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Extracto .10 �xl,ellie.. tc do dia �3 de

Setembro de tS, I.

A.' thesnuraria, n. 427.-Manda pag;lr ao car
cereiro da cadêa lia capital a quantia de 3$520
rs. proveniente de sustento por elle fornecido li
'rIM desertores d» pxel'(.ito que estiverão detidos
no xadrez do quartel da policm,

Dou-se conheolmento ao dr. chefe de
policia em offlclo sob n. 186.

A' mesma, n. 428.-Manda pag.ir a Clemente
Francisco Martins 11 quantia do 45:tftOOO rs, por
que eontratou co.o o capilâo do purto o ernbar que
do ba talhão 18 e sua bagagem para bordo do va

por Inhaiuna.
D�u-se conhecimeulo ao capitão do porto
s ,b n. tl5.

A' fazenda provincial, n. 289.- Manda entre
gar ao delegado de policii do termo de S. Fran
cisco a qunnti I de 38:tft080 rs. para compra do
vestuario neccssario á duas sentenciadas da cadêa
d'aquella cidade.

Deu-se conbecimento ao rir. chefe de
policia ern ofll .io sob n 187.

Ao rommandante superior da guarda nacional
de S. Francisco. - �J <I n(LIO do dispensar do scr s iço
activu em quanto se acharem no exercício dos car

gos abaixo mencionados, 05 guardas Bazilio Vic
tor de Carvalho, fiscal da carnar a municipal da
cidade de S. FraJci5co José Garlo� d'OI iveira ,

ajudaote do (lílo fiscul na freguezin do ParJty, e

Antonio Joaquim Gonçalves, porteiro da me�ma
camara.

Commu nicou-se acamara su pradi ta
em resposta ao seu omGio.

Dia 25.

ACTO. -Addi�n 1,1 par éI o d i a 17 de Dezembro
,ind,'uro a reunido Jos collegios eleit"raes que
tem de eleger os membros da nssembléa legisl�
tiVd r1ro�incial para a 19. '" legi,latura rIe 1872-
1873.

Deu,se conhecimento ás caru:lra5 mu

nicipaes.
ACTo.-Marcnndo o dia 17 de Novembro pro

ximo para se proreJcr 11 l'lciçào <le eleitores da
parochia da vil!.. d'[taj Iby, visto ter sid" nnnul
lada pela Cilm Ira dos SI'S. dep llado, a que se

procedeu n,1 matriz d'aquell.a v,lIa em 18 de
Julho de 1869.

Deu-se COllhecimento á camara muni
l'ipal respectiva.

ACTo.-Reintngramln, sob proposta du dr. che
fel de policia, no C,lrgo de sub'Jelcgado de policia
da frt>guezia de S. Pedro Apostolo, o cidadão José
Henriques Flores Filho.

Communicoll-se ao dr. chofe de policia
sob n. 189.

ACTo.-Exoncrandu, sob pr(Jposta do dr. chefe

fre policia, dos cargos de 4. o e 5. o supplentes
da subdelegucia de policia da capital, por não te
rem prestado juramento, os cida rãos Jeronyrnu
de Suuz i Freitas e Floriano José Villela, e RO

meando para sub,tituil·os os cldudào s Luiz An
tonio de Souza e Fraucisco Xii vier Callad» •

Communicou-se ao dr. chefe de, policia
sob n 188.

A' thesourar ia, n, 429.-Cllmmunica que o dr.
José Maria do Valle, juiz de direito fia comarca
do S. Francisco, reassumio a sua j urisdição no
dia 24 d., correnle.

:\0 juiz municipal da capitd1.-Pedo que infor
me se já forão póstos áconcurso 115 officios annexos
de contador e destrIhuidor deste termo, vagos pe
lo Iallecimcnto do serveutuario JIJsé Hunorato d'O
liveira , bum como quem estava f'xcrcendo (l cargo
do juiz mumcipal quando �agárão os ditos oíllcios.

Ao cidadão Manoel Mureira da Silva. - Cons
landu á presidencla que s , m., na noite de 20 do
corrente, salvára com risco de sua propria vida,
dez homens que naufragár ão cm uma lancha,
quando montavão a ponta do- Itapocoroy, agrade
ce-lhe e louva o seu procedimento, hurnanitarro
pelos e.forços que empr cgou para salvar ns ditos
naufragos ; o que assaz recornrnenda o exalta as
boas qualidades de s. m.

Ao juiz de paz mais votado de Itajahy.- Com II

copia inclusa a pres idoncia dá eonheci rnento á s.
m, do que communlcou o recommcndou á camara

municipal deste di-meto.
Telrgramma 80 juiz de direito da comarca d'l

tajahy.-Responde ao seu telegramma desta data.
o declara que mandou Luvar ali cld rdão Manoel
Moreira da Silva por ter salvado os dez homem
que naufragárão em uma lancha, no dia 20 do
corrente, quando montárão a ponta d� lta pocoroy.

Dia 26.
A' thesnurar ia, n. 4:30.- MaHrJa pagar a Fran

cisco José ria Costa, Vieira e Irmão, Villela e C.·,
Mariano José da Cllsta e Maria Caetana da Silva,
conforme I) que a cada um competir, a quantia de
2.061:tft805 rs., importancia de diversas generos
por alies fornecidos á 1.. e 2.· divisão da compa
nhia do ar,rendizes marlnheiros ,

A' mesma, II. 431.-�anda pagar a livramen
to Filho e Vieira 11 quantia de 4978182 rs. de vi
veres frescos por elle, fornecidos l canhollcira
Henrique Dias e tran.porto Visconde de lllhatuna.

A' mesma, n. 432.-,\hnnaodo pagar a Livra
mento Filho e Vieira e a Vieira e Irlllà'l, conforme
o IJ' a cadil 11m competir, da quantia cle t :896S5�6
de generos fresctls e sobr 'salelltes por elle, fllr
necidos aú encuuraçado Brazil () frilgôta Ama..;o-
nas. .,.

A' mesma n, 443.-�andallclo pagar a Eduar
rio Salles a quantia de 4�:tJlH5 rs. dtl pão por olle
fornecido á canhoneira Henrique Dias.
A' mesma. n. 43.í.-Mandando pagar ao pratico

Thomaz Xa\ier ue Souza a q'tantia de t5:;bOOO rs.

pela pratic 1gem dada á cJnhl)neira Hen,riqt,e
Dias.
Telegramma ao juiz de dire:ito de S. Fr�ncisco.

Re,pondendo ao seu telegrllmm'j de 25 d·, cor

rente, snbre u engrnheiro Edu,lrdo José de Mo
raes, declara que telegraphou ao Exm. Sr. minis
Ira da f ,zenda visconde d0 Rio Branco, sulici
tanLlo pTtJviden�iil5 do thesouro dcerca rio paga
monto das prestações q,le cXigll o dito engenheiro.

ASSEMBLÉA PROVINCIAL.

32:0 Sessão Ordinaria d'f\ssembléa Le
gislativa Provincial de santa �a·
lharina, em 23 de �Iaio de t 87 f.

Preeulencia do Sr. Dr. Galvão.

A's 1.1 horas do dia 26 de Muio de 1871,
achando-se no Paco d' Assembléa os Srs. De
putados Dr. Vion;la, Dr. Henriques, Outra,
Conceicão, Zeferino, Neves, Dr .. Gaivão. D,·.
Hygino, Pinheiro, Marques Guimarães, Oli
"eira e Padre Eloy, procedeu-se a chameda
e veriflcou-se faltarem com participação os

Srs. Rocha e Domingos Custodio, e sem ella
os Srs. Bessa, Faria.José Marques e DOutores
Lossio, Coutinho e Sebastião.
Havendo numero lega! o Sr. Presidente

abre a sessão.
Feita a leitura da acta da sessão de hon

tem, foi sem alteração approvada. Pelo Sr.
I. o Secretario foi lido o seguinte expedi
ente- Um officio do Sr. Deputado Dr. Joa
qutrn José Henriques communicando fazer
opção do seu ordenado de Juiz de direito pe
lo subsidio de Deputado: inteirada. Olllro do
Secreta rio in teri no da Presiden cia a presou ta n
do éÍ A.,semb!éa a opinião de S. Ex. o Sr.
Presidente ela província a respeito dos deus
pareceres da commissão de Fazenda datados
de 13 e 16 do corrente mez : foi á cornmissão
que deo os pareceres. Feito o convite do es

tylo, nada veio á meza. Ordem do dia. Con
tiuúa a 3. co discussão do orcamento munici
pal com o seguinte art. additivo. apresentado
pelo SI'. Dr. Hygino- O" orçamentos muni
cipaes que as camnras devem remeller annu
Illmenteá Assembléa, serão calculados se

gUlldo o tenno medio uo ultilIo triennio;
calculo que uevHá aeo·npatlhJr os mesmos

orçamentos - S. u H. IIygino. O mesmo Sr.
Deputado, obtendo ii p.davrl.l, sustenta o seu

additivo. O Sr. Oliveira, com a palf1\Tél, pro
nuncia-so con lru. Vieram á meza as seguin
les elllenuas- .'\0 § 23 - em I UgiH de 200$
réi�J diga-se 1: OOO�OOOrs. - Elo.}'. - Au
ditivo ao [lrt. 1. � § lO - Rendimenlú do
peullgio da pontu uu Big1l8SSú- Eloy. Sendo
apoiados e poslos em disc:.lssão, u Sr. P.adre
Eluy, obtendo a palavril, suslentu-os.

Não havendo mais quem fllllasse, furão
postllS á v(llaç;-to, e approvados assim como
oaddiLivo do Sr. Dr. Hygino,e o projecto em
3. co discussão p·lrd ir á commissãl) de Redac
ç:io. O Sr. Pinheiro, obtendo a palavra pf'la
Ordt'LD. reg uer que se declare na <\Cla que
votou contrcl a emendd que elevou á um cun

lo de réis o imposto de 200;j> rs. sobre casas

dejogo de vispora. OSr. Oliveira, obtendo
lambem a palavra pela ordem, requer que se

ja o or\"ilmenlo municipal discutido pela 4. :a

vez. O Sr Padre Eloy C0m a ríllrJ"rél,oppõe-se
ao reqYl'rimeoLo. U Sr. Presidente dá ex{'li
c<.l\,ões á respeito. O Sr. Dr. fI ygi tiO, oblen-
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do 11 pilavrn, combate o requerimento. O Sr ..
Presidente de novo dá explicações, declarou
di) não poder acceitar o requerimento, por ser
elle contrario 110 Ilegimento da casa, visto
ter (] projecto passado cm 3. <O discussão.
O Sr. Duu a, obtendo n pnla vru , pronuncia
se li favor do requerirnentu.do Sr. Oliveira.
U Sr. Presidente declara que consultará á
casa a respeito; feito o que. foi decidido ne

gativamente. Entra em 3. � discussão o Or

camento Província I. Vieram á mezu as se

guintes emendas, que sendo apoiadas e pos
Ias em discussão, forum approvadus. - A r

ligo o dditivo para ser collocado onde convier
nas disposições geraes - O Presidente da

provincia fica autori sndo a fazer qualquer
operação de credito para satisfazer os servi
ços votados na presente lei, caso as verbas.se
ja m insullicieutes � S a R. Dutra. Ar tigo
suppr essivo - seja supprirnido o § 13 do
orçamento provincial. por fazer parte do rnu

nicipal - S. a R. Eloy - Addi�i vo ás dis

posições gerues - Ficão isentas de direitos
d' exportação as flores artificiaes e artefactos
O;! mesma naturesa, o chá, o trigo e o (lni1-
Hygino, Vianna. - Art. additivo as disp l
siçocs geraes - O ordenado do Porleiro da
Directoria da Fuzen.la Provinoi.i] fica equi
para do ao do Porteiro da Secrctaria do G,)_·
verno - S a H. M.1rques - Oliveira - E

loy.-Afl § 11,110 artigo B. o uccrescente-sv
- inclusive os concertos, forro e pintura d»

Igrtja cIG Canasvieirils, conforme a lei res
pecti'Va�S. a R. Pinheiru.-..\rl. additlvo
Os augmr.ntos de vencimelll(ls votados na 01'

ÇilnJellto proyillcial de 1870 á 1871. :lOS

empregados da Muza d� rendas da Capitnl,
bem corno aos da Secreta ria da Pl'csiJencia e

da Assemblea serão aborlndos, à contar, dg
1. o de Julho de 1870 em diante, con('orme o

quanlitativo que nas v8rb:!s respectivas foi
VOlllUO, ficando assim enten'lldas as suas

disposicC>cs- S. a R. �lé.trq�les- Oliveira
Eloy. A"s displ)siçóes geraes - Art. additi
\'0 - Ficl) o Presidente da provincia alltl)rj�
sndo a mandar conlúr ao E,crivão uó) Uuza
de rendas provinciaes dost:! capital, Joaquim
Candido da Silva Peixoto, para Slla aposel1-
tadoriu 0\1 mllioria de vcncimentos, o tempo
que mostrar ter servido o emprego de 'pro
curadur Fiscal da Fazenda províncial, sendo,
porem, a contagem na rêlzão da metilde do
refel ido lempo, cunforme foi disposlo pelo art
jLi dé. lei ll. c �'t,2 de 22 d' Abril do corrente
allllO á respeilo do Chefe da 1. � "ecção ua
Directoria Geral, eJllanto ao tempo <']ue servio
de Blbliothecario- S. a R. Oliveir,a. - Art,
addili\'o- Oisposições Perllltlnentps - O
Empregado Geral aposentadu que ti\'er sidl),
011 fOr nOllleado para emprego provinciill, não
podel'à accull1ular ordenado com seus ven

cimentos, percebendo n'e�te caso Sl)ment,� a

grnlincaçãode exercicio-S. a B. Oliveira.
Foi Ulais apresenllH.lo um a-rL. additivo,êlssig.
nadl) Pl)J' varios Srs. DeptltaJos, restabele
cendoe Lyceo e extingllinllofl rnspectoria Ge
rui da illstrncção publica. O Sr. Dr. Hygino
apresentou igU:11mente um Olltro additivo
da nt..l() nova orga n is"ção ás escolas pu blicôs,
com varias artigos, sendo somente approva·
tio o 3. o que é o seguinte - Arl. 3. o Se
dos e;..,ames allnuaes verificar-se '1'1e algum
Profe6snr tellllnslruiclo muI os seus alumnos,
\.J Presidente da provincia suspender·lhe-ha
a gr,atiflcilção correspondente ao allllO pro
ximo, a qual lOc!:j\in ser-lhe-lia paga, �e

dos (�Xl\n�es vindouros resultar o contrnrio
Hygino. O Sr. Pinllt'irQ requereo qlle se decla
rasse n'l !lcl\! ter votndo contra os artig lS

auditivos, que reslabeleceo o Lycéll, 9 spu·
primio II Lnsppctoria da instrucç;'lo Pllblica.
ForJo m:lis ap!'esenla.dils assf�glJintt!s 8lJ1en

dilS, que, upoindas e em Jiscu.,são, forão re

geitildils- Emenua - Qllando os lentes se

subslituir�m ll<lS catll:iras, terãs este" as grati
ncüçàes d' tlljllelles, con ervando este,� I)S

seu, (}rde:l�ldt)s - S, a R. Sala elas sessões,
26 de �1.lio de 187t- Eloy - Subemenda
á emelldn llo Sr. Padre Elny-- Depois das pa·
lavrus400:;!> réis diga-se-e os que lecciona-

rem duas mnlerias lerão 1. : 200� réis de or
denad.. e 400;)000 rs. de gratilicaç;-IO- Vi
a nn a , Hygi no. - Emenda - O orden ado dos
Professores será de SOO.!) rs. e gratificação de
exercicin da 400�OOO rs. - S. a R. Sala das
sessues, 26 de Maio de 1871 - Eloy - Res
trictivo - emenda ao Art. 8. o Sub stitua-se
a I. � parle até Illumiuação Publica inclu
sive. por estas palavras - 110 caso de não
haver usado da faculdade concedida no art.
17 da lei n, ::> 627 de 11 de Junho de 1869,
fica o Presidente da prorincia au toris.ido a

fdzel' arrematar a illurniuação publica co�
CJ uetn melhores cond içies oííerecer - Hy g�'
00.- Additi,<Q ás disposições geraes - Arti

go - O l'rcsideule fica autorisado á remover
as Collectorias para ILlgare:; CJu� julgar mais
convenientes á arrecudação tios impostos -

Gaivão. Arl. additi vo, para o caso de serem

approvados ('JS (lo Sr. O r , I-Iygino - O Presi
dente da provincin poderá remover as Pro
fessora li pa ra cadeiras tle igun I ca lhegoria,
quando o julgar conveniente e a neccessid.rde
publica reclamar - S. a R. Ohveiru - Art.
aJditivo- A ascolu de Joinville fica compre
heurlida na 3. :o eathegorta. Oliveira. Dis
posições - Ar tigo udditivo - Ü Conrinuo ria
Assembléo , no intcrva llo tias sessões, couti
n Jil,á 11.1 mesma Secretaria á disposição do
1. o Secretario. S. a R - Sala das sessões,
26 de Moi io de 187 L - Eloy. Emen.la ao n.

c

6 do art. 2. o dos ad.íuivos do Sr. Dr. Vi
a nna. - Snpprima-se a palavra Ilhetorioa ,

sciencia que deverá seI' reuniJiI á grammatica
da lingu(1 nucioll,d ,-- Uygi'lo. Emenda aos

artigos udditivos crl�ando um Lycêo - Sup
primtHtJ o artigo 1 I - Hygino - Emenda
aos art1 'os adc1iti vo" creando tllO Lyceo -

Supprima-se 0 art. 9. <.)
- Hygi�o. Sube

menda uO � 6. o emenrlado-Accrescf;nte-5ie
no um - heHlld. dispensados do concurso
os qlle f<{rem grndllé1dos pelus F,lculclades do
[ml,erio - Sala das ses:;ões, 26 de �jaio de
1871.- D IITa. Elllenda substilutiva ao art.
6. ,� dos adJiti'vos creanuo um Lycêo - As
cadeiias serão pro\'idas mediante concurso;
em qllanto, porém, este se não realisar, o

Presidtmte da provineia poderá provei-as in
te.rinamenle- Hygino. � Arl. additivo -

Dispusições geriles - O Presidente da pro
vinciil millldaril fazt3r a restitllit:ão das qUiln·
tias recebidas illd'H'idamente llos cofres pro
vincines PI))' Ampleiloqllio Nunes Pir�s, na

qU(llidMle de Olficial de G.lbinele, podendo
para isso conceder a indemnisa ção pelo des
contn da O. � parle dos vencim'}ntos, qlle a

gllelJe percebe como lente du Lycêo- S, a R
Oliveira - Tendolomatlo pllrte nns debntes
os Srs. Deputados Pinheiro, Dr. Vianna, Dr.
Hygino, Padre Eloy, Dutra, Dr. GaIvão e Oli
v\.lira; pOsto a \'olaç,io o orçamento,. foi ap
provado em 3. co disclIs.ão para ir á Com
missão de Redacção. Estando esgoladcl a ho
ra milrcadfl para os lrab,dho,. o Sr. Pre·
sidente designou pnra ordlt!lTI uo diA seguinte
ós materias Adiadas, e levantou 11 sessão ás
3 1,'2 horas da tarde.

j,

CÔIITE 30 DE SETE..'fI3RO DE 1871.

NA minha ultima correspondencia trotan
do ua qUf'stãO, que hoje allrae todos os ani
mas., ainda lIitdll podia avançar sobr� o seu

de�fccho, e I i m i ta vo-me a ler esperA nças, COIl
fiad.o no real e legilimo illl(�resse social, que a

IIceltação di! proposlll tio governo trarja ao

pa,iz inteiro.
Instilntuneíl, porém, foi a i,lll�rmillencia

entre a esperançJ de nova e melhor orJem de
cousas, e 11 sua realis::tcào.

Hoje, graças ao OUln'ipotente, e a essa plei
ade, q�e arr,ou contt'tI ,todos os sophis01as e

uesvIlrlOS �os e�crava�lstas, lemo� �lpprova
da e sancclOnaJu a leI sa(Jta, qlle limitando o
numero uesscs entes malfadados pela sorle,

á gemer nas trevas da servidão, abre ao mes
mo tempo os braços da liberdade aquellas in
nocentes crenturns, que d'ora avante nasce
rem no nosso Brazil.
Assim havia de ser; a05 destinos do Brazi l

preside lambem um Deos infíuitamente justo
e sabio.
Talvez este rr.eu eslylo, não assente em uma

corresnondencia, mas quem poderá nbnfa r as

expressões sinceras de um enthusiasmo , a que
nenhum brasileiro amigo da sua uatria se po
de negar ?

No dia 27 do corrente as duas horas da
tarde era votada no senado a Id regulando o

estado servil no Brasil, e no dia 28 eslava el
la sanccionada e publicada, cabendo aS. A.1.
esta gloria, que, de uma maneira bem singu
lar, vem mostrur-nos a activa interferencia do
dedo divino n'esta questão. Tluha-se de re

gular a contlição , ein que nascer ião os filhos
das mulheres escravas. d'essa parte mais fra
ca da humanidade, desses entes menos capa ...

zes de atrronlar grundes sacriflcios para a

reulisaçâo de lima ideia, que lhes lesse van

tajosa : é n'essa occasião, pois, que com a

sua snnccãu, uma mulher, lambem como el las
fraca d.i-lhcs uma lei, flue, fazendo dos seus

Olhos homens livres, lhes marca O prazo dus
seu" soflrtm-ntos, [I barreira, 'contra a qual
breve se quebrarão os grilhões do captiveiro.

E' que não se pode por muito tempo tra
zer oífendida a moral I

Nus de ba tes do senado sobre esta lei, a par
dos luuvores, que deve-se sincerltmenle tecer
á cerlos esLldist,ls, tem -�e de lastimar que, o

chefe do gabinete. q'l.le pela primeira vez, in
serio na falIa do tbrono, esta medida, se m05-

lrasse tão frivolo, e desse uma prova bem ca

bal do juiso que hu muito se faz do seu carac
ter. Esse varão, em quem não deixamos de
reconhecer illl,lslrtlção, que se diziil o patro-
110 da idaa, que o ministerio de 7 de Março
realizou, nã(J contentou-se á filzer oPPOsiÇã o'

ao fruélo do seu patriolismo, foi mais longe;
quando homens inteiramente advp.rsos á poli
tica dominanle se congrilçavflo e davão o se li

beneIJlaci10 á proposta do governo, o Sr Za
carias com o seu voto contrariQ assassinou,
por il::,�im dizer, aqllellú ente IJleSmo, que ui
zia ser seu filho. E' isto mais uma prova de
que as ideas politicns do Sr. Zacarias são in
teiramente de intel'l::sse pessoal.

E'>le filcto lillnbem deve mOstrar bem claro
aos libp.raes q:le o Sr Zacarias n:10 é um Jos
seus correligionarius, pois que sendo ii medi
da em questão, um dos <lrligús do progróm
ma libHrlll. e o Sr. Zucarias dizendo perlel1-
lel' a essa polilica, eslà ao alc<lnce de qual
quer mediocridadl' que, esse Sr, \lot:tndo con
Ira essa met.lidu, transviou-se do partido que
adopla \Ia.

Finalrnenll) deixou-se o Sr. Z Icltarias co

nhecer lal qual é: -frivolld"de illustre-.
Antes de passar a outras mnleriéls creio ser

meu dover levanlar um brado de louvor 110
Exm. Sr. Vi:;conde do Rio Branco, á esse ho
mem forte e benemerilo, que, calcando todo
o espirito ue politica mesquinha, e todo o !:>or

dido inleresse individual, soube legar á nossa

patria mais uma pngind gloriosa para a sua

historia.
Como er" oe esperur, com o ultimo vapor

d'essl!. pruccuenciéi veio uma celebre corres

pondencia Llos liberalões d't:ssa provincia, pa
ra a -Reformll- aqui na Côrte.

Não estou bem a lJôr de ludo que ahi se di
zia, porque é jornal esse, que raras vezes leio
e isso mesmo sem prest,lr-lhe altcnçüo; lem
bro-me, porem, que não pOUjlOU o presjdente,
chefe de policia e outras authoridades, não

esqllecenuo-se do Sr. Santiago, a quem de
novo repito, c.lbe melbor sorte.
A:íseguro-Ihe, Sr, reuaclor, que a impor

tançi3, ligada a essa e outras corresponden
cias, é a me�mé1, que Ilf' liga nos sellS anlho
res, que s[lo bem conhecidos pell! sua vida
ociosa ele quando em qUi:lndo interrompida
para produzirem esla e outras belleziJs �
igual quilate.
O Sr. Crcspoe seus collegüs, se ah i llãoen

,

,
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contrão em que occupar-se honestamente, ve
nuão para esta côrte, preclza-se muito de con
duclores de bonds.

E' um conselho de amigo, como qualquer
outro.

Appareccu no «Jornal do Commerciox des
la Côrte, um agrad ecimento , que a popu!a
cão dessa provrncra fazia lIO Sr, Conselheiro
Íunqueira, sem querer a nalysal-o pelo seu

ludo politico, creio que asvim mandava a Uf

banidnde e o exigia o caracter do Exm. Sr.
Junqueira, reservume porém, o direito de ma
is tarde fazer-lhe os meus commentarios.
Finalmento encerro esta dizendo-lhe que

tambern hoje Iorào encerradas as carnaru s,

por S . .\. 1.. e que fvi removido do cornmnn

do da esquadra nessa pruvincl», pnra o quar
tel general da marinha, o Sr. Alvim,

Desterro, 1l de Outubro de J 871.

A Eleição Senatorial.

Está á porta o dia 22 do corrente mcz, de

signado pela presidencia da provinciu para a

eleição de eleitores especiaes,
O partido conservador, do qual somos or

gão, arregimentado com se achn, firme em

seus principies, vai pleiteai-a, e espera tri

umphar, porque incontestavelmente tem por
si a maioria da provincia .

Seus candidatos á senatoria, segundo já
se diz são os Exms. Srs, Couselbeiro de Guer
ra Barão da Laguna, Coronel Comrnandante
Superior Joaquim Xavier Neves. e Dr. Fran
cisco Carlos da Luz, lente da «scola militar.
Todos �iio conheci.tissimos lia província; se
us serviços. sua dedicação ao partido como

seus Jignl's membros, não oflerecem a menor

duvida, e portanto, temos robusta fé de quc,
feita essa apresentação pelo directório do gre
mio Conservildor, será acceita pelo digno cor
pJ eleitoral especial que for eSLolhido na refe
rida elaicão.

Podemos gilranlir qUq a lista dos candida
tos 30 eleitorado pela pa·ochia desta capil.,1
acha-se feita, e recahio es!';) escolha em dis
tinctos cidadão" que esposào aquellll idea.
Ajuntando nossos vetos /la dos membros

do partido consl:JrvBdor, cujas ideias defen
demos, só nos resta fazer votos pelo f�liz re

su.ltado.da indicada elriçtio, esporando que
seja UI11S0né.l a vontade dllS que truhHllhão pe
la união do putido e sua ostabilidade.

Longe, pois, as imposições; devem os Gon

servudores conCOrrer ás Ul"lJas com dedicacão
e coragem para volarem na lista dos eleitores
escolhidos, que, asseguramos, são de toda a

confi�nça e firmes baluartes para elegerem os

�a.nd.ldatos do partido, fIlie, compondo a lista
triplico, terã de ser ofI'erecida à Cor'Ja, para
li esculha de serl3dur por esta provincia.

E' ig.lliJlmente de esperar que em todas as

pa�oc�1I3S, onde o partido conservador tem
millr.rla, o mesmo aconleca.

L��obrem-se os nossos ·eorreligionarios que
a umao faz a força, e desta resulta a estabili
dade e engrandecimeu to uo pal·tido.
. Lembrem-Si! que este contrahio umR divi
lJa de gratidão para com o EXlD. Sr. CónslJ
Iheiro, Barão da Laguna, e quo é ii occasião
propicia pa ra sol VP!-il.

Lembn-lm-se, finalmante qlle tflnto o vene

r��do Ço�ollel Neves, como o Dr. Luz ad4ui
rIrao direitos á nOS!'i! considerac50, como fir
mes allia�los as nos�a� crenças ã que, pnr se
us mereCIr�eutos e rirludes, são dignos de
serem acceItos e votados.

E, pois, não nos sendo licito duvidar um
sóinstante da fidelidade do eorpl) eleitorui,
delle ccnfilltnos a decisão. do almejado desejo
�e que sua. escolha reC(lla naquelles trez dis
tInctos braSileiros, em quem nã.o fedta amor da

pulria, conhecimento das necessidades publi
cas, saber e virtudes, vara bem desempe
nharem o honroso mandato di representantes
da nacão na camara vitalicia.

E' Qsta nossa crença.

COMMU·NICADO.
A opposiCão.

Ileal mante quem, depois do passamento
do i!lustre senador por esta província , tiver
acompanhado os deus [ornaes (Uberaes ou

progressislas?) Reforma e Reqenercçã» , não
deixa rá de perguntar a05 �9uS butõ�s:-Esta
província de Santa Catharlna é alguma cou
sa na ordem das provincias ?

Pequena, se bem que com disposições pa
ra uma grande provincia, S'lntil Cntharina
tem sido até hoje para os differen tl!S gover
nos menos que urna escarradeira do est.rdo:
no entanto que uma eleição senatorial tem
sido motivo par» que, á mingoa �e materia ,

ou talvez para desenfastiur , ande esta pobre
provincia a 'Servir de inst rurneute nas rnaos
de quem tanto tempo teve para fazei-a gran
d·� sem nunca com isso se importar,

E que se impor ta a Reforma com os nossos

negocios? Será mesmo de sua competencia
intervir n'elles? lnstruio , illuminou por ven
tura já todo o pnrtldo liberal, a ponto de lhe
sobrnr o tempo pura nos vir instruir a nós?
Não tinha o Exm Barão <..la Laguna defeitos
quando os illustres. fundadores do orgão re

formador �ntào no governo, o ch arnárão pa
ra os conselhos da Corôa 7 quando o couser
varão no irnportantissimo cargo de inspector
do arsenal de marinha, então com um.movi-
mcnto espantoso ? r

Pois sempre diremos aos senhores ila Re
[orma, que a verdadeira reforma começa
por caza e que antes de nos virem doutrinar
a nós, doutrinem pri meirnmente os seus cor

religionarios, e se ainda so orar tempo, en

tão VdO para os theatros fazer prelecções so

bre as suas ideias politicds, e qUcl em lugar
de estH o partido liberal a sustentar a Re
(orma e outros que taes jornaes fl.1,:Jis das
moralisadores que civilisadorrs, reunão o t1i
nht>iro e vãu furmrtr escholas gratuitas 'para
ii infancia e adultos, que a�sim é qUcl se

procede, e não escrevendo contra aquelles
que so querem as reformas qllando estão em

elltado de as effectuar e nào qua!]do apea
dos do poder COm o fim de illuJir os incau
tos.

Parece que fallamos claro.
Oi rigi? a náll do estado -pJr basta n le lem

po o partido Ilbera!. O que fez elle a provin
cia de Santa Catharina ?

O projecto da estrada de fnrro desta pro
vincia á de S. Pedro do nio Grande do Sul,
me!�l)fI�mento de uma necessidade palpitan
te e lI1(h�pensavel para o p<dz como para o

estrangeIro, levou uma porção de temno a

rulal' pelas altas reg_iões sem nunca p�ssar
de projecto. O que êí-a me�m�) fazer-se de nos
so porto o ponto de estação. para fi divisãO
naval do sul, que estava cada dia flUC1men
tando os capilaes do estrangeiro, qu�ndo o

abrigo d.e nosso_s portos, a bar.tleza dos ge
neros alImentlclOs nesta lucalidade. eslavão
mostrando a quem quer q'não fosse ce�o,q' a
adopção deste projecto,alem dos mai�, trazia
dous convenientes de grande alcance
eeollomiaipar� � estiluo, engrandecimen
tol pa ra a provIncla; lem brou -se a Igu m dia
o parUdo liberal de mandar ao menos estudar?

E os illustres candidatos libernes a vaga
actual de Senador por esta Novincia não e
lào nesses temp2s filnos d'e'II,,? não conhe
cião a s�a importancia, aquillo para que el
Ia pud�rIa p�estar? E o que fizerão? Tanto,
que fOI precISo subir o partido Conservador
para que se mandasse effectuar o projecto

da estrada'de ferro; para que II estação da
divisão naval do sul fôsse em Santa Caiba
riria !

Da R6/orna pois, como dos seus fundado
res. como dos seus redactores, como da Re
generação, nada vimos, nem uma palavra
que mostrasse interesse por este torrüosinho ;
todo ointeresse do partido liberal.nqui estava
em dividir o partido conservador e ter um

Presidente da sua feição. Conseguio o pri
meiro,-nem sempre o segundo.

A Reforma nada fez. Donde pois o direito
de a utoridade, da i nstrucção, do consel ho ?

A Regeneração não tem um de seus 'lume

ros, ultimamente, em que não traga os no

mes do Exm. fiarão da Laguna e Dr. Gal
vão de envolta com uma chusma de dispa
rates; no emtanto que estes dous cavalheiros,
quando mais não tivessem teito.quando mais,
entendeis? tiubüo-nos ajudado, ou por as

sim dizer, levantado do marasmo em QU'3
nos achámos sepultados, graças ao despotis
mo do partido liberal, e convidado a sacu

dir o pezo dos vossos paicrnaes governadores.
Agora perguntoremos ; O:; srs. Alv-im e Sil
veira o que tem feito? S .jamos francos; de
porte a honra da firma. ,\penas o Sr. Alvim,
segunJo IiOX populi, a lem das suas q aio:
tadas. escripto algumas correspondencias de
senxabidas para O vosso jornal. E valem el
Ias uma cadeira no serudo ? Nem mesmo a

da Camara temperaria .....
S. Ex. aceitando o diploma de representao

te da nação tornou-se um homem politica.
Eondeas paluvras, os escriptos seus em dere
za das ideias políticas que professa? dessas
ideies que fui manja lo a defender e susten
tar ?

Em oonclusão, o \'0550 liberalismo pare
ce-me que encerrn-se na barriqa, Desculpai,
mas é a unica ded ucção que se pode ti ra r das
injurias que diariamente assacaes a quem se

não importa com vósco.
Desde o principio do vosso jnrn al que ten

des sempre empregado ii manha. Fizes tes a

mesma cousa com a candidatura do dr, GaI
vão; lançastes mão de todas as tricas ; - e ou

nós não sabemos o que é politica Oll então so

is vó s que vos quereis tornar deqeneradores e

não ,·eg(meradore$.
Não e assim que se combate. que 3e plei

teia UIM eleíção; mas sim mostrando ao pu
blico as v30tagens de llm candidato sobre o

outro.
Felizmel'lte por nussa parle o nome resf'ei

tavel do Exm. Barão da Laguna é tão conhe
cido na Provincia, é tido em tanta conside
ração, que não duvitlômos do resultaJo da ba
talba.

A ella pois.
Continuaremos.
Desterro, 30 de Setembro de 1871.

Salcianus

l\lOTICIARIOM
------

- Por aclo da presidencia, dalado de 3 do cor
reote, foi nomeado o cidadão João José Roza de
legado de policia Llo termo de S. Miguel.

Por outro d1l mesma data, foi !':\oncradl', a seu

pediJo, do cargo de subdelegado de policia dn
lermo de S. Francisco, o cidadão José Francisco
da Rocha.

Por aclo do prosidencill, d atado de 1 do corren

te, foi exonerado a sell.peJido do cargo de subde
legado de poticia da frrguezid ue S. Joa�uim de
Garupaba o cidadão Luiz Vieira d'AO"uiar, sendo
nomeado parél sub5tituil-o o AlfJres Anlonio J.tsé
Rodrigues.

Por acto ue 9 do corrente foi ab,nto um credil o
supplemenlar de 1O:3/�5S L30 rs. para oCCllrrer
::JS despezas no exercicio de 1870- 1871, clln(ur
me sut licitou o director geral da f JZsllda provin�
cial_
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Eu José Luiz Pereira, Escrivão, o escrevi, -
Vicente José de Oliveira e Costa. - Está con
forme - Lages 22 de Agosto de 1871. - O
Escrivão José Luiz Pereira.

léve lug ir no dia 7 uma brilhante 'reunião do

partido consenadtlr nesta cspual, i qual compa
recerão mais de 200 cidadãos votantes.

Nesta foi approvaria o sorteio de eleitores es

peciaes para a eleição de senadores. que recahio
nos seguintes-distineto , comcrvadures :

Bernardo Alves de Moura.
Manoel José de Souza Conceicâo.
Domingos Luiz da Costa.

.

Estanislau Valrrio d.i Conceição.
José Feliciano Alies ele Brito.
Manuel MarquHs Guimarães.
Floriano José Villcla
José Porfirio Machado de Aralijo.
Boaventura da Silva Vinhas.
Antonio José Monteiro.
Manoel Luiz do Livramento.
Jose de Souza Freitas,
Candidn Alfredo de Am.lrim CaldJs.
Sergio Vi"ira de Souza.
Manoel .J03é de Oliveira.
Esperamos srjâo os eleitos.

No dia 8 houve reunião na fI eguezia da Lagôa,
onde du mesmo modo Ioráo es�oaliJo; os candi
cintos ao eleitorado.
. Em ambas reinou muito enthusl8smn. levsntan
do-se brindes ao distincto canúidato do parlido
couservador , o Exm. Barão da Laguna .; ao �resi
dente do dircctorio, que tantos esforços tem. �m
pregado para o triumpho do partido; aos JI�IIIlC
los rnembros do dircctor io ; a lodos us conseva

dnr es da província ; ao patriótico ministerio de 7

.Março ; á indepedencis e caracter fir me. dos con

servadores, ao Exrn, Sr. Visconde do HIO Branc ,

como o forte baluarte da pulitiva doruinante ; 80

EIm. Sr. Conselheiro Sayão Lobato, UIII dos
chefes denodados do par tid«, eunsiderado como

marco pela firmeza de suas rrenças ; e outros

muitos de que não nos recordamos.

Em S. Miguel reina desgosto no partido con>e:'
ntlor. porque tendo sido n orneudo delegado o C1.
dudão João José Rosa, apenas entrou em exerci

cio começou a ameaçar os votantes com recruta

mento, e aos filhos destes com remeuel os para a

Tapajoz como aprendizes m.u-lnhairns ,

Chamamos sobre isto a attenção elo Exm. Sr.
Dr chefe de policia, porque não d!l,;('i�mos v.er
medrar esse a Luso; e desde já desafiamos o dito

delt'gado a lev;,r a elfeito suas ameaça.;, porque
ainda temos autoridade superior para quem re- ,

correr.

Con.,ta-no3 qUIl o� supplpnle<; de S. Migul'i,
:Manoel de Faria Teixeira, Miguel M 'rcelllno de
Andrade, e Manoel Martins de AVlz pedirão dc
nJis�ão do laes cargos.

�4 PE01DO.

Lages.
Rognmos ao Sr. Redarlnr da Prouillcifl

queira mnndar inserir H rilpresentélção da
Camara Municipal desta CiJaele,feitlloo Elm.
Sr. Presidente da Provincia.

Vejã0 os habitantes deste M\�nicipio que
os seus escolhidos procurão mlllOrul' seus

sofTrimen los.
Setembro 1ft de 1871.

o Lageano.

COPIA [llm. e Exm. Sr. - A Cnmaru Mu
nicipel rio Cidade de LHges nilo podendo ser

surda (lOS clamores df! seos Munícipes. reu
nio-se hoje em Se,são oxlraordinaria pIra
implorar a V. Ex.. (l graçl1 de minorar os ma

les que boje soITr'em os hl1bit(1nle.� deste Mu·

nicípio com ° illlposto de I�O()Ol'flis por <::adél
animal demontôlria. e de cargueiro qlle d' qui
descer para (I litoral da Provincia. imposto
esse. não só vexalol io, como injusto, e que
muito conrorrerú par.1 a dirnilluiçliO, não só
do commercio, c(lmo Jus Rell,Jils da Provin
cia, em razão da retirada das Tropas pllra a

Provincia do L1io Grtlnde tle S. Pedro d,) Sul,
Cllmo desde jà est:1 acolll cendo. Esle �luni
cipio Exm. Sr., milito S(l resscllte da filltl\ de
Ul))il bl)il e;-,trad.l pi\!':1 (l litoral da Provincia,
e não Ju\iJarião(Jsscos 11JIJilantes pugar(�m

,

qualquer imposição.onde um I vez que tives
se livre transito ,e bôas cummodidades.porern
pagarem uma avultada imposição ainda nã o

existe estrada que mereça ao menos esse n o

rne, tendo de atravessarem por precipiclos
com risco de vide, é nssás vexntorio, e li té
mesmo injudicioso, e é por isso que esta Ca
mara unidamente dirige· se a V. Ex. (a quem
compele em primeiro lugar velar pelo bem ge·
ral dos povos da Província) pedindo haja de
lançar suas benéficas vistas para esta impor
tanle parte da Provincia, fazendo com que se

Ja suspenso sirnilhante imposto até a reunião
1111 Iutur. Assembléa Provincial que melhor
informada do máo estado das estradas, aten
derá certamente aos clamosos vexames que
pnssão os Lagennos em procura de seos re

cursos por umas vias de commuuicação esem

tão grandes reúnas, como as que tem de atra
vessa r.

Nã() ê inexacto Exm. Sr.quanto esta Cama
ra av.inoa em levar ao conhecimento de V.
Ex. a respeito rias estradas d ... ste Municipio
para o litoral da Proviucia, e muito se re

gosijaria-se, V. Ex. se desse ao trabalho de
percorrelas, porque s6 assim se convenceria
da sobrada razão que Ilssiste 80S Lagennos.
Deos Guanle a V. Ex. Paco da Camar a �Iuni

cipal da Cidade de L1ge5 em sessão extraor
dinar ia de 11 de Setembro de 1871 -111m.
e Exm. Senhor Dr. Joaquim Bandeira do
Gouvêa Dignissimo Presidente desta Proviu
cia.

Assignados-c-Claodiano ele Oliveira R0za-
José Manoel Leite - Manoel Joaquim Pau
lo- Antoni i R »lrigues Li ma -J oão Luiz de
AnJrade.

Providencia Iara evitar desaguisados.
Pedirnos

'

que o Erm , Sr, Dr. Chefe de po
licia dê'providencitls sobre as ameaças que
anda fazendo 'o Cupitao José Candido das
Neves Pereira 'em Garopeba, dizendo que
ou o paniJo liberal hade ganhar a eleição;
ou e'lie hade tirar as tripas de 5 dentro da
igreja.

Como o Sr. PereiTa já íl 7 de Setembro de
1868, pulou em cim.\ da urna. para quebral
<'1, porque perdiu a eleição. jando molivo:l
ser esta ad'ia da pa ra evi ta r baru I h05, poriss,)
eSI,era_mos que a Autoridade tome providen·
dus u respeito.

Um Garopabano.

EDITA�JS.
ii

D� ordem de S. Ex. o Sr. PresifJef.lle d
provincia, faço publico, rara conhecimen
to dos inleressadus o que cvnsla do edita

seguinte:
O Cidadão Vicente José de Oliveira e CO!ltn,

Juiz Municipal e de urphãos supplenle
em exerciciu nesla cidude de Lages se o

Térmo, na {ormu da Lei, elc. etc.
�

Filço saber, pua conhecimento d� quem
convier, qu"I se acha vago e em concurso o

alicio tle Escrivão de orphàos e auzeoles
deste Termo, (cargos annuaes e que sesup
pM c(eaJos pelo ouvidor em mil sele centos
e setenta e q�atro) em razão da vag>l por
fullecimento <.lo serventuario Vitalicio Gene
roSO Pereira dvs Anjos. Pelo que convido a

toclus os prdendentes a apresentarem os seus

requerimentLls no praso de sessenla dias, a

cO;llllr da data do presenlc edilal, cujas pe
ticõcs devem vir acompanhndas de folha cor·

ridíl, certidão de idade e.ome de sufficicn
cia. E para que chegue ao conhecimento de

tJdos, milndei lavrar dous de igllal theor,
q ue serão fixados. depois de pu b I icados, nos

lugares mais puhlicos e do coslume. Dado c

pas!lado nestA cidade de Lnges, em vinte do
us ue Agosto de mil oitocentos sel�nta e u lU

Secretaria do Governo ti J Pro vincia dd
Santa C uharina, em 12 de Septombro de
1871. .

O Secretario interino.

João José de Rosas Ribeiro d' Atmeida.

Em cumprimento de ordem superior,
manda o Sr. Director Geral fazer publico que
n'eslu Repartição recebem-se propostas para
o Serviço da illuminação publica d'esta Ca
pital, por tempo ele 3 annos, lendo principio
no dia 25 do correu te.

As propostas serão apresentad as até o dia
16 do presente mez, podeado os pretendentes,
até essa data, examinar n'esta Bepartição as

condições do contracto.
>

Segunda Secção da Directoria Geral da
Fazenda Provincial de Santa Cathur ína, em
9 de Outubro de 1871.

O Chefe de Secção.
A numio Luiz 'do Liorament o,

A N N UNe lOS.

Agradecimento.
Anacleto José M'orlteiro, João Antonio Monlei r)o·Braga. José Antonio Monteiro Braga ',au':ente,

Anna Carolina Dutra e Gelle(lllia Maria Dutra (au
sentes) Augusta Amalia de Amorim, Marfiria Maria
Dutra de Siqueira, Maria das Dores Dutra e Souza
e Januaria Carolina Outra (ausentes), Francisco
M,J(;hacJo Outra. J ..sé Machado Outra (ausentes) Jo
ão Viega de Amorim e J osá Porfirio Machado de
Araujn, filhos, netas e genros da fin:lda D. A ona
Roza da Encarnação, feridos do mais doloroso
sentimento, agradecem á todas as pessuas que
acompanharão o c�daver d"'sla á sua ultima mo

rafla.
Outro sim renuem um voto especial de grati

dão e reconhocimento á Sra. D. Mathilde Maria
dos Santos pelo desvlJIlu l·.tlm que Iratol! a finada
durante a sua enrermidade. e ans Srs. Th lmaz

Xavier cle Souza e Lallrind. Anttlnio Velloso que so

encarrcgárão 610 runer,lI. '

O,; mesmos convidão aos parentes da r('ferida
finada e as pessoa� de 5ua amizade para assi-ti�
8 rnis�a d07. '" dia quo se hade celebrar na Igre
jJ da Ordem Terceira de S. Francisco ás 7 borós
da manl.ã dl.l 1300 Cllrrento.

Alpxandre Franci· co da Cosia e Anlonio Francis
co da COS!.I tendo receb:d� a iufaustl noticia do
passamento em Pllrtugal. 3 8 do mel pa.;sado de
seo amigo, c!lmpadre e Padrinho José Borges da
Costa, mandãll telebl'ar u:na missa por sua illma
na Igrpja dt) Rnzal'io as 8 hor:1S da manhã do dia
12 do corrente, e convi dão as pessôas de sua 11-

misaele a a.sistirem a e,se acto religioso pelo
que se alltecipão em agradecer ·Ihes

Desterro, 9 de Outubro de 1871.

Tudo quanto existe lia casa d� negocio de
seccos e mcJlha(IÇls do LFlrgo do QUilrlel n. o
27- por preç,orosoavel. Para l(',-,lar. na mes

ma casa Cúfi Eduardo Marcello de Brito.

VENDE-SE
um piano por preço muito comm )do, na rua

do Senado n. 30.

Typ' d• .torual a «Provincia »

Largo do Palado, n. 24.
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