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A ESTRELLA DO AMAZONAS pul.lica-so duas jezes por semana, e para ella subscreve-se na sua Typographia na rua'
mento do l.« n.' de cada trimestre. As folhas avulsas custarão 120 réis. Os assignantes terão 20 linhas grátis.
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Cidade de Manáos na Typocrapiíia de Francisco Jozií da Silva Ramos, Rua ~ Palma caza h>6. 1858.
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EXPCÜIE: TE DO DIA 18 DE MAIO DE 1858.

Oílicio — Ao Dr. Chefe de Policia. Accu-
sando a recepção do seo officio n. 193 de 15 do cor-
rente, tenho a declarar-lhe que vou sollicitar do
Governo Imperial as providencias por V. S. pe-
didas visto não haver verba para as despezas, que
as mesmas exigem.

Dito— Ao mesmo. Tendo-me representado o
Director interino das Obras Publicas, que os pre-5íos empregados nas obras*ã seu cargo se apresen-
tão alü depois das-10 e as vezes as 11 horas da
manhã, sirva-se V. S. de providenciar^ afim de queòs dites prezos se achem no lugar do serviço ás
horas, em que regularmente da~se começo aos tra-
balhos

Dito— Ao Commandante Superior. Sirva-se
y. S. de informar se ua organisação do Conselho
deRemão da Guarda Nacional da Parochia da
capital furão observadas as disposições do artigo
3.° do Decreto n. M80 de 12 de Maio de 1853.

Dho — Ao Major Maxímianno de Paula Ri
beiro. Accusando a recepção do seu oílicio de ho-
Je> em que me communica haver nesta data entra-
«o no gozo da licença, que lhe concedi no dia 14
Jo corrente, e pergunta quem o deve substituir no.
Com toando Superior, de que se acha encarregado,
tenho a declarar-lhe que deve passar o dito com
mando ao Maior Raymundo Egidio da Costa Bar-

Dito —Ao Commandante das armas. Em sd-
«ítamento ao meu officio de 7 do corrente n. 86
pnsmittò a V. 8. por copia um oílicio reservado
m Juiz de Paz da Freguezia de S. Gabriel, ten-

|ente 
ao procedimento do capitão Mathias Vieira

^Agmár, durante o tempo que commandou aquel-Ieiorte, afim de lhe dar o conveniente destino.
. n lt0 — Jo Juiz ãe Paz Presidente da Junta
e Wificàçilo da capital, Determino a Vmc.e I

que remetia, como' ja o deveria ter feito, ao Oonse-
lho de Revizão da Guarda Nacional do Município
da capital a relação, de que tracta o 5j 2.° da artigo
IO do Decreto n| II DO de 12 de Março de 1853.

Dito— A Administração da Fazenda Provincia.*
Mande Vmc. pagar pela competente verba o pe-
dido junto de diárias dos prezos pobres da cadeia
publica desta cidade na importância de quinze mil
seiscentes e oitenta reis, correspondente aos dias 2
a 9 do corrente mez.

Cdmmuniòou-sè ad Dr. Chefe de Policia.
Dito — A' mesma. Mande Vmc. pagar a fo*

lha junta, na importância de nove mil e seiscentos
reis, efue venceó o patrão das canoas? da-Qlaríá Pro-
vincial durante a quinzena de I.° a 15 doÊorren-
.te.. >; ". 

^'.7.
Communicou-se ao Director dks Obras

blicas.
Dito — A' mesma. Mande Vmc. jtagaf a

lha junta ria importância de setenta e oito * mil
quinhentos e quarenía-reis, de ferias vencidas pe-
los operários empregados no concerto da ponte dtf
Espirito Santo, durante a primeira quinzena dd
corrente mez. .

Communicou-se ao Director das Obras Pu-
blicas,

Dito—0 mesnfla. Mande Vmc, pagar á vis-
(a da folha junta, a quantia de trinta e quatro mií
e nove centos reis, de ferias dos operários, em pre-
gados na obra do Cemitério de S. Jogé durante at
primeira quinzena do corrente níez. ^

Communicóu-se ao Director das Obrasr Pu-
bücas. , -

Dito— A1 mcênía. Mande Vmc. pagar 6 pe-
dido junto na importância de quinze mil seiscen-i
tos e oitenta reis de rações para os prezos pobre*'
da cadeia publica djesta cidade correspondentes aoâ
dias 9 a 16 decorrente.

Communicou-se ao Dr. Chefe de Policia.
1 Dito — A} mesma. Mande Vmc. pagar vpelá

competente verba a folha junta ria importância de
setenta e nove mil quinhentos e o item t a reis dê
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iornaes vencidos por alguns alncanos livres, que
estiverão ao serviço da caza dos Educandos artih-
ces de 23 de Março ultimo a 15 do corrente mez.

Communicou-se ao Director Interino da Ca-
ea dos Educandos. ,

Dito—Ao SuMelegado âa capital. Determino
a Vmc. que remetia como já o devera ter feito, ao
Conselho de Revizão da Guarda Nacional do mu-
íiicipio da capital, a relação de que tracta oj 4.°
do artigo 10 do Decreto n. 1130 de 12 de Março

4*

j

Wè 1SÕ8. — »^a 19 • —
Officio — A1 Thesouraria de Fazenda. ¦ Sir-

va-se V. S. de mandar pagar a inclusa feria na
importância de duzentos e quarenta e seis mil ire-
zentos1 oitenta reis, que vencerão os operários em •

pregados nas obras do Quartel militar desta cida-
de/na primeira quinzena deste mez.

Communicou-se ao Major Encarregado da

Dia 19 de Maio. .
Secretaria do Governo,

fício — Ao Br. Chefe de Policia. S. Esc.
o Sr. Presidente ela Provincia manda eommuni-
car a V. 8. que pela leitura de seo oííicio n. 194
de hontem, ficou inteirado do sinistro havido na
caldeira do vapor Tabatinga ao largar para Nauta
e ^oriòs intermédios na tarde de 15 do corrente,
e lamenta a morte do carvoeiro João Antônio oc-
corrida nessa occasiao.
. Dito— Ao Padre Romualdo Gonçalves de
Azevedo. Pela leitura de seo officio de 24 de Abril

ficou S. Fíxc. o Sr. Presidente da Provin-.Ultimo,
cia inteirado de haver Vmc. mandado apresentar-
se ao .Commmandante do Forte de 8. Gabriel o
sfldado de artilharia João Luçiano de Souza, que
sirvia de correio da correspondência official des-
sa Missão? o que lhe communico de ordem do mes-
mo Ex.mo Sr. *
^ Dito—, Ao Agente da Companhia. S. Exc.
t> Sr/Presidente M Provincia manda cominunicar
a Vmc. que pela leitura de seo officio n. 131 de
15"do corrente ficou inteirado do motivo lamenta-
Vel, por que deixou o vapor Tabatinga de sahir pa-
ra Nauta e portos intermédios ás boraí marcadas
¦desse dia, devendo «ahir no immediato as mesmas
horas.

Dito—A' Clementina José Pereira Guimarães.
§, Exc. o Sr. Presidente da Provincia manda ac-
€i!sar recebido o seo cfiicio de hontem, ficando in-
Seírado de haver Vmc. no dia 14 do corrente, pres
tado juramento e entrado no exercício do cargo de
Fiscal interino da Administração de Fazenda Pro-
vincial, para o qual fui nomeado por Portaria da
Presidência de 8 deste mez.

Oito- — A' Joaõ Jníonlo Pará, Presidente in
íerinodo Conselho de Revisão., De ordem do Ex.mo
Presidente da Provincia accuso a recepção do £eu
officio de 16 do corrente, communicando haver nes-

se dia dado começo as sessões do Conselho de Re-
visão da Guarda Nacional do municipio desta ca-
pitai, que Vmc. prezide no impedimento doca

pitão Clernentino dose Pereira Guimarães; do qU{
ficou S. Ex.a inteirado.

Oito — Ao mesmo. S. Exc. o br. r^residen
te da Província manda aceusar a recepção do se<
officio de 10 do corrente, e communicar-lhe err
resposta, que nesta data forão expedidas as conve
nientes ordens ao Juiz de Paz desta Parochia e a<
Subdelegado do Dcstricto, para fazerem a remess;
dá relaçfio, de que tracta os §§ 2.° e 4 ° do aríigi
20 (io Decretou. I 130 de 12 de Março de 1859.

Oito— Ao Director interino das obras Publicai
O Ex.mo Presidente da Provincia manda aceusa
a recepção do officio de V-- Si n- 122 de hontem

partic'pando haver dado principio a mudança do

papeis, e mais objectos pertencentes ã essa Repar
tição, para o mirante do sobrado de Alexandria
Magno Taveira Pno Brasil, como tinha V. S. si
do autorisado por S. Exc, que de tudo ficou intei
rado.

m® U mmk
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Ainda bem nao tinha a policia averiguado a infeliz edesai
íròza sorte do cidadão Joaquim em uma das margens de Manai
de que Irada mos em hum dos nossos números antecedentes,
corria a noticia de um assassinato perpetrado por uma mu!h<
casada na pessoa do seu marido e de uma sua filha, por t<
Ios encontrado em adultério incestuoso.

Esta noticia de um crime por uma causa tão repugnai
te á natureza occupava a attençâo de todos, e chegando ao c<
nhecimento da policia é logo chamada a indicadaauthora de
to crime, e perguntada por seu marido e filhas respondeo qi
existiãócm seu sitio; é ella com tudo posta em custodia a
que sejão apresentados á authoridade policial aquelles que
dizião mortos; e com eííeito \èm esão reconhecidos os propric
o Sr. Bernardo Garcia e'suas (ilhas, depois de cuja averigu
cão é posta em li herdado sua mulher, victima da calumnia
da mentira que tanto dezar trazia á sua familia.

He para se dezejar que fosso descoberto o author dei
calumnia, e que soílVesso a pena que a lei marca aoscalui
niadores, visto que el!e e Iodos os aulhores das noticias e)
geradas não tem outro norte senão desacreditar aleivosame
te o Governo Provincial, e denegrir o bem merecido conce
de que gozão os pacíficos habitantes desta Província.

I O (lia 23 de Julho cadente memorável nos 6
tos do nosso Império pelo anniversario da maioria
de de S. Majestade Imperial o Sr. D. Pedro b

gundo tornou-se para a capital do Amazonas, n
ma epocha, que lembrada em todos, os annos p*
posteridade ètérnísará a memória do Ex.m0 ^rDr. Francisco José Furtado Presidente dei
Provincia, pela imposição da primeira Pedra
Igreja Matriz.

Ao dispontara aurora des&e memorando dia o se
da marcial nyüzica, os repíques dos sinos, e os
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gos do ar despertarão os habitantes de Manáos an-
inundando-lhes a solemnidade do acto, á que se hia
proceder no centro dá capital no lugar da antiga
Olaria, onde tremulava desde a véspera o Estan-
darte Nacional,, e outras bandeiras, para indicar a
sua authenticidade.

Pelas sete horas da manhã estando presente o
JÈXrmò Sr. Presidente, authoridades, empregados
públicos, e hum numeroso concurso solemnizou o
acto o Reverendo vigário Geral com as formalida-
des prescriptas no eeremonial, e ao lançar a pri*
meira pedra foi lido pelo III.mo Sr. Secretario da
Presidência o auto desta ceremonia, (pie abaixo
transcrevemos, finda a qual o Reverendo vig?.rio
Geral rezou a Missa de N. S. da Conceição, íi eu-
ja invocação he dedicada a Igreja.

Louvores^mil sejãq dados ao Ex.mo Sr. Dr.
Francisco José Furtado, por ter-lhe cabido a glo-
ria de começar a obra da nossa Matriz. S. Éxc.
tem abrangido no curto espaço da sua administra-
ção nesta Provincia os trez pontos mais essenciaes
da vida do homem.

Reconhecendo a necessidade da educação do
povo, cujos destinos estaõ dignamente confiados aos
seus cuidados, apressou-se em inaugurar a caza dos
educundos em 25 de Maio do corrente anno: con-
penetrado de verdadeiros sentimentos da Religião
que forma o coração do homem, e lhe alimenta o
espirito elevando-o ao seu creador para alcançar
forcas no desempenho das funções dos differentes
estados, de que se compõem a sociedade, começa
hum Templo, que virá a ser sem duvida o decoro
e o ornato desta capital; e naõ se esquecendo do
nosso fim ultimo, mandou construir hum cemitério,
lugar onde toda a pompa e vaidade desaparece so-
brevivemlo apenas a memória das virtudes com queo cidadão desempenhou os deveres para com o seo
creador e para com o próximo.

Era certamente vergonhoso, que huma Capital
qual a do Amazonas, cujo nome tão decantado e
grande, ouvido em todos os cantos do mundo, mo
ve a curiosidade do viajante, naõ tivesse huma ca-
za de educação para a mocidadç desvalida, hum
templo correspondente á sua cathegoria, e hum ce-
nuterío, onde se-upultassem os cadáveres; porémem fim chegou a epocha de vermos a caza dos edu-
candos com alumnos; o cemitério ja meio feito, e
principiada a obra da Matriz e teriamo-nos pormuitos felizes seS. Ex.a que se mostra tão desveJla-
do pelo desenvolvimento material e moral da nossa
•* rovàjcia se demorasse no seo regimen para conso-
¦Itflar o estabelecimento de educação e concluir a o-
tua que ultimamente encetou.

DO AMAZONAS. * .

Auto da imposição da pri-
meira pedra, que se fiade lan-
çar para a edificação da nova
Jgreja Matriz da Cidade de
Manáos. Capital da Provin-

ciado Amazonas.

Anno do nascimento efe Nosso Senhor JesusChristo de mil oito centos e cincoenta e oito, trige-simo sexto da Independência e do Império, e deci-mo oitavo do reinado do Senhor DOM PEDROSEG ü N DO Imperador Constitucional e DefensorPerpetuo do Império do Brazil, aos vinte e três domez de Julho, em que a Igreja commemóra Sancto
Apollinano, Bispo Martyr, e anniversariod'AcIa-
mação do mesmo Augusto Senhor, sendo presidentedesta Proviuoia o Jilustríssimo e Excellentissimo
Senhor Doutor Francisco José Furtado, official daordem da Roza, e Juiz de Direito do commercio
da Cidade de São Luiz, capital da Provincia doMaranhão, ás sete horas da manha, no logar d'an~tiga Olaria na rua Brasileira, entre as travessas daOlaria e do Equador, designado pelo mesmo Ex-
cellentissimo senhor, para o edifício da referida
Matriz; achando-se presentes o dito Excellentissi-
mo senhor, o Reverendo Vigário Geral e vice-Pre-
sidente da Provincia conego Joaquim Gonçalves
de Azevedo, o commandante das Armas coronel
José Vicente de Amorim Bezerra; o chefe de poli-cia Doutor Caetano Estellita Cavalcante Pessoa, o
Inspector da Thesouraria de Fazenda capitão Al-
varo Botelho da Cunha, o Director Interino da»
obras Publicas Tenente Coronel Joaõ Wiikens de
Mattos; o Reverendo vigário collado da Parochia
Joaõ Antônio da Silva, o Presidente da câmara
Municipal capitão Antônio Lopes Braga, e demais
cidadãos abaixo assignados, e depois de celebradas
as ceremonias religiosas decretadas pela Sanctá
Igreja Catholica Apostólica Romana para a bençaõ
e imposição da primeira pedra de novas Igrejas
foi collocada pelos Excellentissimos Senhores Pip-
sidente e vigário Geral acima mencionados no cen-
tro da parede da capella mor uma pedra quadrau-
guiar cora uma cavidade, na qual se deposita uih co<
fre de madeira contendo além deste auto, duas moe-
das, uma de ouro e outra de prata, sendo a primeirado pezo de quatro oitavas e do valor de deseseismil
reis, cunhada no anno de mil oito centos equarentae
sete, tendo deum lado a Efígie de Sua Magestade o
Imperador o Senhor DOM PEDRO SEGUN-
DO com a inscripção seguinte — PETRÜS II
IX O. C. IMP. ET PERP. BRAZ. DEF.— e no
verso as Armas Imperiaes coma inscripção se-
guinte —INHOCSlüNO VÍNCES--; ea de
prata, do valor de dous mil reis, cunhada no anna
de mil oito centos e cincoenta e sete, tendo de um
lado o algarismo do seu valor com a mesma inscrip-
ção da moeda de ouro e no verso as Armas Impe-
riaes com a seguinte inscripção —IN HOC SI-
GÍSOVINCES.—

E para constar faz-se este auto, que depois
de lido é assignado pelo referido Excellentissimo
Senhor Presidente, pelas demais pessoas acima
meaciomulas, e por mim Doutor Carlos Fernando



ESTRELLA 1*0 AMAZONAS.

_ iM:rtT. iii i"i—ii ¦'"¦"I '' 
^"*"'—^ " "' •

Ribeiro, Secretario do Governo, que subscrevi
iuotuu, oc üWtòíÍÃ 

P — O conego Joaquim— Francisco José _ uitaüo, i . y ^Ul,/U,^;íi i
- Gonçalves de Azevedo, O corone José Vicente de

Amorim Bezerra, Caetano Fs<e lhto O a va cante

Pessoa, Álvaro Boteco da Cunha 
^«^

de Mattos, Antônio Lopes braga João 
^™ 

°

Silva, João Ignacio Rodrigues do Carmo, le.lu

licoftq Feguerstein, mW$*tèf!-%&J£
Barros Carlos de Moraes Camizao, Glementino

S Pereira Guimarães, João do Rego Dantas, Ma-

&*Almeida Cutinha de. AbreU )a,,,el Fe-

rín ino raveira-rfcio uífl3"5»^ %^;»~v, ..
Alexandrino/Magno Taveira Páo Brazil, Haymun

ÉÜl Ferreira de Alcântara, Vicente Alves da

lívaJosé Aiibur Pinto Ribdro Manoel da bil-

a Ramos,Bosveníura Ferrejra «a bdva Coimbra,
:-Porfirio Cândido Ribeiro, Antônio Luiz Coelho,
. WManoelde Souza -Coelho Jerom.no; Rodn-

|ües do Carmo, Padre Antônio levares L.0rnel-

|" José Honoratode Mattos Guerreiro, Matheus
íírbosade Amorim, Luiz Antony, Pedro Gonçal
Msd>- Assis, Thomaz Luiz Sympson, Jesuino de

fexa Mendonça, Deifuio José Ferreira Antônio
- %M Ie Veí'o«'sa, Bernardo Joaquim batalha, tien-
^ Barbosa de Amorim, Joaquim Fabricio de

iKltcs, Marianno Hesketh, Paulino de Almeida
* J' 

O vapor Marajó, procedente do Pará e por-
;|sá intermédios entrou as 2 horas da manhã de ho-

S trouxe-nos noticias da Corte e de varias Pro-
¦ v/incias, as quaes gozaõ de tranqüilidade: nos nu-

> meros seguintes, iremos transcrevendo o que en-
•centrarmos aos jornaes de mais interesse.. . ,

A' FEDIDO

Exultai de satisfação, e prazer, ó Amazoni-
enses de tente* fi vossa frente hum Presidente sa-
bio e religioso que conheceu, e vai executar huma
das' maiores necessidades desta Provinha; gravai o
„ome JUustre do Ex.m0 Sr. Dr. b rançisco José
Furtado em lâminas de fenissimo ouro, dando-lhe
o alto título de edificador da primeira pedra da
nossa Igreja, que nos deve servir de Matriz: De-
poetai Im suas protectoras mãos a vossa confiança
evereis a grande obra, por elle principiada com
tanta gloria, que naõ hade ser abandonada: Elle
empenhará o seu mérito, evalimetito pela sua de-
vida execução; Uni-vos, gratos Amazonienses,evin-
de render as devidas graças ao Herõe que veio fa-
zer reviver o Altar, que a" oito annos desaparece»
de nossas vistas, pelo acaso de hum incêndio, uni
as vossas forças aos seus desejos, coadjuvando-o com
o quanto permittir vossos meios, e allendei que es-
ta obra héhuma herança que passara a vossos filhos,
e netos; que he a caso de Deos onde Ihedeveis di-
rio-ir vfssas orações, como fieis, e verdadeiros La-
tholicos: Aconstancia, eo amor de qne lordes possui-
dos, vencerá todas as difficuldades, e vossa mao U-
beral o cprisigüirf

Manáos 26 de Julho de 1858.

Hum Amigo da Religião.
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A Câmara Mupidpai ua " cidade' de Manáos'
Capital da Provincia do Amazonas, fass sab^r á to
fdos os habitantes de seo Município, que, S. Exe.
o Sr. Presidente da Provincia, por Portaria de 1 i
do corrente, resolveo,era cumprimento do Avizo do
jViinisteno da Fasenda de 10 de Junho ultimo,

'^arcàròdia l.°de Janeiro de 1859 para principiar
è praso de dez mezes, marcado na Lei para o des-
coko mensal de dez p/ 6% no valor das notas de
gOifOOOreis amarellasde destampa, que s'estaô
^^btótuíndo. E para que chegue ao conhecimento
-<íè iodos, mandou passar o presente, que será pu-
bacatíopela imprensa, e afixado nos lugares mais
públicos.

Paço da Câmara Municipal de Manáos 27 de
to de 1858. .

Pedro de Castro Brandão.
í Presidente 'interino. #

Ratmundo Luiz da Silva e Azeredo,"Secretario.

.... . .j

O abaixo assignado previne ás pessoas, aquém
for oferecida a vencia da fazenda de gado perten-
cerne aòcazul do Sr. Manoel Joaquim da Costa
Oliveira, que o dito cazal lhe he devedor da quantia
de 1:230$4I5, e juros correspondentes na importai
cia de l-l'6#lí, vencidos desde 20 de Novembro
de 1857, até o presente, a cujo pagamento se acha
hypothecada a dita fazenda por escriptura existen*
te em seo poder. Manáos 27 de Julho da l8oo.

Leonardo Ferreira Marques..

^OREIUA & LOPES convida pela pã
meira vez a todos os devedores que ainda naj

pagarão seus débitos a virem satisfaze-los atine
fim do mez próximo futuro por assim se torna
indi8penavsel. t • -Q

Manáos 2 de Julho de l»í>»

tai^—o——¦«¦a.—.i. wi »JT»B—<^^^MWMJM"^^ ¦

Typ. De Francisco José §\ Silva Ramos-1S5S.
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