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CAPITAL.
PREÇOS ADIANTADOS.

Por um anno..  8$000
Por seis mezes.  4$0Q0

Rogamos aos nossos assiganantes
que se achão atrazados nós pagauien-
tos de suas assignaturas, queirao
mandar satisfazel-as.

Igualmente rogamos á aqtiellesqne
lem, finda a assignatüra, se dignem
mandál-as reformar para irôo soffre-
rem interrupção na remessa.

&>&CORREIO PAULISTANO- é propriedade de J. R. de A. Marques.
Publica-so nas terças e «extas-fe'ra9, não scudo dias-sanctificados

Subscreve-se no escrlptorio daTypographia Imparcial, rua do Ouvidor n. tiè
Osannunciosdosássignantes tem inserção gratuita atálO linhas.
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INTERIOR.
PREÇOS ADIANTADOS.

Por um annò. , 10$>00
Por seis mezes., 5$000

i 
'j *oDr" Joaquim Pedro Villaça.-FicoInteirado

J de haver .Vmc. no dia 27 de jnlho ultimo deixado o
, exerciciodo cargo de juiz de direito dessa cornar
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EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA.
Dia \6 de agosto t/e 1856.

Ao Ciimmandante superior da guarda nacionalde Campinas.—Gonimunico a V. S. para sua intftlli-
flencia e execução que nomeei a João Francisco de-Andrade Franco pára o postei de alferes da 4" com-
panhia do 8o batalhão djinfanteria ila guarda nacio-«ai dessa cidade ; devendo o nomeado sollicitcr a»ua patente no praso legal.

Ao presidente do conservatório dramusicoBrasi-
leiro, Diogo Soares du Silva <'e Bivar.-Acciisando
o recebimento do oflicio que V. Ex. medirigio emdata de 4 do corrente, cumpre-ma dizer-íhe quepasso a mandar publicar na fulhi offlciiil deste go-veruo a resolução do conservatório dramático lira-«ile.ro, que confere um prêmio â predileção drama-Oca Brasileira original, que fór graduada em pri-ineiro Iogar no concurso aberto até 31 de dezembrodeste anno, como constados impressos, que acomiia-nharao o seu citado oflicio.

Ao tenente encarregado do deposito d,- artigosoellicos de S. Sebastião.—Remetto a Vmc, parasua intelligencia, a inclusa informação da thesouru-m acerca do oflicio de 6 do mez findo cm que Vmc.«oll.cita ordem para o pagamento no corrente annofinanceiro dos seus vencimentos, do fiel do depositoa seu cargo, e do respectivo 'destacamento';
Ao inspeclor da thesouraria-— lletnelto a V, <\,

para sua inteiligencin^a inclusa copia do aviso ex-
pedido pela secretária dVstado dos negócios da
guerra em dota de 5 do corrente, versando sobre a
gratificação o que tem direito o cirufgião-mor .e-formado, Salvador Machado de Oliveira, e a rubri-Ca a que deve ser levada essa despeza.

Ao mesmo.—Ten Io em vista a informação de V.S. e parecer fiscal ocerca do requerimento de ânto-mo Alberto da Silva Prado, resolvi conceder-lhe
por aforamento o terreno, que petlu nu nova ruaMunicipiil.junto ao que foi concedido a José Tibúr-no Leite Penteado ; de«o vendo a V\,8'. o dito re-

q uenmento para miindiir proceder us convenientesdiligencias nos termos da lei.
Ao administrador do registo da Onça.—Aceso arecepção do oflicio de Vmc. de 5 do corrente, acnm-

panhado do inappà dns guias,- que passarão poi esseregistro no mez lindo. -
Ao engenheiro Jo<é Porfirió de Lima.—Cciminu-meou Vmc, quo visla a informação da thesouraria

junta por copia, não pôde ter Iogar u entrega da im-
porlancia de duas cavalgaduras, que solliciiu em of-«cio de 25 do mez findo para o desempenho dos tra-Uallios de que. tem estado incnmbido.

A Francisco Galrão de França. —Para que possa*ste governo resolver sob.e u fácti.ra dos ivparos«Ia estrada dessa froguezia a villa de Alibaia, imli-cados por Vmc. em oflicio de 25 de muio pretérito,cumpre que remettn-meum orçamento detalhado du¦ nespeza provável com ns mesmos repnros'.
A'câmara municipal desla capital.—Signif.ro a

Viucs., em resposta a sen oflicio de 3 do mez (indo,
que nesta data expeço as convenientes ordens a lhe-¦ouraria para mandar pôr á sua disposição, avista«le ferias, a quantia de hOOOfOOO rs., consignnda nalei vigente d-orçamento pura o continuação do at-terro uté a ponte Preta na frcgiAzia do Hraz.

Ao tenente-coronel commandantc do corpo fixo.--Communico a V. S.. pura sua intelligencia, que,avista do que informa a thesouraria no incluso olfi-
«Io por copia, não pódc ter Iogar o pagamento de
fardamento devido ao Io cadete sargento-ajudante
do corpo sob seu commando, Francisco de Paula

ca, e reassumido a jurisdirçuo de juiz municipul,
orphãos, e delegado desse termo, conforme partici-
pa em officio daquella data.

An administrador do registo do ribíirao da Serra,— Arcuso o recebimento do ofiirin que Vmc. me
dirigio com data de Io do coirente, cobrindo o map-
pií demonstrativo dos gêneros exportados por esseregisto no m.;z findo,

A o juiz de direito da comarca da Fiança.—Re-
cebi o officio que V.S. mo dirigio em data de 15 de
juphô preieriio, cobrindo a copia das ferias das des-
pezas feitas com a obra da cadea dessa ciflade,. einteirado do que.expjo a respeito, tenho a dizer-
lhe que ficiio expedidas ns convenientes ordens á
.ílicsnuraria para mandar pôr á sua disposição, íivis-
tu. de ferias, a quuntia de quatro contos de reis, con-
«ignada na lei vigente para a continuação dus refe-
ridas obras, rucommendunilo-lhe todo o zelo e eco-iiomiá no dispendio daquella quantia.Ao chefe de policia.—Communico a V. S;, parasim intelligencia e execução, que concedi n José
Joaquim Conôa de Lemos a demissão, que pedio,do cirgo de 3» supplente do delegado de policia davilla do Rio-Çlaro, tendo nomeado para o substituir
a Francisco Gomes de. Siqueira Lima, proposto em
seu o.lleio de 12 do corrente sob n. 355.

Idem á câmara do Rio-Cluro para sua intelli-
gencia.

Ao mesmo,—Communico a V. S., para sua intel-
ligencia e execução, qne nomeei para o lugar de
subdelegado de policia da freguezia do Soccorro a
Rufino Gonçalves de Andrade, proposto em seu of-
licio deS do corrente sob n. 317.
. Ao mesmo.—Communico a V. S. pura sua intel-
ligencia e execução, que resolvi dcmittiru José Al-
ves da Silva Pinhal do cargo de 1" supplente do'
subdelegado de policia da freguezia do bairro-alto,
por assim convir no serviço publico, tendo nomeado
para o substituir e preencher a vagu de 2"s,ipplen-
te do mesmo cargo ao alferes Francisco de Paula
Leite Barboza, e Lidisláo Antônio de Mendonça,
p.iopoi(os por V. S. em officio de 8 do corrente sob
n. 35 >.
•A Ao mesmo. — Communico a V.-
S., pura sua intelligencia e execução,
que. concedia Francisco Alvos da Cunha
Lima a dçmmissão, que pctlio do cargo
do subdelegado de policia da cidade de
Bragança.

Ao juiz de paz mais votado da paro-
chia da Constituição.—Tendo Vmc. . de
presidir a eleição de vereadores e juizesde paz no dia 7 de setembro prox'ino
futuro, entra em duvida si esta elleição
deve ser feita com os votantes qualifica-
dos no anno passado ou si com os do cor-
renlc por penderem reclamações inter-
postas para a relação do districto das
decisões proferidas pelo conselho muni-
ei pai de recurso dessa villa. Em solu-
cão desta duvida cumpre-me dizer a
Vmc. que não tendo cffeilo suspensivo
o recurso que se interpoz paru o tribu-
liai da relação segundo e expresso no
art. 38 da lei de 19 de agosto da 184(3,
é o obvio que os votantes quiililicailos
neste anno devem ser convocados para
a sobredita eleição de vereadores e juizesde paz o não os do anno anterior.

Ao juiz municipul supplenlo da cida-
da de Tnubmé , Antônio Moreira da
Costa Guimarães.—Informe Vmc. com
urgência o motivo por que deixou de
prestar o livro das actas do conselho de
recurso que em sen poder se achava se-
guudo a esta presidência ct.niinuiiicou
em olficios de 6 e 7 do corrente o juizmunicipal,Miguel Francisco dns Chagas.

Ao (Negado de policie de Araráqua-
ia.—Accusando o recebimento do oíTi-

Sí!ít'í,l,.l'í,(l^ T?105,11"8 C;'(l^s^cümSti.nl;i«da com o preciza clareza, a\Ues.vi cidade.e da villa de Atibain. de cti.p riWnfcn", <» »« ,.,.„(.,..,.m„..„ .i„ ... ' In*

ao corpo sob seu commando, Francisco de" Paula | 
' « —'^^«síiiiuo o reei-DIUieniO 00 0U1-

Duarte Pinheiro, sem que preceda ordem do thc- | CÍ0 l]lie VlllC 111 e dirigio em (lata (le«ouro nacional nos termos dnart. 53 do decreto n. . 9-1 il.i ;„..!.„ .^..i.._:._ u_ .. j_ i
~~2-* " *l,,v |" «*.*»•>* iiu.çiii w\' uic-«ouronacional nos termos dnart. 53 do decreto n.870 de 22de novembro de 1851. 

'
Ao comma ndante superior da guarda nacional de

Jaubaté.— Fico scicnle de que o comnianiliinte dobatalhão n. 14 da guarda nacional de S. Luiz adop-
•ou n'fjgurino de caçadores'piira fardamento do mes-
«o batalhão, conforme participe-me V. S. no ollicio
oe 10 do corrente, que acompanhou o mesmo figuri-
no, ora devolvido, cuinprindo-me declarar-lhe queapprovo essa deliberação.

KOITAT.
S. -Ex. b Sr. presidente -'a prnvincinr em conlbr-

midade do art. II do decreto n. 817 de 30 deugoslo
de 1851, faz publico que se ncl.a vugo o oflicio de
parlidnrda cidadede Lorenn(cieado pela lei provin-
çial n. 2 de 8 de março do corrente nnno),e na fôrmado art. 13 do mesmo derreto convida a tedos os pie-tendentes para apresentarem dentro do praso de GO
dias, que corrcrftõ dessa datn, os.seus requerimeii-
tos datados, ussignados pelas parto, ou seus proru-Mdores, instruídos com folha corrida, certidão deidade,e de exame de sufliciencia.e dos, de mais docu-mentos, que cnnvierem aos mesmoi pretendentettendo todos nellados.

Secralaria do governo 16 de agoito de 1856.

23 de junho pretérito, tenho a declarar
lhe, cm resposta, que ficão. expedidos as
convenientes ordens á thesouraria afim
de que, pela collccloria dessa \illa, seja
pnga a dospeza com o aluguel da casa
que serve de quartel para o deslacnmcn-
to ahi estacionado, assim como com lu-
zcs para o mesmo.

Ao Dr. juiz de direito substituto da
comarca de Jacarehy.— Significo a Vmc.
que approvo sua deliberação, communi-
cada ein ollicio de 29 do úiez findo, de
conservar o soldado José Manoel de
Moura para servir-IGedc ordenança nas
oceasiões cm que tem de abrir o ju:ynos differenttís termos dessa comarca.

Ao juiz municipal de Bragança.—-Para
.queesta presidência possa resolver so-
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dessa cidade e da villa de Atibaia, de que
[az'menção Vmc. em officio de 31 de
julho findo, cumpre que remeitr) um or-
çamento dctuiliado da despeza provávelcom cada unia dessas obras, assim como
com afactura dãs'gnaritas, deque ira-

Ao engenheiro Pedro Maiií». Xavier
du.Wasiro.—Remei to a Vmc, a incltis;.
copia do ollicio de G do corrente do M'-
gario da cidade de Cuaratitigtieíá, ntim
de que se preste ao pedido pelo mesmo
iclativainenle a obra da respectiva igreja
matriz.

A câmara municipal da \illa de Silvei-
ras.—Declaro a Vmcs, em resposta ao
officio de 10 do mez findo, que nesta
data expedi ordem a thesouraria paramandar pôr á sua disposição, a vista d,.'
ferias, a quantia do 51)0,^ rs, consigna-
da na lei vigente d'orçiu'iiento para as
obras da igreja matriz dessa villa

A João Gonçalves de Oliveira, inspec-
tor da estrada de Nazareth.—Ém res-
posta ao officio de Vmc. com data de
21 de julho ullimo, tenho a declarar lhe
que expedi ordem á thesouraria paramandai entregar-lhuem prestações de'500$ 'rs. a quantia de dous contos de
réis, que se mandou pôr a sua disposi-
ção para os reparos da estrada a seu car-
go.

AoDr. inspeclor geral da instrucção
publica. —Comniunico a Vmc., em res-
posta a seu officio de 6 do corrente sob
n. 227, que resolvi approvar o contrac-
to feito com Francisco Pampona Paem
para reger interinamente a cadeira de
primeiras feltras da freguezia de Cara-
guatiituba com o vencimento de dous
terços do máximo do respectivo ordena-
do; devendo o mesmo Paeyi sollicitar o
competente tilulo para entrarem excr-
cicio:

Ao vigário de Lorena.—-Em resposta
ao officio que V. Rvdm. me dirigio com
data de 21 de julho ultimo, se me oíTerc--
co dizer-lhe que ficão expedidas as eoiir
venieiitcs ordens a ihesoureria paramandar por á sua disposição, á vista de
ferias, a quantia de 2:ÜOO.^í rs., decre-
taila na lei d'orçamento do anno finan-
ceiro findo para as obras da igreja ma-
triz dessa cidade-

A Manoel Dias dos Santos, inspoctor
da estrada de Lorena.—liin resposta ao.
officio ijuò Vmc, me dirigio com data
de 30 do mez lindo, lenho a .décía.rar-
lhe que ficão expedidas as convenientes
ordens á lhosouraria para mandar pôr a
sua disposição, a vista de ferias, a quan-tia de 1 :iOU#) rs., em que forão orça-
dos os reparos das estradas a seu cargo,
recommeiidaiiilo.-lhc todo o zelo e eco-
noinia no dispendio da referida quantia.

Ao brigadeiro delegado do director
geral das terras publicas—Acctiso ore-
ccbimeiilo do officio de V. S. com data
de 9 do corrrente, acompanhado da co-
pia do alguns apontamentos eslatisticos
sobre o município de Cananéa, que mi-
nislrou ao inspeclor geral das medições
nesta provincia cm ordem a aplanar ai-
gumas das diflicnldades com quo tem ei-
lu do deparar no serviço em que vai cn-
trardó que fico inteirado.

Ao juiz du paz mais votado da cidade,
pe Campinas.—Consulta Vmc. em ofíl-
cio do 9 do corrente si a meza parochinl
devo apurar os votos para a eleição do
vereadores dessn município ou si remctler
a câmara as respectivas cédulas dos votan-
tes para procedor ella a apuração, lim
resposta tenho de declarar-lho quo em
vista da tertninanlo disposição do art. 101
da lei de 19 de agosto do 18'i6 á meza
parncliial comprto apurar os cédulas da
eleição de voroadorc», lavrando acla rir-

¦

níoiellendo no coníormidado do art. 103
á catnitra nitinicipal o livro da mesma acla
acumpífiiliada do ollicio ao secretario.

Aos ciiiimanduiiles superiores.—Orde-
no a V. S. que na 1* domingo de setem-
l.ro. próximo futuro se, nao passo revista
uns guardas nacionaes de infanteria e ca-
vullüiia, por ser esse mesmo dia designa-
do por lei para a eleição.de juizes de pasi? 'eréadi.res.

An inspeclor da thesouraria.— Msnda
V. S., na confórmidado do sua informa-
ça.i de 8 do corrente sob n. 49, poro dis-
posição do Rvdm. Manoel .Tlieoíonio do
Castro, iiíspcctor da obra da igreja matriz
de Lorena, á vista do ferias, o quantia do
2:600-2) rs., docreluda na lei dVçamon-
Io do anno financeiro findo para as obras
da -icsp-ctiva igreja matriz.

A Juão Moreira da' Costa, inspector da
o.iirnila de Tanbalé.— Respondendo oo
ollicio do Vmc. com data de 18 do junhoultimo, tenho a dizur-lhe quo ficão expe-
didas as coiivenicrites ordens á' Jhesoura-
ria para mondar pôr á sua disposição, -á
vista do f.-rias, a quantia de 1^030^ rs.
para os reparos da estrado a seu cargo,
conformo o orçamento que. acompanhou o

,seu cilado ofíicio.
Ao juiz de paz mais votado da fregue-

zia de Embaú.— Cmninunico-a Vmc, em
resposta a seu officio do 5 do corrente,quo
procedo regulamento convocando jiara a
eleições de juizos de paz e veieodores, quohade ler lngar no dia 7 do^etombro pro-xiino fuluro, os cidadãos qualificados no
anno findo, visto lorrse annulludo a qua-liíicacão do presente anno, por haver sido
constiluida na conformidade da lei de 19
do setembro de 185.5, que ainda' não so
acha em execução.

Dia 18.
Ao che/o do policia.—Communico a

V. S. para sua inlclligonciii e execução,
quo nomeei o Venancio Felix da Rocha,
proposto em seu ollicio do 14 do corrente
sol) n° 362, para o cargo de subdelegado
do policia da villu de Caçapava.

Ao mesmo.—Communico a V. S. parasua uitolligoncia e execução, quo nomeei a
Josó Custodio da Assumpcfio, propostoem seu oflicio do 'J2 do correnle sob n°
354 para o cargo do 4o supplenlo do dô-
legado do policia da villa do Capivary.

Idèm a câmara do Capivary para sua
intelligencia.

Ao juiz do paz do S. Roque.—Em so-
liicáo a consulta feita por Vmc. no sou
oflicio do 7 do correnle, lenho a declarar-
lho quo a eleição do dia 7 do setembro
próximo futuro deve ler lugar na igreja
Matriz, como delonnina a lei do 19 do
agosto de 1846, visto não.haver disposi-
ção em contrario.

Ao juiz do direilo da comarca de Soro-
caba.—Remella-mo V. S. o officio do juizmunicipal do Campinas, quo deixou do
acompanhar a sua infurmoção de 8 do
corronlo, acerca das precatórias d'aquollo
juizo ao do Porto-feliz, lendentos á pres-ti.ção do contas p«lo íesUmeoleirodo fi-
nado padru Joaquim Dnarlo Novaes.

Ao inspeclor da thesouraria.—Remei-
to a V. S. a inclusa feria da despesa feita
com os trabalhos da eslrada quo d'oslo
capital segue a Água-branca, desde o Io
a 15 do conenio na importância do qua-troconlos o cincoenla e Ires mil e novo-
centos réis, «fim de que, depois do exa-
minada, mondo pagal-a ao engenheiro
Carlos Ralh.

Ao delegado do policia -de Campinas.—
Communico, a Vmc para sua intclligen-
cia, que nesta dato segue o alferes Fer-
nando Ferreira do Abreu com praças do "
corpo da guarnição fixa para substituir'
deslaeamonto da mesma cidade, inclusit
o respectivo commandanlo.



CORREIO PAÇJLISMO.

Ao Engenheiro Josó Pnr.firiodo ijima.
V-Tendo sido Vmc. encarregado por offi-
wo de 19 do julho ultimo do examinar os
concertos feitos por Casimiro Mouto Ma-
ria no ulterrado da freguezia da Ponha,
e estrada quo delia seguo ató a ponto
grando da Conceição, cumpro quo mo in-
formo sobre o resultado desse oxamo.

A commissão de soecorros do cidndo do
Santos. — Respondendo aos officios que
VV. SS. me dirigirão em datas do 28 do
junho e25 do julho findos, tonho por con-
veniento dizer-lhes quo devo continuar a
manter-se a enfermaria a seu cargo esto-
bolecida no convento de Santo Antônio
até ullerior deliberação desta presidência;
prevonindo os do quo íicão expedidas as
convenientes ordons ã thesouraria para o
pagamento no corrente exercício da des
pesa com o zoladot encarregado dos uten-
eis, quo ali existem.'

A câmara municipal de Itapeli.ninga.—
Commuoico a Vmcs. em resposta ao offi-
cio de 29 de maio pretérito, quo nesta da-
ta expedi ordom á lhesouraria para man-
dar pôr á sua disposição, a vista do ferias,
a quantia de 300.JJ)000 rs. consignada na
lei do orçamento do anno findo para me-
Iboramonto da fonte d'agua potável dessa
cidade.

A câmara muuicipal de'Xi ri rica. — Em
solução a consulta feita por Vmc. no ofli-
cio do 12 do junho pretérito acerca d<>
pagamento de custas sollicitudo pelo es-
crivão da subdolegacia do policia dessa
villa, lenho por conveniente rometlor-lhes
por copia o parecer fiscal dado sobro esso
assumpto com o qual me conformo.

Ao inspector da estrada dn Cutia.—
Participando Vmc em olficio do 10 do
corrente achar-se concluído o concerto do
rancho do Jaguarahó, conlractado com
Manoel Joaquim da Luz, lenho por con-
veniente declarar-lho om resposta no mos-
mo officio, quo nesta data expedi ordem o
thesouraria para man lar pagar á aquelle
cidadão a quanlia do 22U©50() rs. im-
porlancia da 2" o última prestação nos
termos do respectivo contraclo.

A câmara municipal do Tatuhy.—Ac-
etiso a recopção do olficio do Vmcs, com
dala do 12 do julho ultimo, acompanha-
do das contas do ex-diroctor das obras da
igroja Maltiz-dessa villa, o om solução a
consulta constanlo do mesmo olficio, te-
nho pnr conveniente dcclarar-lbos.do con-
formidadocom a informação da thosoura-
ria o parecer liscal juntos por copia, que
o ex-diroctor não tem direito a porcento-
gem alguma dos. dinheiros recebidos dos
seus antecessores, provenientes do esmnlns
dos lieis paia adjutorio das obras da mes-
ma igroja, o menos ainda dos quo forão
dados pelos cofres provinciaos para o nies-
mo fim, podendo sómcnle cansei vor-so a
commissão do seis por conto que a cornara
transada lho marcou pelos dinheiros p. r
ello agenciados-pnra auxilio das menciona-
das obras.

Ao Dr, inspector da ioslrurção pu-
blica.—Em resposta ao olficio de Vmcs.
com dota de lü do corrente, tenho a di-
zer-lhc quo lição expedidas ns çíiiíyojiioti-
tos ordons a thesouraria pura mandar pa-
gar pola Colêctnria de S. Sebnslido, o or
donndo do professor nomeado para reger
inlerinamonlo a cadeira de primeiras lei-
Iras da freguezia de Caraguatntobn.

Ao engenheiro William Elliol.—- Par
. licipando-me o inspeclor da osiradii de

Mogy dns Cruzes, Viiissimo Affnnso tfVr-
nandes, achar-so esgotada n quiiiilín tle'
2:000,£)ü()0 rs, quo so mandou pôr o mio
disposição para os reparos dn que s,:gno
daquella cidade para a do Santos. oVolIi-
citando a do 4:UOO$>0OÜ rs. cíÍ:ii>Ígnn(íã
na lei vigentu d'orçamooto paia ultimar
esses reparos.julguei conveniente encurto-
gar a Vmc. de proceder ris necessários
exames nos serviços feitos por aquelle ins-
peclor, e informar-mo n respeito, assim
como do que falta para n sun conclusão,
remetlendo-me um orçamento delalbado
da despesa para isso necessário.

Ao \igario da cidndc de Campincs'Au-
tomo Condido de Mello.-—Não havendo
quota para o pagamento da desposn, do
que V- Rvtii. traia em seu ollicio do 8 do
corronto, nenhuma providencia so podo
tomar no sentido do sua requisição

Ao vigário da fieguezia do O'. —Em

solução ao officio"do V. RVm. cum dato
do 8 do corrente, no qual participa quo
D, Bárbara Bierrembacb, não tendo tio-
do a registro, duranteí.ti primeiro praso,
uni siliu quo possuo nessa freguezia, uno
põe .duvida em pagor a respectiva multa,
independente do execuçãojudicial, tenho
por convenienls diicr lhe que devo avisar
á lhesouraria'dn resolução daqulla Si".

Ao administrador da estrada de Santos.
—Altòiidondõ ao quo Vmc. me represou-
tou em officio do 16 tio corrcttto, o auto-
riso a mandar fazer os reparos, do quo
necessitou, as pontes tle Sunl^Annaedo
meio, assim como a oncotnuiendnr as ma-
deirns necessários pnrn essas obras.

Ao commandante superior da guarda
nacional de Santos.—Còinmunico aV.S.
em - resposta ao officio de 7 do corrente,
que nesta data expedi ordom á thosoura-
ria afunde quo pela alfândega'dessa cida-
de, continue a ser paga no corrente oxor-
cicio n consignação do oitenta réis diários
para o fardamento, que compele aos gnnr-
das nacionaos destacados na mesma ei-
dade.

EDITAL,
S. Ex. o Sr. presidente da provincin,

em conformidade do art. li do decreto
n.,8.17 de 30 de agosto do 1831, faz pu-
blico que se wrliu vago o officio de parti-
dor da ciilmls; de, Bragança ( creatlo pela
lei provincial o. 2 de 8 dé março do cor-
rente anno ) e nu foi um do arl. 13 do
mesmo deciólo convida a todos os prelcn-
dentes par.i apresentarem dentro do praso
do 60 dias, quis eVrrèrão desta data, os
sons requerimentos datados, nssignados
pelas portes, eu seus piocuiadores, ins-
tr.uidos com folha entrida, ceilidão do
idade e exame de sulliciciencia, o dos do
mais documentos quo cnoviciom aos mes-
mos pretendentes, sendo todos soltados.

Secretaria tio governo do S. Paulo 48
de agosto de 18S6.

Ao lene.olo coronel commandante do
corpo ile parmanenles. — Mande Vmc.
dar baixo do serviço aos soldados do corpo
sob seu coinmondo Joaquim Barbosa> e
Firmianno Fontoura, visto ho\erem com-
plolado o tempo do sóus engajamentos.

Ao juiz de paz do 2o anno' da comarca
de Guaralinguctá.—Na copia junta acho-
rá Vmc. a solução quo dei, ns duvidas
propostas pelo juiz do paz mais votado
dessa parochià, e a que se refere Vmc. em
seu ofíicio de 7 do corrente que desta sor-
to, fica respondido.

Ròmiítlou-só a copia.
Ao juiz de paz mais votado dn parochià

do Guaratinguelá. — Consulta Vmc em
sen ofíicio do 30 do mez p p, por quo qua-
lilicaçã ) deve proceder-so a eleição do jui-
zes de paz e vereadores no próximo mez'
de setembro do corrente anuo, —se pola
do anoo anterior, se pela do correnlo pon-
derandii algumas irregularidades e vicies
que diz cemellidos polo conselho inuhici-
pai de recuiso, quando tomou conheci-
inenlii ila reclamação de diversos cidadãos
o pòslerioriuénti! n esse neto. Em rospos-
tu cãbu-inc signilienra Vmc. tfue, em vis-
In dos arls. 37 e 38 du lei de 19 do «gos-
to do 4816 deve ler logur a sobredila ciei-
ção pela qualificação do corrente anno,
pois quo a lei obrigo a Vmc u fazor inclu-
ir im liyro ihi qualificação as pessoas cu-
jos recurs- s tiverem sido ullendides, o não
tem, segundo cila, effeitò slíspensivo os
que por ventura se interpuserem porá o
tribunal do relação do disliirlo. È por
que Vmc. denuncia que so dão alterações
e substituições de nomes nessa lista, or-
deno noílü dala ao juiz de direito du ea-
marca que, averiguando o fado, proceda
segundo direito cmilra os que achar em
culpa. Devolvo a Vmc. os documentos
que acompanharão o seu mencionado ofli-
cio.

COMMÜNICADO.

.-& cs&tvatli* «le fillmítiiiii».
AKTlCiO PIUMI-.IIU).

Todas as instituições políticas ]mr mais liberaet
que sejiío, quando não são cercadas por instituições
positivas, quiuido nuo recebem uma sum-ção mate-
iial, süo clemenlos estéreis, quo não ucneficiiio a:
paiz.siio antes origem de desordens e do ruínas o
lol é opcnsumc-Ho do Sr. M. Clicvallicr. Pemia-
mento confirmado pela historia do todo* bipovóiíf
escriptus noa fuces diurno».

Os iiossub yiliiilios Uu sul fpifiíj li jii a i-ajpuyiíoiiien.
to|)rovnsjfl.esBiihciberftiin verdade. Os nossos visi-
nhos do continente do norte também silo n contir-
inação desse pensamento do celebre economista.'

. As republicas do sul constituídos por homens oriun-
das de uma só raça, possuindo os mais férteis cam-
pos, protegidos pelo muis bello céo, fullando uma
lingougom sonorosa, tendo sob seus pés todas as lu-
xuriuntes riquezas que o Çreudor espalhara por lodo
este vasto continente, cercados por us mais liberaes
inslituiçaes—ali vivem despedanrando.se nn mais
disoladora guerra civil ; ali viveni cobertos com os
androjos da miséria, diante de um presente lugulire,
e amontoando avultada sominu de desastres paru lu-
garem a seus desditnsos filhos. K porque? Por-
que suas suas instituiç. es políticas niio receberão
essa saneção material, porque o martelo do operário
não fixou ao solo por laços du frro e de pedra e.isas
liberdades publicas que só subsistem pelo trubulho.

Os nossos visinbos do norte, 03 povos da UniãoAmericana forinão o reverso da medalha. Consti-
tuidos por elementos heterogêneos, contendo em
seu seio princípios socialistas de natureza oppostos,
tem nu entretanto firmado suus instituições políticas,sua liberdade, seu futuro, e, emfim, tem-se tornado
uma graríde iiaçüo. li porque ? Porque sen siilo'
imnienso está coberto du uiiiarede decurris ; seus
lugus e rios cunulisadus, e . por toda aparta suas
agoas cortadas por um sem numero de~ vapores, ijiíé
unindo us distancias, conquistando a natureza sei-vagem, Iríínsporlão as riquezas, desenvolvem' as in-(lusti-Mis e entrèlaçao sôlfdíimerite esses mil inteires-
ses do naturezas repelentes.

Wós, brasileiros, com os nossos códigos lão libe-
rues, com a nossa constituição sem igual—iainns ar-
rastudos pura o mesmo gol fã o que vai tragando
nossos visinhos do sul. Desd» a eniiiníipiíçiio poli-tiça do Hrasil até a iMaióridude lutamos com o gi-gante da deslniição; que tentava estrangular o povoem seus hercúleos bruços. Graças, porém, a Índole
do paiz, graças a essa tendência que nos imp.de
para o progresso, hoje vamos conq.istando um lo-
gar entre- os povos avilisados, e vamos firmandooossa liberdade política dando-lhe n saneção mate-nal na navegação dos—Amazonas. Paraná; Mu-cury ; nos trilhos du ferro do yalle do Purahyba,de Maua, do Joazeiro, de San los ; nas rodagens dêMangarutiba, liarbiicena, Ubatubu j nas institui-
çoes de credito ; e, einfiin, 110 hercúleo exforço quevamos fazendo para urredar a opinião publica paraalvos mais perduraveis, mais fecundos, do que osnegócios políticos em puè ella vivia mirando—dessa
política du lão nefanda memória. -'¦ ¦

h\ pois, paru a realisnção de um grande meltio-ramenio material, que tem de trazer tiiiita riqíieza
para ocofre da provinriu, para os particulares, eemfim tanta civilisução, qne principio hoje a de-moiistrar a conveniência da construcção da estradade rodagem de U.batubâ;' Chamo a attenção do
publico íllustrado paru este ponto importantíssimo ;e elle verá as vanlugens que ha em tal empruzii.
ha desejaria que em vez de rodagem, fosse umavia férrea, porém como arjucllii é que está nas nos-sas torças, por isso conlento-me com o que pôde ser.Ja no Correio Mercantil (1) comecei a desperlar aattençuo publica sobre este importante objecto; ugo-ra continuo a trutar d..ll-,nno só no Jleraintii, comoem as folhas periódicas desta província. Praza noieo que eu colha o frueto que desejo, e que seja(-proveilado oaflanoso trubalho que tenho einpreea-ao'neste negocio.

Sem mais preâmbulo entro na questíío.A lei o. ai de 14 de abril do anno pussudo creou,sob proposta do deputado Barboza da Cunha, umalinha de rodagem de Ubatubu a Taubaté ou Piudii-monhuiigaba, e deu-lhe como bnso o contrato feito
pelo desembargador Pacheco com a província doRio para a construcção da estrada de iUungarntibu.

A estrada de Ubatuha entre seus pmtos extremos
tem um raio de 15 ligoas.

Cada legou é igual a9:000:000 de palmos cubi-eos, isto é tendo ella três braços de largura o 1 dealtura, teremos '
lOmultip. por 30 multip. por 30-.000 igual

a 9,000:000 de palmos cub.
e como a exlençüo da estrada e de 15 leffous teiv-
mos :

9,000:000 multip. por 15 igual a 135,000:000
Uni trubulhudor pordia pude fazer, no máximo,

meia braça cúbica, ou 5U0 palmos cúbicos. Tre-zenlos trabalhadores devem fazei- em um dia 150:000
palmos cúbicos, e. em li() dias farão 9,000:000, isto
e, uma legou de conipriine>i(o'sobre 3 bruçus de lar-
guru e I denltuiu. Conscguintemente 300 trujjti-
lliadores farliii em 900 dias l3ã;0(J0:0ü() de p. cub.em quu somma o volume de toda a eslradu porque ¦

1 leg. iguala 900:000 p. cub. multip. piir 15 igual
a 135,000:000 de p. cub. divid. por 900, igual uIo0:ü00p. cub. divid. por 500, igual a meia bra-
ça cub. que e o serviço de um trabalhador pordia.K como o anno é contado somente ile 300 dias, e são
precisos 900 dias, segue-se que a estrada ficará con-1 luida em 3 unuos. N

Como cada palmo de serviço considerado em lo-dus as suas cirumisluncins, a exrepção das remoções
e desenvolvimento dus terras, não pôde custar me-nos de S reis, e o serviço de cada Irubulhador pordia c do 500 palmes, segue-se que cada serviço eus-Iara 4:000, logo u despeza com 300 trabalhadores
pordia éde l.-200gOOO,-é em 6O'dias"72lü0ÒSÒ0O
que e a despezu com uniu legou de estrada ; e como
^S"!1 

,u,1,1l- ° 
Íü «Sli-goM multiplicados os12:O0(Jji00O por Ia será o resultado do serviço lota Idn estrada liOSO-.OOOgüUO. S

Espêciuliz os as despezos.
Primeiramente direi que considero as despezascm três ordens dUtinrlas, e síio :
Io Despezu paru a construíçüo du estrada.
2o Despezu pura a rodagem.
3" Despezu com 11 conservação da estrada.
Primeira ordem de de despezas :
Importância de duzentos e setenta

mil serviços feitos por 800 trabalha-
dotes, a razão de 8 réis ap pulmo.... 1 ;080:000S000

Con.trucções de pontes  I30:0(IO$000
i-errumenlus e mais aparelhos  28:000g000
1 consti utções de postas e runchuHa 5:00t$..  35:000«;ono

» l-.ngenlieiro direclor geral  30:000^0003 Ditos ojudantês parti serem dis-iribuidos eyi secçòes dn 5 legons
12 Apontadores a IO(jS
Para dc.iuprnprinçno de terrenos..
Medico, enfermeiros, botícu
ICvenliiulidades a 2:000$ por legoa

20(1 Cnrros u 400$  ¦.80:0üOg(JOO '
17 Diligencias pura passageiros a

3;n"('S •-•:•• -•.•. 51:0008000
350 Arreins  10:5008000

SSlrSOOSÕÕò
Terceira ordem du despezas:

1 Engenheiro jnspoc or geral 4:8oo8noo
3 Ditos ujudnnles 2S400U 7i2oo$noo
3 Escriptururios d» Io classe pura 3

escriptorios nos três pontos, 1 em
Ubuluha, 1 em 8vLuiz e I em Taiiba--
té ou Pinilnnionliungabu 11 1:200U.... 3;6ooSooo

0 Ditos de 2a ordem paru ditos a
KS ;-: 4:8oo8ooo12 Rancheiros a 305U 13:ooo8ooo

160 Postilhões a 40011 64;ooogooo
7 Serventes de estrebarias 11 3Í55U ... 2;5558noo
15 Itondunles de estrada a dito 5:4758ooo

3 Serralheiros a 730Ü 2:190gooo
3 Segeiros a dito 2-.19oSooo
Despezas com guardas barreiras 3:o,oo$ooo
800 ferrugens a 40!)U por mez 4;8oogooo
Milho para 800 ánimaeà 2o:ooo8ooo
Postos paru ditos 4n8oo8ooó
('oncertos dós-enrros e diligencias

P1"'3"»0 4:ooo8ooo
Com u conservação du estrada por -anno ......"
M-eiituues por legoa 1:500U....,

27;oop8oo.o
9o;5oo8odo

45:00()g000
18:0008000
10;0008(X)0
4;390y000

30:00.08010

„ 1,405:3908000
on ,. fet'fi"»"a ordem de despezas:
800 bestas u 1008  80:0OOS000

ile^l ui"'' 
í;"f,C'U >hrcmUlútí 7 <lejúlh6] coirecp-

193:9io8obo"
Somma total dai três ordens de

(le"l'eza3  l,88o!8ooUooo
Receita da companhia.

Alei provincial concedeu â empreza o direito de
cobrar na 1 s, secção da estrada a porcentagem de
40 rs. em arroba, e na 2 ? secção 30 rs. A 1 «! sec-
ção é a que coniprelieude. a serra de Ubntuba, até
fora do sert ao ; n 2 « é do sertão até a extremidade
da linha. A exportação animal do café é de 600:000
arrobas, c a importação (o mínimo, assim é calcula-
do) 4oo:ooo arrobas, temos portanto l:ooo:ooo de
arrobas pare serem transportadas pelos cairos da
companhia. O rendimento será, pois o seguinte :1 *> Secção de 5 legou, a 4o rs  2oo:oooUooo

2a Secção de Io legoas « 3o rs.... SooioooÜooo
Producto de barreiras', diligencias,

seguros da compunbia  looioooüooo

1 Rs. 6oo:oooUooo
Neste rendimento não está incluída a grande ex-

portação dé fumo que é extraordinária (que vem
du comarca du Snpucahy, em Minas) ; nem lão pou-co o toucinho, milho, feijão &c. que monta em umas
poucas de mil arrobas. Assim como não nttendi o
transporte de certas mercudorius que não tem pre-
ço fixo por arroba, por isso que a lei deixou a com>
panhia o direito do ajuste.

O capitai da companhia deve ser de l,9oo:oooU
e sendo a receita calculada em o mínimo de
6oo:oooU, segue-se que ha um juro maior de 31 e 1
quarto por cento.

A despeza afirmai c de 193:91oUooo, íiciio pois4o6:o9oU líquidos para a amortisação do capital e
dividendo[dos uccionistas, isto é, um juro de 21 e 1
quarto porcento paru mais.

Ainortisand(i-se annualmente o capital com 10 «
1 quarto por cento, ficuo 11 por cento liquido paraos dividendos; e em menos de 9annos estará iodo o
capitul amortisudo. Isto é conservando a exporta-
ção a cifra que apontamos, o qüe nuo suecede visto
ellanuginentur n'uma constante progressão, desde
o primeiro anno da viabilidade completa do eslra-
da; não só porque presentemente muitas mil ano-
bus de ciifé e outros generns,se distrahem para Para-
ty,, Santos e Caraguatntuba, (udvirla-se que-nas600:000 arrobas quu acima indicamos não se còntão
com estas muitas mil arrobas que presentemente são
extraviadas, mas sim unicamente o que despacha a
mcjía de rendas de Ubatubu); como porque os muni-
cipiós exporlndores lem rerehido numerosos braços
pura a luvonru, v'culculu-se em 3:ooo escravos ven-
d dos ha 2 annos só nos- municípios de Taubaté,
Pindumonhangaba, fiuarnlinguetá e S. Luiz I ) o
que tem feito uugmentar muito as plantações do
principal gênero de exportação, no ponto de quasitodos os fazendeiros contarem daqui a 3 annos com
o duplo das culhetas actuaes.

lista emprezn não teuí a temer concurrencia de.
outras de igual natureza; por quanto, o porto do
Ubatuha está tão felizmente situado que sempre lia
de ser o centro exportador dos municípios'de. Tau-
bale, Pinilamonhnngubn, (iuaialinguetá, Caçapa-
v«, S.Luiz e comarca de Sapucahy da provínciade Minas Geraes.

A única empreza que poderia projectar alguma
sombra seria a da estrada de ferro do vulle do Para-
hybu ; por isso que terminando ella em o porto da
Çòchçei.ra (l.orena), poderia chamar alguma ex-
portação de Guuratingnet.i e Piudumonlinngaba.
Porém reíleciiudo-so que essa via férrea só poder/lchegar ali em 10 unuos ; reflcctindorse que nesse
tempo o precedas mercadorias por ella trunsporta-
das estará em seu máximo ; reller.tindo-se que em
10 annos a estrada de Ubatubu já terá amortizado
todo seu rnpilnl, o conseguintemente poderá baixar
o preço de transporte a um minimo de 10 réis em
arroba—roiiclue.se que a eslradu do vallè do Para-
hybu nenhum mal faz a de Ubatuba.

i\a sessão d'ussembléa provinriul deste anno foi
rreadn rima linha de rodagem de Jucarchy a Cara-
guatiilubii : paru quem altender só a proximidadeda linha de Ubatuba a desta, talvez entenda queuma inutiliza a outra. Porém eu demonstrarei queu linha de rodagem de Coruguulatuba foi uma crea-
cüo de luxo, e quo dado o caso de encorporar-sè
para ella uma companhia (o que não é criveD, nun-
ca será ella nociva a de Ubatuba.

liste primeiro artigojá vai longo e portanto o tor-
mino aqui

S. Luiz 3 de agosto de 1856.— Dr. Joaquim Fio-
riano de Godoy Filho.

Traosciipgão.
Lé-so no Correio Mercantil do 8 do

corrente :

O QUE HA DE NOVO?
« O Sr. ministro do imperio expoz bqn-

tem, na câmara dos deputados, as vistas
do governo relativamcnln ao emprego de
credito especial para a colonisação.

« O governo não prolendo subsliluir-se



á» omprezas particulares, nem tutelar a
agricultura. Pretendo, sim, anilhar as
«mprezas e sociedades do coloriisãçâó, o
auxiliar os esforços da lavoura, facilitar)
do-lho os meios do obter trabalhadores
e do conjurar a crise quo a ameaça pelafalta de braços.

«Nos paízes deondesahom os emi-
granles, o governo terá agentes honestos
e illusjtrados quo obstem a vinda de genteimprestável, que esclareção a opinião
acerca do nossos recursos e situação, queliscali.sem os contratos celebrados pelasomprezas exportadoras, o que lavoreção
«emigração por todos os meios, som to-
davia eompromatlèl-a.

«No império, o governo dará o seu
auxilio a quem so lhe apresentar com ga-rartlias verdadeiras, promovendo o esta-
belccimento do casas ou hospedanas para¦a recepção dos colonos, collocondo-os em
posição quo lhes seja vantajosa o profícuo¦á lavoura nacioual; impedindo os contra-
tos lesivos, <&c.

« O governo não podo estabelecer desde
já como,regra fixa que animará somente
os tratos de parceria, ou os ajustes do sa-
larios. Quer uma,' quer outra cousa,
são excepeões quando se traia de um sys-
tema do colouisaçao ; c tanto' pôde ser
exigida pelas eircurnslanoias a (irinioira,
como a segunda excépção;

« Embora so queira condemnar abs.i-
Jutamente o engajamento por salário, o
§r. ministro citou um fado em abono
desso meio. O Sr.- barão de- N"Viv Fri-
burgo, om dos mais importantes fazen-
déiros de Cantagallo, começou ha seis
annos a coloí.isaí' as suas fazendas con.
100 trabalhadoras a salário que mandou
contratar na Europa. Deu-se tão bem
com o syslema, que hoje tem para mais
de 800 colonos, muitos dos quaes já Ira-
balháo por parceria, mas lendo sidoxni-
ginariamente assalariados.

«O governo não tem cm vislas favorecer
mais o sul do quo o norte-do império.
Fora injtfstiça altribuir-lhe uma picdi-locção desta ordem, quando por seus ac-
tos tem revelado que olha para o Rrasil,
o não para suas divisões geographicas.
O Sr. Ministro do império nesta parlo do
«eu discurso combateu habilmente a idéa
de que o norlo do impeiio não so prestaao trabalho do europeu.

• « Reconheceu, porém, que a colonisa-
ção germânica mais-facilmente procuraria o sul ; mas isso não quer quoo go-
vorno esmorecerá a respeito do norte ;
pelo contrario, o governo tirará dessa
uircümstancia argumento para redobrar
de esforços em favor das províncias do
norte.

.« O Sr. ministro respondeu aos discur-
. sos que tinhão sido pronunciados por oc-

casião da discussão do credito; e mais cs-
pocialmente ao discuiso do Sr. Zacaii.as
do Góes.

« Aproveitou o ensejo para explicar e
defender o sou acto do ensaio do traha-
lho asiático. Neste ponto S. Exc. mos-
IroU; quo bem ramprebeiulonios o sou
pensamento quando, respondendo -a Nova
Era, declarámos que o governo não li-
nha em vislas um systema de povoar c
coionisar o Brasil com a raça ehinoza,
mas sómenle fornecer Irabulhadores lem--porarios quosubsliluissuiu os braços afii-
canos. Na iiiuninoricia do uma ciise,
c sendo demorada a emigração europeu
pelo systoma de nossa lei do venda de
terras, ora necessário .um periodo de
•transicção, o nosso período a luvouru não
dpvia ficar privada do plgnm recurso. O
recurso que pareceu melhor ao governo
era esse que foi adoptado pela Inglaterra
e pela/França para suas colônias, a sa-
bor, o dos contratos com os coolies.

« O Sr. ministro citou documentos of-
(iciaes o estatísticas commeriii.es quede-
monstravão as vantagens colhidas do tra-
balhochim na Auslralia; nas Guytinas, na
Marlinica, na Reunião, &c.

« O discurso do S. Exc. foi ouvido com
grando altençâo, o causou alguma sen-
saçâo na câmara. Em assumplos desta
ordem ninguém, de boa fé, repollc a ar-
gnmentaçào baseada em fados o dados
positivos, para firmar-so em um princi-
pio â priori. Ninguém •oppoz-so com

ramn CORREIO PAÜLSTANO.
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mas lambem fomos os ;pVinircios a decla-
rar ( na época em quo 

'combatemos 
osso

máo sysleina ) quo, relativamente a um
ensaio do trabalho assalariado o tempo-
rario do Chim, nada tínhamos a oppôr, e
aguardávamos prudontpmontc os resul-
lados.

« Em nossa, opinião, o Sr. ministro do
império defendeu-se oplimamonto do seu
acto. »

3

CORRESPONDÊNCIA.

SOROCABA, 8 de agosto de 1856.
Já agora felizmente "Vão- ás cousas-to-

mando nova fuce, já se vai esquecendo
do velho e prejudicial systema de exclu-
sivismo, já cmlim parece que ás rodas da
grande machina vão procurando seus
competentes eixos. Sim, o governo teii
chamado pouco á pouco para. os cargos
públicos a parte dos Brasileiros que jazia
abandonada em um canto/ como si não
tivesse o menor direilo á elles, como si
fora urna porção de estrangeiros.

Segundo a velha rotina de excíusivis-
mo caminhávamos mal; eram procurados

a despreMvel bajulação'que nos leva á | compelíidos a açoitarem .empregos extratraçar as. presentes "linhas; somos um' '
ninguém, tuas temos amor á nossa terra,
e só desejamos que ella prospere, quero-

ossos patrícios sempre governados poríssoas habilitadas á cumprir a lei, á fa-

mos íiiialmenie ter a satisfação de vér
uosso
pesso
zer justiça a todos

Para desviar qualquer indivíduo de
toda a duvida acerca dos actuaes sup-
plentes do subdelegado desta cidade,com
toda a nossa franqueza, sem intenção de
oilender á pessoa alguma, diremos-que o
1» supplentc está muito no ca o de o sot-r
que sempre oceupou empregos sem auxi-
lio de chapas (que aceilain todos os no-
mòs bonse máos), e que o 3." damos-
ma fôrma, pois quo é um.moço probo,iiitelligehte, e estiniado de todos,

Concluo oflerecendo aos meus patri-cios uma lista de juizes do paz evereã-
flores da câmara municipal, dignos de,
Sorocaba. Estes caigos em parle alguma
devem ser confiados a./ hlhés; pelo cou-
irario, deve-se escolher a nala da povoa
ção, sem olhar se á partidos, como aca
bamdc fazer os Yluanos, que ha poucosdias se reuniram om uma casa, e con-
cordnram em votar por uma lista quenbranja pessoas.habilitadas de ambos o.-

siiissem as qualidades necessárias que a
sociedade ex|ge para bem desempe-
nhal-os.

Caminhávamos mal ; dest'arte resul-
to/i que afé hoje vemos por muitos luga-
res, como por aqui, empregos de honra
nas -mãos de quem jamais será digno de
os oecupar, nas mãos de quem a letra da
lei será sempre um zero,como si estivera-
rnos em alguma pobre aldéa, onde se
lança mão até dos cegos, dos analpliabe-
tos, que, para assignarem seu próprio
nome, são guiados pelos seus escrivães,
admiranda-se elles mesmos de se verem
nessas alturas.

A'taes homens nunca se deve -confiar
o bastão da governança, principalmente
em uma povoação como Sorocaba, que
é uma cidade illuslrada, que poisue em
seu seio muitos homens honestos, pro-
bos, e inielligenles; não era para se ver,
por exemplo, a oflicial idade da guarda
nacional organisada como está, e bem
Oíiiiin alguns supplen.tcs do subdelegado
de policia, e ele. etc.

Mas felizmente já o Exm. Sr. Vascon-
cellos, de quem na verdade esperávamos
uma administração imparcial, deu come-
ço á ella, chamando lambem, como o
governo geral, alguns membros do antigo
partido da opposiçáo paia oecupar os
cargos públicos, á que tem incontestável
direito como os saquaremas, porque lo-
dos são Brasileiros, são filhos legítimos
do mesmo paiz. -

Nós, como imparcial que somos, ami-
go dos homens probos, desejoso de que
se aproveite.os homens dignos de gover-
nar os seus concidadãos, louvamos á S.
Ex,, e lhe rendemos nossos elogios.

Ha pouco nomeou o Sr. presidente da
província o Sr. Dr. Vicente Eufrazio
para Io supplcnte do delegado de policia
desta cidade, e negou a demissão que pe-
dio de subdelegado ao Sr. professor Xa
vier de Toledo, nomeado pelo Exjn. Sr.
Roberto d'Almeida ; agradecemos de co-
ração este passo de S. Ex., porquanto o
Sr. Dr. Vicente é um cidadão de talento e
illuslração. está muito no caso de ad-
ministrar-nos bem a justiça, íanio que
ja foi nosso juiz municipal e delegado de
policia.

Quanto 30 Sr. Toledo, temos á dizer
que é um bello moço, dotado do quali-
dades estimaveis, bastante talentoso, que
já foi aqui muito bom juiz do paz, e que,
não obstante ser professor do latim', lem
cumprido satisfatoriamente todos os seus
deveres, e nós esperamos de S. S. que
apesar de sacrifícios, continuará á cum-
pril-os, continuará á prestar-se como
bom cidadão que é.

Receba portanio o Sr. presidente da-
província os nossos votos de gratidão, e
creia S. Ex. que não somos partidisla,
que não é o sentimento político, ou ai-

jhoís franqueza e onergia, do quo nós, á gum vil interesse particular, ou mesmo

para todos os empregos, desde o maior , , ,
até o 

"menor, 
só pessoas que tivessem oj ÍU'0S- As P'opr>as pessoas de püMC0 mms

cunho ün-saquarema-cmbói* não pos>M 
mnos> «& são revestidas díl ai-

gum cargo publico, cilas mesmas atlinl--
ram-se, e espantam-se (lese achar enfia-
das em camisas de 11 varas, e o que la-
zemésó darpoíadrtí; portanto para evi-
tarmos isto, abi yái a minha lista :

Para juizes de paz.
Os Senhores: •*

Dr. José Maria de Souza. — Elias Ayres
do Amaral.—Pcofessor Jacynlho Hélio-
doro de Vasconcellos.— Professor Fran-,.
cisco de Paula Xavier de Toledo.

Para vereadores.
Os Senhores:

Capilão Francisco Xavier .de Barros.
—Tenente-coronel Francisco Gonçalves
d'Uliveira Machado".—Major Manool.Lo-
pes d'Oliveira.—Major Messias José Cor-
réa.T-Capitào Benlo de Mascarenhas Ca-
mello.— Capitão Serafim Antônio dos
Sanlos.—Padre Demetrio Leopoldo Ma-
chado.—João Bernardino Vieira Bar
boza.—José Leite Penteado.

'nhosasna profissão som autorisação dés~
le. ip.inislerio infringem a expressa dVr
posição do aviso circular do 29 do Ou-
Inhro do 1851 e se expõe a perder o -tom-
po que'pass.âo em laos empregos., por isso,,
qtie lhes deve" elle ser descontado nos ter- f
iwos do artigo 19 do regulamento n.
772 do 31 do Março de 1861 d'ondo in-
(allivolmenlo lhes provirá demora nos
accessos : cumpre quo V. Exc. foco sen-
lir aos ofíiciaes que nossa província 

"so
acharem nas circunstancias indicadas quenão podem assim continuar com infrac-
ção ((.'ãquel.lé avis.0, o. que as mais leiv :
riiioiitiirs ordens''ostão dadas para que*nos seus assentamentos se lancem os cooVí
vonienlos notas afim de que as disposi-
ções ciladas produsao em.lempo os devi-,
dos resultados; ficando. V Exc. na in-
lelligencio do quo só quando oceorrao..
serviços quo ponhão.em risco a seguran-
ça publica será licito a V. Exc. empre-
ííar os i ílh iàcs em ser.viço oxlronho o re-
pai lição da guerra sem previa aprovação-
<lo go,votno, H qual todavia, tratará do im-'
mediai a ri.ento sollicilar. — Deus guarde» V, Exc. — Marquez do Caxias. — Sr.
prõsid.nnle il.i província de S. Paulo. —
Francisco de Assis d'Araújo Macedo.-4

Capitão ajudante de ordens.

Quartel, i/ocommando superior da guarda}i]\nacional em S. Paulo 16 de aqosto dé . ]
1856. . . :],|

OllDliM D0B1A N. 15'. , ¦
Em conseqüência da ordem do Exm. - \

Sr. presidente da província, desta dataj
determina o Illm. Sr. commandante su-
pet «or inlerino aos Srs. commandantes
dos corpos sob seu commando que na
Ia dominga do mez de setembro proxi-mo seguintc.ye não passe revista as com-
panhias dos respectivos corpos, por ser \(«se dia o da eleição de juizes de paz e
vereadores, e que por isso a revista de-
signada pela ordem do dia deste com-
mando fica transferida para a Io dom in-
ga do mez de outubro subsequente, ob-
servando-se o que ali se acha determina- ¦
da.—Hggino hsè Xavier, capitão aju-
dante ^ordens interino.

1TAPET1NINGA.
Sr. redãctor. — Já tenho por vezes

lançado mão do sua acreditada folha pa-
ra rogar, a auloridade a quem com-
petir, a collocação de um. correio desta
cidade para a villa dé Botucatú; mas co
nio agora se acha o povo dáquella villa
no soiitimenlo desta tão urgente neces-
sidade, de novo e ein no mo do mesmo
povo torno a solicilar das autoridades
quehajão (Fallendor, a (]tie aquella ville
já é bastante coiiiincrcial, o que porisso.
o por outras muitas razões se lhe torna
esta faha muito sensível; Rogo-lhe
o. favor de -publicar estas poucas li-
nhas', Sr. redãctor, que lará um serviço
ao povo Botucatucnse, c ao seu venera-
dor

C.

Palácio, do góvctino. cm S. Paulo 18 áç
Agosto de 1856.

OÍU)EM 1)0 niA (f. 12.

S. Exc. o Sr. presidente da província
manda fazer publico para conhecimento
da*:guari.içao e para que tenha a devida
execução o aviso circular do ministério
da guerra abaixo transcripto. — Çirçu
lar. — Rio de Janeiro ministério dos ne-
gocios da guerra em 30 de Julho dé
Í8S6. — Illm. Exm. Sr. — 'Continuou-

do em algumas províncias a muita oliu-
siva pratica do serem os-officiaos do exer-
cito dislrahidos dó serviço dos corpos pa-
ra serom empregados como agonies po-
liciacs o das (hosourarias da fazenda, c
om outras funcções, como estas, sem ca-
ractrr algum militar; o resultando do
tal abuso nao só grave detrimento á dis-
ciplina do exercito como prejuiso muit<<
real da carreira dcssrs militarfis, quo

<>4 ' ' '

Novo monstro marinho.
O capitão Cny, do lmogem, estando

na altura de Shorehan, descreveu da ma-
ncira seguinte a grande serpente mari-
nha, como foi vista por elle e pela iri-
pulação no dia 30 de marco cm 29° 11°
lal. N. o3/i° 26"' long. O.:'

«Hoje 30 de março as 11 horas do dia,
estando o tempo muito sereno e claro,o
homem do leme chamou-me para ver ai-
guma cotizai que vinha pelo rumo de S.
E. para o navio por. estihordo. Tomei
o ocònlõ, e observei nesta direcção, e
iminediatameiite vi que era uma grande
serpente marinha; e quando estava na
distancia de /i00 jardas do navio mudou
o rumo, passando para o,Norte. Por
espaço de 35 minutos via a toda fora
d'agua, e tinha a mesma apparencia.que
tenho visto representada em desenhos,
porem sem crinas, parecia um congro.
Tinha /i0 pés de comprido na flor d'a-
gua, c pela esteira que deixava posso di-
zer sem exageração CO pés.»

Igreja memorial em Conslantinopla,
O duque de Caiíihridge presidio a uma

.reunião numerosa c de influencia, que
leve lugar nos salões de Villis, em Lon-
dres, no dia 28 de abril, na qual foi i-
naugurado um projecto para a creação
e dotação de uiiia igreja em Constaníi-
nopla para o Culto Divino, segundo os
ritos e usos da Igreja de Inglaterra, co-
mo um monumento para os inglezes quemorrerão na guerra contra a Rússia.
Forão subscriptas 600 lib. est.

Divida nacional da Inglaterra.
Um relatório parlamentar mostra qnea somma recebida pelos commissarios

para a reducçao da divida nacional por¦£0 li lá de caixas de economias c socieda-



/

des benéficas desde 6 de agosto de 1817
até 20 de novembro de 1855 foi de
72,689,40/i lib. est. e 2', e pagarão, in-
clusive os juros, 36,238,363 lib. est. e
2'. A quantia recebida por conta do
fundo das caixas militares de economias
desde 19 de setembro até 5 de janeirode 18B6 foi de 216,688 lib. est.

A PEDIDO.

Iilsta dos $cibii.uos Cama-
ristâs.

Dr. Gabriel Rodrigues dos Santo».
Dr. João d'Abncy do Avellar Brolero.
Dr. João Serlorio.
Dr. João da Silva Carrão.
Commendador Felicio Pinto do Mondou-

ça e Caslro. ,
Commendador Manoel Antônio Bilbao-

court.
Tenente coronel Cláudio José Peroira.
Tenente coronel Luiz José Monteiro.
Major Gabriel Marques Cantinho. •

Um volante.

Sr. redactor.—O infrascripto, rece-
bendo pelo correio^ de 13 do torrente

• uma circular de S. Paulo, datado de 25
de julho próximo passado, firmada pelo
Sr. editor do Amigo da Religião exigiu-
do o pagamento de 3/i números (le dita
folha julgo dever fazerjpüblica a sua res-
posta, para que conste cm. lodo tempo
que o mesmo nunca foi de tal periódico
assignante, nem para elle concoi reo di-
recta ou indirectamenle, sendo na ver-
dadè lido alguns dos seus números, re-
metlidos não sabe por quem. O infras-
cripto porem longe de prevalecer-se de
pretextos, para furtar-se a exigência (a-Jiás muito justa) do dito Sr. editor, de-
clara solemnemente não dever, nem que-rer pagar tal periódico, porque importa-
ria isso a sua approvação ao mesmo e
essa approvação alem de acarretar parasi uma odiosidade publica, seria tão of-
fensiva, injuriosa e contraria a religiosi-
dade das relações cnire o Prelado e sen
Clero, que, ainda quando S.. Ex. Rvdm.
fora para o infrascripto o mais odioso
dos homens, por ventura, e este hou-
vera de escrever contra elle, não esque-
ceria já mais psra com o publico a ca-
thegoria do homem, que censurava'vhem
peccaria escandalosamente contra as
leis da religião e criação, que desde a
infância o ensinarão a respeitar o acalar
com particularidade as primeiras auto-
ridades da igreja, quer dissimulando suas
faltas, quérfcensuran'{|p-ãs com dignida-
de. Dando publicidade a estas linhas
em seu acreditado jornal, Sr. redactor,
«alvará V. S. a reputação do respeito e
obdiencia, que o infrascripto procuroutributarsempre aíjigreja e suas antori-
dades, ainda quando lhe «cjão indifle-
remes as sympathias das meunas como
articular.

Ubatnba 14 de agosto de 1856,
O vigário José Manoel da Conceição.

GAZETILHA

para a colonÍ9açSo. Publicando hoje es-
se artigo recommendamos sua leitura
especialmente aos Srs. fazendeiros.

Estrada de carros de Ubítuba.—
Começamos boje a publicação de ilma
serie de artigos que a este respeito está
escrevendo o nosso illustre patrício o
Sr. Dr. Joaquim Floriano de Godói.' Espozamos francamente, as opiniões
do Sr. Dr. Godói sobre a necessidade,
e vantagens da construcção de uma es
trada, que dê fácil ecommodõ transpor-
te para o porto de Ubaluba aos produc-
ios dos importantes municípios de Jaca-
reby, Tauha.lé, Pindamonbangaba, edos
(Ia provincia de. Minas que por abi pas-
são. .'

Sorocaba.—- Desta cidade escrevem-
nos o seguinte:

« A novidade que ha por aqui é queuma fracção do partido saquarema está
contraclada com os liberaes para forma-
rem uma só chapa de vereadores e juí-zes de paz; uão sei si isto irá avante.

Correio.—Consta-noi que do din I ° de setom-
bro em diante começará ti funecionar uma linha de
correios de 3 em 3 dias entre n capital e a cidade de
Santos, l-.sta linha conduzirá somente os jornncs
que devem ficar demorados naqtiella cidnde afim de
receber-mos ns cariai que subiiüo iinmedíalumente
a cheguei» dos viiporen. O máximo de tempo que
podtrSo gastar os estaletas de cartas .-.era de 10 lio-
ras ,- tem os pe.lnslivs de àiídin-orize léguas e.nrjez
horas: é uma innovaçüo cujo bom ou mio resultado
o tempo mostrará.

Bexioas.— Consta-nos que alguns casos deste
mal se manifestara na villa da Alibaia, Já parti-
rão as lâminas de puz vmeiniro que tem de evitara
propagação.
*Ponte do CjisijtiEino —O Sr. Vasconcellos ten"

do communicaçâo particular ne que havia cahid0
parle desta ponte oflici.m immediatnmente, antes
mesmo da rnimiiumiutçno oflicial, ao Sr. Martin
dl/stadens afim de prevenir a interrupção do trau-
sito.

Demissão.—Ao Sr. Dr. Joaquim Floriano de
Godoy foi concedida a demissão dó cargo de dele-
gado de policia de S. Luiz.

InstrWçao publica, —A professora de primeirasletras de Santa ízabel foi removida para a cadeira
de Pürahybuna.

Regresso.—De Paris regressou a estncapit.il o
Sr. Matheus Chedifer, que fora exhibir em França
a descoberto que fizera de manter um liquido quese evapora em nivel constante, machinis.no que os
melhores mechanicos da Europa ha muito estudão,
e que parece havel-o conseguido o Sr. Chedifer.

CORREIO PAULISTANO
-JU-iliLIL""!""——¦¦ (.min BgBBBggMBHgBBS
ta vermelha, calsas de xadrez azul, j estrelinha oi .^a, e marca de crcamisa, e jaqueta brancas e um ca- no lado direito, ferrado das 2 mãos;vallo zaino, tosado, colla curta: quema prender, ou der noticias a seu dono
em Porto-feliz será bem gratificado.

Aííeiicão.
Os senhores negociantese mais pes-soas que quizerem annuncios impres-

sos no Almanah que lem de servir
para o anno de 1857 próximo futuro,
hajao de os mandar em lempo a esta
typographia.

Os annuncios que abrangerem uma
pagina inteira, pagarão 8© rs., meia
pagina 4fi)r*. menos de meia pagina,seja qual for, 2ÍD000 rs.

Os annunciantes deverão indicar
o seu nome, residência, rua, e n.
da casa.

Pelo juizo dos feitos da fazenda na-
cional desta imperial cidade e pro-vincia de S. Paulo; se faz publico o
leilão, e arrematação de uma morada
de casas férreas, silas em frente do
antigo matadouro, penhorada porexecução da fazenda nacional, â D.
Angélica Pires de Albuquerque, viu-
va do alferes Joaquim Rodrigues íijti-
to, que se divide por um lado com
Demetriò da Gosta Nascimento," peío
oulro com Antônio Joaquim Ta.Vã'-
res Rodovalho, pelos fundos com
Antônio José Dias Leite, tendo lo-
gar a arremalaçào na praça de vinte
sete de setembro, do correnle anno.
S, Paulo 21 de agosto de 1856.—
O escrivão dos feiios da fazendana-
cional.—Francisco. Mariano de Abreu.

é crioulo de 7 annos. Quem en-tregar em casa do Sr. Thomaz LuizAlvares, será gratificado.

dita es.

Estrada de febro,—Chegarão á esta
capital, e a esta hora terão puivavel-
mente partido para o Cuba tão os enge
nheiros inglezcs Roberto Milligau e D*
niel Fox, que vem por parle da çiripfezà
da linha de Santos ao inlerior,e.\plicar
a melhor vereda para a collócáçào dos
trilhos de forro. O lixm. Sr. Vascon-
cellos ordenou ás autoridades que lhes
prestar todo o auxilio necessário para o
bom desempenho da commissão. As
nossas esperanças começáo felizmente a
realisar-se.

—• Colonisação. — Por equivoco da
typographia deixou de ser ifánscripto
enro numero passado o artigo do Cor-
reio Mercantil para o qual chamamos a

O Dr. José Pedro do Azevedo Segü-
rado juiz çommercial desta imperial ei-
dade de S, Paulo e seu termo etc. etc.

Faço saber,que tendo aberto a fallen-
cia do negociante não matriculado Tho-
tuaz Augusto Ribeiro de Lima, a reque-
riiíicnto de Souza Irmão e C.', Joaquim
da Rocha Miranda, e Dr. lgiiaeio José
de Araújo, lenho marcado o din 25 do
corrente para a reunião dos credores do
dito fallido, existentes nesta cidade as
10 horas da manhã, na casa do mesmo,
afim de elegerem depozilario, ou depo-
z i lar ios na foi ma dos arts. 812 do cod.
conimercial, e 130 do regulamento n.
738 de2õ de novembro de 1850. E
para que chegue a noticia de todos os
credores se passa o presente. Dado o
passado nesta imperial cidade de S. Pau-
Io 20 de agosto de 1856. li eu Emílio
íosé Alvares, escrivão que o escrevi.—
José Pedro de Azevedo Segurado.

V. S. S. Ex.
Edital pelo qual V. S. convida a to-

(Ios os credores do Thomaz Augusto Ri-
beiro de Lima para comparecerem no
dia 25 do corrente as 10 hor.-.s da ma-
iihn

- 'Para V. S. ver, e assignar.

NA ponte do Piques, casa de Leo-
nardo Loskill, vende-se urri rico
fogão de ferro, ecconomico,, com 20
e tantas panélias de ferro para o
mesmo, além de muitos oulros ulen-,
eilios. Quem quizer dirija-se. a casa
acima onde pôde ver, è tratar.(1—2J

Dep
Igaoft u. IO.

¦áfetaS.^"-

OS1ÍO
EM CONSERVA

«Ia i&ii8íttBííBa
S. PAULO.

JOÃO PA-
L AS faz sei-
ente ao res-
p.eiiav.è.l pu
blico quemudou o seu estabeleci menti de con •

serva de peixes^do Rio de Janeiro
para Sanlos, e continua a aprompiar
caixas de tainhas,' camarões, o ou-tro qualquer peixe pelos seguintes
preços:

Caixas de tainhas
-Ditas dita
Ditas iie camarões
Ditas dita

¦ Ditas de ovas
O arin.unçjànie affiança

de das conservas.
Na mesma casa acima

tainhas abertas a 20$ rs,
a 240 rs. cada uma.

2&0GO
1-2T280
2&0C0
larsoo
2©ot;o

a qualida-

vendanse
o cento, o

B«B»W^I»

n núncios.
EVADIO-SE no dia 25 de julho de

1856, de Joaquim Anionio da Silva
Camargo na villa eje Porto-feliz, seu
escravo—Francisco—crioulo, com os
signaes seguniles: idade 25 annos,
alto, magro, bem prelo, boa denta-
ladura, pés grandes, dedos finos e

.. - , • . .-  sem un1ias quas' iodos, bom (ioma-attençao de nossos leitores, e em que dor, sugeilo a dores de cabeça eaquella folha expõem as opiniões do Sr. por isso, quasi sempre a trás aladaministro do império sobre o modo por falia baixo, e socegado, o andar éque pretende applicar o credito de com as pernas abertas, fora do na-fl,000:000£)000 «¦ <lu* for*o votados lural; levou ponche forrado de bae-

ROGA-SE. ns pessoas que tem objectos
que doixaiaode penhor nn rua du Com-mercio n. 30, os queirao resgnlar no pra-zo do três dias a contar da publicação do'
presente, porque se o não ííserem, findoo dito prazo serão vendidos pnra o devido
pngamonto, o não terão direito a rccla-míio açiilguma,

WÍ& Fugio (le Anlonio Januário
,Jg|10 Pinto Ferraz, residente em'QmL CaP,PÍnas, um escravo de

¦éMM. nome Dio«0- all°' oein
^SítSSSfeito, magro, fula,xe bembexigozo, levou ponche de pannoazul: quem o aprehender, e levar áseu senhor, ou a Malachias Rogériode Salles Guerra nesia cidade rece-berá gralicaçao.-S. Paulo 21 deagosto de 1856". ¦

SUMIO-SE no dia 7 de maio pas-sado um burro vermelho, com uma

Âttengão;
Para. liquiibição de contas, vende-je

urna porção de charutos, quo so dão pormenos do sou custo. A quem convier
dirijo-íe ô rua do Rosário n. 57, |oj0'

 2-2
J. A. T. ROMKIRO, guarda lívrõs"dsbanco filial em S. Paulo, mudou-s» paroo ultima casa de sobrado da rua da Consatituição. Pôde ser procurado do manbsotéás 9 horas o do tarde das 3 em diante.
Continua a encarrognr-se da direcção

de qualquer ('scripturaçno mercantil emfôrma regular e Icgnl, da organisação debalanço? e de 'liquidações do estabeleci-
meiiloscommerciaes, induslriaes ou agri-colas. (2__2

A SOCIEDADE quo girava nesía ei-dado sob a firma de Vieira ,& Ferreira,
foi hoje amigavelmente «dissolvida fican-do todo o aclivo o passivo á cargo dosócio Manoel Lourenço Ferreira e o sócioManoel Gonçalves Vieira exonerado detoda a responsabilidade. Campinas 10de Agosto de 1856. -- Manoel Laurcnç»
Ferreira. >' 2— 3

VENDE-SE o superior chá de familin,da bem conhecida fabrica de Luiz Ber-nardo Pinto Ferraz, em casa do Louren-
ço José Correia Guimarães & C." RuaDireita canto da do Rosário n. 48
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PRECISA-SE de uma moça costureira,de afíiancada conduclá, em casa de umafiimilia estrangeira. Dirijão-so para tra-lar ao Hotel do Sr. Lefebre, largo do Col-legio.
"~" '""™"""1 '¦ ¦¦¦¦¦in ¦_• mm^mmmmm **..

A agoa aBitãsyiEliiflitica.
Descoberta pelodr. Tiieodoro Reicaet

A moléstia que vexa todo o paiz e
que é ainda mais terrível pelas suasconseqüências tristes é aConorhea.
Quc-m nao sabe quantos morrerão deestreitamentos (1'urelra, de relençâodas orinas, de calarrho de bexiga,resultados da Gonorhea—? Foi porisso qne estudei profundamenle estamaleria, e meus estudos forão co-roados (rum resultado muito feíiz,
porquanto'descobri um remédio eífi-cacissimo contra esla moleslia, cujaappiicãção é simples, fácil, a acçaotlierapeuiica é rápida, sem estragar ocsiomago como Iodos os oulros atéagora apjplicãd.os contra a 

"Gonorhea.
Este remédio, que denominei—

Agoa anlisyphiliiica vende-se na mi-"ha casa rua do Rozario n. 19—S.Paulo 19 de agosto de l856.»Dr. .lheodoro Reichert (3--3)

THEATRO
Renefjcio do actor

José Maria Leal Ferreira.
Quarta feira 27 de agolo de 1856.
Depois que. os Srs. professores daorchesira execularem uma escolhida

ouveriura; subirá à scena pela pri-meira vez a interessante comedia emum aclo, passada em Paris no tempoda Regência de D. Anua d'Auslria.
O DISTRAHIDO

Oü O SENHOR BE BRANCAS.
Seguirse-ha pelo Sr. Vasquesem

obzequio ao Reneficiado a ária.
O MIUDINHO.

Terminarão expeclaçulo com o drama
A COROA HEREDITÁRIA.

Principiará as 8 horas da noile.
Os bilhetes achüo-se á venda emcasa do Beneficiado largo de Palácio

n. 6.
S. Paulo.—Typ. Imparcial—1856.
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