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J®BNAL POLITICO, LITERABEO E NOTI(:IOS@.

o CRCZEI no tem por fim considerar o Brazil na SU:l politica, na sua littei-atura , o na sua administração; o especialmente advogar os interesses publicas �a Provincía
d S ta é'lth1rina,-Pulllica-se às quintas-feira e domingo; e assigna-se a 1:0),) pai' armo, e a 4:0)::1 por sem e tr,e, livre de porte o om pagamo.nto adiantado. Folha avulsa

l�O ��liS: annuncios a 601'ei por linha; c a puhlicaçõcs particulares o que so convencionar. Toda a correspondencia o reclamações serão dcrigidas ao director respousavcl,

P lllTE Oi?FIClA lJ.

EXPEDIENTE DE ABRIL.
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Portaria, concedendo 4. mezes de licença

para tratar de sua saude . ao subelegil?o de

policia da frcgnezia de ltapacoroy VICente

Joaquim de Sant'Anna.
Communicoll-se ao Dr. chefe de policia

em oflicio n. 96.
Ao a'. dente do ajuelanle general do exer

cito II. J59--Devolvendo o formularia me

dico, que acompanhou o seo orücío de ;) do
mez findo, no qual foram lançado os pre-
1'0' dos medicamentos, eujo fornecimento a

!l1e'ouraria coutractou ; observando li s. s.

que os preço! ulli lançados diílerem para
mais do antigo formularia na raZ30 de um

torço talvez, como infor01a:a thesouraria cm

officio de 15 do corrente. Convom por isso
que s. s. informe se o novo rormularlo deve
SOl' ou não ado�lado, e 50 as vanlngens de
sua adopção interc sam ao serviço, para
neste CH o ser remeuido ti thesournrta uma

copia nel do IneS.no pilra os fins que lhe os

tão <lfrecto� neste ralllO do serviço,
Um oflicio ao EXIll. Sr. millistro da guerra

sob n. 58.
t\O 1.' �eerelJrio da aS'emblen - Comllluni

cnndo de ordem do Exm. Sr. presidente da pro
vincia, qlle furam expedidüs üS ol'{Jens para que
se proceda com urgeneia a nOl'a eleição cle sup
plenll's de dcputadu pelo di:.Lricto da Laguna, de
conformidade COI11 o deprecado pela assemblea
Je ri lalÍl'ü proüocial 00 ameio de s. s. de 1l� do
corrente mel.

A' tho'ouraria, n. 287 - RemeLlentlo o re

C] ueri nento do soldado do batalhão do deposito
bilnci co Gonçahl!s T., para que manue fazer
a conla UI) \'alor corre:;polldente aos anno' que
faltou para cOlllplelar o eu lempo de scrviço
clima recrutado,alltllillinclo a entrada da qUllnlia
resp�cti\'a, a fim de qu� tenha lagar il ));lixa que
requer, como faculta o ar!. 11 do rcgulamento
que baixou com o Jecroto n. 2!i.78 de '28 de sc
Lembro de 1859.

COllll11UnicOll-sO ao assi leute em re,-:po Ia ao
seo Illikio ele hoje.

A Ihc50uraria n. 286.- Communi::ando em

rrsp ):t<.l no seo olTieio n. 53 de 23 de lllilrcO ulti
Jlll) quc lieam expeLlitlas 3S orelens par<.l que os
c crÍ\'ã�.' de pilZ remeUam i1 the ourariil cerli
dOe, ela-tran acçõe qlle lalTarem cm seus ear
iorlos segundo o dispo lo na lei de 30 de outu
bro de 1830 sugeitas ti siza.
Expedia-se as ordeus aos juizes do paz para

.......

que os escrivães enviem , sob sua responsabili
dade , as certidões acirua.

Ao delegado du repartição das terras publicas
n. 80.-11emelleodo copia do avizo elo miuisto
riu U05 negócios do irnperio sob n. 9 e d�t:J de 7
do mcz findo expedido pela repartição geral das
terras publicas, com.uunicando seguir para esta
província o 2. o tenente di) corpo de cngrnhei
res, D. Eugenio Frederico de Lossio e Sebltz ,

a li m do ser nomeado com') ja o foi em 3 do c'lr
rente rncz , juiz comralssario para legitimação e

rcvalidaçâo eli], posses e sesmarias sugcit 15 i1
estas formalidades o mais providencias a res

peito.
Ao {enente Francisco 'co Pereira llastos.- Coo1-

munieunrlo que in'eiradu pel seo oflioin de 12
di) corrente de haver s. me. capturado o soldado
do b ualháo do dopo ito José Gomos Flores , que
tinha desertado d destacamento do Rincão-cum
prido, o de havel-o entregue ao delog ado de
piiicla afim de o rcrnctlcr pura esta capital, ó
:í prosidencia agradavet Ler occaslâo de louvar o

seo leio no cumprimento d is ordens que a se
melhante respeito lhe forem expedidas.

Ao director da colonia militar ele Santa The
rOZil- \('cusant!o a recepção dos scos omcio., cio
1. o de marco e 1. o do corrente rucz , com 05

mapprs a (pé se refere, rclati vos aos mezes de
fevereiro e marco findos.

Ao administrador da fuscndu provincial , n,

179.- Para quo mando entregar ao cidarlüo
Manolel "lareira da Silva aquonUa de200S000,
para concluir os reparos da igreja dI) S. Fran
cisco cle Paula de Gil nas- \ ieiras, lançando-so
esta despeza con\·enienlemento.

Idem n. 180.- COlllmnnici!ndo p�ra sciencin
da repartição e fins clll1lcnientes, qlle por ameio
de 9 do corrente mez purtecipou o subuirector da
instrucção primuria em Lages, uavcr conlraelado
no dia 8 do corrente mez com D. Clemencia
Antonia de Medeiros o �Iuguel da casa, rm que
se acba a escola do meninas daqualla \'illa, a

10S000 menSile5.

Communicou-se (la subdirector, em resposta
ao seo ameio ele 9 do corrente mez.
Ao direrto!' da in,;trucção primori;).- fiemet

lendo o omúio do professor intcrino de primeiras
letras da freguesia do Ararunguá clal3do de 2 do
correote , para que informe sobre a gratilicação
que elle prelende.

Ao et:pHão du engenheiros Sebastião de Souza
i\lcllo.- Pari! que informe �olJre o requerimento
do Eduardo Jose de Souza, p;dindo o pagamen
lo de concerto- que fizera no morro do Jo é Mor
cellino lia estrada de Lage .

A lhezouraria n_ 218-.arll que mande pa
gaI' IJe!a rubrica compelenle ao cieladão José Joa
quim Lopes a quanlill de 9$000 Ué} impes.::fio de
300 exemplares de carta de saude para uso da
provedoria de saude do porto.

COlllmulJicou-so ao procurador da saucle eru

resposta ao seo oUieio de 13 cio corrente.

Ordem, nomeando professor interino de pri
meiras letras da frrgnezia ele S, Pedro d'Alcan
tara a Manoel Gomes de Souza.
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Ao presidente da assemblóa legislativa--Com

muuicando haver sanccionadc a resolução quo
sob n. 2 tem a asscmblea este auno adoptado,
que acorn panhou o oíllcío as. ignaelo por S. Exc.
e pelo SI', 1.' secretario datado dcho]e.

Ao inspector da thosouraria u. 289 - Para
que mande pagar pela meza de rendas de S.
Franeisco os vencimenlos do major d'engenhei
r03 Pedro Torquato Xavier de Brito encarrega
do ela inspecção das obras ela colouia D. Frau
cisea , que assim o sollicita.

Ao mOSlhO- N. 290-SignWcando que sendo
necessari..s e urgentes os reparos na estrada ge
ral quo da província de S. Pedro do Sul segue
pelo munlcipio ele Lages para a província do 11a
raná desde o passo elo Pontão até ô alto da Serra
ühindo au campo, com prehcndcndo mais ou
menos a extensão de 1:500 bracas , sendo mil
de serra eom subidas e descidas , e 500 ele ca
\';JS no sentido horlsoutal , junto ii margem do
rio; rcmcue a s. s. as condicões e orcarnento
para os ditos reparos feito pelo engenheiro cn

carregado ela direcção daquellcs trabalhas, a
fim de que s. s. fuça contratar com o empreitei-
1'0 quo se preponha a Iazcl-os segundo as referi
das condicõcs.

Ao mesmo n. 291-Remellenclo a folha das
despezas com o nivellamcnlo e le\'anlamenlo da
plilnla da e�ll'ada da eolonia de Sanla Isabel na
ilU portancia de [�78HO , a fim de que seja pag a
a Euuardo Jose cle Souza.

Ao admini3traclol' da fazenda provincial D.
lS1- Para que maodo enlregar a Antonio Ma
riano Teixeira Brasil filhu cio capitão Manoel Tei
xeira Brazil \) quantia de 250$000 porque se

pl'OpOZ o referido capilão e efTectuou os reparos
necessnrios na estradi! ue S_ João Baplista de Te
jucas Granue, lerando estil do�pesa á rubrica
do § 8:- Estrildas e pontes cios municipios da
prOl incía.
Communicou-so no capitão Brazil em rcspos

t;,t ao seo olbo de 15 elo correnle.
Ao mesmo n. 182-Para que mande pagar

pela rubrica pontes nos mnnicipios di) pro\ incia
a João Antero ele Souza Pires a quantia de 300$
porque contratou e fez a ponte do Aririú, na
eslraela da Laguna, e pela rubrica estrada de
S. José;) Lages, <la mesm Pires a qU:lnlia de
200$ pelos concerlos do cinco outras pontes, lu
do na formi! das condiçõe , cujas copias se lhe
envia.

Ao administrador da fazenda pro\iocíal n.

183-Re_pondendo ao seo omeio n. 35 elatado
cle hoje, que approva o eontracto que clHol\'e,
celebrado com Francisco Ribeiro MUl'lins sobre
o melboramenlo ela e trada dos Baguaes.

Idem n. 184-Communicando para seiencia
da repartição hal'er uomeado a Manoel Gomes
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de Snuza para reger interinamente a cadeira de

primairas da frJguozia de S. Pedro do álcantara.
Igual cO!l)llluoicaçüo se fez ao director da

instrucçüo primaria.
Ao assistente do ajudanle general do exercito,

n. 15l- Autorisundo- o il mandar verificar pra
ça no batalhao do deposi'o ao voluntu: iu José
Henriques d'Ilalsnc, de que lrJ ta o seu ofllcio
do hoje.

Idem, n. 162 - �e�pondendo ao SPD ofllcio
desta data quo ficam ex pedidas as ordens para
serem fornecidos os artigos mdlspensavcis pCJrd
o serv j�o da guar•Ja da cadeia, con tantos do po
dido que acompanhou o dito oílicio.

Ex pediu -se ordens ao cncar regado do deposito
d� artigos Lollicos pnra mandar furnccer os ar

tigos de qne lrdia o o(Jicio acima.
Ao director da colonía miluur - Autorlsandu

o a conceder um mel de licença para i r a villo
de Lages ao scldadu colono José Manoel Corrêa.

Ao cornmundante dil llll'cu 11:.1 val estacionada
na nrovinclu - Curnmnnicánuo ficar inteirado

relu' se ! ollieio de 14 (lo corrente, de necessitar
de ser cucalíud» n vapor « Juporá » alim de fuzer
um pequeno.mas urgente repare.e do haver s. s.
requesitad» a c;jpilaI1i'l do porto a sua coadju
VaçÚI), que ncsla dJt� se reoommcudu lambem
aquclla rcpartiçàc.
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A�o presirlen!0 da a,scmb:ralegislaLivi: prol in

ciaJ.-- CommulüLanlhl haler sa!l(;cionado a re

soluça0 que �ob n, 3 lem oslo :J1I1\0 (l(Joplado
a ils,crnb!o.l 10gi�,Jati\'a rro\inci,d, quo acompa
nhou Il OfllClO du,;ta (hta, pUI' ella e p.lo Snr,
1. o secretario da aS.;o:ld)!ea as-;ignndn,

,\0 tellenle coronel ils�t 'lenl� n, 163,- Para
flue mande pa�sarj a cntllpelentc ('scusa do ser

\iço mililal' ao s0lda(]1) do h:l[,dhüo do deposito
l'rnl1Clstu Go!)ç:1!1es Freir\!, \j,to ja ler sido
enlregue) n� tlltJ�ourarja de fa';CIllh ii qllantia de

2!)g,�5�g cOl'rcspontlerle ao l'e3to do tempo que
íin1m aindn de servil' , Comi) ro.;rut, do.

Ao inspe�l!l' u<llltesouraria o. 29:2,- Para
que mande pilgül' no m�.i 'r Jli.ltloel JI) o d'Espin
dolil i) iJ�l<Jnl:a de 14/�OOO ('eis, do :.dllg-nel de
uma ca�n pu('a depll,itn du malerial dJ obra da
forLiJeza da q<Jrra do sul do j, o de ag(l�lo ao

ultimo de fevereiro ullimo a rt!,;,io dt' 2,�OOO roi:;
mellSüCS, sendo Q dilo majilr couHllundanto da
lllOjma fortaleza () enca! regilllo do obra.
Ao administrador dn fa$ellll:! provilJéiill n.183.

J\.lI'<J que l1l;-rnue pagar <lO Ollcul'reg,J[!o da obi'c.1
da matriz dc S ..}l)SO, ,lO'lq!lilll Xa\irr Neles
JUlli ir, a (Iliun!ia do 126S0W dc..-peza feita COIlI

() reboque <.Ia dita mníriz cru o IllCZ de março
nndo.
Communicoll-sc <lO enc<1{'i'0Jado da obr3,man

dando s:lspender os lrilb Ilw3 visto a,'har-�e
f[IlJ3i e3gJ!ado o credito de� inado �IS obras da�
igrejas.

Au i1{lmioislrndol' da fa.;ewla pl'()\incial n.186.
R()il)cl[::ndo p:Jl'd que infunl)o o requerimento
em qu..: o prOlC"UI' inlerino di! ;!rgue-ia ue Ara
• ;lngn"1 ScmpiL';o Jpsé elos noy.; , pcd' l1 grali
tklcão marcada no ilrligo Loi..;o da lei n. [��6
de Í7 do m�lí') do 18c6,

,\.0 lIIajor .\ h i:ll , c capilJo Seba�ti;11) de Souza
c l\ldlo, pari) que comparcyall1 !lu dh 23 do
(,ul'l'eolo as 11 honl:> du muuhü 11.) pi:llaj() da

prc�Uencia para senirt)m de eX:1I:liiJildorC3 de. I'
Hodolio YU!l Bl'<1use, que se propõem n <lgrimcn-
�(;r neSta provia:::ia.
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T!e..; omcios uo Exm Snr. m:niS',IO dos ne.go

oios da gnerra :!(Jb n", 59, 60 c 6 L
Cm dito ilO do imp"ri->, n. 51.-
Cm tlito ( pela rCjMliç,!:> d<ls terras publicas,

sobn.2L
DOlls a,) da mllrinllJ s1b n. 59 e 60.
Trcs ditos 'ao Dircctor gOfJI Úi.l:ie(;reli.lric.l d'-

e:;lauo dos negocio,; da j,,�ii\�c}. I
A .�c:-:o:!r(jriu n. 29:3, --- tc: lmu;'; '::Iml..> para �

iJ.i�){lo o mesmo tenente q.ue lhe seja adiantada a

quantia cm que forem orçadas as do trimeslre de
abril a junho do corrente anuo; cumpre que s.

s. mande saüsfnzcr o pedido do dilo tenente.
A' adnnuistrução da fazenda provincial, n.

191 - Para que maneie pagar a Bartholomcn
líocurg a quantia em que importar os scrvíços
feitos na cstruda de Lages no lugar denominado
(C Capivaras J) Passo das Antas, que consta pela
declaração que se lhe envia, do engenheiro en

carregado da direcção d' uquellas obras, lerem
sido feitos e concluidos na devida forma,

Ao delegado da canitill- Para que mande
apresentar ao consul dos Estados Unidos, acorn
punhados por uma escolta da companhia de po
licia, os quatro marinheiros da tripulação da
barca amerícanu (( TI boo» que se acham reco

lhidos na cadôa desta capital à disposição dil
queije consul, que os requeira em nota datado
de hoje afim de . ercm enviados para bordo do
brigue de guerra dos Estados Unidos « Perry .

surto no ancaradouro de Santa Cruz.
Ordenou-se ao commandante da companhia

de policia para fornecer a escolta, e communi
eOU-5::1 ao consul em resposta ao seu olllcio de
hoje.
Ao cspítao elo porto, n. 103 - Communicando

quo por a \'i50 de 30 de março findo foi declarado
a prcsidcncia haver-se expedido ordens a íntcn
denja ela murillh:J du corte pílJ'il salisfuzer o pe
dido de objectos cle fardamento e foruecilllento
pal'a a cDlllpCJnhin cle aprendizes marinheiros de
Ilue traL:1 () ,eu ofTicio de 8 do mesllJo mcz.

Ao capitão d'cngenheil'o Sebastiüo cle Souza
Mello - Remeltendo o reqllerimrnto do Eduardo
Joso de Souza pedindo relribuição dos �el'l'iços
PI)!' elle feitos no morro do José �liJrcellino,
acoOlpanh:iclo da sua informéJção em omeio cle
18 du eorrente mez, para (jue em opportuna
occasião s. mc. "erinque a extensüo que con
cluiu () sunplicun(e antes cle se lhe ril�ndar parar
nos lr<JbCJlhos, afim de poder SOl' arbitrado o \a

lar a quo possa Ltr uireitô.
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Ao 1.0 secretario ela assemblea - RomettencJo
ele ordem do Exm, SI', presidente da prOl ineia
afim do ser presonle H as..semblea legislativa
pro\illci<J1 fliJri.! qlJe a lo.me na con idoração que
Ulllil lhe Illerecer copia dos planos que S. Exc.
ordenou que rlls�em adoptados na eunstrucção
das di\' ersüs seccoes da e:itl'ada de S, Jo,;é Li
colonia Santa Izahcl por pensaI' S. Exc, que
COLHeria adoptar-se em toclas as construcçuos
semelhante, nesta pro\int.:ia.

Ao mO:lIne - COllllllunici:lndo de ordem cio
Ex Ill, SI', pre3idonle da provincia, que \ ao ser

expeJidas as ordens plra se proceder ao lev�n
tamOM) da planta e orçamento de lima ponte
na barra ela Lü;;Oil que de passagem [Jara o lUa
Yermelho sl'gllndo o que exige a asse!lJble,i le
gbl.\ti\<l prolincial pelo omcio de s. s. datado
de hon!em.

A,! mesmo - HemeUent}o de ordem cle S. Ex.
a fim de ser pres,1ole iJ assolllblefl legisl<lLira pl'O
'vinciBl'a planta e orçarnent(l quo se mandou 01'

g<lni 'ar parü a faclura de uuns ponte,; on estracla
do liloral eotre S. Joso e S. Miglllll nos IlIgares
den�L11illados Quebra cauaçns e TI'e5 II,'nliques
li fim de que a me3111a a,selllblea 50 digne lomar
na consideração que j:J!gal' merecer a neeossi-
dade de SUil construccau.

.

Ao delegado da ropartição dus tarras publi
cas, n. 81-Helllcllendo, pnru que infurllle,o re
querimento de Joiío Terebcx, que prelJnde (;01)1-

prar ao estado para e31abdecel'-�e curu engrnho
do serrar DO lerrilol'io medido, o demarcado no

Itajahy Merim nas margeos do rib('ilüo Gabim
bn, a SOl' lo, ou di \ i:iáa de 500 bl'<Jças que in
dica.
A' thosourari:t, n. 297 -Para que mande })a

gor ao cid;)diíO João Jo-e d'Araujo a quanlia de

641§300, que despendeu com 05 concertos da

2
scícneia da repartição, qlftl t)eta seerelaria tl'es
tudo dO:-l negocies da justiça foi declarado em

data de 23 de março fludo , que por decreto de
28 de fevereiro ultimo, Houve S. M. o Impc
rauor por bem nomeai' o Dr. ch-fo de policia des
ta prOl incia Esperidlão Eloy de Barros I'irnen
lei, para exercer o mesmo cargo no municipio
da corte.

Communicou-so ao Di. chefe ele policia em

oficio n. 101.
A thcsouraria o, 39.í.- Ilcspondendo ao seu

ofllcio de hoje sou 11: 7-2, que approva o con

tracto celcbrudo corn Francisco Hibciro Marlins
da fcituru rlc reparo, na estrada gel" I que da
províncla do S. Pedro cio Iliu Grande do Sul se
gue pelo muulcipio de Lages par;'! u provincia
do Puranà.

Idem n. 295,- Hcrnettondo para sua inlelli
p:cncin o devido cumprunenio na parle que lho
toca, copia do aviso do mlmstcrio dos negocios
dr. guerra de 2 i de março findo. mandando, não
só qvc seja aliviado () soldado Francisco .)('.'0 do
Lago adid. ao hatulhãu do deposito da 1'031i:l1i
Ç;1O da qnantia de 7:JB980, a quo c-tá obrigado
por hnvr-r recebido cm boa fé o, oleio dobrado
que lhe foi abonado, como que se lhe restitua o

que ju tem dose mtado de seu soldo pura indern
nisar a fazenda do citado, e que sejam compcl
I'c!os os clllllmalldanlcs que lilcr:11)) os lencl
mcnt',ls qlle foram UI,OIWtOS 6 dHa praça, a in
c!eUlIlÍ.-ill i' os tofres publitos do que iudc"ida
mente se !!te p:lgou,
Igual rClncssa ,-e fe� ilO ;)ssi�lenle do <Jjudanle

geilcl"íll dI) exercito em oHicio n. 1 ()!l..
\0 tenen!o corunel assi$lenle, II, 165 - Re

meltelldJ pUI'a sua sc;ellciil, cllpiodou',iso cir
tlltur do minislorio dos negocio; da guerra de
29 de março findu coruruulJicando ler () go\'erno
i 'llpel'iul l'0s0!l ido que ti' ora elll diante seja pur
clle somculc coneeclilla a IMuagem (!en!rü di.!
praç,' Oll cidade Ll08 olT1ciacs c Gadc]e:i preso�
parti !'I'sponder a eonsclho tle gllerriJ por Cl'illleS
ferimentos militares, Illcdianle supplica da parlo
inlrrel' ada, que ti deverLl dirigir peJ<ls vias (;om
pelenlf.·s nu fllrma du5 ordens em vigor.

Ao adlllini,ll'�dor da f�zellda pro\illcj�l, n,

187 -l\..�spolldGndo au seu utIbio n, 36 de 18
do corrcll!e que o aulorisn nüo só a cOlllractal'
com JOiíl1 Pinltl di.! Luz o ,i1uglld ele sua casa cita
nu Pracn do PuI<Jciil COIll frcllle� fi esta e :1 rua
,logost;! pda quantia de mells,!I de 50$000 1'5.

pura nella o'[,ibcllecel'-se a "dlllillistraç�o da
fascnda pro\ iIlCi:.d, como a despender ate a quan
tia de :WO$OGO com as accommlldJçôes, que
f,)I"),iJ pl'ecisas a,) fim a que se c1e;;lin,1.
idem, n, 188 - Hemcltendo, pêlra que in

forme o rl'quel'imenlo ele J{lCilllbo José Ferreira
propril'lill'io da Casa em que se CJcha a eSGola de
llleuina� da fl'eguezia ua SS. Trinch)ck, pedindo
que li (Iat�l' cio 1.0 de março em diallle eja o

alugllcl ela m'�SflJ<l casa elevudo a 10S000 reis
mCfl-'aes.

Idem, n, 13D- Para que mande abooíll' ti
commissão nomeada p<Jra p"uceder aos reparos
da igreja de S. Mig ;el, que se COOlPÕ0 dI) ligario
c do drladüo Jusé fraBc:bco Rcgis a qlll.lnlia de
300$000 reis.
l'!cm, n, 190 - (lilra que informe sobre o que

expede 110 oíTicio, <iu se lhe enYia, o subtliret.:tor
da in,lrucção pl'ÍllwriiJ de S. Miguel, relaliva
moale (lO ulr, zo de pilóamJnto clus alu.gueis da
("l�a em que fullcciun,lla ii ,illla de wimeiras 1<)·
!.Ias do arraya! dOj Gal1 '!los, presenlemeli!e oc

clIpndi.l com os utensls perlcncentG,; a mesma

aula.
A' Ihoso::l'aria, n. 296 -Significando-lhe que

lendu jlro. t,ld!) (;Onta5 n�qlldla rupal'liÇ[!o o le
I,ente i r;!!lcisco nam;l'es Cardoso ajudante dQ
dil ...�t!nr dJ c�loniü militar de Sanla TllcrcZf1,
das desp�3a:i que fhera com as pl'ú'�as da dila
coloniil, e COI'! as da filiu! do morro chnlo, du
ranle {) trimestre de janeiro i:I março findo, e pe-
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Em consequencia, o Papa Pio 9.0 fulmi
nou o Rei Viclor Manoel, e todos os que to
marão parle na rebellião dos estados Ponli
fleios , com a excomunhão maior.

Por um tratado entre a Franca e Sarde
nha, cedeo esta aquella os Ducados de Sabo
ia e de Nizs.

O governo Inglez procurou formar uma

?olJigação �ontra a Françá para impedir a

mcorporuçao daquelles dons Ducados ao irn
perio, resignou-se, porem, e crê-se quo nem

protestará contra. essa nova violacão dos
tratados do Vienna.

-

Terminou a guerpa entre a Hespanha e

Marrocos depois de uma nova. batalha, em

quo os Hespanhoes ficarão ainda uma vez

veaccdo rcs.
r

Marrocos sugeitou-se a pagar á Hespanha
20 milhoens L1e duros; a ceder-lhe o terri
lurio desde o mar até o barranco de A ughe
rn , seguindo as alturas de Sierra Bulloues,
e lambem territorio sufllciente na costa do
Oceano em Santa Cruz, para a fundação de
um estabcllccímonto. como o que a Hespa
nha al!i teve anteriormente . .J

Os jornacs hespanhoes levantarão altos
clamores coutra as oondiçoens da paz, do
clarando que são iguaes as que Marrocos of
ferecia antes da guerra, e que por ccnse

guiute foi iuulil todo o sangue derramado.
Em quanto o exercito hespanhol combalia

em �larrocos, prcmcditavão os partidarios
de D. Carlos, Conde de l\Iontimolim suble
var a Ilespanha em favor daquellc proteu
dente, e infelizmente acharão um trahidor, o
gel oral Ortega, capitão general das ilhas
Bnloar es . que se prestou a servir de caudi
lho cill'!iSLíl, e que enganando ns tropas sob
seu cornmallelo as transportou daquellas ilhas
para a costa ela Hespanha, desembarcando
em Tortosu com R600 homens, aos ql1aes s6
então I'creJou os seus malvados intentos. Lo
go, porem, que a tropa raslejou a h'ahição
do seu gCGel'al , I'C' oItou-se contra elle, dan
do vivas a RainhaJzabol2.'O lraidormon
tou então a cavallo, e fugio com [) possoas,
loyando alguns tiros dos soldados.

Foi preso, o summ:HiamenLe processado
afJllelle traidor, e alguns do seus complices.

Foi absolvido o Bispo de Orleans no pro
cesso contra elle intentado pelo Siecle.

Era muito censurado o general Lamori
ciel'e por ter accei lado o commando do exer
cito do Papn , que compoem-se de merce

narios engajados.
Os Srs. Rothscbild's linhüo annunciado á

praça de LOOlll'os que recebião propostas pa
ra o emprestimo de 1,373,013 lb. st. ao go
verno brasileiro á 4 112 010 a 90 , devendo
li quantia estar pi eenchid3. ato 1. o de Agosto.

o CRUZEIRO.
J1l!! !lça veli',l�ile chlnc:z;r&.

o- cscriptorcs do Argos, (quo não sabe
mo por que capricho muda de nome. as

quinta -fpiras) ':lo Wo justos c \:crc.]adell:os
como os filh ' do imper io da China , CIIJOS
UZ'Iõ;, costume' , c crenças 11m cios Iaes e�
criptores dnseja "OI' medrai' neste IlTlpel'l�
BraganlillO ; só o diabo, porom, lhe gabara
ObO·tO.

Para esse ():�riptores o Sr. tenente coro-

nel Gaspir é 11:11 cí.l rdãc innocentc ,
esc 50

uchu preso {t requisição do inspector da Lhe

souraria , seu correligionario, é POl'fJlIO o

Cruzeiro levo o doscoco de lovautur apenas
a pon; I do v60 .. Assim o Sr. G:lspar desviou
dos cofres publlcos em seu proveito uns doze
contos talvez : ora é um pi�O para um olho;
por Ião in iguilicaute qu.mli.t não se devia
oncommoIar nqllclle ciuadão geuerozo, e que
alem disso é um acrysolado , intclligento e

activo Lnmcguistu.
Foi me mo cm conseqncncia da genero

sidade que lhe é eongenuu, que o Sr. Gas

p li' sumío os livros de taloens ,
de alguns

annos , e dei '0'1 de collar os conhecimentos,
que dc.darou inutilisndos. nos que se dignou
apresentar. Tudo isto mo. lra li innocencia,
r .nesmo a acy"olnda inielliqencia c actioi
tlul» desse prestilOo Lameguisla , que jul
'=' lU dever converter em SOl! proveito 05 irn

postos pago' pelo pu. o , cujo suor elle deve
r.rva com a actrvid Ido propria do' Lameguis
t.rs. ::1'<1 aindi por innocenci 1 que elle op
primia os �()lIS patricios com o sou ferroo
cnmmanrl d,l cavulluna do gllurua nacío

nau_.;, o e\cluia ti dir'c)ito de votar cjJadãos
o\'idcntolTlellt habilitados.

O Sr. tenente coronel Guspar Xa\'ier No
ves é, aibiiu todo:" um dos lI1:liorcs inno

contes; o só por uma fillalidadc é qllc se

acha prezo 00 cstiHJO maior do batalhão do
deposito.

O Sr. RapozodeAlmrida, porém, éUll1
criminozo, wn atl'abilario, wn homem pe
l'/gOZO, purque om L802 os seus inimigos
politicos cm S. P,ILil , apro\'eit::ll1t1o-:;e ue
slla illls('llcia m Taulnle fizerão nprC'senlnr
('01111' 1 ("le UU111 dcnu'lci:J. de i).,tellionalo, a

qual "lles IHlDCJ m,tis d r:io andamento por
C()llhc�crclU a fa!:idade Je tal t!é!lUllCia

,

adro le arranjada lPra que elie não, oltas.:;e
aquella ci,lado, on le hú\'ill d('i:-.ado a sua

l�p)!,raJlhia, qUl\ roialii a tau:a de sua per·

:c"lli�flo, como [oi aqui o lIlolÍ\'o que inLlu
sil) os Lam"guista3 a IU:llhhrem promovor
em S. Euulo a c pc lirão da prec.ltoria. cu

ja P\'�tonrü aqui o Sllr. RilpOZO verificou
8 dias antes de :::ua partida, por a� im J[1'o
ha�'er alUrmi:do o Sr. :Uanoel �loreira, (file
au me�m lt,ll1jJO o tranquilizou. dando-lhe
�ua p dana de honra de que os seus amigo::;
Jamal'; :;l! sOI:\'irião daquall.l precatoria pa
ra o (J')I' �glllrem , e que iSlo mcsmo haria
{'lle rOml)l:wUo com oSr. LameO'o para não

�írelltl.orem os eleilores do coIleg'io de São
hallcl.'Co, que o �la\'i5.O eleito deputado.
A'lul'lle' t{"e allHla nào conhecem o Sr.

}lanoel �Ior�ira da. 'ilva, chefe analpha
bel? do par�ldo Chlnez, ficarão sabondo que
mUito erraria o Sr. Rapozo se desse crodi-

3
to á palavra honrada do Sr. Moreira, que
é, e hade sempre ser o celebre heree da bar
ra do Rio Grande do Sul.

L'TEHIOR.

Hm'ião na Corto no dia 2 deMaio somen

te 01'$ Deputados,numero este que não cons

titue maioria para poder ter lugar a solem
no sessão da aberlura de parlamento; e aes
te respeito Ic-se no Diario o seguinte:

TEtVDENICA CHJl\'EZA.

Quando todo mundo caminha á passos
agigantados nas vias da civilisação ,

nu nos

sa provincia por um cont-aste com o pro
gresso geral, revelão alguns homens urna

decidida tendcucin para culhrouisar o loi
nado LIa estupidez.

Citaremos alguns fados, que apoião este
nosso pensamento.

1. o Acha-se arvorado em chefe de um par
tido um homem que apenas sabe ler mal, e

escrever peior.
, 2.° Na ussernbléa provincial o Sr. l\Iano
el José d'Oliveira 1.0 secretario, lendo uma

emenda.que elle mesmo havia redigido, pro
nunciou at ê.i , em vez de área, e do por
varias vezes: c tornnndn-sc assim ininlelli
givel , o Sr. Dutra tomou o trabalho de en
sina-lo a ler úrea c não arca, que segundo li

acccntuação signiflcão couzas diversas.
Com a liçào do Sr. Dutra o Sr. 1.0 secre

tario ficoa algum tanto de .. apontado , e fin
gindo-so ter-50 equivocado pela falta do acen
to sobre a letra, pegou da pcnna com o des
embaraço quo lhe é (âo natural, e !IÓZ 11m

accen to ci rcu m flexo sobre a let ra-c-rlaquel
la palavra c Iicou assim escrito -- aréa.

Segundo ii opinião do Argos, que é autori
dade para aconccssão de diplomas, e o Sr.
1.0 secretario um dos melhores oradores da
nossa asscmbléo provincial: verdade é que
segundo o mesmo A f go" orador é todo o ho
mem que fulla muito cm lugar publico. O
Argc cstav a então naurornndo o Sr. Olivei
ra: o que não é L1e e.xll'anhal', porquc mui
los \'clh0s teem gOSlos depravado::;.

3. o O Sr. Dutr:l, qtIe na e1cição ultima
julgoo o Sr. Lamego indigno cle ser snp
plente do Sr. conselheiro Jeronimo, ago�a
IC\ado pela filial tClluellCiJ da epOcllti, aju
dada tuh'cz de alguns filtro , esbofil-SC em

provar que o Sr. Lamego é o ullico catha
rincnse digao ue I cílrezenLnr esta 1'1'0\ iacia
na asscmblea geral. Se o Sr. Dutra reali
sal' os seus desejos, ficará rematada;) obra
da cnthronisa(::1o do reino da estupidez.

Temo' ré porem, I}\!C a provín('ia > por
merce d:! Providel1eia Di\'ina, b.udc sabc!'
livrar-se L1e tal reinado.

EXTEIUOR.

o Yapor Princeza de Joinville que chegou
a este porlo 00 dOlilingo, 6 do corrente,
trOUl-,e importantes noticias da Europa,

A qucstão italiana te\'e por ora o seguinte
ucsenlace. 03 ducados de Parma, Modena,
Florença. e a Romanha declararão por gran
de maioria de "otos quercm fazer parle in

tegrante do ileino da S:lrdell!la, cujo Rei é
o h.eroico Yicto!' Manocl: e comeffeito acha
se roalisadn a incorporação desses estados ao
Piemonle, quo tornara a denominação de
Reino 1talico.
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«E' Mais uma ferida que se faz na cons

tituição. Pelo que se ha passado parece, que
definitivamente os deputados entendem que
se deve reformar o artigo coustitucional, que
marca o dia 3 de Maio para abertura do cor
po legisla li voo

Se é a iudeffereuça geral que corréo as

entranhas do paiz a que determina da parte
dos representantes da nação esse desprezo pe
'lo artigo constitucienal , lamentamos sm

ceramente essa enfermidade social.
Já o dissemos, não vale allcgar-so para

altenuar a infraccâo constitucional o não re

sultar do facto consequencias de immediata
.inconven iencia.

O cffeito moral, que é tudo, o máo exem

plo partido daquelles que deviam ser os pri
meiros em acatar a constituição, é o que,
quanto a nós, torna essa disidia parlameutar
digna de censura.

Já não hasta a fama de indolentes quo
certos viajantes nos têm feito na Europa!
Era preciso que os representantes da nação
viessem por seu turno nttestar com sou exem

plo a reputação que mal intencionados nos

Iizcra m ! n

Publicou-se na Bahia um novo poriodico
intitulado -- O Descentrallsndor->.

Seu titulo constitue o seu prograrnma.

Foi absolvido pelo concelho Supremo Mi
litar o tenente coronel Barros Mascarenha ,

que havia sielo pelo concelho do guerra con

demnarlo a t5 dias de prisão, por se haver
aquello ofücial escusado, corno doente, ,�

seguir para o regimento , para que linha si
do nomeado.

Foi escolhido Senador pela província de
l\1inas o Sr. Manoel Teixeira de Souza, que
foi o preferido (lOS Srs. Thiophilo Benedito
Ouoní , e Dr. Firmino Rodrigues Silva.

Esta preíerencia tem dado lugnr a deba
tes pela imprensa da Corto, que nos .pare
com inconvenientes.

O Sr. Otloni em uma carta dirigida aos

eleitores de Minas, tem a sua não escolha co
mo uma prova do menos preço com quo se
trata a provincia de �Jillas , e exalando se

us queixumes, declara quo declina a honra
de ser do novo incluido cm outra lista tri
plice , para uão expor aquolla provincia á
novo dcsar . pelo qual não passaria por cer
to a do Rio Grande do Sul, Bahia, e Per
nambuco, segundo nílirma o Sr. Ottoni. O
desabafo do Sr. Ottoni parece filho da im
prudencia , e uo amor propriu offendido.

Um grupo cle mascarados armados dc
pistolas assillloll nu noite de 27 do mez pas
sado, na praia do Flamengo, na Corte, o

carro do Sr. Luiz Antonio Alves de Célrva
lho, rico capitalista, que com sua f:-tmi
lia voltava do theatro para sua caza, e rap
ti:lrão a filha do mesmo capitalista, herdeira
de uma bou fortuna.

O raptor, conhecido naquella corLe, pe
lo Dr. Draulio Telles da Silva �lell(J é um
cavalheiro de industria, conhecido em Lis
boa por Estevão JosG Lopes da Si" eirn Cas
tro, e que nas cartas familiares, de que u

policia conseguio algumas, assigna-se Bel'
nardilw.

Mallograda sua audacioza empreza, e

capturado pela policia, revelou dllrante o

4
ínterrogatnrín um cyuisrno ,

hcroico , e le
ve mesmo a audacia de agarrar violenta
mente o pescoço cio 2.' delegado ele policia
para conseguir subtrahir-lhe os papeis que
o coudernnavào na sua troca de nome, e que
elle conseguia dilacerar em parte.
Foi nomeado gerente da companhia bra

síleíra de paquetes á vapor o Sr. Hermene
gildo Antonio Pinto.

Foi inaugorada 110 dia 23 do mez passado
a estrada de ferro de Cautsgallo , cuja pri
meira seccão do 25 milhas acha-se conclu
ida. As locomotivas percorrerão aqnella ex

tenção em 111 � hora.
S5 MM. II. assistirão á Inauguração des

sa nova via de rapida oornmuuieação , que
muito deve concorrer para augmeutar a ri
q ueza pu blica , e o com modo particular.

Falleoeo no elia 15 do mez passado na

cidade ele Santos o Exm, chefe de divisão Jo
ão Baptista de Souza, que alli exercia o car

go de capitão do Porto.

O Exm. Ri po de S, Paulo achava-se res

tabelecido da grave enfermidade, que o

acommettera na cidade de Itu.

Se o Sr. Oliveira conseguisse fazer tal de
monstração, prestaria um relevante servi
co á esta ilha, e nós de boa vontade lhe per
doariamos todas as suas culpas passadas.

Forão nomeadoe :

Presidente da provincia de Minas, o Sr.
conselheiro Vicento Pires da Motta.
Dito da província do Esniruo Santo, o Sr.

Antonio Alves do Souza Carvalho.

foi dcmitüdo a seu pedido o Dr. Francis
co Honorato Cidnue do lugar de juiz muni
cipal e orfüos dos termos reunidos de S.
Francisco e Porto Bello.

O Sr. Julio dos Santos Pereira ueo-nos
domingo passado pela 5 .. vez exuberantes
provas do seus talento IVl dillicil arte da
prestídígüação. Todos os trabalhos Iorão tão
perfeitamente exeoutados por este Artista
Brasileiro, que cremos impossível poder o

Sr. Santos Pereira ser excedido, mesmo pe
los mais afamados phisicos extrangeiros. Não
vimos trabalhar o celebre Alexnndrc Hcrr:
podemos porem afirmar que esse celobre
prestidigitador não poderia exceder na per
feicão artistica ao Artista Brasileiro , ii cu

jcstrabalhos tivemos o prazer de assistir na
sua 5." representação.

O Sr. Santos Pereira declarou que dava
boje sua ultima reprezcntação , na '"lual é de
crer Iaca cousas ainda mais maravilhosss
em prova do gratidãO ao bom acolhimento
que tem recebido da população desta cidade.

O Exm. Sr. Presidente da provincin, an
llllinelo ás instancias cio Sr. Joaõ Joaquim
Borges, dignou-se conceder-lhe a elemissão
que pedio cio cargo elo delegado de policia do
lermo de S. Francisco.
Segundo o pensamento muito autori�ado

do Sr. Jlanocl de Oliveira esiá salva a honra
daquelle lermo, e so agora resta-lhe prDcll
ral' salvar a honra desta capital, cuja guarda
113cionnl acha-se commondada por um nobre
filho da Galisil. O Sr. Oliveira .COI1 la-nosp

prometle provar fluao Sr. José �Iaria do Val
lo não é patricio do Sr. Rapozo ele Almeida,
p6r ter o Sr. Valle nascido na G:!liza , que
faz parte do Reino de Hesfllllha.

'H' .ç -

ANN·UNCIOS.
Em eumprimcnlo de ordem superior, se

faz publico, que d'ora eru diante se acha a

berta na Thesouraria de Fazenda ela pro
vincia a substituição das notas de 18000 rs.

da 1.' estampa , e das de 55000 rs. da 3." ,

na intelligcncia de quo em tempo competen
te se marcará o dia, em que deve principi
ar o desconto da lei no valor das notas quo
não tiverem sielo até então subsütuidas. Se
cretaria da 'I'hcsouraria de Fazenda ela pro
vincia de Santa Catharina em 7 de Maio do
1860.

No impedimento do oííicial
õtonoe: Francisco de Otioeiru,

N. 69 - Rua do �Ienino Deos - N. 69.

fende·se chapéos,
para Senhora, de todas as qualidades, o ma

is moderno, por preço razoável. Tatnbem
concerta-se chupéos velhos na ultima moda
de palha de todas as qualidades, o lava-se
chapeos de homens.

o abaixo assignadu, encarregado por pessoa
respeitai residente na corte, que, ignorando a

sua estada n'esta capital, acaba de dírlgir-se
lhe escreveudo-lhc para a villa de Porto Bello,
de promover ussignaturas para a publicaçaõ das
lJ1nnorias da viagem de SItClS IIll/gestades Im
periaes ás prouiucias da Bahia, Pernambuco,
Sergipe, e Espirita-Santo, previne por meio

'd'este annuncio :lOS habitantes dos termo" do
Parla Bello e do S. Francisco. que desejarem
contrlbulr com (JS suas assignaluras para a pu
bllcoção das mencionadas Memorias que u'csta
data dirige-se aos Illms. Srs tenente coionol
Luiz Francisco do Souza Conceição, e alferes José
Mendes da Costa Ilodrigues, moradores na vllla
de Porto 130110, e Salvador Antonio Alves Maia,
morador na cidade do S. Frunciseo, pedindo-lhes
que se incumhão cio promover e receber as suas

as�igllaturas, cuja l.nportancia é ele 12$000 reis

por cada um volumo em brochura, ou ,1,5§000
reis por cada um volumo nitidamente encader
nau!), paga <lntcs da entrega do volume, corno

ucclarou o edictor no seu pro pecto, que lhes
sera presente no acto de as igna 1'.

OuLro sim, cleclara o abaixo ilssignacJo que
I'eccbe :Jssignulllras p�ra ri dita publicação, para
o que podera ser procurado em cnsa de seu pai
ti rua do Alecrim n, 1.

Cidade do Desterro, 26 de Abril ele 1860,

Francisco IInnoralo Cidade.

Vende-se um bom piano do autor - Ha
chals & C" e uma porção de peças ele muzica;
na rua tio Principe n. 9 pode ver-se a qual
quer hora.

Direclor- F. M, R. d'Almeida.
Typ, Calbariocnsc dc G. A. i\l. A\'elirn,

Largo do quartel o. 41.
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110 Itajahy Mirim; afim de que S. S. in
forme a respeito.
Circular aos juizes de d irei lo. Bemetteu do

para sua intellígoncia e Iazel-o constar as

autoridades judiciarias de sua cornmarca ,

copia do aviso circular do ministério dos ne

gocias da justiça de 20 de março findo.
recommcndando a fiel obscrvancía do aviso
do 1. o de outubro de 1847 , annexo ao de
20 de abril de 1849, á cerca da maneira por
que devem ser cumpridas e saptisíeitas as

cartas prccatorias, citatorias e inquiritnrias
expedidas pelas autoridades judiciarias es

trangeiras.
Ao commandante superior do 2. o com

mando da guarda nacional. Communicando
para sua sciencia haver por despacho desta
data concedido reforma no posto de alferes
a Manoel Pinto de Lemos, alferes ajudante
do secretario do promotor da exliucla 1. �

legião da guarda nacional.
Ao 2. o tenente Joaquim de Souza Cor

coroca. Para que mande demolir as quatro
casas construidus pelo em prezario José A 11-

touio Duarto , flue não foram aceitas peja
sua collocacão e má construccão Iasendo
acautellar os matcriacs que o mesmo Iorne
ceo, afim deque lhe sejam entregues dedu
zidas (13 despezas da dcrnolição ; e recom
mendo-lhe que continue a insp cionar o

lrabuiho da construcção das outras que se

cdilicam na linha do rio do Cedro.

-25-
Ao 1.. secretario da assemblea -- Bcmet

tendo de ordem do Exm. Sr: presidente, a
fim de serem dislribuidoa pelos 51'S. depu
tados Ú nsscmblca Iegislativa provinciãi 21-
c\emplares impressos do relatorio com quo
S. E:\.(;. abria no dia 1, o do eorreute a pre
seLte ses ão da mesma assembleã,

Ao mesmo -- Remettendo de ordem de S.
E\. a fim de que a a semlllea o tome na con

cideração que lhe merecer o requerimento
em que o continuo da secreleriu da presi
dencia Emilio Caetano Màrqlles Aleixo pede
que se lhe audicio::e ao tempo ([ue tem de
serviço como empregado o decorrido uo 4- de
ilgOStO ue 18lJ2 a '2 de novembro de 1816 em

q' servia de correio na alfandega uesta cide•
Circular aos jllizes de direito -- Remet

lendo p�ra seu conbecimento copia do aviso
expedido á presidcncia da prorincia do Ma
ranhão em unta de 9 do mcz passado, decla
rando ser obriga�o['io o serviço que prestam
na relação os jL!izes de direito a ella chama
dos por Uta de numero de desemb�li"gadores.

Ao juiz de paz presidente da junta de qua
liflcãcão de votilntes da parochia do Bom Je
sns uô Soccorro -- Acellsando a recepção do
seu ollicio úU 1 (> do corren le mez com a copia
d;! lista dos cidadiios qualificados votantes, e

exigindo q' I'emella ql.0 antes copia dos actos
dos t,'a:wibos da mesma juuta 1)a conformi
dãpe do artige 21 da Jei regulameutar das
eleicões. •

Áo juiz lllunieipal do termo da capital-
Rem"lLendo para que Ibe ue o devido cum

vrimenl) copia do decreto de 6 deste mez, p e
Jo qual S. M. o Jmqarador Houve por bem per
doar a Antonio Pereira dos Santos a pena
de galés perpetuas á que foi condemnado, qUe

SUPZRIIIENTO AO N. 2@ DO �R�ZEIRO
e3lrada do litoral marinho de Garepaba, le

vando-se Clt' conta a quantia de 409S00� q.ue
'recebeu na administração da fiJzcnda'prov�nc,aJ
em cumprimento de ordens UiJ presldcncia _de
28 de julho de 1858, e 12 de. março de 18�9,
ja iudcmnisada pela thesourana.

.,

A' adruinistrucao da fazenda provincial, n.

192 - Parti que mande pag:1r a João Fcllppo
Sohcilc n iruporturr'ía dó 668 braças do e�trada
quo fez lias morros a quem da barra cio RIO dos

Bugres , quo lhe devem ser pagas a�) pl:eço
estipulado em seu cnnlracl�; por terem mio JI,JI
gados bons os s�rdç·�s feitos, pelo cngenhelro
encarregado da direcção d�s obras daq'l.ell<l es
trada; deduzindo a quanua de 1:600$ ja rece

bida pelo empreiteiro por conta deste trubulhn.
Idem, n. 193 - Bcmottcndo o requerimento

do Jucintho Ferreira de Ml'lIo, acompanhado das

rOllclicões curn que contrnctou di versos ser: içus
nn e:;lruda de Lages, e (h do.Iaraçâo UO capitão
de onzcnhciros cnc arrcgudo da direcção daquel
les l�cl.Jalhl1s, afim de que informo a respeito,
ouvindo o rcspccti \'0 procurudor fiscal.

Ao acente da companhia dos paques :'l vapor
- paru"que mande dar passagem para a cidade
do Rio Grandc do Sul no 1.0 vapor da compu
nhin que para ahi seguir, ao cidadão 'LiguPl fio
drigucs de Azevedo, pagando elle as comedorias.

--23--
Ao L o secretario da ilssemblen.-- Com

municando ele ordem tio 1':\111. Sr. presidente
da provincia , que vão ser exporlulus as or

dens par a o levantamento das plantas e 01'

cumenlos de diver as pontes nos municípios
(la Laguna e S. Francisco, segundo o exigido
p Ia a omblca leóislaliv.:J provincial no om
cio de s. s. datado de hoje.

i\..' thcsoururia n. 2\)8.- Sogniflcanrlo que
tendo requerido José Antonio Duarte o pa
gnrnenlo da quantia ti !�OO,�OOO resto do
preço lotnl porqlle contratou a continuação
ue vinte Cil as na sitllnção destinada pilra li

colonia Thcresopoli , e verificando-se pelo
e.'amo a qlle mandou proceder ii presidencia,
(j ue qua tro Lies!.ls l1iio estão em estado cle se
rem recebid,l' por Sl1i1 mú con::itrucçao, e

illl propria collocnção, pelo q ue ordenou que
fu s m demolid,,'; mande s. s, pagar-lhe
somenle o que �� lhe re"tar c1<1qllelln qlPlntiü
deduzida a de duzentos e oiLenla mil reis,
corresponden te as CílS,lS não acei tas, segu ndo
o víllor que .foi estipulado no e�cril)to , que
por copia elho enria . que, serve de prova
«leste contracto celebrado durante a alJmi
ni-trnçào passada.

Ao mesmo n, 299, -- Remellendo em au
ditalUl>nto no oITicio n. 253 de 31 do mez

pa.;;sado o orçamenlo d,l r1espcza :1 fazer-se
com a mão de obrJ da rccon�lruccào da casa
da pol\'ora no forte de S. João, e' prevenin
do-o deque o enc;lrrcgarlo da dita obl a, re
ceberá pela mesllla \'erba a grdtilicação de
50800U.
,Ao delcg(ldo da repartição uns terfa pu

bIJC,l$ II. 82,- Significando que. nnnuncian
do á prcsiLicncia de An\'cr3 Sl.eimmilen &
Comp,'lnhia em data de 7 de março findo que
o n.lVIO «Uenee. c;l:litào HhorLieu, partindo
li J 5 ue ma rço pa ra o n ia Grande do Sul \'i
ria él e'te port') de�eml.Jarcar 80 a 100 colo
no" cx,JOntaiJ0a , q110 procuram e tabelc
�er-se !lo: Ia provincia em cOI1_eqnencia dns
lo,formiJ9oes fuvoravei�, que aquelle expedidor pode coI bel' em sua pJ.ssagem por aq lIi

ceuvem que s. s. antes de partir para a

colonía de D. Francisca vá primeiro ao (ta
jahy , examinar o estado em que se acham
os lotes medidos no tcrritorio demarcado por
conta do governo imperial, fascndo desobs
truir ai picadas que communicam com os

polygonos mais proximos, e Informando com

brevidade ú presitlencia do mais que for ne
cessario fazer afim de se poder logo dcslrihu
ir alguns lotes desse territorio nquellcs emi
grantes expontaneos , que os queiram pos
suir, como dos melhores terrenos desta plO
vincia , que mais promptarncnte podem ser

deslribuidos.
Circular nos juizes de direito, municipaes

e orphãos.-- llcmeltcntlo um exemplar do
decreto 11. 2530 de '18 de fevereiro ultimo
que regula o modo porque se hadc fazer a

substituição do PO! t iro dos audüorios nos

jubas, em que este oflioio não esteja vilali
ciamente provido ; o qual foi enviado com

aviso circular cio rninisterio dos negocias da
j U liça de 2 L de março findo, recommendando
a sua devida cxecucào.

A udrninistrnçúo "da Iusenda provincial n ,

194. -- Para que mande receber em deposito
rio eucarrogarln das obras publicas José Pro
Ilrío machado ti'Araujo, a quantia de 1:500�
reis que o mesmo recebeo da thcsouraria
goral.
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Informação em requerimento qne o patrüo
e romeiros do cscalcr da policia dirigem a

S. lU. O Inu.eradnr , pedindo melhorumculo
de vencimenloe.

Um oflicio no EX!1l. Snr. ministro cios ne
gocios da juslira n. 228.

Ao Exm. eRev. bispo Jiocesano.-- Para
que se digne prestar SUil informação que fie
exigiria pur a\'izo junto por copia rio minis
teri() do negados di! jusliça de 22 de março
ultimo, sobre li prr.tell�50 do padre Benja
mim Carvalho d'Oli\'eira, que ullecita do
governo imperial a grnça de cODceder-lhe as

honras de cOllego dd ciJpella imperial, al1m
de que a presidencia possa clllllprir o CJue lhe
for ordenaclo 110 citauo aviso.
A thesouraria 11. 300.- Remeltendo para

que tenha o dú;stino cOII\'eniente a conta cor

retlte docllmentada, na importuncia de reis
2:6[�3S000 dê\ despeza feila pelo cêlpitnõ do
porto em os mezes ue janeiro e fevereiro ul
limo� com a conlinuapõ da ou; a Llo phorol
da ponta dos Ndu!'ragndos; e paraque n 'l!lLie
entregar no uito capitaõ (lo parlo, a quantia
de1:3008000 para pJ;;:tmenlo dos operarios
na dita ob:'a duranl,} o mez de marco findu.

COll101unicoll-se ao canitaõ do' porlo em

resposta illB ouicior 115, i G1 e '..68.
Ao delegado do director geral uns terras

pllblica5 n. 84. Hemettendo o requerimento:
documentaria de Joaõ vieira Pamplo!lil, M
bre 13'L broças de terr:.s no P a::isa-\ inte,que
o supp. cleixou de registrar, afim de que S.
Exc. informe a cerca da pretençaõ do supp.

Ao delegauo das terras pl]blica'� n. 83. Re
meltendo 05 requerimentos dos colonos
Carlos Peterman1, Gustav Spiuting, e Carlos.
lHeyer acompanhddos uo ri!:'('o a � ne se refe
rem, uos terrenos devollltos que elles pre
tendem compJar, sitos no ribeiruõ dertaipaVd
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foi enviado com aviso do ministerio dos ne-
gocios da justiça de 10 cio mesmo.

.

A' thesourarin, n. 301-- Remettcndo pa
ra sua intelligeucia e devido cumprimento
copia cio aviso circular do miuisterio dos ne

gocios qo justiça de 14 deste mez, ordenando
a remessa da bernonstracão da despeza que
se faz uesla prov incia COl11 o serviço da \ ísíta
de policia ás em ba reações,

IJ m, n. 302 -- Communieaudo haver
nesta dala prestado juramento e tomado pos
se do cargo de juiz municipal e de orphãos
cio termo cI'I capital desta provincia, para
qne foi nomeado [lar decreto de 20 de março
findo, o bacharel Baimnndo Borges L. Cas-
tello Branco,

.

Igual communicação se tez ao juiz de di
reito da comarca.

Ao administrador da fazenda provincial,
n. 196 -- Para que mande p�gar ao ex-edi
ctor do jornal « Cruzeiro cio Sul. Germano
Antonio M. Avelim á quantia de GOSOOO,
que se resta da subvenção pela publicação
da parte offloià] ate março findo,

Idem, n. 1.97 -- Para que em vista da sua

iuformação em oíficio de hontem sob n. 43,
mande pagar a Jacintho Ferreira de Mello,
empreiteiro do serviços na estrada de Lages,
a quantia em que importar os serviços se

gundo a declaração uo capitao ele cngJnhei
ros encarregado da direcção daquellcs lr.i

balhos, junta ao requerimento do emprei
teiro.
Idem, D. 198 -- Autortsando-o a chamar

para exercer as funoções UO emprego de pra
ticante em fluanto outra cousa não for de
terminado ao guarda de aumouo da mesma

repartição Luiz d'Araujo Figueredo.
Ideui, n, 199 -- Para que ruande pagar a

Ignacin Correa Duarte a qua'1l1;! de 54�000
flue lhe deve de servires q' p.estou em dons
mezcs nq passo do rio Biguassúlla cUl1formi-.
elaucdo contractoq'. fez ü C. de S. �!ig. por
i.l u torisação desta presidenci:l. q ne teve pri n
cipio em 14 de ftlYe:'eiro u!tim') como declarn
ii cam:lra em omcio n. 6 do �;) corrente. lan·
cando-se estas despczas ús erentl1é1e:-i,
Um omcio ao EXI�1 ministro do impe;'io

n. 02,
QU:llro ditos ao da justiça n. 129 a 132.
lIm ao director gel'.tl di! se�:re!arill da jllS

ti�(L
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Dous offlçios iJO Exm. ministro ui) guerra
sob n. 6':.2 e 63.

Um ao da justiça sob 11,133.
Ao Exm. preSidente da pro\ incia do l�s

pii'ito Sunto -- ACCUSUlldo él recepção du seu

(lfficio de 31 de marco findo, COlll as duas
eollccções dos actos ie/::)slatlvo,; da ilS5CIll

blea da mesma provintÍa promulgados na

sessão ordinêlria t.lo anilo pa��s:l(L.J,
A' the'ouraria, n. 30:� -- ncmetlf!ndo o

formulario medico confeccionado pelo Dr.
Agido Porurio de �Jagal,hães P'ci';l uso da en
fermaria mililar, c que lCln res(\lvi lo seja
nel!a adoptado.
Commuuicou-se ao assi�lcn!e em resposta

ao seu omcio de 24dú corrente.
{uem, n. 304 J_ HemclL8l1uO para scien

cia da repartição e seu (L3rido cumprimentu,
copia cio a\'iso do minislcrio dos llC'gocios
d.l guerra de õ deste 1I1ez, dcterminaufÍo 4lie
se desconte t,Jela quinta parte do soldo men

sal dos orficiaes mencIOnados nu nota que
o aeompanha, o que Índei'idameute 5e lhes
abonou de vencimentos, ua mesma nota de
clarados.

Ao administrador da fazenda provincial
n. 200 -- Communicando para sciencia da
repartição, que por ollicio de 2 do corrente
mez participou o professor interino de pri
meiras letras da freguesia do Ararunguá
Simplicio José dos Reys , haver na mesma

data entrado no exercleio daquella cadeira,
para que foi removido em 7 de fevereiro ul
timo. '

Cornmunicou-se ao professor em resposta
ao d i lo offlcio.

Ao masmo, n, 20L -- Para que mande
ccntractar com Jacintho José Ferreira pro
prietario da casa em que se acha (i aula de
meninas da Ireguezia da SS. Trindade, por
tempo de ô

annos o alnguel da mesma casa
a ruzão de 108000 rs. monsaes, a contar do
1. o de maio próximo futuro.

Commul1icou-se ao director da instrucção
primaria.

Ao meSI11O, n. 202 -- Para que mande
pagar pela colloctor!a de S. Miguel ao pro
prcprietarlo da casa em que Iuucciouava a

escola de primeiras letras do arrayal cios
G;Jnchos, preseuterneute OCCI�p:1Ua com os

utensílios da meema escola, os alugneis qlie
se lhe devem; na intelltgcncln do que nesta
data se ordena ao respectivo subdirector que
faca arrecadar os ditos utensis u lim de evitar
se' a continnaçào ele semelhante despeza.

Ordenou-se ao snbdireelor em resposta ao'
seu offioio de 10 deste mez.

Circular aos juizes de direito -- Remet-
lendo a lista da revisão de antiguidades dos
juizes de direito, até iH ele dezembro p,
pessado, que para este fim foi enviada pelo
Exrn. presidente do supremo tribuual dejus
lira com ofíieio de 21 do corrente.

.

Ao Dr, chefe de policia, n.102-·-Remet·
tendo para sua soieucia e devida execução,
copia do aviso circular d.) ministerin dos no- \

gocios du justiça ele 2G ue m�rço findo, de
lerrninalldo em adclitamenlo ao de 8 de junho
de l859, quo (iS relações dos presos do (Jue
tra a eircnlar, sejam orgnnisndus n:l confor
midntle do mOdello, cnja copia se envia.

Ao encarregado cio deposito de artigos
bellicos -- Para q ue forneça ao bJ ti!l hão do

deposilo as 36 barras de madeira e igual
numerc de pés de ferro pal'a as mesmas,
const_ntes do pedido, que se lhe enriJ, re
mel! ido pelo tenen te coronel assisten te do
.Jjuuante general do exercito com ollicio dtl
tado de honlem.

C01l.1lU u 11 icou-se ao tenente coronel assis-
Lente.
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Dous omcios ao Exru. Sr. mil1islro da gner

ra sob II. 6�. e 65.
Um ao da j usti�'a n, 134.
AO Exm. presidente do �uprcmo tribu

nal ue juSliç:l. Communicando h:ll'el' Lrans
mittido aos juizes de direilo e\islenles na

prO\ incia (Js lislllsde re\'Í�ão de .ntiguitlades
t!cs j,lizcs de direito ate 31. de dezembro do
allllO passado, qne acompanharam o omeio
{lO S. lIxc de 21 de abril ultimo.

Ao mesmo remelteado um exemp131' cio
relatorio quo S. Exc. dirigio á assembléa
legisl<Jli\'a uestil provincia ua abertura desua
sessão ordinaria do corrente (I:1no.

19l1il[ remessa se fez ao preSidente ela di
recloria da bibliolheca Fll1minense; sen3-

dor, e deputado pela provincia ; 1.
o secre

ta�'io do Instituto Historico Geographico Bra
sileiro, e ao redactor do Jornal do Commer
cio; e ao major d' engenheiros Pedro Tol'
fllHltO Xavier de Brito.

A' thezouraria LL 305. Ilomettendo para
sciencia da repartição copia dos avisos do
ministerio ela guerra de 3, e 14· cio corrente
do mez acompanhadas das nolas do n. de
esteiras que devem ser Ioruecidas pelo de
pozilo de artigos bellicos ás companhias de
Inválidos e Pedestres; e ao batalhão do de
posito.
Igual remessa se fez ao tenente coronel

assistente do ajudante general do exercito
em ollicio u, 168.

Idem n. 306. Para que mande entregar a

direcção da cotonia D. Francisca a quantia
de 6:0328700 destinada :lOS fins seguintes:
1. o ::1008 rs. como subvenção correspon
dente ao mez de março {judo; 2. o, 800$
reis para a casa de oração protestante, sendo
400$ reis como prestação do mez corrente ,
e o re- lo pu ra conti n uação das obras no pre
sente mez ; terceiro 400S reis para a igreja
catholica em o mez proximo futuro; e 4. o

1:8323700 para as ohras da estrada do Pa
raná em o ultimo referido mez.

Cornmunicou-se á direcção em resposta ao

seo officio de S do corrente; e ao delegado
da repartição geral das terras publicas.
(lirculur {IS camaras municipaes , juiz es

de direito e oomruaudante superior da guar
da nacional. Iiemettnndo um exemplar do
relatorio , com que DO dia 1. o do corrente
moz S. Exc. abrio a l.ctl sessão da 13. Q

lcgislutm a da asscmblea desta província.
-28-

Ao Dr. Chefe de policia n. 103. Com
mnnicando para o fazer constur , e propôr
quem o deva substituir, haver concedido a

demissão que pedio do cargo de delegado de
policia do lermo de Porto Bello Augusto
Frederico Benjamim Etur , cujo requerimen
to s. s. enfermou em 1lJ. cio corrente mez.

Dous oífioios ao Exrn. Sr. ministro do Im

perio, sob ns. 53, e 54.
Um p dito» dilO. »pela repartição das

terras publicas, sob n. '22.
DOll!l. tl i tos d i I os aO da fat.:enc1a, llS. '23 o '24.
1)) » ao da justiça, n. 135.
.1» » ao da marinha, 11. 61.
1.» » no da gliel ra, n. 66.
1)l »aO d'estrllngeiros ,n. 9.
Ao delcgndo uo director das lerras pu

blicas, n. 86. Remettendo para o competen
te exame, a conta documentada da despeza
feita com a conslrucção da C,lza de oração
proleswnte clurante o mez de m;Jrço findo,
que foi enviada pela directoria da colonia D.
Frflllcisca com oficio de o do corrente mez.

Idem n. 87. Remeltendo pura o compe
lente exume, a conta documentaua da des
peza fei ta com a obra cla esl radJ, que d:l co
lonitl D. !.friJ!1cisca segue á provincia do P3:
runj em o mez de março !indo qye roi en

viJda pela directol ia da colonia com omcio
de 5 do corren le,

Ao 1. o secret:ll'io da assembléa. Rernet
tendv de oru!:'m de S. Exc, a fim Je ser pre
sente Ú assembléa legi�!ati\'a provincial as

infol'maçõe� dos parorhos, juizes de paz e

subdelegados das frcguezias de Santo Anto
nio de Canas\'ieir;)�, a quem S. Exc. man
dou ou dI' em satisíaçaõ á exigeucia da as

sembléa conslnnle do ollieio de S. s. ue 13
deste mez, sobre a petiçaõ de dil'ersos mo

radores uo logar denominado Varzca peque
na di:;tricLo da freguezia de Santo Anto

nio, que sollicitam uma medida legisla
tiva para ficarem perlenceudo á de Canas
vieiras.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


