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J'ul!lica·sc 111110 vez pur ..,111104 ( '1uiol.·rllir. ) - AMigo.lu ... Ｒｾｏｏｏ＠ feia por (ri--Ul!, paga Idi •• lltll, .Ie • .-Io liiio .. ｾＮ＠

o CONSTITUCIONAl. 

Nllnra acreditamos qu o a nova pul ilica 
pregada em lIume do prog:esso, ｰｵｴｬｵｾｳ｣＠

cUllitilllir·se e lll parlitlui pclu CUlltrariu 
\ imos nellu o cspirilo tio ｌｉＨＧｾ ｩ ｬｯ＠ IC\'i\lIt.III
､ｯＭｾ｣＠ alld.lz. c óllllcaralldu trallsviar-lIos 

·tlo rcgilllclll repre..;cn·la ti,\). Era precISo 
ignu rar os prill i;li"s ｾｯ ［ ｬｳ Ｌ ｩｴｾｬ Ｚ ｩｬｯｩ＠ do.; !;o 
\ crnos livre;:. d('sp resar a hi, 'u;i"a e a ex-
pcricllcia para crêl-o ! \ 

A Iigil uu fUiflO ergueu·se som ,Ispiri\
QÕcs duradullras, C\lUIIJ 11111 faclo ＱＩ Ｈ ｉｾｳＮｬﾭ

gciro, :'I;'IU tC il do olltru litu, sellilU reilllir 
ilS for ças dos duu"I>..rtl dos 1Illicu,; c Ill"i
timos pa ra llXI'Urgar o "'1,;,,0 sptcllla gu
\'ernalllenlal de ccrllJs \ ic:us . prillci p,tl-

I menlu o abuso de inflll encia, f]ue o alie
ra\'Ao 0111 sua es,;cncia, se .;1 '10u ead ,l um 
rcnuncias&e scus principios, C):t o, CUII-H

guido o limo uoveriilo cuuliiluar. Crl!rilo 
'. \Iluitos e deôcullfhir:1O poucos! Unidus as

sim os csfvrcos fa ei! fui u de.-iJ ':l'alar o 
gabinete, quê dirigia os dostinu,;- U,l paiz e 

. couquislar o puder; cstlJ, porém, I'OUôC

gllillo. nflo se o quiz IlIais ,lb,JIldouar 
em nomc dt,s priucipios mesmus IJ uc se 
diziãfl em pcrigo. Aqucllc; que com siu
ceridullo hadão seguidu a falsa cru,;atla. 
desillud idos, rollárão a seus arraiae,;' (,s 
outros roduarão o poder, preslarão-Ihe 
fon:a. porque nossa traição a causa hra
sileira. a ca ll:,a das liberdades. viào anle 
si a \'oali<nc:ilo d,! seus Ullrr,; ｳ Ｂ ｬｉｨｲＺｾＬ＠ de 
sllas usporauças sempre mal logl'iltlds. 

I' r.cgolHo enlão urna polilica, politica 
maehia\'clica a prillcipio. dCIJOis opprcsso· 
ra. O progralllllla ministcrial. \ ordad eiru 
Sphynx cum mllilas formas. era u \,()wlla-

. du cle combiuacõcs mais ou mellos ab"ur
dasuas idcias'dos L10lls pa rtid us . do cuja 
origem nasccra. E OIlUU cnconl raria apuio 
a no\'a polilica! Nem na lIossa hi,;l uriu 
politica, nem ua Il(\lurezn tio IIOS';O go
"eruo achara lima basl:l f]Uitllluer o foi 
preciso invenlar. E' faei! aprc$"lIlar UIII 

partido., mas ó ｾｬｉｩ｣ｩＡ＠ cara,:lcrisalo, o 
deO Ilil·o. 

"Um parlido, dizia llurckc. é um ('orpo 
de homeus ｲ ･ ｵｮｩｾｯ ｳ＠ ｾ｡ｬＧ｡＠ favorecc l' pur 

par. Iquelles que o rtlc,·!Jerf'm por ell. ,i.. • 
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se:ls esforros communs, o ｩｊｬｬ｣ｲＨ Ｇｦｩｾｯ＠ nacio- minarãu e as amlJliarão, estabelecendo ao 
uid do cOlif-:rmiclaíle 11 otlglllll prill('illio a m6';1I10 tl'mpo I1 IlitTeren«:a entre os tDigs 
rcsp"i lo do qual estãu lotla_ tle accu rdo.. Ｈｲ｡ｬｊ｣ｾ｡＠ rcdund,ls) o os lo,,!!s (cavalleirOl). 
Uril qllacs silO estes principias qllo podem EIII IIU"O jliliz. plJrém. anle a ｮｯｳｾ｡＠ Cons
di ' l:.;ir c;;ses corpos uu hMIIIUllia com o iu- till)iç:lo Pulilica c luzes tio seculo, em que 
lerl'sse lIaciulhd nús governos liVl"e:; 7 ficiI- us t!tIIlS prillcipios lIilo ｰｲ･｣ｩｳｾｯ＠ de ser ma
leza c ｾｏｉＧｏＬ＠ puder e lilJe ,'datle-('i, os pl'lll' ii cscbr,·('itlos. ･ｾｴ･ｳ＠ bandos tle políticos, 
cipios que se halem lIe:ita gralldc arcna. que rp.pellliuilmcnte se reunem e ｡ｾ｡ｬｴ￣ｯ＠
. .\ IUCla illces,aute desses duu:; 11 ' illci- o .puder. 11;'10 S[IO scnão facções, Ilue só 
piu"', e a licloria illlrrllil'i\'a tltJ UIII subre ,cnelll p,lra rclanlar o mo,'imcnto social 
oulro, é o quo cunstitllc a IHlIllIullia tio e pertllrbar a ordem publica. 
s)':itellla repru:ip ,· liI(jvu. o equil ibriu entre E que pal'litlo Ó ･ｾｳ｣＠ CJue para viver tem 
a liutln.lildu eu puuer, cmlilll um go\e.r1O lido nuccssidadu de calcar iI COllstiluir.ão. 
li\ I'l'. e as leis, do cOlllllrimir e eorrumper? 

' \,;Silll. dizia 11m public:ista : « .•. ' " o Maior corrllrçflo do que a que havemos 
inlcrc..,se gera l n:.o SU llívido oIl'hitral'ÍiI- prescnciallo, maior lIepoLh.mo. IIpm é pos
IIt'ulei ulle não dá a csculher SCllilO U1I1 sÍl 01 i/ll,lginar. l\'ão s:"lo os Walpoles quo 
poq:lt'lIO uUlucru de f,ICI'S quo apresellla o Ｂ｣ｾＨＬｉｉ｜Ｇｯｨ｣ｬｉｉ＠ um paiz, Ｈ ﾷ ｉｫｾ＠ não conhecem 
sJ,cita cnlito wigs 'ltI to)'ys . Po rém dl'sde scnflO o IlIào, C)ue exprilnt'm por certas 
II"C se S;lll clcsldS di\ isõcs princiIJal's. 6 ph rasei' que rchaixiio iI ､ｩｾｮｩ､｡､･＠ humana: 
para aLY"1I1i1r-se lia, i'lIh,IÍI isões lIldcfiui- a /u)'i(u ｴｬ｡ Ｌ ｾ＠ cuTtSClencws do Uúberl \\'al
tas c as c,I/cries 'o lIIulliplicilO som I a.zão pol .! - "dc - a corporufüoJ dcl1Jcdi/ltes 
e ,;em termo. Yós U;IO as carilcterisareis dI) SI', Z;!t'hari;!s: silo }Jhrascs di\'ersas 

I . I' . ' liur UIII prillci pi o g" r .. c nii o sc as ruculI- 1:' a5 a II CJa e a II1C';lIIa. 
tlillãu em lIos,a hisloria Cousliluciunal POltanto -Iibcraes e cOllser\"adores
scnito por numos propl ius e d .. l.lS. O par- S;"IO os IIldcos purlidos cUOlpaliveis. assim 
lido sc forma por 11m Inlorcs 'e gerod -a () jul::;amos. (':1111 a nossa historia de hon
cotc-rie iu\enla um interesso para se dar tem () a lIos,a fu rma de goremo . 
arcs do partido ...•. » E o lJue tcm acowlocitlo dcssas amal-

Um partido nilo é cousa arbilraria, nilo gamas de conciliações. liga, fusã/) , pro
é o resulladu úe ｣ｏｬｬｬｨｩｮ｡｜ｬＧｾ＠ mais 011 mc- gn's"o? A confusão IIos prinCipias sãos, o 
no,; ellgéuh("as du e,;pirito; IIÚO é 'ullI ill - arrcf('(' illl l"lto tio cspirito puhlico e o tles
｜ＢＨｾｬｉｬｯＺ＠ é filho da iutlulc do gU\ emo, dos prezu do IIlIico Um legilimo dos partidos. 
coslulIlcs e tradicções de IIlll pUl'o. O belll-COIl1I1lUIll. 

A luglalerra. a seclllar Ｑ Ｑｉｾｬ｡ｬ･ｲｲ｡Ｌ＠ até U quc f]uo!" a facçflO progressista? Ella 
hoje n;"\() lem podidu soO"tw ulai,; do que \05 gritariÍ: Viemos salvar a narão _ 
W!ys c IQJ-Ys. pois qlle, para nó;:, o 1':1- ｰＨｩｾｦ｝ｬｉ･＠ o,; Ila rlitlos nilo silO mais ,íqllillo 
dicali-lI1o ahi ilÍlld,1 nflo (em as I'crlladei- qUIJ ､ｾ｜ Ｚ｣ ｭ＠ ［［ｾ ｉ ＾＠ ｬｾｭ＠ eSlá .g,lslo pelo tempo, 
ras IHoporções de um partido. ,Fila lc\'e a sua 11t\"l!'a Ja !l,H) o:-pl"lll1e as nece;:sitla
scus dias aziagos em qlle o l'splrilo pulili- tios arlllao,;; outro é emperrado. nilo ad
cu "C tr,lIlsl'ÍolI. Mas quc paiz ･ｾ｣｡ｰ｡Ｚｩｳ＠ lIIiUc o mO\'i melllo o só o ｾＡ｡ｴｴＧ＠ quo. Pala
IlI ctas civis qllantlo sc (, Í>'pulflo .direil.:s nas \ã as <lo senti<lo ! (lue pari ido 110 

de ｓｬｬｲ｣ＨＧｳｾｩｬｯＮ＠ 011 se leva o prill l' ipio (!t' 1I1l1l1.do ｬｾｩｴｏ＠ so modi fica ú proporçito '1 U6 
c"np;cssilo ihU Sll US ullimas raias t .\s o p'lIz.\.ae ｾｯｬｔｲ･ｬｈｬｯ＠ a ｡｣ｾａｯ＠ do tempo o 
gllerras civis ria;: lIua;: roz I' :;lIb as ('iIS;]S ela clvtllsfI('ao? 
UlJ Lancilstro l' ｴｉｾ＠ Yorck.ils di..;pul;ls fi rcs- E' do .iôgo das duas idéas. f]ue proyém 
pei to ti .. Ilaturcza dn 1'011 1' 1' sob os Tuclur,; o li4uili b' io, ｾｵ･＠ ｭ｡ｮｬｾｭ＠ a lIossa forllla 
o o ' combatc, 01111'0 o pu.d!!1' I' P,tI e o par- de governo. Intromeltei-Iho 1IO\'<lS formu
I ,llIeulo sob ｯｳｾｴｵｯｲｴｳ Ｎ＠ súo liUlto mais des · las, 110\(18 ｡ｾｰｩｲ｡ｾＨＩ･ｳＬ＠ e esse equilibrio 
clllpavcis, quanlo além'rlils pouca luzes desappareccra. 
tia opaca, il MiI!!:lla Ca rla não bem tleilnia Oesde f]uo se sáe ｴｬｩｾｬｯＮ＠ o poder ｮｾｯ＠ Ó 
prillcipios, Ilem ｦｩｲｭ［ＩｉＧＺｱ ｾ ｡ｲ｡ｬｬｴｩ｡ｳＮ＠ c f"riio mais o meio <1"C 1'1'1 rUI:lO I s pa rtir1m;. 
C tcs factos lluO poucu a pouco os dcler- I pala ｉＧＨＩｵｬｩｳ｡ｾ￼ｵ＠ tle ｾ･｜ｬｾ＠ Ilril l't ipios. clle é 
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() ｦｩ Ｎ ｾＬ＠ a ultima aspiração desses bannos 
ｰｯｨｨ｣ｾＮ＠ que não lem oulro noOlo se não 
de fJcçao ｾ＠ que eSIê!beleeeOl uma polili(,iI 
ｰ･Ａｾｯ｡ｬ＠ e IOteresseira. 

\ eJa-se o que acollteceu em Pcrll.lm 
buco em 1863! O Presulenle de (,lItão o 
aClnal Sr.Minislro de estran"l'ilus ° m;li
to glorioso Sr. Siheira de SOllZil: eOIlI
bale de um lado - os Chichorrus e [rba-
1I0s., e Ele outro os Camara"ibcs o eu 

- amigos. Ainda nos ｬ･ｭ｢ｲ｡ｭｾ ｳ＠ das u!li
ｭ｡ｾ＠ Ｖｬ･ｩｾｑ･ｳ＠ em. que principios di\'el'sos 
ｉｾｲ｡ｯ＠ ｰｯｳｴｯｾ＠ em ｊｏｾｯＡ＠ Em umas pro\ ill
(lIa proleg.a-se os libcl'aes, em outra os 
.:onservadores. 

Lêa·se o que se lem ｰ｡ｳｾ｡､ｯ＠ ndS admi
nistrações pro\'ioriaes; o Sr. ｅｾｰ･ｴｩ､ｩ￼ｯ＠
sustenta na PI'O\'iIlCia do Rio de Janeiro os 
coosenauorcs, o Sr. Morei ra de Ua I ros 
coOlbatl) em Alagóas os progl'essi>tas, e 
aqui nesta. o Sr. Adolpho de narro.; nada 
･ｾｰｲｩｭ･Ｌ＠ pois apenas tem collseguido reli
Glr em torno tia nová seita um balldu 
aoarcbico e sedicioso. 

E' a este todo oonlratlitol'io a estes 
principios que se choc.'io, se combatem e 
se repugnão lodos os dias que se challla
polilica do progresso, e que nós chama
remos a ｦ｡｣ｾ￣ｯ＠ dominante_ 

.... extlne\,ãe ,Ia eemarea da 
Laanna. 

Não é possi\'el deixar de trans':rever 
nesto jornal as razões com ｬｊｵ･Ｌｾ＠ Presiden
cia da Provincia negou saocção ao projec
lu que ex:iuguia a comarca da Lagllna, e 
aunexava o !\Junicipio á comôlrca dt! La
ges. 

Snulinhamol-as, porem, nas parI e" em 
qne em nosso conceito. m031l'ão tlue 3 As 
sembléa não le\'e em linha de conta o illlll
resse publico e da provincia que repre
senta 

Eil ·as: 
/( Volte á Assembléa L'gisla:iva PI'O

\·inci .. l. 
A com.lrra lia ｌ｡ｾｵｮ｡Ｌ＠ n mais populo

za da Provincia, é lambem a primeira sob 
o ponto de visl,1 ela producçflO e ela rique
sa, e o seu comme rcio e na v!'gação, puu
co inferiores ali commercio e na ｜ Ｇ ･ｧ｡ｾ￣ｯ＠

da capital. trazem em jogo Vê\MO,OS inte
res-es, represenlados P"I" capitaes bas
lante crescidos. 

Esta simples consideração tleixa bem 
\'ér a grave ｰ･ｲｌｴｌｲ｢｡ｾｯ＠ e os malrs que por 
{orça teriam de resultar da suppressão de 
uma comarca de tal ordem. 

Com eO'eito, extinguir a comarca da 
Laguna, con\'erlendo·a em termo da de 
Lages, do cuja séde não a separa talllo a 
distancia de mais de 30 legoas, ('omo a 
falta quasi absulnla ｾ･＠ via de cornmuni
cação, é pretender ､｜ｾ｣ｵｬｴ｡ｲ＠ enonnemen
te a administração da Justiça, e querer qlle 
padeçam os legitimos interesses e as garan
tias, mais sagradas ainda. dOI povos de 
uma localidade tão importante; por oulra 
ç:::g- é não ler em nenhuma coula as razõ · 
es de ordem publica.,f:1 que só devem 
iuspil'ar ｡ｾ＠ 1sse.nblé.ls l'I'O\' inciaei no ca-

o CONSTITUCIONAL 

so da fdculdade (Iue lhes eOllcedo o arl. 
10 § L' do Aclo Adtlicioual, de legislar 
sobre a ､ｩｾｩｾ￢ｯ＠ judiciaria. 

O Ilreseu te l)el'l elo incorre CIIl seme
I!IO ｉｾｬ･＠ CCIlsura, "ada C/lfOlltra qlte o pus a 
J.usltfico/', I' fomo ollamcllle p/'Ijudicial aos 
\lIlcresses da 1', ollincilL. o sublllcllo iÍ 1'0-

considefac:1O d,1 iUustrada Assembléa Le · 
gislal i 1'i1 •• 

ｐｩｬｾ｡､ｯ＠ do · GOlemo da Provilicia de 
Santa Cathariua em Desterro :lO dlJ 
Abril d.e 1868 . ...: .Ielolpllo de ＸｾｲＯＧｯｳ＠ Ca
valcalltl. de A Ibuqtlc/'qtUJ Laccrda.» 

Estalllos aJa pe, feilo 3ccordo com JS ra
zões dJ Pre,idcllcia. 

ｾＮ＠ E:\a .. em pOll "as pal.l\'I'aS, disse 
/IIUIIO, porelll escapo,1 a iucuhen:ntia du 
procedimento da Assembltía. Se ('s'a des
mClOurou da l'Ollwrca de S. Frallcisco li 
IIàjahy, cuja tli -l ,nda por bum call1illhu 
é d? 1:> Icgoas, d'aqllella cid.ldc á \'illa de 
lL,tJilhy,- para fU I mar UI1l .1 COIIIUfca, elll 
consellutmcia da distancia, COIIIO unir o 
termo tia cid'lde da Laglllia á com"rca de 
Lages, CRI lIIais tle duplicada longitude, 
por pessimo camillho?! 

Xem isso a ｟｜Ｎｾｳ｣ｭ｢ｬ ｬￍ ｡＠ pensaria? I ... 
Stl S. Exa. ｰｲｵ｣ ｾ ､｣ｾｳ｣＠ selllpl e ｡ｳｾｩｬｬｬＬ＠

longe de nos \'é : em oppusiçãu á sua ad
nlinistração, ｴ･ｲＭｮｯｾＭ ia a scu lado (h·fen 
dendo-il. porql\e nós só ｱｬｮＧｲｾｭｵｳｪｵｳｬｩ ｾ ｡ Ｌ＠
impa l cialid.lde. c gOlcruo liI rej b .. ,e da 
segurança individual. do respeito aos 
di , eilos tios ridadãus, e I'xaclo cumpri
menlo das lei ' que nos regom. 

Prosiga S. Exa. assim, que, perdo
ando-se-)he os erros ｰ｡ｳｾ｡､ｯｳＮ＠ corno bons 
christãos, realasa r-se iil o os nossus "011-

r,ldos sonhos, os Ijuaes só ,':\0=0 engran
tlecilllclllu da lerra que 1I0S dêo o ser=. 

ｆ･ ｣ｨｯ ｵ Ｍｾ･＠ a Asscmbléa pro\illCial no dia 
30 de Abril. 

Antes passou o orçamento, modificado 
conforme a Presidencia da Provincia pl'O
poz om SU'IS razões de Dão sancção já pu
blicadas DO Mercantil. 

Em verdade, ficou plenamenle'justificada 
a opposição feita o anno passado pelo ex
deputado M. J. de Oliveira. Quem diria que 
as suas allegações scrião reproduzidas nas 
razões da Presidencia, qllanlo á parto da 
subvenção ás obras du collegio dos Jesuilas, 
e da oomeação de continuo \la Asselllbl éa ! 

E' puis faelo consumado, e aquelle ex
depuladu deve cndlu-se de gloria, purque 
a verdade tardou, mas appareceu. 

E digão que elle niio linba razão quando 
argumentou no senlido que agora servi o 
para á ASscOlblóa mudificar o projeclo do 
orçamenlo provincial! 

Qu em tiver recordação de suas propostas 
fcitas na legislatura finda, verá que todas 
forão adoptadas ou reproduzidas Da aclual. 

Por exemplo: Propoz a creaçào do omcio 
do Partidor nos diversos termos da Provin
cia. Canio na 1.' discussão; mas este aono 
foi creado esse omcio. 

Propoz a factura de um cbafariz na capi
tal. 

Cahia cm 1.' discussão; porem Desta ses-

, I 4 

sno já a commissão de Fazonda o orçamento 
julgou Decessario \'otar·so quantia pan a 
compra de tubos. afim de fazer-50 o enca
I\IIUlonlu dólS aguas. Isto não passou por 
(aUa do. renda; porem il idéa já appareceo. 

I)ropoi a factul'a de UIII caes no porto de 
S. Jose. Cauio 001 L' disl:ussào. Entrelanto 
o deputado ｐｾ､ｬＧ･＠ Ｈ［ｵｮｨｾＬ＠ ôlli rl'sidente, 
mandou IIl11a emellua dando 1 :0008000 ra. 
para essa ubra 110/11'(:;11110111/1 dtl anllolillao. 
coiru futuro. qllalllia I(uo tambom ora de
clarada no pr/ljeclu daqllcllo ex-deputado. 

Pro(lol a cl'ca(:fI/I de ｬｉｬｾｩｳ＠ uma (;ulllal'c3, 
composta dI! 1I 'ljahy o Tijucas, ｦｩ｣ｾｮｬｊｯ＠ S. 
Jusé e S. Miguel 1'/ll'IlIalldll outl'lI comarca. 
Ficou ｾ､ｩｩｬ､ｵ＠ para {,,,to al1no, om que foi 
｣ｲ｣｡ｾ｡＠ li CllIllar"a de Itajahv. 

Falluu acorc,1 da Ihlecssiiludo da refurma 
da ill,lru cCflll publica: e nuste anllO roi all
tlaorisadll a Pre ... idcnl'Ía da Provincia a fa
zel-a, tend" ｪｾ＠ so d;adu começo á ｰｶ｢ｬｩ｣｡ｻｾ￠ｯ＠
du legulamenlo, que (HII'CCe to\' sitlu do an
lomói/l prt' par;ado. 

Vingaria .. portanlo ｾｵ｡ｳ＠ opiniões. e a 1'1'0-
vincia, som dUl'ida, ganhou com a iniciali
va, }lorquo roi apl'ul'citada. 

- Foi lI egada ｳＬ｜ｮ｣ｾｯ＠ ｾｯ＠ projecto da 
･ｸｬｩｬｬ｣ｾｦｬ｜ｬ＠ da comarca da LagulHl . 
I Ueatisou -,e o quanto já nltlicÍ;imos; mas 
COIllO a ｳ･ｾｳｦｬｯ＠ da ,\ssclIlhl éa p está UI!I:e r
l'ildil. ｾￚ＠ para u anno ruluru ,CI'Ü" ､･｣ｩｴｬｩ､ｾｳ＠
＼ｉｾ＠ rilzões de II cga lÍl a da S<l llI:":;-IO. 

A (} USSO ver Ó IIlIIa bltil liçilo (IUO o SI'. 
Adolpho dc Uarros deo ｾ＠ acel'la(/u escolha 
da provincia I 

- Fonio nomeados: 
Dnltlga do do pulicia, o capitão Paulo Ma

noul Lopes. qne já eslá 001 exercicio dcsdo 
o dia 1. ' do conento mez: ' 

1. ' substituto o capitão Jorao Nal'ciso da 
Sill'ei ra, em lugar do majnr Alfonso do AI
bUfluerquo Mello, quo pedio exuneração. 

a." subslituto o lenente-coronel Anlonio 
1Ilaneio da Costa. 

Consla-nus que o 2.' subslituto Carlos 
Duarte Silva, lambem pedira demissão. 

- Sabemos (Iue na Laguna prepa'ra-so 
um pomposo baile para ser oITerecido ao 
DI'. juiz de direito Luiz Duarte Pereira, 
logo quo volte da côrto. ondo so acba com 
licenç ... A maioria dn povo laguneose apre
cia as bellas qualidados que ol'nflo esse dis
tincto milgisll'ado, a quem acata e venera. 

- Temos inrormação exacta de quo á 
dias abrio-se uma casa de' jogo do vispora 
ti rua da Conslituiçflo contigua a da resi. 
dencia do SI'. presidenle ' da camara, sem 
ler tirado a competento licença e pago o 
imposto a que está sujeita. . 

Ao procurador da ｣｡ｭ｡ｲｾ＠ compele fazer 
eITectiva a cobl'ançJ, e ao fiscal o as autori. 
dad os Iluliciaes Ilrobibir a sua continuação, 
emquanto oão su mostrar competentemente 
licenciada tal casa para SOl' aberta á co 0-
currencia publica. 

_ 5 

PUBLlCACOES PEDIDAS. 

Srs. Redaclorcs do Constitucional. 

G raças á exislencia do seu jornal, ou
ve-se sempre os brados da illlprellS:l con
tra os abusos, as arbilrariedades e as in-

-
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jusllça. de qUI 111m lido \ill 
paril dC)6 babilaal de 11 
vlocia. 

S. Dão rõr. eUI. que po ... .... 
,lem tlvw.do, COlO ju II ......... o 
lIa.ucJO das auloridades lIo progr __ 
.aio,l, maiores mui", lerilu recablclo .. 
eoftNrt'lJdore. e liberou 8"0111008. 

Esta y';rdildll 6 li az reooohecicll; I 
IlOm Ijllauto hOlja alguem de alia poilQlo 
qlle lIe d8ll1lr.de dil lilllu81em rrllDCa e 
,"Inladeir;a ue que VV. lllln uAdo. 1181'
miUÀ... que O'J C'008ralulemos com V\'. 
e Iblls IIgr .. ､ｾＬ［｡ｉＮｵ＠ 011 ｳＢｮｩｯｾ＠ que bào 
l,relila,l\ls aUII 00:11U8 c\ltnpr\lwiuchloOfl. e 
d6qlle IOuos, ｭ｡ｩｾ＠ ou lIIeUUll. Icem scieu

. eia. 
T oIulo ialo é euclo que iudo UIII figu

rão á casa de oulro. di !lc-Ihe: venho pe
dir demissão do 61npl'ego do 'I"e rui cnCM
regado, IlOl quo o COlI$titllcional •• calJa de 
dirigir· mo lima me'lld,l" cenSllla . 

A islu ,ove iI segllinle I'c"l,osla - En
lão Ico ･ｾＧｩｉ＠ censura? Mas Sll lore n:w é 
assignanle, ｡ｾＢｩｬｬｬ＠ cumu eu CI!lO Illcebo pur 
obseqlúo. n,io ｲ､ｾ｡＠ C.ISO, pois o lIIesmo lIIe 
1illccedo o elllen lo II"e tlel'o fazer otwiclos 
de mercado/'. Jlor 4 01 iI 11 to Su doÍ r cal'aro. o:, 
l'el,laclol'os (I"e eslilo ao raclo d,l lllillha 
chl'unica. pôum ludu e 111 pralo.1 limpos, e 

, mais ellvergu . .Jla,lo ficai ei. Cuulill lel . I,ur 
lanlo, nu sell ･ｮｬｊＧｬＧｾｧｦｬＬ＠ 411P quem Ihc '10-
vcma $OU eu, mas allde direit i Ilho como 
um ｲｵｾｯＮ＠

O qll6 quer isto dizer 1 
En iào o homem não se dcdiglla de lêr o 

COllstitucional? NilO, de urlo 
E o que (jlli7. olle dizer cum a rerOnl

ｭｯｮｲｬｾ｣￠ｯ＠ ti" alldar dircitiuho? 
Julgillnus podol' inleq,n·tal-a por-nno 

raça Olltra, e lomo cuidadu alim do 11;"10 

cahil' em de"agr"do-. '0 é le fui. 0 .. 1110 ti 
de crêr, o pon,;amcnlo du rllclJ mm cnllall
le. ｬｯｲｮ｡Ｍｾ･＠ evidellle qUI! OI {olhinha lem 
sido lemida tia gCII o 1)1 ogrcssistulll 

E assim deve de sr.r, 1,,·la rilZ;'1iI mlli 
,clara de que VV., Sr". Rl'II"cloros, não 
､･ｾ￣ｯ＠ passaI' camarão por malha. 

Deos Ih6s dê sautle e vigor, pa ra con
tinuarem a prl'star llio relel'allle sCl'I'iço 
á hlJ.manidade desvalitla, purseguida e 
acabrunhada pelo val'idismo do prog' C'80 

regre!Si$ta. 
E' assim que nos encheo 3 alma de 

pr.azer o bem elaborado ｣ｯｭｭｬｬｮｩ｣ｾ､ｯ＠ sob 
a epigraphe- .Illendile cl videte- publi· 
cado 110 numero anle-pas'ildo . 

1)0 mesmo motlo, o 31ligu de redacção 
,tio anlerior contem I erdades l:io pu ras, 
que nos parece rerirão de frenle os des
mandos da adminislração da provincia. 
que aliás é clllpavel pur S311r.cionar, (;om 
sua acquiescencia, ilclos t1osl'egrados e 
abusivo das leis que nos regem. 

Assim. Srs. Redaclores. lrilCillldo es· 
las toscas linhas. por estarmos'convenci
dos de que iI imllrCnSa, tIloralisada e IÍlro, 
é um vordatleil'o lalisman lluO faz parar 
o carro de perseguição,muitas I'ezes adro 
de movido para rorçal' a algum misl'll'a I'cl 
que não pode lor vOlllade propria; rogu
IlIos· llios a tiua publicilf,·ào . nara li Uu os 

li ... ".,... 
Quando ell meu. NJI u pe a 

l1li11 Immen... ｵ｢ｾＮ＠ que o blo leetll 
espalhado pela lerra. á guln do I .. borloso 
lunarlor semeando ｮ｡ｾ＠ seir ... J'llgava Nr 
i.lIlllbilavel a culheilil; pareci .• -me que ai 
ｯｾｦＧｯｬｬｬｬ＠ trcadas em qualquer calllo 1181"'1-
rialll para Irilusrormar ｨｾ･Ｎ＠ coraçOes aná
os eu. buas .. llIIilS, e qlle os tle olllr'ura 
ro-sl'm hõje hlJmens. que não I('udo umo 
ro piei .. ellllraçilo, lIilo tlassem ao meuos 
prol a" de tle"conhecim,'lIlo ás ",ais co
me"illhas regras tle cÍl ilillallc. 

ｅｬｉｧｾｬｉ･ｩ Ｍ ｏｉ･＠ redolldalntmle; lahez qlle 
cm Olllrn" ｉｊ｡ｬＧ｡ｧｬＧｮｾ＠ a cÍI ili"açilo se lellha 
augmclllatlu . porem cá Ild 'l lIossa boa ler
ra ainlla ｓｾ＠ lula (com ｲｩｬｲ｡ｾ＠ excellÇôes ) 
CHfII :Iolli os /lcrru/es de lingoa qlle razem 
oslt'lIlaçàu elll bofetada! e pontapés, co-
1011 qllerrllllo amcntlronli.r iI'IlIcllcs rom 
4"0111 di,;cu1olll ; como se hoje ailotlil se 
pudt!sse ｉｾｶ｡ｲ＠ o homem IiHe, lIacÍt.llal ou 
･ｾｬｲｮｮｧ･ｩＬｯ＠ ao ma,,11'O grande para SOldar 
com o cid,l brlJlc a bíllis peçonhenla de seu 
feroz corarão. 

Es"e leli'l)f) ha mui 'o 4"e so roi e raze
I\lOS ,'aios pal'il 4"e n:lo lolle. Para uilo 
deslnc .. r 11 .. 'lur ... ,[1O chamalllos a allcnçflo 
do alguem para o que diz o Sr. Luiz Fran
cisco !\lidozi, I'm sell mllilo aPI.lauditlo 
expusilor. • Em companhia niio se deve 
4ue"liona., pois alem de ｮｾｯ＠ ser o lugar 
proprio para ｩｳｾｯ Ｎ ｰｯ､･＠ perturb,lr.se a I.ar
monia q Ull em lodas as boas sociedades de
I'e reinar . » O Sr. Emílio ａｦｨｩｬ･ｾ＠ Monle
verde no seu Ira lado tle oh ilidi,de diz: .A 
civilidade lo 11 origem 1I0S 8elllimelllos de 
um coraçflo bem fOlmatlu, e 411e os ,icios 
mais 1l01aveis, e por conseguillle os mais 
odiosos, são il caluillnia, a maletlicencia. 
a mentira; depois a ｉｩｾｯｮｪｩｬＮ＠ a prcslllllp
çlio, o egoi:Hno, a susceplibilillade. o o es
pirilo ti o ｣ｏｬｬｴｲｩｬ､ｩ｣ｾｩＬｯＬ＠ &. &. » 

U Sr. Pellro Dlanchard I'slcndo·se 
muito nosla maleria a que conduziremos 
a esse Sr. se conlinuar a ameaçar COlO 
seus ponlilpés o hoflllatlas. 

Dando IJublicitl.ldtl a eslas linh:\s no 
seujornul, muilo obl igará ao 

Tolo. 

• Ningllem póclo clas,iOcar de 
• 1010 a oOlro, ,.em que iucurf:' 
• em nefando pcccado .• 

( DA E. SACR IDA, ) 

TonlJo meus cinco senlidos 
Que mo deu a nalureza; 
Mas ullla vil crcalura 
li! isso 1110 'Iuiz IIrgill': 

Alirdlldu cu m seUl dilus 

Na 'Ida, em solldto 
QUI i do mundo alTed.do 
AI esmo assIm nAII escapo 
Da chufas da lIOCiedade; 
Da liogoa da impiedade 
f)ue negar 1110 prelendo 
U tlue Dous om mim allende 
E' tle mais - ingratidão. 

S. José tI do Abr" 1101888. 

ｾ＠ de8pedlda, 

o tolo . 

No ｳｾ｢｢｡､ｰＮ＠ tli de AlJrU, ao escurecer, 
aqui chegou o ElUl. Sr. Dr. Adolpbo do 
Barrus Ca I'alcanli de Albuquerque Lacerda, 
I'rcsidclllc da Provincia, que "eio despedir
se dll- seus amigos por ler de partir para a 
côrlo. 

Apelar de já ser larde, quando S. Ex. 88 
rctiruu. aJlCllils fui IOlInlad" elD um burro o 
aCllmpallhadfl pelllS Srs. Lemos o Padre Cu
Ilha , c por um guarda de policia! Quo fizo
rno 118 oulros 1 Oh I nada, porque. como 
ｩｬ｢ｹｳｾｩｮｩｯｳＮ＠ apedrejão o sol no seu uccaso!!! 
Jil c. quel'erão os favores, o li imporlaocia 
CJlle lhes deu! I!!! 

Dons o leve, e o faça rosponder pelas io
ju<liças que nesla prol incia pralioau. ruell
do dcrr,lInar lólgrimas alé aos proprios in
noccnles urphãos, ｡ｲｲ｡ｮ｣｡ｮ､ｯＭｉ｢･ｾ＠ os 5ellS 
Ullkus arrimllS. 

A justiça du Ocos é ｩｮｏ｣ｾｩｬＧ｣ｬＮ＠ e oão está 
de ｮｬｾｯｳ＠ I'cndados como a humana. 

S. José - 1868 - 30 - -l. 

BiliOculo. 

Srs.lledaçtorcs_ 

Como se lenha hlOrndo um 160 sobre a 
gra I Il ｲ･ｳｊｬｯｮｾ｡｢ｩｬｩ､｡Ｈｬ･＠ q lIe peza na p('s
'Ôd cio. r, Alrc}res ror. rm,ltlo do [,ercilo 
José Frallcisco Avelino Xillior. que na 
']lIdlitladlJ do i.' comlllanllanle do depo
silo, lirou sem ordem (liI Presitlencia um 
G. ｾＮ＠ designadp do respectil'o xildrllz,lo
I'ando-o para sua casa, 4ue depois de!ler-
1011; (l ('o mo es!e raclo rel'oll.lnle em lem
po de guerra lem o carar,lll r ｣ｲｩｭｬｯｯｾｯＬ＠
e (lor ahos empenhos collocolI-sc uma 
IleUra em rima, grilças ao humanitario 
｣ｏｬＧ｡ｾｲ｜ｏ＠ tio SI'. Adulpho do ｕ｡ｲｲｯｾ［＠ por 
ｩｾ Ｇ ＱＩ＠ rugo-III1' . SI R. ｈ ｾｴｉＬｉｦＧｬｏｉ＠ ｃｾＬ＠ perllli"üu 
elll ｾｃ ｬｬ＠ jl'l'Ihol Jlilra ｊｬｉｬｾｬｩＢｾｲ＠ iI parle uOi-

ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾＭＭＭＭ ＭＭ
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cial quo tom analogia a ･ｳｳｾ＠ ｣ｾ｣Ｂｮ､｡ｬｯｳｯ＠
fJclo! Que aprecie o publicv c lIlesmo o 
gOI'erno imporial. ' 

Ｌｾ ｉ｡＠ d<\s orrlen- da ｉＧｲ･Ｌｩ､｣ｮ ｲＧｩｾ＠ de 'u _ 
ta CathJriua 29 de ｾｬ｡ｩｯ＠ de I !!G7. 

ORnEM DO DIA ｾＬ＠ 91. 

CON IiLUO DE IN, E';T1G ,no, 
Quesej I suspeuso das respeclivas fuuc

CÔO', esubmellido a conselho de in \'(':<1 i
gaçào e ao depois ao de guerra o ｾｲＬ＠ 2,'
cOllllnand'lllte do depo<ito e'pl'cial de ill:'
truceão d'.\rlll<l de infantaria o alfl'res I e
form'allo José Francisco A I elino X I der, 
por ter ,em ordem dà presidl'lId .1 Ii "ildo 
do x ,drez e levado sob 'lIa )(11 a nJa e \ i
gdancia para sua casa, IIll oudo cle,or 011 

o G. N, designado pnra o ｳ･ｬＧ｜ Ｇ ｩｾｯ＠ de guer
ra Jos6 Aloltln lie Corrê:! o não h.l\'e r 11 0 

praso de 8 dias, que lhe foi marcado, 
apresenlado o mcsllIo gua,d.l, Oll sub, i
lu lo em ｳｾｯ＠ lugar, como tudo consla clus 
omcios ,lo Coronel Commantlan le do 1IIt!'. 
filO Deposito de 11 e 2i do corrente, <]110 
S6n irãO de bHe ao dito conselho eOllj 111-
clamenle com a parte dada pelo dito Alfe
res. 

ＨＮ｜ｾｳｩｊｮ｡Ｌ ｬｵ Ｉ＠ .4dolpllO de Barros Caval
callli de .J Ibu1uerque Lacerda. 

J:i lê pois o publico, que o r. A veli· 
no, jámais deI eria ser empregado no DIl
posi:o, sem qlle primeiro se justifica'se 
,uol rascada em que se en\'ol\'eo, I,orem 
fomo tuJo 11.1 epoca Ó progresso. telH fon· 
tiouado e"se SI'. COIIIO 61Jl[lregarlo no mes
mo Depo ' ilo, e ao abaixo a,;;.ignado 11:'10 

COlIs la que S,S., ao l1Ie;]os par.1 sa I r a," ｾｳ＠
apparellci,ls, collocJsse DO ｉｕｾｊｲ＠ tio G.N, 
,oe"e rl,lIl0 oulro. Esle mundo é :nesmo aS
sim,Sr, Adolpho de Ba: 1'0';; per eguem·se 
pais de falllilia, filh os Dnicos de \i u\'il 
& & eao SI', .\Heres A I'Clill1l porem , es
cu recem-se semelhantes arbilr.lriedades , 
sómellte )lor\l\le é am igo. .. amigo .. .. 
lÍo 111 0CO das ordens .•.• modelo dos mo
､･！ｯｳ＠ ill 

Simão Doca-Negra . 

Deslerro 18G8. 

UI" CXCJUl,lo de reli!;lão. 

Consta-nos que nesta cidade fôr? con· 
\'Ítlado pelo n el'erendissimo Alto Blguas
SÚ, ::erlO indili lluo par" ｡｣ｯｬｬｬｰ｡ｄｨｾｬｲ＠ uma 
proci.;sà\J, que ｰ ｲ･ ｾ･ｮ､･＠ f",zer, a li ｜ｬｬｯ Ｎｾｪ｣＠
"o<a""r'II'O e laOrllllus', dlzenrlo <]ue ,.1-u 00 In", ,. , 
hiriJ um oflicidl da G. N, com UIlI ＬＱｉｬｾ＠ a 
cabcca o oulro com a espada nua lia 111<10, 
e S, 'uenn, levaria pendurad:1 ｾｯ＠ pescoço 
a alma do Dama3Ío, qUIl ｱｵｯｴｬ､ｬ｡ｮ｡ｭｾｾｬ Ｎｴ･＠
o alorme ,ta; as,im .como ｡ ｲ ｯｬＬｬｉｰ｡ｮｾｬ｡Ｌｬｬ Ｌ｡ｯ＠
seis carpideiras lasllman,lo a Irrepara\ ｾｉ＠
perda do nos O'Gol'erllallor, que se ｲ･ｬｾﾭ
ra. IIr,i\ando tanlas SJudades, ｱｕＶ･ｾｾｴﾭ
xotadas. serão cJpazos de rornecer cal I c-

gamenlo para u n na lÍo denuminado pc 
Grallde, que bre.lo 1.li snlcdl' a ondas, 
\ isto não lor pl'C timo parJ carregar ca.r
I ão .. hsim sej.!. 

O ga/'ibaldino. 

S. Jo,é 29 de Ablil de ISUS. 

,Cillilde ,lo S, Ju>ó 23 de .\bril uo 18G8. 

Sr. lledactol' do COllstituciona l. 

D:JQ·so faelos lI esl a nos,a bÔ.l lel'l'.l, 
lJue bem Ulll'l.'CCIII I ir a lu z d.1 publ ici 
u.lllü, pa,.1 401e o l'ulJlicu ｳｃｉｉｾ｡＠ \l a'alie 
até Ondll l'hc" J a elcradu eduflIl:.lo de ccr-

" , r 
lOS illdhlduv,;, quo ha pU I' a'l ,d, e que 
u:io tl.'ntlu a re!it:i tlaull de so cllnliecllr. 
querem ｰＬ｜［［ｾ｡ｬＧ＠ 1'01' grnndcs = CO liSitS = 
quandu n;\O silo IlIdb do que uns inst'lJ:,a
lOS, que jlllg;io ses uperiul'cs iÍ'Iuello-<JlIe 
pOI' conhecerelll as SllilS IlIa i.clI s, o, 
desproz;1O fur lll alm ente, Eis O ra rlu: U'I 
, ou ;; dias, indo um alnigo nos,o a r.erl'l 
ca:,a, alii ｾｮ｣ｵｮｴｲｵｵＭＺＬ･＠ l'VI II UIII = Jiplo ' 
lIIala=lj!rc logo que o nO,50 alllig" o CUIlI- , 
prilllcnlou, prinCipiou a l. il igir.lhe CHia, 
= chufdS = d.lIl1lv- lhe iI pc'cebur, q ,I' 
o j ll lgara autor de certos arllgos c>criplus 
d'aq"i par., li Constitucional; o ｉｉｉｉｊｾｏＬ＠ quo 
hem o entende0, ObSll1'1 uu·lhe, (cm ler
mos ) que sempre que lilllia iI illfelicid a
de de o encontrar, hUlia cllc de ter igual 
proccdimclllo, HJilS quo ｦｩ ｬＧ ｡Ｄｾ･＠ ce rto. ｱｵｾ＠
a6 hords vagas riu seu serl'iço occllpal'ü
as em olllrus ｊ ｲｾ｢｡ｬｨｯｳＬ＠ 6 IIÜLl 6111 estle , er 
artigos polra jur uau,;: ｾＬＺｬｩｬｓ＠ p.,la \ rils 11 .' 0 

CI ão di lilS 1IIIundo o humclII dipl umala le
l'auLa,se elJrllrecido, e ludo Irel1llllo (('oi
tatlo I) :.Iiz: SI'. Th . o SI', é bem = tólo= 
em julgar que eu ILe dou a pa ,el'lJi Lhld e 
de tacs eSCl iplO" !I0iS i",.o é o SI'. Ilucrer 
inculcar-se, e de mais eu nito o jlllgo au
lor rlesses e,criptos, p.l':.pl& cril dar·ihl· 
muilo !I c de mais se apparere,se em :.!
guIO jornal arligus COHlra milll, e que 
tO"asst!lIIl1<l lIJillha =lJonrJ=,t! eeu des· 
coufiJS e quem era o sell au tor, cu pedi
ri .1 ullla satisfJç;io, llIas ha \ ia de sei 
com pOllta pés e la pas !! 

Ahi. Sr. llod ar lor,l1Ioslrou e ,e cobar· 
de alé alicie chcgn :1 et1ucaç:io qu e rece
be lJ , poi. o hom em de caracler e de etlu· 
ｃｩｬￇｾｏ＠ n;io promelle. e nelll f"lIa a outrem 
0111 ta es lermos; is,;o filO Ira, que esse in
dil'Í(I IIO é complelamelllc do.prezil'cl. Se 
ｉｬｳｾ･＠ ad 11 lador li I'e,se juizo c nüo ｲｵｾｳ･＠ tôlo, 
SI'. Itedllctol', não h;1I ia tl e anda r inslJ lta n
do a ninguclIl por causa ue artigos Ile, jnr
lIü es qu e II flO lhe dizelll reSIJeilO, mas a 
sua miss.io neste mundo é adlllar para I'Í
I'er, e por LiSO rl cl'c-se desculpar as fra 
queza ' do IIOSSO pro:\imu; a ｬＧ･ ｳｰｯｾ ｬ｡＠ qlle 
ello lIIerecia do nosso '\llI igo, to jos nós 
sabemos, mas ...... a educuçflo de um , 
não fui a do Olllro, e por isso a prudellcia 
desse moço fez com que elle apoll:Js repel
li 'se com IJaL,\'ras, Em outra OCCJsião, 
Sr. Retl actor,hei de contar· lho minuciosa
mcnLe, pois \' ou colber illformações e:o.ac-

las de cerlas =c3ramolagoils=fetlas por 
esso = homem de bem = como seja uma 
corta compra de ten CIIOS pllra o ｾｾｮｨｯｲ＠
BUIII Jesus dos Pi\S,OS, cerlo negocIo lIe 
ullla f.d luntia em qlle ello ｾ･＠ apresentou 
como credor, co'ta CO lltpl'U de 11m prelo, 
e mais l,mle o ｮｾｧｯｲｩｯ＠ do IIlIIiI letra, (que 
não sei em qlle firOIl ) o cnl.io V, e o publi
co Iicilr .íO ,cienles do quanto e';Sll 1I"me,,,, 
de úel/l é ladillo, IJ alú ondo chega o gráo 
tio ,ua-honra-, S I'. n daclor, es'c ho
ｭｾＱｉｉ＠ eslá lilO cMregildo de hOllras, e ó lão 
ladino ｱｬｬｾ＠ ml'lle 111(',(0 !!!! Para lI\u"lrur
lhe o qUillI :U e,<stl ' I' , li I.dl'il tn, \UU COII

tilr-Ihe IIl110ulrora,0 .1 "lInlrcido rom elle, 
scg"lldu lII e inrul'm:lO: 11101'.'\1 a elle na rua 
da Ｍ｣ｳ ｰ･ｲ｡ ｬｬ ｾ Ｌ ＧＭ llllla IIl,i:c areo nla-se 
COIII gr(lnde b,II' lI lho em casa,grilundo (lor 
soccorro; acudo a IUn l anç." o encontrão 
L: elll 11 lo e ilS:' 1I::l.i do , Vll l'gullllio-lhe o quo 
ha , e elle diz lJlle tem la\hõcs CIII raso. 
PI Ot uruo I'(}I' to la a ｣｡ｾ｡Ｌ＠ e Iiles ladrões 
nao 'lChüo, e 11 611\ I csligius de tlH' andJdo 
,di gOllte; I1l1Ia das pes';Ôas II UtOIl que o 
lJarull:o era em um calllo da casa ondo 
es lal'a 11111 pole, "'1() Iwra elle, 01 hão pa
ra dl· l\lIO . .. , lia! SI'. lledaclor, ahi esla
va I) ladrilO; era 1101 I alo que linha enlr,\
dI' e lIão pudia sahir i!! I Que liomem de 
coragem !!I e;tá bOlllbom para ir cOlllba. 
ter contra os parilguilyos. Tinha ｭｩｬｩｾ＠ qllo 
dizer. lIlas e,;la vai UIIl pO IlCO longa, c por 
i.-so fi ca o reslo para outra I'OZ, e ('n 'ào 
podcni V. c o publi ro fazerem seu ｪｬｬｬｾｯ＠
110 prllcecJillielllo de:,se ingralo que já se 
l'squecclI de qlle m o ICI'31i lOU da mizeria. 
O melhor, SI', Redaclor, fica cá no lin
lei 1'0. 

, 

SOIl, sc u ólm: e obr.· 
O esponlão. 

Esh'acla tio il.lcu'ro elo il.lachR. 
elo. 

Nesta ･ｳＧｴｲｾ､｡＠ municipal Florentino Gon
ｾ Ｌ ｡ｬｶ･ｳ＠ Pereira, na parte que passa em ter
ｲ｡ ｾ ｬｵ･＠ sua p"opl'Í cd .\tle, fez uma mudança a ' 
seu arlJitrio, prcjudieial aos ｉＧｩ｡ｪ｡ｾｴ･ｳＬ＠ ta
pando a es lrada I'elha o abrindo uma picada 
ou caminho por rOl'a dalJlletla o pola extre
ma dos seus ueróns , do lado da cacboeira, 
de sorte fluO eru suas exlremidades ba pre
cipicios nolal'eis. 

Este raclo é conlra o disposto no art. t 09 
do codigo de poslu ras, o sobro elle chama
mamos a allcnç;io da Camara Municipal, 
afim de (IUO rdÇU repor a es lrada antiquissi
ma no estado em quo so acllal'a, e impÔ!' ao 
inrraclor a multa respecliva. 

A Dão haver providencias,podo qualquer 
proprietario lapal' 11 seu arbilrio as estradas 
municipacs quo passão em suas porIas. 

Os moradores do lugar, 

SANTA CATHARINA. 

TYIl, ue J, J, Lopes, rua da Trindade 2. n, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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