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Cantinuação da 3a sessão ordinária, um 10
do fevereiro de 1355.

0;St\ Riba9 :—Sr. presidente, com quanto se
trato'do um artigo de postura, todavia vonlila-so
urna questão de grande importância, por que por
mn Ilido so lefeio á saud.o publica, que parece
podcí ser ameaçada pela ndopção das emendas
<«m discussão ; o por outro lado Irnlo-se de direi-
(os de cidadãos qne parece lambem estarem cm

perigo do serem feridos pelo artigo da postura,
Porlanto entendo que a assemblea deve proceder,
como sempre, com bastante meditação'.

Pelo Artigo da postura, creio eu. probibe-se aos
mor (> li cucos a direcção de negócios e o exercício
do emiíregoB públicos; o ba varias emendas, uma
dellas somente probibindo os empregos públicos
o perliittindo a direcção de negócios, o ou Ira
restringindo a primeira parte da emenda, islo é,
«ão probibindo a direcção de lodo o qualquer nc-

$ocio, porem sim' a de ccrlos negócios determina-
dos, a sabor, a venda de viveres c bebidas alcoo-
licas. Creio que o autor desla emenda teve cm
/vista o facilidade que ha de nesso negocio se
transmiltir esta moleslia.

O Sr. Sertorio :—Ha outra emenda suppri-

^íiujJo ambas as partes do/artigo.
O Sr. BlBAS :—Vou expor minha opinião sus-

dnlamenle sobre o artigo c as emendas ; porém
antes disso procurarei interpretar o pensamento
do artigo, porque talvez não lenha sido conve-
nionleniento interpretado'; o alô direi mesmo

que .não. bo acha na verdade bem redigido.
Penso quesc tem entendido que por esto arli-

go do postura qner-so prol.ibir aos morpheticos n
admissão a todo e qualquer emprego publico.
Assim entendido o artigo, é inconstitucional, ob-

surdo e extraVQgtinto.
O Sr.M. Eufrazió :—Entendo quo não so

«•foro a empregos públicos, (apoiados.)
O Sr. RiDASÍ—So a poslum quor prohibir ijiio

o governo provincial confira empregos piovin-
cines, exorbita do um modo singular do sua os-

ptiora própria. So a postura quVr liimhem pro-
híbir que o governo ceutial confira os empregos

que sao da sua ullribuição, niiulu maior ó o ob-
surdo.

Mni eu enlondo que o pensamento da postura
6 outro, Ella se releio n empregos públicos,
mas só a om|ireg(i8 municlpiics, Creio que uni-
ramojilo so lem em vista impedir quo os mor-

phvlicAü sejam ndmiUidos á em espécie do om-

prrgos; e, sondo assim, do corto quo, a postura
nao exorbita dn sua legitima osjdioia,

Vamos o ver como n'.5n exorbita,
l)imn-8Q « A postura vai ferir os direitos dos

ruliulãoa; porquo a consliluição só. uilgti paru os
«mprrgnu públicos talentoso virtudes, rífip o.wp-
tüa os morphdiaos, o b postura os oxêeptúa,¦•»
mnt esto argumento não o legitimo, não u oro-
«HerUo, como passo a dumouslrar,

. Com quanto nn consliluição hão so «ehe real-
manto- outra condição «léui da do lalonios o vir-
iMm com lu.do varias leis tom admittld.e outras
çomliçãos á ejtpaaidado dos iudiviUuas por« o
#}MÍ«Í<i dos empregos puhlieos \ o o«.»e« &eq»
tendeu que essas luíü oram ineonstilueionaos,* ip
porque a uuíístíluíçao não #,#'pu essas, wfc

U §r, Surtoiuo i-4 eonstituiçaa mesmo \m
¦hlbe a ineapauidado nhyslfn, . t.
. O Sr, mà \**È o suo ou ia dliwtóí
. '¦&,wn«.liluivâ« estolmWu pe qualquer edft=
úm pede ser admiuule aus «arp? ew§ f mm'

:f?8 tom dMineijão do n&ÉíWenliVi de pes o ou--
4raa.admiUidas em varias o,ons|ituiyões uq |«
mi\m* win laolo qtíeíetilià«uorossaua a|Ui-
dão, Mas não se PuKMide sómeiUe aplitlao ltip=
leptual e mirai 5 ha Mm eumliçêes de »|uM0i
p uma deslas é a da aptidão plijKisiM «Jfly«e oo
indUuhio, e me§mtt alpinas v.i|Ipí a rouo^w q
irande ftíip mu^uiar, necessária para eerUis
emprops-. ,,

A mm liiplação o a de todes wmm 6'W
não eslaliolpuem BBÜdiçôíi pitpieas r Alga.fflW
ípgislaçãps dpíorminafn, tíumoa Mi a a^ifa
tia cidadãs qna §e destina a ser- somado; Bfl ate
um eslalãu que ám de medida, a G§sa jliôí*
Ha uulr-as bntlifêés pliysieas .êstebêlfijBiB.M )\a§
Ip» para o serviço miliiari e «ma gQnuiçãftU»-
pliinla em Iodas as legislados é que o indivíduo
lenha ppeieule sande para-piereer o empr-epi

Q§f. m: Mum wímW m é inspêèiu.-
nadfi aríiesdesenlar praça-"Q^. Ribas :-E? ijina eentliçití será! de tn-

1JM as jegislavops c du |}ijssa, n'__ g íiVUlvitáÜQ16=£r ,
___.

nha a stiuiíe precisa para o cargo. Porlai.to a

questão so reduz a sabei so o moiplielicfl tem a
satido precisa pura exercer os catgos públicos, ou
se a morphéa ó ou tino uma condição pl.ysica de
inaptitlão.

O Sr. Baiiata :—O morphetieo não pjôcío ser
militar..,

Ü Sr. Ribas :—-Se a legislação podo excluir o
morphetieo do serviço militar, podo cxcluil-.o
lambem de oulros cargos públicos, de cargos ei-
vis. Resta portanto que decidamos esta questão
—se a moipbéa é um impedimento pbysico pata
os cargos públicos.

O Sr. M. Eufrazió :¦— Nesse caso Yt>mos in-
lerpretrar a constituição.

O Sr. Ribas :—-Nao comprebendo o alcanço
do aparte do nobre deputai!». Quer dizer quo
somos incompetentes para interprelral-n ?

O Sr. M. Eufrazió :— Nesto caso do certo

que sim.
O Sr. Ribas :—Permitia o nobre deputado

queou lho diga que. gosnndo nós da attribuição
dc legislar, lemos o direito o o dever de inler-

pretrar praticamente a consliluição.
O Sr. Barata :—Não apoiado.
O Sr. Ribas :—Pois não lemos direito de exa-

minar se esta medida é conformo ou contraria á
consliluição?...

O Sr. Barata :—A constituição diz que só ao

poder legislativo geral compele inlerprelrar os
artigos delia. Onde a lei nao distingue, não po-
demos distinguir.

O Sr. Ribas :—Perdoe-me o nobre deputado,
isso ó um verdadeiro partilogismo.

De certo que só ao pudor legislativo geral com-

peto interprelrar a constituição, mas quando ?
nos casos do interpretração aütlionlica que cibr.i-

gue cm geral a todos os Brasileiros, que estabe-
loca normas., .

O Sr. Mbkdokça:.—Qunndo lio duvido,
ü Sr. Ribas, .. mas hão traio disso. Trato

da ínterpretração pratica, desse conhecimento

snpponilo, como já disse, ser perigoso esse con-
lado com a massa dos cichulnoti.

Mus lotemos 'direilo do ir aioda ulóm ? Penso
quo sim ; (pie nó* podemos prohibir no morpim-
lico tóilns iiqueilos aclos [tolos quaes possa sor
ameaçada a saúde publica, lodo tn|iielle eontíiclo
quo possa ser perigoso pata os cidadãos. Puilan-

o, senhores, parece-me que, não somente pode-
nesta postura inhahilitnr os mói tilieticos

;

que precisam ter delia todos os corpos legislali-
vos pa.ni saberem so os suar. leis são ou não con-
formes ás normas conslitticintuies.

O Sr. Barata :—So ó somente quanto a com*

prohcnsao o execução du consliluição, concordo.
O Sr. RIBAS ir-E' verdade quo nossas doei-

soes náo vnleni fórn da província, o estão sujei-
taaj um pudor mais alto que tis podo cassar, re-
vogar; mas uno podemos oxereor nossii missão lo-

gipJaliva sem quo su oiilonda quo estamos invés-
lidos do noder do oxiiminnr se ns medidns quo
ilocrotamos são ou não conformes à lei funda-
mental,

Mas os nobres deputados com os seus npailcs
afügtiVrnm-iUo da quoslâo, quo vem n sor eslo :—
o mtii'|thén ó 011 não uma inaplidno pbysictl pura
os cargos públicos ?

Para quo esla questão seja resolvida, 0 preciso
decidir outra, o vem a ser«da coniiiginsidiulo
ou nau conlagiosiihido dessa moléstia, Mas ou,

quo não gosto du fallar do maiorias em que não
sou competente, não entrarei nesta questão,

O Sr, Baratas--»Tomo» collepàs,
y Sr, Ribas i—Temos éollegea htduliiodissi-

mus, quo podem fltpÃr suas ópliiiâes lúliru eslo
assumplo, Entrelnnlo reforlrei qunl tom sido a
psio lospoilo« marcha do espirito publico, da &
vllisaçâu, ou da seloopía,

Todo o mundo sabe quo np nações antigas,
ripseíij tempos de ignoriuuda e do terrores supera-
(jo/iosos, üiUendeu-so quo iodas as moléstias ou

pelo menos um grande numero dellas eram eetv-
lagjusas, Auroditava-sp gefalmeote na eonlaiiUí
sidade <las moleslias-. Q progresso, porém das
sçionpias>«od.ieas lem alialado essa opinião, essa
rieooii, iBití deslruido esses ièpfofM? Hoje Já
\\m se aemliUv lâuie na enotagiosidado das mo--
lesliiis,- Muitas daqupllasjioo oud^ora passavam
por- contagiosas, hoje se m deeididameule que
não o sãUt Ba algumas Mm ilB.e ai^á lia (|^t
da, p güiv-P estas se ardia a morpliéa; ha medi^
mi que sus.leolam que ella é eonlagiesa e autws
quo éntenáem o eGutrario, .

Não entrarei hesia queslãov pocque, eornoja
disse, não posto de dis^lir alsumplos em. que m
tenlia enospíeneía da minha forçai Wi mm
m há duvida, não devemos permillir uma p.ra=
\m qne seria altamente nueiva, no easo de ser
real a. çonlagjesidade. da moleslia.

a §. RicAuup, i^Merte hem-.
o Sr. Rjbas !=_Bev§mns portanto partir da

iiynetiieso da'eoo!a|iosidade -, pois este e u ea.nit--
n(i8 que nes dieta a predeMia.

Pailimlo dessa liípeffiesej a que resultado
chogan s Pheeamos a este = eonsideiar osmo^
«hei c"! como ^habilitados para os mwM

ierigo qqo hà do seu cpi.taclo,

^9 . ,ú

mos
para os caigos municipaes, como lambem, se fos-
sencciisiao oppoiUina, poiloriiimos por uma me--
dida gorai iuhabi|itol-os pura os cargos piovin-
ciaes.

Pudemos ainda ir adianle ; podemos entrar
no industria, que é alguma cousa de mais indi-
vidiiíd, de mais privado ; podemos consideral-os
inhiibililados, não pura Ioda o qualquer indus-
li ia, mus pina aquellas que, pondo os inorpheli-
cos cm coutado com a massa dos cidadãos, possa
oceasionar a conlagiosidade do mal, na liypolhe-
se dc ser este contagioso.

Poitanlo, não sóuienle ãiloplo a segunda par-
te da emenda, mos também a primeira, no caso
que esta soíTra alguma modificação quanto á sua
redacção.

Diz-se nella « Fique prohibido ao tnorphellco
a direcção do qualquer negocio. » Esta rednc*
ção não me parece boa, porque, senhores, é pos-
sivel que biijani negócios cuja direcção possa ser
confiada a morphelicos sem perigo algum para a
saúde publica, coso cm quo lornii-so injusta a li-
miliição. Pôde o morphetieo não ler contado
com pessoa alguma além do seu caixeiro e mais
duas ou Ires'pessoas quo estejam cm mais intima
relação com elle.

Por outro Indo, entendo que a palavra—nego-
cio—deve sei substituída por outro mais ampla o
que melhor acautollo os males que se quer evi-
lar. A assemblea sabe que esta palavra—nego-
cio—ó considerada ordinariamente como synoni-
mo de-—industria commercial : ora, eu entendo

quo não só esla industria deve ser prohibida,
porque pôde trazer perigos, mus ainda que a in-
duslriii manufueluroira ou fabril lambem o devo
sor nos casos em quo o morphetieo so lenha do

pôr em contado com o publico. A industria eu-

jos proibidos snl.em immodiutamento das mãos
do obreiro para asilo consumidor sem serem li-
lhes do um mecanismo qualquer, não deve ser
exercida por nturplielicos.

Eu desejaria poitanlo quo se emendasse a re-
íbicção do ai ligo neste sentido :—não pioliibimlo
n direcção da industria, mus proliibiiuio Ioda in-
duíilriu, qualquer quo seja o seu gonoro, uma vo*

que cila lenha do pôr o morphdico cm conloelo
com a massa da população 5 pcírmittindo-se con-
sepiníümonlc lodo o qualquer serviço industrial
em que não so dò osso contaoto,

Assim terei do votar conlra toda» ns emendas

em discussão o a favor do artigo, desejando o pu-
diiulo mesmo n itígujji honrado collogn, a quom
os minhas razoes piiroçum—phuisiveis, mundo á

mesa uma. emanda nu^ontido em-que. acabo do

públicos.

ídliir, modilieando a primeira parto do artigo,
pois eu desejtuia votar W «Ho "«sim modili-
cado, .'&O~~Õ 

Sr,">";Õ8ta"CÃPAI.Í-- Quando, Sr, Preah
(lente, o&rêíl a sufípveisâò do artigo da nos-
tura quo traia dos i»aro*i tive em vista o §14
do art, t70 da constiuiiçãu do Império quo ai?
(Uiuk) i Todo o eidadâo podo m admittidu
M cargos )soblieos eiviu, eu militares, sem ou™
tia difíoronoa que não soja doa seus talentos e
virtudes?»' Q o § 15 do mesmo artigo, quo
di*-1 NiMÜem §erá isento de contribuir para
p dçspezas do Ksiado conforme Q^ seus. |w*
Veies,1*

O.Qiicordo, Sr- presidente, que w \mm uí\o ,
devem apparpper em eortea lugares \ maa e|
que §u queria era que a lei muuieipal que n
disctue não so oceupasse com elles,; não. oa
excluísse positivamente; porque ataea a t.uyiq-
labiiídado de seus direitos eivis, e mwm \
quor-ia que »sua admi^ãe, eu wmm m
empregoa ftfàw entregue aos, desreios, e ao
nrudepie arbitrio M mw.\'mh tende em vts-.
íã^íumle e e lèui estai des temais epuaej

Não dpsejo que ge aceemmeua de frente u
esses'ãwMqs íw em pai já, vivem segre--
ga^ios da nossa %wtàtàh émph ll1!^
iK q auerrecidos da vida, Q$ que m m
mm andam peia.s ruas, pedindo, esmolas con-.
1ISI 9uaáe§, para eümeutarem m m
àk tâsttfòeta i seifl se puderem eppliear a
traNÍio, ou a mmtàm algum ? « w m
vivem ks suas (Étéftdfò nas, suas m&i « f®
os nrimeiips $ m qoererom estar em oontado,,,

senão ogiu alguns amigas muito particufees

Para qne pois aggravar mais a situação desses
homens?

Tanto mais devemos fugir de proceder assim,
quanto é certo, cm minha opinião, quo vamoa
de encontro ao citado artigo da constituição.
E pergunto, náo podo um elephantiaco ser
eleitor ? E como se quer por vias t«o dírectw

privnl-o deste direito?
Portanto insisto pela approvação da emenda

suppressiva que tive a honra de mandar â mesa.
Esta questão é susceptível de grando desenvol-
vimenlo, mas não quero causar a attenção da
casa. Concordo em tudo que se pôde dizer a
respeito do estado hediondo o miserável dô»
morpheticos; mas não estou disposto a con-
correr para que se vá aggravar a sorte desses
infelizes.

O Sr. Manoel Eufrazió:-—Sr. presidento, eu
não teneioijnva tomar mais parte nesta discus-
sào ; mas, de alguma sorto provocado pelo no-
bre deputado que fallcu antes do Sr. Dr. Costa
Cabral, vejo-mo forçado a ainda entrar nella.

Principiarei por pedir algumas explicações
ao nobre deputado o Sr. Dr. Ribas. »

Parece-me que o honrado membro crô que
tem a assemblea poder de higislar no sentido do
não poderem os morpheticos exercer empregos
municipaes, como o de juiz do paz etc

O Sa. RiriAs:—Caigos de nomeação da mu-
nicipalidade, por exemplo, colleclores, fiscaos,
fccietários de câmara ele.; e até nem podia ser
outro o pensamento que acabo de exprimir.

O Sr. Manoel EuFiiAzro:—Estimo muito que
o nobre deputado dô essa explicação em nomo
do credito de que gosa de muito illustrado, por
que do contrario dava lugar a alguma duvida a
respeito da sua illustraçáo.

O Sr. Ricardo;—Muito reconhecida.
O Sr. Ribas:—Obrigado. Não era possivel

haver essa interpretação.
O Sr. Manoel Eufrazió:—Mas no sentido

que o nobre deputado toma esla postura, ella
torna-se inútil nessa parte, porque a câmara,
zelosa pelo bem-estar de seus municipes, do
cerlo nás chamará para esses empregos homens
cujo contado torna-se perigoso.

O Sr. Ribas:—Uma câmara futura pode cha*
mar, o que nao acontecerá, se passar a pos-
tura.

O Sr. Manoel Eufrazió:— Devemos suppor
nas câmaras futuras os mesmos sentimentos

pelo bem-estar de seus municipes.
O Sr. Ribas: — Se .esse principio prevalc- ;

cesse, nunca se estabeleceria condições de ca-

pacidndp; sempre sc supporia zelo c inlelli-

gencia no poder que nomeia,
O Sr, Manoel Eufrazió: —De semelhante

postura, quanto á ossa parte, o que concluo é

quo ou a câmara tem pouca conliança ria sua

própria dignidade ou quer deixar aos seus sue-
cessores uma medida que oa pode embaraçar,

quando queiram proceder diversamente.
Também desejo quo o nobre deputada me dê_

outra explicação, Dei a entender em um aparto
qne a assemblea nao era competente para lu«
terprotnr a constituição, o o nobre deputado
parece que quix combater esse meu aparte:
desejo quo so expliquei,

O Sr,'l\«)AS«—No meu discurso ja* expliquei
longamente o meu ponsamento, e uào posso
fiiaer o mesmo em um aparte," Eu já disse quo
a assemblea não podo interpretar a cousiitui-
ção para todo o imperio,mas que praticamente,
na aeta de legislar» devo ter necessariamente o
direito de interpretai a, para aaner se a? suaa
leis estão ou não du aeeordu eom as norma»
fondamentaes,

O Sr, Mawmíi. l&¥«4*w*~Quer dfeer que aa
di^Qsiçaea desta casa devem conformar-se com
a.* díWipés ooustitueionaes, e. ue&te caso
vejo-mo desehvigado de continuar com a paia-
via para desenvolver; aquillu que, já esta" do*
Hiouslvad.e pele uobre deputado,

0 §fí Rims5 - Que já desenvolvi lengamento,
O gr, MsNneNÇA %k algumas eeosideraeõea
lire o aH, 80/ , .
U-jiq, apeia--ce e n^o, so veta per nao haver;

easa. um vequerimeu^ de Sr.. Ricardo, par»
que Q aflige W i# remeiude ô commissáo ua
câmaras-,' . , ,. ,

QIp.pRept«?e da para a ordem ao mace
amauiuV eoutinuação da segunda díeuasãe jai..
m\0Í»l fo Silveira»; segunda discussão das
m$m ^le ^empina?i i segunda dita do projecto
dç eaPJfa^U da irtgu.ezia de Una ; terceira do
rç.gui.âmepto para exeeueão das posturas w

postura de. Na?.areih.-.
Levanta-se a smfâ i \ hora da ^rde.
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w
A." Sessão ordinária' aos 2*0 bfe' fevereiro deim.

Presidência do Sr. barão do Tietê.

•Wj^ íí0 5r. querimonto paraquooart. 39 vá á coníRicardo, para que se represente aos poderes qeraes .¦ r Hu ¦-."'v OJ YlJ ll ^om
.«oòre a• consultado copt/io de Estado que julgou l0SP1!c,,Víb 

a ""i do ser reconsiderado.
inconstitucional o privilegia para d estrada de San- ® Sr. BÀRÀTA : — En lendo, .Sr. presidenlc,tosao Hio-Ciarti. Requerimento, pura que o pro- quo o art. 39 (Festas posturas não comporia ajecto va à commissão de justiça. Discurso do Sr. discussão lão elevada, o lão transcendente uneBarata. Avvravucaadnreauerimp.nln.—()u\*m,u  .. .' «m»i.i.iii i.nu , quiiBarata, Approvação da requerimcnto.—On\cm do
dia.—Posturas de Silveiras. Discursos dos Srs. Ba-
rata c Ricardo. Approvadas cm 2 a discussão.—

.-," P;ost\iras dc Campinas. Approvadas em 2?üisciis-
silo.—Capilaçâo na freguezia de Una. Approvada-'tfftílí8discussão.—Regulamento para as posturasde Sanlos. Approvado em 3 e discussão.

, , A"s :10 horas e AO minutos da manhã, feita a
chamada, acham-se presentes 23 Srs. deputa-
4os, faltando com causa o. Sr. Carneiro dc
Campos o sem ella os Srs. Silveira da Motta,

^Queiroz Telles, Fonseca, Pinto Porlo, Sampaio
.Peixoto, Pinio Valle, Reis França, Labre, Vi-
eente de Azevedo, Segurado, Barbosa da Cu-
nha, Alves dos Santos e Corroa.

Depois da chamada, comparecem os Srs. Sc-
gurado, Corroa, Alves dos Santos e Barbosa

1 da Cunha.
Aberta a sessão è lida e approvada a acta da

-antecedente.
O Siv Io Sbcreuario menciona o seguinte

' 
EXPEDIENTE.

,.«...... !-.. OEFICIOS.

atei Lê-se seis do secretario do governo:
Io Itemeltendo as contas da receita e des-

gf ..pesa e orçamentos das câmaras municipaes de
Morena, Arèas, Parahybuna, c Jundiahy.—A'
•«commissão de contas de câmaras.

2 ° Enviando artigos de posturas do câmara
-municipal dc Parahybuna.— A'comssão da ca-
inarás.
* j. ò .Transmiltindo a proposta dc Antônio
Salíistianode Castro para a illuminaçâo publi--ea da capital. — A'comiiiissão de fazenda.

h. ° Remeltendo o requerimento de Bernar-
di) Jusüino da Silva, porteiro da secretaria
do governo, pedindo que se lhe marque uni•ordenado fixo, incluída nelle a gratificação que4ígora percebe.— A'cominissão de fazenda.

5. ° Enviando o ollicio do inspector interi-
no da tbcsouraiia, cobrindo o aditamento á
tabeliã n. 12 do orçamento da receita e despesa•da provincia. — A'commissão de fazenda.

6.° Tran.siuiiiindoa planta e orçanunto do
edifício para o seminário das educandas desta
cidade. — As couitnis.sões do obras publicas e
de fazenda.

Officio da câmara municipal dc Parnahyba,
felicitando á assembléa pela sua reunião .—
Recebido com especial agrado.

Pam-ceu de commissão.
Lê-se uni da commissão de instrução publica

para que se peça ao governo informaçfio sobre
a conveniência da creação de escolas de pri-meiras lettras em Araraquara.—Approvado-
iNGONSTLTÜCipNAWDApEDOPRIVILEGIp PARA A ES-

IRADA Dl- SANTOS AO RIO CLARO.
O Sr. Ricardo : — Senhor presidento, hon-

lem, depois do cu ter apresentado uma indicação,¦suscilou-so a respeito delia uma questão do o

m

iõní, por serem fastidiosas o muitas vezes intoi
oiiiiavcds, pedi e obtive licença para retirar essiindicação, compromellendo-mc a apresentar linjí
sob outra formula a sua malcria. E" o quo ago-ra vou fazer.

Hontem indicava eu quo a illusliada commis•missão de constituição o justiça desso seu pare•cer a respeito d'aqiio||0 assumpto, porquo onlen ....„., miw , „ „,,dia que, tralan.b.-so da dignidade da assembléa nar direitos que não estão .-,„ IIUSS0 .,„..„„o Io bem-estar da província, devia tirar, quanto excepecionar, foi fundando-me na cxnre io ifosso possível, tudo qinmto désso á questão trans- ga-qualquer emprego- *'í?cendento um caracter pessoal. Tendo sido po- Assim pois lenho por fim demonstrar oue o
hoje o apresento a consideração da casa um projecto do representação, o qual, quando chegaroceasião da 1." discussão, pedirei, quo seja remoltido á commissão competente.

Passo a lor o projeclo [lê.)
u projeclo do Sr. Ricardo ó julgado objeclo «'relaria examinar as posturas opprovadaf
lioli loivirvm vinrln n o- .. „ a A-.. . Tm>Kn//Ç „ ..k: -_i.l: - • .¦¦'..:•dedeliberaçãr., vindo a ser o n.'2 deste annoO Sr. Presidente : - O nobre deputado quer-quo vá á commissão?

O Sr. Ricardo: — Su pudor ser...
O Sr. Presidente : — Podo.*E' apoiado o onda em discussão o roquorimen-

to do Sr. Ricardo, para quo o seu projeclo vá
<i commissão de constituição o justiça.

O Sr. Barata : — Eu linha do fazej uma in-
dicação ho sentido da quo foi feita pelo illustre
deputado. So não a fiz foi porque, reconlieccn-
do a transcendência da matéria, queria combi-
nar as minhas idéas com as do alguns dos illus-
tres collogas desta casa ; o essa demora, que h«u-
veda minha parte, fez com quo o nobre dcpula-
do mo prevenisse.

Sendo pois a matéria lão transcendente, como
mo persuado quo é, julgo que; indo o projeclo á
essa com missão para depois ser impresso com o
parecer, melhor será para as discussões. Heido
votar neslo sen lido.

Procodonilo-so a votação, decido-se que o pro-
jecto seja immediatamenio remcllido á commis-
são de cunstiluiyãu c jusliça.

ORDEM DÒ DIA.
Posturas'ue sir.TiuiiAS.

Contínua a 2."discussão dessas posturas. Tra-
Ia-se do capitulo/i.° do .titulo 1." II.a um re-

missão

tevo lugar no dia do hontem. A 1/ rasáó é
que, por mais conveniente quo seja a disposição
da 1." parto do art., ó fora de duvida quo os
meios do so illudir semolhanlo disposição são tão
fáceis, que com muita diííicuhlade so poderá con-
seguir aquillo quo se dozoja.

a E' prohibido (diz a 1.' par/o do art.) a ele
phanliacos tomarem a direcção do qualquer no-
gocio. »

Ora, na parto em quo o commercio praticado
pelos elephanliacos podo prejudicara sociedade,
ó juslamonlo no negocio a retalho, o muito principidmcnlc nos gêneros comestíveis ou dc pri-meira necessidade. Vemos que o que mais ha a
providenciai:, pur exemplo, 6 sobro a venda do
carnes verdes, porquo é onde esse contado ou
manusoamenlo dos morphòíicnfi com a carno
pôde desenvolver o contagio desta onforinidntlo.
O alcanço da postura só podo ser prohibir a yen-da publica, porem não podo prohibir qne os mor-
photicos particularmente pratiquem todos ossos
aclos, (Pondo possa resultar o contagio. Queresla enfermidadesejacontagiosa, quer não, a creu-
ça do povo é* sempre a mesma.

O tal lio da carno suina ou bovina suppõo no-
cessaria monto islo-, a morto do uma rez o seu es-
corchamcnlo ou escoriação,-o sou esquarlcjanien-
to, o osso grosso talho a. quo eslá stigeita a cor-
ne antes do expôr-seá venda a talho miúdo. Es-
tas operações lodo o morphelico. podo praticardoutro em suo casa ; por conseqüência podo a
carno sahir d'alii infectada do mal; o a posturanão podo prohibir isto porquo estas operações
estão fora do alcance das autoridades, visto (pie
aquillo que so passa dentro das casas a autorida-
do não pode provinir.

Quanto á 2." parte «o exercer qualqueremprego »q que tenho a notar é islo. Quan-do o Sr. Ribas discutia hontem sobre este art.
eu dei um aparle no qual fui interrompido,
por que alguns honrados membros derão apar-
te na mesma occaziâo. Recordo-me ter dito
que o morphetico não podia ser soldado. Não
completei este aparte., por que queria dizer quenão podendo o morphelico ser soldado, podiaentretanto exercer os maiores empregos do
eslado. O primeiro estadista do mundo pôdeser morphetico. Melernicli, um dos primeirosestadistas da Europa,se fôr atacado de morphéa,
hade ser o mesmo Mcternich, entretanto queum estadista, que pôde dispor dc exércitos,
sendo morphetico, não pôde ser soldado.

O Sr. Ridas :—O general Canrobert bde será
demitiido se tornar-se niorpbelico. (rizo)O Sr. Barata:—Um hábil general pôde ser
morphetico, entretanto que um soldado não
pôde. Por aqui nós vemos quo esta 2.» partedo art. da postura é inteiramente inconveni-
ente.

Eu disse lambem nessa oceasião que, se nós
sanecionassemos esla 2." parle do art., iamos
excepcionar principiou constilucionaes, que

o nobre deputado suppõe.
O'Sr. Ridas1:—ifoo é peccado original.
O Sr. Barata :—Concordo com isso As-

sim pois, Sr. presidente, insisto em votar
contra a segunda parte do artigo , mas
quanto à primeira nao faço questão nenbu-
ma em que ou so vote pelo artigo tal qual
se acha ou se vote pela emenda do illustre
membro o Sr. Manoel Eufrazio de Toledo.

PAUTE OFFÍCÍAL,
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w \lVC0T.!!..Clí.gír r8C0,° soniol,ianlcs q-uos- '™o estão ao nosso alcance excepecionar. O il-"uslre membro, á quem me refiro, distingiiíq edemonstrou que dentro de certa orbita podia-mos estabelecer condicções de elegibilidadc,
cm virtude das quaes o morplielico não pucíes-se ser eleito assim para os cargos municipaes- como provinciaes, na alçada (1'esta assembléa.
A isto não se pôde fazer a menor objecção;
mas, quando eu disseque podíamos excepcio-'*"'"  ao nosso alcance

mos: mesmo por que, tendo-se approvado ai-a guns arts. de postura sobre este assumpto es-ses arts. não comprchendem a idéa contida
n'csta 2." parte.

Eu antes de vir aqui para a sessão, fui a se-
,, ,,  ,.arafaubate, cahiacliei o seguinte art.: (lendo)—Toda a pessoa afrectada de eleplianifèsis não
pôde por si administrar gêneros dc commercio
publico, sob pena de ser multado de 10 á 20mil reis.—

O Sr. Ribas:— Tem analogia com o que sediscute.
O Sr. Barata:—Mas n3o coniprehende a 2."idea isto e, não prohibe o exercício de qual-

quer emprego. Esta 2." parle 6 que nãoacho conveniente, por isso que podemos deixarao bom senso da câmara empregar no seu ser-viço homens morpheiicos oii não.
O Sr. Ridas :—Esse argumento pecc.a por

provar de mais : a conseqüência é que pó-de-se dispensar as condições de elegibili-
dade.

O Sr. Barata :—Nao lia o peccado que o
nobre deputado suppõe. Os homens ataca-
dos de morphéa sao logo dominados porcerto acanbamenlo, não gosiao deapresm-
lar-se em publico ; e as câmaras nao quero-rno incorrer na censura de seus mnnicipes
nomeando hoinens cujo contado pôde ser
prejudicial. Portanto nau lia o peccado que

Até dou preferencia h essa emenda por
ser mais expressiva.

O Sr. Ribas:—Qual é ella?
O Sr. Bauata ;—E' a seguinte [lendo) «De-

pois da palavra-negocio—acerescente-se de
gêneros comestíveis e bebidas espirituosas.
Stipprima-se as palavras—exercer qualquer
emprego.— »

Na subemenda que hontem oíTereci, para
descriminar o meu voto do voto do illustre
membro o Sr. Dr. Cabral, por abreviatura
aceitei as palavras do artigo ; e, como julgo
que as palavras do artigo nao sao (ao expres-
sivas como as da emenda do Sr. Manoel Eu-
frazio, concluirei o meu discurso pedindo
licença para retirar a minha submenda, e
votar por aquella.

O Sr. Rihas :—O nobre deputado agora
com o seu discurso é que tornou importante
a disposição do artigo.

O Sr. Barata :—Isso é seda do nobre cot-
lega.

Sendo consultada a assembléa acerca da
retirada da subemenda do Sr. Barata, rèzolt
ve pela aííirmativa

O Sr, Bicaudo :—Sr. presidente, pedi a
palavra para dizer muilo pouco.

Tem-se já oecupado um tempo assás lon-
go na discussão (leste capitulo 4o ; e eu de-
sejo muito que adiantemos agora no começo
ria sessão.os nossos trabalhos a respeito das
posturas das câmaras municipaes, porque
já por experiência sabemos quanto custoso
(loa no fim de uma sessão tratar destas ma-
ferias, aliás muito importantes e que inte-
rèssatn tanto ao bem estar das municipalida-
des.

O art. 39 do presente capitulo lem sido tão
esclarecido pela discussão luminosa que tem ha-
vido, que acho ocioso estender-me novamen-
te sobre isso.

A respeito das emendas que tive oceasião de
offerecor, ainda insisto a respeito de duas dei-
Ias, a que se refere ao art. AO e a de redac-
ção que oflcreci ao art. /i9; povém a respeito
das emendas quo apresentei relativamente ao
art. /jO, quero seguir a mesma marcha do meu
nobro collega que acaba de sentai~se, concor-
dando com elle em que a emenda oflcrecida
pelo Sr. Eufrazio dc Toledo corresponde ao
fim que devemos ter em vista, islo é, providen-ciar a segurança do povo contra um contagio
tão pernicioso quanto 6 o dos elephanliacos.

Pretendo pois, votar a favor dessa emenda; c
peço licença á casa para retirar as duas que of-
forcei a respeito desse mesmo art. 39.

A assembléa sendo consultada á respeito do
pedido que acaba de fazer o Sr. Ricardo, resol-
ve pela aflirmativa.

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerra-se a discussão e é approvado o capitulo
4.° com as emendas do Sr. Manoel Eufrazio ao
art 39, e as do Sr. Ricardo aos arts. h() e ZpJ.

São ápprovadps sem debate os capítulos 5."
e G.° do titulo i."

Passando-se n discutir os diversos capítulos
dos títulos 2. ° e 3. c , são suppiimidos cs ca-
pilulos J.°, 2.°, 8.° e/i. °, conforme o
parecer da comniissão de câmaras, e approva-
dos o 5.° do titulo 2. ° e o único do til. 3-°

POSTURAS OE CAMPINAS.
Entrando em 2." discussão as dc 18 do mar-

ço de 1851, e duas de 7 de fevereiro dc 1854,
são Iodas approvadas sem debate.

CAPlTAÇÃe NA FMGUEZIA UE UNA.
Este projeclo é approvado sem debate em 2a

discussão para passará 3."
REGULAMENTO PARA AS PoSTUIlAS DE SANTOS.
Entra em 3. £ discussão c e" edoplado sem

delia le.
listando esgotado a ordem do dia, o Sr. Presi-
demo designa para a da sessão seguinte dis-cessão'das muterias que passarão em 2. u dis-cessão.
Levanla-se a sessão á uma hora da tarde.

ACTA DAUEUNIIÂO AOS 21 DE FEVEREIRO. DE 1855.
Presidência do Sr. Barão do Tietê-

As 10 horas e 35 minutos da manhã, feita a
chamada, achão-sc presentes 15 Srs. deputa-
lados, faltando com causa os Sr. Carneiro de
Campos, e sem ella os Srs. Mendonça- Ribas,
Segurado, Silveira da Moita, Aandrade, Ferrei-
ra, Queiroz Telles, Roza, Prado, Mello, Valia-dão, Hypolilo, Veiga, Cabral, Emygdio, Fon-seca, Pinto Porto, Pinto Valle, lteiz, França,
Sampaio Peixoto, Labre, Ilonoralo, Vicente
de Azevedo, e Costa Cabral.

As 11 horas, sendo repetida a chamada, vo-riíica-se tem comparecido mais um deputado, oSr. Vicente de Azevedo.
Não havendo pois numero legal o Sr. presi-dente declara não haver hoje sessão.

Ao Io secret.irioda asseinblôa provincial o
Exm; Sr. presidente da província ordena- mi (,Uü
remetia a V. S. a inclusa proposta do Antônio
Síillnsliano de Castro para a illumição pub|jCüda capital, sohio a qual foráo ouvidos o cliefo du
policia e thesouraria, afim do que sirva-so V. s
apresentai a á assembléa legislativa provincial 0ao mesmo tempo ponderar-lho u necessida do 

'^

rosolvor essa questão com urgência, pata quonão sbfffii o serviço da illuminaçâo.—F. J, (/(.
Lima.

\o mesmo.—De ordem do Exm. Sr. pro sidon-
da província remello a V. S. alim do ser sub-
medido á consideração da assembléa legislativa
provincial", o ollicio da câmara municipal Ho Pa.
rahybuna com (latli de 31 de janeiro uilimc1., pro-
pondo artigos do posturas.— F. J. dc Lima.

Ao mesmo.—Ordonii-me S. Ex. o Sr. presi-siilento da provincia que transmitia a V. S
alim do serem presentes a assembléa legislativa,
provincial, as contas da receita o despeza (;orça-
mentos das câmaras municipaes das villas de Lo-
rena, Arôas, Parahybuna, o Jiind.iahy.-.-/''. Ida Lima.

^ Ao inspector geral da inslrucção publica.—Tendo concedido a Francisco do Assis Gonçalves
a demissão, qne pedio, de inspeclor dv instruc-
ção publica do districto de Santo Antônio do
Cachoeira, e nomeado Antônio do Oliveira M«t-
losinhose Silva para substiluil-o, assim o coir>-
mímico a Ynic. paia seu conliecimenlo.

Fez-se a nomoayão.
Ao promotor da capital.—Communico a Vmc,

em resposta a seu officio de 3 do corrento. quurepresenloi ao prosidonlo da relação do RÍji du
Janeiro acerca d,i ultimação do processo di> ros-
ponsabilidado instaurado conlra o carcereiro Be-
nedicto Antônio Eloy, que para aquelle tríbu-
nal apellou da sentença proferida polo juiz do di-
rcito em dilo processo.

Ao juiz municipal do Xiririca.—Inteirado 4'»matéria dos seus ofíicios do G, e 7 do janeiro ul-
limo; e certo das providencias tomadas acerca tllji
Manoel José Clarampio Carneiro, ex-escrivão du»
collecloria dessa villa, remello a Vmc. a copiu'h> parecer d<. procurador fiscal da fazenda pro-vmcial, que foi á respeito ouvido, com o qualme conformo, e oulro sim ordeno a Vmc, quoremetia ao juiz do direito da comarca copia au-
tcntica dos documentos; que acompanharão seu
diti ofíicio, esáo ora devolvidos, o uma partici-
pação circumslanciada do fado, afim de quo seja
por cite instruído o processo respectivo.

OfTiciou-so ao juiz de direito.
Ao conimandaote superior da capital.—Re-

mctloa V, S., para sua intelligencia o execução,
a copia do decreto n. 1549 de 7 do corrente
mez, desligando do commando superior da co-
marca da capital a força qualificada nos miinici-
pios de Santos, S. Vicente', o Itanbacn.

Ao inspector geral da iibirucçào publica.—Communieo a Vmc, para sua intelligencia o
execução, quo concedi demissão do lugar do pro-f^ssora de primeiras letras do Aiòas a Mariu
Francisca Ribeiro, por havel-a pedido.Idem á lliesouraria drovincial. '

Ao inspector da thesouraria.— Transmillo a
V. S. 10 relações impressas, que mo foráo envia-
das pela caixa de iiniortisação, fazendo menção
ue 387,990 notas do governo (papel moeda) as-
signadas na corte no anno findo, cm sepuimento
dos valores, números, o estampas, das quo já so
tem enviado, o bem assim os originaes firmas do
alguns assignal.iiios, quo ora so preslão á esso
serviço.

Ao inspector geral da instrucção publica.—Communico a Vmc.. para sua intelligencia c exe-
euçao, que nomeei José Joaquim Francioni pamo lugar de professor interino do primeiras letras
da freguezia dc S José dos Rarreiros, devendo
sollicitar o competente lilulo para onlrar em
exercício.

Ao Io secretario da assembléa provincial.—Doordem do Exm Sr. presidento da provincia to-
nhoá honra de endereçar a V. S., afim do ser
presente á assembléa legislativa provincial,* o of-
íicio do inspector inteiino da thesouraria provin-ciai com data de 10 do corrento sob n. 33Ó,acompanhado do additamenlo á tabeliã n. 12 dóorçamonloda receita o dospeza commum da pio-vincia, proveniente da divida passiva constante
do requerimento de José Romão Leilo Prestes.—F.. J. de Lima.

Ao inspector da thesouraria.—Ordene V. S.á alfândega do Sanlos quo papue- a passagem' dóex-soldado do corpo lixo Gualdino do Nascimcorto, que vai para a corto
Portaria —O presidento da provincia, sob pro-

posta do inspector geral da instrucção publica,nomea o Rvd. Sr. conego Manoel Teixeira do
Almeida para o lugar do inspeclor da inslrucção
publica do dislriclo da capital durante o impedi-
menlo do aclual.

Communicou-se ao inspeclor gorai.
Ao commandanlo do corpo fixo.—Em conso-

jqiiencia da requisição constante do officio do 10
do corrente, mandei pagar pela colleclo.iia da

.Bragança os vencimentos do olferes Marliolip
| José Ribeiro, qu0 ali so acha destacado, desde o
conerilc mez em dianlc.
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Expedio-se ordem.
Ao commandanle superior da capital. —Fico '

inteirado de quo hontem foi recolhido ao quartel'!
do permanentes o contingonlo da guarda naeio-'
nal, composto de 1 oííicial subalterno, 2iiiferio--
res, 2 cabos, 1 cometa, c3G soldados, conforme
participa V. S. no oflicio com dala de hoje.

Ao chefe de policia.—Significo a V. S. quohrovornonto resolverei acerca da autorisação, pe-dida pelo subdelegado de policia da freguezia do
Soccorro, para um destacamento do 5 guardas
policiaes, quo será rendido de 5 om 5 dias, sobro
quo versa o oflicio de V. S. com data do 16 do
corrente sob n. 102.

Ao Io secretario da assembléa provincial.—S.
Ex. o Sr. p residente da província ordenou-mo
que remeltesse a V. S., afim dó ser suhmellido á
consideração da assembléa legislativa provincial,
o requerimento do Bernardo Justino da Silva,
porteiro da secretaria do governo, pedindo a gra-
ca do se lhe marcar um ordenado fixo, compro-
Imndida noile a gratificação que ora -percebe o'
outro sim que declarasse a V. S. quo o stippl-'
cante tem exercido sempre bem o seu luçar, o'
quo no relatório apresentado na abertura da pre-sente sessão reconheceo o mesmo Exm. Sr. a
justiça de sua pertenção, opinando nello em fa-
vor do que agora se pede. —F. J. </« Lima.

Dia 19.
; Portaria.—O presidente da província nomea d

Si., Jesuino Ferreira Guimarães para o lugar de
Inspector da .la.secçajiJ.a._,estxiiiJa-do. Áreas á
Mnmbucaba, c recommenda-lhe quo informo o
estado delia, c remetia o orçamento da despeza,
que fôr precisa" para os reparos urgentes.

Comiiiunicou-so a thesouraria.
Circular aos juizes de direito.

—Remetlo a Vmc, para sua intelligencia h
execução, a copia do aviso do ministério da jus-• tiça de 8 tle janeiro nllimo, exigindo a remessa

¦ dos niappas eslatislicosdas decisões do juiy, queme devo remcllor imprelerivelmento no fim de
cada sessão, cujos mappas devem ser organisados
conforme os modelos inclusos.

Ao coinmissario vaccinador provincial.—Com-
inunico a Vmc, para sua intolligencia, quo no-
meei Anlonio José Gomes da Silva para com-
tnissario vaccinador municipal da villa de Lore-
na, o qual deve sollicitar o compelente titulo na1 secretaria do governo.

Ao Io secretario da assembléa provincial.—
Do ordem do Exm. Sr. presidento da provínciaremotto a V. S., afim do ser presente á assem-
bléa legislativa provincial, o incluso oflicio do
engenheiro civil José Porfirio de Lima, ncompa-
aliado da planta e orçamento do edifício para se-
minario dos cdueatidos desta cidade. —F. J. de
Lima.

Ao subdelegado do Juquiá.—Fico inteirado
de tor Vmc. reemitido no tenente-coronel Luiz
Alvares da Silva os 3 cargueiros com lignito, conr
forme communica no oflicio de 22 do mez pas-sado.

Ao delegado de Ubatuba.— Communico a
Vmc. quo nesta data reiterei á ihesouraria a or-
dem, já expedida om 3 de janeiro ultimo, para o
pagamento do soldo dos policiaes ahi destacados;
ficando assim respondido o seu oflicio de 7 do
corronlp.

Expedio-so ordem.
Ao tcnonto-coroncl João José Rodrigues de

Aguiar.—Com a recepção do oííicio de 9 do cor-
rento fiquei inteirado do haver V. S. assumido o
commnndo superior da guarda nacional do Jaca-
rchy, por ler tomado assento na assembléa legis-
lativa provincial o coronel commandanto supo-
rior da mesma guarda nacional.

Ao chefe de policia — Determino V. S. ao da-
legado do policia de Pindamonhangaba quo man-
do fazer o orçamento de alguns reparos mais in-
dispensáveis na cadêa da referida cidade, afim do
\cr so é possível alguma cousa resolver ncorca do
ponderado no officio, quo por copia acompanhou
o de V. S. com dala do 13 do corrente sob n.

Ao delegado do Iguape.—Declaro o Vmc , em'
resposta ao oflicio dc 8 do corrente, V, que n pâ-rochia de Iguapo deve dar 4 recrutas, o a.do í\\\
(juiá 1. 2U, quo os recrutas devem ser rcmcttidos
a Santos á disposição do brigadeiro commandanté
militar da mesma cidade, 3o, que a mesa do ren::
das é qüo lem de pagar as despezas com a reii.es->
sa dos rociutas.

A Francisco Xavier das Chagas.—Accuso ro-j
cohido o oflicio do Vmc. com data do 10 do cor-]
ronto , communicaudo tor ficado intransitável
com a muita chuva o caminho para Juudiahy, é
havor providenciado acerca dos concertos mais
urgentes, o consultando qual a distancia que do-
vem ler os feixos dos terrenos particulares adja-
contes á estrada, o, em resposta, lenha a signifi-l
car-lhe que devo esforçar-se em dar as providcn~cias adequadas afim de quo so não interrompa o;
transito, e outro sim quo os feixos dos terrenos?
particulares devem ser foilos om rasoavol distan-j
cia da estrada, do modo quo não a acanhem querj
quanto ao transilo, quer quanto á sua conserva-í
ção.

Ao inspector da Ihesouraria.—Mando *V. S.,
pela mesa do rendas d'Iguapp, pagar ao tenente-!
coronel Luiz Alvares dn Silva a quanlia doj
H#5l60rs, quo despondoe» com a conducção'
do 3 cargueiros com lignilo do Juquiá a áquella
cidado, conformo a conta junta.

Ao cbefo de policia.— Tomando om considera-i
Ção o que pondera o delegado do policia do Pin-
danionbangaba no officio junto por copia ao de

V. S sob n 95 o dala de 13 do corrente, roso!- tadas na 1/ sessão: l>;)Co da câmara 31 de ja-vo auionsabo para addir ao destacamento do per-| berro de lttõò.—Araújo
mànotilos ali existentes 5 guardas policiaes, quotorão o mesmo soldo daquelles: o qno communi-
co a V. S. para sua inlelligencia o execução.,

Expedio-so ordem.
Ao commondador Queiroz Tolles —Constan-

do-mo quo a estrada do Juudiahy so ha tomado
péssima em conseqüência das copiosas chuvas,
lenho por convenionlè rocommendar-llio a adop-
ção das providencias, qüo lho parecer melhores
afim do melhorar o transito.

Ao vigário geral do bispado—Romotto a V.
S. o incluso rcqnerimonto da mesa da santa casa
da misericórdia da villa do Ubatuba, sollicilon-
do approvaçao dosou compromisso, afim do quoV. S, o opprovo na parto espiritual.

Ao vigário do Santa Isabel.— Não podendo a
presidência ordenar odispendio da quanlia de
12:000.5) rs., em quo orça V. Rvdm.' no oflicio
do 5 do corrente a despeza com a ulti'ínVçãp das
obras da igreja matriz, deliberei fazer chegar seu
dito olíicio ao conhecimento dn assembléa legis-
laliva provincial.

IAHA MUNICIPAL. '

(3. ra SESSAÕ ORDINÁRIA AOS 31 DL JANEIRO
DE 1855.

Presidência do Sr. vereador Luiz Antônio
Gonçalves.

A's onze|boras achando-so presentes os Srs.
vereadores Gonçabes, Dr. Araújo, Tolles, Luz,
e Drs. Rodrigues dos Santos e Azevedo Júnior,
o Sr. presidente abre a sessão. li' lida o appro-
vada a acta da antecedente.

,v 
.<¦«•¦.

EXPEDIENTE.
Leu-se : — Portaria do Exm. presidente da

província de 23 de janeiro corrente, aceusan-
do a recepção do oflicio da câmara de 15 do
mesmo inez, acompanhado do plano das ruas
projecladas nos terrenos do commendador
Santos Silva, e ficando inteirado significa, queacha conveniente o plano adoptado, e que a
câmara ordeno a maior brevidade no pro-
cesso do desapropriação, o abertura das ruas.—
Deliberou-se declarar de utilidade municipal o
terreno por onde passam as ruas projectadas,
e ordenou-se ao procurador que desse principioao processo de desapropriação.

Officio do Dr. chefe de policia do 23 do
corrente, aceusando a recepção do oflicio,
acompanhado da copia do artigo de poslura,
approvado e mandado executar provisoriamente
pelo Exm. presidente da província.—Inteirada.Oflicio do mesmo, datado a 2/j do cor-
rente, rogando que a câmara dè as providencias
acerca do fornecimento dos objectos podidos
pelo carcereiro da cadêa desta cidade ; cons-
tanies do olíicio que incluso remeíte. — O
Sr. presidente informa que já havia dado os
providencias precisas para este fornecimento,
por julgaT (te iTrgencfar—A cansara fica Ttiter-
rada.

Requerimento do Dr. Ernesto Be.nediçto
Ottoni, pedindo de novo pagamento de custas,
na importância de cento e quarenta e quatro
mil réis, documentando este pedido com certi-,
does passadas pelos respectivos escrivães; alie-
gando mais, que a câmara fizera igual paga-,
mento ao Dr. José Xavier Lopes dc Araújo.—
A' commissão de contas.

Dito de Januário Moreira, escrivão da]
subdelegacia da freguezia do braz, pedindo:
igualmente pagamento de custas, na importan-
cia de cento e sele mil dusentos e oitenta e
cinco réis.—A' mesma commissão.

Officios dos liscaes dos distrielos do norte
e sul, da freguezia da Sé, com os parles da se-
mana finda. - Inteirada;

Foi lido o seguinte parecer:— « A com-
missão de contas a quem foi presente o orçámen-
to feito para o calçamento da rua doTamandua-
leby, contendo trinta percintas em toda a sua.
extensão, examinou o mesmo orçamento e achai
que está conforme, por isso 6 a mesma comis-

—Foram lidas e approvadas as seguintes nro-
postas l

« 1. "—Proponho 
para maior brevidade daabertura da nova rua, denominada Formosa, e

commodidade não só da província, como do
proprietário dos terrenos por onde ella passa,
que quanto ao fecho da mesma rua, se officio
ao commendador Santos Silva, dizendo-se-lhe,
que constando (pie muitas pessoas desejam afo-rar os seus terrenos por onde passa a mesma
rua, se digne oniitiir já cm dito aforamento,
afim de os foreiros irem fechando os terrenos
que tiverem aforado, depois de dado o alinha-
monto c nivelamento pela câmara, o assim fe-
char-se o riíà com facilidade, sem prejuízo dp
proprietário, nem augmento de despeza. Esta
medida pode ser tomada independente do pro-seguiineiitò do processo de desapropriação queestá em andainenio. S. a 11. Paço da câmara
•31 de janeiro de 1855.— Araújo, i

« 2. ra —propondo májs (jU(J SQ declare de
utilidade municipal o te reno por onde devem
passar as novas ruas, ultimaiiuuiio deliberadas
pela câmara, e a conseqüente desapropriação.
Outiosim que a-rua Formosa, de seu ponto de
partida do Acu; tenha a mesma largura da doSeminário, ate o I." angulo, seguindo dahi ciíi
diante com sessenta palmos até o fim. Paço da
câmara 31 de janeiro de 1855.— Araajo.»'

Não havendo nada mais a tratar-se o Sr.
presidente levantou a sessão marcando a se}-
guinte para o dia 13 de fevereiro pioximo fui
tutu— Eu Joaquim Roberto de Azevedo Marques
secretario a escrevi.

¦^.«^mz&iUBMM

mdla qno a administração da justiça dovo esrc«
cialmonte caminhar som óbice ; ó no]Ia qüo con-
correm om negócios dos feitos toda a província •
o nellai quo devo sobresahir o bom exemplo dádistribuição da justiça. Ora a dislracção do iois
do direito implica cm lodosos sentidos.

Não queremos desenvolver em bem elaborado
artigo a necessidade de uma nova divisão dc co-
marcas ; não exhibimos um artigo filho dn eslu-
do c ampla apreciação da matéria. Lançamos
aqui, ao andar da penna, a indicação simples do
uma nocessidade, quo o corpo legislativo devo
considerar.

Faça alguém o estudo da maioria ; considere
o corpo da divisão, os seus membros, o offíreça
um projecto do lei com regra lógica. Assim so
fará haso para melhor administração da justiça.

I i
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MívísSo tio «"©EíaarcRig,
Agora quo sc aproxima areuniáo da assem-

bléa, é forçoso que se consigne pela imprensa
uma das mais palpitantes necessidades da pro-vincia.

Falla-se do uma melhor divisão de comarcas;
Quem nItender para o quadro quo represon-

ta a distribuição da pvovincia, nesses circules
quo chamamos comarcas, verá, sem luvida, quo,na repartição, não se atlendoo nom á lógica,
nem aos interesses da administração da justiça,nem ás circumstancias peculiares da província.Se a população brasileira é essencialmente ra-
releita, se a adminislração do justo é tanto mais
diflicil, quanto é extenso o território ; em nossa
província, com a divisão actual, mais graves so
loruão os inconvenientes de collocar-so um ma-
gistrada (o juiz de direito) em uma esphora lão
laia, quo a sua influencia não so podo desenvol-
ver com as proporções requeridas.

Não é somente o mal de ser o juiz irnpossibi-
litado de administrar de promplo a justiça á lão
grande numero de termos; é ainda o perigo da
avassalagem, permillâo a expressão, em que se
constitui) uma grande parte do cidadãos para com
um juiz perpetuo, para com uma só vontade o
opinião.

Eslas considerações únicas bastão para chamar
a atlençáo da assembléa provincial ; sendo evi-
dento que, não só as comarcas comproliondom
maior numero do termos quo as forças judiciaes
pedem, como lambem a divisão nao é igual. E,
so não é assim, hasta que apresentemos a divi
são tal qual so acha.

Bananal eoinprehende:—Arôns, Queluz, Gua-
r.ilinguelá, Lorena, Silveiras e Cunha ! !

Taubaté : —Pindamonhangaba, S, Luiz, Uba-
tuba.

Jacarehy : —S. José, Parahybuna, Mogy das
Cruzes, Santa Izabel, S. Sebastião e Villa Bclla! I

Santos:—S. Vicenle, Conceição, Iguape, Ca-
nanéa, Xiririca . c

Campinas: — Bragança, Atibaia, Nazarotli ,
Constituição ! ! !

Mogy-mirim:—Limeira, Rio-claro, Arara-
quara,

Franca:—Batataes, Cosa Branca.
Itapetininga:—Taluby, Itapeva, Apiahy.

... ,s Sorocaba:—PortoFeliz, Capivary, Pirapóra
são de parecer que sc mundo pôr cm praça, a Ilú, S. Roque ! I
faclura da referida calçada, c não havendo J S. Paulo:—Santo Amaro, Itopeccrica, Junluri
quem a arremate que se faça a jornal, preferiu
do-sc as obras mais urgentes. Paço da câmara
municipal, 31 dc janeiro dc 1855. — Gonçalves.
— Tclles. »—Foi approiado aííkando-se os
editaes.

— Foi lido e igualmente approvado o pare-
cer da mesma commissão de contas, approvando
as contas da fabrica da matriz, de Santa Iphi-
genia.

dialiy, Paranabyba.
Compare-se agora as comarcas enlro si, e ve-

ja-se so a base da diviiao ó justa; so ó possível
mesmo, suppondo que a divisão fosse lógica, um
juiz cumprir seu regulamento decorreiçoes; abrir
jury em Iodos os pontos, o -despachar inlinida-
des de processos quo se niultiplicão. Veja-so
mesmo so os promotores podem reservar uma
quantia, por menor que seja, depois de csgola-
dos seus ordenados só com viagens longas. Ve-— O Sr. Dr. Araújo apresentou a seguinte  •¦• - - ,,  ,,

proposta :—a Proponho que o fiscal, do res- ja-so os inconvenientes quo soffre o povo, que,
pectivo districto notifiuiic as filhas do fallecido muita vez, para conseguir as vantagens de um
.-. .... ¦ ,. i._  :.. a :i..„ i..

Continuação da Noticias.
Lô so no Amigo do Soldado, do Vienna, 2 do

jau (dro :
Nao lendo aindu rompido o fogo as baterias da

terceira paralello, podo .dizer-se quo os generaesalliados querem nao só atacar o bater as fortifi-
cações do sul de Sebastopol; mas operar ao mes-
mo lompo conlra as posições do exercito russo.
Um conlingento do trabalhadores, composto do
Iropas do todas as armas anda constantomenlo
empregado a melhorar a estrada quo de Balukla-
va vai ao acampa mento, íf, h 9 mv^m

E' muito vanlajoso para os alliados, quei.o.ge-neral Liprandi lenha abandonado a posição quotomara sobro a melhor estrada dc Balaklava a Se-
bastopol c Batchi-Serai. Eslo movimento tévo
lugar por motivos cxfrategicos.

O,príncipe MenschikolT ameaçado ao mesmo
lempo pelo grosso do exercito dos alliados, o po-Ias Iropas que desembarcam na Eupalmiu, fez
reunir Iodos os corpos destacados.

Logo depobs da chegada, do ajudante general,
barão Oslen-Sakon, houve um conselho do guor-ra, e resolvou-so esperar a chegada do 3o corpo o
as reservas do 4o, o lomar então o oflensiva, Jul-
ga-se que os russos atacarão nos primeiros dias
de janeiro.

« As noticias do Odossa, alcançam a 2S :
O príncipe Miguel Obrenowitch dera um ul-

moço ã guarniçào (22,000 homens) no antíiver-
sacio do imperador. Ila tros.semanas quasi sem
interrupção cabo água a can Ia ros, e as estradas
estão completamente intransitáveis.

No.dia 22 de dezembro chegaram selo bata-
lhoes do reserva da 10a o 12'1 divisóes ; estos ha-
talhõcs deviam no dia 20 partir para Perekop, o
no dia 12 do janeiro pata Sebastopol.

O máu lempo não perrnitlo fazer mais do G
léguas por dia.

Lô-se no Morninà Post de-8 :
Dizia-se hoje na Bolsa, qun houvera nu Cri-

meu oulra batalha, o que fora desaslrosa para os
russos. Conformo esse hoalo, quo por em quan-Io nenhuma confirmação tem, o general Lipran-
di foi balido, tendo tido graves perdas.

Semelhantes boatos procedentes da Bolsa, do-
vem sempre ser recebidos com extrema reserva.
Todavia, a noticia dos efleilos desastrosos do
temporal de li do dc novembro, veio por este ca-
nal, e noslo que ao principio se lhe não désso
credito, depois conlirmou-so completamealo. Es-
peravam-so suecessos importantes para o fim do
anno, c uma dorroia do general Liprandi não
seria cousa extraordinária.

No dia de anuo bom as deputações do corpo
legislativo e do souado piemotitoz foram cumpri-
montai o rei, que os recebeu com a sua costa-
mada corlezia, o lhes disse :

« O anno quo acabou foi de bem duras prova-
çoos para nós; o que começa não so apresento
com melhores auspícios, o talvez tenhamos do to-
mar parlo nos grandes suecessos quo vão roali-
sar-se na Europa, porém contando com o vosso

pectivo districto notiiiq
Bernardo Jacyntho, para que mandem calçai
suas testadas na rua das Sele Casas. Paço da
câmara 31 de janeiro de 1855. —Araújo.»

Entrando em discussão foi approvada.
— O mesmo Sr. vereador apresentou a se-

guinte indicação que foi approvada:—« Peço
que o secretario, ou o Sr. procurador infor-
mem o quanto se tem gaslo com o alternado
da Moóca, c islo dividido em duas partes; a
l." com as quantias gastas no tempo do verca-
dor o Sr. Cândido Ribeiro dos Santos; c a 2.a
com as que se tem gasto no tempo da presente
câmara, Estas informações devem ser apresen-

cctirso, Corri de mandar um próprio á muitas lo-
guas, pois que não havendo nolicia certa do juiz
de direito não se pôde servir do correio.

Quanto á comarca da capital oceorro urna ra-
zâo especialissima, e procedento para que ella só
coniprehonda o sou termo.

O juiz de direito 6 o juiz dos feitos da fazen-
da, lem por isso mesmo mui grandes funeções á
exorcer na capital.

E' preciso que sc desenvolva os inconvenientes
do sua sahidá para outro termo, podendo ausen-
tar-so por mais de 15 dias ?

A capital é o centro das forças da província, é

poio, aguardo com confiança o futuro »
Um correspondente da Gazeta do Golonia,

participa-lhe de Vienna com dala de 1° do ja-
neiro o seguinte :

« Ilonlom leve lugar no ministério dos nego-
cios estrangeiros enlro o condo Buol, o barão do
Bourquoncy e o primeiro secretario du ombaixa-
da ingleza, que representava lord Weslmoreland,
que eslá enfermo, uma conferência, na qual es-
les diplomatas verificaram reciprocamente os
seus poderes, afim do concordarem lúim tratado
do alliança ofíonsiva o defensiva. A primeira
conferência entro os plcnipotonciarios das ires pa-
tencius aluadas terá lugor amanhã, o as dehbe-
rações do tratado quo deve celebrar-se, durarão
oito dias.

O condo Buol, o barão do Bourqueney o lord
Weslmoreland, concordaram entre si, que ne n
Bussia acecitasso anles da assignoliira do conlrn-
to, o sem condições, as propostas que linham si-
do apresenladas ao príncipe do GorlschakofT, esta
acceilação não seria repollida.

E' por esle motivo quo so espalhou quosc con-
cedera o praso de quinze dias Bussia. .

Houvo honjem cm casa do conde Buol um
grande jantar diplomático, ao qual assistiram to-
das as personagens diplomáticas residentes cm
Vienna, porém não estava presente pessoa ai-
guina da embaixada russa.

E' provável que o liovo recrutamento na Aus-
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iria seja determinado por decreto imporia! tio movimtíntosvfovolu(íí(mari(iâ. Alum disso, no ca
. « .... .,,.. ...... .. 4,,.,!.< ,i irtiitlin li mOUitnOl llülllll IIftmeado deste mez.

Participam do Berlim cm 4 do janeiro l
ftojí» soiibo-so com corte/d, tjtiü as tipgnchiçífos

entobohidosem Víonna com o embaixador tusso,
fruslraram-so complotamonte, o quo o princlpii
GoiHscbakidí rogeitoü cm líomo dü seu governo a
intorprotnçâo das quatro garantias quo lhe foram
apresenta dus.

A retirada do embaixador austríaco do S. Po-
torsburgo pareço eminente.

l)iz-so que so entabolnram negociações por mo-
diaçâo da Áustria, com o gabinete doStockolmo,
-«om o tim do resolver os dous Esliidos-Escandi-
navos a declaraicm-so contra a Russia nu proxi-
ma primavora.

Publicaram-so ordcno.nças idênticas as do Po-
-sen, por toda a pai to, prohibindo que «o façam
recrutamentos para sen ir fora do pniz.

Alfirma-s» que a ida do príncipe Paskcwitsch
ti S. Petersbuigo lem roloçâo com um plano do
vampanha contra a Áustria.

A Gazette du Midi publica o seguinte cor ros-
¦¦¦ponduncio de Constantinoplu, com data de 25 :

« Desde o temporal do li do novembro, temos
tido continuadamente vento sul o uma tempera-
lura aniema. listo tempo ó favorável á cliegod.
dos reforços da Europa, que continuam coma
maior actividado. Já passou toda n 8a divisão,
« as tropos francozas todos os dias vem chegando:
o mesmo suecede com os inglezes, do sorte quo a
-esta hora os alliados podem contar com 100,000
homens na Criméa, além dos turcos, que já co

so om quo ri Áustria voitho ü odíiu^sü ligada uns
auiiii opeiaçòos mílíliiros com tis potências octíi*
deiilaes, ó provável que fl Fiüiiça tenha ducolli*

poso com ollíi do um modo muni positivo, por
(pio são reconhecidos os manejos o intrigas dn
Uussia, a qtud ano ó òitraiiha a íott IM^nÇdftf
revolucionaria», recrutando os sou. ageutüâ entre
os proficríplos da Europa.

Ló-so no Courrier de Mamillé, que d vapor
Ümrno, quo transportava tropas para a Crimon,
doro acosta no dia 18 do dezembro na ponta do

Kamicscli, gnlvamlo.no folizmonto a gonlo quo ia

o bordo o a tripulação, liem como grando parto
do material do guerra quo tiat.sportavn.

Havia mau lompo na Crimcn, o quasi todos os

dias so tinha quo lamentar algum smíslr».
Eô-se no Duily-New, quo o govorno WW

mandara ha mezes para a Criméa ;M. Nicklai,
artista photographo, com dois ajudantes o ins-

iminentes para tirarem as vistas das fortihcaçoos
do Sebastopol. Sabemos com muita magoa que
a gente n os ínstrunionlos so perderam com o llip-

wn-Winkk, naufragado no ultimo temporal.
O príncipe Paskiewilsch sahiu do Varsovia no

dia 30 para S. Pelorsb.urjjo.
Participam de Vienna á Gazeta de Augs-

burgo p ...
« A concentração do quarto exercito na bali;-

cia só terá lugar no mez do janeiro. Esto movi-

da Corte tnn lindo soritoifiMO # fazendas

próprias pata semana santa ; sarjaa de seda

prela hespanhola legítima do 8$ÜÜ0 a
8$á00 o cevado, veosulo seda prela a \.W
fl \ Sedas lavradas modernas a 3$()Ô0 ogo-
vado luvas do seda prela o de cores a W
rs, oV, ditas de pueaí \^m"^
meias de seda prela para senhora a óvPOOi,
ditas para homens a 8$ÔO0, corles de cal-

ças de caaimira. modernas de 7:000 a 9:000,
cortes de collctes de fu-tòcí modernos a 2:
r"»< a 8: mil e quinhentos, ditos de lá a 3:
inile (iiilnhclos, ditos de seda xamalolados
muito lindo a (5: mil i%, ditos de mermo
muilo finos bordados do ullimo gosto a 8:
mil rs,, chalés de niíriuó finos modernos de
8: míl rs. á 12: mil rs. ricos chapeos de se-
nhora a 16: mil rs., c um sortimento geral
de algodões, morins, e todas as outras qua-
lidados de fazendas para preços absoluta-
mente baralíssima.

è) VMú 10 de fevereiro de 1888.
O Seoretarío da Viiceina,

Joaquim Roberto de Amedo Marques.
„.„„- -)• -.,--,-.j-r~-r th ¦- nriTT- *-—¦*--—..¦¦>.^.-,^i.-n1W|||.f,|| | m

No largo do Carmo ti, 2$ vende-sc ittíi
pardo com 23 annos, de idade c perfeito
padeiro.

ai sa a mmmmmúmmmnmmmm®®

monto terá por f,m escalonar as Iropas '<;P^|| 
g-v^ 

.-Bpjj- 0 ^ elementares

moçam o chegar.

por todas as povoações desta província, no longo

das grandes vias do communicação, ahm do os-

„,,,„ „„, „„,,,, T... ,,, •- taram promplas para todas as operações quo so

Portanto podemos dizer com quizerem intentar. Segundo exactas inloima-
~_ n.)\:..;.. nnn UnUnwmn

LIÇÕES PARTICULARES
DE FRANCEZ, LATIM E PHILOSOPHIA.

\<>— Francez. -

1" Parle.-— Eloinoiilos de grammalica
I comparada das línguas portugueza e han-

-confiança quo brevemente decorrerá na peninsu-
Ia algum suecesso militar importante : por ora
não cubo gelo o não ha frio Do resto a oceasião

-ó propicia, porque, ainda que o exercito russo
tenha recebido alguns lêfoiços, são de pouca im-

portancia, o desde a batalha de Inkormann este
exercito pordou parto da confiança qnn linha em
$i mesmo: além disso é certo que tem soffrido 
muitas privações,Maiilo pelo que loca a aquarlel- conlraçiò que se deve realizar.
lamento como aos viveres o meios de so resguar- Çomputa so o effeclivo .b. terceiro exercito.

cões ha aclnalmenlo na Gahic.a o na Bukowuia,
Í80a 190 000 homens com 60,000 cavallos.

Nos últimos tempos havia 45,000 homens nos

arredores de Cncovia, 45,000 perto de Lom-

ber<% uns 30,000 no território situado entre os-

Ias duas cidades, o 70,000 na Galhcia oriental c na

Bokowina. Esta distribuição do Iropas será na-

da synliixo.—Orthograpbia, leitura ever-
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AG DA bticü
ARTERIAL.

Esta agna lem a virtude de estancar em
quatro minutosíodí a sortp de hemorrhagia,
mesmo quando cortadas ás veias maiores e
arlerias, ires dias depois lido cicatrisadas,
cura inslantnncamente toda a ferida receu-
tenienle feita, mesmo no cérebro, quando
mesmo ofendidos os miolos como poder-se-
lia convencer sobre um irracional. ; O au-
tor garante sua eflicacia, e quando eslá água
nâo faça o eíTeílo desejado, obriga-se a pa-
gar o dobro do preço pelo qual é vendido ;
pode-se também empregar vantajosamente
nas chagas inveteradas.

Único deposito da casa da estrela de ouro.

Preço de cada vidro grande...... 2©$00
Ditos pequenos  1$500

são íilleral.— Anàlysò grammalica..
2o Parle.—-Synlaxe superior.—Versão a

clássica de prosadores, e poetas. —Exerci- g;
cios do composição oral c por escripto. Q

g
2o—Latim. 1

tiralmonto modificada em conseqüência da con-

dar da hnmidado e frio das noites.
A caleetaria do campo e da estrada de Balakla-

•va alé ao acampamento oslá quasi concluída.
O» turcos trabalharam neste serviçt), para o

qual são muitos aptos, o se nos campos do bata-
lha mostraram alguma fronxidão, tem-na expia-
do com os serviços que desde então tem prestado
ao exercito. De resto, devemos dizer, para suo
justificação o. que já ha tempo dissemos, que os
que se mostraram fracos em Halaklava oram qua-
si todos guardas nacionnes do idade de qunionla
o sessenta annos e na maior porto chefes do fa-
niilin. Devo lambem (lizor-so que não tinham
officiaes. quo foram os primeiros n.fugir. Além
disso ó corto quo os suas posições estavam mal
defendidas. Em breve poder.io lavar-se dessa
nndofl. Omer-Paehá, com a flor do exercito do
Danúbio, cm breve estará na Criméa, Já de-
sernbnrcorairi eiii Eupatoria uns 15,000 homens,
« em pouco chegarão oulros tantos. Eslo corpo
devo vir reunir-se aos alliados em Sebastopol,
avançando sobro os (lanços e a rectaguarda dos
iussos, Então terão oceasião de se distinguirem
« no gonoralissimo cumpro rehabililar a honra
dos exércitos musulmanos.

Omer-Pachá parlio do Buchoresl para Varno,
íhognnilo a esta ultima cidade prepnrava-so para.•partir pnra Constantinoplu paro ahi aceusar pu-
blicamento o Scrnskier Rizzo Pachai Queixava-
se de que os seus soldados eslávam faltos do ludo,

-com o prol atrazado, sem fardamento, o com
muilo poucos viveres c munições. Custou muito
dissuadil-o desta sua resolução, exigio porém do
tnodo mais positivo que as suas tropas recebes-

-sem Ires mezes do pret, fardamento para inver-
no o que do antemão so lhe enviassem os viveres
necessário?, foi preciso fazer-lho a vontade.

O que mais admira é que, por uni inquérito,
quo so foz acerca das queixos do Omor-Pachã,
conheceu-so quo a administração turco tem en-
viado e continua a enviar remessas do todos os

•objectos iiidispensav.iis, mas parece quo não che-
gavam ao exercito, por qua deve confessar-se
que os desgraçados turcos quo estão no campo
dos alliados estão desprovidos das cousas mais
ossenciaes; 1,500 quo foram Maçados do dyson-
teria dormiam sobro a terra ; a morlalidado é

ifispantosa. Em quanto ao «xorcilo do Danúbio,

Pechmxa íios
fregueses..''

que se acha quasi todo na Trahsylvan.aijm 30

ou 140,000 homens sem contar os 4U,0UU lio-

mens do condo Cprònini quo estão nos princ.pa-
.loo O oxorcíto do operações cpmmandailo pelo
barão do Hess, co.ita por tanto, aléjnhJm reservas,

360,000 homens o mais do 100,000 eavaljos.

Lô-sa no Morning Post:
A caria seguinte de q' o nosso correspondente da

Criméa nos transmilliu um extracto, b>i dirigida

por S. M. a Bainha a Mr. Sidney Horberl, quo
a tronsmiUiu a Miss Nighüngalo.

a Dignai-vos lembrai a M"". Herbort, quo lho

ppdi do mo dar freqüentes noticias das in orma-

ções que recebo do Miss Nighlingalo ou do mis-

tross Bracebridge, porquo não encontro nontiu-

ma noticia cifcumstancia.la acerca dos feridos

que foram no ultimo combato, e naturalmentd
deliam inspirar-mo maior interesso quo a nenliu-

ma outra pessoa. Saiba lambem Horberl que eu

dezeio quo miss Nighlingalo o as damas quo oco.n-

panliam digam a esses pobres doonlcs o ferutos

quo ninguém se interessa mais iW seus suíhi-

montes, o admira a sua coragem do quo a sua

rainha. Do dia o do noite se lembra (bis seus

amados soldados, c da mesma s-rlo o príncipe.
Pedi a mad. Herbertquoeonimunique loxlual-
monto ns minlíns palavras o essas damas, porque
eu soi quo ossos nobres soldados dão muito valor

as nossas sympalhias.
— Victoria.

1" Parto.—Grammalica comparada da, g
inguas portugueza o latina—Lexigras g
)liiá.—ISicmentos (Io Syiilaxe.—Leitura- &
egoncia o versão íilleral.- §

2a Parle.—Lalinidado.—Grammalica
f poelica. —Prosódia.— Arto métrica. —¦
1 Tradncção de prosadores o poetas.—Exer-
| cieios de composição.—Analyso. —Histo-
© ria critica da lingua latina.
ha,

fâ 3o—-Philosophia.
,. .

g Io—Lógica. 2o—Philosophia moral.
è°—Melaphysica gorai o especial 4o—

Ideologia natural. 5° — Historia dn

philosophia antiga o moderno.
U O ctiiso de francez divide-se em duas
§5 secçoes: «ecção diurna—o secção nócltir-
s naPi ""¦
(<>. Os senhores quo desejarem seguir ai-
H gum dos cursos supra mencionados, qnei-
Í iam dirigir-se á rua da Freira o. 29. /2
m

Í

YISNDE-SE no largo do Carmo, casa n:
73, um pardo perfeito padeiro, (pie^ontende
lambeu) de ferreiro.

I I ' |r ¦' ' ¦»»mm«m-^m--mmWm»-""»***1*

Àítuga-se os baixos da casa da rua do Im-
perador ti, 1, ondo esteve a typógraphia do
Correio Paulistano.

fâilítl I 11V

(Do Diário dô Rio de Jan.)

Quartel do Commando superior inkrino da
quarda nacional em S. Panlo H de feve-

reiro de 1855.
ORDEM 1)0 DM N. 3

Achando-se nctualmente impedidos os lllms.
Sra. coronel commandaiitu supetiorda gtuir-
da nacional desta comarca, tenentea corone-
is chefe do estado maior respectivo, e com-
mandantes de corpos, e tendo m consequen-
cia de taes empedimentos o Illm". Sr. major
Gabril Marques Cantinho, entrado hoje no
exercício das funeções do mesmo commando
superior, do ordem de S. S. assim o faço pu

Mu& BIIpcíííV

I:\IJ

blicopara conhocunenlo dos corpos de que so

pTz-sc em marcho para Varna n'um estado d» compõe o mesmo commando.
miséria quo fazia dó. &$? l|ü M$ Carvalho A

Araha de chegar a esta casa uma porçüd
do maehinaa de fogo para 6 mezes ditas do
café para 10 pessoas, chapéus de pello mo-
dernos, ditos do Chili finos, et 1 tos de chuva
de seda, hcngallas, chicotinhos, luvas de
pelliea «luvin, ditas de seda, lü de bardar,
seda frouxa, e mnilos outros objectos que
icrfto vendidos por preços commodos, Nn
mesma casa ha também cera em vellas a
l$>/i()Q a libra, o folhinhas deste anuo n
400 rs,, grandes.

NA rua do Rozario n. 60 loja de Luiz
Cuyahano, encontra-se grande o variado
sortimento de roupas feitas constando de*ca-
zacas de 5Q$000 até ÃOÍjOOOO sohre caza-
casde/i0©0U0 alé 20^)000 paletós de pan-
no e merinó de todas as qualidades de 26$
rs! alé'9^000 dilos de brins de todas as cô-
res de 12$ÒÒ0 até 5^)000 calças de cazi-
miras de 18$>000 até 9^> rs., ditas de cassi-
netas 5^000 ditas de brins de linhos ealgo-
dão do 9g)000 alé 2^500 coletes de sedas
do toda» as qualidades c setim de 9^)000
alé 6$000 dilos de rusloes e brins «o
6^000 alé 3g)000 robes de chambre a
ll^OOÒ, capas de patino fino forradas de
haetilha de 60^000 até 40$000 ponche3
de brins brancos de linho a 9ÍD000. li na
mesma casa aceita-so iodas as encommcn..
das, para luclo e baile em 24 horas e laz-se
com muita perfeição, e em 3 dias ou 4 u
qualquer que queira mandar fazer. CamL
zasde todas as qualidades tanto franceza^
como feitas em S. Paulo com peitos .de IL
nho, e de morim de 50OQP até 1%600, (3)

W MUDANÇA Dli CASA '

O abaixo assignado pniticipa n
Iodas as pessoas, o cm particular a
seus freguezes, lanto desla cidado

icomodo fora delia, quo mudou ;
sua «ífictria do sclins da casa o,
ÜO da rua do Rozario para a mos-

\m ma rua ti, 10, junto'a casa du Sr,
MU Celestino Borrou 1,

S. Paulo 13 de fevereiro d« 1355

Cândido José Marilm da Cunha,

mmPiÜjjf

Iflill

O Times diz que a adhesão da Prússia ao Ira-
lado do 2 de dezembro lera pouca importância,
se não adoplar ^integralmente o protocolo de 28
de dezembro, a Uma potência, diz o jornalista
inglez, que se tom conservado separada das dolb
benções collectlvas da Europa e lem faltado aos
íitíus compromissos públicos para com os oulros
Estados, diíiícilmenlo podo rehavor o sua antiga

posição sem acceilar as diversas resoluções odop-
todas sem o sen concurso, Em qunnlo a Ilalia,
acerescenta o Times, fui por engano quo «i foliou
do um tralado entre a Franco o a Áustria, lendo

por fim garantir as possessões austríacos. Na
realidade, a existência do qualquer trotado de
alliança entre a França o a Auslrio dovía lor
uma influencia favorável o ser moís uma gorou-
tia para o Áustria com relação as soas provincia*
italianas. ,

A despeito das promessas quo Momni faz m
80U8 fanáticos portidist.í, ó evídeiite quo o união
de todos os governos quo tom Iropas na lia ha os-

unior, major
ajudante de ordens, Secretavia do commando
superior da guarda nacional em S, Paulo 10
de fevereiro de 1855. ,

-Sebastião José Rodrigues de Azmdo,—Ca-
pilào Secretario Geral,

1*
L

ii© Imperador

IHdojui^oda provedorht a % do correu-
te, ao melodia, será feilti ô porta da noHela,
de uma casa com grando quintal, porten-
cento á lestameiilaiía do finado AiHonlo »lo«
m. de Oliveira Santos, sita m rua da Ale-
ariA ou Mala Forno, pelo nuüof lanço qwe
sobro m\\ avaliação m otíorocer,

MA rua do Carmo n,° 3 preeiáii alugarão
um preto eosinlieiro, é um paru tudo o serviço.
Na moBuifl uaaá compríio^u mappim ou enrtus
geographieas do formato grande,

¦=-írrrc rf-BST!

Na fabrica do colxões na rua acima, unletv
do profissão nesta capital, w. tu pura e
4,giüQ0 colxões para marqueis eslreltaa, e
por 8 o 9#> ra, para camas francesas, ou
qualquer outra, Travoaselroa do 040 rs. pa-
ra cima, e muitos outros objeelos á propor-
çíio, de quo propriamente eala fabrien w
emprega, e também por matar ou menor
preço, conforme a qualidade,

m

QUARTA-FEIRA §8 M FEVEREIRO m

isvmmm so act8»i
Umnam M (ía €n\a, 
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Sobe \\%<km o muilo ¦ nello drauw em &
«elos, ornado dti musle»
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Ilwt% «lo R8«»a«rlo1
Loia cie fazendas
Manoal Cnndído Quiiluo Glitivea partlüb

Dq ordem do Sr, Gommliíarlõ Vaeeinador
Proyíneiiíí o hnvse puhlieo que elíegôu ulti-
maiWiã do Rio d« Janeiro nuvs vaocina, ç
por isso convida--^ a Iodas as pepioai que
ainda nao forao vaeeinadasHeompareei?F«m
im casada mimara em iodos os domingos
pelüs 10 liüNÍíj da manha, eonforpio ê U?
pioíiso no reBuhungnty de 17 do aijyato tlé

,? Q MORTO¦"..
0 henetodo. m\}%m lodii ú pre.leeçôflí
Os bilhetes «eliãe-se m mia fâili*Mljã?n«-.-1 ft».

atzanxarxn


