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poli ia_ 

ｐｾｯｳ･ｧｵｬｭｯｳ＠ a ･ｳ｣ｬＸｾ･｣･ｲ＠ 11 oplnlilo ca
thartDenso o que tem sIdo a admiuistraçllo 
do sr_ ｾｲ ｟＠ ｾｯ｡ｯ＠ Thomé da ilva, sem ordem, 
sem. Crtterlo,. e sempre eshaujadora dos di
uhelros p.ubltcos, e sem nunca ter em vista 
as ｮ･｣･ｾ､ｬ､ｬｬ､･ｳ＠ de nossa proviDcia. 

ｯｲｧ｡ｄｬｾ｡ｩｬｯ＠ do corpo policiol foi para 
s. ex. uma wexgotavel o.-igem de afilhada
gem! ｳｵｰｰｬ｡ｾｴ｡ｑ､ｾ＠ o bom desempenho do 
ｳ･ｲＮｶｉｾｯ＠ publICO; fOI tambem uma prova ine
qUIVoca da rebeldia do actuol odmilllstra
dor, lis !ustrucçoes do governo. 

DepOIS de tdr s. ex. cODtrariado o pensa
SflmeDto ceDtral, apoutaDdo-lhe e te a craa
Çllo de guardas locaes, ou mnnicipaes, de 
que trata o art. 11 § 2 do 8CtO addicionsl á 
coustitlliçilo do Imperio, recommendou-lbe 
que não organisasse a força com apparatn d 
semelhança dos corpos do exercito_ 

O sr. J oao rbomé despra ou a adve,·tencia 
do _nobre ministro da justiça, nao s6 na pri
meIra parte, como tambem Da segunda. 

-ew a pr ·denci .. poder desculpar-se 
co:n os dados que Ibe forno ministrados, 
porquanto ella desejava organisar um regu
lamento contrario âs iostrucçoes do gover
no:-militarisavlI-se a policill-outros nllo 
podiao ser os esclarecimentos_ 

Mas se o presideote da provincia nllo qui
zesse apparato miiitor, por certo, outro te
rill sido o seu procedimento. 

Assim é que nno estabeleceria peoas tllo 
severas para punir as faltas di clplinares; de 
modo que 09.0 \'eriamos ser esta tu ido 00 art. 
114 do regulamento o poder o com mandante 
impor algumas das ｳ･ｧｵｩｮｴ･ｾ＠ panas, para 
puniçao das faltas e delictos contra o ser
viço: 

1.' Baixa do posto perpetuamente ou tem
porariamente 

2.' Exercicio em esq uad rll de ensi no até q uin
ze dias 

3.' Limpeza do quartel, ou fachioa até quin
ze dias aos soldados e coruetas 

4.' ｌｩｭｰｾｺ｡＠ de armamento até oito dias 
5.' Carregar de duas a quatro armas por 

dois dias, duns horas do manha e duas 
de tarde aOi soldados e cornetas. " 

E seD'undo o art. 115 .. as penas indica
das no ｾｲｴｩｏＧｯ＠ aotecedente nllo dispeosao o 
paciente ､ｾ＠ serviço que lhe competir por es
cala. 

Ora, quem comparar este Coade de Liyps 
COlO o moderuissimo regulameoto dlsclpltollr 
do exerc:to, de 8 de março do c?rreo ｾｾ＠ anuo, 
deve admirar-se de que este seja n;zals ｢ｾ｡ｮﾭ
do, mais justo e mais humano oa IlDpOSIÇIlO 
das peoas. 

Assim é que estabelece no art. 7.' §4.': 
" Para os so ldados, tambores, coroetas, cla
rins, pifunos, e outras praças de pret que 
nno gozarem de graduaçllo, nem de ho_orus 
militares - as penas para a trans!)ressuo da 

disciplma militar serão: 

1.' Reprebendo . 
2.' Dobro do servIço 
3.' Deteoçllo 
4.' Prisao . -
5.' Traosferencia para os deposltos de UISCI-

plina . li 
6 ' Todas as peoas accessorzos dos arts . 

s6mente qUIIDdo o delicto a6be na escala da 
gravldaJe, e sBo alias: Quaes aerllo, DO eotretanto, OI 8erviçoa 

que deverá preitar o batalhão? 
I.' c rga de armas 
2.' carg .. de eq uipnmcnto 
3.' facu lo ll 
4.' repetiçao de instrucçBo pratica nll escola 

de ensino 

Estes se acbllo marcados 00 regulamento 
em .seu art. L ' , que declara: " O corpo de 
pollCla é creado especialmente para o fim de 
aUXIliar a )u.tiça, manter a ordem e .egu
"ança publica na provlncia, e accudlr ao. 
Incendlos sempre que tenba delles cooheci
meDto. " 

5.' ｾｩｬｄｩｮｬｬｩ  ｡ｯ＠ do numero de comidas dia. 
rIas 

6.' diminuiçno da raçno em cada uma das 
comidas ardi na rias 

7.' privuçno de vicias tolerados 
8.' fa chinB 
9.' isulamento do culpado em cellula es

pecial " 

ｖｾＭｳｾＬ＠ deste modo, que boje, no exercito 
brastlelro, a puulçao da faltll de disciplina 
pode ser muito mllid brandll do que a da pa
I ieia dssorganisada do s r. J ano Tbomé_ 

. e:r. vai sem gradaçao alguma ao exercicio 
em esquadra, fachina, carga de armas, sem 
primeiro applicar a reprekensão, o dobro do 
serviço, ou a detenção, como de pode actual
lOenLe praticar 00 eJercito!! 

E fui assim que a presidencill obserVa0 o 
advirto do illustrado ministro da justiça, 
que recommendou-lhe em 8ua circular-ne
ohum apparato militar Da organi3&çBo da 
forca Y! 

Ó que o nobre ｭｩｮｩｾｴｲｯ＠ desejava relllisllr, 
e por isso apresentou-lbe o IIrt . 11 § 2 do 
acto addiciooal, era 11 creaçllO de guardas 
locaes, ou municipau como tJ;l.$tem em al
gft1Ms provincias do Imperto. Aiuda fez sen
ttr a s. ex. ､ｾ＠ um modo bem claro quaoto 
de.ejava que essa idéa fos.e aceita, quando 
lhe ､ｾ｣ｬ｡ｲｯｵ＠ que essa milicla é de mais facil 
alistamento, mais propria para o serviço e a 
que melhor se póde denominar guarda 170-
lictall 

Era, no entretanto, impus ' içel deixar a 
presideucia ､ｾ＠ trilbar a senda siouosa do 
esbaDjKmeoto, do {ilhotismo e da flllta de 
cri teria Ildmiuistrllüvo. 

E deve a opiDino catbariDense contemplar 
muda e queda este descalabro de s_ ex., estes 
､･ｺｬｬｳｯｾ＠ contiDuos ｾ＠

Quanto era faeil orgallisar-se as guardas 
locaes; quaDto nllo lucraria com isso o ser
vico publico, e quanto nno se ecooomisaria ! 

E sem a menor .ombrll de duvida poderia
mos hoje possuir a policia, de que tanto ca
recemos nos diversos muoicipios tia provio
cia, e nllo ver-se-ltia um corpo de ofEciaes 
sem soldados. 

Para resaltar a superioridade de um sys
tema sobre o outro, é sufficiente fazer-se o 
calculo seguiute: 

Actualmeote de$peode-ie com a pol icia: 
ｉｾ＠ HNTERt.1. 

1 mRjor . 
I alfere3 secretarIO. 
2 cllpitlles 
2 teneotes . 
2 alferes. 
2 1." sargentos. 
4 2." liargeotos. 

lO cabos . 
160 soldados . 

2 coruetas. . 
CAVÁLLÁnI.l. 

I ai feres. 
1 1.' sargeuto 

cabos . 
praçlls . 

ｯｭｭ｡ｴｬ｡ｾ＠ todas e.tas 

1:560$ 
7808 

2: 160S 
ｾ［ＰＸＰＧ＠

1 :4408 
8408 

1:5369 
3:6008 

49:020$ 
6728 

ｱｲｾ＠ como se acha orga:li ado o corpo de 
poltcla poderá a justiça aer auxiliada effi
cazmente 1 
ｈ｡ｶ･ｾ￡＠ ｾ｣ｴｩｶｩ､｡､･Ｌ＠ promptidno e energill, 

caracterlsttcos de uma boa ad mioistraçao DO 
desempeoho de seus deveres f 

Quem nllo sabe que si a j u8tiçll da La
guoa, a de Lages ou de outro mUDicipio ne- r 
ce:idltar de forçll, carece de uma requisiçlo 
e que em qU8utO se requisita, expede-se ar: 
deuo, 115 praças se prepllrllo para seu desti
no, 11 deltgeocla fica fru tradll o crimiuoso 
ｳｾ＠ .e vade - a justiça ｰｯｲｴ｡ｮｴｾ＠ nllo é au
xlltada 1 

Quem nno sllbe que as mesm .. requisi
çoes, as mesmas formalidades, os meamoa 
obstaculos eDcontra-se pllra a mllnutençno 
da ordem e segurança publtca na proviDcia, 
80 ponto d, um p r f n tisar o .))0"0 d. 
LlIges, e as autoridades d'ahi nao terem for
ça pllra mantel'lIs 1 

Quem nlo sabe que os inceDdios oa capi
tlll s'o ｾｕｉｾ＠ tIUOS, e q tle .usenta praça. 
bem podlao Inc.umbir-se desse serviço, si por 
ｾ･ｵ ｴｴｬｲ｡＠ nos vIesse a fllltar o deposito de 
Instrucç90 ｾ＠

Para que, pois, serve o batalhão do sr. 
J 090 Thomé Y 

Para esbanjar os dinheiros publicas, pro
teger o filhotlSmo, cootrarillr o pensameDto 
do governo centrlll, e prejudIcar o bom de
sempeobo do serviço publico. 

Quanto dezaso admlnistratiro, e que falta 
de ordem, de systema e de criterio ! 

ｾｯ＠ ｦ｡ｮｴ｡ｳｾ｡ｭｯｳ＠ quadros, pelo simplq 
､･ ｾ･ｊｯ＠ de admlrlll-os; vllmos descer aOl DU
meros, e entllo ver- e-ha se ad rogamos ou 
n90, como catharioense, os intereliSeB de 
nossa provincia. 

A policia podia ser orgaDisada, corno q ue
ria o distincto sr. miuistro da justiça, do se
guin te modo: 

1 capitno. 
1 tenente. 
6 ｉｉｬｦｾｲ･ｳ＠ . 

10 sargentos. 
14 cabos . 

155 snldados . 
1 coroe ta . 

· • 1 :0808 
8403 

· 4:320, 
· 4:200, 

5:040' 
· 48:673' 336, 

Sommftdas estas differentes addiçOes &e. 
mos 64:488', ou uma dllferença para meDOS 
do que actualmente se deôpeDde de 15:694'. 

Nno devemos attlloder nclu.ivameoy 
para a economia d"s diDheiros publiOOlj 
mas sim pllra a IIdmioistraçllo da justiça. 
para a seguraoça publica. 

E como vimos, os guardas locaes do 08 
que melhor se presta0 a 86ses 60S, e elo de 
mais facil a/i-rlamento. 

Podia-se crear nas localidades as eeguia
tes guardas: 

l. Capital 

capitlo I 
teuente I 
alferes. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• 
11. lAgMlla r .. barào 

ale",.,- • 1 
2 aarrD&08. 

cabol. 2 

IOldadll$) • ｾ Ｚｩ＠

111. rl)llcar e S. 4ftllucl 

.ltdrt . 
argentos . 2 

cabos. 2 
ｳｵｬｴｬＮ､ｯｾ＠ • ｾ Ｑ＠

IV. I.ages 

alferes. 1 
sargeDtl. 2 
cabo.. • 2 
ｳｯｬ､｡､ｯｾ＠ . 23 

V '. Jo ti 

,;argtolll • 1 
bo • I 

0111.110" 10 
\ I. ItaJ ahy 

｡ｬｦｾｲ･Ｇ Ｎ＠ 1 
sargento. I 
cabos . 2 
soldadoi . 15 

\ 11. F"anel eo 
alferes_ 
SlrgeDto . 
cabo 
soldados :. 

1 
1 
1 

15 
Ora a policia organi ada de. te modo, não 

só se cODS3grava o pensamento do nobre 
miol:itro da justiça, uno só tornava-se uma 
ｲｾ｡ｬｬ､｡､ ･＠ o arto addiciooal, que maIS cogi
tou ÀesÚl Im /leia , do 'llLe de corpos ol'galli -

OOos d sil1l1lhança do. do exercito, como 
tambem con egui r-se- bia o fi m e'tabeleeido 
no art. 1.' do ｒ ｾｧ ｵｬ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de 22 de Junho 
de I 74_ 

O alistamen to 6 muito mais facil, por
quanto qualquer se enganjaria na guarda 
muniCipal, ullla vez que nKO tlve.se de 
abandonar ua ca.a, sua fam illa, ua loca
lidade; e ag,im nllo teriaruo de ver uma e'
ta tistica criminal Je te anno com taotos as
sassinatos, ferimen tos e outros crimes, por 
f81ts lI e força lias localidades. 

ma companhia de 71 praças e officiaes, 
era suflicien te para apagar os iucendios ra
ros ne ta capital; podia montar guardas, em 
ca o extrao rdlll rio de retirada das pracas 
do depo ito de . ôtrucçilo. • 

O Dumero de soldados para as localida
ｾ･ｳＬＮ＠ era sem duviJa uma garanti para a 
JU hça, e a segurauça publica da provincia 
por certo nllo havia de .offrer o que tem ex
perimentado. 

Silo tan tas as razOes de preferencia das 
I"arda. locae', que será impos'ivel enu
mernl-83. 

aa o sr. dr. Jono Thomé cerrou o, olhos 
a tudo i.so, ｾ＠ apenas encarou e (tlllotismo: 
era neces arlo accoOllDodal-ús. 

Poii. bem; ｟ｾＮ＠ ex . pro iga, IOn, a opinillo 
catuarlD n e Irà collocando sua adminitrn
ｾｉｬｯ＠ dentro dos verdadeiros limites traçadod 
pelos fKctO : fraurlu, e,cand 108 immor
lldades, prejuizos aos iutere de; de Sauta 
Cath rina. ei o qne tem sido a ndminii
traçl10 do sr_ dr. Jo9.o Tuomé da Silva. 

rubI(- pr vlnClal. 

A 21 .do Currente in toll ou. e a o- emul(') 
I'IP .1&\Iv& prol incial, leudo a. e ., o >or. 
pre 111-01 ｾｂ＠ prOVlnCI&, tre fr gmcntos d 
eu r ｉｾｴｾｲｬｯＮ＠

} lu tr ｬｉＧｾｯＬ＠ e tmJ" , coloui neno CBte
ele 11lUOttr. fur "poli I I, e tI\lit,) 'olltrIJi 
, u 'opto de dt,) ＢＢＢｲｾ＠ n, ｉＱｾｏ＠ ｬｬｊｾｲ･＠ rrn<l 
ar ＮｨｊｾＮ＠ o cúrpo ｬｾｧｩ＠ letIVO ti prol illCI . 
•• elo teve pre fl eUl rp1trllr e, rpr.or

d udo. du tlllliculrlade qll'l teve ､ｾ＠ 11_ 

P rar, [lira r'''l\lr I" 1&1II1'/Q UIIl di'L o. 
meut_, e ｾ･ｬ ＭｯＬ＠ IHlJ8 di pcr o.-fúrn d 
pOti to e 11 ,I.! 

Opluluo VRthllriul:ll e 

E boje, por isso, ó bem critica a posiÇllo 
do sr. dr. Jllno fbomé,- ou reunu-se ou 
nrlo a OS embléll, porque sempre terá oppo
• iÇllo a seus desmundos, sempre 8ctll'a e 
prompta para combnltel-o . . 

S. ex. já uos paroxismos de sun VIda ad
ministrlltiva, ainda quiz ,'êr collocado fi 
freute de'ta ｃｏｲｰｏｲＸｾｮｏ＠ - o sr. Martinuo 
Domiense Pinto Braga! 

Foi o escarueo lançadu b. f,lce dos catha
riueuses . 

Um individuo inteIramente alheio aos in
tere"es da proviucia; sem fomlliu Ilqui, que 
hontem, ba doi. ,,11I\0S, vilio uo rueill das 
matns medilldo as terras do governo; um 
individuo sem illuslracno, sem conhecimen
to da propria profissno- que seg.ue -: fOI esse 
o candlelrlto de s. ex. - á presldencln da as
tiembléa de nos '[\ provlDcin li 

Ob I nem mnis uma palavrn, para nno 
nvivllr maio o insulto. 

E as'im despede-se s. ex. 
O sr. Pinto llraga,tno firme estava em que 

seria eleito. que foi se apoderando da cadei
ra ｰｲ･ｳｩ､ｾｮ｣ｩ｡ｬ＠ sem competir-lhe. 

Quem ler o regimento interoo da assem
bléa verá claramente a. ir regularidndes pra
ticadas pela lDesmn no organisaçllo da meza 
inlerina. 

O regimento de 1836- mandava que a 
mesa 56 constitui 'se do seguinte modo: " o 
primeira ses'110 preparatoria da legi.latura 
aclamR-se um pre.idente 6 dois secretarios, 
como dispoe o art_ 2.'; no dia seguinte, 2.' 
sessllo preparatorin, reunidos os deputados, 
irQo b. Igrejo Matriz implorar o Divino Au
xilio, como determina o art. 14; no dia se
guinte, na sesoQo de inslallação, retirado o 
presidente da proviocia, depois de lida sua 
falia (a rt. lí), procedia-se a eleiçao do pre
sideo te, v ice-presiden te e secreta rios. 

AS3im mandava o regimento qne se pra
ticasse no primeiro anno da lpgi.latura. 

Quanto ao segundo anno, em vez de duas 
sessões preparator' s-havia uma, como se 
vê no art. 20: "a sessllo prepMatoria em 
qualquer outra reunillo quer ordinaria, quer 
extraordioana, terd lugar no di4 alllerior ao 
da instaI/ação. " 

e5,8 ses.110 preparatoria procedia-se, 
para a formaçno da mesa, do ｭｾｳｭｯ＠ modo 
qU6 na primeirn ses'ão prepllratoria do pri
meiro anno da legislatura, i ·to 6, aclamava
se um pre. iden le e dous secreta rios. 

E nem outro podia ser o procedimento, 
salvo se se quize.se contrariar a lei, e os 
princlpios de direito, por quanto o mandato 
｣ｯｮｦｾｲｩ､ｯ＠ aos membros du mesa do primeiro 
anno da legi 'latura extinguia-se, umo vez 
terminado esse primeiro aODO, e o termo é a 
ｳ･ｳｾｮｯ＠ preparatoria do ".' anno. 

Se esla sessão preparatoria, já Mo per
lence ao primeiro ftllno da legi.latura, COIOO 
hao de os membros da me'a deste anno, in
vocar o mandato que tiverao para o nono 

oterior 7 
E.te é o principio de direito, e que devia 

ser observado, porquanto nllo ha lei que o 
cOlldemoe. 

A excepçrlo do art. 20 é quanto ao tempo, 
e nno quauto ao //Iodo de constituir-se n 
me a. 

Assim é que diZ: E ceptlladn a primeira 
relllli'lo rle cnda novn ｉｴＧｾｩｳｬｵｴｬｬｲｮＬ＠ etn que se 
prnlJ:llr{L como (!Jsp'wnl os nrti,"os notecc
Ilentes Isto é 1\10 ｩｬｬ｣ｩ､･ｮｴｾＬ＠ t nn, o quo () 
ｬｾｧｬＮｬｮＬｬｯｲ＠ ｾｬｉ･ｲ＠ .dl.por ; 1\ ＶＬｾｮ＼ｬ＠ prep'Lruto
ri" quer or.!Ju \rI ,quer e tralH<linllri I, terrí 
Illq'.1r )10 dl'( Urltrnor (10 ,['1 ｬｉＡＬｴｵｬＯＨＯｲＨｬｾＮ＠

1',Ii " *,xcp]>çno quallto ao tellL/'O; IJIUi 

(luIIIII,) aI) IIIO/V ti o IUO mo que e ｵ｢ｾ＠ 'na 
IH! ｰｲｬｬｬｬｾｉ＠ .. U nu no ti Ipgislntllru. 

, Dizer, e Ｔｴ｜ｾ＠ () C'I o ｾ＠ 01/11 '!O 'l'\I'slllo juri
dlCII llIullu 11\ 1i1l,lrn n), é ､ｾＧｾｊＸｲ＠ UIIIII ro
UIIII.J,LIICII 110 I- 1 la.Jor, quo 11 () I!e cOllhe
Ctludo ftté Ijlllll,l" ,lllr'l o IIHLII.J,LtO e ｉｉｾｉｉ＠
tI Ivendo 1\ :wlIlht '., tlcur 'lO lOt'sn: Iljei .. 
IIIU 11 formn.1l0 Je la uo IUO 1U0 procu O uno 
terlOr. 

.\ 1:11 e prflll' "qllllnllu n me 
Iltllll\ p,)r uccl"lh '011". 

I.L I I 11 • • ,l.) do I RII 1 Rul! IIluio ti 

LcC1.L1n r ｾＬ＠ I' lo III1!Ulhro lU' I V la ,I'1 u 
(1'1.,,1110 ｨｬｬｬｬｶｾ＠ Im]> LI', pr ! .. riu o ,dai 
ｾ＠ lu l-dl.tlnlauJ dul cr I!lr! . 

e cou. 

que 00 seguullo anno da legislatura o Ile
putallo mai' votado ou o ｭＶｩｾ＠ velho, ha
vanllo empate, pre.illirá a ｳ･ｾ＠ 'no preparato
ria com 03 doi. 9OcretrlOs por elle nomeallos . 

Aos precedeotes in vocudos, respondemos 
que nllo fazem lei. 

Mas nfio foi sómp.n te e'ta irregularidade 
que se deu; mas aioda 1\ eleiçilo foi ｦｾｩｴ｡＠ na 
se.sllo preparatorin, qlloullo o art. 21 ma n
da que ｳｾ＠ faça na da ｩｯｳｬ｡ｾｬ｡ｮｯＬ＠ ｣ｾｭｾ＠ ｾ･＠
vê da leitura do fioal do art. 20, e principio 
do art. 21. 

Assim é que diz o art. 20 - .... terá lugar 
no dia anterior ao da 1nslallaçiio -. E 021: 
Vtsla seSllLO eleger-se-hao os cargos da me-
S8 •••• 

Aloda outra irregularidade foi que deven
do no mesmo dia da eleiçilo, dada a posse 
ao presidente e secretarios alei tos, como de
terUlllJa o art. 22, seguir-se o ncto reli
gioso, como estabelece o mesmo artigo, uo 
Ilntretanto o acto religioso foi no dia seguin
te ao da eleicao. 

Tudo i.to ｾ･＠ deu porq ue o sr. J ono Thomé 
queria uma commissl1o oomeada pelo sr. 
Pioto Braf!'a, e não pelo doutor Geuuino Vi
daI, o membro maio votado , e a quem com
petia presidir a sessllo preparatoria_ 

Por toda a parte aonde se lobriga o dedo 
do sr. Jll!lO Thomé, sempre temos es tes resul
tados. 

GAZETILHA, 

YaporC8. - Procedenle de Jonlevi
déo chego u 00 d ia 17 o Ilajahy. ti seguia 
ｰ｡ ｲｾ＠ a CÔl le 00 mesmo d ia , com escala 
pelos porias . 

- O paquete Ca/deron en lrou, vitJdo do 
Sul, 00 dia 18, e a 18 seguia para o Rio. 

PorUclR.- r o CalderOIl segulo para 
a Côrle, afim de lomar a seu lo na ca ma ra 
dos rs. dep ulados, o exm. sr, dr. Frao
ci co Callo.s d" Luz, a qu em de ejJm os 
prospera viagem. 

- No Calderon veio de passage m o ex m. 
sr_ d.r. João Pedro do Carvalho Mora.: , cx
preslllell lo da provincia de S. Pedro do 
Rio-Grande do uI. 

A.sscmblé R .trovillcIRI._ Com 
gnllllle dlUiculdado in lallou-se a a embléu 
lagl lalÍl'a prollocial de anla Calhariua 
21 ｾｉ｡＠ depois do marcado pela Ici; ma: 
no dia 22, e 23 Já não houl'e e ão. com
I,areceut!o a e la ullima os r. ｕ Ｌｾｲｭ･Ｍ

1100. J oão PedlO, Vitlill e <Ir. Genuino Vllhl. 
Tilo ｾ･ｴＡｯ＠ nüo leremos ses <io, por rJlla 

de Dumel o legal. 
,. ex. ｵ･ｬｾｯｵ＠ de lôr seu relalorio, rJI

lanuo apena na finança lia IhesourariJ 
prOl InCla I. 

. J'flollu m c llto. - Consla-no, e o 
Jornacs publlCflo, quo o r . tlr. João Thomó 
pn'.lendll cJ'Jglr um 1011nUmelllo COOllllcmo 
rnlllo OOS ｲｕｉＱｾｓ＠ llos rnlharinen,Q , voluu
lal ＱＰｾ＠ lIa ｦｬ Ｎｉ ｉｊＢｾＬ＠ c culhendo para loca l o 
ｌ｡ｬＡｾｏ＠ 00 Pala l lo, c rccorlclHlo aos habl
laules, li:' cilpllal. por intcrmellio !I1l lima 
COIllI1lI' ao, afim UO obler a qn.lnlia u _ 
ｾ｡ｲｬＮ＠ • eccs 

!'íflo ｡｣ｲｾ､ｬｬＬｬｭｯ＠ quo,. ex. lle rj'1 o mo
numenlo. o ｡｣ｨ｡ｬＱｬｵｾ＠ ,lcanh"tI.1 a iLlcia, 

.0 monllJllrnlo ti 'erJJ comlUclIlurnr o 
ｦＧｬｬ ｾｳ＠ IIOlollos o ca,Jlolfincns(' quo lId D
d"I,\() a 1),111 "I cunlra o SOl crno do I' _ 
gllay, ara 

. • -1\ 1\ ｾ＠ 'm,- o l'olJcrOIl veio do 
ｾｉｊｉＬ＠ COIU 1I0'lln'l á Côrlc, o e\IIJ "r "8 li I J J I ' . , . u '001-
ｓｾＺｾ｡Ｌ＠ or u 10 C sar <lo Ulllcnc url U ren-
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ｾＧＢｉｉＢ＠ - ncel'llemos ｮｾ＠ ,!in 17. 11'1'01 
lIe 11 lar ｈｮｰｾｬＧ＠ ｾｯ＠ o 110 o J01l1.11 ,111 18 a 
fall,1 com quo ｾｕＬｉＬ＠ .1.1';CSI,ldo u Imp 'rad"r 
ubrlll '\' ｬｬｯｲｾｬｬｉｯｴｲｴＮｬｭＬＧｮｴ･ＮＱ＠ ,cllIhltl.1 gu-
1.11,110 ,lia 16 110 ｣ｯｲｾｬｮｴ･ＮＱ｜＠ por I' O 3 tia
mu agorJ: 

ｾ＠ \lI gl"IO, \l ｉｬｩｧｮｩＬｳｬｬｬｬｯｾ＠ ＺｲｾＮ＠ HC(lrc,cn 
talltc, ,Ia 1 ＬｉｾＮｉｏ＠ ! 

« \ UI ó1'IICI,1 du, (ll'l'jl'rtos du 1"1 010 ur
ｾ｡ｏ｜･ｮｬｏ＠ c ,1.1 rer 1'1\1,1 d 'ltOI ,01. rujJ lli cu,
'ao n,IO pool ',lo's cOII"lulr ,lu IIIIi 110 p'l'Iodo 
Il·gbl.ltl\lI. Ildllrlllilll/lI .1 (Ire ｃｬｬｴＬｾ＠ reUlIlJIl 
1''\11 a O 1'1 li 11.1 I 1.1. 11'111 m,li, IIl1la \,'Z ｾｴｴ･Ｌｴ｡ｬＬｬ＠
a ｾｬｩｲｬｴｬｬｯｬｬｬｬｬｬｬ＠ \ Ih o palllothlllO. 

« \ OI !I"1Il (lubli 'a r i (lU! tu I ｌｊＮｉｾ｡＠ em \;1-

I ios pOllio,; do illlt'rlor du quatro IHullnria' 
do urtll. ｮＬｬｬｉ､ｵｾ＠ sl'l licioso$, em gur,1I 1110-

\Ido 1'01' r,llIalbmo I ｉｉＢｉｏｾｏ＠ o precunceilos 
con tra J pratica do s}'toma mUlriro, ｬｓｾＬＧＢ＠

loram a,' Ｈｬｏｉｏ｡ｾｏ･ＮＬ＠ dcstrulndo o' ｾｉＧＡＧｨｩｬＧｯｳ＠

d alguUl'" ICP,lrtiçõp, publi(,iI' I' os p,lIlroc, 
dos nOlos pCso o llleLlld,IS. 

• Folizmcll le , sufTocou-so do IIrompt ,1 o 
1\101 imcnto crimillo o. ｳｾｬｉ､ｯ＠ a ｾｵ＠ orldado 
publica au\iliada por cioladflOS dus mais 
Ilrc,laolcs ､｡ｱｾ･ｬｬ｡ Ｇ＠ 11Icalilbd s 

"O e ta do ｳｾｮｩｬ Ｌｬ ｲｩｯ＠ tem-se mantido em 
condiçOc' maiS fa\'oraleis tio que a' dn an-
110 pa sado. 

« • 'o ,I' relJcõe ｩｬｬｬｾｲｄ｡｣ｩｯｯＳ･ｳ＠ perma. 
necem ina Iler3,1;, . 

« ｅｾｬ＠ elelillilivamcnl emarcnda a rroll-
teira tio Imperio com a Ropubli l' il do ParJ
glluy. e foram trocada a ｲｾｬｩｦｩ ｣ ｡ｏ･ｳ＠ tle 
neCOf do postaes com a Allemilllha, alta-
11,1 . a frança e a Uelgica. 

• AUglistoS e Oiglli"s imos r5. Represen
lante, ela ｎｾＨＧ￣ｯＮ＠

• E' sCOlp're anima llo de artlente fé na 
pl'oleeçflo do Todo POllero-o e com a maior 
COnfiJDCa em ｶｯｾｳ｡＠ illu,tlau delHcarão. que 
e puro õ concurso da 1\ 'iseOlbléa Ge'ral para 
continua rmo a promover n pro,peridatle de 
nossa pai ria. 

• E,tá aberla a sessão e\tra l rdinaria. 
« O. PEDRO 11 , IMPERADOR CO TITUrlO-

AL E DEFt::\Ron PEnl'ETUO DO nnAZIL. » 

INEDITORIAES. 

Por 101' ido oxtrahido da lI eforma da ctir· 
lo, (loço llara transcrever do Diario do Hlo: 

Deste.·.·o • 

TeOllo .mo auscolado d'c ta cidado no dia 19 
de setembro do anno pa sado , "fim L1e cohi
bir-mo a cumprir a ｢｡ｾ｢｡ｲｾ＠ o o candalosD 
sen tença publicada no dia 21 do mesmo: ｰｾｲ＠
um juiz que anto, julgala ｳ･ｾ＠ ructo. o jU'!I
ceiro. e JlormiLLindo o aca .0 11'- 1110 a ｭｾｯ＠ no 
dia 2i de outubro um jornal Conservador 
o. 83 do H do nlosmo mez. o qual 'para ｣ｾﾷ＠
tretor tempo li o deparei com um artlgu nutl; 
cioso felicilando o seu ｣ｯｮｳｴｾｮｴ｣＠ amigo Jo'o 
ｄ･ｬｦｩｾｯ＠ dos aotos pelo bom oxito q Ｌ ｉｾ＠ ac?, 
ba\3 do tor na quo,tilo cum o SI' E,tevao 
:Uan oel I3rocanlo cncornmenJ,1 de ca al, elo 
ｾ｡ｮ､ｯ＠ um pedoslal do honra para cUI)OC,I,I} 
honrado mJgislrado. que acab,lva de profell r 
a dita entonça. o dando úquellc)ulz SlOccro 
lo ' temunho do oprcço c aJ"III·uçuo. 

Com cITeilo ó mesmo pJra a,lmir;lr quo ｾｏｉ＠
, ., II 'ado (lola ' milf), magl.trado, touuo I,e pJ- , '. 

toda a origem. e anlOlasso a .d .. r ｵｭ ［ｾ＠ S.CIl 
tença lJJlb,lra e injustd (C0 I110 dlzom, 50, com 
o fim do mo oIJri",tr a pagar polo seu S.lntl
nuo a de'peza ｱｵｾ＠ clle tinha do ,r,lzor com o 
sou ad\II"Juo e cu,t,IS; como ､ｬｚｉｾ＠ ,0, cU ｾｉＡﾭ

linho ･ｬｬｾ＠ não tem filuo e tOID OIUlto dinhei
ro, pÓde (llgar ao meu 3d:og,ld01 ;000:> o 
mJls 600' L1e cu. tas, que nao lho ral ralla. 

Ora isto dito a um liomem. que anua sem· 
'd n 'o"'os fez·luo CS,(uecer a 

pro (loo ;\11 o OI. ) o • t ;tura d.lS carta, 
orl' "'om da nue tao, cu mo a CI. 
o" ' I tura de um ar-da nu ' a corre 'ponJcnO:1J, J ｾ ｉ＠ _ 

Oplnl"" ("e .. rln .. ｾ＠

ｪｕｉｉｾＮ＠ enlr In lo mo n,1 d pro 11 /lllhli 'o. 
.11I1,IJ mil 'l"or ｮｾｵ＠ r oIUllr I • )lut do tlOI 

11.10 do, unt.1 ,11'10 C I li I cm '11 )IOt! r (lOIr 
lIIelOl ｾ＠ jur ,I t I) 11 11 11 c \.)lul.ldo lia 
IOQulllluO meu 1,011 Illullltll lho ra dc.cd r, 
Ilnallllcntu IUl311111' 'U I no I curlo pOII,lell. 
CII ali 1'01\'II'CI'1I0Ilt .. U', c rI" ,ollltllorl'lal. 
.lul,1I h",IOIl'ur ,110 ·.llIllnho. Ih I do 11110 o 
('IIlIh 'ce o o r f.1I·\i0 'lua 111 tinh,1 r,'IIOI 1',1_ 
r.1 rI d, r l,I' 1,110 010 11111 ｾＢｬｮｭｏｬｮ｡ｬｬｬｵ＠
Ul31f1CIII.IIIII 11111 ,1110 d I.!K Ill. '110 cllu 
j,1 tlllh I "onl ' lo t I r I cu I' ,I 'r 111 )"'"
CII I 111)111 , '1IIJnd .. pcl.1 CJrt I du \) lalla J.,. 

'0\ ｾＬｉ＠ prUI -I tor 011,1 I' lóll U I 111,11 do un· 
1101, O o S,lntlohu no 'UCI nu" com I I IIlIIha-
11,1. ｉＧｾﾷＧｬｵｵＮ＠ IlIilll li\(' -o 1\ 'uela,lo com e -

.1 hlgllcl.l. torlo! CnlteS"lo,1 I) 'lUa 11'0. 

Ircu 011 gunl dad" UUIIHo do UI\I riu cao IruO 
do ua talcntJ, (111,1 1110 C'llrcgar. 1;;0 IluO 
Ih'l puoli"o [lH,1 IIdU Icr .1 11 "flU li de rlitOr, 
qllJn,lo luu pedi. '1"0 ,,"gana 0)lpolllln;1I11 11-

lo: OI a c'k' e outros tão t",o , prorClhlllúllto 
j:i rle criptos "h, i,;.t\'am-mo ,I pru!,',r Ih UIIII 
｡｣ｾｯ＠ SUl\lma)'''I. na '1ual U 1110 1110 jllll u I'UII

del11nou, COITl? d,i pur '1uo man,la do,colllu 
do salJo do ) !S:SIO 51'111 lho r.onlar os juro 
da lei, 8 ｣ｯｮｬｬｬｬｩＬｾｬＡｵ＠ OU 2' ,liobro a cubrança 
do lutai L10s lGS ':jOO, '1uc o cu S,lOlillho o 
mai' o seu atl\";(ildo nào pediralll, nom lize· 
ram nas sua ralOe, tal oxigolleia, por quo o 
antinho cerlamellto tinha c0",ciencia do nJo 

tor tratldo lal C\OIt1l11issã", ma sim L10 n",ndar 
f,lzor a ｣ｵ｢ｬ｡ｮｾ｡＠ por SU,I conta d" ｟ＶＸｾＺｪｏｏＮ＠

afim de doscontar 139 'GliO,quo o meu cOll>li
tuinto lhe era devedo. u eulregar-mo o OlCO
delito logu quo D, 'Llli,1 Jose propoz-<o flO
gar, uih ｯｬｩｾｬ｡ｵｴ･＠ tudo isto mauduu o redo 
p;lg,lssemus as ｣ｵｾｴｩｬｓ＠ p,·orata. Peçl) attonç30 
do publico : ｡ｕｬｬ､ｾ＠ so I iu um de\edor ser co n
dom nado a pagar ｾ＠ divida Il 3 custas serem 
paga I:o r ambus? bto só SJ pódo entendor 
prolocção a pedido. , . . . 

Chamei o ｾｲＮ＠ Josc Dotfino li rosflonsablhda
do flor IDO ter dito flor oscripto, quo foi lido 
por l11ai do t:i (lcs.oa • quo mo cn utava. 
passa f ti ra , nào to liou pallia, o e,so bom .ho
mem quo não re lIcita o laço ' da ｲｲ｡ｴ｣ｲｯｬ､ｾﾷ＠
do, cmfim, quo mo bavia pioar com 0\ pes 
CIIOIO a um cogumelo. o mai .... c o EllD. 

juiz entendeu 'lua Ludo i to eram cireumstan
cias attenuôn tcs. assim por nãu pod er ｾ｢ＧｯｬＭ
101'0 no tudo. cllndemnu u o seu anllllhu a 
duu ｭ･ｺ･ｾ＠ de pri.f1o simples e multa corres· 
pondente á metluo d .. tOlllpO o nas cu,tas .. 

OJ'a já vejo quo sou, obrigado a. acred,tar 
quo o excellClltl silno o mUllo, mUito • . mUllo 
racto; umtaoto mais, florquc o r. Jo o Del· 
fino dos Santos lamhem me cha mou a respon
sabilidade por Ibo tcr eu dit" om ulUa , da 
cartas rluo lhe dirigi, quc admira\' a o ClIllwll:0 
com que Vmc. se so.prenden de'de quo eXI
gi o sJldo de 118 81.0, que ｖｭｾＮ＠ 10m ｯｾ＠
ｾ･ｵ＠ poder ha mais do UI11 31).no. ･ｾ＠ lho, ｐｾＡｾ＠
tcn eer mas sim a OIru coo Illulnte, ｡ｬｬ･ｮｾ｡＠

... rodactof: a blo o redo ju,licci ro culluco.u
lhe as circumstancias aggral'3ntes, o as,un 

el11 dó nom flejo de me ｾｲｬＱＢｲ｡ｲＬ＠ coodemnou
me a seis mczes ue prhilo e lDulta currespon
dente á lIIelauo do temtlu o nas cu tas, qu o ao 
todu ,Do 00\0 mczes, o mUltJS ｳｲＬｬｾ｡＠ dou ao 
SI' . Del finu 011 ao <ou ｡ｬｬｾｯｳ｡､ｯ＠ !or marcad o 
nas soa, razões finJcs so us ｡ｲｴｉｓｾＧｳ＠ o para· 
grapho' qu e me coudemnaram n eS .• ,a. pena, 
porquo, se man'as,cm a Jleoa de prt,i10 com 
lrau,dho ou a furra, csluu que a .' I taluo ex
peudiJo nJu dciu\u de er cllllh.rlllada; rn· 
l;io. Sr. rell,lCtor. ó lect'., )U ltcelro ou nfl 11 , 

"hamand" a allcnçilo para do,f.lrr:o_ da. sua 
.. t·,·] o ba.bJl'o I!cniol. oeu ｾ｡ｬｬｴｬｬｬｨｯ＠Inju, Iv' _ " I ' , 
nil') mo ,)ucrer com(lrar agu,1 de mio 1." C.tI'-

roça' a I'r,lSlI. como quo algllcm acre,I',to ｱｯｾ＠
O ｾｉＧ＠ ( '11'1"'1110010 ou outr" ((u,Ii'IUel 

OU" U "',' • '10 ' 
flrcrcri,so Iculor agua .1, ＨＱｲｾＬｯＬ＠ a. I.: o 
barril o nJo a ｾｏ＠ r:l. a l!inh Iro;. ,oral ｭｾｬｴ Ｂ＠
n1Hi"ado, Sr u,lulllr; o a,,1I11 mais a prole to 
UIl ｣ｾ＠ me ter ｭ Ｌ ｬｩｱｵ｢ｴＮｉｊＬｾ＠ com o 'cu Saultnhll 
(lor outro qualquer n\1ltl\O ･ｮｃｬｾ ｢ ｣ｬ ｴｯｾ＠ lugo 

'0 con ta' 1 ｾｉｉ Ｇ＠ ilUto , o a '1111 ma,. quo 
'Iuen.. . lalo plrt o empenho" lIe cu falia era arra, - " .'1 
uma ucsetir,IJ,1I el lula . .' i-l', . or ･ｾ＠ Jo ｾＬｉｃｉ＠
ir.l e ront(lIO u,ho, ora f.to nao o ｣ｾｏｬｭ｣ｮｴ｡Ｌ＠
não ｃｾｉｉ＠ 1.1 rios aulo • ma,. quo tulio I'to com
hina,lo eram \'ircuul ｴ｡ｾ｣ｉＬｬｓ＠ ｡ｾｳｲ｡｜ＧｾｮＮｴ･Ｌ［＠ en; 
tã ., Sr. reuilclor, n o c ｴｾＱｉ＠ redu JUIZ o ate 
ad;lJlnhadol', mas utlceu·lhc que o po-

crim tio Injuria. o '1"0 o ＬｬｬｉｴｩｮｾＱｊ＠ do ｲｯ｣ｴｾ＠
1130(l'ma ItlrOI' rol (u reeto 'luO ro· 
[10111., • poli, 1 o ｾｊｬｬｬｬｬｬｨＨＩ＠ !tIO 011 O que ou 
o 'I rI.1 3f1 Idr a c .1 Iutl, o reet" lao bom 
jUli. I .r'luu IIJO Ihu ｉＧｾ＠ lIulldeu I VIU. qu n
<lu rClctJOU o ih JOII. tllO ･Ｌ｣ｬｬｴｲ｣ｇｾ､ｵ＠
n,lo halclI,1 '1ucot ou 110111 hd\ori I cr ar· 
1'0 1.1.\11, e 111 11011 , Sr. rcd,lI:tur, seI'!. melhor 
'I'''' V. S anlu 010 J1l1prillllr no ｾｵ＠ Cllntc llu

I" j['III,oI J'l"cllo ,1111 11 uuliri .. ". ｴｩｹ｣ｾ＠ o 
,'.,11 IIltloJO oulr .. dllutllrc o hJd,arcl , quo 
c I uno r.1 11 lIu OI' J I lU UIII 'l'I,I'luor 1"0-
lO O. o 'IUO n U 1II0"'celll o 11111118 do JIIga 
dure. c Illwcntu IluO 1100 diri,lIlI quo e a 
I1 ura rlCVIJ UI' coll CId I 110 P .1u tJI nnJe o 
delo 'J lo d.t clJaolú tle J J u:lr u ja o culloco u; 
diriam 01 I flllO cu 0I0\lJ u ar 01" arma quo 
o IIIlIlIho 11 ou, I(UO era fle,llr-lhe (IM li Ilhas 

Irale '.1 n'lui 01'"1 flc oa d .. I\ ilJ do Janei . 
ru, ain I., I(uo um klegraOlma co ta, e 1:; • 
111.11 do '1uo i"u nJO ora Ilara o meu lielço 
pGllplO n u u ｲｯｾｯＬ＠ nem era do meu ｾ｜ￔ［＠

'IUJlllo .10 recI', Jil fU;!IU dlla 'eles p.l ra ｮｾｯ＠
cr 1'1 tl U no J,'.;uarilll, purqlle C luvo con

Jemll,IU" 1'"1' uma ,clIl"'Ica, quo pa, -ou enl 
jllló,loIu, como curht,l do c tripto ua lIe{vml'l 
､ｾ＠ 20 de maio do 187:1 o con ta da publicaçao 
sróuiole: 

I'URrO UE CARn . 

• abeudo o L1r J"üo lIe Canalho ｾｉｯｵﾭ
ra que o ,Ir, SeverlllO Alv e de Cal\,rlho 
lhe lillha rurlado cal tas do correio <l'e,ta 
｣ｩｾ｡ｬ ｬ･Ｌ＠ tleu cOlltra clle lima queixa peran
le o juiz mUnicipal u·e .lo Icrmo, cargo que 
era eutão cxel ｣ｩｾｯ＠ I'or mim na qualidade 
de 5I1ppll'nle. Corre u o proces o 'c us Ler. 
llIoS e /.ri afinal conllellllwlo o oIr.1 'o leri
no a tre mezes de plisão e multa corres
I'ond,'uto á melade do tpmpo. 

Fugiu o dr. cverillo d'c La comarca e 
,Iuraulc uu au-enclo chego u a e' ta cidade 
o ,Ir. Antooiu Jo é AlTon,o Gllimalãe Ju
nior e empo<saodo · o Ja juri dlC\ão do caro 
go rle juiz municipal d'e_t8 termo, para o 
qual fôra nomeado. ordeoou \erbalmeole 
ao e clivàu Draga, qu e lhe fize se coodu o 
esse ｰｲｯ｣ｾＬ＠ o eri millal, em que era réo 

eleri n,) AI.-es dH Canúlho, e interpoz 
ｾ＠ - , tll cio al'pellação para a relação do 
distl'lc lo. da ｾ･ｵｬｯｮｩｬ＠ profer IJa o'esses lU

to,. cOlldemnando o tlr. Se\e rino Alies de 
C.,,"valho, ･ｾ ｴｯｬｬ､ｯ＠ já avel ｢ｾｉｊｯ＠ de • uspeilo 
por ulua da pHtc; o rdação do di tricto 
proferio accordão. lIão tumuodo conheci
IlIento d'e,ta ｡ｰｰ･ｬｬｩｬｾ￠ｯ＠ por não er <:.1.0 
!l'ella, visto (Iue tra lav. - e rle uma eo 
tença ､ｾｦｩｵｩｬｬ｜｡Ｌ＠ prorerida pelo juiz muoi
cipal em cu.;o dc ua ｃｏｏＱｰ･ｴ｣ｮｃｦｾＮ＠

Logo a rcb(IO do di trHo reconheceu 
que erl o juiz municipal fI'este lermo com
pclente pata instaurar ao Jr. ,eVerlOO e,; li 

processo. Foi, porém, lequeriJo á relaçüo 
pelo dr. ｃｾｲｉＧ｡ｬ ｨｵ＠ ｾｬｬｉｵｲ｡Ｎ＠ fizesse baiur o 
onginal de ,e processo criminal. ofi'n ,Ie 
ser execulada a ｾ･ ｵｴ･ｮ｡＠ u'elle prt,raill. 
ro n ra o dr. Selcr ino. o a reLlção as im 
mandou. Logo a relação 110 dislrirlo or
deoou que fos<e eXI'cutall,1 a ,entpnça pro
feridJ n'ese ploce ' o coutra o dr. 'e'erino. 

Cheganl lo a cs 'o lermo Cite proce o. 
rJI n''1l1o rida a e\ccllç:io ,].1 scntença o'clle 
1'1' relllla . e (lt' lo JUIz foi ordcnatlll que 
fus'e ｃｾＧＳ＠ ,cntenç.1 mlilllaLla ao L1r. Seve
rino. 

ｒ｣｣･｢ｾｮＬｬｯ＠ 0,<0 inlimação toroou a flJ
gir o dr. 'Clcrlno ,Ia comal CJ. UI ler 
interpo,to fl'CUI';O al.;um Ire, 'a ｾ･ｯｬ｣ｬｬＮ［＠

"!lo 'llle rllJ pas,o'l em jllló,ldo rui ","pedi. 
do , a IrqUl'rillloulo d,1 pai to, malldado de 
pri-ão contra o dr. clcrino \he de Car
lalho, a 2 '; de ng· 10 ,Ie 1868; no dia 11 
,I'c,'u mez ｾ＠ ,111110 . qu,ludo j,i linha pa I
do em julgado e' J ,ellteuç_, ha H dia. 
foi pclo oIr. Ｚ･ｶｲｲｩｮｾ＠ iulerpo liI appell çh 
,I'elll par.1 li IUIZ do tlireito ｌＱｾ＠ CúmarCI, • 
ＨＨｉｉｾ＠ ｮｾＱｏ＠ lhe roi cOllcedido por já ler p • 
010 e 11 jul",1I10 a ,enteoç... per. o 'r. 
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dar lo.ar.lbe a ｡ｰｰ･ｉｬｊｾｾｯＮ＠ E' e ma
I Irado •• ,...r I/e já esl"r declaratlu.u -
1"110 I' lello ror senleoça do JUI y 
d' ｉｾ＠ eld"'e, profe' ida a 8 do Julho de 
.1 •.• rraslado pela amizado intllna ,que 

•• 0 dr. 'ewellDo e odlO ao ,Ir. Car
• ao Dura, parles n'ús e proces·o. mao-

4011 tomar e ｾ｡＠ ｡ｰｰ･ｬｬ｡ｾ￣ｯ＠ pur lormo a 12 
de elembro de 1868. 

Cuotinuando no conhecimenlo d'ella, a 
qn.' rui alinallleridi,la pelo dr. João Mal:
lil Fr.nça. que della nfto lomou clnhocl
meRlo, por ler ido inlerposla fúra do p' a o 
legal. 'por eo nça prorerida 3 !ti de rCI e
reiro de 1811' • l!O de oovembro ､ｾ＠ 1872 
roi pelo aator 'e ｲｱｵｾｮｬ･＠ requerida prisão 
lIu dr. Se erino. que se achava oa Cidade 
d. Pelolas. e mJndou-se e\pedir precalo
ria para e se 610. 

Jj ,ê, pois, o publiro que é inleiramen
le ralso Iudo o 'Iue a respeilo des e ｰｲｯｾ･ｳﾭ
so ｏｾ＠ dr •. Se'(" ioo e Affonso têm escnplo 
8 iuformado. E' ｶ･ｲ､ｾ､･＠ que, lendo sido 
preso o dr. ｓｾＬ･ｲｩｮｯ＠ pelo del.egado do po
licia desh! lermo, em cumprunenlo ､･ｾ＠ a 
senlença, roi·lbe eoocellida habeal-corpu,s, 
por ser ｉｉｾｧ｡ｬ＠ essa prisno. vislo que nuo 
era aquelle o juizo compeleote para aqucl, 
I. execução, e sim o juiz Illunicipal; nada 
ijllporla ao caso de !er a nova lei da re
rorlla judicial concedido pril ilegio lIe ,rdro 
aOI juius de direilo rue mo no crimes 
communs, porflue não se trata de proce 50 
criminal, que .6 tenha de iostaurar ou e 
estej'. inslaurando coolra o dr. elerillo; 
110 lJue se In: .. é lIe uma execuçào de 
selltença. que passou eUl julgado anlps lia 
nova lei da rerorma judiciaria, para cnj.1 
･ｸ･｣ｵｾｯ＠ ｾＶ＠ é competeole o juizado muui
cipal desle lermo. 

Já lê o publico que o dr. everino Al-
Ies de ｃ｡ｲｶ｡ｬｨｾ＠ e seu apaoiguodo tlr. Ar
fou o Guimarães JUDior meotiram escando· 
lusamente eln ludo o que escre'eram a 
respeito de e proce o. Daremo em ar
tigu especial a razão pela qual o dI'. ｓｾｶ･ﾭ
rIDo Alves de Carvalho declarou guerra 
de ･ｾｴ･ｲｭｩｮｩｯ＠ ao dr. João de Can'alho 
Moura.- Henrique de Avi/a. 11 

Agora acabou-se a tal eDleuça recla, 
dando eu 1:5008 para as de pezas, por
que nno obtil e perdrlO do munarcha, "oi 
rúram lDullos empenhos do tal anllnho 
para o barão da Laguna, Bandeira & Ir
lI,ão. que rho"eram conlra mim; para i o 
manllou o lal aOlinho a cópia de uma 
CdrlJ. as 101 como já linham fello o eu 
adlogauo e o c crÍlào Leooardo, a'lgoei 
a tal carta, sem ler pedido nada a elle, 
ma im porque um meu amigo o em"e
ohou muilo cumigo. e crelendo-mo carla 
em que me peltia que ,olla e, que nada 
IllU nconlocia, o a im quo vim, logo o lal 

nutloho ｲ･ｱｵｾｲ･ｵ＠ man'latlo de pri'iío: fOI 
um laço que me armaram para cu cuhir, 
como e fo o ーｾ＠ mnho Paclencia; Já a 
ju liça e o dll cito nada senem para nilda, 
e rUI a vicllm" ria o' peculação de UOl (,0111-
do. que tapuu lIul aro com o meu dinheiro, 
porque é mUlln polJre'lnho. e aind,l em ci, 
ma oegou pag ,r a cu t Ile um proce,so, 
em que 1mb, 'Ido coudcmoallo. Tudo i lo 
ｾ＠ "reei o que u publico alba para razer 
ｊｾｉｚｕ＠ ,1.1 IlIju Ilr,l do Icclo JUIz o cle 11m 

Jnlluho. e tU'1I i to duu por acabado llldo 
gr ça ao mou uinhei, o. 

E. M . IJ. 

Uc lorro, 31 de Janeiro Ile 18H. 

100 Diana do lho ) 

Sr. Iledactor. 

Oplnliio "ftCIIIU'IIIt'aule 

lios de ｾｪｯ＠ que v .. , dê pu ｾｬｩ｣ｩ､｟｡､ｯ＠ ao que 
ahi '6 diz, par" complela confusao do cor
respundenle. 

'r. re,lactor, a I'erllade elll lodo o caso. 
porque a meutira dita.em qualquer parle é 
cmlJre meolll·a. e mUito depõe coutra oca· 

ractH de quem usa della . 
Eis o que cliz o corrcspondenlo: 
« Não se reuuiu ainda a Hssembléa plO

villcidl. já por eslarem ausentes em razão 
da epidemia algun. dos membros dessa cor
poração, já por lerem pc 'oas de suas ra
mílias sidu ｡ｦｦｾ｣ｴ｡､｡ｳ＠ dll mal! 

(/lespoodão a istu o srs. depu lados. ) 
« Espera-se lodavia que até o dia t5 se 

reuna numero legal para conleçar a sessão.» 
E ainda, sr. redactor, diz o correspon

deole que o sr. Colrim não era esperado; 
mas logo ｱｵｾ＠ se soube que vinha chegando, 
alguns amigos o rorão receber a bordo, com 
mu ica no trapiche, foguetes, etc., e. que o 
sr. Colrim fuj muito procurado e vlsllado 
por seus numerosos amigos . 

E' assim, sr, rodaclor, q 'Ie se põe a per
der qualquer causa. us ,ndo lia me.oUra. 

Queira, sr. re.laclor, dar ｰｵ｢ｬｩ｣ｬ ｾｬ｡､･＠ a 
estas linhas qUlllllUitO gralo lhe ficara o seu 

Epaminondas. 

A.o bcróc Oliveira. 

Ou as glorias do poder, ou o silencio do 
tumulo ! 

Nflo foi assim que disse ｎｾｰｯｬ･￣ｮ＠ ? 
Pois eotão, dir-se-ha agora, com toda 

a imruollestia -ou ludo ou nada! 
Qnerer fazer, ou veucer uma eleição 

em gente, é o mesmo que meter a Sé lia 
lIJuericordia I 

Desejarem occupar as maiores posiçOe , 
sendo trJmpolma., é serem muilo prelcn
cio os e offenderelD 80S mais com eme
Ihanle loueura. 

Os echos da consciencia. 

A. quem tocar. 

Menlir ao publico, é demasiada ao
,Iaria. 

O liolanle foi o pendica, e o pendica foi 
o vCtlanle lI! 

Quanlo 80S mais, n que votá rão, e 7 
que não \otarão, por lelem rhegddo de
pois, nflo aceilál ão c S3 e.dl'uxula c irriso
I ia pcndieada . 

E a pendlcuda fui pOl'tlue o trumpllO a
hio ￡ｾ＠ .vessas; e alé na sorte houve pell
dicada I1 

FICOU espavori,lo .... Mais larde. foi ,'is, 
lo o derrotado. lamentandu ma desventura, 
na venda em fi cnte, enlre as pipas da 
cachdca. 

Quérer um só represonlar por todos é ser 
mUllo plelenclO o. 

E o autor de tal ･ｴ｡ｬｬｾｬｬ｣｡＠ ｉｉｾｏ＠ luve pejo 
de cOOlllleller ｣ｾｬ｡＠ ver[l,onhel ra li 

- Q U6 tu r,li til, I'cullica 'I 

- Jui/o. ollhor. 
• ada mais. 

1 voz da l'm/ade. 

Ao /wwlico rcsponderemo delloi do 
IIIl1lyoanle .•... 

{J (urtado!' de carla . 

ｯｾ＠ 11 o dia 27 do ｳ｣ｴｯｬｬｬｾｲｯ＠ do I 73, 
dJta m qu rlll prorellfl,1 I'nlcuça, alõ (j de 
Jaowo 110 11l74, lIo1a OI quo r r oeu a 
qllanli ,311111.1 U;'IO linha IlilgO nom a lypo
ｾｲ＠ )lllla, nem o tabeliãc o 1I m á c"laçao 

!! I! ' 

todas as despezas e cu tas do processo, Il
cando a outra parte livre completameute de 
tudo. 

Ora esla telldo já dado ｾＰＸＰＰＰ＠ ao tdbel-
IIfto, deVia por cou eguinte recebei-os, ｉＡｓｾｏ＠
como ficava livre IIH ludo e a oulra ｾ･＠ O!ifI
gava a pagar lodas as custas e mais des· 

peza I ' 
ｾｨｳ＠ o que rez o .ho mem ｴｲ｡ｭ｢ｾ＠ ho: In-

cluio os iO mil réiS, quando rOI ｰ｡ｾ｡ｲ＠ o 
labellião dando,lhe apenas 100;tp réiS, e 
disse,lhe' - os a008000 réis paga-os fulJ
no ! . I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Esla foi uma das ･ｳｰ･ｲｬ･ｺｾｳＬ＠ e oull as 
･ｾｩ＠ lem nesse dinheiro recellido. 

RECIBO, 

• Oeclaro que I'erebi do r. Eslelão Ma
ooel Brocardo e enlreguei ao Sr. José Del
Uuo lIos aulos a quantia de um cooto e qui
nhenlos mil réis, allm de se perdoarem um 
ao outro, os crimes de inJlIl ias impressas 
porque Cerão ambos corulemnados, por sen
tellcas lI.das pelo dr. juiz de direito desta 
coniarra, ficaodo oSr. José Oelfino do San
tos obrigado a pagar a cuslas e despesas dos 
processos. E por ser lerdade firmo o pre
senle. -Deslerro, em !i Je Janeiro de 187i, 
(Eslá uma estJmpilha de 208 rs. inulllisa
da).- Manoel f'r ,.: co Pereira Netto.
Como ｴ･ｳｴ･ｭｵｬｊｾＧｱ＠ José Frc.llcisco ｐ｡｣ｨ･ｾ＠

CO.- Como le lemunh.l, declaro que vi o 
Sr. Netlo receber a quanlia de 1 :5008000 
rs . . e oUli u mesmo Sr. Nello afiançar que 
linba entregue a dila quanlia ao Sr. José 
Delllno dos Santos, o qual se obrigava ao pa
gamento das custas e mais despesas ､ｯｾ＠ pro
ceuos.- Desterro, li de Jaoeiro de 1,,](.
ａｬ･［ｊ［｡ｮ､ｾ･＠ Augu.!lo Ignacio da Silveira. -
Como testlllllulJha Ed. alies. - Como te -
lemunha do que fica dilO acima - Bento 
Gonçalves Amaro. ) 

JIlOFlI'lA. 

APPELLO. 

In roca,se o distincto cavalheirismo do r. 
José Delfioo, para (por philantropia) puhli
car a conta das despezas e cuslas, em que 
foi despeudida a quantia de t :5008 réi qU9 
para esse Ilm lhe foi enlregue pelo Sr. la -
1I0el F. P. ello, de parle do Sr. ｅｳｴ･ｶｾｯ＠
Manoel Brocartlo. 

NilO se lhe pediria e ta grafO, ou antes, 
guardar-se-hia perpeluo si/ellcio. e o Con
servador oão ｬￍ｜･ｾｳ･＠ urbi eloTbi lIecanlado 
em prosa o acto cavalheiroso do perdfto dado 
ao Sr. ｅｳｬ･ｶｾｯＬ＠ sem rallar 00 concedido por 
esle ao r. Jo é Oelfioo, occultantlo-u, sem 
duvida, por coovenicncia ｰｲｯｰｲｩｾＮ＠

ti u revolr. 

ANNUNCIOS. 

Dedal'afõe • 

Antollio Jo,ó do ouza uno e João 
Frauci5co Regi. JUUIOI rJzem publico, que 
lormárl\o uma ociedado commerel.ti para 
lIegocialom em f"zenda ou oulro quallluOr 
artigo, 01> a firma de Ul E ç COlll'. 

110 lerro, 1" de brço de t 7.>. 

o obni"o o. Ignado parlicipa ao' ,eus 
anugo e rregm'zes, que ua firma colra 
uc ·ta ti, t em ｬｩｱｵｬ､ｊｾ￠ｯＬ＠ e roga ao. 'eu 
devedore a oonJade lIe virem aldar ｵ｡ｾ＠
con la . 

ne lerro, 12 de Inrco rle 1 iti. 

II IllonlO ｊＨＩｓｾ＠ d 'ollza Vuncs. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00002
	00003
	00004

