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Despacho. em Requeri1nenlo •• 

-12-

Pedro Marques Mnllozo, tenenle da guar-
da nadonal , pelle ｰｲｯｲｯｾ｡￣ｯ＠ de licença por 
mai' sei- mezes -- ｰ｡ｾｳ･Ｍｳ･Ｍｉｨ｣＠ nOVd por 
Ires meze'. 

Manoel Luiz da Siha Lral p de por cer-
tidão o de'pacho ou conce,ão rCil,1 a Jos:! Ro-
drigllc Monteiro, Joaquim Uodrlgue ｾｊｯｮＭ

11'lfu , e Lllurindo no'll igue \tonleiro, em 
Julho do 1847 , do UUla e meia legoa de ter-
r,IS de frente com meia de fundos no Rio de 
Cupivury termo da cidade da Laguna -Pas-
ｾ｣Ｍｳｲ＠ . 

M:tnoel Jo é FI'rl c:ra Blião, da cidade 
lia Laguna, que tendo despachado seu e -
('raIO crioulo de nome 1\Ianoel, pela collcc-
loriu para er lendldo no nio de Janeiro, 
i ' to no nnno pl'oximo passado e não tendo 
litIo lugar a mo,ma lenda teve de o fazcr 
loltar pUI a co poder, pede que se mande 
rI' lilllir a quantIa de 73S000 rs. que pagou 
de imllOSlO na dila collectoria -- Informe o 
Snr. administrador da fazenda prol illcial, 
ou I indo o procurador li cal. 

-1.\-

José Furtado SanU., morador no 111_ 
gar denominado a nova descoberla de lriclo 
da freguezia d,I Foz de Tejucas ",rande, pe_ 
de comJlrur duzenta e trinta braCds de ler-
ｲ｡ｾ＠ de frente, com oitocenta de fundos _. 
Ihrzoural ia pala arbitrar o preço. 

-21-

Jo. é Jaria de Oliveira, e Manoel Joa-
qUim PiulO, pedem Iil'euca para venderem 
um terreno de marlllha na cidade de São 
}I ranciscu -- I'a a-se a Iransfereucill. 

-10-

Ao dirertor dJ colonia D .• 'rancisca--
Ordena que remetta ah) o dia 6 de llarço 
pro\imo futuro uma relação do colono re-
mellidosd,I corto pelo GOlerno Imperial até 
o ultimo do corrente mez , com as dcclara-
çõe con lanle do modello junto. 

A' the ouraria :'i. 59 -- ｾｲ｡ｮ､｡＠ pagar ao 
CJpitiio Jo é Podirio ｾｉ｡｣ｨ｡､ｯ＠ d'Araujo pe_ 
la Icrba -- obra militares -, a quanlia de 
2 \.2S360 reis despeudidll com a obro do 
qual tel do forte de S. Joào, c a de t ＰＸｓＲｾｏ＠
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ＬｾＺＺＺｾｾｾ＠ :::.: praI doi: 
le IDDO 

me_ma junla: e rorqae a o lO copi 
dasactll ,cum pre que • remetia co-
modi põeoartipU daLelregalalll8alardaa 
elakiie . 

Ao coronel Galvlo .!8 - Poaderando 
parecer allendivai , e bem que nlGe prca-
ｾＮｉｭ･ｮｬ･＠ apphcada ao caIO, li rasiies por 
S. S allc(lildas em eu oOlcio n. !8 datado 
de hoje, pora ,a ar a a . lencia , um dOi 
lencntt'S coronei do estado maior da I .• 
elas. a do elt'rcÍlo, oulorisa-o a pa" r a 
assistencia ao tenente coronel do eslado 
maior de 2. • ela se do e ercito mal antigo, 
(lua ｾｦ｜＠ irá até que chepe o nomeado pa_ 

nbtro guerra, a que submelleo a pr85i-
dencia ｾｮ＠ procedimenlo, oulra causa de-
termine. 

--it --

Ao agenle da companhia dos paqueles-
manda dar passagem d'. lado para Porto 
ａｉｾｬＺｴｲｴｬ＠ á MlIDoel Coelho Gama d'Eça, pa-
gJ ndo elle as commedoria . 

Ao mesmo --Idem idem idem para o mes-
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., de&&iao 'JoIo da 
Feruado Cardozo 

eommedorils. 

la Per , e Car-
.,...1Ido lIes as 

'· .... r., . 80- 01 I compe-
Iemeoll do o Ululo de Ir nsferen-

c:ia de lriaIa e oi lo paim dI &erreoos de ma· 
rio .. ro da Jipe' d la cidade. 
coac:edida , Fraocilco l)il .1. 

Idem • 81-CommuDica que. _Uenll 
I falia de fUDeIos u6rieotes DI tbezoura-
ria para poder entregar 10 major Ah'im os 
7:100.-;00 reis. coosbnlesda ordeDldapre. 
idencia sob n. U daladl de' do corrt'Dle. 

teDl la ordenado qUI, pelae {'orres pro-
,inciaes. ja entregue ali dito maJor, co-
mo elllpreslimo ã tbezuur ria. não só a'lucl-
IJ qu,mtia, como mai' I de 1:00011100 para 
ler a lOOiIDa applicarão ; devendo ser inclt'm. 
nizado o rererloo {'ofre provioeilll • 10';0 (I ue 
o d' Ibezourari acbe babililado. 

Idl'm . 62 -, 'anda pagar á Manot'l do 
nlos ｂ｡ｲｾｯｬ｡Ｌ＠ em Ｌｩｾｬ｡＠ dos rOllhl'('jml'lI-

los que se rl'meUem , a imporiam ia .Ie 30S 
lei d'agoatla fornecida para o brigue escu-
na de gutrra - Fidelidade. 

Idem ｾＮ＠ 63 -Idem idem á Lobo C,' 
a de!9.! iOO rei con tanles dos r '111'cll\ os 
conhecimenlOS, tle madeiras fornecidas P,I-
ra o deposilo de canao. 

Idem '. 61-ltlem idtm á 'nlonio FI an-
cisco de Faria a de 531 800 ｲｾｩＢＮ＠ ｃｏｉｉｾｉＬｉｉｉﾭ

le dos dorumenlo rI' peclhO!', do tijolos for-
n!'cidos para o Farolele dJ ponld do ' . 'au-
rragado .. 

Cummunicou·!'C aO capWo do porlo em 
ｲｾｊｬｏＶｬ｡＠ aosscu oOiciosn.M 37-3 e 39 da-

• - CoÕlmulikã pari 
aciencia d'aquella repaltirão, e p Ir.1 o ｦ｡ｾ･ｲ＠
constllr ao agraciado ｊｾ＠ de \lei ('do Cou-
liobo. a fim de que e-Ie prurule Il.l H'cre-
laria ,I .. pr :idencia o titulu da. ua noml'J-
ção de pralicanle da Ibezouraria, que Il'io 
remelliJo com atizo da cretalla d'c,tdtlll 
dos ｮｾｯ｣ｩｏＺｩ＠ da f4Zenda. 

Ao Dr. Blumenau - Responde .• 0 >4,' U oro 
lirio de t h do mez pa . do. que tir.1 de p'lS. 

se da petirão qDe dilige á . ｾＱＮ＠ o Imp'ra-

" dor. I que D primeitl ." 
&fluir 10 IIU dllllao, de di ...... ｾ＠
petentl poslo. I bem ..... da doe • 
pedindo para Illurallzarem eidadIoIlra· 
rileiros , 8conapaDIaada d. compe&eD _. 
lidões da declarações e jurameOlos por ell 
pr lados. Dias que, não combinando algu-
mas das a . n lur d. petição rOlO as a. 
documenlos , de\oh'em-se , por ill8O, a que 
rombillão em numero de :!3. a 601 de que 
fazendo nO\'a peliçAo â ｰｲｾｩ､･ｮ｣ｩ｡＠ seja ella 
I ｩｾｮ｡､ＮＱ＠ lo proprio IlUnho. ou, não sa-
bendo e:'Cleler, por oulrem, declarando 
que o faz!'m a rogo d peliciunarios. se no 
entrelanlo, pas 'ando L' IIlul s daquelles cu-
. a "Iglloltura' oenhuma lIu\ illa oferecem. 

Au n"'jor rnrarregado do deposilo d'àr-
ligos bdlil"o . Rem"Ue ctlpia do a"izo cireu-
lar dd ecrelaria d'e 'Iado dos negocios da 
guerra da lado de 19 do mrz ultimo, relati-
lO a fall.1 de reDll"SS3 das contas corrente 
de leceita e despeza , t1aquelle eslabelcci-
ml.'nto. e mappa da enltada e ｾ｡ｨｩ､｡＠ de ar-
ligos n'elle promplilicados, a fim de dar-lhe 
a dI' ida e ecucao. 

Idem -- Renielle o mappa ronla geral do. 
arligos entrados e ｾ｡ｨｩ､ｯｳＬ＠ e ･Ｚ｜ｩｾｬ･ｮｬ･＠ no 
depOl'ilo, perlencenles ao ,. o Irimeslre fino 
do, para ｾ･ｲ＠ reformado com a correcçõcs 
indicdda ' pela rrplrli,ão doquarlel me tre 
general no relalollO, q lIe ('om copia do a\ i-
lO da erreldlÍa d'e ' lado dos negocios da 
guerra dalado de 3 tiO correllle, se remeUe. 

-- 12--

o DóIllor Anlonio ｌ｡､ｩｾｬ￡ｯ＠ de Figuei' 
redo Rocba -- ComuluDlca , pdra Ua iulel-
ligencla , que por dec'relo de 3 de Janeiro 
nllimo. foi . S. noml'ado juiz de direito pa· 
I iI a comarca da CaAoeira, n,1 prol iocia da 
lldlla, e para chefc de policid d'esla pro-
IIUI"I" o L1r. JUIz de direito Esplridião Eloy 
de Barro. I' I IIll'lI lei ; e que, em \ÍHa da 2.' 
lI.utc 110 ｾｲｬ＠ go t 7 do det"reto n. 867 tle 27 
uo Julho de t/)50. é de 4 mezes o prazo 
malc.ldo para entrar OJ eO'ectil'o cAereicio 
do _cu 1I0\U lugar. Oulrll im COmrnUlllca 

a 
rltalO. a ai .... 11.. 

&Içlo '.a ｏｉｾ＠
Ofticiou· D 1& _1Id. 

16 d'!ndr • 
Ao procurMor lllcal d 

Communlca, afim de S. Dlerel 
como enlender de jlllliça I a 
da publica, (Iue tem olIrbU ... do 
de cu lo 60 Dr. nlonio Laclialj.o 
gUl'iredo Rocba , a qn nUa de 
rei , em \'erlude do decrelo n. 687 
de Julho de t850. 

A'lhezourarta N. 87 - ｃｯｾｄｭｬｬｮｩｾ＠ •• 
por dl'crelo de 3 "eJaneiro ullimofoi 
do juiz de direito para a comilrra da. 
('ira na prolincia da B.lhi .. o Dr. A 
LadistAo de Figueiredo ROI'ha , e I lira 
fe de !Iolicic.i d'esla provincia o I)r. 
ridião Iloy de Barros Pimenlel. 

Idem N. 68 -- Remelte a guia do 
rl'. do 13.' balalhão !I'infantarla A 
ｾｉｩｧｵ･ｬ＠ Pilroira, p.lra Ibe dar o l'1.n\· ... '; .... 

de,lino. 
Communicou-se ao tenenle coronel 

lenle em ｲ｣ｳｾｯ＠ la 80 seu omcio n. 33 
la dala. 

ｉ､･ｬｾ＠ N .. 69 -- P arlecipa que, por 8 
､ｾ＠ mlOl.;lerlO da ju liça de A do "no·r ...... 

fOI comllllJllicado ler sido recebillo 
ｉｾＺＧ＠ ｰｾ ｲＮｾｩｦ｡ ｯ＠ o orçamenlo da de_peza 
o CAerCICIO de de 1860··t 86t com o 
do mesmo minislerio, nesta yrol'incia. 

a linLtra,ão Provincia N. 1I0-.-1I. 
da ｰｾｧ｡ｲ＠ a Francisco Anlouio d' Aguiar 
quantia de 38t a800 reis, conslanle dll 
peclÍl'a conla, ､･ｾｰ･ｮ､ｩ､｡＠ com a poote 
Lago,l. 

Idem N. 50 -- Manda enlrt'gar á 
Caelano Marque AlciAO, para er r .. n."11I 

､ｾ＠ ao colle<'lur de S. Francisco a quanlia 
3:>2 358 reis, despendida rom a faclnra 
casa p,lra Q escola do SCAO fiminino da 
lonia D. l"ranei ca. 

Ao coronel Gahão n. 29 -- Responde 
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lolelliseuci •• 
Ao I) 'i &enle 11 - , ... .. 

oflirio n. 34 datall ... de hoj q .... ",I11III'-, 
nas ro"lalczôl de: la Cru.a e Barra 
embarl'<l ões proplias par:! 9Ore," Ira.por-
ladas pll'" ･ｾｬ｡＠ callilal as praras, deve S.' 
a ｲ･ｾｰｬＧｩｬｯ＠ dirih'ü-se DOS commandan das 
rereridils rOl'lalezas. 

[llcm N. 32 -- Decldra em resposta ao 
ｾ･ｵ＠ orlicio li, :15 d'c ta dal.l, que, ao indi-
villllos remellidos para esla provincia como 
deseltore ,ma que se o não verificu; deve-
so aboll,lr om nte a CI.lpO, ficando-lhe" o 
diroito de re'l\! rClem (lO gOl'erno imperial o 
que enlellderem lhes pertencer. 

Ao Duutor Blumenau -- Communica, pa-
ra r,lzer COII lar ao' colonos assinalarios de 
lima pelirão dirigida ã S. ｾＱＮ＠ o Imperador, 
em data de 1 ri de No\embro ultimo, Ilue o 
mcsmo (lugusto r, hou'e por bem, por de-
creIo li, 2:1'.1. de 22 de Janeiro ultimo, des-
pensa-los do lapi!o dos dous nnno fllra e 
poderem nalllraliz,lr, e quo, para se lhes po-
der pa ,ar o competellle tilulo, li mister que 
ｲ･ｭｾｬｉ￠ｯ＠ d certidão da declaração que fize-
rem perante o juiz de pnz, de quererem na-
luralisar- e cidadãos brasileiros, as, im co-
mo do juramento de fidelidade á S, M. o 
Imp ratlor, á consliluição e as leis do im-
pel io, 

• pelo Inhllro 
d.ndenle tornou ｾ＠ e ｭｾｯｲ＠ de 
geral rt'Speilo e impalhla. 

Para razermos o nltimo elogio a" DOUO 
ex-ehere de poliria, quer como juiz, quer 
como homem, uzaremOll da expressão muito 
signilicatin de Ilue se lerlem os francezes 
quando quer"rn designar nm homem de bem 
c' t.t un homme comme il (aut. 

ao poderemos ser lacha,lo de li ongei-
ro, nem mrsmo de e agerado. O ubjecto 
de no 'a delhearão ja lã \'Hi longe, ja não 
nos ouve. O' dois joroaes da prO' ineia lam-
bem deste modo e lem exprimido. 

Praza aos ('tO;; que e'se pre lanle cida-
dão e sua ramllia ejão sempre cercados 
de todas as velllul as, e que o Governo Im· 
ｰ･ｲｩｾｬＬ＠ galllrdoando o merito , nào perca de 
vista o de-ticlo m.lgislrado, qlle é um dos 
mais bellos ornamentos da magislratura 
brazileirJ, 

PUlE NOTICIOSA. 

Dc uma correspondencia das Alagda in-
erla no • Jornal do Commercio. de t 5 do 

correnle exlraímos o seguinte [reeho: 

MUTILADO 

L 
procurassem 011 abatso llIIgnldolllladlr-l8, 
força roi fi nalmo"" cederem' e idoocia , 
e oem ao 1fteII0I tIOI resII hoje e 8011" 
de precar ia esperaoça, em que procura-
umOl emhalar-DOI, da IObreveDleDciI de 
uma causa qualquer, que evitaue aOl a-
baÍlO a. ignados a perda de um cllefe, que 
｡ｬｾｭ＠ de • UI recoohecida 1III11lra,lo, hou-
vc-se sempre com a maior ben olencia. 
e a mais complela civilidade para COm os 
abaixo assignados. os quaes estão certos que 
não errA0 amrmapdo AV. E c. que lóda 
a popul.i!IO provlnola senle 001lIO el-
les que não poderãO jamais ler um chere de 
policia nem mai iIIu Irado. Dem mais jus-
to, e mais cumprldor dos seus deveres. 

O ababo a ignados espera0 que V. 
Exc. aceilara esta ioccra e pressio desu-
as saudades como uRla prova inequivoca da 
amisade. e gratidão, que para sempre ceIO· 
sagrarão á V. Exc. 

• tljáo os mares ,Propricios , • Exc., e 
a SUei Ex.·' Familla. 

ｄｾｯｳ＠ guarde' V. Exc. - Cidade do De&-
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• _ ... to .. '"ereiro de 185 •. -lU.- e 
Or. AaIoaio Ladisll. dI! Figuei-
- .. ·l8Oj.iz4ledireilOda 
CIeboefn. 'li!. do Li J'l1IItID&e, secre-

- Augasto GlldillO de Sou· 
... da eecretaria de poIicia-

weIIIao Cid_, a"anaeue da mes-
__ relarla -I. a ler rPlcbero, ama-

11rIIO- •• 0081 )Iernardino Au-
.... .rella , porteiro da mfiSllla secrell-
1'11- arcelllllo Antonio Dutra , promotor 
pabHco da capilal- Fraocisco Duarte Sil-
a, delepdo de policia da capital-José 
• eira de Soou Junior, rapilào eomHlan· 

daDae da ｾ｡＠ pohcial - Cindido José TeI· 
, t. 'commaadante da lIIesma ｦｯｲｾ｡＠ -An· 

loDio aDCio da Costa, subdelegôltlo ｾｕｪＩﾭ

pIeoae da capital - Jlaeel Antonio I'l'reira 
lIalbeiras, ublllllegado da f.eglll'zia da Fuz 
do ｾ＠ -Joio olooio Lopes Gondllo, 
Ta . li _. JOIIquim do A.maral e Sil\'a Fer· 
Ito, idem. 

AO auzeDcia do ar. Dr. 

Pigueredo Bocha. 

n dei ou 110 Desterro a moradia 
O sabio cidadão, bom magistrado, 
Que roi dos Catb'rinenses ,enerallo, 
CoIIIo seu alto merilo e igia. 

Nas rUllcçôes do emprego. que ,,\ereia, 
'inguem com mais razão já foi lou\ a,lo ; 

Nelle encootrou o pobre e o ｡｢ｬｬＬｬｾ､ｯ＠ , 
Igual ｪｵｾｬｾ｡Ｌ＠ a ｭ･ｾｭｩｬ＠ l"orlezid. 

Agorã ja de DÓS elil'le a uscule . 
Dei aodo-oos tão tri \es na partida, 
Qual IIIIU patrio lorrão \ai ser conlenle. 

De assim toda "eotura desta \ ida! 

t 
do naquella cidade por .. • • 
conduzm para ali, .alCllHleail .. fu.. 
da. 

Desejaodo-se obter ioformaPie&. queGOl-
6nnio a yeldade d ... declaraçilel. rop-
ae a quem poder dar eaclarecimeolOl a ee1e 
respeito. de vir dal-as, ou mandai-as por 
I&Cripto a esla secretaria. 

Secretaria do IlOlicia de Saota Calharioa, 
8 de reYtreiro de t 869. 

Joaquim Auguslo do Livramento 

Secrelario de policia. 

o abaixo R, ignado fuJcal da camara mu-
oicipal desta cidade e seu lermo, para maIs 
complela eXl'Cu\,iio da postura que tletermi-
na S(' feiche aS casas dll negocio. fabricas e 
officinas aos domingos, declara que esle pre-
ceito deve ser guardado das 9 horas da ma-
nbã até as do recolber: Il que não cOllcide-
rará fechada aquella deslas casas que sim-
ple.smente ｵｺ｡ｾ＠ emcostar as portas, ou que 
a tllulo de clalldade a quem nellas rezidem 
fdzem uzo de polias ｣ｯｲｴ｡､｡ｾＬ＠ mais portas 
contra disfarces, e por ' ellas dão ingresso e 
regresso de pessoas eslranhas e generos & 
&: sob qudquer pretexto. E para que se uhs-
tenhão , public .. o prr,eole. 

Oeslerro 21 de FeHreiro de 1859. 

Clemellte .4 ntO/llo Gonçalves. 

ANNlINCIOS. 
Deo Gratias. 

Trndo a ｖ･ｮｾｲ｡ｶ･ｬ＠ Ordem Terceira da 
ｐ ｾ ｯｩｬ･ｮ｣ｩｾ＠ de solemnisár ｾ＠ dia de quarla-
relia de ClIlza em 9 do proxlmo mez de Mar-
ro , tOm M j-,:a de manbãa e á I.lrde procis-
são; 1'0\1\' idlJ {'m DOlDe e da parle do Irmão 
ｾｬｩｮｩｾｬｲｯ＠ a lodos os IIOSSOS carissimos Ir-
mãos pa.a. rewstidos do SJnlo Habilo 
concorrerem e aecom anharem esses delos. 

• p 

li 

Costodia Maril dotSun .... '., 
cbegada do Rio GraDde do Sol, 
le de fazer qualqoer CIOI&JIra que .. 
para masquê, tambe.. IrlbarH e. 
de atraia te, bem como pale&ós, calça 
les, assim como para Sr .. fez 'a.il .. 
vestidos, camizolas, capas, lanto 
como pllra o nrão ; quem quizer AIII:nrilllÍ 
se de seu limitado preslimo dirija-se li 
n. o 45 do Lilrgo do Quarllll. 

D. lerro, 21 de fe\'ereiro de 1859. 

O abaixo assignado \'cnde o seu estabele-
cimento de COI'lume no lugar denomidado-
Sacco dos Limões--, com cinco escravos 00 
sem elles. Dcslerro. 12 de feyereiro de t 859. 

João de Deos GaiglleUe. 

ａｔｔｅ ｎ ｃｾｏＮ＠
Na loja de ouri\'es de José Ile Souza Freitas 

Junior, à rua Aurell, enco11lrarúõos aprecia-
dores de bom goslo, objectos de praIa afian· 
çada: 

Castiçaes com salva tezoura, paliteiros, 
salvas grandes, ｣｡ｩ｜ｾｳ＠ douradas para ra· 
pé& &. 

Em ouro, bons Iranselins, brincos mo-
dernos, meios adereços, alfineles grandes • 
pequenos, & & por com modos prt'ços 

Tallbem troca-se ouro e praia em objec-
los iuulilisados por 110\'OS. 

ｾｉｕｊＩａｎￇａＮ＠

Eduardo Amadeos AdolfO Horo, mudou 
Sua bolica da caza da rua do Principe n. 
1!1\ .......... -'lI n ",no.,!) .. ｉｾ＠ ",o. ｲｮｾ＠ ""..!lI n .. r: 

MUTILADO 

I 
I 
ft 

11. 
r 

forril , 
COI r' l 

Ao 
lillha i 

11.11' P 
pil,ll. 

ｾ ｉｉｕ＠ P 
ＱｾＱｉ ［ｲ Ｑ Ｑ＠

Icrio I 
Ao 

c' bil/t 
a" ill(1 
a heJ'iI 
allllllll l 
xi 11.1 

Ull 1\11, 
sc fel. 
II0r 11' 

Ie"i lIe 
E 11 1',1, 
Jc la\' 
COII1.1, 

ｾ Ｑ＠

､ｬｾ ＱＱ＠
IHu, 
ciliar 
all llll 

A, 
fica 
tcr 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007

