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DtA 28 DE SETEMBRO DE 1866 
'• 

, jjr i.i -..Ao inspector do thesouro provincial'.—Haja?Vpoc;s" -• die manÜar pagar an. engenheiro Francisco Goncalve,
•Gomide a quantia'da 4«>280'rs, saldo a seu favor-

' conforme a inolnsa conta, por ajuda .de custo em Via
'i cem. qne.tem feito em commissão deste governo.*

," i-Ao director do Avanhandáva.-Pelo offiíio incluso
por copia ficará vmc.inteirado db destino qua' uverao

í os objecto- perlencentas ao espolio do finado Antônio.
de Soüzi, subditct portuguez, a colono desse estabeleci-
mentora respeito do qual trata vmc em seu othcft. p.

' 64 rdel..°, do corrente mez... . '¦'',.. 
, .' 

'; 
.

-Ao mesmo.-Communico á vmc.para seuíanheei-
manto e em resppsta-ao seu officio a.62 de 28 de Sgos-

- • to próximo passado que se.qJalquejadorRodolpho-len-
^íichsen Evald quizer,faz«r novo contracto para Servir

nesse estabelecimento vencendo 3g rs.por dia, pode
*v inV i*63lisíil*~o '

Para esse fim;d6VPl.vo-lhe1o requerimento do mesmo

. 
'^Ao, 

inspector da th_sourar.a.-Remetto 4 v^.a.lo
.' incluso officio em~que o inspeclor geral das terras pu-

' bliaàs.faz ver quaes são as prestações mentes coraq^e;
' a.íazenda deve concorrer.para. os trabalhos ds:qua se

. ' 'aÍ!hà'encarregado, 
para qne haja.de. informar-me se to

, , rcrodito sufficifenteipara essa ..despeza.afim da pedir-íe
com tempo o necessário augmento, no caso negativo. ¦

-Ao mesmo.-Tendo-me participado, o |uiz muni
cipal da Franca que no dia 13 do corrente entrou no
exercício interino do cargo dej.üiz de dire)toda cornar-

. . i ca do mesmo nome por ter o effectivo começado,? gosar
da licença, qpalhe.foi concedida assim o coinmttniço a

.'v.s. para seii conhecimento. '¦;.' !„ V
-Ao director do Avatihandava.-F.co de posse do

„ officio "que, vmc. me dirigio em data de 10 do corrente;
• job'n. 68 apresentando cs nomes dos Indivíduos que

;,": se apresentarão á.8f.,a direciona afim de serem constde-
, rados colonos da,?,," .classe. . . „„¦„.''1. -A' câmara míiniçipal da»€^urt.-FiflO da posse do
: officio qpa.vmcs. ma dirigirão em data de, ,1 *<-» por

. rente mn, particip.ándo-me que no,d» 18 de, «goajo
..ait-'.; próximo passadp tomarão possa do,cargo- dei vereado
^^.desse municipio.e nosobredito-d(a llenlrarSopo

^^*^Em resposta cabe-me significar-lhes que- esmero que
.deaenipenharão satisfactoriamente os seus deveres em

.. tu'do,o que for relativo aos interesses do município que
' "^'cSselheiro 

Ànlpnio de Queiroz Telles.—Por
aviso da Secretaria de estado dosnegocjos da agricultu^
ra em data de 25 do corrente me foi ordenado, que
preste os meios de transporte a seis americanos, que
vão com suas famílias estabelecer-se em Bptucalú. ^

Elles seguem amanhã-pala estrada.de' feTro até essa
cidade, onda devem ser providos de.animaes para o seu
l^gPo0r;o£nfo°r"íqaeira encarregar-se de ajustar
o numero de animaes, ou outro meio de eondoecto de

que elles precisarem, enviando-me a conta da despeza
" ''« 

que fizer afim de mandar pagar-lhe promptamente.
-Ao juiz de direito da oomarca de Mogyminm.-

Tendo por despacho datado.de hontem concedido ao
' bacharel João Gonçalves de Oliveira, a prorogacão que

requereu-rüe por 30 dias do praso que lhe fôra-por as a
nresidencia mártíado para entrar em exercício do logar
Te juiz municipal e de orphâos do t.rmo dessa edade,

para o qual foi ultimamente nomeado, assim o commu-
'. , nicoá'vmo. para seu conhecimento. .„ nAa„,in

. _a. Joaquim Vaz de Arruda AmaraI.-Atten.dendo
as rasões por vmc. expostas no offleiq de 17 do corren-

'¦' 
te, cone dóP-lhe a expneraçãP.qoe «licita do cargo de

' 1 o 'supplente do juiz municipal ede orphíosdo termt
' dé Capivary, qua exercia no corrente qualnennio.

-_ —ÜS»SeÍega"do de policiai de Casa Branca.—Tenitq-
me párapipado n inspector do lhesouro provincial ha-
ver expedido ordem circular,para pagamento de todos
os de;stã^|l-pèntòs policiaes daprovincia, nada mais res-
ta a' prdyjdenciar sobre o officio que vmc. me dirigio
em AM de;10 do corrente.'•»)Cp'_jeh!gado de/policia,de S; Luiz.—Em resposta
ao òSfiÍQ.J_juo viric, me dirigio,"em data de 19, relativo
ao déálaíamento dessa cidade, tenho, a dizer-lhe que já
lhe respondiflue desse execução ao regulamento expe-
didP'pstrí-a creáção da guárua municipal. 

'¦.¦ 
_,

Por esjaoccasião remetto-lhe dpis parei de lâminas
cOirr"pbz'.vaccihico, conio soiieiU, é a qua vmc. dará a
convenienle applicaçao. -

—Ao jflíz d.o direito interino da comarca de.Araqua-
ra_—Cçimiibunino á vmc. para'seu conhecimento qne
passo afáita conveniente destino ás cartas qüe.acom-
paríhárlo. o; 8Bn>bfflcio de 20 do corrente mez, dirigidas
áVoluptaMos do íí. ° batalhão. ' <¦'

—Ab delegado de,policiadas, luiz.—Em resposta
ao offijtJioJBUc vmc. ine dirigio em data do 12' d« cor-,
rente', meffrelatjvo a guarda policial dessa eidade, ca-
:b8-iiíe qeplárar-íha que deverá vmc. porem execução
o regnlatpeS.fo dá guarda municipal, afim da aqu-arta-
lar aesp#ído alistamento, o.numero de praças marca-
do ha tabeliã annexa ao mesmo regulamento, vencendo
tlias o áoldo estabelecido.

^Ao, det&ado'ide pPlijia de Campinas.—Devolvo à
sínc; os inclusos papeis reletivos ás despezas feitas pe-
Io carcpreiio ;da íadôa dessa cidade com o sustento ijòs
rect-úitas vTnuós.aB Mogy-mirim, e'bem assim pór cqpia.
a inJÊórmaçap do,,-inspector da lhesouraria, e parecer da
coAtaítloi-ia, para que haja dp refurmar os prelj a sqlva
as juvldas, cdmÒse exige, incluindo no pretsónlente a
iitípoífància devida de etapa,.pois quanto ao, excesso da
despeza ss resolverá em separado.

—Ao Inspeptprdo thesouro.-^Remeito a vmc. o In-,
clu.sòojficio. em*qiieo professor.de primeiras lettras da
Limeira"pedfioççyidencias pafa^q^èi^lfa sejam pagos
os seus^encíínéátos pola çollpptpria ^'aquella cidade,
pata, ^neliájà;Referir como. (ôr«ppnveniepte, .. i

—A. çamaça'.municipal de Cunha.—Romejtó a.vmes.
o inclusooffiBÍo(|d,9 administrador; do Registrado Rib.ei-
râo"4aijjerra _?ra||oisco'Ferreira Caldas de Re|ende, da-
ta.qp de,() do AoiiWnte mez, em que trata .so^-a oí.ma-
Ihóramento de que necossita a estrada desde a divisa
,d'essa,<}lda^;íJ%ií de* Silveiras, de que informam ta res-
peito.'. .»¦{.' /ij *- i\j'

—^'cjíyiíandador Anlonip.de, Quatro? Telles.-^Fi-
co dr_».pós_ié.ifo qificib que v.s.me dirigiu em dati^de
25dq'qòrMta.n)ez, participapdo-me haver mandàgp
rflpWríl»Pirt«<sobreorib Jandiahy...na estrada 498
d'essá cidade'se dirige a.Campinas, bem como o boeiro
na descida do morro da mesma estrada. .

E agradecendo a v.s,o zelo e promptidão com que
procedeu a essas obras,cabe-me significar-lha que, man-
do ordem ao thesouro provincial parapagar-lheaquan-
tia de 205_>500 rs.que'com ellas despendeu. 

' 
> _—Ao engenheiro Saturnino Francisco de Freitas Vil-

laíva.—Em resposta ao seu officio datado'de 21 do cor-
rente, tenho a significar-lhe, que o auetoriso a fazer as
despezas, que forem absolutamenteindispensaveis para
o desempenho da commissão deque vmc.se achaencar-
regado, na certeza de que deverá apresentar documen-
tos e recibos que provem taes despezas, para que a visJ
ta delles possa ter, lugar o pagamento.. ' ,

Recommendo avmc.a maior fiscalisaçSo e economia,
assim como brevidade na execução de.saus serviços.

—A' Prooopiode Toledo Machado (Mogy das Cruzes'
—Communico a vmc. para seu conhecimento que quan-
do as cir,cumstancias dò thesouro provincial permitti-
rem será tomado em considoração o que representa em,
seu oflicio de 24 dò corrente mez sobre ò concerto da
estrada, que d'essa cidade se dirige á de Jacarehy.

—Ao delegado de bolicia de S. Sebastião.—Em res-
posta ao ollicio que vmc.me dirigiu em data da 14 do
corrente mez cabe-me significar-lha que dos recrutas
remettidos, e cujas .despezas nâo foram pagas, bem co-
mo dos que raipetler, deverá formar os prets uomi-
naes, bem como das escoltas que os CQijduzirem, in-

cluindo, n'elles a etapa a que todos tem direlto.eos
apresente na collectoria d'essa'villa para ser, paga a
sua importância na fôrma das, ordens expedidas pela
lhesouraria. , ¦
M«-to»M»nMM»aM»MMM»».»»»»M»a»«M»«

¦ 
;- \ PARTE POLICIAI.:':;.; ] \ ,,j-J' - . S. Pauló,6 de Outubro de 1866. ,

' ; ' CAPITAL' ."'::" 
Forani-recolhidos á prisão :'.'•'.,'..-'
A 30 do precedente; Antônio, escravo de Jaèob Dias

de Siq'ueira,"vindpde Campinas, pòr suspeita de ser fu-
gido,'á ordom desta reptirtição. , < ' -

: Raymundo, escravo i{e Celestino Bourroul,'pqrinfrac-
ção dejioslura, á ordem dosr. delegado'de policia."

Constancio, Rodrigues da Silva, por. embriaguez e
turbulência, á brdõní damesma autoridade.'

Franciscp, escravo. de Saturnino de Fréitás^Villalva,
porinfracçao depóstüra, á ordem do subdelegado de"
Santa Iphigenia. '

Antonioda Costa Santos, accommtttido de.alienação
plental, áorJem da mesma autoridade. •¦' .' ¦ 

^A 1.* do_correhte, Francisco, escravo de Saturnino
de Freitas Villalva, por suspéitd de anidarfugido^-á^pr-
damdamesrjaa autoridade. , 

'
A 4, Benedicta, escrava de João Soares, por igual

motiío, á ordem da, mesma autoridade.' A 5, o guarda nacional destacado, - Custodio Rodri-
gues dos Passos, por embriaguez e disturbioja, à praem
desta repartição, e hoje posto á disposição do respectivo.
còtnmândante.

A 30 dn pretérito, pela delegacia, procedeú-sé tf.cor-
po de delicio em Joaquina das Candeias, phisicaroente
offendida por Francehna Maria o Maria Umbeliria. 

'

JUNDIAHY
Pela delegacia ordenou-se sutnmarlo de culpa contra1

o demente José Ans.lmo Boavantura, que em a noute
do 25 do procedente, armado de uma fouce .tentou con-.
traí a existência de Joãp José de Souza, Joaquim ,d'e,Pau-í
lá Bueno e Joaquim de Òli.yeira^Pfestos.

O aceusado acha-se preso.-,

'.ÍÍW v ' '¦ ,
Pinilamonliang.aba—Recebemos a' «Voz da

Vér^ádeii. ' ' 
J . ' .. - '">,.."" 

.' '¦'.''
As1 noticias são destituídas do interesse. t

tíiarattnguctá—RÍecebemos';o 

«Paràlíyb...». -
• dia.22 devia abtir;86 a sossaodp jury,d'aquélla <
Redi»,-,;-»'-;..;,.,!'..'..... .-! 

'' 
! ¦ ¦;":-'¦ ""'¦-' -l^-y. ¦ >

aaúuaté—Temos á vislato *Ecl»,o Popular»!»:.
•»f_?bu'___ alguma traz digna de"inensão. • ¦/''•¦'¦.
iv.:.) ¦. .-> —' ¦ "''• '¦¦ ¦
-Correio—Hojo ás 5 horas da tarde fecha-se a mala

dqip,orrel,o de,Sanlose.linha'd9..Marinhay. >, ''
lÀ^a.nlíãfecha-saa-doicorreio.de,Campinas, de Itú,

da^Sprocaba a respectiva linha; í-!i ••-'• .- ¦'. '¦
i,(ijni. . •"';:- . .' ' i ' " "'i.P :':>'> ' '.',.'' ' .'
' '."ji-toma 

encau^ada—Sobe ;hpje á acena peja se-
gubda vpz.esta appáratp^a pomediá. Sendo tal com-
;pòsfçp!o pe( um gênero póàcd.yisto.eíiíS^Paulg, atendo
a.(e'p}prgka' empregado esforçps para ser posta era seejia
bom^^oíros^qs requisitos, é.digiia de que 

"o 
publico não

a.^x!õ'dè"a'Ver, . ,, , . ...- ,'. .. t, ' -

^ÍElt-raèíí—Na publicação dos srs. Scíijirps, inseria
n0Jornal de .hontem' nó § 13 onde se lô—6 de Julho—le^iiTdd»^^; , \ . *
a*0« I.idador >4-Coni este. tiiulo, distribuiu-se'nÓntem á tarde, b Io Ttumeró dé uih jornal de pequeno
formato) publicado na'TJpographia Americana.
¦ Agradaasmbs.'bèiiméro que foi enviado á esta redao- .
çSpV- . ",,.—- . ,.: .- . "

"Iffiill',:'
Chegada—Está n'esta capital n sr.major Modost

L.hs 'de Vasconcellos, empregado íia pagaJoriá.,muita •
das forças com destinn à Matto Grosso. ¦ >\
-¦'-:. ' ¦ ¦-..'£ .'., ' ^. - -, !i.,.j^iaxS^J..^a «tó_-__!.1»^t;__*,

Theatro de SVJóáiè—Consta nos, qué 8. ex.
Í5 sr-. vice-presidente ordenou ao engenheiro Azevedo
Marques, qua examinasse a parede do lado esquerdo
d'aquelle edifício, que está em mão estado, a bem
assim as grades das janellasda fronte do mesmo edi-
ficio que estão em perigo de cahir.

Recnibarque de tropas—As 30P e tantas
praças desembarcadas em Santos do vapor'«Imperador»,
arribado á aquelle porto ha dias, embarcaram na quln-'
tarfeirá, nâo m?is no «Imperador», porém no «Guará»,
quo os veio buscar.

Este vapor trazia do norte lOO.praças mais ou menos,
e com as 300 e tantas que tomou em Santos, eleva b
numero de soldados que. conduz para o' sul á mais de
1000. 

' .
O «Guará» sábio de Santos na manhã de sexta-

feira.
' Tclegraplio—Consta-nos que a linha telegraphi-

ca, projectada entre a corte e- o Rio Grande do Sul,
acha-se prompta desde aquelle primeiro ponto até San-
tos. . .:

Expoisição—O sr.Aubertin, offereceu ao çxm.sr.
vice-preiidente da provittcia.para a exposição nacional,
um quadro, representando o alçado e planta do viaduc-
to da Grota funda, da nossa estrada de ferro.

FOLHEM
EWI FALTroTíflElHOR

De tempos i esta parte a vida t»"»«<;»"' ^»^
nhando as convulsões geraes do paiz, tem.sid o uma se
ria reiiular de vordadeiras febres ou montas, todas pas
»ge™ar«*«™»>««dM'ni_iM após outras, mas determi-
nadas, restrictas, pxclusivas, P»?°.m,"nl";nM. fni a

A mais remota de qua guardo ainda lembrança foi a
nroduzlda pela guerra : o enthusiasmo patriótico «i bal-
Hcoso ateado contra o pachelilo paraguayo. e a çonse-
aSente febre dp alistamento de soldados voluntários.

• q 
Febre sacíosanta, delido enthusiast.co, estremeção

votcanlco donacionalismo, que, enlretanto/morrence-
dfde Sií provavelmentopor ser filho;de um sagrado

principio, por sar um sentimento elevado, nobre a gran-
diD3°ú-se 

tf que acontece e o que foi sempre usançs> en-
1.»"«. homens Reallsou-se a-le'l hisiorloa : o bom foi
vencido eTrêdèminoa o principio do mal: ergueu-se o

Zsmo a S"ção da política ambiciosa a reaccio-
SriTíí« labaredas do incêndio patriótico extingui-
"o 

Brcismo foi comoocathaclismodo deluviounlversal.
DerraTòu sobre a terra as cataratas do pess.mt.mo

da ind ff.?flnçaos miumas envenenadoss qae sobiram 4
?nna das camadas sociaes,'o deram origem 4 enfermida-

Kua3 odTsen«u.os, que nãn tinha nouie mas era in-

contestavelmenta alguma cousa entre o agonisar e o

B0Ar?rUa 
passou, o povp brasileiro tinha o sangue fer-

vente, cheio devidaPe mocidade, e por isso ainda pou-
deG?aVçaansl"suVforça não consumou-se a prophecia mal-

dita. . ' ..'

so itn_]hér.„Náo JlodBVãô.divorciar se,?er.ao-np.ca.so em,"A^üS^InulhV^^ó.teiilia .filhf) varãP. Se no tt_.omento
tíd âiWrhto í. mültíer';estjV <r grávida e tiver q_n filhoivar_m)'|o,_liv(jrâ|.qJs^!_.ntíjlq,: Todos os altos funccioha-.
río8¥gy^ç'jo8:se1 iprèssarameinelojgiaróbpm,senso das-
16 ápbrètá j-jbB' fljíeVfoi córnmunicàdpi e todos declara-'r2ó'tòním.m_fiíevb,io imltariãò ovico-rei;,
V,S ¦¦ !>WlV ¦""'' *Í'1? >*¦ •'¦¦'•¦ ¦ '¦ ¦•' •'¦': ';-'í' *

, ,—;Qp^ndq at'.!í9PBí inglezu entrarStóem Cantâo en-
tra os festejos que houve nessa oceasião, houve um bai-
le a que a.siitião as notabilidades da cidade. No fim
da um galope Infernal, o almiranto Napier dirigio oa a
]um,,riánilMitR: _.._¦..,¦ . cú! , '
..-T^liie'pensadçsdivertlmentpseuropeus? Que pensa
da nova dáô.í» especialmente? .;.; h;..1 *.. •".
_.c.-eMv.iloiemI.je^ooiideuQ mandarimiolhan.4o.Bara -.
os indivíduos que tlohào acabado- de da"nçár"é'qtiireítá*

|v'áp .extenuados de fadiga, a alagados de suor; mas
diga-me porque em lugar do se causarem tanto, 'não
mandãDfazer isso pelos seus criados ?>

—0 rol de Dahnmoy e_> rei de Achantes, es dois so-
beranos mais poderosos da Nigricia marítima, estão
em'vésperas de se declararem goerra. Â causa deste
conflicto imminente é tão singular qu9 convém noti-
ciar-se. O ódio qué o rei de Dahomey nutra ao. seu vi-
sinho provém do rei de Achantes ser conhecido por ter,
o mais bello e o mais rico serralho de toda a África.

Este principe tem neste momento três mil e oitocen-
tas mulheres. Sou pai muito conhecido pelo luxo de
seu serralho, não tinha nunca excedido o numero de
três mil.

O rei actual de Achantes tem entre as suas mulheres,
uma ingleza nascida na índia e levada muito jèven ã
Costa de Ouro, muitas javan_.-zas o duas chinez is. Mui-
as de entre ellas são de uma grande belleza. O rei tem
também nas suas tropas ura batalhão da mulheres,mas.
tão todas africanas. São armadas de carabinas raiadas
sque ellas manejão perfeitamente.

—Osr. Charles Juliet conta uma historia marítima,
que dá uma terrível idéa do qúeé a disciplina abordo
dos navios inglezes:'Um 

pavio estacionava, havia dois annos, nnm rio da
China. Esquecer-se-hiao ministro,delle?... A doença

Elle não curvotta fronte de vencido e não foi boija
os pés ao vencedor. ' '"'

A guerra prosegulo, a a victoria não estendeo ainda
suas azas protectoras sobre as phalangôs do inimigo.

Uma outra monomania suecedeu á aquella.
Os pessimistas desappireiferam para surgir a febre

das questões religiosas.
A guerra paraguaya foi esquecida, cessoua luta entre

pessimistas e nâo pessimistas, eiómente ouve-se na are-
na dos acontecimentos o tinir dos gládtos entre os clen-
cães <¦ os amigos do povo.

Estamos em plena idade de trevas. ' "
' A intolerância religiosa pretende medir pela sua bitola

todas as relações sociaes e civis.
Prega-se a supressão da liberdade humana, e a sua

pressão dos direitos da ccnsciencla.
Affirma-se que a absorpção do governo temporal

pelo governo espiritual é uma cousa legitima.
Por todas as esquinas, por todos os angulo*da cidade

lutam corpo 4 corpo os jesuítas e os amigos da verdade
a da luz. ,

Quanto 4 mim, vejo os touros de palanque.
Entendo que a consecussão da victoria por qualquer

lado não vale o cansaços o perigo dapeleja.Sejam quaes
foremos esforços dós ambiciosos,, a palma da contenda
hade sempre ficar nas mãos- do povo, que tem de seu
lado a justiça, o direito, a força e a verdado.

Tenho á mous pês o torvellnho dos combatentes, mas
vejo- ao longe a luz que desponta no horisonte,
oue aprpxima-se, e ha de aclarar acs plhos da todos o
aue ha de ridículo, pequenino e mesquinho nesse (or-
neio izrotesco de todos contra todas as cousas-em pro-
veito de questões de sachristia-sómente Interessantes
aos que especulam com ellas, aos que (para viver) bara-
telatn a pureza e dignidade da religião ao mesmo tem-
po que sacrificam os verdadeiros Interesses do povo e os
seus mais sagrados e incom estáveis direitos. •

1 Neste viver paulistano de agora o folhetinista, por
mais que exercito o verbo espiolhar, por mais que afa-

digue-sernão encontra um átomo de luz que-o inspire.
Tem horror ao cahos, receia comprometter-se com
Deus ou Satanaz e retrahe-se, imitando nisto a, popu-
lação sensata, que.faz o mesmo, e faz multo bem. _

Somente aqui ou. ali encontra-se uma idéa risonha e
luminosa, ainda não absdi-yida pela escuridão geral—
que tiido entristeço, enfela e amedronta.

O theatro,.por exemplo, ainda vive, graças á não sei
que divindadeprotectora. Um pouco influenciado pala
frieza dos concurrentes, a pelo reflexo tristonho da côr
monastica e clerical da época, ainda assim tam tido mo-
¦mentos encantados.'Naquella mundo ó parte ainda ouve-se algumas vezes
as ledas risadas do prazer, a as animadas espaniões. ar-
listicas da mocidade.que applaude asartes.e ainda quei-
ma incenço" no altar do'bello. ¦

O bello é também religião e proselitismo. E também
ura'corpo da princípios eternos, que ha de subsistir em
quanto houver mocidade, em quanto a mocidade tiver
aspiraçies, em quanto o futuro derramar em sua alma
as chammas encándecentes do enthusiasmo.

O theatro tem aberto suas portas á alguns hospedes
de nomeada.lla pouco tempo-Gluoseppe Franco. Logo
depois—Moníz Barreto—o distineto artista brasileiro que
já nos deu uma nóute de doces e elevadas emoções. Ul-
timamente—o Arthur NapoIeSo—o pianista portuense,
que nasceu artista, qua deu concertos desde a tenra
idade de <3 annos, e, moço ainda, já ganhou um nome
nos theatros da Europa. .

Ha muita gente que não comprehende a musica, nao
alcança o trysterloso sentido dás encantadas emoções qne
_ sua linguagem desperta no espirito humano : ha mui-
ta alma chineza : muita alma surda e muda que não
pode nem recebir nem Iransmittir a linguagem do bel-
lo.enunciada por meio dos.sons melódicos da voz huma-
na'ou de'qualquer Instrumento musico. .

Annunclando a chegada do artista portuense, dando
narabens á população paulista por ter em seu selo este
distineto instrumentista, não nos dirigimos aos surdos
mudos em matéria de musica, íaiemol-o aos que tem ai

ma para sentir, aos que sabem vear ás regiões lumino-
sas do bello. ,

A' estes eu empraso para admirar o artista, e julgar
de seu elevado merecimento no difficil tiroclnio de mu-
sico e pianista.

A' esie ultimo, ao moço portuense que tantas'glorias
tem colhido na Europa e na capital brasileira, desejo ó
acolhimento e a devida apreciação dos paulistas, que
mais da uma vez tem, sabido mostrar a sua vocação
pelas bellas artes, e a sua admiração sincera e conscien-
ciosa pelos boii3 artistas.

Na quinta-feira ultima deu-sa no theatro do S. Jpsé
a representação da comedia-drama Recordações da mo-
cidade. Foi em beneficio do espiriluoso Eloy—o joco-
so actor que sabe mostrar-se em publico sempre novo,
sempre digno da curiosidade geral, e assim angariar as
sympathias e os applausos do todos.

A comedia-drama em questão tem dous papeis inte-
ressantes pelo seu delineamento artístico; os que foram
desempenhados pelo distineto actor Joaquim Augusto e
pela inspirada e intolligente actiiz d. Julia. Houve na
ultima noute, para ambos,momentos felizes e dignos do
nota : principalmente no 3.' acto da peça, nas scenas
mais dramáticas a mais repassadas do doloroso senti-
mento ali delineadas, e por ambos interpretadas com
muita alma, muita maestria e talento.

0 Smarra. sempre disposto a ápplaudir o que é bello
e grande, felicita-os por aquelle esmerado trabalho, a
prometia não perdel-os do visla todas as vezes que fo-
rem fieis tradueteres do que ha de elevado e artístico
na árdua e trabalhosa profissão que exercem, e em cujo
exercício tantas e tantas palmas tem colhido.

Vae hoje 4 scena a Romã encantada pela segunda vez.
Os preços da casa voltaram 4 seus eixos, segundo re-

fere o annuncio, e en, que não a vi da primeira vez
porque uão sympatliiso com preços arislhocralicos, vou
vel-a hoje, e do que vir e ouvir direi «xacla conta á
meus leitores.

,-'¦ ' Smakrí,
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dizimava a tripulação, as margens do rio erâo inortaes
e inabordaveis. t

As ordens de regresso nãb chega vão; o capitão de-
clarou quo não sahiri i üo seu boliche som ser chamado
e a tripulação tsvo ordem para nâo sahir de bordo.-

... Logo quo se noticiou este ordepi, uma espécie de
conspiração se organisou a augmaotou a ponto, do»
murmúrios'e projeclos de desobediência chegarem aos
ouvidos do capitão. .-,
^Este informou-sa e soube qua os homens dá tripula-

ção quoriáo apresentar-lhes os seus pedidos pára obtê-
rôm a liberdade do desembarcar, apezar do perigp; que
elles preferiâo a morta áquellá prisão, e qno se recaiava
um movimento á bordo.

— Está bem', disse o capitão. ,
V estio-se còm o sauuniforjne e apresantou-se naco-

berta. Si-gando o costume, ofíiciaes, sargentos, soldados
e marinheiros collocarão-se ásiia chegada, jnntó das
amuradas do navio. •-

Passou silencioso, snbio lentamente a escada do tom-
badilho, fez signai aos grupo» que sa appiox.imassem, e
dirigindo-se á tripulação, exprimio-so da segainte
fôrma: '. • j«—Disserâo-meqiie havião marinheiros á bordo que
tinhâodesubraetter algumas, reflexões; estoqpromp-
to a ouvil os. .

> Um marinheiro saparpu-se dos grupos e subio ao
tombadilho. ' r '

Põa-la de joelhos; disse o capitão. , ;
E tirando uma pistola da cintura, esmigalhoul.he a

cabeça cour um tiro. ; ,
^Depois avançando novamente: ' ..-••'>•_

—DisserSo-rae qno havia sargentos á bordo .que ti-
nhâo de submetter-me algumas reflexões; estou promp-
to a oavil-08. <¦

Um sargento empalljdeceu, separou-se do grupo,
subio os degraus da escada do tombadilho. e parou em
cima, côm a cabeça descoberta. -

Sem pronunciar uma palavra, o capitão atirou-lhe
nm tiro á caboça, e deitou-n ao lado do marinheiro.

E avançando pela terceira vez:
—Se lenho oificiaes á bordo que desejem' fazei me

algumas rcfloxqes, estou prompto a atlendOl-os.-;. Es-
tas palavras forão pronunciadas a acolhidas com'pr<?-
fundo silencio; o capitão desces, os grupos abrirão-se
á sua passagem, e entrou no sou belicho. Não sahio
delle se não no dia da sua partida para Inglaterra, aonde
conduzio o resto da tripulação.

Vi
O VALLE DAS ALUAS

(IRADUCÇÃO) .

E' tradicçâo indiana qne, debaixo da terra, na segun-
da esphera dos céo» inferiores, onde não chegamos
raios do sol, existe um immenso valle. A folhagem
azulada das arvores é illuminada por phosphorescen-
cias; as plantas rígidas e augulosa» não são mais quo
cristallisações!diversamente colorida»; são flores, to-
pasios, amelhistas, esmeraldas, cujas faces prismáticas
reítectem e multiplicam os reflexos azulados das folhas.

Nomeio d'aquella espécie de crepúsculo, tudo é si-
lencio; não se onve nem o canto das aves, nem o zuro-
bido dos insectos. N'aquella terra não pdde viver mal
nenhum. - •-."

Nem o vento rumoreja na folhagem Immovel.
Um grande lago, que nenhuma fonte alimenta, occu-

pao fundo do valle, não com ondas correntes, mas com
espessa camada de vapores alvacentos, que incessante-
mente banham a ribanceira, e que a nio molham.
. Todavia o movimento não ó intniramenté excluído~d'aquelle mando silencioso. Somelhante a um lençol,
ás-vezes levanta-se e anima-se o espelho lethargico do
íago. Atravez das vagas vaporpsas vefm-sa desusar
formas indefinida» a principio, tanto parece identificar-
se a sua substancia com a do lago; mas depois deste-
cam-se do véu qae as esconde, imagens de corpo hu-
mano. Aquelles braços, aquelles hombros sem museu-
los e sem epiderme, áquellas frootes nuas, aquelles ros-
.tos que o sangue não enrubece, que não toem uma ru-
ga, nem mostram um sorriso, conservara comtudo uma
espécie dephysionomiá. Dos olhos escapa-se um resto

/de olhar; os lábios descorados,-amaitecido», bastam
para se perceber a differença de sexo entre aquelles pa-
lidos phantasmas.

Uma vez fórá do jagq, aquelles corpos-nnven» dis-
. persam-sè, erramao longo da margem," deitam-Se na
areia. Atravez do seu .corpo diapháno vô-se a terra,
era que estão deitados; vô-se brilhar as pétalas de to-
pasio das flores, que nem dobram sob o seu peso.»'..; Ií, ás vezes tomando attitudes melancholicas, com o
cotovelo no solo, e a cabeça encostada á mão, parecem
meditar.' Em que ?... t il vez na sua existência passada; talvez
na sua vida futura'..... '

N'âque1!e valle habitam as alma» destinadas a torna-
rem ao mundo.

Depois de terem sido julgadas pelo incorrnptlvel Ya-
ma, o Mino», e p Platão do inferno dás vidas; depois
de ter decorrido o lempo de delicias oa'torturas, con-
forme as suas acçoes na terra; purificadas pela expia-
ção, ou recompensadas pela coragem com que resistiramnâ lueta, esperam ali o nascimento da creança em cujo
corpo devem ir habitar.

Um dia que Chitra-Gooplfa, n anjo verde, o anjo das
seis azas, vinha fazer a sua provisão de almas, encon-

. trou á porta da diamante, que dá entrada para o valle,
a deusa Schit.ila, protectora das creançás. O anjo,ver-
de, que via n'ella ura poder rival, enxugou a» sobran-
celhas.'—Vens importunar-nos com os teus lamentos, e pe-
dir-nos para os teu» protegidos dons, que só os deuses
superiores podem conceder?-

tl —Não venho pedir cousa.nenhuma, respondeu Schl-
tala; alcancei de Brahma o qae desejava para felicidade
do gênero humano, e venho communicar-lhe a sua or-
dem.

—Oqueé? •• ,
—Escuta, Gouptfa, e orgulha-te por me ajudares n'es-

ta grande empreza. Se o homem durante a sua passa-
gein no mundo, tem sempre motivo» de se queixar da
sua sorte, ó porque, a maior parte das vezes, a sua alma
está n'um corpo, que lhe não é próprio; porque vive
n'uma condição que nâo corresponde aós seus instinc-
tos. D'ora em diante, conhecedora dn seu destino fu-
turo, a alma terá direito de acceitar oa recusar o corpo
que lhe fôr offerecido.

Tal foi e pedido que fiz a Brahma, e a qae cite at-
tendeu.

O ministro do Platão indiano deu uma gargalhada
tal, que as suai seis azas bateram simultaneamente, e
ficou por alguns instantes sem podor fallar.

. Estás sonhando, Schitala? disse elle afinal. Brahma
euebriado pejo» perfume» do Cnmabala, oa pelo doce
licor de Amristen, estaria sonhando quando te promot-
teu isso % f

Por única resposta Schitala tirou de sob o manto es-
carlate o decreto de Brahma, cuidadosamente envolvido
em folhas de lotos e, de eouscha. e eotregou-lh'o, em-
quanto a porte de diamante se abria por sl mesmo.

—Malditos sejam os homens I murmurou Gouptfa.
dando um suspiro tâo forle qüe os leves phantesraa» do,
lago foram impedidos â outra margem, como a espuma
do mar ao sopro da torrnenta. Fazel-ós senhores- de
acceitar op recusar o séudostino futuro 1... .0 excesso
da tua caridade enlouquecou-te, Schitala.' D'o'ra em
diante sd nascerão filhos aos ricos e poderosos; e antes
de meio século os reis nascerão sem povo, è os.brahma-
nes pregarão no deserto.

—Experimentemos, disseca deusa-, :' "-.'
—Faça-se a tuavpntade, já que aásim.manda Bra-
hma. . , .'

E depois de examinar o decreto divino, o anjo, mais
•tranquillo, chegou-se ae lago, consultou o seu.registro,
o com voz retumbante chamou cinco almas, polo seu
ultimo tíbme terrestre. , ,;

A cada nome estremecia-o lego; manifestava-se uma
teve effervescencia n'nm dos pontos da sua argentina
superfície, fl uma Sombra, elevando-se acima da'camà-
da da vapores, encaminhava-se para a margem. >

Quando viu as cinco reunidas em roda de sl, fez-lhes
saber a decisão de Brahma, com a resjricçio, que vinha
no dtereto: « Recusando, ir habitar no corpo que lhe
fôr destinado, a alma .deverá prolongar â sua existência
no valle um numero da anno; igual ao que devia passar'
entre os homens.» ' C

Era este cláusula, que traiiquillisava Gouptfa sobre as
conseqüências do decre o.

A primeira alma era a de um velho que tínha deixa-
do em Mysora a memória de uma vida passada não só
em santas austeridades, mas nas mais cruéis macerações
da carne- -.

—Tu, disse o anjo, váes nascer n'uma fati.ilia de
mercadores, n'uma cm.dição tão abastada das honras
que perturbam a razão, como da misoria que a doprâva.
Alegra-te I

—Alegra-te duplamente I disso Schitala, porque de-
pois de te enebriares com a luz do sol e ps.beijos de toa
mãe, escaparás ás corrupções dó mundo; morrerás era
pequeno. Alcançarás o prêmio do combate-sem ter
soffrido. ...

—Morrer em creança I disse o velho. Chegar o» la-
bios á laça-a não poder bebor I Ver abrirom^se de.ne-
vp as cortas da vida,- para parar no limiar! Antes não
nascer I -Provei as alegrias db céotqnero. saborear as
da terra I Esperarei.

E fazendo, um gesto.de recusa, encaminhou-se ao
lago. -• 

;, 
:'.

—O velhp perverlea-s8 no céo, disse Chitra-Gouptfa
encolhendo os hombros.' '-,

tÀ-excessiva; virtuda será sugeita a remorsos, como
o vicio I.. .murmurou Schitala, meditabunda.

r-Vamos correndo risco de nio encontrar alma que
deseje sahir do valle. Vamos agora fallar a um prin-
ciperque foi devorado incessantemente pelo desejo de
se elevar. A ambição ô o grande movei do homem
Tenho quasi certeza de que acceita.

E com um gesto chamou a alma que devia compare
cer.

—AJogra-te, disse Gouptfa, s agradece aos deuses;
vae» ser rei.

—Rei I disse a alma, estremecendo. Foi bom n'ou-
Uo tempo I Hoje é triste e cruel officio I Ser carrasco
da familia para se fazer necessaiio ao povo, e depois de
se ter merecido os castigos do céo, e o despreso dos
homens, ser vassalo ou prisioneiro dos invasores euro-
peusl— Antes nascer na humilde choupanajle um
paria de que nos dourado» degraus do throno de De-
lhy I

—O perigo é maior do que eu cuidava, murmurou o
anjo verde. Até os reis recusam 1

—Ainda nâo estamos a meio caminho, disse Schitala,
continuemos.

Das doas alma» que se seguiram, uma devia animar
o corpo de um banqueiro,',pouco escrupuloso sobre o
modo de se enriquecer, e a quem ao mesmo tempo qua.angmentassé a fortuna, sobraviria uma doença, que o
forçaria a conservar-se constantemente na cama; a ou-
tra era destinada a habitar no corpo de um lavrador,
pobre e laborioso, a quem o trabalho conservaria, a
saude. * .

—Miséria e saude, disse osta, é o mesmo qae ter am
bom estômago para o' deixar soffrer as torturas da fo-
met

—Riqueza em companhia de'enfermidade, disso a-
qtiella, ó um manto de ouro em om cadáver.

E recusaram ambas. ,
—Então, Schitala; disse o anjo verde com o orgulho

do triumpho, julgas ainda conveniente fazer saber aos
homens á sua sorte futura, e dar-lhes direito de a ap-
ceitar ou não ? Bem le disse eu que d'esse modo o mun-
do ficaria despovoado denlro em pouco. ,

Por causa do teu louco pedido aqui estão ja quatromães, que, chorarão pólos filhos mortos á nascença.
Vendo a deusa baixar a cabeça sem responder, ac-

crescenton: '-
—Acredita, é melhor não irmos mais longe,» porque

a alma -que nos resta a. consultar, á primeira palavra,
volta para o lago.

E abrindo o seu registro Ia riscar os cincos nomes;
ma» a alma, vendo-se só, nâo esperou que chamassem,
e aproximou-se.' ' ,

Pelo sou andar lento, pela inclinação da cabeça, via-
se que as recordaçães da existência passada só acorda-
yam n'ella Impressões dolorosas.

Era a alma de uma pobre rapariga de Patua qae só
tivera!penosos deveres a cumprir no mundo. Extra-
nha aos goso» da fortuna,., do poder, da condição, fora
o único arrimo de sua velha mãe, e quando parecia qaeAdismo, o deus da desgraça »e deixara desarmar pela
sua resignação, quando um mancobo lhe fazia mil pro-
messas de amor, morrera, mordida por uma serpente.

—Fraca e infeliz.creatura, murmurou o anjo. NSo
te direi como ás outras: «Alegra-te I» porque não te
posso ofTerecer mais do qae ama nova existência de pe
nas e privações. As duas almas, quo te precederam,
recusaram a vida por não poderem possuir juntamente
fortuna e saude. A ti não posso prometter, nem uma,
nem ontra. Deves supportar a miséria e o sofírimento.
Acceita» a vida por este preço? -

Som fazer um movimento para o lago, a alma conser-
vou-so silenciosa e attenta, como esperando outra revê-
laçâo que lhe suavisasse a» amargara» da primeira.

—Aproveita o dom de Brahma, disse Schitala, pro-
fundamente commovida. Não só serás perseguida pela
pobreza e enfermidades, mas tambem ser-te-ha precisoesgotar o resto das forças a tratar do teu' marido en-
termo.

A alma perguntou:—E esse esposo, com quem paJWei a vida em Ira-
balbo, miséria e doença, amar-uie-ha ?

—Sim, ma» nâo exclusivamente. Das cinza» da toa
felicidade, apenas entrevista e em breve apagada, sar-
glrão para ti novas angustias e novos sofTriraentosí mais
ptsados do que todos. Toras ciúmesI

—Então eu hei de amal-o?
—Sim. -.
—Até a morte ?
—Sim; jerás a única mulher jjue acompanhará o seu

corpo á fogueira. •
—Abençoado seja Brahma I Quero viver.
A este grito da amor, a esla aspiração para a carida-

de, para a dedicação, o mudo o frio valia teve um écho
para responder, as arvore» perderam a immobllidade,

as, flores brilharam mais, e as alm&3i.do,;lago elevaram-
se á superfície para saudarem a/sua-' oompanheira.

' A deusa envolveuncmantO;?,pobre alnia e^Chitra-
¦Gouptfa»; batendo as seis^azasj yQÔd'ao septimb^mundò
superior para fazor anno lar o.decroto de llráhraá; .por.
Indra.Ndeus do. céo.. '•'..,..- "'' ;..

Inílra revogou o decreto, mas nn seu livro de obro
inscreveu o nome da rapariga,de Patua.

,-,' \ P.HARVAtEO. 
';> 
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Si.eu stfífro!
A' luz da mocidade rebentão esperançis, *
As hpras.de bonanças aceniio do porvir.Os sonhos iiltiiioiros povoâo a existência,
E as horas de inríocencia dcslisão ã sorrir'.

Canções de nossas manas, sorrisos maternaes, .-\
Auroras boreaeSpãrocem-nos na vida;* * '
Dos pássaros os cantos, das iloros o perfume :
Eis tudo o quo resume—nossa ambição querida 1.

Depois: pensares longos em noites da vigilias '
Nos fazem ver wdkirias—bailando'pelo espaço ;
Alfirx somos levados cm redes de desejos '-
A' contornar adejos té que se cabe no laço • '"' '.'.''

Em todo» os estado» ha sonhos e sorrisos,
Que brandos, meigos, lisos ae prendem ao porvir,
E todos tem momentos da gozos-e bonança*, ::'.
Mas eu que sou creança, já não sei mais sorrir I

As vag-.s do destino erguendo-se possantes
A todos os instantes rebentão sobro mim. •,.;
Se cáhio-com sou choque, procuro erguer-ma
Embàlde oxhale ais—a vida ó sempre assim I

mais,

Se curvn-me-abatidfi, ae busco as foias'gruta«,
Da.sorte as turvas lutas—lá mosmo vão busciir-mc I
E' força do destino I nãó posso mais fugir! . ^
Pois bem I hei ile ó cumprir—mas não heide çurvar-me.

E lu, visão formosa, a qoe chamâo fpturb, '.['
Sá muito embora escuro—me encontrarás da pé; j
Mas sabe que o marjyíió p'ras almas que sãò fortes
Até por entre mortes augmenta-lhes a' fé I '

Eu cnmprirei o fado que importa seja triste? .'
Tem crença quem resiste—embora descorada,
Eu matarei sorrisps-r-eo viverei pensando,
Caminhara chorando p'ra o teimo da jornada.
Mas quando á hora extrema, no marco derradeiro, '
O dobre do sineiro disser elle morreo " - fNinguém erga a mortalha, ningoera levante o véo',
Que já sorá do céo quem tanto aqU; soffreo I

machina» infarnaes, que tantos males tom causado ás
armadas dos diversos paizes belligecantes, nestes ulti-
mos tempos. , • ,-:
t.Pois bem, a fertilidade, d* concopçâc de brazileiros
rjlegenerades pôde inventar um outro gênero dò traição '
talvez de efleitos mais, perigosos do quo esses que só
tem foilo sentir na esquadra imperial das águas do Pa-
ragnay. A'.este novo gênero da industria infame, se dá"
boje o nomb de-r-Torpêdo» moraes. ...(.-•: Os torpedos moraes são Os embustes com que mela
idnziajde—pescadores d^guasturws pretendem desvai-
ràr:'af èpinlão publica, fazendo' publicar pela imprensa
periódica, de continuo desastres acontecidos'no exercito
em operações; torpedos rnoraes são cortes telegrammas
que a cada passo appareccm deixando, o animo do»pu-
hlico suspenso, como so estivéssemos perdidos.na guer-
ra actual; são torpélo» moraes todas'ás apreciações Ca-
vilp-as com que a cegueira do um partido pretende em-
bahir o povo, para- dest'arte tomar de assalto o poder
nas vésperas de uma eleição': tambom. aão pequenos
torpedos moraes as cartas p irticnlares mandadas ao in-
torior da província atlorranlo as populações, com õfira
occulto de diiuV.ultar o alistamento de soldados para
a guerra, e entorpecer a-jnarcha do governo; ainda são
torpedos moraes as proposições 

'deixadas ca li ir dos la-
bios da alguns descontentes ou despeitados, qpe espe-
ram auferir lucros mesmo deba:*o das rujnas.da pa-
tria I...

E não haverá um castigo para esta cruzada de para-
gujyos que se aninha entre nóf, o que delinquem tlè
léza nação? - ,' -' ';.

•Pois o governo não tem força para f.zer calar o» lal-
ralgos do palzxjuo se deleitam com a ifilcção dos bra-
zileiros á quem dlrectamcnte tem tocado os soffrimentos
da guerra? - ¦ '

' 'Em Pernambuco tres Ou quatro sallimli^ncps qne
pretenderam perturbar a ordem, ^ibliçar-fria oceasião
em que a palriá se debate defendendo o seu santo direi-
to, forara.apnpadoSjèsparnecidos a enchotados pelo'bom
senso e patriotismo do povo pernambucano; em 8,
Paulo o que faz o povo paulista que não esmaga de urra -
vez os—disfarçados paraguayos—qne corn- seus torpe-
dos, e brulotes moraes tantos mates estão causando á
cansa da guerra e da nação? N

Parece quo já é têmpora nmaNmaniféstaç?o solem-
ne; e- estrepitoaa contra os especuladores da fortuna
publica. "- ¦-. .- ;.. >;< -' :- 

'/-;-,.

BRUXARIAS
A Romã encantada

KOiliíll. 8R. JUUO D'ALBERGARIA %
As boas lembranças devem ser sempre aproveitadas,

a eu aproveito a do sr. M., autordo graciosa escripto
sobre o baile da Concórdia, dirigindo a vmc. as mi-
nha» apreciações sobre a comedia-raagica.—A «Romã
encantada»—O texto nâo é mimoso, inspirador, como o
que escolheu o sr. M., porém é divertido.

Y. 8. (permitta-me que lhe dê uma senhoria) ó um
typo sympathico, e espirituoso que brilha por vezes nas
coluthnas do Correio Paulistano; v. s. .entortem o lei
tor com boas pilhérias, a assim anima-nos á palestra.«'Não incommodaroi as Musa»... coitadas! por quo jâ
se acham amoladas com tantas invocações, deixo em
paz os astros o'os elementos, o vou fallar como um vo-
Imitarão recrutado.

A «Romã encantada»—é uma comedia mágica cheia
de Cousas. e Louzas—no começo apparece uma balda
qae foi pescada na Ponte Grande, e que tem um foci-
nho formidável I abre uma guella por onde engolle a
João Eloy, que para ella só figura um filhote de sardi-
nha t podendo conjuntamente, engnlir o sr. Maurício e
Miss Mary. Só o tal bicho merece para ser visto o di-
nheiro da entrada. ;

Apparece o Vasques feito negra mina, toda requebra-
da e faceira I... vem tão-faceira o Vasques, que chega
a seduzir o Henrique tentando-o a tirai-a de casado
seu senhorI... O Henrique o homem-de ferro, cabe
vencido pelos encantos da creoula I mas em castigo fi-
ca corcunda... mas com uma elegância chique.

Depois apparece o Eloy descendo das nuvens monta-
do n'am bagre que foi pescado no Anhangabahú...mas
um bagre de tamanha barriga que parece um fornece-
dor d'exercitps... Chega o Eloy á terra, é virado em
macaco por uma fada malfazeja que se vinga delle, por
causa de .umas simplicidades que elle praticou em favor
d'nm Roque e uma Rita.'A fadaMorgana é a D. Velluti, que finge ser má, e
feia, (não sendo nem uma nem outra cousa I) mas finge
bem, o que »e chama representar bem. "Magnificamente
•vestida de fada, apavora todos Stmplictos, e interessa
a todos o» atilados. D. Velluti apparece sempre bonita,
e vestida oòm muita propriedade nos diversos caracteres
que representa'com tanta acceitação dp publico.O Gênio bamfazejo, o Gonçalves apparece do centro
da terra, e não consentindo em MúusSuccessos; prote-
ge o João e o torna a figura d'Elay, cem multo prazerdo poblico que gosta delle.

A «Romã», acaba por um lindo palácio, lodo elle bri-
lhante d'esmoraldas a rubisI... islo depois de muitas
transformações, do gentes em lubis-homons... muitas
feiticerias, gigantes, bruxas, etc.

Sr. Julio, sabe então o que;ê a «Romã encantada»?...
Já vé que é uma .cousa muito divertida, e que vai a
pena ir ver multas vezes.

Dirá o senhor como diz muita gente: « mas nSo en-tra o Joaquim Augusto I...» O Joaquim Angnsto, temo seu lugar nos grandos dramas, nâo lhe é dado as co-médias, para essas lemos bellos talento» adequados:
João Elóy, Vasques, Henrique, José Victorino, Minelvi'-
ua, Julia, Velluli, etc, *

Mesmo nâo entrando Joaqnim Augusto na «Romã»,
(tambom por qua nâo cabia.) o pnblico gosa da influen-cia de seu talento. Quem foi que ensaiou a comedia?
quem a apresentou ao publico tâo perfeitamente exe-cutada a comprehendida ? foram sempre os esforço», eintelligencia de Joaquim Augusto.

Adeus, sr. Julio. seja"mo» amigos, e pormilta-me quede quando em quando, lhe dirija algumas palestras; nacerteza qae se apreciar mai» o gênero das Musas, eutambom rabisco o men versiuho, que lhe dedicarei comtoda a consideração de que v. ». è merecedor,
Seu amigo,

ÂTiiANAzio Ventura,

• Sr. Redaclpr:
No «Diário do S. Paulo» de hojo, 'appareceu uma cor-

respondència datada da Faxina, e que no émtanto se
diz áer feita aqui, em qoe se Censura o exm. vice-pro-
sidente pote nomeação da Antônio de Oliveira Campos,
para autoridade policial da Faxina.

Em abono da verdade se deve declarar que. estando
ha tempos vago o lugar d<S Io súpplente do subdele-
gado daquella villa, o delegado do policia dr. Joaquim
Fiúza de Carvalho propoz em oiiicio.de 25 de Junho do
corrente anno qae fosse nomeado o-.lito Campos paraaquelle lugar; então o ex-chefefde policia, atlendendo
a indicação do dr. delegado, tez-a proposta eoi oflicio
da 4 da Julho, a qual foi approvada por acto do exm.
presidente de 9 do-mesnío mez dè Milho.

Já se vê pois que o exm.sr.Floriáho do Toledo nüo foi
grosseiramente enganado, como diz a correspopdencia,
o foz a nomeação muito curialrriente;8ob proposta db'chefe de policia, e que;por seu turno teb.bem recebeu '
indicação do delegado do termo. ' '

Accresce ainda que a nomeação do sr. Campos foi
bem acceita por ambas as parcialidades políticas da-
quélla villa, por,que nenhuma reclamação appareceu
censurando-a; somente agora é que levanta-:! b lama-
nho clamor contra osr. Campos, talvez sdmente.rpori'
que prendeu um camarada do sr. coronel F.

Apresentamp» esta resposta hréye em contraposição a
dita correspondência somente' para mostrar que a no-
meaçâo censurada f..i regularmente feita, e que s. ex. o
sr. vice-presidente não foi illudido grosseiramente.S. Paulo, 5 de Outubro de ,oao

. Os forpiSdos moraes

Sob esía significativa denominação—Torpedos—ap-
pareceram deide a guerra da Criméa essas trahiçoeiras

Estrada de Ferro S. Paulo

E' bo/n que o sr. dr. João'Mendes de Almeida; advo-
gado a correspondente em S. Paulo jo «Jornal do Com-
mercio» fique sabendo quo os engenheiros da estrada
de ferro.daqnalla provincia nunca lhe darão um vin-
tem para que deixe de fallar em suas correspondências
contia a mosma estrada.que graças áDeus irá por diante
mau grado os botes do3 pessimistas eocyclopedicos.

Pôde continua^ a entreter a curiosidade publica ojm
as suas censuras estúpida».

¦ TJm que o conhece.

Iguape / -

Pergunta-se:
Será possível dlspensar-se de serviço da guarda na-cional á ura guarda por allegar ser doente dos olhos, elambem empregado publico, sendo uniesmente elle se-cretano dá câmara? Será isto emprego publico ? Nãosoflrerá da vista para proceder á escripturaçáo ?

^^^_^^ 
UJI QUE DESEJA SADER. ,

Theatro,

Pede-se á sra. D. Minolvina que leve á scena em seubeneficio o drama do sr. dr. Falcão Filho «Coração eDinheiro».
Promettemos-lho grande enchente.

Iguape, 1» de Setembro de ISííti
Sr.ReJactor.

Quando se patenteara verdades, nuas" e cruas, todos
gostam de apreciar, mas. nem todas se'farão vir á luzdo dia. porque alguém logo diz: não foi tanto—mano»
verdade—o porque ? tocou-lhe certamente em padri-nho» ou afilhados.

Não se enganou Calligula, quando disse em.18 do
pretérito, que o major Souza Castro é enérgico para com
o soa commando d'artilharia, pois passando, por sua
ausência, as redéa» para um seu subalterno, poucoscompareceram na revista do dia7d'esta. '»—Fiquei bastante satisfeito ver nomeado para pro-motor publico d'esta comarca, um. filho d'esta ei-
dado, osr..dr. E. F.da Moura, e Deos permita qae se
conserve por algum tempo entre nós..—Consta por pessoas qúè. assistiram, qbe a festa de
Xiririca, no dia 8, foi excellente, e qne tambom alli
chegando seu juiz municipal o'sr.dr.M.J.Montenegro,
natural daquella villa, foi com prazor recebido.

Tivemos a primeira missa e esla tocada em 6 rio Ja-
cnpiranga, em o dia2,-qub foi bastante concorrida de
fieis; tendo a sentir-se qno não achando-se a egreja
benzida foi a Padroeira Nossa Senhora da Conceição
collocada em casa do negociante Antônio de Mesquita,o ahi celebrada a missa pelo vigário cananaense J. M.
da Rosa.

O dia 1 de Seteuibro,cornp sempre.foi festejado pelos

<>:¦.'¦¦ .



Iguapensos,-percorrendo á-noite uma banda de musica
as ruas da cidade, quo se achou quasi toda illuminula;
dando: asauctoridades.os.vivasdo estylo,'que foram
enthusiasticamente correspondidos. Acompanharam a
esta festa varias pessoas gradas do lugar..

—-Sepultou,-sa ha dias D.Anna Rodriguer* d'OJiyeira.
conr 110 annos de idade .; .

—Liam um dòs«Correios Paulistano», a pasagem
do alferes secretario do batalhão d'estacidude j. A.Mar-
tins, no mesmodosto para a 2.» éompanliía. Parece-me"
qua havia algum desgosto entre este ollicial ccui *:¦ ITi
ciaes do estado maior. '¦;.:.. 

.-_"¦; •
—Nos dias 16 e alguns mais, não tivemos missa nes-

ta cabeça de comarca, poro nosso vigário, único sacar*
dote'dp;lugar se achar enfermo de.dôr de gargan. . .

Seria bom que o revm.sr.Bispo sa lembrasse com
mais um para esta nossa cidade.

—A chuva tam copiosamonte cahido, e assim se tor-
nará precária aos lavradores, mormente aos plantado-
res.de arroz.' i .- > .'*

—Aqui- se acham tres engenheiros hí pouco chega-
dos que vão para o Juquiá, e dizem alguns, que. se es-
perá o engenheiro Street, pára a medição das terras do
rio Juquiá, eni principiou sua foz. !

—Deveríamos reccbor.jornaes pelo correio dahontem,
até II deste mez o.ó tivemos até 4 do mesmo, não sei
qual seja o motivo desta falta. .,.- . -.

Até outra. i ' ¦
>,,*;•>. ¦' ' Sym.a.

__

O abaixo asnigA. do. p«fde*A. illustrada redacção do
«Correio P.lulistanó»-,* se ó1 mesmo tem pu*bllcado em
qualquer lernpo^co/rysppivlpnciiis apreciando o- coni-
pi rtíiíientõ dos vAM.oii* 7,°'batalll,io de vblu. tirl «s
da,pátria (') ""' 

"'. •¦- ¦¦¦'.' •'.'
S.Paulo 6 do Outubro de 1866.

Capitão FeItcio JMiieíro; dos Sanlos Camargo.
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('¦) Não senhor.'
A' Redacção.
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O sangue

Para ò governo imperial vèr

1 Fui tentado ser espancado por mandadodo actual vi-
gario, de S.João do Rio Claro o çòncgo João de Santa
Cândida*!... .'' ;,._ ,•. Fui pelo mesmo actual vigário tocado para fora da
egreja matriz bó para saciar «vingança» no dia 25 de
Julho do corrente anno 1.. .hão obstante estar em ser-
¦v'?03- . ' -,' , . * /Fui no dia 19 do corrente mez procurado dentre da
egreja pelo mesmo vigario"com o fim.de provocar-me
não obstante terem ocnultado afim donão dar lhe esse
gosto I... não por medo mas; por respeito a casa de
Ü60S» ' *

Haverá direitos para «estas abusos» II não obstante

já ter apparecidn em .publico ? I e haver provas I
A auetoridade competente que nos responda sobre

isto, porque de tudo isto está sciente como sei, e cum-

pra'com a punição deste subordinado vigário que tem-
so apoderado, da egreja para praticar actos quotidiana-
menti? contra a minha pessoa. *

Brevemente apresentarei em publico aceusações que
foram remettidas ao muito digno Prelado o então o . u-
blico conhecerá os feitas deste «emprestado vigarioque
continua a praticar actos indignos„de um verdadeiro mi-
nistro da egreja, e tudo é posto pedra em cima.

Rio-Claro 28 de Setembro da 1866.
F.J.DE ANB1VA.DE.

_________^__~__
' 

Movimento do Hospital da Santa' Casa de Mi-
tencordia- da Imperial Cidade de S. Paulo,
durante o.ntez de Setembro de Í866.

Todos sabem que uma dás necessidades mais .impo-:
riosasda vldáé conservar o"sangué limpo 8 puro.- E'
tamoem geralmente admittido que grande .somma dos
males que.atacam o homem provém do estado doentio
do sangue ; bu este grande pabulò dá vida humaniiés
tá fraco e recusa preencher as suas funeções naturaes,^
on está cheio dé'corrupção e sobrecarregado de humo-
r,es e vicios que muitas vezes rebentam na pelle em fór-
raia de dartros, empingehs, borbulhas, nascidas ; não
obstante todo. reconhecerem estes factos,'poucos ha
qu8sab?m'com que facilidade se pode conservar o san-
qua sempre puro e limpo. E' 'facilímo a está ao alcan .
ce de todoS. E' simplesmente preciso tomar o extractb
composto de salsaparrilha do dr.Ayer. Esto grande
remédio americano, composto pel'o*primeir'ochiniico,do.
século, é um tônico incomparayel, • fortalecendo todos
os órgãos e eijjulsandOjdò systema tbdá e qualquer cor
rupção. - ¦ . ''

Um benefício syntnntliico

i Mulheres,mens
¦•¦' t ? 
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Vi hoje neste jornal uma publicação dando conta que
a actriz D.Mtnelvina vae fazer beneficio. Admirador
sincero, desde longos annos, dessa nossa bella e t-ileii-
tosa patrícia, corro a acompanhar o aúctor desse oscrip-
to e faço ardentes votos para que a beneficiada seja aco-
Ihida pelo publico com aquella mesma distincçíio que
sempre mereceu.

Ninguém mais digno dè melhor acolhimento da que
essa senhora, pois além "de seus merecimentos artísticos
ô uma desvelada nalie de numerosa familia, e por isso
no caso. de não lha faltar a protecçSò publica.

Acredito que-a sra.D.Minei, ina por sua sympathia
colherá satisftctotios resultados desse beneficio, ainda
assim não me julgo dispensado de reBornmendal-o.afim
de que nào sejam desletnbrados os serviços. qua'á arte
dramática, em nossa provincia, tem feito aquella dis
linda actriz.

* UaiADJIIR/iDOH.

Rccejta e desycza jla festa dc IVossa
Sonliora da Penha á 6 do currente
mez dc Setemnro.

RECEITA . 
,

Pagaram 20SG00 cada uni dos exms. srs. dr. Antônio
Francisco, alferes. Joaquim Roberto deAzevedolVIarquos,
liarão da Itapetininga, Celestino Rourroul,! dr. Falcão
Filho, C. Fernandes da Silva, coronel Josqüim Floriano
da ToledOi dr. João Ribeiro, coronel Josó Estanisláo.dr.
Justo, A*. P. C. Malheiro, tenente coronel Osório, con-
selheire. Pires da Motta, çommendador Prates,'conse-
lheiro Ramalho, dr.Règo Freitas, Santos Cámargo,-má-
jor Sebastião Azevedo, Serafim Gonçalves da Costa, Tho-
maz Luiz Alves, dr. Vicente Mamede, çommendador Vi-
cante Queiroz, e Diogo de Mendonça; e 20,1000 os srs.
capitão Bento José Alvos Pereira, e Malachlas Rpgorio
do S, Guerra, e por tanto montou a receita em 513.200

ás 10 horas da manhã ó 3,da tarde, na rua (la Imperatriz casa n.i M,- no' «fia 9 do correnie ;?
- 
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.osé Elias de Paiva, autorisado pelo, Illm. Sr. Dr. Joaquim Avelino de ¦> Castro Carneiro
Leão, que resolveu lixar sua residência na ''corte, fará o leilão acima referido, constando dos'seguintes objectos; , • -¦'¦ Sal» de visitas - s '. .• Rica niobilia de.jacarandá estuíadn dcrVellòdo, composta de 2Í cadeiras simules, 2 polira-
nas,2 cadeiras de balanço, d sofá esluladocom encosto, 1 mesa oval com-lampo de mármore,
e 2-consolos dilo, 1 candelabro e 2 serpentinas, vasos de cr.yslal e vidro, diversos vidr&s de
cheiro, variedade de enfeites de mesa, etc, etc., castiçnes de bronze dourado,.jarros dc alabas-
iro, rico relógio com redomu'de vidro, corda para 8 dias, vasos,de porcellana'dourados? gran-,
des tapeies, ricos quadros.a óleo, ricos espelhos, escarradeiras de "porcellana, vistosa mobília
de mogno composta de sofá com encosto de palhinha, k cadeiras d. brajfócom encosto de pa-
Ihinha, 18 simples com encosto oval, 2 consolos eom'tampo- de mármore, 1 mesa oval cõm
dito, grande mesa redonda, sofá, eslojò,e muitos outros objectos,

Alcova , v
Rica cama de mogno, colxão novo de crina de animal, travesseiro e almbfada de damasco

de lã, enxergão de mollusi mesa de cabeceira, imitação de costureira, obra moderna, cadeiras
finas fran,cozas, bonita comtnoda .completa, quadros coloridos,] diversas figuras, casliçaes de
bronze, toucador de mogno, dito de jacarándá. e diversas outras peças.Gabinete .>;.<„ '

'--: 
¦ 

« »
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,. Carteira de jacarándá, rica escrivaninha, cadeiras finas francezas, lavalorio de íerro, jarroé bacia, lindos quadros históricos, mesa redonda. --
( Primeiro quarto

Marquezões francezes, marquezas, banheiras, bàciiis, ourindes, çommòda, cabides, espe-
lhos, aparadores, estantes, lavatorios, etc-, ele, etc,.. ¦ , ..-

Sala de jantar , *•
Rica mesa"elástica com 8 taboas <le augmento, 3 ricos' guardas-louça. sofá com encosto de

palhinha* cadeiras fraiicezns, quadros com vistas Ue S. Paulo, almófadaípara descanço dos pés,' ,ricas bandejas ovaes, ditas quadradas, dilus recortadas, diversos casliçaes, machina para café,
chicaras grandes para almoço, bonito apparelho de louça paia jantar, compoteiras de crystal,- -
canecas, chicaras de porcellana dc gosto, copos de cryslul, taças para chàmpagne, calix dé crys- ;
tal para vinho, garrafas diversas, lindo apparelho de porcellana para almoço, e outros muitos'¦objeclos. • ;. '\ •, ,_ '. :¦; > .\- . ',.,'

Quarto de vestir - '."
Rico lavatorip com tampo de mármore e espelho, bacia, jarro, emals pertences, mesa de

costura de mogno, visloso guarda-vestido . cadeiras francezas, commoda, etc, etc, ele.
Cosinha

Complelo trem dc cosinha, forno para torrar café, moinho, gamcllas, barris, bacias de
ferro,mesas de engommado, guarda-louça, moringas com torneira, cobertas dearanae para r.o-.
mida.e diversas cadeiras, rijoxos, etc,-ele, ele*' ', .'-*'

Observação ., >1 Além dos objectos aqui mencionados,\existem para igúalmeute serem vendidos muitos ,,
outros em diversos quartos da casa, os quaes serão apresentados aos Srs. arrematantes; entre
elles ha um piano de mesa, próprio para aprender. .

, A casa estará em exposição hoje, das 9 horas da manhã até ao meio dia, e na segunda-
feira todo o dia.'

5i

O Mordomo do hospital,
Ayres Coelho* Silva Gameiro.

ss

;!
S

«•Si."*» o
S*S3 «'

;.>

'«'•5-1

-a
^ a
««(_ •

O.ü

8

o -

!i *.0(

I4m

I CO I cs I a>

¦ _2 - ¦'¦ • <«
,hS w _ c

*•>,_ S <" g
g'^; § % cg .r^ o ca

¦?¦"» a¦ - "

a l.l I' ' '
1 |» i Í"
t. c _ a li
iJ <a <u S .

;,|.' s | c. i
. f* I W- \ã

s F~i r-7"
.'_-1 i i
a s. i : l _ «

' 
_ll * I"3 M

* i* 
<JC| . ' to 2So _1_ 1
" f;_l____£__

• _> eo i ©
! 

-! o. 
| 
«,--¦,

_2?co 7~^ • I .r1 mo • I n
?_./.oo | _ » I =

I .-ia Bi :

DESPKU ,.
Pagon-seao «".Antônio José de Almei(lá,im-

liortanfiia da musica .•". . . . . . 808000
Pagou-se ao mesmo senhor, de um carro que

alugou por nào terem chegado os qne lhe
foram fornecidos . ' 20j{000

Pagou-se ao sr.Joaquim Marcellino da Silva
de % diligencias a 10,1 cada uma, e 2 carros
a 20,1 para conducção dos músicos e sacer-
dotes . . 

' 
, .:. ........ 72f|000

Pagou ss ao pregador o sr. monsenhor Pedro
Celestino do Alcântara . .«.-". ./-... . 100.000

Pagou-se ao rvd. sr. vigário da Penha, sendo
-despeza com cera (300, missa cantada 16S, „.

diaconn 100, suhdiacono 10,.a 3 moçosdo '
coro 15g, ao ceremonias do sr. bispo 10#,' 
provisão ÇíjOGO, fogos 60., pô de altar e
sochristüo'8., conducçío de paramentos,
etc, 00, lenha para-fogueiras, e velas para
luminárias lOgOOO . ..- 2HS060

Pagou-se -ao cobrador Francisco Fernandes
Pereira  16SO0O

Pagou-se publicações no «CorreioPaulistano> 140000

Somma a despe» .'. . . 51300(30
Receita .5130200

.'•'. 
' 

Saldo . ... . . . -0140
Os recibos acham-se em deposito nesta lypographia

por 8 dias pnra quem os quizer vir. 3—3
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PROVEDORLV
De ordem do meretissimo juiz provedor dr.

Segurado, faço publico que, na segunda-feira,
8 do corrente, ús H horas e ás portas da casa
da residência do mesmo juiz," hade ir á praça a
ultima casa pertencente ao espolio da finada
D. Anna Joaquina de' Meira Jorge, sita á rua
do Senador Feijó, ni 31, avaliada por 4.000$).

S. Paulo, 6 de Outubro de 1866.
O escrivão

F. L. de Abreu Medeiros

KIO DE JANEIRO
Rita Direita n. 85

AMARAL,BERNARÜES E C. conünuão a ter como sempre um completo sor-
timento de fazendas, e que vendem pelos mesmos preços, das casas importadoras;
pois qué 

"hoje 
quasi todas as fazendas recebem direclamente, tendo paru isso na

Europa pessoas competentes, e bem habilitadas para fazerem boas compras.

raffif^ jélJS"'

João Malhias Jonas, Francisco Jonas, João
Pedro Jonas, D. Anna Maria de Oliveira e D.
Gertrudes dç Oliveira agradecem a todas aspes
soas que se dignarão acompanhar os restos
morlaes de sua presada esposa," madrasta, fi-
lha e irmã, .Maria Joaquina de Oliveira Jonas.
E de novo convida a todos os parentes e ami-
gos e os da finada a assistirem a missa do 7. °
dia que pelo eterno descanço de sua alma terá
lugar na igreja dos Remédios no dia 8 do cor-
rente, ás 8 horas da manhã; pelo que desde jáse confessão eternamente gratos.

Bonels de palha de Ralia, á Benoiton, rica-
mènle enfeitados com correntes, e véos com-
pridos, ultimo gosto a 16*3. rs.

Toucados de tule de seda, com ricos enfeites,
o que ha de mais moderno, ultimo figurino, a
16_JOO'0. * ¦

Invisíveis dom crespo, imitando cabello, para
coque, prelos, castanhos e louros.

Rotondes de renda de seda a 20^. 000.
Grande sortimento de chi la s em cassa, de

diversos preços. . Palelols de seda para senho-
ras. Córles de vestidos de «assa de 15 a Benoi-
ton. Ditos de tarlatana com flores douradas e
prateadas (phantasia) a 20fi) rs., e muitos ou-
tros artigos que acabão de chegar á casa de .

Custodio Fernandes da Silva
19-RÜADAIMPERATRIZ-19 h-A

Os devedores á massa fallida de José Joa-
quim Soares, são rogados a quanto antes virem
satisfazer seus débitos, aos administradores da
mesma massa, na rua do Commercio n.1 ou á
rua dá Constituição n. 15, o se lhe pede isto
com instância afim dc evitar cncommodos.

S. Paulo 26 de Setembro de-1866.
Daniel Senra Cardoso.''

. . Joaquim Lopes Lebre.
*" ¦"-¦.:• 6—6

ESTRADA DE FERRO DE S. PAULO
O trem partirá de S. JPaulo para. Santos hoje

ás 8 horas da manhít e voltará para S. Paulo á
1 hora da tarde, se a mala e os passageiros do
Rio tiverem chegado. Se porém a, mala e os
passageiros não .tiverem chegado á estação
até as 2 horas e meia da tarde o trem não vol-
tara hoje, mas esperará a chegada do vapor.

Os bilhetes de ida e volta se o trem não vier
hoje, darão passagem amanhã.

>S. Paulo, 7 de Outubro de 1860.
E_isin-iii_siii^@iiis__i__

Mariano Antônio Pedroso de Siqueira, convida- a to-
das as pessoas de sua amizade para, no dia 8 do cor-
rente ás 8 horas damanliâ na egí-eja de Santa Ephlge-
nia, assistirem á missa do T dia, que niantla celebrar
pela alma de sua presada irmã Anna Panlina de S. lla-
nedlclo. Também convida a todas as pessoas da amiza-
de da finada, e o mesmo faz ás pessoas que residem na
Penha de França para fazerem a-çsmola de assistirem
ás mesmas horas'nessa egreja à missa que manda dizer
pela alma da mesma finada..

Na rua do Commercio h. 24, se diz
quem tem uma boa escrava para ven-
der, é boa cosiuheira, lavadeira e
engommadeira. - .—1

Âttenie

»i

filoicl PnulIsJaiio
31—Bua de S. BentOr-31

Mmc. Rosalie Boudrot participa ao respeita-
vel publico e aos srs. viajantes que encontra-
ráõ todos os commodos necessários o boas
iguarias_a qualquer hora do dia ou da noite. :

Recebe-se também pensionistas e meio pen-
sionistas. Também ba boas "estrebarias. 

Tudo
por preços muito limitados. * 2—\

O abaixo assignado declara a esta
praça que comprou o negocio de sec-
cos e molhados, sito á rua do Com-
mercio n. 9; quem iiver de recla-
mar sobre a.venda faça-o no praso
de tres dias da data deste.

S. Paulo, 5 de Outubro de 1866.
' Joaquim Antônio da Silva Bueno. ., .n Compra-se um bom terreno ate 5 alqueires

^; mais ou menos', próprio de cultura, com água
ESCRAVOS (dentro, no bairro da Luz, com frente para o

Precisa-se de alugar ou arrendar, decem até, largo ou para a rua Alegre. Quem tiver para
duzentos escravos, para serviços ruraes.' Para! vender dirija-se a esla typographia onde se
tratar com Antônio Augusto da Costa Aguiar,! dirá quem pretende.
rúa do Commercio n.19. 3—2 i S. Paulo, 1. ° de Outubro de 18G6. 3-2
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:feci*oplító
iilceraçílo do nterò e dores Mancas, a nevralgia, convulsões, erysipelas, enfermidades cnlaneas, borbulhas, nascida^, etc.

O evtracto composto de SalsapaiTÍIha,'confeccioiiado pelo Dr. Ayer, é uma corabinaçiio.dos melhores depiiralivos e alleranles conhecidos á medicina; é composto segundo as leis da
seiencia .SnS '•£ , l . •
^^^^^^^^^ e«icaz na cura dds moleslias que têm origem na esçrophula, na infecção venerou, no uso excessivo dô merc.no, ou em qualquer impureza
d0SaDgEmre 

todas as moléstias que afíligem o gênero'humano, não lia uma mais universal e terrível do que a esçrophula: por si não é tão deslructira, porém é a causa principal do muitas
enfermidades que n5o lhe são geralmente altribuidas. "

di*es(iv'os e u ermos. Portanto, nâo são somente aquelles que padecem das fôrmas ulcerosas e tuberculosas, da eserophu a, que neces itaorde rotecçao
lei[ em riria^sansue evisle o viras latente deste terrível flagello (è «Is vezes é hereditário , estão expostos também a soffrer das enfermidades que elle causa.

Offer cemos-To L p so i,m abrigo seguro e um;anlidolo eflicaz conlra esta moléstia e sua conseqüências; na-Salsaparrilha de Ayer, que 005a chreciainente sohre o sangue, pnr.fi
condo-. exí^ sido de e aSupcão e o veneno da moléstia: peneira todas as parles e todos os órgãos do corpo humano livrando-os dn sua acçao ..ciada e insp.rando-lhes novo v.gnr
E' um 

PalSté|òlS&M renovação do sangue, e dá ao corpo já enfraquecido pela doença/orça e£nerg a .renovadas como as da juventude. E'- também o melhor ant.-sjph.h.ico
Lúcido cura Eermanènlemente as peiores fôrmas de sypl.iles e as suas conseqüências. Pouca necessidade ha de informar o publico do inestimável valor de um "remédio que, como este,
livra o sanuue dessa corrupção e a.Tebatá a victima das garras de uma morte lenta e ignominiosa, poiém inevitável se o mal nao é logo combalido com energia. • _ „

S me endemos promulgar, nem queremos que.se infira- que.este remédio é infallivel para a cura de todos os padec.ment-is humanos; o quo dizemos e quea Salsaparrilha de Ayer6
a melhor preparação até hoje descoberta para estas eoutras moleslias análogas, que c uma combinação dos alleranles mais efflcazes conhecidos, e que temos consciência de offerecer ao publico.
o melhor resultado que é possivel produzir da intelligéncia e perícia medica"dosnossos tempos. _' .... ,/''!"'''"'*'''.

1 À- VENDA EMTODÁS AS DROGARIAS E BOTICAS DO IMPÉRIO • '

¦: " ' ' 
IMféÉf©

de gêneros aiericanas, francezes e inglezes
W. D. Pitlha poucos dias de volta do Rio de Janeiro, respeilosaraen-

te chama á attenção do respeitável publieo, á seguinte lista dè objectos e
aos preços anuexos: -X

_. Relógios de parede feitio octogono a 22.$), ditos para cima de mesa
a 18e#), íerros de engonimar a 3$, baldes 'de zinco a le#)500, 2$ e
2^500, batedeiras de ovos á machina a 2.$), 3$ e &i$, cadeiras com as-
sentos de panno para varanda ou jardim, de 3 a 5$, capachos de manilha
a 4-e 5í#>, machinas para café de 2até 10$), lanternas furta-fogo a 4-$>,
ditas, simples com vidro inteiro e grosso 3$). bolsas de viagem de 4-^500
a 7Í#>, espanadores de pesinas para piano 2«$5, cabides para toalhas 2$,
escovas finas para roupa 2$), canivetes, finos inglezes de 2,3e 4 folhas de 2
aü$), tiriteiros diversos de 1 a 101$), escanadeiras a granitá o par 3|$),
coadorés^para hervas de 6Ò0a 1<$J400, saca-rolhas de Ss$), Í&, e 500, ba-
tedeiras de chocolate 500 rs., bules de metal de 3($)50Ó a 6,$), vassouras
de clina 1$)500, 2$ e 2«$)5O0, bacias e jarros para lavàtorios enverniza-
dos, 6$),' ditos de ferro estanhado 4$), cabides para pregar na parede 500
rs., machinas electricas 25$), navalhas muito finas o1 estojp de duas 10$),
ditas finas cada uma 2$), de regulares 1$), cintas de seda fina encarnada
3^ e 4$),• passarinhos para costura a 1»$), álbuns para retratos*3$),
Astronomia Illustrada, nova obra. 5$), vidros de gomma para escriptorio
800 rs.,, brincos de crystal, ultima moda, 8$), água florida legitima o vidro
lf$)500, tônico oriental para o cabello o vidro 1,$)500, exlractos finíssimos
de Rimmel 3-$)5Ò0 ó vidroy frangipani"e patchouli finos lf$)500 o vidro,
pomade philocome de Rimmel 800rs. o vidroagua de Colônia dos Soverains
lt$)500o vidro, sabão windsor de Rimmel 800 rs. o píicote, vinagre para
toilelte, da sociedade hygieniq-ue a l.$)500 o vidro, óleo de baboza a 300

' e 600 rs., o vidro,' óleo hygienique para o cabello a 1«$) o vidro, sabonetes
de ceraempausde umalibra a800e 1$, sabonetes de Rimmel em paus de
libra a 1 $200, chocolate de Benini a 1$100, conservas americanas em vi-
dros de medida 3&500, moinhos para café, pimenta etc. 2$, machinas de
costura a 1G0$, lapisenas de prata com penna de ouro 3$500, pennas de
ouro a 1"#500, carros de.atterro 12$, envelopes a-800 rs. q cento, pós chine**
zes legítimos para os dentes a 800 rs., charutos superiores a 4$ o cento, e
além destes um avultadissimo numero de objectos, todos os quaes se vende

, pelqs preços os maiscommodospossiveis.
46 ItuaVircitn 46=l8aÍxos do Ifotcl de Itália.

Ârreinalações
De ordem do snr. dr. juiz de orphãos faço

! publico, que na audiência de 8 do corrente mez
(segunda-feira ao meio dia na cisa da policia)
será arrematada, a morada de casas térreas de
dois lanços, com sotão, sita & rua delraz da
Cadêa, pertencente aòs herdeiros do flnado
Francisco Antônio Rodrigues de Miranda, ava-
liada por t.2OO^0OOv

S. Paulo 5 de Setembro de 1866.
, O' escrivão' Januário Moreira. 3-3

A praça para arrômataçHo da morada de casas
sita á rua do Ypiranga, sob n. 19, pertencente
á herança do finado João' Háttenbalk, avaliada
por 3.üÓOe)500D; edo salão contíguo á mesma

CABRIAO
Este interessante jornal, publica se todos os

domingos, conleudo oilò paginas de composi-
ção, sendo quatro de (gravuras e quatro de' es-
criptos, no formato da Semana Illustrada.

Assigna-se (por obzequio á redacção) na lo-
ja do sr. Custodio Fernandes da Silva, rua da
Imperatriz n. 19, onde ha á venda 'números
avulsos. , .

Para a capital 5;g)000 por trimestre, '8$000
por semestre e 13®000 por anno*. Para a pro-vincia 6.ft000 por trimestre, 9$000 por semes-
tre e Ü^OOO por anno., T

Pagamento adiantado. Numero avulso 500 rs.

Tudo é barato
No Restauranl Provincial á rua da Esperança

casa avaliado por ÜOOO^OOO, ficou transferida jn. 56, e do Quartel n.31 se d«^ por 24-Jí)000rs.1! " ' " ¦'" ' ' mensaes, comida eümquaiio com mobília.
Aos snrs. viajantes cobrh-se l® rs. diários

por comida, 200 .rs. porcama ou 500 rs! porum quarto mohiliadb. A cocheira do estabo-
lecimento é publica e uma dás melhores desta
capital, nella se recebe animaes a trato a 800
rs. por dia, e se aluga al^ rs.,por hora, a
mesma também tem um carro que dá passagens
para Santos a 58*000 rs. por pessoa, e casa gra-tis aos passageiros naquella cidade.

Âcalião de chegar a Santos
pela barca Taubé

era direitura de Liverpool *

Umas iiaiinniíicíis maehl-
nas de vapor

da força de 4e 6 cavallos
próprias para descaroçar algodão, mover serrarias, moinhos,

engenhos de assucar etc. etc.
Pela mesma barca vierão igualmente

Machinas de descaroçar algodão
de 49 e 59 serras

Ás machinas de vapor e de descaroçar sâo de fabricação
ingleza e do melbor fabricante.
Dirijão-se ao largo da Sé n. 1

a casa de Garraux. de Lailhacar & C. 6—6

para a audiência de 8 do corrente mez (segundafeira ao meio dia na casa da policia).
Si Paulo", 5 de Outubro de 1866.

O e*scriv3o
Januário Moreira. 3—8

Vende-3e" em S. Jo3o de Capivary, quasi meia
légua distante d'aqnélla cidade, uma chácara
com as seguintes proporções.

Tem oitenta e'tantos alqueires de terras, to-
das, á excepção de 5 ou 6 alqueires, de supe-
jior qualidade, sendo grande parte de roxas
apuradas de pedras de ferro, com bastantes e
bonilps.capoeiró>s,"que já fornecem madeiras
para coiislr.ucção, com 20,000 pés de café dan-
do, tudo em terra roxa muito boa, livre de gea-iáa, com terrenos muito bons e apropriados á
cultura do algodào, e a todos os gêneros ali-
mentidos, á cannas de assucar etc, com mui-
to boas aguadas para serventia domestica,c um
rjbeirão para locar machinas, com 8 alqueires
de pasto çra>mmado, feichados e divididos.para
animaes vaceuni e cavallar, com casa de vivèn-
da e commodos para escravos habítaveis, com
um bom payol,com commodos para café, co-
mo uma segura e bem.açondicionada tulha,cai-
xãò, ventilador etc, com moinho para fubá,
machina para descaroçar algodão, perfeitamen-le collocada, pilões, para limpar café, tudo to-,
cado por agoa d'um tanque de facilima conser-vação portei- um escoadouro natural para água
dè uma várzea de cerca de quarenta braças;
com prensa paraeofardar algodão etc. Sendo
todas esiás machinas, á excepção do moinho,feitas no anno passado e no presente. A ha-biiação é muito saudável, e cria tudo o melhor
possivel, por isso que são muito boas as terrasde pasto, contendo uma parte de roxas.

No mesmo espigão do cafesal acham-se lerras da mesma superior qualidade, mas safadas,com algunsJnil j^és de café dando, e com ter-renos para 30 ou 40 mil pés unidos, e que seu
dono não põe duvida dispor. Vende-se com ousem 15 bons escravos.

Quem* pretender dirija-se n'esta cidade aorevm. vigário o sr. Fabiano José Moreira deCamargo, ou ao sr. Manoel Dias de Aguiar, ouao sr. Joaquim Fernandes de Padua Mello, queinfarmarão.guiando ao destino. Dá-se por com-
modo preço.Capivary IO de Setembro de 1866. 3—3

BIXAS DE HAMBURGO' GRANDES, chega-
das pelo «Pirahy», á casa do Braga, rua da
Imperatriz n.1 7'. 6—5

Domingo, 7 de Outubro de dSõô
Recita livre .

Segunda representação da comedia «mágica»
em 4 actos e 6 quadros:

Xítoatro
Aluga-se nas noites de assignatura o cama-

rote da 218 ordem n. 27, pelo preço de
8#>000, Pará informar nesta typographia.(8—6

Personagens
O conde Rogero
Rodolfo
Roberto
Capitão Frilz
Guilherme (camponez)..Nicolau
Marcos ,
O carcereiro
U Gênio protectOrBr-itus (soldado)
A fada Morgana
A fada Syrene
A fada preta
Rosabella
Rertha
Uma fada
Outra fada

- u

José Victorino,
Augusto lilho.
Mattos.
Petit.
João Eloy.-;-
Henrique. . 7,
Cabral. , ;
Montani.
Gonçalves.
Flóriano.
Sra. D. Velluti.

« Minelvina.
Sr. Vasques.
Sra. Bal bina.

« Maria Lima.
« Benodicta.

Philadelpha. -
Fadas, senhores, damas, soldados, diabos,

gigantes etc.
A scena passa-se rias margens do Rlteno, e o

ullimo acto nos jardins dos encantos, onde se
verá o templo do Gênio, ornado de ouro, sa-
phiras e rubins, e illuminqdo por fogos cambi-
antes, e guardado por gigantes.A peça sobe á scena com lodo esmero sendo
ornada de muilas TRAMÓIAS, e de bella mu-"sica, composição do snr, Antônio Carlos Mar-
tins. - - ¦- ¦•

Preços=os da casa. : A's 8 horas.

-*

Typ.fmp areia!,


