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1 Ilustríssimo [e Excelentíssimo Senhor]1 

 Devolvendo os inclusos requerimentos. Tenho2  

 a honra de informar o seguinte: 

 Jozé Vogel comprou em 5 de Agosto de 1861  

5 hum lote de terras, que pagou á vista com Réis  

 300$000. sem desconto do rebate de 12% que concedem  

 as instrucções para esta colonia, porque esta D’irectoria 

 não recebeo estas instrucções se não mais tarde. 

 Os A. Richter e Eduardo Schadrack não compra- 

10 rão os quatro lotes mencionados á esta D’irecção, mas  

 á pessoas privadas, os lotes forão vendidos da D’irecção  

 nos annos de 1860/62 achão se hoje na segunda e terceira  

 mão, e pagárão os referidos ultimos proprietarios  

 pelos mesmos hum preço muito maior do que o do  

 Governo de Réis: 40$000 por geira.  

15 Quando os supplicantes adquirirão os lotes devião saber   

 e souberão que parte dos mesmos seja exposta as inun- 

 dações do Itajahy bem que raras vezes, mas apezar d’isto  

 tem os comprado. 

 Quanto o lote de que E. Schadrack diz que pagou  

20 Réis 300$000 por bemfeitorias, tendo o a superficie de cerca   

 de 1600 braças quadradas, prova isto ao melhor que o preço  

 primeiro de 40$000 por 500 braças quadradas he bastan- 

 te barrato. O E. Schadrack soube bem, que o primeiro 

 comprador do dito lote nem o pagou mas que ainda era  

25 devedor ao Governo Imperial com a quantia de Réis: 180$000 

 por subsidios de passagem e se apezar d’isto pagou Réis 

 300$000 ao mesmo, era porque julgava que não seja 

 preciso pagar as dividas ao Estado, ou era inconsideração.  

 O mesmo E. Schadrack deve ao Governo por este  

30 lote Réis: 310$560 já desde muito tempo pagaveis, e  

 como he homem bem situado que da emprestimos  
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 Mão alheia na margem superior e lateral esquerda: [corroído] ao primeiro [corroído] e [ilegível] o dos segundos, perlo terem 

comprado os seus lotes de terra não áo governo, mas a terceiros possuidores. Officie ao director para fazer effectiva pelos meios 
a seu alcance o [ilegível] estes devem ao estado, e para, no caso de recusa, remeter a esta presidencia a conta respectiva com os 
necessarios esclarecimentos. 
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 Mão alheia na margem superior ao centro: 301 



 á juros era talvez a desejar se Vossa Excelência dignar-se 

 de mandar o pagamento d’aquella divida, visto  

 que as admoestações d’esta D’irecção forão inuteis 

35 até agora.  

 Todos os lotes referidos não obstante a inunda- 

 ção de partes d’elles tem hoje sem as bemfeitorias <o> 

 [fl 1v]3 

 [o valor] duplo e triple do preço original, por todas  

40 [estas] razões parece-me a reducção do mesmo pouco  

 justificada.  

 D’eos Guarde á Vossa Excelência - C’olonia Blumenau 14                                                                                                                                                                         

 de Maio de 1866. 

 Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

45 Doutor  Adolpho de Barros C’avalcanti de Albuquerque Lacerda 

 Digníssimo Presidente da Provincia 

 etc. etc. etc. 

 O D’irector  interino 

 H. Wendeburg 
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