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Durante a minha e .. tada na 

assemlJl -a l,rllvla .. ial, sub .. li-
hJi'··U1C .. J,Íl. na reducçào de la 

folh , .- o meo :UUilô" o sr. dI'. 
Franciliicu JOlté Luiz Vianlla .. 

ｔｕｏｾｂ Ｌ ｚ＠ A. F, CHAVES 

do, tamhem pelo me.s mo syste- factos desenrolarias á sua vista, es- conhecimento. e muito menol Oi ne
llla, o delegado de policia. accu- 1remecerá e recuará do horror I gaçãod''\quellcr/ueC'li o nosso C .. ea
sldo de ser amigo do alludido F:lllemos serio I: c()m rranCllleZl:- dor, e que é sem dUI itb o fim de 
suprlente! A lei a a ordem pll- l!:t pOllCOS dias,lembrou-se o partido tollJos as nOSSJo5 cogitações e o com
bli ca fomm ｡ｵ､｡｣ｩｯｾ｡ｲｮ･ｮｴ･＠ sa- libwl'al, de queimar, em rúrnos im- plexo gnmdioso das nossas esperaD-, 
cri6cadas ás 1'1I gas d" preceden- mensos, os cadaveres de nossos pa- ças, 

ＡＡＡＡＬＡＬＺＡＡＡＡＬＡＡＡＡＺｾＬＬＬＬＬｾＬＬＬＬｾＡＡＡＬＡＬＡｾｾｾｾｾＡＡ］ＡＡＬＡ＠ cia cntl's a/vinist clS 011 1llcllistus.! rentes e ｡ｭｩＡＺｾｳＬ＠ e levou o jnrall1Cn- A ･ｭｾｩ･＠ do Sr, D. Pedl'o ｳ｣ｾｵｲＮ､ＨＩ＠
4 V E R O A O K isto Ó outro os partidal'ios dos to. que tem Sido sempre uma ga- não representa o homem, segura-

21 de Fevcrdiro de 188-1 

(Colltilluarão do /l', 2G!! 

Tal tÍ a s 'nthase dos f.lct08 
:' .. ' -I:.'raVISSlmos quo I) est.l0 Ilassall-
do no RIO Gl'audo do Sul. 

Está um magistracto digno, 
que tom gl'an.tes SCl'ViÇ03 ao 
paiz pri vado lie e1:el'cor suas 
funcções, ｧｬＧ｡｡ｾ＠ <tO movimento 
sedicIOSO de ｵｮｾ＠ cC'l'oneis capan
gas 'dos mano!ues politicos da 
tel'ra, o o ､ｰＮｳＡＬｲｲｾｴｩｧＭｩｯ＠ ela auto
ｬＧｩ､｡ｊｾ＠ publica é tal. que C111\

temporisa-se com os criminosos , . ' 

[orçando a vil:tima a g-oZlr de 
lic nças que não pediu, 

O que diz o SI', ministro a tu· 
do i 501 

NãO Ihll parece muico graTe e 
muito d priUlcnte do credito do 
governo. essa continencia foita 
á criminolOs. á custa do um 
magistl'Udo despojado bl'utal
mente de todas as suas gal'óln
tias? 

Attenda o SI', ministro da 
justiça para om:íu ｣ｦｦｾｩｴｯ＠ que 
v:lo preduzindo !ao perniciosos 
exomplos, Em Ubri. um sup' 
plente de jniz munici[lal ó '1X

pellido de seu termo. rasgado 
em raunião publica do pOTO o 
titulo elo ｾｵ｡＠ nomeação, e loca-

C
• 'AI' d';:' rantia da verdade, e um grande a- mente, mas o principio monarcbico, 

rs, e!iOano vlln e os o ...,1', , 
pOIO dos espiritos fracos, e levou adoptado por nos'os 3YOengos, man

Vaz de Me llo. as duas ,'osas em 
g'uCI'l'a desde a ultima eleiçãO 
ger:ll, 

tambem a ･ｦｦｾｩｴｯ［＠ ao depois mais, tido por nÓ3, o quo cumpro trans-
lembrou ,se de aporlcraa-so dos bens millir iIleso, prestigioso o imponen. 
q\le ｉ｣ｾ［ｬｩｭ｡ｭ･ｮｴ･Ｇ＠ ｰｯｳｳｵｩｾｯ＠ as or- te aos nosso! filhos, Consc:l;;uinte, 
dens ou conventos dos frades, poro, retirar das escolasJo ycneran!la IIna
que seguddo PrOudhon, a propri o- gem de Jazos, e a e!TIgie do impe
o ". õ ｾｾＧＺＧＡ［ｵＮ｣ＺＭＮｾｩ｜ＮＺＡＮＮ｡＠ Ｎｦｾｴ･ｾ Ｇ＠ tanto a , 
manda retirar das escolas publicls quanto a outra d'aquellas itlóas; 
[lrimarias, a ｳｾ｣ｲｯｳ｡ｮｴ｡＠ imagem de 'lucrer uma odu:aç..LO leip de m". 
Christo, e o retrato dt! S, I. o Im- is, (\p.senrreiada e perigOSI'slm:l; Ó 

parador I animar as novas e medonhas dou-

Chamando a attenção do no, 

｢ｴｾﾻｲｰ＠ ｰｾ｡＠ tacs escanda
ｬｯｾＬ＠ aguardamos providencias 
l:l:O onergicas qnanto prOr;')ptas, 
V,i o SI', Prisco Par izo despNn
dOrldo-s de CI) I'tas oxigencias 
partid:ll'iDs, con Vl)nc:t ｡ｯｾ＠ man
dões do que um ｾｩｮｩｳｴｬＬｯ＠ não .'\ imagaffi tinhamos ｮｾＬ＠ entre- ctnnas, que djo na eommuna, no 
pode ｾｃｉＧ＠ 11m ín,trtllurnto de cnpn lanlo, o symbolo da religllO e da sanguinolento nihilismo, e em lodas 
cito e illtal'r"o, ｩｮ･ｯｴｬｦｬｬｳｾ ｡ｶｾｩｳＬ＠ i moral: como ,nes te o symbolo de 50- essas ｡｢･ｲｲｾￕＸｓ＠ da intelligencia, 
ｾ＠ ,ti , I I' t ' h d ' ocran l:! e da IIld e[lerldcncia do Es , que são outras tantas vergonbas 
, a, na a [lo I lea a o ontral' d 

latln, Todos os que ainda não [ler- este seculo chamado das I( luzes. ,. 
tl05 S2L:S Cli xos. sendo á autori
(bdc I'J3tituidol a sua força 
préstig-io, 

､｣ｲｾｬｉＱ＠ a moral e o bom sunso, COOl- O Regimento, approndo por A
prcllendem 'luanto convom innocu- I'iso de 6 de D<lzembro findo, mano 
lar no espirito (1:1 mociuade as duas dando suprimir das escolas os dois 

Aguardamos, pois, as provi- graudes ｩｴｬ ｾ｡ｳＬ＠ em 101'00 das quaos symbolos tle que tratamos, é um 
ｵ･ｮｾｩ｡ｳＬ＠ hado gil'ar em ｴｯ､ｾｳ＠ os tempos a grito de ai rma dado p lo partido 

TRA NSCR I PCÃ O 

communhão, Deus Já no 1<;)0. c o lIberai, um gral'e attentado contn 
poder aqui n:l. terra;-eis ahi dois os nossos costumes, um al'iso de pc
principios que não são sonão os run- rig,> imminonle que corra o ｲｾ ｳｴｯ＠

damentos estal'eis da exislenois de das instituições jurad.u por nossos 
O PartiLlo Llb ral, a Reli;;i- qu:lIquer pOI'O, pois que resume-se pais, 

ｮＧ･ｬｬ ･ｾ＠ a ordem, fora da qllal ne- Poi- isso nós allJomenLe protest'\
nhuma ｮ｡｣ｩｯｮＳＧｴｩ､｡､ｾ＠ sorá caplZ de mos, contra á obra dos noyos !lemo-

ão c lUonar 111:1,-

O plrtido libel'al não sabe já OI " , lidares lib rac., 
que devo fazer para continuar se- I subSIStir, Álmagcm de Cbristo, pre- . ｐｲｾｴＸ＠ lamo contl'a a innova(io. 

'I 'd sente nas e colas aos olhus das cri' que lem de fazer o actual parliJo 
gUIl ameote o prun o de suas as- , liberal; e que bl)m demonstra a per 
ｮ｡ｴｩ｣｡ｾ＠ o «adiantadas)l reformas I anças, que ｲ｣ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｭ＠ a geraç:io sMeranc com que-« desde muito: 
e ab,ltcr as velhas e ｲｯｳｰ･ｩｴ｡ｶ･ｩｾ＠ du fucturo; enSina , ｢ｾｳ＠ a reconh - ｲＮｬ｜･Ｌ ｬｩＺｾ｢｡ｬｨ｡＠ para pôr [lo I' terra a 
, cer e a adorar o Ento Supremo, co- Heliglilo, e a Mon:trc, hh •. o' dOI gr n-
lQstituiçõss, d t d 

1110 senhor e pai, aquem Ludo dOI'C-, ｾＮ＠ cs elO , a naclOnalidlde brasl-
Nalla escapa ao furor com que el- mo por c l ' d t le.la, ｾｳＬ＠ dOIS grandes penhore' d. 

le ' • I Jas ou nnas cumpre-, ｴｬＧｩ｜ｮｱｕｬｨＡｬｾ､｣＠ publica os do" "ran 
'nvesto contra tudo e contra to- nos baLalh r :lotei venl:er, E' a con- das elemenlo do [ll'ogrc5 o ｾ＠ b oba= 

､ｯｾＬ＠ ｾｯｭｯ＠ fim ｉｾｊｯｴｵｲ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ de re-j slgração solemne do precoito cons- ｲ｡ｮｾ｡＠ ｮｾ｣ｩｯｮ｡ｬＮ＠ O p,Jiz qillJ julgue 
vuluclOnar o p IZ, quo-dianle dos litucional que ｾ＠ d' enho nos, o os scu, demolidores, 

, n,lO :l mllte o dcs- Do (Esp"'i1o SUlllcIlSC,) 
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Co. o • ., mrnt., E 'rals" que s. ｲｮｬｬ｡ｾＮ･＠ om der ·'mio tremula, corlou-o e deu o ao 
« A Regenerac.::io)., ｰｲｯ｣ｮｲｾｮﾷ Ｑ＠ ramamente de sanglltl ,ut;;,-j peql,leno, ｱｵ Ｌｾ＠ Ih'o de,ia pagar com 

do, a ｴｾＮｉｯ＠ o tra usc, jnstificar ,o I mini,o dI uma fi;lm illa inteira .. ｉｬｯｲｲｾｳｯｳ＠ e !JCIJOS. 
proccJlmnto dos depu lados 11- l lho tu I I I M.llao tempo, um homem, se IS-
b.rol!" que, depois da descoher- Â r:tnlnde nome merece nma r.ra com rOflnas 
ta do 3'. iuvcnta::uD o meio de .. ....:: -=- hu,nln3s, dirige-se arm:lllo de es-

pinganb para a inrdiz mulh er, que
{nor dcputallo> á ponta de h,lio- ,Ut" .. tudos do pre Idan'" .... 
Letas, p.,r occa. ião da verifica- So .... C"'harina ' remlo obri::al-a a ir a rorça dd coro-

A ,'iolencia e a graTidade do que "lá nhadas á presença do dono tia pro-
<.:ão ue poderes, cynicarnente a- ｰｲｩ ･､ ｡､ｾＮ＠ [11_ "OI- '17d 1' 1'1 lia cllel'.- 110 
dultera os ｦＮｬ･ ｬ ｯｾＬ＠ ｨｩｾｬｯｲｩ｡ｮ､＠ .. -os 

ｾｵ｣ＨＢｦＧ､ｦＧｮ､ｯ＠ ｾｮｩｉ＠ "anla Catharinn. ｯ｢ｲｬｾｬＧＢ＠ 101 u..... ,. 

a seo gcito e deixando-os muito 
longe da TcrJade. 

Ei, as [ .. !SitIadcs do orgam de
mocratico. 

E' fal-o que a assembléa an

nullasse o diploma mui legal
mente confóriJo ao sr . ｾｯｵｺ ｡＠

nos ti ahrir imou*lIi:at3111cnte esplço enl 

nossa lolha pa .. a publ icação por ora sem 
CllDmeululOS tio prole to do depu lado. 
prO,-iDC.,r rlpul'os por soldado do re-
conlo da osselllbl';' Irgisl.li .. e revisla
dos como 13rcinoro pelo ajudoolC de qr
dens d., prpsidrncia. quando a palacio 
lhe foram .. cllmor que prondencia!.e 
,obre ese ｾＮｨＧｯｧ･ ｭ＠ oUenlado. I 

Tol .. ez 000 se eD .. ,onhorã o gorerna 
das faranba do seu dele,ado. 1\10. aI. 
gu.·m ha superior 11 . paixõrs em 4elirio, 
• quem h. de magoar a audaria e impu
"!dado de lors aclo., que Tlio in>pir."do 
• looos os bons cid.d';os du,i.l.s d. 0-

ver::onha • do lagrimas, remtio 
quanto pode, pedinllo-Ihe que a dei
xasse, que lIão lirou o Colcho senão 
para contenlar seu innoceole filho. 

O tigre com uma rcrocidallc pas
m05" aponla-Ihe aSIJingardl, des
e'fregando-lhe um liro i queima
roupa que a deixou logo eslendida 
jllnlo da misera criancin ha, que fi 
cou com o cacho na mão-sen tença 
de morle que elle lanou innocente
mellle conlra aqut lla para quem os 
cus sorrisos seriam as mais doces 

Pinto; ao contrario (oi cste re 
conheci,jo deputado, porque, a
chando-se presentes 22 deputa
do! e ｮｾｯ＠ podendo votar o pre
• idente da 3SS&Ul b16:s, o sr. To
)cntin() e o sr. ouu Piato, cu
j as eleiçüos (oram con testadas, 

tevl esto :I seo favor 10 TOtOI 

nim.doras sobre a vcrdade de no 'sos I ' a ･ ｾｲｬ｡ ｳ Ｎ＠

contra !l. 
E' falso que os conservadores 

provocassem tumultos e ､ｾｳｯｲﾭ

dens, pois dos liberaIS é que 

sempre partiram u perturba-

ｾＮＭＭＮ＠
E' falso que fossem postados 

grupos que invadislem o recin
to da assp.m bléa para coagir os 
libera .. a repararem o erro gra-

in ' liluiçõts juaadas. 
Veoeid'o. nas u,"as o. libtncs. certa-

ram logo as ASsemllléa:l dai provinchb 
pEI. fraudo da. junla •• puradou. e leD
Iam agora o as alto á força .rlll.da. 

nepellida da oplOião e agarando-se a
IOda no furor do d .. e.pero aos deslro
ros do poder, a siluação d.b.ld. Inta por 
ma etistenci. para si inglor'll e pUtl uu 
paiz ominosa e nda la . 

ｾ＠ .. ...e I -" 7 "SUl h n.J 
do publiCO. o prolesLo em I/ua se Ir.du
lIU o grilO de dor e de Yergonh. d. deso
lada prorinei. de Sanla Calharin.. Da
remos Mpois conla circunlslaoc,.d. da 
ignomioilS4 occnrffnd.. Esi!! protesto . 

porem. é quanlo bl>la para lu .. cour 
Te qu e commetteram. de <ergonh. e ｦｾｲｯｲ＠ é immedi. l. repl_ 

E' fa llo que o presidente da r.ção do dlreilo a qualquer govemo que 
usem bléa f os. e applaudido,, não tenha de lodo perdido a censcieuti. 

d . . So d. honra e do deTer. quan O Intimou ao sr. uza _ 

Pinto para retirar-13; eIs" ap ' 
pla1.1sos fizeram -se ouvir quando 
o mesmo sr. Souza Pinto, com 
toda a enerria e dignidade, não 
CllrTOU-Se áq uella estulta inti

mação. 
E' falso que o sr. tenente co

ronel Farrapo tivesse reduzido 
ao silencio os deput:tdol con
• ervadores; estes, e mui especial
mente o sr. t.nonte coronel Do-

(s.-gne-!c o prol.sLo que deinmo. de 
rcproduzll-o, por ler jl ido publicado n' 
• A Ytrdade» D. o 2G2,) 

(Do BrAZil.) 

Matar por um encho de u' 
va. t-Uma corrpspondcncia di lisbOa 
refere elile lrisle aconlecimenlo • 

_ Uma desgraçada mulher p:\Uj1-
Ta com seu filbo. aind .. criança, por 
ao pe de uma ,Inba de Tondella. 

A rera anti a a monte. 
A pobre mulher esla v;a grH ida 

cha mal'a-se Maria .Joal lu ina • crl 
C!sada com Faustino Sllares Molleli
IIhos, conselho tle Tondclla. O mal
ndo guarda da fillha do r. ｊ ｦＩｾￚ＠

da, I'oira Pinto , ｣ｨ｡ｬｊｬ｡Ｍｾ･＠ JO:l f'Ju illl 
l'creira e é natural tle A " h .) r " 

conselho do Villa-Real. " 
Q .. ., 'D: ..... do ｴＭｾ ｯ＠ dia 6 do pas

sado, n" ,illa do Abaelti, no Par:\ , 
um filho, quo linha lido ｲ｡ｳｴｩｧｾ､ｯ＠

por sen pai, ｡ｲｭ ｯ ｵＮｾ｣＠ de uma eo: 
pingarda o lentou mala I·" como, 
porêm, não podesse salisrazcr, esse 
desfjo. passou a mão em 11m terça. 
do e com olle der.epoH, de um só 
golpe, ambas as mio5 do seu proge' 
lI ilor I 

A. inda não lemos ｰｯｲｭ･ｮｯｲ ･ ｾ＠ so· 
bre esle horroroso crime, ma. sabe
mns que o criminoso acha-5e preso. 

JorDftlls .. o europeo,-O pri· 
meiro jornal que so publicou na Eu
ropa, sahio á lume em U\)<i : inli
Inla\'3-s8 « Bolelim do Grande [ler-
cito da Ilalia, • e Tendia-se nas ru
as de Pariz ao preço de um 501,]0. 

A ーｵ｢ｬｩ｣｡ｾｯ＠ cessou em 1495: as 
provas conserva m-se na bil' liolheca 
do Nanles. 

Feeundltlod'e e:'l('raCl rdllla-O innocenlinho pedio a mãl que rl ... -Q • Sanl. Fozino.» jorual mmlo 
,cem, não cusaram nunca, de lhe desle um cacho. E quanto não 

sé.io da prol'incia de Enlre·Rios, 

min&,os Costa com a coragem e 
energia que todos lhe conhe-

protestar contra as insolencias e conduz o i1ll1or malernal, qllando publica a seguinte noticia: 
insultos que lhes at irau Dl . prelende satisfazer os destjos d'quel- Por uma carla recebida de ｾｯＭ

R' fala0 que deputado conser- le que é a luz de seus olbos, os se- groya, e que 10m os á vis la, commu
vador houvuse ql\e Pl'eVini,sel US encan tos, tall'oz, a sua un ica a- nicão.nos a admiranl Cecundidade 
ao 81' . E1yseo () Francisco Dar- legria nosle valle de lagrimas I da5 lIIoradoras do dislriclo Monloya 
rei ros de que elIes seriam as ｡ｾＭ A potJre mãi não ,io a quem pe- d'aqllelle deparlamento. ｄｩｾ＠ O se-
aJundos ｾｩ＠ slbJ'3Cm :í ｲｕＺｬｾ＠ dir O cacho o, ｳ￭ｬ｢ｾ＠ Deus so COIU a guinte a ｲ･ｲ｣ｾｩ､｡＠ car ta; 

"Dnr:\nte o mel de OUlubr ... 
verã,) enlre (lUlrOi OS seluinles 
cimenlos. l1li-

ｾ＠ ｾｨｵｲ Ｎ ｩ｣ｩＺ｜＠ Cardoso, deu i luz a 
dlllS ｾ･ｮｬｏｯｾＬ＠ que ,'iveAlj DorOle& 
l.enclOa, :I trez, sondo d'Iis lIIenlnos 
e uma llIenil\a, qlle ,ireu I.\mbc • 
Panla Marlinez, dois ｭ･ｮｩＢｾ＠ m, _ . ＧｾＬ＠ que 
estao VI\'OS; Thcodosi:\ Pereira. Irez 
ｲｮ･ｮｩｮｾｳＬ＠ morrerão; Juliana :'funoz 
qualro, laez menin:\S e um menino' 
Cito morreu ; Benita Munoz, Ir.; 
meninas, morrerão; Laureana Mu. 
noz, cinco, q ua Iro meninas • 11m 
mcnino; só este vil'e; a tio" de 
Echevarria cinco rueninas, apeGas 
vil'o uma. 

Qne progresso I D'es ta ｭｾｮ･ｩｲｬ＠ a 
I\splIblica ArgclILin:\ 1TI1Illipliea slIa 
populAção sem o exrorço de inlrodu
zir a immigl'ação. I I 

1·'alleebll " .. to.-F.lIeeeu elll lua 
r:l7.enda na l'arahib:l dI) Sul, o sr . 
Antonio Pinlo de Oli,eira, Barão d. 
S. Anlonio, deixando lirrcs m3;J de 
d uz.!n tos escra ｶｯｾＬ＠ aos quaes lego ｾ＠
duas C.l7.cndas ondo trabalharão, tO 
annos ｬｩｖｬＧｾｾＬ＠ recebendo a melade 
do prodllcto do seu exrurços. Ter
minando ･ｾｳ｣＠ praso, cssas razendas. 
licarlo pertencendo ｡ｯｾ＠ mesmos li 
Ｑ ｜ｾ ｉ ﾷ ｴＰＧＳ ＺＭＭ -

ｾ Ｇ ｡ｭｦＩＮ＠ de , .. "I .,. ｰ｣ｬｯｲＭ Ｌｾ＠

, e a larlll:lJa a pnpulJção da ｣ｾ｣ｨｯ･ｩﾭ
ra, nlo Grande 111) Sul, elos raclos 
que ｵｬｬｩｭｾｭ ･ｮ ｬ ･＠ alli 5e tem dado. 

Na typo::raphil do _Pharol,. fo
rão impressos:lIns ｰ｡ｾｱｵｩｮｳ Ｌ＠ insullan 
·do a alHuns dos llIais ｲ･ｾｉｊ･ｩｬｮｩｵ＠ e 
dist inclos caracteres daquclla cida
dto 

Censurando aquelle procedimen
tO, quo revoltou loda a popuração 
Cachoeirense. o Sr. Benlo Purto da 
Fonloura, proprietario do «CJcboei
ren!e« ineorreu nas iras do red:aclot 
do ｣ｐｨ｡ｲ ｯｬＬｾ＠ que com um operario 
de sua lypogl aphia assallou ,Ienlou 
｡ｳｳｾｳｳＡｮ｡ｬ ﾷ＠ o na occasião em que pu
':l va pela rua Sele de Setembro COID 
dois filhinhos. 
Este faclo causou alli prorullda indi
gnaç.'io, e nl noite de l'l, grand' 
namero de cidadãos foram coml'ri
mentar o Sr. Fontoura por bal'U 
escapado í vil e corvade cilada, o 
que ainda mais exacerbou o redator 
do ｣ｐ｢ｍ ｯｬＬｾ＠ qlle prelendell na noite 
seguinte raser-Ihe uma manisfella 
ção hosli l. 

Tamanha :lUdacia indignou a pc
pnlação da Cachotira, ｾ｣｡ｰ｡Ｎ､ｯ＠ o 
_Pbarol" de ler de.truido I .,u rt 

dactor 'ahez do ler ＬｩｇＧｩｾ＠ di 
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insensato ｰｲｯ｣･Ｌｊｾｲ Ｌ＠ ｧｲＳｃＺｬｾ＠ lOS ener 
gicos meios emlll'l:gAdu5 pelu :lUctO
rillade, polici:les. 
COlltinuão, porem, alli os animos 
JIIuito exallados. 

ｃｯｮｾｴ｡＠ que o redactor do .Pharol. 
ｭｾｮ､｡ｲ｡＠ ｣ｯｮｴｲｾｴ｡ｲ＠ fóra dapuelll ci 
dade pHa ｉｃｉ Ｇｾ ｲＺＺｬ＠ ･｡ｾｩｴｯ＠ a suamani 
fcslaçáo, lJue trará sem duvida la 
montareis consequencias. 

;\. polltlcn hllltorlca.-Le-se no 
.. nio Branco:. 

.. O que dira (I c51rangeiro, d:ls 
aUlorillades policiaes ｢ｲ｡ｺｩｬ･ｩｲ｡ｾＬ･ｭ＠
b ce dos raclos regislrallos pela im 
ｰｲ･ｮｾ｡＠ (lo paiz. 

« N1IJa ｭｾｩｳ＠ nam menos, julgl) 
'en, que fara um juizo ｉｲｩｳｬｩｳｾｩｭｯＬ＠

relativamente a esses cavalheiros. 
«Com muilo raras ･ｾ ｃ･ ｬＩＮ￭･ｳＬ＠ se 

ach:io confi .. JIB Ｎｳｳｾ＠ ｣ｾｲＬｯｳＺ＠ a ilJio 
las, ｭｾｬｮ ｣ｮｳＬ＠ ｦｾｬｳ｡ｲｩｯｳＬ＠ ｰ｡ｮｊｾｊＨｯｳＬ＠ c 
dcsorllciros. 

« Façamo(uma rapida analysn e 
" o P"VO sensa to julgue por ｾｬｉ･Ｌ＠ do 
t :Jue furça 3:10 esses ｩｮｊｩｙｩ､ｬｬｏｾＮ＠
1 • lia pouco tompo li, em um jor

nal da prol' iDcia do Espirito Sanlo, 
urn edital, em ql\e o llelegalJo de 
policia impunha a mulla de lIez mil 

. réis, ;I'iIl8111111'l co 
mo c&vallo .• 

• Tal lembranp só podia partir 
de um cerebro ombruteddo, e com. 
plet, unte Ilistituido do reflexão e . 
de SI o. 

• Lm delegado, 0:1 CMte," man o 
dou pun(lcr a um iullil'illuo (lO r 
ｩｭｩｴｾｲ＠ com a I'OZ, o sill'O das loco. 
ｯｴｩｵｾ＠ I 

« Outro, um Sr. ｓｾｩｬｾ＼Ｌ＠ ｭｾｬｉ､ ＨＩｵ＠

prender na rua rln Oluidor um ci
dallão I or que, fallua contra a po 
litica liberal I 

• Um sulJdelega(lo, da prol'incia 
110 Rio, prendeu a um taberneiro, 
Jlor não querer este lhe vender 
• ･｡｣ｨｬ｡Ｌｾ＠ fiada I 

ｦｵｵｾｯ＠ ｾｉｾｲｱｬｬ･ｳ＠ GuimMães, Vrcenle 
Pereira da Siha, r,eopuldino Barre 
lo e Augu.to Gonçalves de ｏｬｩｶ･ｩｲｾ［＠
o que leu a acrelJitu·se em fista 
dus absuflJos por clle praticados, 

« Dem nos. demonstra a lJôa logi 
ca c:\ si razão, que o individuo que 
(lroClldc inconscientemenle, nio sen 
do ｩｧｮｯｲｾｮｴｯ［＠ e completlmenle lou 
co, doudo varrido. 

« Qua o delegado desta cidade, 
sofTre do alienaçio rlenlal, ningucm 
o ignora; o mesmo o l:l". Sr. Presi 
dente da pro,incia o Chefo de Poli 
cia salJem:disso, tanto que CI)nst" 
que mandarão inrorrnar do subdele 
gado de (lolida o do Juiz Municipal; 
｣ｮｪ｡ｳｾ＠ icformações ignora·se quaes 
fussem. 

-Ahr • muilo caro, .io po SI) gut.ar 
eU" tluohllro. 

-Pois então menina, lorn.noi a lerar 
a rorll, 

o viajante commofido com 1.1 ""coa 
promtifirou-se 4 pagar os duis sclllllingt. 

A IlOda e loura uporiga, queria .Ao 
oceitar a orrert •. e o conduclor jA ra em 
c.minho para I roporlic.o do curr<Ío, 
quando o hospede o d'llOOU e lhe deu I 

ímporlanci, do porle. 
IltPOIS, com 4 curiosidade despertlda 

pelo çuc acob.VI de I·cr. pergnnton 3 ra
pnrlga porque rnzão não qU('ria ella que 
fos,e pago o porle da corl" e oble'e a 
eguinle confidrncla: Aquella carla era 

do irmão d. raparig •• Não lendo ntohum 
dell •• moios pora pagar O porle lO cor
reio. haviam rombinodo ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｮ､･ｲｲｭﾭ
!w pfJ r meio de siguars traçados no subs
crlplo. Ur'le DIodo nlo precisal'am obrlr 
as C3C U c::. 

O viajant., que era o Sr. Revoland· 
11 ,1\ nll'mbro da Can,.ra do. communs. 

louco, bast:1 (s;'ber.se:que elle ｬｉｾｵ＠ I ｳｾｨｩｵ＠ das ho,ped.ria ｰｲｰｯｾ｣ｵｰ｡｣ｴｯ＠ com o 
orllcns ｡ｾ＠ pltrulh:u • ｾＺＱｲ｡＠ quo pren lal r.so. Alguns dIas ､･ｾ ｯｩｳＬ＠ as Cnmaros 
dessem a todo O indlTilluo (111e fosps illglezas o,prOI·ar.Ul que as cartas só de
encontrado depots das DOVO horas feriam paj;a r um pennr ( 18 réis ) e Sr. 

« Para crer se que ｯＭ､･ｬｦｾｾｬ､･＠ é 

1\;"otand·HiH roi nomenao omcl.tmente 

7 C 

A. morena Yia o porlug Dez sem
pre fúra do b:l1e50, encosta,lo ás 
hombreiras da poria e nlh,nrJo 3t
lentamente para ella, Sorri. o "'3;' 

X1U ｧｲｾ｣ｩｯｳ｡ｭ･ｮｬＮ＠ a cabeça, em 
signal d. comprimcnto. 

( Conlinúa) 

---E DITAES 

A Call1ar3 ｾｉｵｮｩ｣ｩｰｯｬ＠ da Yill. 
de Noua Senhora da ｬｾｩｯ､｡､Ｎ＠
do TubarliO, faz publico qu. ten
do o Cidadão Antouio Gonçal
yes Padilha, morador no di.tric
to de S. Joaquim da Costa da 
Serra, req ueriJo 110 Eatado a 
compra de ce'1l braças de terras 

de frente, com mil e quinhentas 

de fundas, u'este muuicipio no 

lugal' dcnomi-lado rio do msto, 
mandou Eu. o Sr. Prcsid'll:e 
da Proviacia por despacho de 12 da noile, na ｲｵｾ＠ J 

para dirigir o emiosão dllS prlnlClraS ｾｳﾷ＠ d. Jan.iro do corrente anno que 
« Esla fui dada; e soube della, po ｾＬｭｰｩｬｨＮｳ Ｎ＠ C 

esta amara inrorme; em vista rém ningllem deu a menor impor 
ｬ｡ｬｴｾｩ｡＠ por ｣ＨＬＢｨｬＧ｣ ｾ ｲ＠ a allilll(Je de si Que r:nm eafé do que s. mandou publicar o 
milhantc violcnciaj de tão ｩｮｱｬｬｾｬｩｦｩ＠ F.slondo uma ser,horo de ,'ioita. om presente .dital I-0la imprnia e 

cavei absurdo e jocoso ､ｩｾｰ｡ｲ｡ｴ･Ｎ＠ ｾｾｾｯＬ､･＠ um. ｳｵ｡ｾｯｭｩｾ｡Ｌ＠ ｯｮ､ｯＮＺｳｴｾ＠ ｾｯｾｵｾｴｾ［ｲ Ｌ ｯｾｳｾｾｾｾ ｾＬｩｬｬＮｪｾｲ｡ＺｊｬＦｾｾｃｴｯＧ｟Ｂ［ＺＧＧＧＧＧＧ［ＧＧＧ［Ｚ｟ ＢＢｉ＠
(;111 ill"'j,'j+·o quo sn ｡ ｣ｨ｡ｳｳｾ＠ n', . ,,-. "'. _<rlr'm o CI- r . bl' d' u IU_ v • v .s mau pu lCOS esta YilIa, 

le •• lgl(OI tanlo forle, pelo que ell. náo o 
gMO de suas facu uhrJes ｭ･ｮｴ｡ｲｾＬ＠ se l UIZ lom.r. lIelldo qUI dá .sta Camara o 
ria Ile toLlo ｩｮ｣ｬｰｾｺＬ＠ dar ｾｩｭｩｬｨ｡ｵｴ･＠ [uliio. U. F. não 10lUf carú! pcrgun- praso de trinta dias, à contar da 
orrlem, ainda muito meno' não ｾ ｣ ｮ Ｇ＠ tOIl a duo. da r.za. • d t d' 
,lo iillorantc. E-lá ln'lilo for t.< . faz·me mal aoo ｯｾｲＭ

• Ei , ahi a quem ｾ･＠ ach:io confia 
Ilns os ｣｡ｲｧ ｯｾ＠ de aUlhllrid,lIles pnli 
ciaes no Br.\zil,com rara,;exccpçõc,: 
a ｩｮｬｬｲ｡ｮｬ｣ｾＬ＠ a cxcolltrkM,:l ｦｾｬｳＢ＠

rios, a panrlcgllS, ｾ＠ f .. lelllões e a ma 
IncM , ｾ･ｭ＠ prOSligio nem furca mo 
ral. - l:i de Drzctobro de 18 3.
-Cosme de Mello. 

\' AR I E D A D [S 

Inventor dali eS'ampllhas 

' 0:--, o r.dê para mim hade ser uma sim
pIl'" ｦ Ｇ｜ｵｾ ｩ､＠ ... d'\4. 

IUIl"t .... ".me .. 
I 

IIn I'inl, onnos rtsidia, no IIIgar dp_ 
IInminndo .Ulms", proviucla do R,o 
Gr.nJe do Alorte, e dunslegoas acima d. 
I'0loaçio d. Mle.h) b. um porl.guz, 
qUê o<goci.,·, om·molhado. 

Chamavam-n'o o d.\i.orJo.» Dl!. oscu 
nome de b.plismo era M.noel, o quo qo
ucos conheciam. 

Chegára áquclle lugar sem lar Yintem, 
pobri simo () .doentado . 

a a este, para, dentro d'cllc., 
Itr recebi tia qual reclamaçiio e 
nio poderem oll.gar ignorancia. 

Secrotaria da Çamara Muni-
cipal da ViII" do Tubarão, em !) 

do Fevereiro do 1884 , 
O Presidente: 

João Cabral de Mello, 
o SecretarIo: 

ａｾｴｯｮｩｯ＠ Joaquim da Sj/va. 

• Um, iml'erlinnnte o eXlJuisilo; 
ｾｴ･ｳｬ｡＠ o signal do carro do progres 

j o oulro, um pandego, que que
ｾ＠ Ｌ ｾｵＵＱ･ｮｬ｡ｲ＠ o seu viCIO á custa do 

suor al heio I 

A honra:d. in' enrôo das es l.mpilhas, tugára spus "'rviço o um r ... ndeiro, 
cabe olngl.lerr.. e, oa onmpanhia dos elcrnos desle, Ir •. 

Pela Mesa de ｒ｣ｮ､ｾＵ＠ ProYinciacs 
desta cidado se faz, publico que es 
ｉｾ＠ concluido o lançamento para co 
brança dtt taa de ･ｳ｣ｲｬｔｯｾＬ＠ creada 
pelo art. I', § 27 da lei t ,O 42 de t2 
do Junho do an:lo proximo fil'do de 
t883, devendo o pal(amento ser fei 
lo a boca do cofre 6m todos 05 dias 
ule.is, ､･ｾ､･＠ apresente data athé o 
ｵｬｴｬｭｾ＠ dll do mel do brço flroxi 
mo Ytndouro, ficando sugeilos & 
multa de 6 por CenlQ os collelados 
que não o ｳ｡ｴｩｳｦｩｳ･ｲｯｾ＠ nesse praso' 
de conformidade com O:&rl. t 8 ､ｾ＠
regulamen to de 30 do Jun!Ju do aI} 
n.? fi ndo. Para qualquer reclama 
çao os colletados teem o praso 1e 
30 rlias , a contar desla dala. 

« l'ia provincia do Rio Grande 
acaba de ser praso um ｳｵ｢､･ｬ･ｧ｡ ｲ ｬｾ＠
do POlicia implic:ldo em ctilne de 
paSSlr notas ralSls. 

« .:111 S. João da Dóa Vista, o du 
l!'gado acaba de dar provas de sua 
valeu tia matando á dois e ferindo á 
quatro I , •• 

«.0 ､ｾＧｓｴ｡＠ cidade c louco; confór 
IDO Já o di.lserÃo ｰｾｬ｡＠ impreDsiI: Af-

Cunt.·se a este respeilo a seguinte balha .. DO planlio d. algodão e Ap. ce-
lenda: nlnmentd do gado, 

• Eln 1837 n'wOlo aldeia do norle da D.hi s.hira paro "ollar á clpilal, onde 
Grã· l!retanho. linha um rinjante enlrado' ｣ｯｾｰｲｩｩｲ｡＠ olgu.ns generos COIU que princ
n'urna hospedaria:de humilde apparenci. ｉｰＮｾｲ｡Ｎ＠ negocra r. 
e. sen lado n'uma cadeira. ､ｾｳ｣Ｎｯ｣｡ｙ｡＠ das Correu·lhe • sorte favora"el, e os cu
r,digds d. jornad., quando.m ;ntrega- rlo proso de cinco aono. Manoel pos uia 
dor d. carlas Irazi. uln. para a dona da algum dinheIro. que ruia vlIllono lugor. 
hosp,'daria, que ero uma lir.da rapariga, . Metteu·se·!h. em ｣｡｢ｾ｡＠ que d.-
loura e rormosa. ,.a tomar estado . 

. Esl. pegou na corta. olhou por algnn! 
Inslanlos por. u sub cripto, "irando-se 
depois paro o conduclor dflla e pergun
lou-Ih. , quanto lInha • pag.r dt porte. 

-Dois schillinss, respondeu o co n
duetor. 

Fia passu aos domingos, para a 
missa, uma ｢ ｾ ｬｉ｡＠ morena. montada 
.m um elegante alazão • acompa
Dhada por um preto T8lho, que, de 
momento em momento corria, p:lra 
approlilllU· se do auilllal, 

ｾｉ･ｳ｡＠ de Rendas Proviociaes da 
Cidade da Laguna, ｾＳ＠ dll Fnerllfo 
de 188\. 

o ", ... 1.1 t_.or 
Ja.d Fernamlcl J101lIc. C1art 

ｾＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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A ｃ｡ｲｲＮｾｲ｡＠ ,!uuicipal da \'il-' tal pcl:l ｩｲｮｰｲ｣ｮｾ｡＠ e outros ,de 
h de _ 'os';:I ｾｾｮｨＨＩｲ｡＠ da"l>ieJaJe lió"u al ｴｨｾｯｬＧ＠ lJOil lug:lrei maí. 

do Tubarl.', {,I! pllblico, qlle I ｰｬｬｵｬｩ｣ｯｾ＠ ,festa ' -ílla, 5"11 lo quo 
tenJo Don:l lIJria _ utouia da I lU p"ta Camal'.! o pr,l-o de tl'lll
ｾ､ｶ｣ｩｲ｡＠ Yianna, viu\'a d\l finauo ta dia,; :i contar da data ､Ｇ｜Ａｾｴ｣Ｌ＠
ｊｯｳｾ＠ _'-utonio Ft'r:J:!uJes \'iau- I p;1I\I, d ntl'o d'cllcs, ser l'cccbidil 
na, moraJora na C. ｡Ｌｬｾ＠ d L\- qualquer r clamação e uão po
"uu:!, re1ueri 10 ;l() E,taJo a dcrem allcgar ió nol'3ncia, 
umpra do uma area de t·;rrcuos ｾｾ｣ｲＧｴＺｬｬＧｩｴ｜＠ da CaID:!ra ｾｬｵｮｩ｣ｩﾭ
pant, no,os qu.c achlo d.!\·o- pai J:l , dIa do Tulwrãa, em 9 
luto3 itualos na Lautc 2ilG ue Fovereiro de 188-1. 

o Presidente: 

João Cailml de .11 rI/I), 

= $ = 

o collcgio contlntnri a funwo- prl't'/lccm a \'cndcuo ra Anna 
n I' i rua do \ 'llldo n, 'I!) tOllúO si- Garcia, 
cio a C,1,l ｉｉｬｴｩｬｬ｜ｾｬｉｬ･ｮｴ ｣＠ li" Lllllo ruo \' I . 338"18 d ('IH.! ＧＭｾ･＠ mal t 
paracl :l: as aulas rCJurir ·se-hão a 71 , er-
I ｉ ｉＧ｡ｾ＠ U frentc no lngar ucnnmi 

l o COITClIto -
, , nojo Dl'aço do 'orto da Ydla 

Os dons cllr,os principiarJo dla-.1 T L -
uO li am!), extremando pC'lo 

I'bmcn tc à !l hOl'a' da manhã, cn-
Lesto com ｴ ＨＧｬＧｬ Ｇ ｛｜ｾ＠ da LCl'Jpil'a cerrando-se o sewllIl:lrio ( 1', ｾ｣｣Ｍ

CIO 1 ao meio !lia, e o Jlrimario ú ':! Mal'la CJI'olina Xc"es, e pC'lo 0-

horas tia tinIu; a:! '. sl'cç1o do cur
sn ecundal'lo comcpril ás 1 horas 
da larde e durara pcl.) tcmpo nc
ce ' ario au ensina men to elas diler
sas di 'ci plinas, 

｣ｾ｣＠ com tcrras ､｣ｶｯｬｬｬｴ｡ｾＬ＠ fazcm 
frente no Rio nraço do ｾｯｬＧｴ･Ｌ＠

e fu ndo:: ao ｾ｣ｲｴ￠ｯＬ＠

Quem as prclcnuer dirija-se 
Francisco Dercndt Dl'sta Cidade, 

metros dI> t rras que po sue no 

lugar.eras ｃｏｉｬｾＮＩＯＯｉｊ｡＠ d'csto mu
nici pio, CUJos til ｲｾＡｬｏＭ con fi n.1o 
com outros tamLem pntanosos 
pertcncentes a Luiz _ ｡ｲＬｩｮｾ＠ Col

laço e outr()s herJ.!irc do finado 

O Secretaria: 

.I1l/onio Joaquim da Silca, ConLinúa a en inar-se no cnl'so 
primario: calligrapllll leiLul'a, Ilou-
11'111 cltristã , grammaLiGa IlorLuguo

O Fi cal ela Camara.11 ullicipal 
Z.I e ariLhmetica (e lemenLares,) na-

-------------------------
1"11 mo espccia I rll1 pacotos, 
de-so no AR:\1.\SE:\! do 

J'f.Y.i .rCIO Jlal'lifl! 

veu-

, ronel :\Ianocl Teixeira _ -une., 

quer ôI rC'luerentc comprar os 
d'e,lIa cidade {a= publico o .11't. ções til hi:\Lol'ia agl"1t1a, de ci\ ill-

que corresponder á fl'eute de seu 
G.' d1 Po lllra , appl'ovada pe- dade e tio mora l; e no sccunuari.l: Casa do nrgocio de MA:\'OEL A"i-

porLüguez, fran cez, geographi:l, a- TO'lIO D1 II.VA A)I.\tlTE, /'03 

rithmelica' algebra e geometria. da Praia, junLo ao Hotel Lagunen
A' mensaliJades con linulo a el': se, Compl clo s o I' t i mo n L o de ｾＸ＠

/a [.li Prol'lIIcia/ 11'. 672, de 8 
terreno; mand Ju ｾｴＮｬＳＮ＠ Exa, o Sr, 
Pre,idcnte da Provil!cia po r des- (ir .lIaio de 1 72, qtlC é o se-

pacho de 22 d. Janeiro do cor- !lui:lll!: 

rente annu que esta Cam:1l':\ lD- .\ nTIG 6'. Fic:l inLeiramenle 
forme; em vi ta do quc '!landou prolllbitlo o jogo de entrutlo de Lo
se ublicar o ｰｲ･ｾ ･ｵｴ･＠ cdil:il pe_ da e qualquer nalureza que sej a, 
la impronsa e outro! de igll:d bem como a venda dos intilulados 
theor nu lu ,. maio puL io limõ ｾ＠ de cheiro s conlraren!o
d'c-ta '-IUa,osendo que ,];i esta r p:t;:arJo ､･ｺｭｾＱ＠ ｲ･ｩｾ＠ do ｭｩｬｬｬｾ＠

C d t ll'ut uias á e o !lobro n s rClOcl!lenclas, pertlen-amôlr:!. o praio e ' , 

d d t d' t de !lo alem diSSO ｯｾ＠ limões de cheiros coubr l\ a a es e, para, n-

a 11 b 'd I os "en!leclores ou seus donos. E para tI'O 'e e" ser rece I a qua quer 
, d 11 que chetiuP ao conhecimento de to-

reclamação e não po erem a e- ti se putJlic e :dliu- e nos luga. 
gar ig-norancia, re' publicos e pela imprensa. 

ecretaria da Cam:lra :\Iuni- Laguna, 12 de Fel'eroiro de 188'1 
cipal da Yílla do Tubarão, em !l O Fiscal, 

de Fovel'eirs de 1884, 
O Pre .. iJente: 

João Cabml ddI dio , 

O Secreturl.: 

A II/onio J oalJuilll do Si/w, 

ｾＶＭＭＭＭＭＭＭＭＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Jo,jo José de .1 lllrod •• 

COLLEGIO RAMOS 
o uircclor d'esLe esLabelecimento 

parllcip :lOS pal- de seus alumno 
e ao publico, em geral, que, no in
lUlto de allendal' a pedido. de fOra 
(I .. capilal e de servir ainda melhor 
ao' i ｵｌ･ｲ･ｾ･ｳ＠ de seus alumno , aca-

Ponsioni La ＳＰｾ＠ 00 neros cccos, mol hados e come;li 

Meio-pcl\5ioni, la 
Ex/el'llO!: 

i ;);,000 

Curso primario tiilOOO 
Cur 'o secundario-o cOl\\encio· 

nado. 
Oelel'ro, 3 1 de Dezemoro de 1883, 

J Olé Ramos ela i/cu Juniol', 

ａｌｕｇ Ｎ ｜ Ｍ ｾｅ＠ uma ･ｾ｣｜Ｇ｡｜Ｇ｡＠ ap

ta r ara tocl o sel'viço tlomrstico', 
Para informações nesta typo
g'raphia. 

,"ois, a \·arejo. 
Preços baratis, imos, 

VE:'IOE·SE 

52 braças de lcrra de frent e, no 
lugar do ｉｉｃ｡ｾ｡ｲｰ＠ c\ tremando pOr 
um lado com lerras de. ｾｌｬｮｯ･ｴ＠ ,il
' lÍrio, e por Ou Lro com dlt,! de ｂｾｦﾭ
/lal'uioo AnLonio Pi:ILo de 31JgalhI
as, cujo terrono aci ma fasem frenLe 
ao rio do mesmo nomJ qU2m ｾｰｲ･ﾷ＠

teu.ler comprai-a dirija-se na nlla 
1.10 Tllbll'jll àl'harmacia \CCI)'cel'lo, 

Tu b, rão ｾｏ＠ de FClereiro 1 8\ 

ｬｵ ｾ｡＠ se um molprl'lc, optil!lo ｾｉＩ･ｩ｣ｬｬ｡ｴｩ･＠ t.:a,',u\'· ,le"ca La, 
, _oU para ｣ｬＧｩｾｬ ｬ ｯ＠ para informa' ;';lHKfl,'" 

çücs ne, t1 tYJ1"til'aphia, 

Xarua Direita n', 23 vcnde

se formas de limões de cLe ll'o, 

E,tu dt,-tlllc la socictl.!dc, ten
uo aCtlltado um ur,aflO IluC lhe 
fc U socleuutlt' .I/i.,,-,; "", pala 
apresentar lia nOIte do ala .:!vdo 
correntJ, 11m Zé Perc.r3 com o 

m -:_'AGAS 
d. ｵｰ･ｦｬｾｲ･＠ p.r/umo 

Vtode-se PQr prrros uarallS Imo, 

ArmJzem tle 
I' rnc:", io M arl in! 

fim de derl'otar aquella soritJa 
de quo promptamtll\te narclcn, 
da nOlltl ｡ｰｲｾｳＨＧｮｴｯｵ＠ ero CJ/IIpO 

no um mUllllm nlal. pallllrgoc ｾ･ﾭ
Jlublicano Zé Percll'a, porem 
velldo II socieu3de Af,icallfl, que 
rel'dia muito longe na proposta 

A Camara ｾｉｵｮｩ｣ ｩｰ｡ｬ＠ da Yilla 

de .' ossa enhora da PieJade do 

Tub:lrão, faz pubEco que tcndo 
o Cldad:io Antonio Caetano Pe
reira do Amaral, morador no 
di,tricto de S, Joaq'lim ua Cos
ta da erra, requel'id:l ao Estado 
a com pr de cem Lraças de ter
ras de frente, com mil e qui
ｮｨ･ｾｴ｡ｳ＠ de fundos, ｮＧ｣ｾｴｰＬ＠ mu-

ba de fazer juncção com o collrglo nmI mlPREGO DE CAP I 
q lIO fez, esco ndeu-se vergonho
samente, aponto de uão so ･ｬｾﾭ

CQ!ltr<tI' pclas ruas, um só ((.-\fn-T.\L --"Dual'le--, creando um inLerna
to, flue ficará o c1rgo do concellua
do ｰｲｯｦｾｳｳｯｲＬ＠ r, João Maria DuarLe, 
､ｩｲｾ｣ｬＧｈＧ＠ d'aquelle ｣ｯＡｬ･ｾｩｯＬ＠ profes

nici io no lugar denominado Ol' ｴｬｾ＠ Porluó llez e ｾ･｣ｲ･ ｌ＠ rln do 
no do raslo, mandou, U1\ E..:a. o Ly "J de .\rLes e Orncios, 

cano,» quer Da cidade, quel' na 
Vende-se 55 ｢ｲ｡｡ｾ＠ de terras «ltl'[lllulic:l,» Víva por couse

de frcnte com 3,000 de ｦｮｮｵｯｾ＠ I quoucla a sociedade ﾫＨｌＳｧｵｮｾｮﾭ
no Rio Tub,uão, fazendo frentol bC,» \'Iva a.I'upas!au:I palldega 

Ja « H pllultca. VIva a derroU, 

r. PreSIdente da Provincia por 

de pacho d 12 de Janciro do 

corrente anno quo esta C mara 
iaforrne; em vi ta do que 50 

m:ln,jou pub! car o pr .sc:lle edi-

no mesmo rio e fundos CachOCI- Outro sim; a sociedade <\L3-

guncnse» dll'lg'o um conVite de 
cI\lLuade, a rapa iada dlvelh 
da da ciJau , purll se l'CUUIf'!/II 
a el!a, c pLantabI3/'em-se uot 
､ｩ｡ｾ＠ do ｦｾｾｴｩｪｪｯ＠ cal'l1avaic co, 

Fie 1'1 igulmento a cargo desLe 
distincto profe' sor o ensino prima

ra do mar-gl'osso; extrt!mão pe

lo leste com terras de Anna Ca-

lio, pas ando a occupar-se o abaixo rolina de Fig-ur.il'euo, e pelo 0-
｡Ｇｾｉｃｬｮ｡､ｯ＠ uoicamen le com o secun- esto com a velluedôI'a, Essas!.>.3 
dano I braça8 ｦＬＨｺｾｭ＠ pal'te das 3G.'5 que A Dlrce tori. 
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