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46—Ao P R E S I D E N T E DE M I N A S , 1860. 

Illmo. e Exmo. Snr.—Em virtude do officio de V. Ex. 
datado de 9 de Março proximo passado em que se dignou 
trazer ao meo conhecimento que o subdelegado de Policia do 
Districto de Santa Rita, Termo da Franca d'esta Província fi-
zera recrutar dois indivíduos, que servião de Barqueiro no 
porto da Rifana á ponto de ficar a barca inteiramente privada 
de prestar seos serviços, para que eu providenciasse não só 
sobre a soltura dos mesmos, como também para que se não 
reproduzissem iguaes occurrencias em prejuízo da Fazenda, e 
do serviço publico, tenho a significar a V. Ex., que passei logo 
a dar as precisas ordens em fornia a ser devidamente averi-
guado o facto, e da informação, que me foi transmittida por 
copia junta verá V. Ex., que os recrutados pelo subdelegado 
de Policia de S. Rita do Paraiso forão Serafim Machado e 
Manoel Alves Martins, aquelle conhecido a 8 annos por vadio, 
e de máos costumes, já tendo sido em outra occasião recru-
tado e solto pelo subdelegado José Bernardes Corrêa por ser 
o tempo de eleições, e este por desordeiro sem occupação 
alguma, morando ambos á margem do Rio Grande, onde facil-
mente illudem a pollicia passando do um para outro lado 
quando fazem desordens ou furtos. 

Não estavão engajados no serviço da Barca da Rifana, 
como talvez mal informassem a V. Ex., e o que houve a res-
peito foi o Serafim estar no dia da prisão na dita Barca, não 
por engajado em seo serviço, mas por ajuste particular com o 
Barqueiro, que era João Manoel, por aquelle dia somente, 
emquanto o dito Barqueiro levava um filho doente a caza de 
Bento Antonio: devendo acrescentar que o Manoel Alves Mar-
tins fugio em caminho e Serafim Machado foi solto pelo De-
legado da Franca. Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Governo 
de S. Paulo 23 de Maio de 1860. Illmo. e Exmo. Sr. Presi-
dente da Província de Minas Geraes.—Polycarpo Lopes de 
Leão. 

47—Do M I N I S T R O DO I M P É R I O , 1860. 

Rio de Janeiro. Ministério dos Negocios do Império em 
21 de Junho de 1860. 

Illmo. e Exmo. Sr.—Passo as mãos de Y. Ex. copia do 
Aviso que nesta data dirijo ao Presidente da Província de 


