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PnbRcn-so ás Terças c Sabbados,
na typogruphifl de J. J. Lopes, onde s,;
recebem assigiialurus por 1 anno, e 6
mezes, pag«s adiantado. O.s aiiniincios
propriamente dos Srs. aijsignanies pugab AO reis por linha, quaesquer oulias publicações seròõ feitas por ajuste.
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prezo-me de dizer que. no curto prazo João Baplista de TijucasG nade man- primeira parteiLestas obras ao Major
de minha administração, empreguei dei entregar por oflicio n. 210 de Hi (FEngeulieiros Sebastião de Souza o.
todos os meios possíveis para ver de Setembro ultimo 150^000 reis para Mello, e da segunda a uma eonunissão
concluídas líâo só as obras encetadas ter a me-un.i ápplicação. Por ollicio de de cidadãos coilSpictios da Cidade de.
~2'2{) mau- Lages, composta dos Tenentes Goronepor mou antecessor, como «miras que 28 de Seiembro dito sob n.
forão depois por mim autbrisndas. As- dei entregar á Câmara Municipal de is Yidal d*01iveira liamos, como Presim que, éstflo concluídos <> julgados Lages a quantia de 1:000.000 pedida sidente e João da Silva Ribeiro Junior,
ein condições de serem acceitos os tra- por seu oificio de 12 de Agosto para a Thezoureiro, e dos Cidadãos Antonio
balhos, qué encontrei entre mãos nos construcção de um açude na ponte de Antunes de Lima, João Delfesda Cruz
diversos pontos da estrada que. de S. —Carahá—, e por oflicio do 1.° d.e e Luciano da Silva Furtado como
José segue atô a Freguezia dé Tliere- Outubro soh n. 2.'3-L autorizei o Dele- membros.
IlKr.ATOlUO
sopolis. e em andamento os que man- gado de Policia do Termo de Itajahy
Ao diio Engenheiro mandei dar nadei fazer (Leste ponto até o lugar de- a mandar proceder aos concertos nc- ra as (íòApéziis de taes concertos a
VlftHMii:3.'
KXM.
PKI.O
nóuíinndo—Rancho Queimado—. Des- .cessarkis na respectiva Cadèa alé ;i q uai iti ii de lõ:00O.S(.)00 pagos em Ires
APRESENTADO
tes uliimus melhoramentos forão en- importância de 72,^460 reis em que fo- prestações ignae.s de 5 contos cada
SIDKNTK DA PROVÍNCIA I1K SANTA CAJOASil.
uma: a i ' uo começo das obras, a 2.'
CORÜNia
carregados, procedendo os devidos rão orçados.
TIIAltlNA 0 EXM.
¦
aunutioios, os cidadãos Eduardo José
De todas estas despezas ainda, não uo meio e a ultima no fim.
QUIM XAVIKU NEVES AO 2,° VICK-PHI-:'
¦ sidentií o sh. mt. man<m:i, nò nas- de Souza, e (Taquejles os cidadãos prestarão as devidas contas os responIgual quantia, á commissão encarrePOII
Constância José da Silva Pessoa, na saveis, e nem tive sciencia de se haver gadii dos melhoramentos das estradas
CIMENTO IU FONSECA GAlVÀO,
ADMINISA
(Lesse Municipio*. sendo distribuída peOCCASlIO DE PA.f5SAR-t.ilE
parle comprelíéndida enlre ;i ponto d a dado começo ás obras.
—
—.\Iathias;
W.
e
NOVEMBRO
2'2
cxplioariíes,
EM
o
algumas
la forma .seguinte: 3:000íi000 para reMESMA
Praia
Comprida
aqui
DA
Cabe
dar
Rio
TIIAÇÂO
dc im).
d"este até o de Forquilhas— Vicente que tenho por indispensáveis no senti- íparos da estrada dos Curitihanos ao
Ferreira dos Santos, e, a que segue do de justificar as razões (pie aetuárão Passo do Poiitnò; 2:000.1000 para a de
(Leste ponto até Theresopolis— com para a mudança da ponte do—Quebra Lages ao Passo dos Lageanos; e
(Continuação do n: 731 )
Eduardo José de Souza; tendo sido es- cabaços—para um outro ponto fóra. 10:000X000 para a da Cidade ao Rio
tas tres ultimas pontes contrastadas (Laquelle em que estivera, e se. preten- Cíiuoiiilias, incluindo-se n'osta 0:0008
OBRAS PUBLICAS
segundo as oondiçOes convencionadas dia de novo reconstruir, contra todas para diversas ponto* sólidas nos rios
Acha-se concluído o aterro do enes com o capitão do Imperial Corpo de as conveniências,quaesquer que fossem [Cachorros—Ilombas—Marombas—l' e
da rua do Principe, contractado com o Engenheiros 1). Eugênio Frederico os lados por onde estas se buscassem. 2* Ponte Alia e Ilha,como de tudo consPara resolver com perfeita sciencia ta o meu òíficio dirigido á Fazenda
empreiteiro Germano Autonio Maria de. Loásio Seilbitz, que de bom grado
Avclim, em Novembro de 1868, pola cedeo ao convite de meu antecessor, de causa as reclamações que á este res- Provineial em 28 de Setembro ultimo.
anda- prestando-se a tomar a direcção (Leste peito chegarão ao meu conhecimento
\.Ex.tão bem como eu. conhece
quantia de 4:OOOf5000 reis, e ém
mento os concertos, que também forão serviço sobre si, até que se apresentou por diversos modos, dirigi-me ao lu- que estes melhoramentos não podião
engenheiro nomeado para esta Pro- gar com o Engenheiro das obras pu- ser por mais tempo adiados, sem incorcontrastados com o mesmo empreiteivincia o Major Sebastião de Souza e blicas provinciaes Major Sebastião de rernios no risco de perder o comro pela quantia de 3:000,^000 reis.
concluídosos
Souza e Mollo. e das observações (jue mercio marchante (Laquelle ponto,
Mello
Estão definitivamente
Forão igualmente coiitractadas, sob fizemos ein um e outro dos pontos iu- ([lie principiava já a lançar as visconcertos mandados fa/.er nos preVlios
ns.
as mesmas condições, a construção dus dicados. concluímos por darmos prefe- tas para, outros mercados onde lhes ofprovinciaes da rua do Livramento
'por
24, 26 e 28, e íPeííes fiinceiònaiido, p-MiLe.s.do Riacho —•Matliias— entre o rencia ao (pie fica um pouco para baixo ferecesso ;n eoiumoilas estradas,
desde o 1.°do corrente inez, a Biblio- Passa Yhte e Cubatão. o do Riacho (Laquelle eni qúe estu,ya ultimamente uão verem nttendidos os seus constnnProvincial — Inspectoria Geral —Forquilhas—entre a Freguezia de construida a ponte, e mais próximo no tos clamores;'privando-nos assim dos
X teca
da Instrúcçáo Puhliea — e Fazenda de Santo Amaro do Çahatfíoo a Encru- mar, por oude corre ;i estrada, p rofte- inniensòs recursos que d'iilli nos vêm
Provincial. Com relação no prédio em zilhada, com o cidadão João Carlos recer condições njuito mais vantajosas, os quaes sú mais larde poderíamos en;é— não só a commodidade pública*, que, tão obier. m lis pòr preços muito maioque foi collocada esta ultima Reparti- Xavier; bem como a de—Maria Jo
se
nflo
na estrada que se destaca da de Lages il -s«'e modov evita o desvio (pn' dava res.
ção, julgo, em minha opinino,
ter guardado, nas alterações feitas, a . Com direcção á Laguna com José Anto- para ii* buscar o ponto da passagem,
Não basta somente traiamos de meaaginoi. tando assim um t extensão de lliorar esta importante via de commuconveniências necessárias para dar-lhe nio Duarte.
Assim também forão eontr-ietadas cerca 300 a 400 braças mais de eami- íiicação para serem profícuos os sumais amplas acommodações em Seus
com José Francisco Xavier pela quan- nho. coino lambem aos interesses da crificios abi empregados, convém não
compartimentos internos.
vantagem
ia de l;280 000 as pontes de —Qtie- Fazenda Provincial, que poupa a des- os abandonar, e
Todavia jà é uma grande
procurai' ps meios de
—(hjdaríç—
um
a
açudes,
necessáriaAndrade
e
de
teria
bra
Cabaços
o
não ps perder. Isto poróni. não será de
piwincin
peza,
que
para serviço, possuir
edificio próprio, aonde fiiuccione per- ra parle da Eslradaque, para o Norte, menle de fazer n-aquelle outro ponto fácil execução emqtiauto alguma meiminentemente algumas de suas lie- corn1 o littoral (Milre os Municípios de para garantir a solidez da obra. e evi- dida se uão der no sentido de crear-se
partições, porque assim estabelecidas, S. JoséeS. Miguel; al.1 das quaes tar o desharrancamento do rio. mor- conservadores, que, empregados éxmais facilidades pffèreçem ;'is exigen- acha-se já concluída, e em breve se mente em oceasião de cheias; circuins- clusivamente na vigilância da estrada,"
cias do publico, e á Loa ordem e regu- dará começo ás duas outras. A estas e laivias quu Min) se notão na localidade possão íioeudir iinme«liatarneule ao
laridade do serviço, fazendo igunlmen- ás primeiras obras acima especificadas preterida, por isso mesmo que sendo ponto que necessitar.iepuro.Este systete desapparecer outros embaraços e entre a cidade de S. José e Theresopo- mais próxima a desembocadura, torna- ma. com quanto seja ainda descótibé^
constantes lis, quy forão eontrac.tadas. ou autuo- se o terreno explanado, fazendo tam- cido ífosta Provincia.
prejuizos que acarretão as
poderá ser de
casas,
outras
veloeia
ijue
rizadas
as
bem
umas
applicaagoas
uieu
diininuão
de
antecessor,
mudanças
para
por
grandes vantagens liara, esta extensa
alem dê que a provincia passa a des- rão-se os 10:000 .000 reis votados no dade du sua correnteza, procurando a v ia de communicação, e d'o!le Li «H
.-'i;v forrar-se de uma de suas verbas de .orçamento geral do exerôicio passado; marcha natural.
oecupou um dos desti netos cidadãos,
um
de
obras
resta-me
tratar
auxilio
ás
Concluindo,
e
despeza.
para
geraes
provinque dirigio esta Provincia, o Doutor
estrade
é
falta
a
o
dc,
ciaes,
opinião,
(pie.
dos
reem
vêr
como
Y.
minha
mim,
Ex.
objeclo
Sendo, para
Ignacio da Cunha Galvão, sem ter popoderá
das o maior obstáculo a prosperidade gistros dos officios dirigidos á Fazen- maior transcendência para o futuro dido levar a effeito a sua idéa, por não
da Provincia, e estando destruídas, pe- da Provincial sob ns. 62. 208 - 230 de bemestar d'esia Provincia, qual o de permittir o seu máo estudo de sando
29 de Março, 9 e 29 de Setembro ul- procurar os meios de eommuniear que continuasse na administração.
las cheias e chuvas, as imperfeitas vi
tínhamos,
limos, para onde mandei passai' aquel- com fecilidade esta Capital ao seu
as de communicação que
Pela Repartição Geral alguns pelancei sobre ellas os meus primeiros la quantia, como consta do officio da único centro, o municipio de Lages. E quenos trabalhos também ãfio*szere
cuidados, apenas tomada a gerencia Presidência dirigido á Thesouraria e:ii nV/Ste propósito, utilisei-me do quantitativoconsignado na Lei vigente para
[Continua.)
dos negócios publicos, mas o estado dala de 22 de Marco soh n. 145.
não
P«)r pedido dos respectivos Vigários obras publicas, mandando que precedi
exíguo do Thezouro provincial,
me permittio fazer tanto quanto dese- e de accordo com as informações conti- das as devidas operações de credito,
-St»java, por isso limitei-me apenas ao das ein oííicios da Directoria Geral da fosse passada a quantia de 30:000. rs.
{¦ovem*» ila Provincia.
tpie encontrei, e já era por mim conhe- Fazenda, mandei entregar para serem da caixa ç\o exercício de 1868—1869
cido, podendo no entretanto garantir empregadas nas obras de concertos ma- para o do corrente, afim de ser appliEXPEDIENTE 1)0 DIA 22 Dü JANEIRO DE
a V. Ex., que empreguei todos os me- isurgeut.es as seguintes- quantias: á cada aos melhoramentos da estrada de
1870.
u» esforços, e os poucos meios ao meu Matriz de .T. /oaquim de Garopaha 63õ # Lages, a partir do rio Itajahy. passanalcance, para nesta parte prestar os reis. á de S. Miguel 950S000 reis e á de do pelo fampo do Figueiredo, ultimaActo,--O presidente da provineia,
Serviços que a Provincia tinha direito S. Pedro (FAlcantara 1:1.00X000 rèí... mente explorado, e <**os de outras
da
S.
encarregando
1 d*a<piüllo Municipio:
attendendo ao one lhe ceoa^jv^- !'•;•dc esperar dc mim como seu filho; o E iVàÂm lambem ao Juiz de Paz de
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O DESPERTADOR

obras publicas, convém que vmc. inforde dar por findo o contracto celebrado
me o estado em que se acham os trabacom o capellão da colônia Principe D.
lhos actualmente k cargo do engenheiPedro, Padre John Haheu.
Taulois.
Idêntico ao director da colônia ro Pedro Luiz
Dia 24.
Itajahy e Principe D
da
colonia
Ao
Itajahy.
Pedro.— Remetto á vmc. copia do a vi*
A' mesma, n. 33.- Remetto á v. s.,
Acro.— O presidente da provincia;
so
expedido pelo ministério d'agricultusciencia dessa repartição, copia do
para
de
288
u.
lei
autorisado pela
ra, commercio e obras publicas em daprovincial
aviso que me foi expedido pelo minis5 de Maio de 18-19, approva « manda í
coinhiereio o obras ta de 1-1 do corrente, a tim de que vmc.
dez terio d'agricultura,
se
os
execute
mez, re- dê prompta execução a tudo quanto 110
que provisoriamente
publicas, em 10 do corrente
artigos de posturas abaixo trauscriutos, sol
vendo o assumpto ex pendido pelo mesmo se acha recommendado.
da
municipal
camara
propostos pela
director da colonia Blumenau einolficio
cidade da Laguna.
Dia 25.
de IU de Dezembro ultimo, e «obre o
officio de 18
piai v.s. informou por
POSTURAS.
A' thesouraria de fazenda, n. 35. —
deste mesmo mez
Devolvo á v. s. o requerimento dos
A' mesma 11. 31.- Mande v. s. paArt. I." Todas as casas de negocio
deste municipio, bem como as fabricas gar, caso não houver inconveniente, cominerciantes Alves de Brito tfc Sane officiuas do qualquer natureza ou de- aos fornecedores Livramento Filho A tWnna, como pedelu em sua informanominação, ficam obrigadas á fecha- Vieira, Custai Richard, Josó Francis- ção de hoje sob 11. 33, para o processo
rem-se todos òl Domingos das 9 horas co d'Araujo, Claiidiua Bernardina d'0- de conferência.
A' mesma, n. 36.— De conformidade
li veira Horii e Maria Magdalena da Silda manhã em*diante
Art. 2.' Não são comprehendidasnas va, a importância a que cada um delles coma informação prestada por v.s.
disposições do artigo antecedente as tiver direito, de gêneros fornecidos á em seu ollicio do hoje sob n. 31, sobro
companhia de aprendizes a pretenção do cidadão José Francisco
pharmacias, padarias, boteis, bilhares, 1." divisão da
constantes das facturas Mafra, pode v. s. mandar pagar-lhe os
praças do mercado e suas casinhas marinheiros,
vencimentos a que tiver direito alé o
(quando haja), assim como a.s embar- juntas em duplicata.
A' directoria geral da fazenda pro- dia 12 de Dezembro findo, no qual deicações que atracarem ao cães para venvincial, n. 32.— Remetto á vmc, para xou o jxereic.io de promotor publico da
derem gêneros alimentícios.
Art. 3." Os sinos das respectivas os fins devidos, copiado officio datado comarca de S. .losé.
A' capitania do porto, n. 10.— Para
igrejas matrizes, por um signal espe- de 17 do corrente, do engenheiro I).
ciai, annuuciaráõ a hora marcada para Eugênio Frederico de Lossio Seilbtz, sciencia dessa repartição, e fazer publicoinmunicando ter o cidadão José Fran- eo pelos jornaes desta capital, remetto
o fechamento das referidas casas.
Art. 4.° Os contraventores das dis- cisco Xavier concluído a obra da ponte por copia á v. s. o edital pelo qual se
— do Andrade.
ahiinnciou a retirada da barca Pharol,
posições acima incorrerão na multa de denominada
Ao presidente da camara municipal que se achava collocada nos baixos de
3().S(Ji)0 rs. e no duplo uas reiucidencias, sendo, alem desta pena, obrigados da capital.— Respondendo ao seu offi- Bragança, na provincia do Pará, ficauDa capilal.
á fecharem itumediatamente as portas. cio datado de 17 do corrente, no qual do abi substituída pelo hiate Riachuelo.
Ao doutor juiz de direito da comarca
Art. õf O produeto liquido das mui- consulta se como presidente da camara
O doutor juiz municipal do term • da
tas reverterá em favor dá uiiiuicipali- municipal pôde suspender o guarda do de S. José. Antônio Augusto Ribeiro
capital.
os empregados- da secretaria d'Almeida.— Pelo oííicio de v. s. dataOs supplentes do juiz municipal do dade, sendo um terço para o denuucian- mercado e
da mesma camara quando faltarem ao dode 18 do corrente, fiquei seiente de
te, caso haja.
termo da capital pela sua ordem.
Art. ()." Fica inteiramente prohibido cumprimento de seus deveres, tenho a haver v. s. na mesma data entrado no
Ih S. José.
o jogo do entrudo de toda e qualquer dizer-lhe que, quanto ao guarda do exercicio do cargo de juiz de direito da
comarca de S. Josó, para o qual foi noO doutor juiz municipal do termo de natureza que seja, bem como a venda mercado, pôde vmc. suspender provisodos intitulados limões de cheiro: os con- riamente, convocando immediatamente meado por decreto de 3 de novembro
S. José.
a sua delibera- do auno findo.
O doutor juiz municipal do termo de traventores pagarão 108000 rs. de mui- a camara para sujeitar
Ao engenheiro Martinho Domiense
ta e o dobro nas reincidências, perdeu- cão á approvaçãó delia, e quanto aos
S. Miguel.
n&o tera vmc. Pinto Braga.— Nao comportando o peOs supplentes do juiz municipal de do alem disso os limões de cheiro os empregados da secretaria,
vendedores, ou seus donos; ficando re* autorisáção alguma para suspendel-os, queno saldo que actualmente existe na
S. Miguel pela sua ordem.
— Covogado o artigo 130 do código de pos- e sim a própria camara quando estiver verba consignada para o credito
De Itajahy,
lonisaçfto, sem grave prejuízo de outros
turas approvado pela lei provincial n. em sessão.
Ao juiz de direito da comarca da ca- pagamentos de imperiosa urgência,
O doutor juiz municipal do termo de 429 de 28 de Março de 1857.
Art. 7.* Fica prohibida a edificação pitai.— Remetto á v. s. Dará suascien- cumpre aguardar o augmento que neItajahy.
do acto datado cessariamente terá de ser concedido à
Os supplentes do mesmo pela sua or- de prédios com portas, meias portas, cia o fins devidos copia
designando os subs- essa verba, para então poder effectuarjanellas, rótulas e postigos abrindo pa- de 22 do corrente
dem.
direito das comarcas se o de que trata vmc. em seu officio
Oa supplentes de S. Sebastião pela ra a rua. As propriedades que actual- titutos do juizo de
de 15 do correute mez, ao qual tenho
mente as teem, ficam os seus donos desta provincia.
sua ordem.
direito
de
assim respondido.
Idênticos aos juizes
obrigados a mudai-as, uo prazo de 60
lk S. Francisco.
ás
cae
comarcas,
demais
das
dias da publicação das presentes postuem
maras municipaes.
multados
iufraetores
serão
ras,
de
òs
O doutor juiz municipal do termo
Ao juiz de paz 3.° supplente cm ex53000 rs., o no dobro, quando, intimaS. Francisco.
DESPACHOS EM REQUERIMENTOS 1)0 1)1 A 22
Os supplentes do mesmo pela sua or- dos pelo liscal, náo o façam em 15 dias. ercio da parochia de S. Pedro cTAlcanDE JANEIRO DB 1870.
Art. 8.' Os vendedores de carne ver- tara. —Respondendo ao seu officio dadem.
de á retalho ficam prohibidos de cortar tado de 17 do corrente, tenho a dizerDa Laguna.
João Alves da Silva Siraas.-— Inforos ossos com machado, cutello ou ma- lhe que fica marcada a 3.' Dominga do
O doutor juiz municipal do termo dn chadinhii, e só o poderão fazer com ser- mez de Fevereiro p. futuro para a re- me o sr. inspector da thesouraria.
João Passi.— O supplicante nao está
Laguna.
rote; bem como obrigados a terem toa- união da junta de qualificaçáo devono caso de poder obter a restituição que
Os supplentes do mesmo pela sia or- lhas limpas em seus açougues, tanto tantes dessa parochia.
do
exercicio
depreca, como determina o aviso do midem.
Ao 4.* juiz de paz em
para enxugar, como para forrar os quartos de carne, devendo igualmente con- parochia da Enseada de Brito.— Em nisterio d'agricultura de 14 de DezenaDc Lages,
servar o maior asseio possivel nas me- resposta ao seu officio datado de 17 do bro de 1869, de conformidade cora a inO doutor juiz municipal do termo de zas, balcões,
a dizer-lhe que approvo formação da thesouraria.
pozos e balanças. Os con- corrente, tenho
Lages.
traventores pagarão a multa de lOjJOOO a deliberação, que tomou, de adiar paDia 24.
Os supplentes do mesmo pela soa or- rs. e o dobro nas reincidências.
ra a 4.* Dominga a reunião da junta de
Emilio Odehréiht.—Informe o sr.
dem.
Art. !)." E' prohibido conservar carne qualificação do votantes dessa parochia.
Ao comniandante superior da guarda inspector da thesouraria. verde exposta á venda por mais de 24
A' thesouraria, n. 30.— Communico
Idem.
JoSo Machado de Souza.
horas nos mezes de Maio á Outubro, o nacional da Lacuna e Lages.—Afim de
k v. s., para sciencia (Pessa repartição,
leronymo Fernandes Martins.—Inde 12 horas nos mezes de Novembro á poder esta presidência satisfazer o que
que o bacharel Antônio Augusto Uibéi18
de
aviso
em
a
recommendado
forme o sr. delegado do director geral
Ibe foi
ro d'Almeida entrou, no dia 18 deste Abril. Os coutraventoros pagarão
minisexpedido pelo
das terras publicas.
mez, no exercicio de juiz de direito da multa de 108000 rs., eo dobro nas re- do corrente mez,
ajunto,
copia
terio da justiça, que por
Victor Ignacio de Medeiros.— Idem.
comarca de S. José, reassumindo o de incidências.
informaa
sua
s.
v.
disporevogadas
as
10.
Ficam
Art.
pVestar-me
queira
Francisco Ezequiel Tavares.—Conjuiz municipal do termo o bacharel Dotrata o mesde
o
objecto
cão
sobre
sicões
em
contrario.
que
Silva,
da
Uliciano Barbosa
cedo 30 dias de licença para tratar de
que interiaviso.
mo
Remetteo-se por copia á camara
namente exercia a vara de direito.
seus interesses, de conformidade com a
Ao director da colonia Blumenau.— informação do sr. doutor juiz do direito
da Laguna para sua sciencia u
Ao commandante superior da guarda
lins devidos.
Em solução ao officio de 10 de Dezem- da comarca d^Itajahy.
nacional da capital, &.— Sirvii-si v. s.
as
A'thesouraria de fazenda, n. 31.— bro ultimo, era que vmc. ponderava
(Pexpedirsuas ordens para que amanhã,
Manoel Duarte da Silva.—Informe
colonia
á
essa
traria
diffictildade.s
que
ás 4 horas da tarde, seja postada á por- Remetto á v. s., para conhecimento
o;r. diretor g^ral da fa/.enda provin28
de
thesóuro
do
ta da igreja matriz desta capital uma dessa repartição, a inclusa copia do a execução da ordem
ciai.
.
do auno passado sob n. 74,
Proceda-se na
(1'ÔutubVo
Soares.—
comdo
ministeiiod'agricultiira,
a
aviso
fim
de
acompanhar
de
André
honra
José
guarda
virtua procissão do Glorioso Martyr S. Se- mercio e obras publicas, de 19 do cor- cumpre-me declarar-lhe que, era
thesouraria de fazenda a arbitramento
iTagricultura,
ministério
aviso
do
de
do
rente mez, expedido em solução ao ofiibastião.
do preço das terras que o supplicante
10
do
de
Ao director da colonia Itajahy-,— Re- cio desta presidência, datado de 22 de commercio e obras publicas,
requer comprar.
metto k vmc. para os devidos lins a in- Dezembro p. lindo, participando a en- corrente^ por copia junto, nenhuma ouBernardo Silverio da Rocha.— Ara
esta
cabe
tra
presidência
das
ao
director
clusa copia do aviso expedido em data trega de 19:0938 rs.
providencia
bitre a thesouraria de fazeoda o preço
de 10 deste raez pelo ministério d'ngri,- colônias Itajahy e Principe D. Pedro. tomar fóra das que dispõe a menciona- das terras requeridas pelo supplicante.
cultura, commorcio e obras publicas,
A' mesma, n. 32.— Remetto á v. s., da ordem.
José Antônio d'Amorim.— A' thesouAo da colônia Itajahy.— Para bem
declarando não poder o go verno conti- para os fins convenientes, copia do
o raria de fazenda para arbitrar o preço.
nuar a prestar auxílios, que importem aviso de 7 do corrente mez, expedido de poder esta presidência satisfazer
Manoel José Bastos.—Idem.
despezas de qualquer natureza, a colo- pe.lo ministério d'agricultura, commer- que lhe foi recommendado em aviso de
Manoel Correia da Silva.— Idem.
minos qiie sc retirarem das colônias, em cio e obras publicas approvando a deli- 8 do corrente mez, expedido pelo
Tertuliauo Jusé Dias.-- indeferido á
e
commercio
^agricultura,
nisterio
(pio tenham sido estabelecidos
esta
be.ração, que tomou
presidência,

official maior
quim Juveucio Cidade,
da secretaria da assemblóa legislativa
informação da
provincial, e á vista da
directoria geral da fazenda em officio
mez,
u. 25, datado de 18 do corrente
'/.
de seus
lhe concede a maioria de 10
com a
conformidade
de
vencimentos,
lei provincial n. 483 de 5 de Maio de
1860, á vencer do 1 .• do referido mez
de Jaueiro, visto coutar mais de 30 annos de serviço.
Communicou-se à directoria geral da fazenda, para os devidos
fins, em officio n. 30.
Acto.—O presidente da provincia,
attendendo ao que lhe requereo Silvio
Pellico de Freitas Noronha, e em vista
da informação do doutor inspector geral da instrucção publica, lesolve removel-o, da cadeira de 2.° gráo da eidade de S. Francisco, para a do mesmo
gráo da cidade de S. José.
Communicou -se á directoria geral da fazenda provincial, para
sua sciencia, em ollicio n. 31,
bem como ao inspector geral da
instrucção publica.
Ano.—O presidente da província,
autorisado pelo $ 7.° do art. 17 da lei
n. 201 de 3 de Dezembro de 1811, e $
10 do art. 211 do regulamento geral u.
120 de 31 de Janeiro de 1812, designa
de direilo
para substitutos dos jui aes
uas comarcas

Idênticos ao da colonia BI umeuau, e ao agento da colonisação.
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O DESPERTADOR.

r.
9

vista da informação do delegado das
terras.
Alfredo Cândido de Assiz.—Como
requer.
Pedro Duarte da Cunha.— Como reouer.

Becreíarla

Jllilitar.

EXFKDIUNTE nO DIA 21

cer esse cargo; assim de ordem do mesmo exm. sr. lh'o communico para os
fins convenientes.
Ao dtíleg-ado do cirurgião-mór.— Determina S. Fx. o Sr. vice-presidente
da província (pie V. S. ouvindo ol. °
cirurgião e 1. ° medico do hospital militar, informe com toda a urgência em
ipie serviço esteve empregado no mosmo hospital o individuo de nome João
Pedreiro.

DK DEZEMBRO DB

1869.
Do ajudante a"ordens.
Ao capitão Agostinho Francisco Coclho.— Ue ordem de s. ex. o sr. vicepresidente da provincia, transmitto á
v. s., para os fins convenientes, a inclu«a nomeação da commissão que tem de
abrir e proceder á contagem dos objectos vindos do arsenal de guerra da còrte, e da qual é v. s. presidente.
yVo cotiitnandiíiite do deposito de instriicção.— De ordem de s. ex. o sr. vice-presidente da proviueia communico
á v. s.,para seu cotiliecimento e governo que, nesta data, o mesmo exm. sr.
nomeou o alferes addido á ^mí Joüo
Leite Ribeiro de Salles para fazer parte
da commissão que tem de examinar os
objèctos vindos do arsenal de guerra
da corte, devendo o referido alferes entender-se com sr. capitão Agostinho
Francisco Coelho, que é o presidente
dessa commissão.
Idêntico ao commandante da
companhia de inválidos, relalivãmente ao tenente D. Faustino
José da Silveira.
Ao mesmo.— Determinando s. ex. o
sr. ministro e secretario d'estado dos
negócios da guerra, em aviso de 7 do
corrente mez, que sigão para a corte
as 6 praças constantes da relação inclusa, afim de serem novamente insde saude, assim de ordem
tes. éx. o'sr. vice-presidente da pro5>ecciqnadas
vincia, o communico à v. s. para seu
conhecimento e prompta execução.

A-

Dia 22.
Da vice-presidência.

~ir
(

Ao coronel director do hospital militar.— Mande v. s. receber e fazer o
enterro de 2 soldados que fallecerão á
bordo do vapor Anicota, como consta
dos attestados inclusos.
Ao commandante do vapor Anicota.
—Receba vmc. á bordo do vapor de seu
commando, com destino á corte e por
conta do ministério da guerra, o capitao do 6? batalhão de infantaria Ludovino José Eleuterio, tenente do corpo
d'estado-maiorde 2.'classe, Alexandre
Augusto Ignacio da Silveira e tenente
de voluntários da pátria Epiphanio de
Nossa Senhora da Fé, e as praças e expraças constantes da relação inclusa.
A'thesouraria.—Determino que v.
8.. revendo as folhas de pagamento do
hospital militar,declare quaes as quantias tiradas para o individuo de nome
João Pedreiro e em que cathegoria se
achava tal individuo empregado no
mesmo hospital.
Do ajudante d'ordens.

í>'

•>

<

Ao director da colônia militar Santa
Thereza.— Tendo s. ex. osr. vice-presidente da provincia, por despacho de
hontem, concedido ao alferes honorario do exercito, Jacintho Feliciano da
Conceição, a dispensa que pedio do
cargo de ajudante dessa colônia, e nomeado hoje para exercer esse cargo o
alferes reformado do exercito, Jorge
Rodrigues Sidreira, assim o communico á v. s. para seu conhecimento e governo.
Ao alferes Sidreira.—Tendo s. ex.
o sr. vice-presidente da provincia, concedido ao alferes honorário' do exercito
Jacintho Feliciano da Conceição
a dis'ajudante
do
cargo
de
penso que pedio
do director da colônia militar de Santa
Thereza, e nomeado a V; s. para exer-

0 DESPERTADOR.
DESTERIIO,

I DK FEVEREIRO.

DIVERSAS OCCURRENCIAS.
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Isso deo canceira ao impressor! foz j
botar livros d baixo para encontrar o
decreto de revogação daquelle em que
o Sr. Bélarmino se estribdra para castigar o homem vermelho.
Felizmente dessa vez o homem escapou, porque as — biebas uão pegarão—;
o delegado fez subir de novo os autos á
concluso e reformou o seu despacho.
Tudo isio foi publicado pela imprensa:
os leitores devem terem lembrança.
Agora vamos á 2.1 parte do requerimento:— o homem éproletário, &. Òi, não
está no gozo de direitos politicos.
O impressor combateu estes disparates com a lei fuudamental. Diz ella no
tit. 2f cap. (3, § l f — Sáo cidadãos
brazileiros os que no Brazil tiverem nascido etc. etc; uo artigo 7 f §§ 1 á3
define os casos que dão lugar ao perdimento do.s direitos politicos.
O hábil advogado,que, quasi sempre,
etn suas acisadas pretenções se dá por
vencido e não por convencido, pre.scindio dal.' parte do requerimento, mas
instou pela 2.' parte. O juiz mostrou
por palavras e gestos que acceitava o
responsável.
Veremos no que dão as teimas do nosso velho advogado.
Estamos convencidos que quando se
quer perseguir a certos homens que não
sabem curvar-se ante os mandões da
terra, até as leis revogadas se prestão
para realisaçao de planos infernaes.
PrlvaçUo cl© posto. —
S. Ex. o Sr. Presidente usando da faculdade que lhe confere o § 2 ? do art.
65 da lei n. 002 de 19 de Setembro de
18.50 resolveo privar do respectivo posto o 2 ° tenente da 6 * companhia do
1 P batalhão de artilharia da capital
Antônio Claudino Rodrigues Coimbra,
por se achar ausente do districto de
seu batalhão, por mais de seis mezes
sem licença.

o furemos com lodosos delallies c alguns sào curiosos poli ticos.
Barros, caixeiro do commercio.
em um momento de enlhtisiasmo, querendo pòr á prova o valor e a geneiosidade que lhes Irasboidava do coi açào verdadeiramente portuguez, foi de
envolta com alguns amigos alistarão
no l.° corpo de voluntários desta côrte, desiguando-se portuguez.
Marchando para o Paraguay, deu
sempre provas do bravura nas oceasiòes (jue se lhe offcrecei ao de combate,
ganhando a estima dos seus superiores,
a quem ello sempre dizia que era portuguez.
Podião lhe que se haluralisasse, porque assim não podi.i ter postos uem ser
condecorado, eiilreíaiilO que como soldado faria facliina.
Barros respondia que nâo sc desliohrava cm fazer fachina c sc, para ser
condecorado ou obter postos, era preciso naturalizar-se, ello nâo renegava
a sua pátria nem pela patente de general nem pela maior fòrtniúi do mimdo !
Filtrou, pois. em Ki combates, alóra muilos recoiilrõs, elogiadosempic.
mas sempre soldado, porque o Sr. general Caxias cru rigoroso na execução
do regulamento militar.
Antes de ir adi,inle,uma observara :
os corpos de voluntários, nâo são do
exercilo, os seus ofliciaes são de commissão e quando algum se distingue, o
governo concede-lhe as honras do
Igual poslo no exercito. Portanto não
podia nem devia haver a respeito dos
voluntários a mesma exigência quo
exislc para seguir postos ou ser condecorado no exeicito.
K tanto esla é a doutrina verdadeira, quo o Sr. conde d'Eu seguiu-a no
seu conluiando cin chefe.
Km Julho desle .nino (ou Junli )
Barros iniílilisou as munições de uma
peça guamecida dc paraguayos. Sahiu
logo 1." sargento por acto de bravura.

Api*o«ontii^rio (lo autographo.-- No precedente numero dêmos conta aos leitores de ter
sido chamado á responsabilidade o autor do artigo publicado na Voz da Verdade n. -12, sob o anônimo —CE— pelo
Sr. advogado Eleuterio Francisco do
Souza, seudo marcada para apresenção a audiência de 29.
A' hora aprazada apresentou-se o
impressor do jornal referido. Era juiz
ua causa o Sr. Patrício Marques Linhares.
Começado o termo de apresentação
do autographo, pedio a palavra o habil advogado, e requeraò queo processo
corresse com o impressor (!!!), visto notar-sc que o reconhecimento da firma do
responsável estava com data posterior
á publicação do artigo aceusado, e o
sello adhesivo mostrava ser posto naquelle instante; alem dessa falta {V.^
concorria outra, qual a de não estar o
individuo responsável no gozo de direitos politicos, por ser — proletário —
tanto assim era, que nunca havia sido
qualificado votante (!!!!...)
Vê-se, pois, que o Sr. Eleuterio só
Visita presidencial.—
ficaria desaggravado,sea causa corresse
contra José Joaquim Lopes, impressor S. Ex. o Sr. Presidente da provincia,
da folha, até ser (como in illo tempore) acompanhado dos Srs. secretario e ajutrancafiado na cadéa, por 4 ou 6 mezes, dante (Pordens, capitão do porto e Dr.
etítregando aos cofres da municipalida- Juiz de direito de S. José, visitou, domingo 30 do passado, os encouraçados
de a competente multa !
Cabral e Herval e a canhoneira YpiranFelizmente o Sr. Linhares não é o
Pouco depois, marchando pira o
Sr. commendador Francisco Duarte ga.
S. Ex. teve em vista ir elle próprio norte na expedição do
Silva, nem o Sr. Carlos Duarte Silva,
general Gamara,
verificar os concertos que, por ordem contorna com alguns
soldados da sna
que souberão de bom grado prestar-se sua, forão feitos nessas machinas
de companhia unia
á mesquinhas vinganças. O Sr. Linhapeça, e loma-a, niaguerra.
res procura fazer justiça a quem a tôm;
laudo a guarnição paraguaya. O gene—
Cliole
de
E'
policia.
não quer condeseender com os seus corral abraçou-oe propô-lo alferes.
hoje
esperado
transporte
Werneck
pelo
religionarios, por meros caprichos.
0 secretario do general disse a Baro
Dr.
Manoel
Sr.
Vieira Tosta, chefe
Foi uma fortuna para o impressor,
ros— nâo lhe ponho ua proposia a sua
nutrir o Sr. Linhares estes .sentimentos, de policia desta provincia.
—Barros pediu, instou
Nomoac;ao.- Por acto de 31 nacionalidade
aliás difiTceis de se encontrar, mormente nesta quadra, que não se perde—Uíio de Janeiro foi nomeado para reger in- e conseguio que na proporá fosso a sua
terinamente a escola de 2? gráo da nacionalidade o mais visível que fos.-m
de couve.
O impressor contestou as proposições cidade de Lages, Fábio Augusto da possivel, «pieiia conhecer se o primiCosta e Souza.
pe seguia a opinião de Caxias.
do illustrado advogado.
Inimedialiinicnle sahiu alferes.
Quanto á primeira parte do seu reNo ataque de Peribebui, sendo oporquerimento, disse que não havia lei
sobre a qual se fundasse, e para susla-estandarle do seu corpo, foi o pi iVARIEDADE.
tentar o seu argumento citou o caso
meiro que hasteou 'a handeiia brasileiidêntico,que se déo entre o Padre Paiva,
ra em um reducto. susleiil.indo-a »l!i
Dcillettilo. mn» * cm pre
já finado, e o mesmo Lopes, sendo docom denodo, apezar de receber Ires fe|iortiigiie__.
legado de policia o Sr. Carlos Duarte,
rimenlos e só a entregando a ouiro lillie chefe de policia o Sr. Bélarmino.
Na correspondência do Rio de Ja- ciai quando os paraguayos tinhão evaO negocio foi manejado, segundo se
disse, por este Sr.; o certo é que o des- neiro, escriptu para o Jornal do Com- cuado o reducto e Burros eslava exmercio de Lisboa, encontramos a se- hausto de forças peío sangue perdido.
pacho do Sr. Duarte Silva foi no sentiConduzido ao hospital de sangue.
do do correr o processo com o inipres- guinte noticia muilo interessante.
Heróe portuguez. — Já falíamos no nâo pôde ser condecorado logo pelo
sor, por ter reconhecido a firma de Joaquim Noronha (responsável legal) e valente alferes Gaspar Ribeiro de Al- principe. l)'alli veio tratar-se para Assellado o papel depois de publicado o incida ISarros cm duas cartas que de- sumpção.
artigo.
vem já ler sido publicadas, mas agora
Quando o príncipe veio a esta cida-

*

O

DESPEDIA DOU
_j.,.i,--jiM..i,i»,»wi'"r^"r"iri'!Tir.rrir""r*'w'11*"'*1*3'

. rr™,. nm .• intl
,. , dei, huliro.i
su lu >>ar e bene nu da solioao,
mu ...
nm lenda
maior resignação teve
eda tranqüilidade absulula.
ligorosu exame, que locou o ridículo,
Mas. mio e „ li.islaiile A alienação
molesuma
uo intuito de descobrir lho
mental na., deixou a sua vielima ! FuiDESPEDIDA.
tia incurável ! Cm medico chegou a c.iile pareceu pur nm tnoinciilu restabelecido tn. uso pleno da sua intellidizer: Que natureza furte !
José R mus da Silva Júnior, pé Iii
apresentava
ludo
e
melhor,
ia
de
recòmcaria
gencia;
Barros trazia uma
Jntg.iva-sc brevidade com (pie partiu para a cicaracter...
um
exeòlienle
dade. da Laguna aonde vai residir, não
meudaçao muilo honrosa para u Sr.
ipie estava salvo.
d mo devia, ir pessoalmente desmiiiisiiu da mai iiiha; nau a (juiz. poPoi puis reconduzido a Pai is. e em pôde.
de lodosos seus amigos, aus
rèm. eiitieg:ir, e foi uecessariu ser ius- Seguida para a sua pequena residência pedir-se
qulios, por meio desle jornal', vem pocm llillaucuut; parecia estar curado
lado pur itmigos para f,r/.' l-u.
dir deculpa; ali ou em qualquer parte
nao ei a maisd»
OSr. baniu de Cotegipe perguntou- .No eillietaulu, a cura
roga aos mesmos que di-puiiháodu seu
O h.ij'1'iyêl m.l re.ip
geira.
pass
que
Barres
o
lhe de que provincia era,
luitiiim- pou o prestimo.
patecen: Aquella iulelligcueni
Aprovila o ensejo para declarar ás
resp ndeo-Hie ser portuguez.
sa desajlparereu pouco a pouco, ale
mais dn pessoas (jue lhe e^áo a dever, (pie decoutava
Sr.
b,i<ão.
exclnnmu:
Nio
O
(pie
exingui".
se
aceitando.
e
agradecendo
vem procurar ainender-se com u seu
de idade.
é
Himos
—
se
e
cincoenta
direilo
leu»,
mais
lhe
Melhor,
nâo
q
amigue Sr. Rozas Ribeiro (FAlmeida,
J príncipe disse-lhe: Então
braviisatisfazer estas (piaudou a medalha de met ílo; rum a nu- possivel, á remuneração da sua
|.ô-se n'um jo» nal francez o seguin- quando queirãu
lias.
ra
nha parte ollici-.l. em cheg uido an Rio
le:
Desterro 28 de Janeiro de, 1870.
F, abraçou Barros.
« Ainda se ignora qual era o íitii qué
do òiineiru. Vm. ó logo promovido a
José Ramos da Silva Júnior.
Depois disse lhe <pie estava nm pau- linha em visla o individuo (pie uo dntcuenle e condecorado cem o habito do
introduziu no parque
collega da guer- mingo de, larde se
Cruzeiro, que lhe ú de mais vantagem; cu politica com o sen
im.po.iial, (! ipie desde então se acha a
volte.
escrevei-lhe.
assim
ia
ra;
ainda
restabelecido
estiver
assim
c
que
bom recaio na rasa de detenção de
Ioda
cum
e
Janeiro,
do
agradeceu
Rio
Rarrus
pediu
B.irros chegnti lui
rnmpicgii''. (Devemos lembrar nus
coa dignidade que uno escrevesse, por- ipie os jornaes dissérão de prineipio
apresenluu-se au qua rlel-general,
As suas respostas
mo devia, licáráo ahi sabendo que era que elle esperava justiça áo governo, queeHe era louco.)
Vende-se a .'asa da rua Forevasiva* fazem suspeitar que elle, elieregisremunden-lhe
Cotegipe
de
O>r.
á
foi
paia
pagudoriu
portwjneztí
usu
¦»
da
m\'.,"\fà
fliviiiuente'se acha privadn-do
moza n. 19 eo.nl sua respetrarein a sua guia de ven-iinentes
que devia esperar ju-liça. e se nào a razão. Fis-aqui o
seu
a
sabemos
diva chácara, (piem preque
Ia
lü
dar
fos«m
em
ipie
ílío
cumo
ublivesse
pule,
porparle,
Na pagaduria;
resjiciiu
tender dirija se ao hotel dos Paquetes,
en.
impechamar-se
diz
ao
então
o
apresentaria
elie
individuo
« Aquelle
ipie achará com quem tractnr.
q in
perguntarão lho de que província
'l',i
o.
ser
de
idade.
evtuva
aunos
i iidiii; e accresictilou ("pie os docurnen- Frederico, ler
Naipiell.i oceasião Bairos líú»
nalural |de llchingen. No sabhatlo
de bom humnr. porquo descobri" no I s qie li.irros possuiu indian dar luenpela manhã chegou a Citupiegne,
frieea,
no
ussão
senado.
disi
nina
uma
a
glacial
grandi'
gar
quailcl-getieral
Iron nn hotel do Espirito Santo, e alli
dislogo
cniiusiasmo
que
sup poz-se (pie era controlador de cagueceder au
vüIIos
sc que era purluijucz.
itftjsccUaiicii.
« Assegura-se quo veio da Suissa uma grande canoa bordada que pega
Fnlâu respondeu ua pagaduria:
logo depois para em 1(10 alqueires de faiinha, em perS>.u de Tiaz us-Montes.
Acha-se iicliialmente entre ns ha- por Paris partindo
feito eslado. Tambem se vende uma baCompiègne a pé.
-Queprovincia éessa? pe guinou liitaiuesisiáelisliis du Venieii (Arábia,/,
« Segundo parece, á noile enlrou por lecira nova própria para pescaria e bem
ou nm prophela Mias,
um
Messias,
e ocr.ultou-se cn- preparada. Para ver e tratar com Doum lenenie colunei.
tpie iíiiiiiiiicia grandes avòníeeimehtos escalada nnpaique,
-De Porlugcl. respondeu Rarrus.
até que atinai fui dos- mingos da Silva Pinto, no Estreito, do
fultf us, faz milagres e aconselha a pe- lie os arvoredos;
lado da terra firme.
cuberlo pela sentinclla.
Ah ! mas eslá naturalisado brasi- iiiiencia. Conta
numero
um
grande
já
«Diz se que se encontrou cm seu
de proselylos. Acree
de
m?
lei
partidários
um memorial para o imperador e
Nãu. senhor, sou portiguez; c ditamos nelle quando lizer um ullimo poder
e vem a ser: conlraclar com uma navalha, instrumento pouco periseria
não
proiligio,
naturalisado,
so me tivesse
dillicilinenle póde infundir GR ATfFICA-SE GENEROSAus iiu.ssus banqueiros um cmpieslimo goso, quo
homem nnlrisMENTE
digno do abraço que V.S. me deu.
dè quinheiiius milhões jiafa resgatar suspeitas de ipis aquelle
L'm purjuguez, feilo alijres! ex- Nao ejeiusiletn. Aiéciitãu dcsconlia- se intenções perigosas.
a quem apreliender e levar
« V' evidente ipie o indivíduo de que
i.miiiis um puucu do iiusso salvador,
clamou um coronel.
á (asa do abaixo assignado,
em dizer chalendo a sua prosa ex- sc trata, tpie se obstina
turno:
principalmente
seu
a
rua do Rosário n. 1, uma
liarros exclama
sem aphebraico duvidoso mes- mar-se Frederico lão somente,
piessaeminn
a
Lm piuliiguez tpie fui expor
acompanho esle nome. pa'- cadell.i vermelha, de raça veadeira, focindo de clliihlaico equivoco. O lilho pel.lijl» que
cicalrisua vida em defesa do ILasi! nãu me- de, David devia ser mais intimido, e rece ler mais idade do que elle declara; rinho comprido, con algumas
mal
ni. guem no zes pelo corpo, acudiiido
pelo no, rce mais que o brasileiro que licou na qiiiiiidu vier u Messias, diz u propliela: allectando uão conhecer
mede — Pérola —; prolcsla-sc contra
tralar de oecullar quem seja.
em
dus
,
(
a
língua
paiz,
muda,a
e
Deiis
povos
honras
corto auferindo
proveitos?
« O Sr. Nez. pructtrader imperial, quem a li ver occulta.
»
9.)
III,
lingui
uma
Ç^uplloiiias
pura
£ pegou nn bonot, relirand"-<o.
e o Sr. Sculé, juiz instniclivo, estão
Sebastião de Souza e Mello.
um
opporlunas
respeito
No dia sogiiinle recebia [birros
oste
vezes selem annunciado praticando;!a respeito (Ia*
Pnr
muitas
assigiiailo
do
ollicio
diligencias
que nada saquailcl general,
a morte de Fugeuio Furcde. Mus desemquanto »
pelo secretario tcnenlc-cor nd Fran- la ve/,, desgraçadamente, a nolicia não bemos pur
(Exlrs.)
cises Jusô Cardoso Júnior, participai!- será deMiieiiliiia. F.dleçeu em RiílanAVISO AO FUMADORES.
do-lhe que o Sr. ministro da guerra o cnm I.
Acba-se um grande sortimento de
*
ido
exervio
tini
lugar
imporFoi-ade uceiipun
havia exonerado do sei
charutos de todas as qualidades garanimpressa publica e linaiieeira
na
lanle
lidas, e de preços moderados na rua
I"!
c
amidario
intimo
do seu lempo. Soei
do Principe n. 35. Junlainenlena mesBar rus faz um roqnerim nto a S. M.
redaclor
de
du barão
.Rothehild,
A câmara municipal da capilal faz ma casa se adiará um grande sortiacompanhado ilas parles olliciaes que go
dos
da
Revista
anuais
muitos
durante
sciente que a lei provincial n. G2ü dc mento de chapéus paia senhoras, meo elogia vão, e requer justi m ou a gra- doas Mundo*:., e depois redaclor CID
11 de Junho ile 1809, approvou o arl. ninos o meninas, bem como tudo mais
ca de se lhe notar a falta qae uuvesse chefe da Semana Financeira, deixou de
se segue:
a ambos us sexus c pnr
piwluia
que
periencente
no mundo das letras c ila bolsa, um
conimeltidu.
« Fica prohibido o jugo do entrudo, preços muilo commodos, ultimamenle
ainda
não
lempo
o
espaço
pode bmn como á venda dos chamados limo- chegados do Rio de Janeiro.
quo
Kntregando o requerimento em mão
uma
das
inlolligei.cias
Foi
preencher.
es Os cotilraveiilores pagaráõ ;>B000
Desleiru 19 de Janeiro de 1870.
dn general Cal Iwei. esle, exclania:
e
mai-s robus as. mais prud giosameiile
mníla e o dobro na reincidência,
— O senhor é o porta bandeira do Incidas que se tem \islo. Dotado de lótsde
alem dMsso, os limões de clieiperdendo
•
aclivo,
compreheiisáo,
laboiio2,*)? Naò se ligou o nom á pussoa. grande
ro us vendedoies ou seus donos. » E
sabido
crear
Forcado
tinha
Va des-aiu ado, ha de fazer-se-lhe jus- su e hábil,
que ninguém allegue ignorância,
um lugar cuiisideravel, e gusuu muilo pata
manda publicar n presenie. ficando exlica !
lempudo utn verdadeiro poder.
us ordens para exacto cumpriNu dia seguinte, sem que tivesse
Ferido um dia pur uma doença hor- pedidasda mesma
metiln
postura.
sido cassado o ollicio qne o exonerava riyçl, desgr.içadatnenle muilu vulgar
municipal da
câmara
Secretariada
Precisa-se comprar escravos, c pasua
a
uccupáu
demais
ifaquidlcs
du serviço militar, recebe ò cx-alfcrrz
que
de
de
Janeiro
17
dn
Deslerro
cidade
BONS PREÇOS, sendo cripor
ga-se
anle
loucura.
a
intelligencia—
{Forca
llarr.is oulro ollicio. assignado pelo mes1870.
oulus e pardos de 12 á 20 annos de
dava errante, com u checa perdida;
O presidente
idade; quem us quizer vender dirija-se
mo sitrefario Cardoso, para que se
•.(•. ministro da fazenda; dizia
julgava
Manoel José dVlivcira.
á ma Augusta para Iralar com
aipescutasse á junta de saudo !
mil exlraviig.iiicias cpialiciva muitas
O secretario
Com grande resignação, apresentoumais.Fui conduzido paia um porlo nas
Tp. dc J. J. Lopes, rua da Trindaae n.2
Tavares.
Oliveira
tf
Ignaiio
cum
José
a
co,dando-se
um
riu,
dc
sc u restaurado alferes ;í junta, e cum u [ margens

de fui procura-lo ao hospital, nãu o
linha
achando alli, porque um atnigu o
levado para sua casa, mandou dizerlhe que lhe fosse fallar, sc pudesse.
Apreseulou-se Barros a sua alteza,
apresentou o conseque a seu turno o
lheiro Paranhos, dizoiulo-lhe: Aqui
lem um bravo portuguez, queen liz alferes 1
Perguntou então o principe a liarros
se queria autes curar-se no Rio de Janeiro do que em Assnmpçào, que estava láu epidêmica. Barros respondeu

Allençâo!
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