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de Pindamonhangaba officiara ao Administrador da Recebedo-
ria do Sapucahy-mirim, exigindo saber por ordem de quem 
foi elle estabelecer aquella Estação em territorio desta Provín-
cia, e sollicitando a intervenção desta Província junto as auto-
ridades daquelle Município a tim de ser respeitada a existên-
cia da mencionada Recebedoria no lugar em que se acha, não 
de. agora, mas desde 1837, cumpre-me significar a V. Ex. que 
passo a expedir nesse sentido as necessarias ordens. Deus 
Guarde a V. Ex. Palacio do Governo de S. Paulo 7 de Ja-
neiro de 1858.—Illmo. e Exmo. Sr. Presidente da Província 
de Minas.—José Joaquim Fernandes lorres. 

42—Ao P R E S I D E N T E DE M I N A S , 1858. 

Illmo. e Exmo. Sr.—Tenho a honra de accusar o rece-
bimento do officio que Y. Ex. me dirigio em data de 19 de 
Março proximo passado coininunicando-me haver autorisado ao 
cidadão Severino Eulógio Ribeiro a contractar, de accordo com 
o cidadão Hygino Carlos de Carvalho a factura da estrada do 
Ponciano que passando pelas raias d'essa Província, vai ter a 
Villa de Jaguary, conferindo-a por empresa a quem melhores 
condições offerecer; e em resposta cumpre-me significar a 
Ex. que passo a expedir as necessarias ordens para que com 
todo o empenho se dê principio aos serviços da mencionada 
estrada, 

Prevaleço-me da occasião para reiterar a V. Ex. os meus 
protestos de estima e consideração. Deos Guarde a V. Ex. 
Palacio do Governo de S. Pauio 5 de Abril de 1858.—José 
Joaquim Fernandes Torres.—Illmo. e Exmo. Sr. Presidente 
da Província de Minas Geraes. 

43—Ao P R E S I D E N T E DE M I N A S , 1858. 

Ulmo. e Exmo. Sr.—Tendo-se ulferecido varias duvidas 
acerca da melhor direcção que se deva dar a nova estrada 
entre as Villas de S. José do Parahyba e a de Jaguary, asse-
verando alguns que ella deve ser levada pela serra dos Pon-
cianos, preferindo outros o logar denominado «Sellado» e outros 


