
Vogu('nt mdépendants SUl' l'océan dcs ｻｪｧ｣ｾＮ＠

( A .• Siguan. Epilrc slIr la décou\ct'to de 
I'mprinlel·,c-l t 29 .) 

Grande Genio da chili.ação, Mai \eneranda de 
ludo quanlo os sccu los coulemplJo de grautlioso 

e sublime, \Ol illuslre das mais robo las inlclli
"eneias, eu le saúdo respeiloso, c cheio de assomo 
bro! .. . O leu dominio é o Uuiverso! lens lel1 
lhrono ｲｵｬｩｬｾｮｬ｣＠ ｰｬ｡ｮｬｾＬｬｯ＠ no pincaro do Sinai, c, 
semelhanle á \ Ol do Deos. moves á vonlade os 
povos e os mais \'alenles cxerdlos!. .. O leu es
lantlarle cobro a superlicie da lerra ; as e'padas 
do; mais denodados guerreiros suslcnlão o leu 
imperio. O leu altar lem sido regado com o mo
Ihor e mais generoso sangue da humanidade! .. . 
os poelas de maior ｦｯｲｾｾ＠ lrrn decanlado o leu 
glorioso nome, e magnanirna le\'aslC os seus á 
posleridade mais rem"la - sem li a sua passa
gem na lerra lcria sidu silencio.a ... hoje lodos 
ignorariiio a cxislencia de ses alhlelas da chili
sacão e da . ciencia I ... (I mesmo lumulo leria en
\ohido seus cadaveres, seus lraball.hls, suas fa
digas ! O. Vullaire, os Rousseau. os Chaleau
blÍand aule li se pru,lrárão com reli-
"ldad,. -

mtIIIe , ＺＮ［］ｾ＠

ra" ) 'I ｾｲｾｬｮｾｉＧｾｶｴｬｾＬＧｾＮｾＮｲＺｦＡｾＺ］ＺＺｉｉｉｉＮ Ｇ＠
poderosos, a oligarcllia mai. orgoiiJ" d, a ocllte
cracia mais lurbulenla temem luas iras! tudo, 
ludo emlim se cun a ao leu potler incollimensu
ra\'el ! os \ ullos mais eminenles. mais afamad03 
desapparccem a lua \isla! Os erro, o Hanni
bal c lI, Alexandre forão lous precursores e pre
pararão a \ asUdão de leu imperio! ... O filho 
prcdileclo, mas ingralo das revoluções , foi leu 
cll li.,sario! ... cahiu do pedestal que lu para ellc 
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111\ ias erigido. porque Ibconl:cc(,1I o INI pre
ccito, (l Irque allcnlnu Cllnlra a lua in l iolabilid,l
de! louu' c,-c. melco,...; sc cullsumirilU (lara lua 
vanlagem ｰｾｲ｡＠ llla gr;lr.de-a ! ... o, seu, laborc', 
u, ' cu, esrorço,. 05 ,;eu. cITeilll' le rcrlentião ! ... 
lIujr c,'cs hercc, ulIrmcOl o ,omnl) dd mo, le. 
rn ' uhiJos cm sa.l- Icsle. marl'i C', ､･ｳ｣ｾｮ｣￣ｯ＠
dJS propri,IS r.lr,lcl,a.; , qur. cm ｓｬｬｾ＠ carrei ra lõr
menll»a. ClIbrirão a lerra uc hor ror c dcsulucão ; 
lu, rf H'm. ,linda ｣ｾｩﾷｬ･ＬＮ＠ rxi,;liriJ, sempre, ·pur. 
que es elernil! ... p"rquc cs o lhaurualurgo. e5 o 
I'rlldigio, es o luzeiro da ｲ ｲ ｣｡ｾ［ｬｯ＠ ; cs mui, ainda, 
cs a lilha bem ｾｭｯ､｡＠ d" ,\ 1111<) c do Oiurga ! .. . 
quasi ,iUlilbarlc ｾ＠ leu rai !! "crn.ille. lIlir; cu
lo,a ｓｾ｢Ｎ＠ rar.a d" Cr.ilc >I'. que drr,ois de nJc 
ha'cr presl. do ao!e li, 'al!lu a grande sumura 
dc lell primeiro rpI"II,J". dilql.cllc lJuc cmpre
gou os mclhores c m<li bdlosui",dc>ua l ida n·l 
｡､Ｂｲ｡ｾ￣ｯ＠ ele le:! nonJC.qu' com pasmosa I aril'n
cia. rdmiral('l l'Crse'cr,lloça p" parnu o or"aó 
suLlirnado de Ｑ ｴＺＧｉ ｾ＠ CI ｮｾ＠ ,i la, f I1 fila- Cf mo a ila
morl. liúade! Gullrmblrg! Gullenbcrg!<i 1'"; 
ｉ ｲｲｩｬｬ ｡ ｴｬｾ＠ !teje ercara (I \lUO bU,lo I'c' crClllc . 
qmiuI3 H'US m:is prcti, ' Ih inrce"", slbre ' "S<O 

lumuln: r'l ar:!c r"r sol rc lllc 11< >"ws nõrrs 
lUai ' odul irera- : cn\e'::a rm ' os-o b ｲｾｯ＠ o pha
rui da IJunJaoidauc; balbocia (I 1("0 nl lIle com 
' oz cnlrerorlada por doid s ,1 Juro- , I hallla-,os 
scu r rolrclor. seu bellJfeilur, 'cu rrgenOl ndtr, 
ｳｾｵ＠ grande h"mcm! 0'0<0 nau,ulco é rnlre 
lodos u ｭｾｩＬ＠ duradouro, f.,i ClOSirt.i!lu na illlel 
ligencia. na mcn ,uria dos hOlllcn;;. Gllllcmbprg, 
muilu .oITreslps; ff'_:CS ｲｴｲＭ･ｧｾｩ､ｯ＠ ror atludlcs 
mesmo< aquelll bencfitia,lc'. cllja "ranuez.l pre
I arafeÍ> cum lanta r'l(liga,lali las (Iorc,,!uunca !:u
Dl:ece les uma só da- dllcuras, da, rorieias da 
fida! dcsesles ao IU1"ulo I rga!lll pelu ilulndu
DO, pela ingralidã I dus h(:mrn- !! CUll> ulai-lo-. 
lal c a sorle!lo grandcs horuln-! ... c a ex r·i.l
rão que o de,lino imll"z subre (s ;erc ' pri \ ｩｉＮＧｾｩｊＧ＠
li" : pJrll "'l'r gl«1 Ol. " .... UI) IC :"'(1\1 .. ,_ ..... ;;;. , 

nidade 00 aliar d., Gloria. hlilliade,;, Ari,liue,;. 
Tllemi I, ·cle , e muito oul" , '0. os com· 
raoheiros de agora nJ ccle lial man,ão. como o 
ｦｵｲｾｯ＠ de lide ede iorelitidades na tcrra , Ir con· 
IJrJo lallez ainda cum pl'zar "" ｰＢｲｳ｣Ｂｵｩ ｾ｣ ｳ＠
c1aqucllc' que elles conduzirão a ｾｉ｡ｲ｡ｨｯｮ＠ e a 
alarnina ! .. . Hoje. porem. vos ｡｣ｨ｡ｾ Ｇ＠ bem 

compros2do de 10 <as ' igilias; '05'1), filhos 
'o são gralo>, c rrclIr.lw(·hlus; ｣ｯｬｬｵ｣ｾｲ￣ｯﾷｶｵＬ＠

no Paolheon da i ilml I rla liudc!e, a ｰｾｲ＠ 113 maio
res ccleLridadcs de lodu· I'S secu/o.; grar.de nJ-

(l 'ero tio eid.l\lc; tlispularJo en lr.1 si a honra de 
l OS ler dauu o na cimen lo; lodos cunão sua 
rronle no prorerir - Gu ILcmberge ! I'ermilli. 
pai Icnerandn da impren a, que \'os invuque na 
occa,ião sulclll ne CIl1 que um outro lulador en
cela sua cspinho,a ca rreira; ｾ｣ ､ ｯ＠ aus picioso á 
bril han le au rora d'c, lo I'h aclonle. que circum
dado !las rec"rdaCÔC3 mais lranscedenles. o do 
ludo quan lo es lc " a; lo imperio lem de gran· 
di'l>O, dardl'ja cu rulgo rcs da pa lria el os An
rlrad .. s, da trrra do \ mazonas, bem :í I'isla do 
)'1 iranga. e d,,' IUlllulo; de ｾｳ ｵ ｳ＠ ｲ ｡ ｭｩ ｾ･ ｲ｡､ ｯ ｳ＠

ralriarrhas. Elle CSirca sua In rera chcio de lid a. 
de " Íl3. e de c"pcriwça. Guiai-o pela mão por 
cnlre ｡ｾ＠ procel'a., qlie por Irnlura lcra ele alra 
\cs;:al' cm >ua marell,); indicai- lhe o melhor 
meio tlu Iriumphil r dai inumuas difficuld.Jde, 
q'lc . r Ihc :lnlcpuzerrm ; mrclcra i <lia' oz. mes
IIlO Da Ic.d,ulc. alim de quc 'I'Ja 111'1 011\ ida pela 
ri Iria cll m allrllçoiu C ｾｉｔ｣ｲｬｦｬＮ＠ p' h c a ella q'!O so 
dt'(Ii!:" li "uladll; sllslcnlili·o com , assa pala\l'a 
I igllro a no IIH)I1lCll lo ti " ,CJ abdtilllcnlo; dai
Ihr de con,elho qlle caminhe com lalor, scm des
'Iar-sc 1!lIla '0 lill ha du e'lmplel,ealn de sua 
mi,soio; quc ｮｾｯ＠ dcsaoime n I de,en \'o, il mcnlo 
de ,ru progra 'l,ma, nrm 'afilie semprc que for 
prcri-o ,cr r.!tle - o /tc·il"r IlrS;ai occasiõcs é 
pcrdrr-.c !'rm rernrdio; diz. i-l he qne o \'Íl cr ó 
lrabalh:tr. C qlle rs palalra" de Gualmllzin re
!'r('s, n!;lo a Iltdduc. Em qualilflil mim. vos de 
,f ju (l rOIUfO 111;11; 1''''JlI itiu,1I c lambem \'os sau 
elo-()' J'TOIIO'RO'! - S"nlu, 10 de "goslo 
du !tiS9. 

a .. 

C. N. P. 

URlED.\DE. 
_. _._--_ ._--

A CH[VA E O-nOll TE lIPO. 

( Conlinuação do o. 1S t ) 

« O Sr. lIJirbJul1 C UI11 homcm de 50 annos 
plllCII llIai; ou mcnos. Telllum aspeclo de ｢ ｏ ｄ ｾ＠
u,)(le. rranqucza e hone lidade dI] quc cu descon
lio. A .ati,rilçilO que brilha cm ｳ ｾ ｵｳ＠ olhos. quan
do rntro no ,lU gdbincle, poui.1 muitu belll ser a 
alrgria 1.1" ligre, qUJ IC S'1il prc,a ir lancar-se-
Ibe oas 1(,,, r"5. . 

«Deeluro, Clll Uol 10m eolerico, a causa da 
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minha I isila; as ｲｬＧￍ ｾｵ ･ｳ＠ do Sr . Mirbaull ...... _, 
rão do a I,''' ria. 

li -Ah"l Scuhor, que feliz inspiração Ief8. 
como cu esluu pc,a roso de ler dcixado ｊｬｾ＠ .. 
oir a s u respcilo ! Enlrcgar seus ｮｾｧｯ｣ｩｯｳ＠ I 
a IVtlgad!I, é prl' parar grandes dc"goSloq •. O .. 
nh l' r lem rJsiio ; no; ambos, em uma unlca 
C,lIl re reocia . adianla ro mO-fl OS mai, para uma 
SlIluciio salisr" loria . do que os mais honeslos 
ad, o'''ados o nilll ra ria com liolo audiencias. 

" Sob a Ira Idade desle discur-o, onlro\ia uma 
prorunda a, llIcia ; m il S cu n30 sou dil qllelll'!l quo 
' o ､｣ ｩ ｸｾｯ＠ engud:l r ('1I11l pU ),'lI'as • c IIII' U ad"er
s;trio Ir r:i ncca:,ião de cx pcrimcnlar-se cu sei ou 
nãll j"gtr com 13 nlagenJ. 

"Eu alllonlôo . elll Icrll10s ul'cisil'os. a longa 
scric dr. prolils quc me parecc lll dt' l rr eslabele, 
cer sU IJCrabllodanlenlt'nlO o mcu dircito. li Sr. 
ｍ ｩ ｲ ｢ｾｬｴｬ ｬ＠ c,cllla- II1 U ＮｾＰ Ｑ ＱＱ＠ allenção cOllslanlo, o 
qu ando cu ler mino , clle lli llla a palalra CODl um 
modo "rr<llcl. 

" - As slIas razõcs. senhor, silo as de um 
homcm pcr rcitamcnle clJn'encidu, c aCcrescco a· 
rt'Í qur r ll as lil"rão imprcssão em meu esplrilu. 
Comlud,) lenha a bontlude . anles ele exigir uma 
respos la , de II1C perlll illir (I"e ell cxan,ine os 
ml'U" litulos. dos quacs . cu u conresso. não le, 
nho um conhecimcnlo suflicienlcrnen Ic prorundo. 

« Des le meio dil"ltll'io eu lira a con:,equcn
cia do quc clle so sen lia vcnl'Ído, e quo fl"cr ga· 
nha r IcUlpo pa ra ruc armar algulII laço. Não pu
de dei xar de acquicscer ao scu redido • mas lico 
prc'cllido. 

« O Sr. ｾｬｩ ｲ ｢ ｡ｬｬｬ ｬ＠ pl'oscguill : 
« - Os lilul os qlle 11,)\ 0 consu llar. ｣ｳｬｾｦＩ＠ rIU 

5 ..... l' m ｣｡ｳ ｡Ａｬ ｾ＠ meu adl'ngado . Vali manda-LIII 
busca r 1'01' meu criado. "lu nos atrazará um I1 
pouco. e por i.so sinl ll Irr que lhe ca usar um 
novo incllmmodo. Eis-aqui O quc llie prop IOho: 
ｲＬｾﾷ＠ 11m , Ｎｊ｜ＮＮｊＮｬＡ｡ｾＮＮｄＮ｡Ｎ｡ｲ･ ｩｬ ｾ ｲ＠ uUla ho. 
pllalídailc que- u lhe onereco com loda a rran
qucza; alé amanhã o ,enllOr seril unicamcolo 
IIICU hos ped', não ha lerá en lre nó; ｱｵ ｯ ｾｬ￣ｯ＠ nl
gUUla sobre laes negocios. Au romper do dia 
a presenlar· me-bei no seu quarlo com os meu 
litu los. cOlllpa ra- los- hcmos com os seus. 010-
fi m lornar-uos- hemos pnrlcs ad \'ersas ; mas 
II ho a, ･ｳ ｰ ･ｲ｡ｮｾ＠ que não seri, por muito 10m 

« Eu rCCllSII, o Sr . Mil' baull in-islo. Eu cedl.do 
cmlilll persuadido que lOUJS a- socJu cçõe. I 
ser pos las em pra lica para adurmecerem a 
nha prllucncia e cnfraq uecer a minha energia 
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1113S ｢ｾｭ＠ nIOI 
inimigo. 

«No 11m de 
IIõllenleoU a -
u um pa leio 
une as planlal ｾｾｾ｟＠
do. planlado, • 
1l1C 8111. Ab I mil 
lhe fi orgulbo 00Il 
ｾｩＢｬｬｩｦｩ｣｡Ｚ＠ «Teobo 
• "n:in diler que lode ｟ｾｉＮＬ＠
• sinlo o conLra.rio. -

«Sou conduzido pele 
grelr .. " lJuc alrgrell I 

« Figure-se UIII banro de m .. 1IIGI'O • 
ela de uma grula Ｇ･｣｢ｾ､｡＠ por 111 ... , mia_ 
e cutlcços. s"brc e le banco lIR1a jllteo a. .. 
Ihro na mão. c crguoado 8 ｾｩｬｩｌ｡＠ 110 ruido qae 
lazinmos. 

« Esla donzella linha oIbos negros e uma "'I 
deslumbranle de frese ara , duas ordens de IICI'O
la, por t1cnlrs. OIS llIà')s fi, 11111 de 'cnbo corrc
rln c um pó .cductllr ; lIIas dizentlo i-lo, ru não 
raeu 1O,lis do que fazer o retrato c .fIImulO de unta 
mitllitlão de mulheres formosas: esta era muito 
sup 'rior. 

« Accrescellte·sc a i·to que 3S nu'cnq ｾｯ＠ Ii
ohão di"ipado. que o sfll dardcjala seus brilhan· 
te, r. ins. e que cu ,ell'ia-mc ｊｬｾｮ･ｴｲ｡､ｬｬ＠ d" um 
calur Ｌｩｾｩｦｩ｣｡ｮｴ･Ｎ＠

« Can:oiro'. vaso" alameda . rel\'a. nore'· 
arbustus. nada ,'i, cu juro, natla I i senão o quo 
ron,tituia o alegrele uo Sr. Mirbaull, I'or is," 
exclamci pllNlido do m1is intenso clilhusia,mo: 

« -Uh I tlclir.ioslJ alegrele! Quem me dera 
aqui viver o ,Iqui morrer. 

I( A donsella ･ｲｾ＠ ｾｬｬ｢ｲｩｮｨ｡＠ J'I Sr. ｾｩｲ｢｡ｵｬｴＮ＠

e chamava-50 Celesle: seu nomc não mentia. 
« ａ｣ｨ ｾ ｩ＠ o j,mlar de Mirbaull elquc,ilu ; Ce· 

Ie:.le '.zia as honras da ｭ･ｳｾＮ＠
« i'\a snbremcza, Mirbaoll emprehendcu fa

zer o elogio ue .ua ｳｾ｢ｬ＠ inha : jà ･ｮｴｾｯ＠ eu o jlll
gala um homem de um coração lão reclu cllmo 
o e>pirilo, e por ｣ｯｮ［｣ｱｬｬ･ｮＨＧￍｾ＠ dotado de umJ 
leald ' de diglla tlc toda a minha confiança 

« ;\0 dia seguinle me deu a pruI'a di13o. de
moo,trando-me até a clidencia que seus titlll", 
,alião mai, do qile os mrlls • o quo mni, .me 
admirava era cu mesmo nãu ler cunhecldu ISSO 

ã primeira ,isla. 
cc Para adocar a amargura da minha uerrola, 

"oon,iirl,",_nlp '01 passar mais quinzc di ,: s ｬｬ｡ｱｬｬｾｬＺ＠
la I Ílend<l a que chamava ｳ･ｾ＠ deserlo .. ｜ｾ･ｬｴ･ｬ＠

lran. porles de reconhecllllellto. QUllera 
IFI'glu)r um aliar ao digno humelll C)UlU au Deos 

generosidade. 
cc Mirbaull conduzia-me lodas as manhãs ao 

jardim para admirar as nórcs • e eu admi
atralCl os ripados dll jardim, Celesle re

as roseiras. 
cc Mirbault gostava da discu ·ã'l, ,'encia-me 

em questões de philosophia, lodas ｾＬ＠
que ao IClanlar da mesa as enceta.'3 COllll· 

porclII iI causa de minha derrota era" as '0-
du piano. ｳｯｬｴ｡ｾ＠ pelos dedos hndos de Ce
n'uma sala lÍ.inha. 

cc Mirbaull coslumava considerar-me parase
passeic), de tarde. do; quaes cu nada t!nha a 

ar- me sr não da suas ｡ｰｰｲ｣Ｇｨｾｮｳｯ･ｩ＠ de 
mento. que o uhrigau ;1 ｲ･｣ｵｬｨ･ｲﾷｾ＠ logo 

pôr do sol; nesle, passeios Celesle ｡ｰｵｬ｡ｾ｡ﾭ

no meu braço. 
I( Aos quinze dias de ,i'i1a IUccederilo-se ou

quinze dias emprcgados eOl ｯ｣｣ｵｊｬｄｑｏ･ｉｩｾＭ
palmenlo id"nlicas, até que ao lim delle .IU

periodo parti. 

ｍ｡ｳ｡ｯｾｉＺｾＺＺｾｾｾ＠Liaba OI 

... ｾ＠
.a. , 

Clt .... 
ｾ＠ ;. -

draou l!IIIIo cIIela de ra-
zend.. qullqullllatl.. ary " Ior. ｾ＠ loda 
• ..; • na COIII aore. decorlo a jlnellü 
aberta ; o babllan\t'5 ｃｏｄＧｾｯ＠ lO lunlllr /lo) 
soa porta ; acho na cidado um up'do) fC!'li
ｾ｡ｬＬ＠ os h"mcu. ｬ｣ｾＱｄ＠ ulUa prcsonç;1 agr;ldd\('I, 
as mulherrs são lin:Ia,; eu quitera c.palhar 
､ｩｮｨｾｩｲｯ＠ pelus gdialos dJ roa, lãu bcnclolos lUe 
parcriiio ! 

cc Corro a C;lsa de meu ｡Ｈｬｶｲｧｾ､ｯ＠ ; parteripo
lhe. r.om o ,(lrriso nns ｉｾ｢ｩｯｳ＠ o apcrlrmlo-Ihe a 
mão. quc me tiuha c"nciliold,) cum Mirb '11 11 ; 
rllo me felicita CUIlJ ar graciuso. Ainda que este 
re,ultado lhe tcnha produziJo \lns aut,,, de mc· 
nOi nu seu l'artorill, tudal ia eo (lersu do 1111' d J 

;inccliuade de suas ｦ･ｬｩ｣ｩｬ［ｴｾ･ｳＬ＠ c que entro (I 

seus cullcgas ｮｾｵ＠ e iste hlllllrm meuos desin
tere,sado ncm mnno' chicanriro. 

cc 8rbé csl;) n,dand" em suor; carere de uma 
hora de descansn e ele uma medida de cClada ; 
conduzo-o .... ó fatalidade ! ｾ＠ c,tal 'gem do ( 1,\

nc da Cru;, 1:/ lailez um rem orso que alli me 
arra,la. 

cc Depois de ler applJudi lo com um1 ri ' ada o 
espirito do, habilanle, da tid,:de, do qllal o diS
tleo da tabollcta me Ildrc. J.luml degantu pro\'a; 
depois de Icl', rom uma ,oz lIIeI flua, confiado o 
meu cnvallo do rapaz, que -e aprc'.ou em ･ｾ･ﾭ
cular as minha, or<lcn.,o qU111'0n iÍdcrõil o meu 
atfaH'1 lralamcnlo ('emo dc'Cnado a fazer e.quc
reI' a lembrann do meu motim, cn'rei na ｾ｡ｬ｡Ｎ＠
onele"c acha\'á o dono da IlO'petlaria, >eml'rc 
com o,eu bonel na mão. Rc .'orelo-Ihl', gra'e
janelo, o meu procedimento amolillauor, C\ pli
('o-H.c a ｣｡ｵｾ｡Ｎ＠ a qual nãoer,l outra sl'naõ o mao 
hUlllor que me aCha\2 110 suido; c pe;;<o-lhc 
mil deslulpas. 

« Elle [i"a conru'o, inrlina-,e a cada uma de 
minhas phrJ'e; rCI'ohendo na mão o seu boné. 
Digno homem! naõ podia comprl'hclIller romll 
cu linha ou ado orrcnde-Io; na \'erdade. o COIll
misi' rio da poliria linha-me condemnado com 
rUJO. e ;lló me·mo linha lI .. ado do indulg-cncia 
para l'omif(o. Era um magistrado probo, nau,o 
pela 5U,1 equidatle. ('OIllJ lambem pela ,ua 1Il0-

dcraçail. 
I( Pr.r,1 que a rcpJr<lç lÕ S<'ja comlllela, janlo a 

mea redonda ('om rpclilc c c'om prncr ; às igu'l' 
ria, saO c,"cellcnlr;; o rapaz é alleneio,o e ele'(· 
Ir)) ; o,; ＨＧＨｉｭｉｬｬｃｲｾｬ｡ｮＡｃＳ＠ sao e ｰｩｲｩｬｵｯＮｯｾ［＠ os ;:1'
Il>la .. ｾ･ｲｩｩｯ＠ um dia a glor:a ､ｾ＠ pllria; o- n/!
ｧｏｾＧｩ｡ｄｬｦｨ＠ aõ ｡ｬｬｬ｡｜ｾｩｳ＠ , mesDlO falllndo de li
nan::as, c o.! rendeiros ｲ･ｾｭｭ･ｯ､｡ｏＭＮ＠ li pela 
reuniaõ dI' loda' U'I virLudes soclaes. 

« Deixei a cidade de . pro-Ilmmdo-a_ 
Eden. 

« Io' .. ltnõ-me 
por um pail eDCIIB,_r; 
queale, o r ... 1aho 
jeclaOpela 
e:!&aO 

o Tenente Coronel Fraocisco JCJ!!ê de ｏｬｬｾ＠
"eira, OOicidl da Imperial Ordelll da Ro
sa Cdvlllleiro da de ChrislO, e lospeclor 
da ａｉｦＬｬｒ､ｾｧｬｬ＠ e Mesa do Consulado e do 
UClldas da Cidade do Desterro. 

Fuz sdber-que, em ,irlude de depflrada 
do JUIz municipul suplenle em exercício, 
sub tilulo do juiz de direito do commercio • 
e.\pedida a requerimento de Jo.io Nunes B31'
hosa , capilão uo patacho nacional Empre
,a em viagem de3tc poria para o de Monte
I Idco, c ar! ibado por força maior, se ha 
c:e arrematar no dia t l do correnle á poria 
cio armascOl da casa do finado ｊｯｳｾ＠ cle Sou
ｾ｡＠ Lobo na rua da Paz. em difTerenlcs 10-
lb o seguinle; 300 alqueires de milho, 2'29 
s ICO' com 472 112 alrlu . ( .. rn· lha 

D\ ,illdioea. 32 sacos de 
arroz. c sei ditos de a 
qllciro.; • IlItlo com ovn.r 
sendo a arremalacão liv 
rema tanle -- E ーｾｲ｡＠ que 
tou05 so publica 6 alli.\a 

Alrandcga sobredita 7, de Outubro de 
1859. 

Francisco J wé de O/h'eira. 

torreio geral 
Pela adminislração do correio geral dCli

ta prol incia se faz publico que no dia t3 fio 
cOl'renle se hallc proceder a comsumo das 
cUllas relarel,ldas fine se acharem nas cir
CllnslaneÍls do artigo 138 do regulamenlo 
11.399 de 21 de ､ｾｺ｣ｭ｢ｲｯ＠ de 1844, cujo 
processo prin<'ipiari as j O boras da manhã 
COIII 113 formalidades prescriplas no regola
menlo anDe o 80 decreto o, 777 de 15 de 
maio de 185 I; e que lindo o consummo se 
vender' a da admioi tnçAo em 

eInI .. ｾ＠
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ANNUNCIOS. 

r cnde- e na cidade de nõ Francisco, 
no rio tios Fernandes, no lugar denomina
tio 0- Canlozo --, uma fazenda perten
cente a massa L/lida de Miguel Soare' da 
Rocha, com terras proprias tlc11l3rcadas ju
dicialmente , com ｣｡ｾ｡＠ de telha e tle I edra 
e cal, el1<Tenho d socar arroz, e boa a"'o<l : 
cujo estabelecimento foi concluido este am.lO: 
quem o quizer comprar dirija-se ao abal:l.o 
u' signado para o contratar. 

João Ch"ysoslomo Pillheiro Ribas. 

ara S. Francisco 
e 

Colouia D. Frauci Clt , 

Segue com brevidade 
o novo e muito veleiro 
hiate brasileiro sete de 
setembro, para carga 
trata-se com o abaixo 
assignado. 

João Cuslodio Dias FOl'mi!Ja. 

r ende-seos objectos abaixo mencionados: 
f Piano inglez de meio arma rio. 
1 ｃｨ｡ｰ ｾ ｯ＠ armado pJra mililJr. 
1 Banda e fiel para ｯｭｾｩ｡ｬ＠ superior. 
1. Talim preto e pasta. 
1. Par de dragonas para coronel. 
f Guarda loira. 
1 Meza elaslica para ' ala de jantar. 
t Aparador para dita. 
i Relogio pnra ala . 
1 Pl1f de mao"a ' de I idro 
i Cummoda d oleo ::!I·aaclc. 
2 lUarquezas irll ･ｲｮｩｳｾ､｡ｾＮ＠
i Bibliotheca para Ih ｲｯｾＮ＠

Para I'êr e tratar em casa dos rs. Caideira 
de Audrada & Filbos. 

ｖ･ｮ､･ｭＭ ｾ･＠ na cidade de aõ Francisco. 
4 terreno para rasa, peltcnccntes a mas a 
falida de ｾｬｩｃＱｵ･ｬ＠ Oarc' da Rocha, ('ndo 
um na rua ela praia da mesma cidade' , eu, 
tre os terreno tio ' ｨ｣ ｮ ｪ｣ ｩ ｲｯｾ＠ do finado ｾｉ｡Ｍ
1I0el Jo édeAzelcllo ,e v de Antonio JostÍ 
Ribeiro: ou tro na rUJ do Colovello , fazendo 
frente para a praia dil funle dos FI aues , 
c dou na rua /lOla do Ilorio , Ou das flores 
comprehl'ndclldo trez I>ililres : quem o ｱｵｩｾ＠

! . . 
zer comprar dirija-se .lO abmo asslgllaJo 
para os contratar. 

Saõ Francisco _I de elembro de ｦＸｾＹ Ｎ＠

João Chl'ysoslomo Pillheiro Ribas. 

Garapa 
Na c acara de Freitas, 
na rua da Praia de fo
ra, ha nos dias Quinta
feira,Sexta, Sabbados e 
Domingos á tarde. 

A fama voa 

Superiores charulos ua Bahia: Napoleões, 
Deputado;, Lanceiros, Im;leriaes, Hal'anei
r05, Atfago;:, R!'gallo ' , Cal'alleiro , Aprazi
reis, HegJIiJ. SuslJiros e Vareta.; na 10la do 
Leoni & ｾ ｯｩ ｬ･ｵｸＬ＠ rua do Principe n. 1.6. 

V ｾｮｵ･Ｍｳ･＠ i1' casas na rua de Bragança 11. 

i) e Tronl] ueira n. 40, a tratar na rua do 
Malto-Gros'o n. 6. 

Precisa-5e alllgarduas escral'a para o ser
I'iço domestico, quem as tiver dirija-se a rua 
do r rincipo U. 'lO loja . 

o abaixo a signatlo faz publico para cunheci
mento de lodos, que lendo ､･ｳｯｬｾｩｊ ｯ＠ ｡ｭｩｧ｡ｾ･ｬﾭ

mente a societ.latle que tinha em a casa r,ommel·· 
cial com ｾｬ｡ｮｯ･ｬ＠ Hudriguc3 de Figuercdo Subri
nho de que era sur.i I gerente e girava Sub a fir
ma-Pacheco & Figucredo Subrinbo-, se acha 
hcje de pusse dô dita casa pertencendo-lhe por 
coolraclo todo o seu aClivo, bem como é obrigado 
ao pas,ivo; ficando o ex-socio Figueredo Su
brinbo exonerado de toda e qualquer responsa
bilidade futura; cuja casa continua a girar sob 
a firma do abaixo assignado. 

Tubarão, 25 de agoslo de 1859. 

JOlIO JIJ achado Pacheco 

Dinheiro a premio 

Continua-se a emprc tar sobre ouro 
pratô, jo/as, pedras prcciozas , trastes ｲ｡ｾ＠
endas, 011 obre 'Iualquer objecto de I'alor. 

Vende-se CJ ｡ｾ＠ ou escravos por con ta de se
os dono', e adianta-se dinheiro sobro a 
venda dos lllesmos, alé a passJr comprador. 
Continua-se a adiantar soluos, ordenados, 
mon tcpios, ou alugueis de Casas. 

ｾｯ＠ largo do palacio n. ' 9 ( loja) junto a 
padarid, dd ｾ＠ as 2 horas da tald e. 

-

Vende·se 
muito em conta os ｯ｢ｪｯ｣ｬｯｳＭｾｧｮｬｮＬＢ＠ _ .. 
guarda ves tido, UDI ｴｯｵ｣｡､ｾｲ Ｌ＠ uma meu ordiIt
ria para jantar, algun, cn.fellCS de porCfI ... ,.,. 
cima de mesa, um la mplãu solar, um 1.,_!orIe 
com tlepnsilo rle ｾｧｯ｡＠ c com lorne!ra, um _ 
de eslanho, um selim r,l ra n.lonhma do booIe_, 
uma pislúla nova, um ｾ ｬｧｕｉｉｬ｡ｲ＠ e um helio de 
cobro. No Largo do Palaciu n. 9, JUDio a PIda
ria, ､ｾｳ＠ 9 as 2 horas da tarde. 

ｾ ｴｬ･ ｮ￣ｏＡ＠
o coronel ｊｯｳｾ＠ BlHlifacio Caldeira'de An

drada por retirar-se com sua filmi lia para o 
Hio de Janci lo, I'ende a sua mobilia e todos 
os mais objectos pertencen tl' ao serviro de 
sua casa; quem os pretender dirija-se a qual. 
(Iuer hora do dia na uita ca a para I Cf e tra. 
tal' o que lho convier. 

Venue-se muito em con ta um guarda 
roupa, um guarda vestido , um tocador , 
um relogio de bronze com musira, um par 
do mcias mangas com castiçacs de casq ui
nha, um lam peão olar perfeito, divems 
figura ' para enfeite de sal la , um oculo pa
ra lhea tro, e uma pi tola nOva da uliima 
illl'ençoio: no largo do palacio n. 9 junto a 
pudari<l, uas \) as 2 da tarde. 

CONINIERCIO. 
11recos correntes. 

Farinha de mandioca 1;5000 saccO. 
GOlllma 58000 J 

Feijão. 88000 » 

Milho. 58400 J 

Amendoim. 2S000 • 
Arroz em casca. 2S000 .. 
Di to pillado . .108000 J 

Fal'as . . .. . 58000 ' 
Couros em cabellos . . 8240 lib . 
Sellollas . .248000 ccnto 
Alhos. . . . 6g500 ' 
Café chumbado.. 6S400 arroba. ri 
Dito em casquinha. 5g01l0» li 
Assucar branco. 6S000 . ia ) 

masca vo . 35200 • 
Balatas Inglezas. . . 58000 . 
Aguardente de eanna • ｓＳＱ ｾＰ＠ moJid 
Mellado . 8200 
Cal. . . . . . . .245000 
Taboas de rostadin ho até 

20 palmos. .13S000 
Pran:\ões de cedro .24 8000 
Ui pa de is.ara . . 4 SO OO ccnl 

Typ. Catharincn o tle G. A. M. A\cllm, 
Largo do Quartel casa n. 41, - 1859. 
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