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Extrll.cto dn EXlle«lient., do di .. S de

No,'mub.·o de • �, t .

PORTARIA, -C. ncedcnrlo lr in la dias dp. liconca
110 escr iv ãu da ml-'za de rendas üa villa d'Itnjahy,
JUiill Alve� da Silva Simns. "\- •

Commurucou- se, pela secretaria do SIl
yerno, á fall'nrla pi ovi nrial ,

A' thesourar!a, II. 490.-MJndo' pagllr, a Li
vramento Filh« e Vieira e Eduardo Sallos, confor
me I) que a cads um competir. II quantia de
3";6�700 r s , de genervs pur elles fornecidos á cor

veta Ue/monte.
A' me-ma, n, 491.-�I·ncla pagnr, a Viei,a e

Irmão, a quantia de 498�803 rs., de gener os su p
plid 's á cA"b�lrl(�ira BW1'lque Dias.
A' Iile,mil, n. ME! -Manda pllgar, II Jnaquim

FranclsCtl <.las ChHgilS, <J qu�nlill d,� 80:#000 rs.,

ppla pi aticilgetll que deu á rlnh,m 'iro Hellfique
Dias.

Ao er.grnheiro Krrplin.-Rumette. pnr copia,
para informar, o rPIlII.·rílllenl", em qll' FredericII
Brllsllein. n<J qllillidado "e prucllr"dllr di' S. A. o
P, incipe de Joinvillr, reclama varios ducUmenlO.,
relalivos ás terru, de cuja meuiçãu Coi incumbiuo
O<J col"ol<l D. FrRn{'i'ca.

DO ;;ECnETAII16 INTERINO.

A' r zenJa provinl::al. -Communic�. de ordem
dt' s. ex. Il .r. pi eSld 'llle di P "VinCI", que o (lro
feS'i,1I interino da villa dt' S. i\ligu.ol, Jo;w CiHlos
de S"tJz • f'lltruu nl, exerr'lcio do ,eu l11agistcrio
em dolo Ue 9 dt! Outubr,' Ull mo.

Di<J 9.

A' nleSl1la, n. 49'L - BemB�te rllpia eh aliso
enl ql1l) () mlll -lerl' da jll-;tlV'1 oi ·r.I.II·a 'lue sr.tli.
citou d.) ti" fa1.I'11I13 IIrolnill plr' h ,b"dilar e;s I re

rRrliç� I COIII il q ,(In' ia de 400�OOO r� .. IlPcrSsa

ria illl rmbtllsr. do augmenln dil ..jllrl.J Ue CIlSto

que rdi ;trbilrada ao dr. Gullhel rr.e Curdeiro CUb
lho Cinlra.

ClllnmunicnlH;C ao dr. chefe ele polícia
em ' meio Il. 277.

A' filzen la pl'cvinr:illl, n. 332 -;\lanrla olgani
SRr, rom urgenci I, U o) qu dfll COlllfJill"êllivo dt.s
lrez 1I1limtls allllOS da, rAlldas ilrrPI'ad da- em CA

da uma dus reparliçôo. fiscnes �lljtOitas á fl5sa di
reclt1ria, drrlarilodo-se "qlll) h'01 lilcado a cada
um di"; cxacillres pelo seus vellcimentllS.

A' directnriél d.1 fazl'nrla I'rllvino'ial, n. 333 -

A u toriSíl a mandar (JHgnr. pe Ia, re'pevl i Vi13 collt'c
t(,ri,I$, a05 g�larda, !lo lil!iaes L1estól('ado5 em di
venOs pOilto� du jll'l,vil cia, os seus \eflCiOleolos.

Comruuni'·ulI·se ao dr. chefe de poli
Gia em ofhin II. 215.

A' mesma, II. 334.-;\,lalld.1 pag Ir, ao carc�reir(l
da cadeia da ciciade de S. José, ! quanlia de

7��HO rs., por elle despendida com ., sustento
d", presos in.iigentes.

Communicou-se ao dr. chefe de poli
tia em oíflcio n. 2L6.

A' mesma, n 335.- 'l;nda que ioforme com

brevidade quantos são os agentes que servem em

cada col[.oetori;; ou mesa de renrlas ; qual a por
centagr-m q�e percebem; quantos os guardas e

seus y"úcir!!f'ntos ; si existem algun s com licença,
e rlesde quando.

AIl eugenhoiro Lossío - Nomes-o para proce
der á necessar ia veritlcacãn á fim de inscrever-se
como proprio nacional 1I'('8,a e chacara contigua s,
peín lado d.. Sul, á capalla do Menino D90S da
capital.

Cornmunicou-se á thesouraria de fazen
da em officio n. 493.

Dia 10.

Ao juiz dt;) direito inter+no de Lages.-Rcspon
donde ao seu uflioio de 2 do corrente, declaro que
Viii dolr a., providencla- para que seja restabele
cirla a urdem publlra lI'es;,1 ciuade.

Ao commandan te interino da força p'llir.bl.
AUlods6- o tngtljn, COlIJO �ilÇil da mesill�,f'. Já-
nuurio nOZil da Silva. )

Ao mesmo -M;lI1.:1a excluir rlo respectivo ser

viço o guaerla policial, destacado no Pessa-Dous,
Albino Jose de SOUZII.

Di" H.
A' thesnururia, n. 495.-RE'mrtte /IS contas rlas

despozas das colnnia« Itsjahy e Príncipe O Pedro.
A' fazenda provincial. n. 3:36.- Milnrla pngar

a José Ignacio da Sil�,!, n quantia d.! 5�000 ts.

r,ela pa��olgl-'m que dou ao guarda policia-I S.dazar
�larlins rle S"llZil. conforme dedara o dr� chefe
,je pulicill €Im seu nlTIcin n. 380,.

Opu-se t!"nhecilllontn III) dr. chefe de
rnliciJ, rlll onieio II. 118.

A' fazo'ndll prlllincial, n. 337.- Re'ponriendo
ao s�u "m"io cl,1 1I11'Sm.l fi., manda exigir 00 col
It'ctlJr da cidndo de S. José qlie prl,pollhll pes·õ�
nas cOlldições de stJrvir o cargo dll ilgentc cl'clquel·
Ia collectl'ria.

Ao comlll<1ndanle inlrrin" da força polici:d.
�lalld(1 inchir Ih) prel ,le;s.1 forçil, rl'l()livO ao

mel d'Ontubro proximo findo, a quantia de
t 1�200 rs., II que le'lI dirfllll) ti guarda dll mesma

f'Jrça M ,rcianu Frilncísco Less1l..

Dia 13.
Á.I) c Immanrlante .inlerinll da f Irea policial.

Áutorisa ii e:r.("(tlir dll força (I gl)�rda d'llILantllfia
O ilIínglls r\lItllLlell l.'t�rreira. vi,l(1 estôr wlT,endll
d '81 iell8(;ão fflPutal.

Trl"'g�ilnlo,a a Max:miliano '1.00 Bnrw(lski.-De
ciMo que fica scilwlt'. por seu lelf'grDlIlllla de 11
du correnle, do h !\er s. mc. a·'umid0 intel ina

Illl)llt(',n'(l�lloll" rlalll. a direc.ão das l!ol'Jllias Ila

jahy o Principe D. Pedro.

CÔrle. 16 de N\)Ternbro de 1871.

Os maus :lri!zerrs mal me perrnillernel: es
crevpr-Ihp esla. Escrevl,-\h'a por dosflncarg�
Lle COi1s('it�Tlcia.

O q"e está aqui em orrlem do Llin é II qlle�
lii o a<;iIllemicfl. Hil mil is de li ma Seml"!:1 a que
o[�rt;ce malerin nos nrtigos eLlictoriaes da

imprensH opposicionista qllR, ao que parece,
j� eslá enfasliada de liiscutir princlpios, Oll

ja (JS tem discutido tanto, que nada mais lhe
resta a dizer.

O ministro do Império. lendo concordado
com varias alterações propostas pela Facul
d ade de Direito do Recife e Academia de Me
dicina d'esla côrte, expedi 00 decreto de 22.
de Outubrnulürno, reformando O de I Ú de Ja
neiro deste anuo n'aquel!a cooformidnde.
A congregação dos lentes da Faculdade de S.
Paulo. resolveu, com excepção d e deus votos,
dll r immediato cumprimento ao decreto; logo
que esta resolução (oi levada ao conheci
mente dos estudantes, prorornper âo estes em.

grilos e quebrarão as mesas e bnncos da salla
dos exames. Os estudantes de medicine des
t8 côrte. com qusnto não commeüesvem os

exces-os dos de S. Paulo, resolverno não apre
sentar se 3.)1 exumes, caso O ministro não

suspendesse o decreto, e os lentes, fazendo

causa commurn com elles, deliberárào di rigi
roclamaçóes ao governo, como fizerlo, no

mesmo sentido. . �
Confessamos francamente que- achamos

alguns defeitos na reforma contida no decreto
de 22 de Outubro: e estamos certos q'..le o mi
nistro leria attendido ali! reclamações dei
lentes doi faculdade de medicina, a pez ar
das alteraçôes que 6lel'ao no decreto primi
tivo, se ti opposi çã» e 08 estudantes não

quiz ssern pressà : sobr» ell o.
A Bepublica particularmente tornou-se

diglla de cen'lura pelfls palavral acerbas que
dirigio aus lentes da fncull\llue de medicina,
dep"is que elles, r�cebilta n respo�td do mi.
Ilistro desiltlendrnd(1 à� suas reclilmacõp.�,
resohertlu dllr CllOlprirnr.nlo tiO decroto

•

Fa
zelldq l1qllCll(ls reclamô<;õc$ os lenles resis
tirão Irg:llmenle, obslinanJo-se porem a nno

cumprir o decreto, depois da re"postn npga
lil'tl do ministro, a re�íslencill seriA illeglll ('I

crimincsa. Entretanto e. le procedimp.oto
cordato foi qn:lIlucado por aquelle periodico
d� servill

L'lstilllé1mOS lanlo p.H'lis o proccdimento da

Repuh/ica n'eFota questão, quanto o;l;se pt:rio
dlcu lem �ilbido eleVílr se i1 uma 111lura digna
de t.:mn imprensa que é orgão de principio&
l;10 elevados como os flue propé1�lI_ Injuriar
umíl corpnr(l�fio res(Jf'ituvell3 incitl'lr os .mo
çus á re\'0118, são acções pouco 10uvllvf'IS e

que não eri'lo de esperar do� illUblrad(ls r�·
dttclMes da Republica, n qu Il dn m05 a pn
I1l:JZW p.ntre OS i lrnaoS u'e�la côrte.
-A R'lorma tem t;ontado horrure.�, prn

ticaJos !leua provincia por occallião da elei
çáo primaria, dnodo a entender qlle o pnrtido
l1"bual (ex-prugressistaj é ahi nnmeroso e só
leria sido vencido á poder de muitil compres
Sã11. Isto pode SOl' dilo élqlli. mas nllo n'asSR

provinclH sem provocar o ri�o, pClÍS CJlle so
bem no ahi lodos que o partido liberal (vulgo
da botica) cifra-se f'm meio dusia de com

promet!itlos q118, por pejo, não :;irarão
casara por occllslão da qucd-a Lia siluação
progressüta ou {w"ta-córes.

Era um portido fictício que dis:whe-se
80 primeiro !Oopro dn ach er�iclade; faltou-lhe
a base do poder, e n eS!iltlHl de barro foi por
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que (oi .occupar seu f'mprpgo.
Desejamos-lhe prospera viagem e felicida

des.

�6rr/l drsfil5pr.do-le em m.il pedaços.

1
dia, nO��8 moralidade publica, tem evitado

O Sr. O Pitanga que fOI emp�'egado de con- d� manchar-mos 8 penOR com que escrevemos.

fiança de um_ conservador •. O Sr. Crespo q�e alnl.la que nos�o. procedimento lenha sido
em qtlllTltn nav. t8\'C :'CIC�Clél �a sua .deml� .. aCulmado de pusilanime,
são �e seoretarro da _rreSldenCla, cununuou a' .

D� urm vez por tndas : deixe fi OPI10�içã'J
servir os dons presidentes conserv adores e hbo'al de insultar 8 seu s adversartos, discu
com lanto zolu e acuvidade , pertencem 60 tu os principias, respeite os homens e suas

numero d'esscs rompromenides, segundo as opiniões, não invent« falsidades: acabe o ri-
apparencio s. mais per força Udl couras do diculo: dispa as pennas de pavão com qlle se

ljUe por vontade �xpolllcln�H. . .

cóbre ti procure auingir ao verdadeiro lugar
-Abre-se hoje á concu rrenr t a puhlica , que lhe conpete, se quer ser respeitaua.

no passeio pu blico, limn li tido ex pos ição de

flores, ela qual 0/1 nossa pro xima c arte lhe
daremos noticia.

Até oulrü vez.

� Carta âo cor rcsporuievüe.}
ts __= _

Desterro, 25 de de Novembro de t871,

A opposição não se eOl'rrgonha.
Por mais que seja cabal e luminosamente

desmentida 11 opposição chamada liberal, não
recua de S�II senda, não trepida em avançar
calumnias e injurias, nào dei la o r idiculo.
de cuja arma se serve na f.vltu de meteria sé
r ia, servindo por essa causa de truão, e em

fi ln nllo se I''m vergon h:t de tIntos e lãIJ repeli
do, desmel,tid01 q ue lhe ha vemos dado.
lA dil!sarnos u'lIa \'ez. qUIl em Tão procura

mOI chamttl-a á hOnt:l�lidllJe .. e pllr isso não
lleve o partido conservador. de que somos fi·
elorgão, envergonhar-se dns dintribes., dus
calumnia., das injllrias, dll� insullos,das (ltl
sidadt-!s e uo despLIp.le com que tem sido m'i
moseado pel/} t)pposíçAo liberal, porque-,c!Jda
um dá o que tem -.

Entrdonlo, cumpre dizei-o, li opp,)siçà,) li
lHral, que tem a S6U dispô' II pcnna al!lala
riada de um energuml'Do, de' um esLellioos,
lario, de um h0mem que oheio d� asco, cau
sa nfJtlseu. a quem delis se aprollima, não

qller chegar-se a raSflO e nOs quer forç .... r a

usar de meios reactures para, como diz o Iln

tigo rifão, -curar a (eridd do cão com o pêl
lo do mesmo cão-.
Temos nlé h"j'� fugido o mtlis que é po.,si

'fel de nos ernarllllharmos em u(ns discus�ãl)
de semelhllnle ordem, a qual só pc)de convir
('O furmoso advogado do Hio Formoso, ao di
plomata em miniaLura, ·ao medico liem clinica,
110 emp.-egado publico ,adio e, finalmellte, A

lanlos (lulrol qlle lrocílO a (ligllÍ.Llde rela
,ii rOllpt1icm dos salteadure. da 1'epl,tação
alhda!

Entendem os scribas da opposiçãO liberal

qne para ch"garem a Sp.us fins, todo' os aaei
os lhe. são justos; mas hão dp. reconhecer UUl
dia qUi! a paciencia humalJa tem limiles, e

por lélnto quando o f.!llftido COllSIJrV8dor I'e,,

gir conlra esses desmandos, em linguagem
igual li empregaria pr'la Op[)osição liberal,
lêr-se-bll quo as Iliibadtll replltaçõt..!� de cer

los energulllen05, uu pa(�tlilha illfernlJl,da es

coria Ut) partido liberal, hão de pôr-se em al
moeda nn praça publica, pafa cumprir-se :IS

palí1vras sagrildlls - quem com {,rro fere,
com ferro serú' ferido - .

Nãu desejamos iançnr mão Jellte meio: co
mo jà di�::emos havemol-o eVlllldo, ma. lIem

eemprc e�laremos ulspoSlos a soffrer unica
menle.

O pn rlido corllerv sdor vai pouco I pouco
reconhecendo que nãe ha Cltracter por mais
illibarlo que .ejil, nào ha homem preslilDo50
� respeillifúl, uind:l Q mnis inoff,�nsivo, que
nàu lenha sidu alado ao poste da columnla,
da difamaçào, da injurill,da tlialribe da Rege
,u:ração. ti por tanto, a n60 I ecuarem nos.os

IHlversarios do prl)po�ito em quo se ílchã0 de
()fi'ellt\flr II tudos, fal-tls-em')8 call1ir, com 11

l!lI�lIn�l'm ,Ia \ erdade porém rcaclorll, qUi!
o;, b,lIle at'3blUllhar e até I�val-o!! Il()� tribu
Ilees para responderem pelos crimes que alé
hojl.: @3tào impunes, IJorqu� 110:.$1 Cllnde�cel1-

Ao pé da leura.

Para contestar-se á Regeneração basta pu
blicsr-se II certidão seguinte - «Certifico
flue revendo o livro di qualíficoçâo dos vo

lanle., da parochis desta capital. n'elle ii fo
lhas duzentas e quarenta á rolhill duzemas
sessenta e cinco, onde se achá-i lançado, os

trabalhos da junla de qualificação que func

C�OI.)I)1J nos rnezes de Janeiro II Malço de rrul
alto centos e setenta. nelle corista estarem
quulilicados os seguintes cidadãos - no

quarteirão sétimo, numero cento cinco-nts e

um - �derunimo de Souza Freitas, '5 an

nos, casado, neg"clo;-,. numero cento cin
coenla e trez - dosá Porfirio Machado de

Araujo,60 annos, riuvc. negocio, ; e no

quarteirào tlecituo oiluo, numero trt'zl'nlol
Oitenta e sele� - A nlon·io du Sil V/t Rocha
Pur�nhOI, quarentl annos, cazHdo, nego
cio,. sobre \)5 quues não houu rtclllmllçáo
jllH3 sei em Illeluid", dlt qualificação.
�bem cnmo não o '(tlrão da quall fiCllÇãll do
anilo de mil oito cenlos setenta e um, spgtln
dt) consta das respllcti vas aclas, de folhas du
sentai oí'�nta t' cinco Yerso a rt,lhas duzentu
oitentll e I)it,,�. Nada tnllis consta em re

laçA'o ao conllleudo da petiçãll rcclro.
Secrelaria da Cam"r .. Municipal rill Cirlade

do [)ffllCrfu! 23 tI", Nnv(!mbro de &871.
(ES(ilV'� o selll) de tiOO rs).

DfJI'nillgo$ Gonçalves da .\ilv" Peixoto.
Secrelario da Camllrrt MunicipaJ..
A' ,i�ta do art. 2. o rio deer ... l!) n. 2865

de21 de O,·zembro de 1861 as delibr>racop.s

da� �lInLlls reVI,orllS da qllilhticaçiio. rplill;vtl5
á IlIclusão ou �eJ:rlusãooL:J de vol/mlei
serã.o referidas nas Ilcta� ,espe(:tivas, com II

el poslcãu dos moti VOI! d. i ncluz{IO ou eulu.ão
de cada um Se pois, Ilqut·lles cid,.ô;\os não
forão exLluidos em 1871 da qualificação.
COI1' a dec).,rllçM t,los mOlivo'i p',rqllf' o (ui
�em, é evidenle qUI! se achàVão qllalifit:ados
legillmellle; taolo lIluis qlJdnJ6 segllnrlo o arl.

3 .

.0 do ciLudo dl'crelo, f�ita ii revisão, iII'
cluidos ou exc\uido� os qne o deverem ser,
ac; junta, mandàd organisar uma lisla especi
al dos @xcluido�, nll qual. em ileguida /10 no

m. de cada um. lIe decl.lra o mt,Ljvú da 61-

clu!ião,tle cuji1 lisla é affix ,dll copia uu interi
or da igreja malrú.
Não respondemos a Rcge;uraçdo pnrque �eu,

argumenl)s lião rnereCf'm COlllilderllç;\o. elle$
parl�m de Lniz Augusto Crp,spo,e esse nome,

pard nós, sO merece drsprPlo.
S·�ri.1 bom qlle li Regell'I'f1çãn se Illrnbra,,,e

du eslellionalo a r,'spI1ilO du vdlJr d;! mt,bi
lia e deixn��e de in�ulltlr i.\ q.l)cm eo:lh<:!ce a

l'ara habilidade do eseriplnr.otl enlão que res

pondesse sobre o conto de reis da que o anno

pJssado fallou o Despertador_
Pallll fora, energumeuos, cães leprosos.

NOTICIARIO.

�újll deve ter lugar 11 reunião do collegio
elello�al r�lI cazu da carnura municipal, para
or.galllsaçal) da m�zll e inst.rllaçào du collegio,
c.amanhA a votação para Senador do Impe
no por esta prov incia.

A' nuile hn recita no theatro de -Snnta isa
bel. eUI beneficio do actor Goncalves.

Digno coml� é de proteccào ; nós pedimos
aos nossos IImlgos se dign-m arlenrler 1.10 re
clamo que pil.r� suas phi lanlropias faz aque lle pile de rJmlllü, que tanto se tem esforc-rdo
pari! dar-nos belLls noites. de divertlmento.

Estamos eertos que não será em vão €B18
JleüO appello á bondade de seus corações.

No dia 22 deo o Sr. Francisco leilão de '\1-
mpida. em cas.iI dH sua r-sid-uci» ao Largo de
Pulacin. um Jant"r ao Elrf,. Sr. Bnrãn da La
guna, ao qual assistirào ulzuns amigos de S
Ex.

I:) •

A' no�te embarcou S. E:L para a Laguna,
,�ppro�'el�allcio II -Henrique Dias. que fui em
corn�nJssao f'xilminl\r o porto de Imbi.ub . e I'

Ilrllllcil.gpm da barra do Araranguà, aueutus
ali qtJ61ÃI1S que tem apparecido contra esta.

Deve voltar IImallhli pari! assistir ao baile
que lhe roi olftlrecido, tia parte de ,arios ami
gus na chacara do Sr. Vitlhi1s. �. Ex. regres
sa para a CÔrte no .C,llderon.:

Até qne nfinal cahio o SII, o recurso inten
tlldo conlra Firmino Manoel de Paula, em S.
Frallcisco.

Será bom levantarem um 3, o, se podem.
Por lIelo da presillencia, datndo de U· do

c�rrenle, foi concedida a pxonerllçã,) que re
dlll dy <;argo d�.prl,�mOcl()r publico da co
m.lrCil d� Lages. o Cldildão Diogo Ollllrlt� d.
Sdva Luz. sendo nomeHdG para stlbslilu:l·o o
cldlldão E:llucio Burges dd ::,il va MuLtos.

Por (Julro de 23, (oi mandado aggregar ao
3. o corpo de caval!,lriil tio mllllicipio da
Laguna o capitão do 1. o batalhiio de Hr
lilharia da gUM(),1 nacional da célpital, João
Custodio Dius formiga, cunforrn� requereu,

..

Chegou da L�gl1na e segu� parn o Rio de
Janpiro o dislinclo juiz de direilo da comarc.!

du Laguna, Dr. Luiz D",arle Pereira.

Seguio no vapor � S. Franeisco. o nosso

estimavel amigo Peregrino Servila de S6n

tjago, inspector d'l lJ(anfÀlI,,� de S. Francisco,

PtJr f.ll'l do espaço ficão preterid,l� II 19u
mlls plJblicações apeJluo, qlJe sahirão ap
pOllullarnenle.

.\ "scassez de milteri,l,em cOlls�qllencill da
fillta de assumplo, ou a dpgrad(l('ãl), II drses
jll'IO, d miseriil e finillrn�nt>l" cynis"lo dos
inculcadtls liberap, ,pgp.lleréldores chegou 80

pontoda (,Izelem questãod6 um erro Iypo
gra"hico ou engano de composiçãO corrigid 0

II lempo, muilo u tempo de e\'itur qualquer
ceo):uril.

Veja se /I c"rrigencill publ:cada em o n. 88
desl/! folha, l�a-§e o nuticiario d.1 Regentru
ção n. 329, na pnrlt! qllesê rf'fere ao suJredi
lo engêlllO, e avalie-se o bom sensO e li pro
IJidatle com· que SOLDOI combJlidos por essa
gente.

____22

i\ PEI)IOO.
-

Nós abaixo assignados declaramos e jura-
n}!)!' em fé dus nos'iUS cargos que, no dia 20
de Outubro p. p. ás 4 horas, pouco mais OU

mentt�, dll tarde, achando·nos rrulIidos na

Dirf1ctorl .. Geral dtl Fd'!enda Provincial, para
o servíco da tom:Jd,1 das Cf,nlil5 dos exactores
provinciaes, vimos chegar o 111m. Sr. FraD
cilco Leitão de Almeilla, digno Director Ge
raI da lDe�lna fazenda, o qual, apoz inslaO
te�. chamuu para a sua sala O nosso distincto
collega e cheCo da commis5ão de lomada de

eontas, O 111m Sr. in1onio Luiz do Ltvr&-
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mente, qlle, quando voltou, nos-disse ter as

sistido á abertura das propostas apresenta
dns n'esse dia por Firmino Duarte Siha e por
Patrício Marques Linhares pml O serviço de

illuminnção publica d'esta Cap,Hul. .

Outro sim, declaramos que n e-se dia, de

pois de fechada a Directori�, iJ est, ás 3 ti

um quarto horas. pouco mais ou menos, da

tarde, Ioi a chave da Repartição entregue pi
lo continuo, como de costume. em casa �o
segundo dos abaixes assiguados, nnde o prI
meiro e o terceiro dos abaixes assignados.
conj uncra rnen te corn O mesmo 111m, Sr. A n
tonio Luiz do Livramento, IIprocurafl�m e

a-aeharsm: e não em casa d'squelle Contln�o,
como inxsctaménte S!1 diz nos arligos llSSI�
nadus e Opinião Publica • e ({ Patricio Milr

qUP'!I Liuhares " insertos nlls números 87 e

18 da • Prooincia » de 18 e i:l. do corrente

mel.

Cidade do Desterro, 2� de Novembro de
t871.

Leopoldo Justiniano Esteoes,

t. o Offit'Ía I da 1 ... Secção.
'e'ísb�rto Gomes Caldeira de Andrada.

í

•

o Ofíicial da 2. = Secção.
Gustavo Henriques Nunes Piru:
t. o Ofllciul da f. .., Secção.

De.weDtld•.

T�ndo o jornal • Provi.lleia '. n. o 87 d'e�
t� duta publicado um artigo aSlôlgnado «Opi
nião publica », em que se df'cl:1ra hav�r eu
dilo e.n presença dos Srs, Anlonlo Rodrigues
do OI iveira, Antoniu da R"cha Paira e Ma
noel de Araujo Antunes que, no �ia 20 de
Outubro p. p., fecha_v..a. II

.

Directoria da Fa
zen 'a Pvovinciul ás d'ê4'rieI3 horas da tarde,
e conservara a chave em meo poder até o

dia sagninle; cumpre-me declarar qtl� é !n
nexscta e ..se assserçào, e afllnno que nao du
.e .. np.RI pOdr.l dizer .melhant" cousa, por
quanto n'aquelle dia 20, ás a�. um quarto
horas du tarde ( e não ás 3 P. mera ) full�,a�,
como sempre fiz durante o tempo que funeci
OllOU a commissao encarregada da 10mi1da de
conlas, I) chave à caslI do 111m. Sr. Felisberto
Gomes Citldeira de Andrada, onde coslu mlt
,am procur,II·" os Srs. encllrregadoida men

cionada lomada de contrls.

De5lerro, i8 de Nm'tlmbro de .871.
Jacintho José da Silvo Guerra.

oeclaraçlo,
O abaixo f1ssignlldo declnra, que n�nhllmll

de,�epc3o soffreo am não ser ill'caita !lUtl cllndi
dlltur;, de Deplltado pro\·inci81. pois s� el1\

t.ll pHO"MI (IIi por convile tle �lgun5 amigos,
mas f>stá verJacll·irllme;lt" convencido, qllP. a
e5it:olhil do narlido roi liiobrfl pessoas as�al

eonsitlerada; e q' por suas inteligenciils podem
prtl5tar mu ilo bons �t'n' ç:.-I� à profincia.
Desterro 18 de Nvvembro de 1871.

J. L. R. Sai".

.4.;radeelmeDto.
O abaixo declarado ilgradece cordiillmen

tea to(las as pessoas qlJe se dign�rã() cnntri
buir t'om quantitativos para fi celf>bração do
Te n'üm que foi celebrado na Igreja de S.
Fra ncisco desta cidade. con ressa ntlo· se gra
to á benevol :ncia j'aquelles corações gene
rosos que allellderão-no.
Cidade do Delilerro em 2'2 de Novembro de

t 87 t.
P,dro d� Oliweirts.

'"
- Oh I Sr. Dire('tnr, que distrAcção é �s-

la 1... vpio para a Rppnrtição com uma lam
parina de k,..rllsene dentro c10 chapéu 11 ...
-- Obrigndo, meo conlinuu, muilo obri·

gado.
",Maldit!! illurninação II I. ::

II IllditIJ '-;(1"

A P 1\ • Y I' � C I A.

Variedade.

THEATRO.
A••el.cAo Oohe-... la Ilr...atle.
r.uli.&an& .ob & dlr.,�eil. cio

.e'orGonç.lve.:

Re•••er.,"

( Ocse ldtrul )

( OlZe letlr81 )

Duo,', SeI""

( Onze ltllrll )

Lu!• ..4"gu.'o

( Onze leUras )

OUmpio SÕza

( Onze leUrll )

Conlto""RO.

EDITAL.

SlBBAOO 25 DE NOVEMBRO DE 1811.

GRANDE EXPE�TACULO ! !

Em beneOcío do actor Gonçalves.
Bepresentar-se-hj pela ultima ,êz o im

porlante e muito e pplaudldo drama em I

aClo., intitulado :

ou

O �ombate naval en·
tre aesquadraFran·

.

�eza e Ingleza ..
O Doutor Joaquim Augusto rio Livramento,
Juiz Municipal do Termo d'esta Cidade do
Desterro, Capital da Província de Santa
Catharina, por sua MH!ellade Imperial'
quem Deos gu arde ele.

Faço publico para conhecimento de
quem convier, que se achao em concurso o.
officios annexos de cenrador e destribuidor
d'este Termo, e que os candidato. aOI mes

mos, devem habili lar-se no prazo de '�I
senta dias da data deste , na forma da lei. Des
t=rro 2. de Novembro de t87t.Eu Jurencio
Duarte Silva, Escrivão que o escrer],

.

Joaq�.Â..,,",. do li"y.11L .....

A N N UNe lOS.
�IIIIIIIIIIII�
fte �
�. Deo Gratia. �
� ...
� Devendo l.r lugar no dia 26 *3D
.. docorrenle, na ciJptlla de Nossa �
U �enhorl do Ro�ario, a Cesliyi(�8'�
�� de da mesma Senhora, com ruiS, ti«3e
� 18 resada e sermão pt!lo ft,d.

R'� Padre Jo�o da Cosllt Pereil a, de
.

� clfI.leOl do irmão juiz, conTido 8
�� 1(10101 os irmaos e devotol a 81-�

�_liSlire� os. mencionado!! aclos. �.
� Con51�lorlU da Irmandade de *eli:
� Nossa Senhura do R05ario e S.�
�. Belledip,lo nl Cidade do De,terro�
� 23 de NOYembro de 1871. ..
�. O Escri,ão ..
� Jot1iano Si/nira ;,Sou,a. ..
.. ..

�iIJllllllllli�
Excelleole llilbo.

Na loja de calçado lia Rua do Principe n.

.9 em frente 110 Consulado Francez, ha pua
vflnder uma boa porção de milho da terra
firme. o qual vende-I" por commodo preço.

Da para vender.se na
loja de ferragens de Vi
eira &. Irmão ••• rua do
príncipe D. 6.

Principia ás 9 horas.

O beneneiado péde desculpa ao respeita
vel publico, por haver annunciadc o espee
taculo pare esta hora; pois preeizando tam
bem que O dislinclo corpo do commercio, o

coadju,e em seu ienl'!ficio, , por e.te motive
que leilOlluncióu meia hora mais larJfI. O
bemelciado espél'a geralmente a proteção do
bondoso publico catharinenss, para quem "

confe""l'tt>rnamente grato, _

() Secretario

J. A. COUTINHO.

O IIlm. Sr. Doulor lnspector Geral dd
In!ltrucção Pnblica. manda annunciar de hconJormidade com o artigo 4. o d\l...\.v.ii.o
n.,..20 de 1 de Junho do 1869, 8chi\0-se �
concurso ai r.adeira� vaga!! ou interinamente
providas, constante!f da relação lurrJ, cujO!
exames lerão logllr do 1. o de Dezembro fu-
turo em dlante,·devendo os pretendentes ins·
truir seus requerimentos com os doeu ml'n·
los exigido. pelos i1rlig()s U, '5, 16 e t8 do
Regulamento de 29 de Abril de .868.

Pr.le••o..e. lote..I•••.

Eleola ua cidade de L"ges (do�. o gráo) .

• ) ,illa de Itujaby (idem)
• • ) » - 186
guel (do i. o grAo).

Escola da freguezia da
Pescaria Brava (idem) .

E�cola da freguelia do
Paraly (idem) .

Escold da freguezia de
Sanl'Anna Merim (idem).

Escola da freguezia d.
Villa·Nova (ídt!m) .

Eb('olll da fr�guezi8 do
Ararllnguá (idem).

EFcola da frcglleziA d.
S. Pedro Aposll)lo (Idem).

Elcola da fregnezia de
Cambriú (idem).

Escola da freguelia de
Ila'PlIcoroy (id"DJ) .

Elcola da freguezia de
S. João Baptista do

Tijncas (Idem).
Esco a da fregue�il dOI
BailJl" (idem).
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Escola do arraial de An
nabu rgo

Escola do arraial d08
Ganchos

ESCL'JU UJ caluniá Angeliua

(idcrn)

(ulcrn].
(id em).

Esrula Jn v ill.i de Joi nville tilcm)·.
Escola (h \'dlJ de S·'I) Sebast.ão JJ fij lCH

Grandes.
Escola (lJ Ircguezia de S1nto A ntonio .

1} .» » da L;lgoil.
» » » de f.nnpilS\ ieirss.
� » » do Rio Yeruielho.
� » fi de r i II a � III V .:l •

.." » }) de S. Pedro d'Alcantara.
» '!J )} de Porto B -llo.
'1> » » de Cnropaba.
" » » Url Barru Velha.
» " » ele Sa I1t11 rZ,I bel.
» » » de Camhriú.
\) » » de S. João Baptista do
Al to Tijucas .

Escola da fregoezia do Ararangilá.
» » " do PClI'31y,

ESCOLAS VAGAS.

DO SIUO �USCUUNO.

Escola da Ireguczia do
Sahy (do 1. o grão).

Escola da íreguezia de
Campos Novos (idem).

Escol» da freguezia dos
Curitibauos (idem).

no SEXO Flml:-1INo.

Escola da Ireguezia do Sahy.
» » ) de S. Pedro Apostolo.
» " » de St.nta Annn do Mirim,
» » • de Campos Novos.
)tO • • dos Curitibanos.
" 71 71 dus Bilguae;;.
» � • da Enseada de Brito,

PrU5rall19na rio en .. lno dB" eiileolllS, '1\11-
'o do 1. c ('OIUO do 2. G "r{lo.

M :.terias do 1. o grão.
1. o Instrucção rn0ral e religiosa.
2. o Lpitur!l e escriplll.
3. o Norões de grammalica, nas suas

qlliltro parle,.
4. o Principios elementares de flrilhmeQ.\

ca comprehendelldn as rúgrfJ� dI' lrez �imples
e composta, l�ompül1hi[l, cambi,), juros sim
pies e composlos.

5, o Systema de pezo� e medidcls ua pro
yjnciu.

ó. o Sy.,tema rlccim�1 frdl1cez.
7. o N�lções gorDes de peuag'lgia.

,valerias do 2. o grão.
As m'1terias do 2, o gráo silo, além das

acima mencionadas. llS segllinles :

Despnvo!vimelllo da aritll'TIdica em suas
a pplicaçóes prillicas.

LI·ituJ'a f'xplica.Ja dos e\'llngelhos e noti
cia da hiSluri:1 SH�rí1tla.

Elemellt(.1S di> historia e gengr;'phia, prin
cípalnwllledo Brazil, e principi()s gerClt's de
gflngraphia aSlr')nomic<I, pltisica e plJlilica,

Geomelria el';ffientar, dezenho lInear, no
ções de muzic3 e exercicio de Cflnto, gymnas
tica e L1m exercicio d�senvülYido ue metrolo
gia comparada Cllrn o n()S80 syslema ;)�lual
de pezos e ,Illedidas.

E para que chpgue à noticio dos rereridos
prOfeS'iOfl'S c �e outros qllôesquPr pretenden
tes ás escolas inlerinnmantl:: providas ou VJ

grlS, publici\-se (1 presente illlrlllllCiú,
Sec('ptilria da inspectoria gr'nd da instruc

çãu poblir.fl dd provincia df' Sallta CaLharinJ,
plll 30 (h� Ulllu bro d� 187 t.

O .2. o ()fIjcial s';l'\'illdo de secretario

João .J nl(i}niu da CMta.

ftEfI11ltlO DO B!STOS
o

Estabelecida nesta cidade em Agosto de 1859.

Por
"

�:1t�� i)� C!MJ 6'°V'?1]� 1J � _� � ::::qatg� y�� -= � y�� lb �!�, ","l, _� -'� � ! Y _,I(

5 Rua do Livra01enlo 5
( POR BAIXO DO SOBRA DO N JVO. )

A refinação acima passa de hoje em diante a denamin3 r-se

REFINACÃO no Bi\srrOS.
_...-

Oproptietarlo deste estabelecimanto, cuja utilidade é por lodo" reconhecida, espera CJn

tiru.ar a receber a protecção do respeitavel publico cathariuense, não só por sr-r seu esta be
Iecunen to o U�ICO em toda a provincia , como pelas grand!:l va::lag<lns que desde a sua cr e

ação tem o publico auferi.lu.e quem se der ao ti nhalho de c Imp I rar 'JS preços onlerl"l'd com

os aqtuaes. lera urna prove do qu.into se tum economisado, se!ldO lodl)s, alá n di-to: servidos
com assucares de t. c:l qunlid.ulo e sempre 110\'05.

Essa protecção certnrnents conrinuará 11 ser-lhe d.rdu , porque do augmeuto de igun is est t

belecimentos provém a riquez.i de todas as nações. que vêem na indusu i.1 puramente n.icin
nal o maior «lemunto de sua prosperidade e rrqu-za.

O proprietario aprcv-it a a oupert uuidadc para agrildecer nt s que tão bPllp.\·,,13menle o têm

eO/l(ljilvado e protestar-lhes lodu o seu reconh -cimcnto. esperundo s .u vallo.;) cnncurso , e

promettendo-lhes envidar todos os esforços pilra 11 Idi! d -smer-cer 11 '.'�' t")nr.eito, app!icfll�do
lodo ,) seu empenho par" se tornar c:_:da vez mais dign,) dit co.u!' l\açZ1J do re�pellilvl·1 'llllJhco.
N'esie inteutd, de ser util aos que tanto o tem auxiliado, acaba de anuexnr á refinação, um

,.�
.••

1
f

BOIi1ito e completo sortimento

de

.�

Gcneros pertencentes ao seu antigo negocio de malhados, lodos de 8:Jperior
q!lalijlade.

tcndo sido cseoll.iclos á capricho no Riu dc .Janeiro, e " P"C�:J8 que nine;ueJu
pod,c eou_l.ctil· co.u o aUllullciaute, 1.811'8 boa!! C!)lIlpl·a.s que fez.

VtolaOlil, () que ha de melhor,rI alg'lm�" qU!llirllril:lSSPITI ro'npc:idor, t ..nrlo vinho ,I!) I,or(o fino
de t ,500 il 3,000 r_. a �íJrrari; vi .. !.!) tinto e branca :wpp.l'i'lr.- flu"ijl)!i .11) R ·illo P do m
n"s fr'c;(;o� \ illd"S [1"1,, ulllm" paqU"l', -b.isc.)uta,'Íj fillos, - "Ult, .. :I.H'''' ",ue!'ll" /-' oi ... es'alo -

balldeija8 filia" r bules de ilII'tal, I"r'lIIUCllJ- iJl!!I.·z,·'.- ch.,c .I .• te fi li' ,
- n'll!!l�ll!!l linas.

cUlllendu c.lda caixa qualru qIIBlirlBdes.- tanl.,eões 1I111r!I" II" ,'CIIl h,lIlIlilé. lanll) 'Ol'S ". !,,'r_
cell.lIlil, SnfliOH'f1l0 <'(llI1pleIO, ludo de bOIll gl) tI' -cUBUltotci"n!ii I vr,l(l.,s,-np"li·cll.(l�,,· Jdll
tar-cltá da India,hyslIade 1.'" \'2,'" qll!lllh.J�ell";",,tI,-;l'lI!!t,,'!I d.· ",h rV" e 1,,1 ',ii"
qUlllid ,clPs,-c0ê'nnc s .. rtirlo rlI' 1,000 � 3,500 Hlu!ltciga Illgl,'z.l de l. .....

Ijll tlld de PIO bcll'rls e

laIas dr' 7 e l'� l,brrl>;1 t ,:100,1 Ilb" balas <Ie estalo para CilS ·rnelltll�. [)>I'lIli-ilc!U, f' bail s, ,en II)

a �IIClllllmeildll [pilA na vHsper I -f�.JllIa cll:! IU'lll11 superl"r qualiJa j'l.-,!uablll) i!lnan'lh' e r.ljadn
vellas,-vinsgre,-nzeite.,toce,

I

li: outro, mUltus artl; S l-erlellCelllc, a,) I) gOl:ill de II) dha" IS que se Yl'nde'lIl pur

!)U�ÇOS 8tH \TiSSI1JOS
O [lb�ixo assign�d() convida, p'li� , a loua:5 as p,!ssoas u�sLl cnpilll e df) rúrtl pt! ra

visitarem o seu eSlabell-'rirne,llo, carto de qlle

Agradarà em todos os sentidos
(VER P,\l\A CRER)

E aos Srs. commel'ciêlnt�s de rÓr8 ria ci,]cll., i!Sll.dmente convida, pl)i� qlle este" nch Ir,; O

sempre grande quantidüdd de generos pflrd sOllirt'm SUllS CtlSUS de lIegoclo, cujos generos sO
vendem ti dlt�hJiro e por preços muito em COilln na

( o RUA 00 LIViiA \lENTO 5

( por baixo 40 .obr·ado 110V& )
. pest.erro � dtl O:JlubrO de 1871.

c

Jose de Oliveira Ba$tos.

'l'YP" tia ....,.PrC)vhlola.-f,ar�1l de Palacio TI, 24,
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