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'¦. EXPEÜIE8TE M. PRESiDEHCI.V_ .
." .".. DU 20 DE SETEMBRO DE 18J5&.
•^-Ao chefe de'poliçü.-VCumpre quefSfe.de confor-

midoüè com a'inform"ação qu-) prestou èúi;-seu.officio
de 19 do correntí, sob n.2850 á respeito do requeri-,
mento de A. C."Black for J, cidadío dos Ésta-Jos-Uu idos
da America do Noí-je, e ministro da Igreja evangélica
pi-esbyteriana, expíça as necessárias recoinmendaçõ;»
ás autoridades policiaes para que não Impeção o mi-
nislro de qualquer religião o exercicio do respectivo
culto.-na forma do art.5.° da constituição do império.

DIA 21; '.
•—Ao dr.Antônio do Nascimento Lessa, julz.munici-

palsuppiente de Guaratingneta.—Pelo oflkio qua vmc.
me d"ingio em data de 15 do corrente mez, fiquei intei-
rado dos motivos porque resolveu-se a continuar ms
funeções do juiz municipal supplente do termo.de Gua-
ratlngueti. ¦ . , '.

-Ao delegado de policia de Brotas.-fcm resposta ao
officio que vmc.mo dirigio em data dè 11 do corrente
difz, consultando se organisaüa á guarda municipal ul-"tiinamente 

crea"da, deve aluda continuar o destacajnen-
to policial dessa Villa, tenho a significar-lho que deverá
vmc.conservar temporariamente aquartelado o numero
de guardas municipaes designado no regulamento, sen-
do mensalmente substituídos por outros, sendo os aquar
telados p go8 do sollo estabelecido na lei á vista de
prets organisados pelo respectivo .commandante eru-
brioados por vmc. -" ' , . .

Entrando porém em exercicio a guarda municipal,
deverá vmc.despedir o destacamento que alli exulte.

—Ao dr.Victorino Caetano de Brito.—Fico de posse
do'officiò'que vmc.me dirigio em data de »6 do corren-
tè sob n.1196, pàiticipando-me haver entrado no exer-
ciôiò do cargo de delegado de policia do termo da capi-
tal, na qualidade de-2. ° supplente, por ,1b o haver
passado o conselheiro dr. Francisco Maria de Souza
Furtado de Mendonça.

—Ao commandante superior de Mogy d»s Cruzos.—
Em solução ao seu officio de 19 do corrente, tenho a
significar-lhe, para os devidos effeitosque fica designa-
do o dia 1 do próximo futuro mez para a ínstallação
do conselho de revista da guarda nacional do munici-
pio de S^nti Izabel, que nâo teve.logar pelos motivos
que exponde, rio dia marcado pela lei. -.

—Ao commandante superior da guarda nacional da
Franca.—Renietto à vmc- o incluso officio de 31 do
mez-findo em que o major commandante do esquadrão
de cavallaria n.8 da guarda nacional dessa cidade re-
presenta contra as passagens devariosguardas do mes-
mo esaúadrâo para a infaatíria, afim de que informe â

dito officio com sua infor-mo esquadrão para
respeito, devolvendo-me o

—Ao commandante' superior do Rio Claro.—Gom-
munico á v.s. para seu conhecimento e em-resposta an
seuoflkio de 12 do corrente que náo deve prevalecer a
designação do guarda nacional José de "Birros Leite,
Yi.to que sendo novamente iospeccionado, verlücou-s»
soffrer moléstia incurável, segundo consta do parecer
da junta medica, que acompanhou o seu dito oilicio.

—Ao mesmo.—Para quo possa esta presidência re-
soíver sobre o requerimento que acompanhou o seu of-
fido de 12 du corrente, em que o guarda nacional Bsn
to Vieira de Andrade pede ser transferido para a 4.™
classe, cumpre que v. a. informe era que data foi ello
designado. ~

—Ao inspeçtor da lhesouraria—Em resposta ao alli
cio que v.s.mè dirigio em data de 19 do corrente sob
n, â35," cabe-me significar-lhe que, tendo occularrxento
observado o risco de vida em que se achão os emprega-
dos dessa lhesouraria pelo ostado de ruína do telhado
na parte do palácio em que ella funcciona, çonvenno
em" qüe a repartição suja removida para as salas desli-
nadas á exposição.emquanlo se concerta o telhado, obra
qne deverá ser feita tíom preferencia á outras que são
precisas logo que o ministério da fazenda de* credito
para ellas, como pedirei, depois qne o engenheiro apre-
sentar o orçamento á que niandoi proceder.

—Ao commandante superior do Rio-Claro.—Em res-
posta ao officio que v. s. me dirigio em dala de 13 do
corrente mez, consultando so devo prevalecer a desig-
nação dos três guardas nacionaes de que trata, o dos
quaes forão dois julgadosabsolutamente incapazes para
teilo o serviço e que o ultimo pôde rcstabelocer-se em
seis" mezes, tenho a significar-lhe que não pode a de-
signação prevalecer quanto aos dois primeiros e que,
quanto ao terceiro, íindjo o praso de 6 mezes, deverá v.
s. fazel-o mspecclonar .novamente, e dar-me parto do
resultado da inspecção.

—Ao mesmo.—Para que possa esta presidência re-
solver sobro o requerimento que acompanhou o seuof-
ilcio de 13 do corrente, om que o guarda nacional João
da Silva Bueno pode passagem para a reserva, cumpre
que v. s, me informe se o conselho de qualificação
transforio o supplicante para a lista do serviço activo,
e se ossa deliberação não foi revogada pelo conselho
de recurso/seguindo-se d'ahi ser o masmo supplicante
classificado para ser designado para o serviço de cor-
pos destacados, . „ ... 

" -' -Ao inspedor da thesouraria.—Remetto á v. s. pa-
ra os fins convenientes o-incluso recibo pelo qual se
mostra que o alferes João Gomes Ranialho entregou
ao director da colônia militar do Avanhandava a quan-
tia de 8:433*íJ>433rs. por v. s. remettida ao mesmo di
rocior

—Ao commandante superior de Santos.—Tendo-me
participado o dr. iuspector da lhesouraria de fazenda
hue na mesa de rendas de lguape já existem ordens pa-
ra o pagamento que v. s. reclamou em seu officio de 0
do corrente mez, mas que nâo obstante reiterava Imii-
lem as necessárias ordens, assim o communico á v. s.
para sou conhecimento. '

-Ao dr. jniz municipal o dVphãos de Casa Branca.
—Djclaro a vmc. em resposta ao seu oibcio de à üo
corrente que doverá remetter os mappas parciaes da
estatística policial ejudiclaria.de que trata o decreto n.
3572 de 30 de Dezembro de 1865, relativos ao anno ul-
limamente findo,

—Ao inspedor do lhesouro.—Remettri a vmc.p in-
cluso officio em que o encarregado das obras da nova
cadeia da Limeira apresenta a conta das despezas feitas
com as mesmas pára que haja do mandar proceder ao
competente exame é liquidação, devendo depois infor-
mar-mé qual o saldo que existe a favor do referido en-
carregado. - • - . ' ¦' .

—Ao engenheiro N.Bennatoh.—Em lesposla ao oifi-
cio que vmc. me dirigiu era data de 17 do'Corrento par-
ticipando-mô que o engenhniro ajudante João Carlos
Greenhalgh dera parte de doente no' dia 30 do mez;fin-
do, o regressando no.diá 17 do actual, declarou lhe que
não convlnha continuar no exercicio dá sua comm.ssão,
tenho a significar-lhe que o dilo engenheiro só tsm dl-
.reito -ao ordenado duranto os dias' em que estevo en-
fermo. ¦:
' —Ao engenheiro Gomide.—Tendo vmc.conhecimen-
to de todas as estradas das povoaçõss dò ttorte dá-pro-.
vincia, remetlo-lheo incluso officio que me foi dirigido
pelo dr.juiz de direito da comarca.de Jacarehy, para
que haja de info"rmar-me com urgência sobre a conve-
niencia de proceder-se ao concerto da que elle trata.

—Ao juiz da arphãos de S.Roque.—Em resposta ao
officio que vmc.me dirigiu em.data de 1G do corrente
pedindo que seja recolhido ao hospício de alienados um
demente que abi existe,- de nome José Luiz Vieira Gon-
calvos, tenho a significar-lhe que. depois de proceder
vmc.ao -competente exame de sanidade; que 6 julgue
demente na fôrma da lei, deverá vmc.remettel-o a^eàta
capital com copia da respectiva sentença.

—Ao dr.juiz de direitode Taubaté.—Attendendo as
razões expostas no seu officio de 17 do corrente appròvo
a designação interina por vmc.feita do 2. ° tabellião
interino Fernando Avelino de Moura Lobato para offi-
ciai do registro- geral d;<s hypolhocas, durante p impe-
alimento do designado poi- esta presidência. O que lhe
communico para sua intelligencia.

—Ao inspeçtor do.lhesouro.—Remctlo a vmc.p in-
cluso officio em que o vigário de Lorena pede quo o seu
coailiuctor, padre Carlos Maria Bellottl seja pago pela
collectoria d'aquella cidade da congrua que venceu
desde 14 de maio até 30 de junho do anno findo,.para
que haja de deferil-o conforme so acha estabelecido.

—A' JosâRodrtgues da Silva.—Communico a vmc.
para seu conhecimento que passo a dar o conveniente
destino á carta que acompanhou o seu officio de 13 do
corrente mez, dirigida a um voluntário do 7. ° bata-
IhãoV '

—Ao inspedor do lhesouro.—Haja vmc.de «pedir
ás necessárias ordens para que pela collectoria de Bro-
tas sejam pagos, como se acha estabelecido no regula-
mento, os vencimentos que competem aos guardas mu-
nicipae3 ali destacados. ri

—A' câmara municipal de S.Sebastião.—Recebi o
relatório que" vmcs.me remetteram sobre os limites e
estradas do seu município, cabendo-me louvar-lhes o
zelo e esmero que empregaram n'esse util trabalho, que
esta presidência terá era vista para providenciar oppor-
tunamente. .
- —Ao inspedor do thesourò.—Remetto a vmc.o in-

cluso offiiio om que o delegado de Queluz participa que
e collector d'aquella villa recusa-se a pagar os venci-
montos dos guardas .policiaes que se acham ali desta-
cados, para que haja de providenciar convenientemente
á esse respeito.

—Ao dr.inspedor geral da Instrunçío publica.—
Communico a v.s., para sua intelligeiicia, que nomeei
a Olympio Jnsó Cortez,- proposto em seu nfficio de '20
do corrente sob n.503, para reger interinamente por
contrado a cadoirá vaga de primeiras letras da.villa da
Santa Izabel, depois dó approvado em exame de suffi
ciência na forma do respectivo regulamento.

—Ao inspedor da thesouraria.— Tendo-me partici-
pado o juiz 'do direito da comarca de Jacarehy que no
dia 17 do corrente reassumira o exorcicio do seu cargo,
renunciando o resto da licença que lhe'fora concedida,
assim o communico a v.s.para seu conhecimento.

—Ao mesmo.—Tendo-me participado o juiz de di-
reito da comarca do Bananal que no dia 11 do corrente-
mez reassumira o oxercicio do seu cargo por se ter fin-
dado a licença, que lhe fora concedida, assim o commu-
nico a v.s.para seu conhecimento.

—Ao mesmo'.—Tendo-me participado o juiz municl-
pai e de orphãos de Queluz que por espaço de 8 dias
passou a jurisdicção do seu cargo ao respectivo sup-
plente por achar-se de nojo pelo fallecimento de sua
sogra, assim o communico a v.s.para seu conheci-
mento. .

—A' Francisco Antônio de Oliveira Prestes (Amparo).
—Em officio de 10 do corrente mez propõe vmc.a se-
guinto duvida a esta presidência: Se, exercendo vmc.
n'essa cidade as"funcçõos de vereador da câmara muni-
cipal, e tendo sido ultimamente nomeado subdelegado
de policia da mesma localidade,- deve on não prestar
juramento d'este ultimo cargo e exercol-o, não obstan
te o disposto no decreto n.429 de 9 de agosto de 1845.
cuja doutrina entende vmc.que estabelece incompatibi-
lidade para a accumulaçâo dos referidos cargos.

Em solução pois á sua consulta cabe-me declarar-lhe
que, comquanto o decretu citado só.se refira aos juizes
municipaes e vereadores, todavia, s,endo os motivos de
incompatibilidade que determinaram a promulgação
d'este decreto os mesmos que se dão á respeito dos de-
legados e subdelegados, foram expedidos os avisos n,
158 de 16 de janeiro de 1849, n.24 de 17 de janeiro de
1851 art.2.°, n.587 de 22 de dezembro de 1860 art.
1.° e outras decisões do governo, tornando extensivas
sos delegados e subdelegados as disposições do decreto
citado que será á respeito d'estes observado do mesmo
modo que o é em relação aos juizes municipaes.

DeClarando-se pois n'aquelle decrdo e avisos citados
qua tal incompatibilidade só existe.para o exercicio si-
mullaneo, ou cumulativo de qualquer do* referidos
cargos com as funeções de vereador, e não assim quan
lo aosT.argos cuja accumulaçâo é permittida, compre-
henJeri vmo.que pôde sem o obstáculo presumido
prestar juramento o exercer o cargo iie subdelegado,
com tanto que, quando houver de exercer a jurisdicção
policial, cessem suas funeções na câmara, em oujo Iu-
gar seta vmc.substituído pelo seu immedlaio em votos
emquanto durir o seu impedimento na câmara, como
se acha providenciado no üoal do mesmo decreto e em
«visos posteriores.

Quartel do commando dò 1.° batalhão da reservaem S.
Paulo 30 de Setembro de 1866. * * .' "Illm.sr.

N.24.—Devolvo a v.s. os 'títulos 
que hoje mè'apre-

senta, e a ordem dó dian.4 junta para seuconhacimen-
to o publicação,-

Deúa.guarde a v.s. _ 
(,',Illm.sr. Nuno Luiz Ballegàrdo, major; do l." bata:

lhão da resei-Va;'¦':•'"- O tenente-coronei commandante
-" F.SI.'S.Furtado de.SIendonça.

Quartel do commando dó l".0 batalhão da reservada
guarda nacional da capital de S. Paulo aos 30 de

, ¦ Setembro de 1866/;
...-,:• ORDEM DO DIA Hli

Para conhecimento do batalhão faço publico que ho-
je prestou juramento e tomou, posse do posto de alferes
da3.* companhia o dr; Antônio Pereira Pinto Junior
nomeado por portafia-do exm.presidente dá provincia
de 13 de Fevereiro, de 1866.

Oulrüsim que fica addidoá 3.* companhia o alferes
porta estandarte aggregado do 2.' batalhão da reserva
da provincia José Emygdio de Ramos Junior.-; F.M.S.Furíadode.Ven.ioflça ¦

Tenente-coronel commandante.

iftMlllliil
S. Paulo » de Ou-tubi-o de 1SG6

A falta d'agua potável para abastecimento da capital
é o assumpto das reclamações e queixas.geraes, que er.
guem-se de todos os pontos da cidade.

Por toda a parte ouve-se o seguinte : não ha água'de
beber: mesmo á peso de dinheiro não é possível cmse-
guir-se em abundância este gênero . dtT primeira neces-
sidade: os habitantes dá cidade desprovidos de fortuna
—bebem a água insalubre, nojenta e envenenada do rio
Tamanduatehy : ó necessário pôr cobro á semelhant8
estado de cousas.

Estes reclamos não são exagerados, todos sabemos
que exprimem á.verdade núie criia do estado da capi.
tal á tal respeito: estado digno de estudo e do ser reme.
diado porque subsiste ha muitos annos, e cresce todos
os dias acompanhando óaugmento'dá população. I

Dentro de poucos mezes a assemblêa provincial vae
reunir-se.

Em vista desse fado é urgente, que, desde já, abra-se
ampla e completa discussão sobre tão palpitante assum-
pto, e que os encarregados do realizar os necessários
melhoramentos reflidam e reflidam muito para acertar
em uma conveniente medida, e assim dotar a cidade
com o abundante e salisfadorio fornecimento d'agua,
que todos reclamam.

Quem não vive nesta capital e não está em contado
com todas as classes da população não pode sentir de
perto as angustias, as misérias, e os contratempos cau
sadós por semelhanto falta; e por isso não pôde estar na.
çircumstancias de comprehenderos males referidos et
todas as suas phases o em todas as suas formas.

Sómento os filhos da terra,e os que tom nella residen
cia permanente de muitos annos,estão no caso de fa-
zer a luz sobre a questão, e demonstrar miudamente a
extensão do mal, as conseqüências desastrosas que nas'
cem delle e estendem-se ató longa distancia, e o que ha
de urgente e palpitante em cortal-o pela raiz, e salvar
a população, principalmente as classes pobres da popu-
lação, dos calamitosos sc.ffrimentos que padecem.

Escrevendo estas linhas fazemos écho ás reclamações
da população inteira, e satisfazemos os encargos da im-
prensa, que deve sempre zelar dos interesses populares,
e por todos os meios propugnar por elles.

Folgamos com a certeza de que aquelles á quem nos
dirigimos, em relação á q'ueslâo vertente, são os pri-
meiros arèconhecer a verdade do nossas palavras.

Estamos certos de que, na próxima reunião da assem-
bléa provincial, os dignos representantes da provincia
empregarão todas as suas forças no intuito de remover
as diíliculdades existentes, decidir as questões pejiden-
tes á tal respeito, e por esse modo aplanar o terreno e
chegar á realisação de uma resolução salisfadoria.

Desejamos que a ampla e completa discussão abra se
neste sentido, quo todas as idéas e todas as opiniõss ap-

pareçam, porque assim somente chegar-se-ha à verda-
deira o legitima resolução da matéria.

E' este o meio de não deixar morrer a idéa, e conse

guir-se o grandioso resultado que todos desejamos..
Com mais vagar ainda oecupar-nos-he-mos desle as-

sumpto, á que prende-so a attenção geral.

O mosmo sr. Aubertin teve a bondade de fornecer-
nos alguns folhetos relativos á cultura do algodão, queigualmente ficam á disposição, dos nossos assignantes.

O folheto jã foi publicado por este jornal. Agra-
decemos-ao prestante sr. Aubertin o importante favor
que nós fez em tal presente.

Estrada fle forro de fS. Paulo-Pedem-nó
a seguinte publicação:« Sr..redaõtor.—Recebi hoje pelo-correio enumero
da « RevlstalJommercial »' de Santos de 27 de Setembro
próximo passado, onde em um artigo sobre a,estrada de
ferro desta provincia diz ,'a redacção daqüella folha ter
ouvido de « pessoa, fidedigna e sabedora deste facto,
que o governo imperlal,.talvêz poi- não confiar nas iri—
formações profisaionaes do engenheiro fiscal, (niio pôdeter outra explicação semelhante procedimento), mandou
o vice-presidente da provincia expender a sua, opinião
sobre o estado da estrada.» -

«A este respeito estou habilitado para* declarar á re-
dacção da «Revista » que foi completamente mal-im»
formsda,"assim como o foi sobro o que disse no mesmo
artigo em relação ao sr.-Barão de Mauá, que já fez pu-blicar sua rcfutaçâo.- ¦« Francisco Pereira Passos 

' -
«S. Paulo, l;í de Outubro de 1866..» -

Conselheiro José "Bonifácio - S. ex. che-
goií á esta capital pelo trem da estrada de forro, queveio ante-hontem á noute.

Chegou de Santos,' onde passou alguns dias depois de
sua volta do Rio de Janeiro.

A" policia—Pedem-nos que reclamemos a atten-
ção da policia sobre as perigosas corridas dos carros
pelas ruas da cidade. -

. Consta que.no domingo.passado, um carro foi arras-
tado pela rua de S. Bento por uma fogosa parelha decavallos, disparados na ausência do cocheiro, que oshavia deixado.

E'"preclso que- não re,pitam-se factos desta ordem,
porque põe om risco a vida e a segurança dos habitan-
tes da cidade.

NÕTiCÜBlO

Recrutas—Seguiram ante-hontem para Santos 6recrutas destinado» á marinha, e hoje seguem 1 para ó
exercito.

Sementes de algodão—A' pedido desta re
dacção o sr. Aubertin temos o obzequio de fornecer-
nos 3 sacas de sementes, que pomos 4 disposição dos
nossos assignantes plantadores do centro da província,
entre os quaes pretendemos repartil-as em pequena»
porções.

Livro importantíssimo-Dos prelos da typo-
graplná americana, desta cidade, sahio á luz um livro
curiosissimo, e sobre o qual daremos com mais vagar
uma noticia circumstanclada e desenvolvida.•¦¦ Tem ó titulo seguinte : O livro democrata por Arce-
zilài. .

E* um trabalho muito intereisante sobre as prinoipaes
3uestões 

sociaes, prendendo-sè assim ás mais transcen-
entes questõ?s dt direito publico, philosophla e reli-

giâo.
Agradecemos a offerta doíxemplar quefoi-nos en-

viado.

Romã encantada—No domingo ultimo foi áscena esta peça phantaslica pela primeira vez no thea-
tro de S.José.

Consta-nos que foi muito applaudida, e que' muito
agradou.

Attentado— Um indivíduo que passava, alta nou-
te, ha dous ou três dias, pela rua Municipal fuirepentl-
namente nccommetlldo por um desconhecido, qua ati-rou-se sobre elle «victima » armado de um canivete
com o qual ferio-o de leve na fronte, fugindo immedia-
tamenla.'- O oifondido não conheceu o. offensor, nem podo |pre-sumir quem seja porque não tem inimigos. Por esse
motivo acredita que houve engano com sua pessoa.

Chegada—O distineto medico homajopatha, dr.
Pedro de Albuquerque, que andava em viagem pelo In-
terior da província,- está de volia á esta capital.

Cabrião—Fomos obsequlados com um numero
deste espirituoso e bem escripto jornal. ,

Propondo-se a castigar os costumes, rlndo-se das fra-
quezas dó próximo, esta publicação conquistaiá um lu-
gar importante na imprensa. Religioso, mas sem hy-
pocrisia, avesso as intrigas políticas e visando unira-
mente a critica imparcial. O »Cabrião» viverá uma vi-'
da longa.

E' preciso que a capital 4 imitação de outras cidades
importantes do Império, saia da apathia em que vive.
S. Paulo pôde odeve ter um jornal que á semelhança
da «.Semana llluslrada» e do «Bazar Volante,» diga ao
público com o «crayon» o que muitas vezes não so po-do e nem é permitlldo dizer com a penna. . *

Dezejando uma existência duradoura ao 'novo cam-
peão do progresso, agradecemos a offerta,

Ajiparelho para seccar café—Lê-se no«Jornal do Commercio» de 28 de, Setembro:
cCommunicam-nos: -
«O café qüe se acha exposto hoje na pr&ça do com-

mercio, para ser examinado pelos srs.fazendeiros,cotn-
missarios «yexportadóres, foi seccado em 60 horas, no
apparelho de invenção—Casanova—que está montado
na freguezia da Gloria, propriedade ilo sr.major Anlo-
nio José Nogueira, do município do Bananal.provinci»
de S.Paulo.

«A construcção e collocação deste apparelho é de
pouco dispendio ; e uma vez montado no lugar em quedeve ficar, poderá funecionar constantemente sem mais
despezas nem menos combustível, porque o qoe se em-
prega ó somente a casca do café.

«A quantidade do café a sccc&r é limitada unicamen-
te pelas dimensões do local em quo fôr collocado o ap-
parelho, e portanto, quanto maior.fôr esle, tanto maior
porção de esfé póJe seccar era sess*enVa.horas.

«A operação da dessecação dó café,' seja qual fôr a
quantidade d'este, está ao alcance de q-ualquer pessoa,
e apenas exige o serviço de uma ató duas pe«soas.»

Bananal—Recebemos os ultimo» números do «Íris
Bananalense».



„_ aORRElO PAUltóTAf.®

Recebera n'aquelh cidade o sacramento de baptismo
o chim José Domingues.

. Guaratiriguetá—Temos á vista «O Parahyba»
de 26 do passado.

Falleceu n'aquolla cidade o sr. Eduardo José dos San-
.tosVeIJw..

Os amigos dos srs.dr.Manoel Marcondesde Moura e
Costa e Eloy Bicudo Varella Sena, dà cidade de Pinda-
mqiihàngaba, iam offerecer lhes um baile no dia 30 do
corrente.

Taubaté—Recebemos o «Echo Popular. - ¦
Fora muito concorrida a festa da Piedade.
Ia estabelecer-se n'aquella. cidade um açnugue para

vender carne de vacca diariamente.

Santos—Recebemos os dous últimos números da
.Revista Commercial».

No lugar competente damos a tabeliã dos pre'ços dV
quelle mercado.

Estrada dc ferro—Hoje ás .8 horas da manhã
-parta um trem para Sanlos.

Correio—Hoje às 5 horas da tarda fecha-se a ma-
Ia do correio de Santos e linha da marinha.

MERCADO DE SANTOS
25 c 2(3 de Setembro

Nenhuma transacção so fez em algodão nem en>c__ê.
As cotações são nominaes.
Sal—Vendeu-se o carregam uito do Lauro á rasão de

903 réis o alqueire.

_Px*e<_o's correntes
Algodão em rama 1." sorte 13800Ò a 14„000nom.ar.
Aguardente superior,,.. .. 8OS00O a 90j)000 pipa.
Assucar branco "... 4.200 a 4.800 arroba.

redondo. -28800 a 3«200 »
»- mascavo  2.500 a 2fl700 »

Arroz de Santos 14fi000 • sacco.
« de Iguape 123000 a 13S50O »

Café superior 58600 a 68000 arroba.
.. bom 48800 a 5&500 _»•
» regular 33800 a 48100 ¦
» ordinário 38000a 38500 »

Feijão prelo. náo ha
» inulatjnho.... 78500 a 8fl000 sacco.

Parinha de mandioca do
Sul: 58000 sacco:

« de S.Sebastião 68000 » ..
« de trigo Baltimore 268500 barrica.

« « -« Tneste... 278500 »•
< < Franceza. 263000 »
« < Chile....- não ha sacco.

Toucinho de S.Paulo 58000 a ,68000 arroba.
de Minas 68000 78000 »

Fumo.. 78000 98000 '-'».
Couros seccos..., 43503 58000 um.
Milho branco.... 58000 ,»

« vermelho.. 48500 »
Sal solto 18120 alqueire

« 'emsacco 
de algodão.. .18700 »

< « aniagem.. 18440 >

Pauta semanal tTalfandèga e colleeto-
ria de íí-tt a SS. dc Setembro

Café........ ...'.- 48600
Algodão em rama..... 168000

(Da Revista Commercial).

Obituarlo—Sepultou-se no dia 29 de Setembro
próximo passado os seguintes cadáveres:

José, preto, escravo ds Joaquim Florindo de Castro,
fallecido no hoipilal da santa casa de misericórdia.
Combustão no 4° gráo.

Rita, 51 annos, escrava de D. llárbara Eufrozina da
Soledade. Gastro hepatite.

Dia 30:
Major Forlunal. Alves de Siqueira, casado. C<>ngej-

tão pulmonar.

Cemitério Municipal—Sepultaram-se no ce
miterio municipal no mez de Setembro do corrente
anno, 37 pessoas, a saber:
Homens adultos livres que pagaram sepul-
-tura 6

Homens adultos livres sopultados.de graça
por serem pobres 7

Homens menores livres que pagaram sepul-,
tura. . . _¦*.'-.*. . ... . .'.,'.'. .2

Homens menores livres sepultados de graça
por serem'pobres. 5

Mulheres adultas livres que pagaram.sepul-
tura... . . . ...... . . . -. 5

Mulheres adultas livres sepultadas de graça
por serem pobres  -. 2

Mulheres menores livres que pagaram se-
. pullura. ..."..
Mulheres menores.livres sepultadas por po-,- bres. . . . 1

Homens adultos.
Homens monores..
Mulheres adultas .
Mulheres menores.

nscnAvos
13, 15

3
2
4 ¦
O

1- 22
37

*_ 
Passageiros entrados no porto ile Sinto? vindos

no vapor «Ceres».
Brasileiros:

Joaquim Alves da Silva Lopei, sua senhora! uma
creada e dous escravos—Carlos Augusto da Vasconcel-
los Tavares—Francisco Leite Machado—.lulio Augusto
da Fonseca—José Alves Bastos— Autonij Josó da Silva.

PortugoezaS:
Antonio Pereira de Mello—José da Silva Pereira Cam-

pos—Miguel Anlonio Taborda—Torquato da Costa Ro-
drigues—Francisco Ignacio Garcia das Neves.

Italianos:
Francisco FilizorL—Aunichino F.manuala—Francisco

Joào José-Fr.Luiz de Tuirune.
Hespanhol:

I).Daniel Campos Guomam.
Americano :

Asa T.Oliver. .

Kaptisndos na Sè-3otambío 21.
Rita, edade de 2 mozes, filha natural de Francisca da

Silva, solteira.
Dia 27

Francisco, edade de 2 mezas, filho natural de Jo.tqui-
na Maria do Rosário, solteira.

Maria, nascida a 3 do corrente, filha legitima de Joa-

quim Rodrigues dos Sanlos Sobrinho, o de d.Maria Jo-
sepha dos Santos. 

'..•

Dia29
Benedicto, nascido a 18 do'mesmo, filho natural de

Lúcia Maria do Jesus, viuva.
Ramiro, nascido a 5 de agosto próximo passado, filho

legítimo de Anlonio Pinto Praxedes Guimarães, e de
Anna, Maria Guimarães.

Dia 30 -
José, nascido a 4 de julho próximo passado, filho le-

gitlmo de Joaquim José de Macedo, e do d.Carolina L-.o-
poldina de Macedo.

•Pedro, nascido a 29 da agosto próximo passado, filho
legitimo de José Antonio dos Santos, e de d. Maria The-
reza dos Santos.

Angelina, nascida a 10 do mesmo, filha natural de
Felizarda, parda, solteira, escrava. ,

Outubro 1. °
Domingos, nascido a 15 do setembro próximo findo,

filho legitimo de Antonio Benedicto Machado, e de" An-
na Maria do Espirito Santo.

Rodeias da corte—Pelo trem chegado ante-
hontein, trazendo a mala.da corte vinda pelo vapor
«Ceres«, recebemos jornaes até a data de 28 do mez
passado.

O que ha de mais Interesso é o seguinte:
—A apuração da eleição para dous senadores pela

provincia do Rio, .aliando unicamente o-collegio de
Paraly com 32 votantes, dura o seguinte resultado :
1." Cohselheiro Octavlano 1:325
2.' Conselheiro Pedreira ....... 1:168
3.1-. Conselheiro Thomaz Gomes . . .',.'; . 1:054
4.° Dr.J.M.de Macedo . . .. . '. . . 1:002
5."'Conselheiro Sayão Lobato . . . . . 965
6." Conselheiro Valdetaro  956
Baião de Parahyba ' .- 953
Conselheiro C.üttoni. .V.. ... **.«... 939
Conselheiro Pereira da Silva . . ... . 882

—O "transporte de guerra «Imperador»,*e o vapor
«Petropolis» sabidos da corte no dia 27 do passado, o
primeiro para Corrientes,e o segundo para Santos vol.
taram arribados para a corte com pequenos desmanchos
nas machinas-.

—No dia 25 do passado tinha havido na praça da
Constituição um grande incehdio, que communicou-se
_ diversos prédios.—Havia fali :cido, em Campos com 70 annos do ida-
de, o abastado fazendeiro, sr.João de Almeida Pereira,
pae do conselheiro, sr.João de Almeida Pereira, ex-mi-
nistro do império.

3SSHE

S*. Ridactor:
Deparei com este manuscrlpto sem Inscripção, assig-

natura ou endereço.....
Desejoso de fazel-o chegar á seu destino, recorro a v,

s. á quem rogo sua publicação.
Sau constante leitor, -

., Audhalaii.
Meu filho, escrevo-le do leito do solfrimento, e quan-do lêres, já o mau corpo será cinza.
Esgolei até as fezes o cálice dos prazeres: ávido nào

satisfez-me, hbal-o, e no fundo achei a morte.
Não amaldiçôes minha memória; Deus pelo soffri-

manto já mo puniu.
Elle quiz—em sua Providencia—que & saneção do

dever postergado fosse a dôr, o martyrio. e a morte.
A minha dôr é acerba, o meu martyrio atroz epun-

gente.
Dôr e martyrio n'alma, dôr e martyrio no corpo. ¦
Os vermes e a podridão disputam meu corpo; o re-

morso e o p"zar esliangulam minha alma.
Piedade mõu Deasl Compaikão-jiara um libertino.
Onde os sócios dos meus prazeres? Onde os deleites

da sensualidade, os caprichos da imaginação desvai-
rada? " .

Eil-os paio pensamento—presentes; honroso,cortejo
de soffriraentos, sua voz é o remorso.

Meu Deusl froctificae ao menos o meu exem'plo I
Filho de minha alma, evita os abrolhos onde soco-

brou minha existência.
Mulheres, vinho.a jogo—eis o tripudio de minha vi-

da inteira; mulheres vinho e jogo—eis os algozes damorte de hoje.
Jogava para ter mulheres, beb:a para melhor go-zal-as.
Para compral-as nâo tinha b.s.tanleouro, e ellas que-riam muito caro por si.'
Para a recrudescencia da sensualidado eram poucasas forças vitaes, ó vinho as encrementava.
O' a mulher ora sempro p scópo de tado o meu exis-

tir.
A gloria, o fuiuro lhes dera, mas ellas só queriamouro.
A virlude lhes causava tédio, á gloria chamavam

chiméra, a realidade era o ouro.
Dei de mão i. aspira ções da gloria, renunciei á vir-

tude. • -•
Era preciso convorter-me em ouro, e o jogo mo ace-nava se.liiòt.r.
Entrei pela esperança de ouro ; mas esse ouro con-

verteu-sesdii Infâmia o perdição.
, Na crápula esquecia os revezes, nas orgias abafavaas decepçõi-s do jogo, e das mulheres.

Inconstantes ambos, a mulher é por demais f.men-
tida.

A cartada segura que falha, é o acaso que se nâo do-
milia'; a mulher que jura e alraiçôa é a vontade rcflec-
tida comprazendo-se na própria infâmia.

O lonco não as conhecia I
Sobre a léla da phantasia esboçava os mais lindos

desenhos, e. esquecia-mo que o fundo era asquerosa
amálgama de vaidade, avareza e sensualidade.

Glycerina abandona Cleophas quando lhe.vô sahir da
bolsa a derradeira moeda, o ás supplicas de um amor
intenso, correspondo o rir satânico de insuliuoso des-
prezo.

Julietta o sòllícita, por que ainda lhe vé luzir no
d. lo—mesquinha memória de brilhante, na apparen-
cia. ,' E' que Jtilielta está um gráo abaixo na byerarchia da
popularidade, o seupreço ü menor.

Austricliana—recebe o amigo de Agathon. por.elleapresentado; devassa-lhe a carteira repleta de pingueherança : nessa mesma noite Agathon ô expulso, o ami-
go empunha o sccptro.

Autodéa f-z Amynlhas pagar mais caro, os favores
da hospedagem nocturna, porque o estádio da crápula
tom de ser o mesmo leito em que ha pouco—expirousua mão; a piedade filial é amordaçada por algumas
moedas.

Cirmelino é coroado no palco em homenagem á seu
mérito, Eudorina se introduz em seu camarim; querser a amante, dn primeiro áclor. -

Sysipho em balde a procura;. a longa vida de favo-
res, a riqueza, que lhe tinha traspassado, tudo é oblita-
rr.do ; ella é mediocra comediante, a maripoza é -,Ura-
hida irreslstivelmente para o maior foco de luz.

Cleantina se lança nos braços do et cravo Barbarino,

pór que suspeita da. falsidade ;de.seu amante Pancracio
com sua mãe Mélãina. 

*''-.;* v -.:..•"_
Barbarino lhe agradai cl'a ésguéfra-se todas ás noites

do leito em que dorme o seu.senhor, -e a sensualidade
vae encher, a diíforeriça do nivel social.

, Einda bem, meu filho;'que não temos como entre os
romanos—o uso dos banhos em commum.

A força ãthletica, e as dimensões estatuarias opera-
riam mais milagres hoje do quo o symbolo sagrado que
costumavam as virgans romanas carregar em homena-
gem à certa divindade'. *

Causa tédio, meu filho, é asqueroso e irrimundo este
rápido, lineamonto dos traços constantes du mulher;
mas teu pae. quer ta moUrar os seus algozes sem mas-
cara o em toda a sua nudez.-

E contrapõa à tudo isso, o sensitivismo quo se ineul-
ca,-enrubucendo á mais longínqua eremota expressão
dúbia; a delicadeza do corpo p.ra quem a sola é pesa-
da na iutensfd.de do inverno, as lagrimas de encom-
menda, as d.dicações por calculo, o amor por especula-
ção. ' ' 

"
Além—meu filhol Sobre os túmulos lambem ha Ilo-

ros, o veneno também se ministra em taças douradas.
E por essas mulheres me perdi I
Lém.bras-le daquella medalhão que encerrava o re-

trato de,minha mãe, e que tri-zias ao pescoço em
criança?

Eu airanqueiro, e vendi-o para jogar, por que Areti-
na só me recebia mediania nm diadema de brilhantes,
e profanei a cfligie de minha mãe.

O lansquenet favórecou-me, ganhei muilo, possui-a
uma noile. .

Na.manbã seguinte—o osculo de despedida foi o rso
do escarneo.

Um outro diadema estava em s.u guarda-joias, e dc-
clarou-mo que poucos minutos antes de minha chegada
linha pertencido so carniceiro que se adiantara om Ira-
z.r-llie a prenda pedida.

O pendor do vicio é irresistível.
Momentos ha na vida—cm que, ou todas as molas da

existência se devem partir, ou o homem ha de perder
artificialmente a -consciçncia', evaporando-a com a ra-
zão.

O cognac f,»z o seu mister; a multiplicidade de pre-
parações alcoólicas augmenla as facilidades.

A matéria ergue-se foberana, os vícios predominam,e perdida é a moralidade.
Compreheiidi a mola real do coração feminil—ouro e

muito ouro.* A sensualidado acompanha-o de pertn ; a vaidade é
por elle supplantida por qua presuppõe ainda algum
sentimento, e" o séculoé das mulheres de lôlo vasado
em cadinho de ouro.

Bebi a.joguei muito; para o meu estado era indis-
pensavel a embriaguez. '

Embriaguez dos sentidos, embriaguez da razão, en-
torpecimento de toda a consciência.

Houve trevas completas da honra, da virlude, da dig-
nidade.'Era hediondo o meu aspeclo, cheguei alé a furtar
para jogar <

Os contrastes de sensações perduravam intonsos após
o jogo, adormentaya-os nas orgias.

Do \inho, ao jogo, do jogo ás mulheres.
, Das mulheres ao jogo—para buscar o combustível

para o outro dia.
Ah meu filho, perdoa á teu pae.
Foi uma vida de longos erros, e-ató de crimes.
Haverá em Deus misericórdia para mim?
Ainda me recordo. Estava meu pae no leito da mor-

te; aguardava-se o anhelar extremo e minhas loucuras
o tinham para ahi arrastado.

Recebo de Antelopa um bilhete, em qua exiga de
momento uma somma enorme, sob pena de não mais a
ver.

Abandono o leito da meu velha pae, dirijo-me a Ao-
telope implorando espera: ella insta, ordena, ameaça.

Náo tinha mais a aventurar no jogo.
Entro em casa. Dos pés do Crucificado, arranco.o

vaso de ouro com as sagradas fôrmas qus o sacerdote
alli tinha deposto.

Vou aventurar o seu produçlq lio jogo, a fortuna fa-
voroceu-me, meia duzia de sortes seguidas deram-me a
somma exigida.

Vôo á entregal-1. Antelope a recehe, e ordena me
demore para ágraderer-mo.

Manda ao depois chamar-me. e encontro-a na alcova
nos braços de Auguslolo para quem era o dinheiro, e
despede-me proliibindo a entrada de.sua casa. - -

O que passou-se, não sei; a razão só me voltou horas
depois..

Com ella reviveu a lembrança da meu pae. Corro ácasa. o infeliz tinha oxpirado, e sua ultima palavra foia maldição sobra o filho quo o tinha assassinado.
Dahi cm diante o seu leito foi o muu; o corpo estra-

gado não podia mais soffrer os en.bates dá destruição, a
alma atormentada não teve mais um momento de quic-tação.

E a dor a o martyrio me ficaram por legado.' A mal lição de meu pae—em lettras de fogo sempre
a tenho diante dos olhos.

A memória a tenho firme e a razão clara.
Na vista retrospectiva do minha vida-hobo a longos

tragos o martyrio. '
Arrastado a um hospital de caridade, o corpo me cáeem pedaços; a historia de minha vida ievélel-a n'umaccesso de delírio febril.'
A' todos horroriso, até a própria caridade me falla.
No mundo só me resta um filho, a quem o crime pro-hihe de abraçar.
Da mundo nada mais quero. Além, mau Deus, o quome" esperará? -
M .u pae—no momento supremo revoga de sobre mi-nha fronte a tua maldição; e tu, meu filho nâo revol-vas. as cinzas de teu desgraçado paa com teu ódio tam-bem e maldição.
Aproveita, filho; a longa vida de erros de teu pae.Meu Deusl se esta licçio pudesse garantil-o dos mes-mos erros I
Seria eu um filho reprobo." mas quereria o dobro dossofrimentos- para fpreserval-o da perdição; p,>lllcanodevoraria as entranhas para sustentar méu filho?Mas a maldição de meu pao-suscitarà meu filho cou-tra mim ; e a incerteza a desesperaçáo...
Aqui terminou-se o manuscripto lacerado, não "me

julguei autorisado para conlinual-o.

A PÊBJDÕ
Progressos da medicina -

A sciemia nos dá alegres novas annunciando-nos quesehaiutoum grande-n importante descobrimento, a
que as insidiosas amarguras o solTrimentos, causados
pelas moléstias da garganta e dos órgãos da respira-
ção, podem ser atalhados com o immediato uso do pei-loral dü «Anacahuita de Kemp»; e isto com uma certotae infallibilidade alé agora desconhecida na pratica damediciqa. -

A base fundamental deste delicioso e requissimo xa-rope consiste no balsamico sueco exlrahldo da arvore

mexirana chamada Anacaliuita,.o unico especifico na-
tural alé hoje conhecido para as alfecções pulmonares.

As" esquinencias, os bronchites, e a.asthma, cedeni *-
á sua acção com uma facilidadi verdadeiramente as-
sOmbrosa. Faz desapparecer a rouquidão, -.entro dò
poucas horas,-e tomada á tempo oá hora impede a
possibilidade da plhysica. < ,

mmj^^smmmmÊÊmnmmU

Um agricultor -bru/.llclro a seu pai/,xxvm
Eu disso que sentia alguns caracteres nobres estarem

n'esse lamaçal de misérias politicas, e citei os nomes
dós srs. Theophilo Oitoni e Siraiva ; mas desejo liem
que se;saiba de onde nascem minhas sympalhia. paracom es;es senhores : ó p--i*,(.»u ver nMl.s um.fundo deintelligencia do mistura com uma. honestidade á toda
a prova ; o sr. Theophilo Oitoni bate com todo o vigor
os que traficam c-.in os fundos públicos ;,p sr-.Saraiva
quaodo oecupa-a tribuna seus dis,ursos trazem asuivi-
dade e luz de urna intelligencia e coração puros : o ho-mem é a idéat a palavra é o relatir da idéa: logo, odiscurso éo liei rebato do intimo dí homem.. NJo
quero dizer com isto que são sd*esles os vultos proemi-neníes de minha pátria.; pelo contrario, os ha, e mui-tos.

Infelizmente o qne não temos é um povo que os saibaconhecer e distinguir.
Poío agrícola de minha pátria, eu vos peço em nomeda razão e da humanidade, olhai paia a sorte dé i.osudesditosa pátria a funilia ; olhai para o que em douslongo, discursos osr.Theophilo Otl.-mi disse no senado

sobre o desperdício de nossos dinhniros públicos ; e so--bre um empréstimo oncrosissimo qua pedimos ao es-trangeiro II ..
N'aquell... dous discurso, ella mnslra as -veida

des com toda á luz ; veja-se a sessão de 11 deJunh. de1866. - .' '.""'
*,:;; r.r xxix . »'

Para qualquer parte que se encare a sorte de um po-vo ignor.nte, só sa avista desgraça no po,vo.d perver-sidade de políticos : tenho encarado a sorte du minha
pátria mil vezes, e saio sempre de rninlus cogitações
com duas idéas únicas: «ignorância e miséria no povoe sele de ouro o poleir. nos políticos. Todos, hnje'sem excepçSo.lamenIam a sorte do Brazil, com os gran-des estragos qua a guerra tem feito nó sangue e na ri-
quiz. publica e particular ; todos sabem que a moral -
dado do um facto qualquer não está no mesmo-f.ct.
eslá sim na causa 

"que 
o produzir. ; isto è mais que 1_-

gico, porque não havendo effeito som causa, necessa-riamcirte deve ser a causa o responsável pelo ..leito •
quem qmzer sabor sobre quem deve cahir a culra dènossas d.sgraças de hoje, em vão procurará na guer aa sua causa. O que hoje está em movimento .s_o ef-feitos necessários do causas que já houveram.•Me diião talvez: «contai-nps cnm Sinceridade qoemsão os fautores dos males que hoje nos pi_am> ? Sãotodos essi-s homens que desde 1852 até 1864 estiveram
po poder como ministros, senadores e deputados • e«porque»? porque durante essas 12 annos o Uruguay-sinho nos fez 102 insultos I alli os satélites do podermataram, até surraram a Brazilairns ; suspendiam ho-meus e mulheres, amarrados em quatro estacas, expôs-tos á dor e á.morte, debaixo de um sol ardente ; nomeio de uma praça publica arrancaram da porta denosso cônsul nossas armas nacioni.es, e presas tm umlaço e na chinrba de um animal foram amstad s pelasruas,, e nosso cônsul ameaçido cem uma faca em pu-nho I Os nossos representantes d'aquelles"t -impôs sa-biara de tudo isto, o tinh.in pira lios desaffr. iitar umaforça publica de ni-r o terra de mais de 20,000 cno.ba-tentes: tinham a guarda nacional de perto de 700 000homens ; tinham uraa força policia] por toda a partoenormissima ; tinham uma recoita annual do alccn _50:000:000.» ou de 4,006 arrobas de 

"Sro; 
e entretan?o

que o exercito de nosso* inimigo era ap>.nas de 5 000homens I 1 o esses mesmos oecupados sen ore em suas
guerras civis.

Quando o infeliz Luiz XVI ao pé do cadafalso quizfallar ao povo, os seus verdugos mandaram ruf r ostambores ; quando ns brazileiros também viam seu san-
gue derramado no Urugu-»y, os nossos bellos políticosTaziam rufar os theatros.e as.dansann. s é cantoras ita-llanos, para o povo nào ouvir os gemidos de seus ir-mãos innocentcs no Urugu.y'1 I

Qual deveria ser a conseqüência necessária dos poli-ticos dn Brazil terem abandonado a causa de sua pátria?outra n.o podia ser senão isso que Iodes os dl.s esta-mns vendo 1 I. A Inglaterra nos. insulta, os Eitados-Lindos menosprezim nossoõ direitos na Bahia o Lo-
p.'Z á falsa fé rouba, prende e nos invade o Mzil I IHoje censura»» ao sr.Saraiva por ter declarado a guor-ra ao Estado Oriental ; elle merece censura, mas-ó pora ter declarado tão tarde ! depois de nos acharmosJes-moralisaijos perante lodo o mundo I por termos, como
já disse, por espaço de 12 annos s. ffrido os maiores ni-soltos de um Estado duz.ntas vezes menos armado doque o Brazil, sem daro os âo menos um signal de vi-da I I

XXX
Sinlo nec-ssida Io de hésteiár.lgo terminar a seria Jemeus escnptos: desle 1853 alé boje t nho dado-publi-cidade a 34 artigo-; não só os litteratos. como mesmomeus collegas agricultores, devem saber, sem duvida. '

com quantas d.flí.uIdades lenho lutado : sou filho déagricultor o vm sempre isolado de t .das as mais -classes
Ua sociedade, das quaes não procurei nunc. saber, cuiasseus meios da existência; por isso que todo o tempo quenho escnpto tem sido sempre.circurodado de mil tra-balhos, porque ma tem sido preciso ao mesmo lemnoestudar a vi Ia do homom particul«r"e do homem pú.lí-co e qua o meio mais claro da os faz r conheedos dopublico: tive por guia»a vida-das nações, .prenlida naInstona ; esta me ensinou a-conhecer os homens o quesao e a rasgo-e a jusliç. me explicavam ao mesmo le n-po o que ohomom devia ser; e no meio da todas eslasconsiderações sempre o_m.ü juizo principiava porresp l-tar a Deos o gênero humano e minh. palria ; nunca ti-va em vista ofender e»n nada os meus eoiieidadüos, an-tes por-os estimar bastan.5 é que ma tenho incomnio-dado ao extremo çom seus infortúnios; o porque tam-b<m o triste papel que . stamos representando no mun-do nelle eu son um dos adores do nosso dasditoso dra-ma I Deixo a penna cheio de dôr pela sorte de minhapátria, porqua vejo seu destino dependente de qual oestrangeiros, qu. na praça do oommerclo do Rio de .la-ne(ro jogam os dados sobro o nosso faturo 11Eu olho para lslp com b ho-ror próprio de quem sem-pre amou o rospeltou sua mãi pátria IE vos, agricultores do Brazil, sabei so menos quemou., pensamentos o cogitaçõas pailem de um fundoquo vos muito resps.tais em vós mesmos, o amor da pa-

_ i8, f?,1". l^n.hn.exp,i?ado m«"'or-etn meus eseriplosé por falta de intelligencia e nãò de vonta leCada um paga o que deve a D ms o á pátria na razão quepode. e nâo como deve ; todo o mio é limitado, e nún-ca terá em si o sufficiente para pagar ess_sgran-.es di-vidas : quando olho om redor de mim nada mais vejo
queum ser velho, resto de mil trabalhos, e qu« .d lava
para paçar á palria sua voz fraca e desconhecida nomundo das olevaçois: eusa.lu e respeito ao grandecorpo agrícola brazileira ; a ella o ao monarcha de mi-nha patna dedico meus frágeis éscriptos.
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Minha palavra é rude, maus escriptos mal' talhado»;
mas elles earecom ser assim mosmo para a tolos 

"contar
esta verdade :—« que os políticos do Brazil já levaram
os estragos"de sua pátria tão louge, qua já élcaiíçarítií a
mais humilde das intolligoncias na mais retirada cliou-
pana do Brazil.»

VuNílUNDO RlllEIRO DA SlI.VA,
S. Sabaslüo da Rpa-Vista da villa da CusH-Brwics,

aos 22 da Julho de 1866.
•.iaíA.ÜCÉEWMtM

ÍÍ
Vende-se ou. aluga-se uma escrava crioula

vinda da-provinci,i de Minas,.que terá de idade
quarenta annos mais-ou menos, é própria para
trabalhar ná. roça, ou em chácara; trata-se na
nia do Commereio,n. 23. 2—1

m
¦ O abaixo ássignado de volta dc sua

viagem, a Campinas, não podendo
pela. urgência ido seu regresso a esla
capital, despedir-se dc todas as pes-
soas qtie o ob/.equiarão ntfquella ci-
dade, o faz por este meio, pedindo-
lhes desculpa de não ter cumprido
este dever pessoalmente, e oftere-
cendo-lhes seu diminuto prestimo
nesta capital.

S. Pnnlo, 2 de Outubro dc 1866.
Pedro Erneslp Albuquerque

d'Oliveira. 3-1

MsjD Inurató) Mlk<p&ip«
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Gratifica-sé com -"Í'OOíftJO'00-rs. a quem pren-
der e levar ao seu senhor, em Jundiahy, nó
engenho de Francisco derPaulá Ferraz Sam-
paio, ou nesia cid,ídé ao seu correspondente
João >.Iosé dc Camargo, -o escravo Eloy, altura
regular, bem'prelo, lesta grande, bem laclino, e
prosa, pernazaimbra, ou toria da direita, barba
só no queixo, c com buço, e com pouca barba
na cara, bons "denies, é alegre, setppre as.so-
viando,- foi cosinheiro nesta cidade, é crioulo.

¦ 
' 

.'; : j_';4-4

Na olaria da Conceição,, da Barra Funda, ne-
eessita-se de alugar quatro escravos, e paga-se
bem. Tara tratar com o capitão João José de
Camargo, Manoel José Soares e Felix de Abreu
Pereira Continho,.. . 3-3

OS

gu<a oe

MEDICO HOMOEOPATHA
iFLiia do Santa TJh.é-

reza n. 1<3. 12—1

ül
LUIZ GOMES VIEIRA DA

, SILVA
Cirurgião dentista

Formado na academia de medicina do Rie
de. Janeiro.

Pôde ser procurado todos os dias, das 7
horas da manhã ás 2 da tarda.

Os chamados para fora deverão ser por es-
tripto.

Casa do sua residência
23-RUA D1REITA-23

12-1
l»!iM^I8S^rf«S^IíM«tó'!KíKMR5c?S&!S«&Í!.'ã
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& r\tíRvvj/tÉ...1aA.',sioVm.m''

Única legitima
á venda/"no antigo deposito, loja de lampiões,

Rua Direita n. 46.
Preço de cada vidro—1$)500.

N.B. Por duziafar-sfi-ha uma reducção con-
sideravel.

v W. D. Pitt. 10—6

| DK. ERILIÒ fSi
li

MEDICO CIRURGIÃO DENTISTA DA â
. .: -CAZA IMPERIAL. *

Appvovailo_pelas faculdades de medicina de
Pariz e do Rio de Janeiro.

RUA DO ROSÁRIO N. 9.
Dá consultasse tira dentes aos pobres gratui-
tamente todos os dias das 7 -as 9 horas da
manhã. & t

m.çao
Aluga-se por preço razoável á fazenda do Mosteiro

de S. Bento denominda—S. Bernardo velho—tondo sofri-
vel casa dovivends, cap Ila etc. para tratar com o D.
Abbadedo mesmo Mosteiro ou com seu procurador, na
ladeira do Artin.U. — _1

A arrematação dosbons de raiz penhorados a João
Maioel Floriano e sua mulher foi'transferida para o dia
5 de Outubro próximo futuro áo meio dia, na casa do
sr.dr.juiz municipal, na rua do Santa Thereza d'esta
cidade,n.l4, o qne faço publico para coriliecimenlo-do.s
jntoressados. ...

S.Paulo 29 de Setombro de 1866.• * O escrivão
Joaquim José Gomes, 2—1~ 

Vende-3e em S.-Jo.ão de Capivary, quasi meia
légua distante d'aquella cidade, uma chácara
com as seguintes proporções.

Tem oitenta e tantos alqueires de terras, to-
das, a cxccpção«de.5 ou G alqueires, dc supe-
rior qualidade, sendo grande' parle ;de roxas
apuradas de pedras de ferro, com bastantes c
bonitos.capoeirõ°s; que já fornecem madeiras
para .cónstrucção, com 20,000 pés de café dan-
do, ludo cm ferra roxa muito boa, livre de gea-
da, com terrenos muito bons e apropriados á
cultura do algodão, e a iodos os gêneros ali-
mentidos, á canpas de assucar etc, com mui-
to boas aguadas para serventia domeslica.c um
ribeirão para tocar machinas, com 8" alqueires
de. paslo grammádo. lucilados o -divididos-para
animaes vaceum e cavallar, com casa de viveu-
da ò commodos.para escravos habilnveis, com
um.bom payoI,com commodos para café, co-
mo uma segura c. bçjn acondicionada tulha,cai-
xão, ventilador etc, com moinho para fubá,
machina para descaroçar algodão, perfeilamen-
le collocada, pilões para limpar café, tudo to-
cado por agoa d'um tanque de facilima conscr-
vação por ler um escoadouro natural para água
de uma várzea de cerca dc quarenta braças ;
com prensa para enfardar algodão etc. Sondo
todas estas machinas, á excepção do moinho,
feitas no anno passadoe no presente. A ha-
bilação é muito saudável, c cria tudo o melhor
possível, por isso que são muito boas as terras
de pasto, contendo uma parte de roxas. -

No mesmo espigão do cafesal acham-se ler-
rãs da mesma superior qualidade", mas safadas,
com alguns mil pés de„café dando, c com ter-
renos para 30 ou 40 mil pés unidos, e que seu
dono não põe duvidp dispor. Vende-se com ou
sem 18 bons escravos.

Quem pretender diiijn-sc n'esla cidade ao
rcvin. vigário o sr. Fabiano José Moreira de
Camargo, ou ao sr. Manoel Dias de Aguiar, ou
no sr. Joaquim Fernandes de Padua Mello, que
informarão.guiando ao destino. D:\-se por com-
modo preço.

- Capivary 10 dc Setembro de \ 866(. 3-3
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- Fugirão da fazenda de S. Miguel, de Luiz
Ferreira de Souza Leal, cm S. José do Barreiro
os escravos seguintes:

Lino, pardo, côr macilenta, idade 25 annos,
bem parecido, ai iura regular, cabello cortado,
baixo, tem dentes limados, olha meio por bai-
xo, e anda como quem tem preguiça.

Gentil,, pardo mais claro, idade 17 annos,
signai tle. barba, cabeça grande, muito cabello,
bons dentes, corpo regnlar,olhar brando, qüan-
dq. elle quer falia como negro de «ação, porém
de ordinário falia, regularmente.

Theodoro, creoulo relinto, idade 29'annos,
mas parece não ter mais de 17, é baixo, refor-
çado, olhar vivo, movimentos rápidos, tem os
(ledos dos pés curtos e quasi todos do mesmo
comprimento, e as pontas dos'dedos esbrjanqui-
çados, signai antigo de bixos.

Levarão roupa dealgo.dão de serviço de ro-
ça, e além disso mais que-elles linhão os dois
pardos levarão camisas de lã parda, cbapéo de
pello de lebre, e barretes encarnados. Os par-
dos tem signaes nos braços feitos a agulha com
linta como usão os marinheiros. O Theodoro
levou da mesma roupa de serviço, e em lugar
de camisa parda levou de baela azul, e barrete
encarnado. Tofdos os três são boas peças, e
não tem barba.

Gratifico-se bem .a quem os prender ou der
noticia certa, e protesta-se contra quem os
acoutar.

Fugirão a 27 de Agosto de 1866. 3—3

'José Elias do Paiva,'autorisado por um s°nhor ,quiv
soivlira desta cidadr, fará leilio li je ás 11 hons da
minha o 3,da tardo, na rua dePaljcio, ca3a n.2,das
seguintes cbras: ....

X Ortolan, instituis de Jusllnieh, Sonzo.Linhás, Civis,
,-;.. Fohseca, Dlccionario da língua portugueza, econo-

mia politica. ,
Oeuvres déJord Byron, PuissantTopographia "
Roch'»i. Direito civil 

'. . ;
Borges Canteiro, Direito civil, Melli opera, Rimas
Phaedri Fabularum . ,

5'llinlefeúille, Droits des neiitrês, Dupin arts etmo-
tiers _ . •

Borgnis, mocariiqúo apliquéaaux arts, 4 vols.
OrJen; ções do Reino, Li Voleuse d'aoieur, 1'Ameur' corame il est • .
Alencar, o Gilarany, e Antiplionarium '.':."
L. Teixeira, Direito civil, Bossuet, Historia unlver-

sal, Aimée, Memoires de Therfzi
10 Garftier-Pagés, Dictionnaire Poíitiqua, Bibliotheca" universal, 10 vols.
11 Melli Opera, Aventures de Aithur GorâonPyn, e

Diana et Louise ¦
12 Wattel, Droit dos gens, Theatro do dr. J. Manoel de

Macedo, e Le Mari de ladanscuso
13 Rodrigues, Constituição do Brasil, economia.domiis-
ticà '

14 Lourenço, Instituição do direito civil, HoratiuJu-
vencii .-.:..¦

15,Vivien.études alministratives, Mysteriosda Poliria
16 Ramallio, Processo criminal, OEuvre» de Darita
17 llamalho, Pratica civil e'commercial, Manual d'agri-

cultura
18 Código criminal, Dama das cam,elias, Machado.Geo-

graphia. ' 
' •

19 Constando, Historia do Brasil, Barbe, Philosophie
20 Ortolan, Droit Penal, Encyclopedie des JeunesG.ins
21 Villela Tavares, Direito ecclaüastico, Damiron PhW

lesophie
22 Constancio, Diclicnnaire Franças Pnrtugais
23 Josino, Código do processo, Guia eleitoral
24 A cruz nos dous mundos, Viagem de Gulliver
25 Primeiras llnlus drphanologicas, Goetlie, Faust
20 Corroa Telles, Digesto Portuguez
27 Molitor, Lís obrigations en droit romain e regimento

do custiis
28 Jesus Christo perunte o século, Novo advogado do

Povo
29 Girault, Ilistoire.ancianne, Bastiat, ílarmonies eco-

nemlques
30 Robinson Cnusoé,Aventuras, As mil a uma noites
31 Ileffttir, Droit international, Dantas, Syntixo
32 Laferriéró, D,'on adininistralif, Musset Lui et elle'
33 Souza Pinto,Primoiras linhas civis, Maximé ducomp

Mómoires d'un suicide
3<1 Autran Albuquerqjue, Economia politica, Holfmann,

Contes Posthumes
35'Pimenta Bueno, Direito Publico, Jules Simon, La

religião naturelle
36 Martens, Guide diplomatique, Cimões, os Luziadas
37 Foelix, Direito international, de Moura, conversação

Francrza-Portügueza
38 Courcella Leneuil, Economia politiquo, Dlccionario

Poitugucz a Inglez
39 Lobão, notas a Mello
40 Maclteídey,Droit ròmaln .
4l~Dietionnaire de L'économie politique
42 Bouillel, Dictionnaire da bistoira et de Géograpbie
43 Atlas de Geographia por Gaultier.

Além destas obras.vender-se-ha muitis outras de
Praxistas conhecidos, que seria longo ennumerar.

JACAREHY
O .ii'.Fr..iici.«co Júlio de Frejtas e Albuquerque, me-

dico operador, fixou sua residência nesta cidade, onde
pú i" sor proturiido para tudo quo diz rospeito á sua
|J!I flSSIlO.

E''!5jH!fl:í!S)ladc—Moléstias c operações das vias
orinàrios.

As pessoas que o qnizorem honrar com a sua confl-
ani;a t'.'ião a bondade de dirigir-se á rua do Rosário, cala
em que morou o dr.Daniel. ;,,

Consultas,-medicamentos, visitas o operações—grátis
para os pobres. ? ,

Visitas á qualquer hora—lfíOOO.
. dnsulta por escripto—58000.

Viagens, por légua—208000.
Operaçõese partos $-.' '8—6'GrAnde:

O abaixo ássignado faz publico que tem grande sor-
timento do arreios de montaria, e maia objectos neces-
sarios aos srs. viajantes, a saber: selins inglezes, diffe-
rentes fellios, dilos nacionaes, cabeçadas,' freios, man
Ias, chicotes de montaria, ditos para carros, bolças, fras
cos, mallas etc, artigos de borracha, capotes, ponches,
sobreluJos,-polainas, botas, mallas, alforges; grande
quantidade de uleados de côr e prelos.

Preços rasoaveis.
Guilherme Fuchs. ,5-4

Ucstas arrendas
Vende-se 27 bestas mansas e arreadas muito ades-

tradas no serviço, tendo entre ellas algumas que tão de
sella; estão prometas a entrar no trabalho, porque ei-
tiveram tratadas na inventada ha três mezes d'onde
:gira sahiram'.

Quem pretender dlrija-sa a Lindoro José Branco, na
rua Direita loja de fazendas n.50, que infõrmará.3—2

N. d. y. tferard, tiniureiro
participa ás pessoas que tem obras em. sua casa desde
6 mezes a um anno, terem a bondade do as procurar
nestes dous mezes, do' contrario sorão vendidas para
cobrar-se do seu trabalho. .

S.Paulo, 18 dc Setembro do 1866. 3-

Vende-se vinho verde Palmella
superior á 640 a garrafa, dito bran-
co Lisboa superior a 600, dito tinto
dito a 60O. 

3- "
¦¦ Na rira da Imperatriz n. 56

lazar Universal
17—RUA DQ COMMERCIO—17
O dono deste estabelecimento participa ao

respeitável publico e a seus freguezes que Ibe
chegou um variado sortimento de enfeites,
crespos á coque dc diversas qualidades, a 2&
rs., brincos modernos 'de diversas qualidades,
de crystal e de vidro; e tudo que pertence a
este estabelecimento. 3—3

PEIXE DE SALTOS
, Pateo da Sé n. 5

Nesta casa recebem-se encommendas de pei-
xc, achando-se cm Santos pessoa habilitada
para que as mesmas venhão a contento. Assim
como lambem recebe-se peixe fresco por todos
os trens vindos de Santos. 10—9

Pateo do Collcgio, antigo Iiotcl

Desiré Kans previne ao respeitável publico
què- fará todos os esforços afim dc agradar aos
amadores do jogo de bilhar que quizerem hon-
rar com sua freguezia o seu estabelecimento,
no qual cnconlraráõ comidas c bebidas a qual-
quer hora do dia ou da noite, tudo de primei-
ra qualidade.

Recebe pensionistas, e manda comidas para
fora.

Desiré Kans lomou por divisa as ires seguin-
tes palavras j—Baralo—Aceio—e Promptidão

Na mesma casa alugam-se quartos e salas
por.preços moderados. - 10r—9

¦ Mm (ü<3 8»'tato m M q M
Bernardo Martins Meira, ullimamente chega-

do do Rio de Janeiro, trouxe um rico e variado
sortimeiito^de gêneros a saber: .-

Uma grande porção de vinhos de diversas
qualidades, como seja—Porto fino', Lisboa su-
perior branco e linto, dòrande, Carcavelíos,
Collares superior, Xerez, Setúbal, Figueira via --
doemdireilura, dando-se amostra a quem qui-
zer, varias qualidades de vinho do Ponò cn-
garrafado, assim como, branco-lambem sortido
e engarrafado. -Varias marcas dc cognac como
Robini, genebra bòllandcza em frascos e garr.a-
fões, dila italiana frascos grandes; Vinho Bor-
deaux variado, licores finos cm caixas de 12 -
garrafas, cerveja Bass, Tennenl, Estrella, azeite
Pelanhol fino, dito de Lisboa Cm lata de 6 me-
didas, Champagne, bacalháo em tinas, earne
secea, grandesortimento de charutos em cai-,
xas, tamancos do Porlo para homem e senho-
ras, ditos do Rio dc Janeiro, chocolate fino em
libras c meias libras, vellas, sabão, goiabada,ameixas, sardinhas, conservas, líquidos de lo-i ¦
das as qualidades como refesc.os, aniz, genebra,
reino, licores, reino legitimo, espirito (ie vinho,
chá da índia em latas de libra a 455000 rs., em
meias libras a 2©2U0 rs., vidros-de onça-õ "
meia onça para arnicaououtros medicamentos,-
sortimento de copos de crystal, do meia garrafa,
e cálices de crystal, ditos lisos para vinho, sor-
timento de copinhos de todos os tamanhos, vi-
dros de bocea larga, sortimento de rolhas de
todos os tamanhos para garrafas, garrafões etc.

Na mesma, casa se vendem as drogas para o
fabrico de liquidos, bem como tem rótulos paraos mesmos. Palha para chapéos muito supe-
rior; paios muito superiores de Lisboa, barris
de arroba 6i0 a libra, uma libra 800 rs.; breu '
superior arroba 7ÍDO0O, libra 280 rs; solsapar-
rilha de Bristol.

Todos estes generos são de superior quali-dade, e vendem-se tanto a retalho como em
porção por preços-muilo rasoaveis, principal-
mente sendo á dinheiro, que se fará considera-
vel reducção. .. 10-^8

-^— —
Os devedores á .massa fãllida de José Joa-

quim Soares, são rogados a quartto antes virem
satisfazer seus débitos, aos administradores da
mesma massa, na rua do Commereio n. ou á
ruada Constituição n. 15, c se lhe pede isto
com instância alim de evitar encommodos.

. S. Paulo 26 de Setembro de 1866.
Daniel Senra Cardoso.
Joaquim Lopes Lebre.

6—A
Carroças dc aluguel "

Rua de S. Bento n. 48
Alexandre Antônio dosRels tem carroças de aluguel

para conducção de trastes e genoros da- estação da es-
trada de ferro, por commodo preço e com a maior
promptidão. 

(0—6

VINHOS
Verdadeiro de Bordeaux a 500 rs; a garrafa,

dito do Porto engarrafado a 1JJ)500 (garante-se
a qualidade); na rua do Imperador n. 13, anti-
ga de S. Gonçalo. -4—2
"bÍxÃsIÕE 

BMIBÜrgÕ GRANDES, chega
das pelo «Pirahy», á casa do Bra ga, rua da
Imperatriz n. 7. 6—2

Bacalháo superior
Em tinas, marca C. R. C, vende-sc em ca

sà de J. YouJse Irmão, rua da Imperatriz n'
26. -' 

"6-5

Àifeiiçã©
Na rua do Commereio n. 9, vende-sc um

negocio de seccos e molhados, bem afregueza-»
do; o motivo da venda é por o seu dono ler dc
retirar-se da cidade, por soífrcr dos peitos, mo-".
leslia velha. Vende-se por preço em conta.
Para tratar na mesma. 3—j»

Rua cio Quar-tel ii. .37
Acha-se uma pessoa de liabilitação para fazer

cobranças, tanlo para o interior como na cidade,
com módica porcentagem, e sob sua responsa-
bilidade; pôde ser procurada na casa .acima a
qualquer hora. 2—2

Vende-se em casa de J. Youds & Irmão; rua
da Imperatriz b.-26;> 6—1

' ATTENÇÁO, 
f

Traspassa-sc a bem montada e acreditada
cocheira do largo de S. Francisco n. 5, com
12 animaes c 16 arreios sortidos e comjilctos,
tudo em muilo bom estado. E' um estabeleci-
mento <lc poucos fundos c próprio para um
principiante; o molivo da venda não desagra-
dará ao comprador,
ma cocheira.

*ura ver e tratar na mes-

üPecliinclia
Na Loja do Baraleiro, rua do Commereio n.29, chitas

francezas á260, 280, 300 e 320 rs. o covado; escossuis,
ie cores para vestidos muito finas a 300 rs.o covadi";
cassas muito finas, padrõss bonitvs a 310 rs. o covado.

3-3
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escropluilas, Hlccras, chagas, feridas velhas, moléstias sypliililicas c nierciiriaes, cifeiiiidaiks iliniiilheres, como relejiçil), inenslnio doloso,
ulceraçâo do uíero e flores brancas, a nevralgia, convulsões, erysipelas, eDferjnjdade.iCiilaneas, borbulhas, nasfcidas, ele, \.

O extraeto composto dc Salsaparrilha, confeccionado pelo Pr. Ayer, c uma combinaçiío dos melhores de|rtirativos e nltcranles conhecidos á medicina; é" composto segundo as leis da
sciencia, approvedo e receitado pelos médicos dos Estados-Unidos, da America do. Sul, do México, das índias e dos piineipacs eslados da Europa. : -

A Sidsapanillia dc Ayer c especialmente elTicaz na cura das moléstias que têm origem na cserophula, na infecção yenerea, no uso excessivo do mercúrio, ou em qualquer impureza
do sangue. '. -.',,., .

Enlre todas as moleslias que afliigem o gênero humano,-não ha uma mais universal e teçrivel do que á escrophtila: por st não e tao deslrucliva, porem e a causa principal de muitas
enfermidades que não lhe são geralmente allribuidas. ' . '¦ -, .' ,-

E' uma causa directa da pthysica pulmonar, do mal do ligado e do estômago, afle-oções do cérebro, rheumalismo, e affecções dós rins : enlre seus symptoinas ha os seguintes :—f.iíta
de oppetite, fraqueza e moleza em todo o corpo, máo cheiro da boca, semblante pallido e inchado, ás vezes de unia alvura transparente, outras vezes corado e amarello ao redor da'hora;
digestão fraca c appetite irregular, ventre inchado e ev.icuação irregular, quando ataca os pulmões, uma còr azulada mostra-.e á roda dos dlios, quando é no eslomago são avermelhados. Nas
pessoas de disposição escrophulosa apparecem freqüentemente erupções na pelle da cabeça e outras partes do corpo; são predispostas ás affecções dos pulmões, do fígado, dos rins', c órgãos
digestivos e uterinos. Portanlo, nãu são somente áquelles que padecem das formas ulcerosas e tuberculosas, da escrophula, que nocessitâo de prolecgão contra os seus-çsiragns, Iodos aquel-
les em cujo sangue existe o, virus lalcnle (teste terrível flagello (e ás vezes é hereditário), estão expostos lambem a soffrer dasienfèimiilades que elle causa.

OiTerccemos a estas pessoas nm abrigo seguro e um antídoto efficaz conlra esta moléstia o sua conseqüências, na Salsapurrilha de Ayer, que opera direclamente sobre o sangue, purifi-
cando-o e, expulsado delle a corrupção e o veneno da moléstia: peneira lodas-as partes e todos os órgãos do corpo humano, livraudò-os dn sua acção viciada e inspirando-lhes novo Vigor.
E' um alleranle poderosíssimo para a renovação do sangue, e dá ao corpo já enfraquecido pela doença l'nrça e energia renovadas como as da juventude. E' tambem o melhor anti-syphililico"
conhecido: cura permanentemente as peiores formas do syphiles e as suas conseqüências. Pouca necessidade lu de informar o publico do inestimável valor, dc um remédio que,' como esle,
livra o sangue dessa corrupção e arrebata a victima das garras de uma morte lenta.e ignominiosa, poiém inevitável se o mal não é logo combatido com energia.

Não pretendemos promulgar, nem queremos que se infira que este remédio e infallivel para a cura de todos os padecimentas humanos; o que dizemos é que a Salsaparrilha de Ayeré
a melhor preparação até hoje descoberta para estas'o outras .moleslias análogas, que 6 uma combinação dos alteranles inais efiicazes conhecidos, c que lemos consciência de oilerecer ao publico
o melhor resultado qne é possivel produzir da inlelligenciae perícia medica dos nossos tempos. ...--. . '

A' VENDA EMTODAS AS DROGARIAS E BOTICAS DO IMPÉRIO
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8S000
8fl000
6«000

1(58000
8/1000
6«000
58500
58000
5S5Ó0
C8000
28500
1S500'
5S0r:0
1»500
1820Q
28500
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. N'esla casa acaba de chegar um grande sortimenlo de calçado de varias qualidades e
de todas as dimensões. ' *

Como sejam:
Botinas francezas de bezer.ro para homens. ., '";.

> ' de cqrdováo , .» _» de duraque »' . .**
Botas 6 Mineira decourò dá Rússia . . . ..
Cothurnos de bezerro para homens
Sapatos de . de 38500 á . .
Botinas-francezas gaspeadas ds veriiis para senhora> de duraqué lisas ' ...»' > de > enfeitadas . . .• do » de cores . . .Sapatos de duraque com salto para senhora. .* para menina. . •' . .
Botinas inglezas de pellca com bolões. para.meninaSapatoí rhagrin para creança . . . . Z .,'¦» do duraque para creança . .';'. . - ;fcChinelas de varias qualidados de 800 rs.á . .
Vende-se em porção e a varejo í . '

EM S. PAULO

23 -Rua cia Impoi-átriiz— 23

E EM CAMPINAS

41—Rua do Commercio—4i
5—2
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do Rosário—$§'
CARNEIRO E GASPAR

O muito conceituado estabelecimento pholliogtaplnco de CARNEIRO E GASPAR emô. 1 aulo, ultimamente enrequecido com maravilhosas descuberlas arlisticas, continuairaiico ao exame e ao serviço do publico.'Filial do grande estabelecimento ha Corte, altamente elogiado por toda a imprensafluminense por seus trabalhos considerados os primeiros na Exposiçflo da Academia dasliellas-Artes, oílerecé-se sob os preços mais commodos a tirar retratos desde os detamanho de cartão de visita até os de tamanho natural, á óleo, ü aqúarella, a nankin e a
O publico desta capital pdde ir admirar por seus próprios olhos, trabalhos que fazemndmiraçno na Europa e que não tècm iguaes em todo o.Brazil.. ' 10-2
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O allivio qué os doentes experimentfio com
o uso do Peitoral de Anacahuiia de Kemp é
maravilhoso.

O mais seguro remédio até hoje conhecido
para cura de todas as molcsuas do pulmão, é o
Peitoral de Anacahuita de Kcuip.

O Peitoral An.acahuila de Kemp é o melhor
e o mais maravilhoso agente medicinal, conhe-
cido, para a cura.elfecliva de todas as inflam-
inações da garganta, dos hronchios, dos pulmões
e do peito.

B"»<.ariit tio liíjiiraiBgit
RüA DO PÍIINC1PE N. 12

Nesta padaria haverá todos os dias ás 6 ho-
ras da manhã, pão quente de superior qualidade
a saber:, pão (Pagua, dilos de piovença, dilo
sovado, dilo francez; as 3 horas da larde, pão
de famijia, e ás 7 da noite pão quente francez,
1ia tambem grande sortimenlo de biscoulos
próprios para chá,-superior manteiga, chá da
índia, dito da terra, assucar refinado, vellas de
composição, ditas de cebo ele. etc.

Para asthma o mais certo remédio é o Pei-
loral Anacahuita de Kemp.

"PROVEDORIA
No dia 3 do próximo futuro mez de outubro

as 11 horas, e ás portas da casa da rcsWcncia
dp merelissimo" juiz provedor dr. Segurado, o
poiteiro Agostinho Pereira Leite continuará" a
lazer a praça dos bens pertencentes á herança
da finada D. Arma. Joaquiua dò Meira Jorgej
apregoando 5 jarras avaliadas por 10$ rs.; uma
casa sita no. Largo dc Santa Ephigenia n. 38,
por 2.600® rs.;'uma dita n. 40 por 1.000N&
rs.; uma dita n. 42 por 1.000$ rs.; uma dita
sita á ruo do SenadorFeijó, n. 31, por 4.000®
rs., e um lerreno sito ao Largo de Santa Ephi-
genia, avaliado por 800® rs.

S. Paulo, 28 de Setembro de 1866.' O escrivão
F. L. de Abreu Medeiros.
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O Peitoral de Anacahuita de Kemp pôde'ai-liviar os sofliimentos causados pela pthvsica no

ullimo gráo." ¦ 
'-

Fugiram do sitio de Francisco de Souza Moroira, emSantos, no dia 4 de setembro, os segui tes escravos:—Fnliciano, mulato, reforç.uo de.corpo, 30annos doeda-
de mais ou mehns; e Sovorlno, tambem mulato e cegodo olho esquerdo; quom os apreliender e entregar narua da Penha n.57, ou a seu senhor no" Valnngo, será
gralificádo com a quantia de 50JJ000.

Protestando-se com todo o rigor da lei contra quemos tiver açoitado. 2—2
O Peitoral de Anacahuita dc Kemp é o re-

médio mais efllcaz-para hronchiles.

Aos 8i'8.ilciit:s(ag
J. Youds e irmão acabam de receber tomos

de bronze muilo próprios para os srs.dentistas
que viajam, pois são muilo leves e podem com
facilidade ser adaptados a qualquer mesa; Iam-hem receberão encostos dc cabeça forrados
com velludo, ouro americano para chumbar,
volcanile, guia-percha, um bonito sorlimento
de dentes simples ecom gengivas, c instrumen-t"S para dentistas

STiotographia
Machinas dc Harrisdn de Nova-York, uni

gjande sorlimento de objectos para photogra-phia, encontra-se todos os pròductos chiuiicos
próprios para esla arte.

Catlcirus nincricHitas
Assento de palhinha a 60©000 rs., de náo a325000 e a 38?»000rs. á duzia.' k> venda emcasa^le J. \ouds c Irmão, rua da imperatrizn. 26. . 6_5

O Peitoral do Anocahuita de Kemp é
I grande remédio para losse e rouquidão.

um

0 
'DR. 

MOURA E CAMERA dá consultas
todos os dias de. uma ás ti es horas da tarde, em
seu gabinete á rua Direita n. h.

Si Paulo 2 de Setembro de 1S66. 3-3
Pará curar todas as moleslias da garganta omais eflicaz remédio é o Peitoral Anacahuita

dc Kemp.

ASERÊA
POU • .

Emílio Corrêa do Lago
E' esla a mais moderna publicação deste es-

limado professor de piano, e acreditado aulor
musical.

Vende-se em casa de Henrique Luiz Levyrua da Imperatriz n. 2. Preço 1^500. .6—3

Algumas senhoras das mnis respeitáveis doRio de Janeiro, lem volumariamente fornecido
certificados quanto á grande virtude e efíicacia
em fazer desapparecer a tosse pelo Peitoral
Anacahuila de Kemp.

IflMTRQ 1S. ÍOSIi
BENEFICIO DOfl^ELOY

QUjVRTA-FEIRA 3 DE 0UTU15R0 1)E 1866

Subira a re na a lindíssima Comedia-D. ama em 4actos ornada de musica:
. AS"

Tomam patte os Snrs. Joaquim Augusto, Renrficia-do. 
yasques, Henrique, José Victorino, Augusto filho,l etit, Matto», FIorii.no, Gonçalves, Mnntsni, Cabr.l earSnra». DD. Jnlia, V.lluti, Mirrtlv na, Balbina, üenc-dicla e Filadelpha.

Seguir-se-ha pelo Beneficiado a nova scena conicaornada de niu.ica pelo Snr. Antônio Carlos
ATÉ QUE AFINAL ACHEI UMA NOIVA!

inrtTiJlariV0 
cspecUcuI°com ? "media cm uu} acto.

MARICOTA
A rwjiartr- do Snr. Emílio do Ligo preencherá osnilervallos com lindíssimas, ptçís.0 B neftciado espera que o illustrado Corpo Acade-mico, muito digno Corpo,C-irCmercial e finalipente opublico em geral o coadjuvèm em seu beneficio, fican-do desde ji muito grato á todos:'

Ficará, que nío é mentira
Que o Eloy'palavra lem
1'olsqne o povo de S..Paulo

ySenipro' lhe qu'z mujto bem.. í ':.

Aceitem-lhe os billietinlios; '
Ninguém lhe digi que nao—
Do contrario o Eloy actor
Torna-ie Eloy sachrislão.

Oppqueno resto de-bilhetes achío se á venda notheatro. -
As horas do costume.

Tya.rmparcial.


