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S. Paulo, 25 de Agosto.

A rcsponsiíbillilailisila guerra

A' propósito da luta nboito ociualmohlo no Europa,

luta cujas conseqüências desnslrozas alToctam o orbe

civilizado inteiro, ajusta preocupação de todos resume-

se nesla interrogação—quem vencerá?

Ha porém unia outra questão não menos importante-

unem 6 o responsável pelo assombroso desastre 1

Quando a cegueira tio cnlluisins.no do primeiro mo-

monto arrefecer, quando o patriotismo dos próprios

povos mais do pe. to interessados na luta prestar ouvi-

dos ã voz eloqüente dos martyrios que llua estão rosor-

vados, e estesdistii.gi.irem,u.n pouco tarde, os seus.nle-

resses e a sua honra desinteresses o caprichos daquelles

de (piem são, sem o saber.ineros jogtietes.ontão surgira

severa e altiva aquella questão na consciência de iodos.

Como juizes, não mais como curiosos, hao de indagar

então os povos-a quem cabe a responsabilidade da

guerra. E o seu juizo serã uma sentença de condem-

nação sem oppello lavrada uo livro da Historia.

No sentido dessa indagação, quo em breve será a

questão magna, está escripto o seguinte trecho da cor-

respondendo de Londres para o Jornal do Commercio .

digno de nota por que onnuncia o juizo que desde ja se

vae consolidando na Inglaterra, juizo que é um desastre

não para a França, não para a democracia, mas para as

ambições do aulbocrala das Tulherias.

Eis o trecho a que alludimos :

Londres, 10 de Julho de 1870

Uma das mais injuslincaveis.iiidcsculpaveis e por tanto

reproviidas guerras de que fallará a historia, acaba d

K ia Europa, e em breu, encherá de desolaç...

I o , iras da França e da Allemanha no llheno agi-

ara a Allemanha do Sul, paralysará o commercio do

mundo porá em jogo, cm deplorável o S»nginn
actividade as novas invenções e machinas de destruição

í,ana demorará o progressivo despnvolv.men o d

In . dade, despertará as ...ás paixões e a r va idade

das rdas latinas e teutonica e sujeitara, o mundo as de-

sastrosas conseqüências de sua ainmosidado.
Para nós na Inglaterra, a responsabilidade do tudo is

„. r ,1 . s, ro a Franca. Delia dc se tonta fazer a Prus-

S. ns on av , c olb-rla da corda bespanliola ao pr.n-
i)C ,e olleru ; náo se pude láo pouco provar que o

d Psiapernittindo individualmente que o ,.r -

«ce tusso' a oirerla, tivesse sido a isso levado .

oremeditada hostilidade á França ou pelo desejo d lu-

11-; não podemos lambem acreditar que un Uo-
.,«n Ir sentado uo throno de llespanha, pçtturl a

o equilíbrio europío,u.as,adimttu,i..|u:'• «od -

lasse! as susceptibilidades da França, deviam ella» c(s»ai

desde que a candidatura foi retirada. -
Vimos, entretanto, que a França orrogatamen n

sistio junto do rei da Prússia, exigindo que ollo e lum -

basse, e á Allemanha, pron.eltm.do em face i -

ias francezas, que nunca, quaesquer que fossem as

circumsUnciás, consentiria ou pormittiria aquella can-
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didatura, e desla orle pedindo humildemente desculpa
por uma negociação em que nem o rei nem a nação ti-
nhiini tomado parte. Vimos com espanto o embaixador
francez querendo, uos jardins piibliçosde Ems, arrancar
au rui tal promessa o tào vergonhosa desculpa. Arecu-
sa do rei em subinoltor-sc a tanta humilhação foi con-
siderada, pela França impaciento, irnscivol u já pronara-
da, co um insulto, e eután disse-se ás câmaras Iran-
cozas que o imperador não podia recusar o combato aque
fura desafiado pelo rei da Prussia.

Em presença destes faetos, nós, ua Inglaterra, nau

podemos deixar de reconhecer quó houve mfifé para com
a.Prussia, monstruosas pruteuções e frivolos pretextos
da parle da Franca; cisto não obstante será Prússia
impopular na Inglaterra e a França popularissima.

Esta popularidade, porém, desappareceu agora; os
seulil ilos amigáveis, que a Inglaterra nestes ullimos
annos tem mostrado nutrir para eom a 1) rança, eminu-
decoram ; a confiança quedepusitavainos no imperador;
as esperanças je que adoplára elle melhor systema r
lirinemenle o executaria ; a crença de que so aditivo
s.ilUíoito com a posição que a França adquiriu em sou
reinado, e que, sob o regimen parlamentar, nau sedei-
x.iria elle arrastar por novas illusócs ; tudo isto acabou,
desvaneceu-se. E, posto que estejamos resolvidos n-OD-
servar nn decurso desla guerra a mais severa neulralula-
de ea cumprir os nossos dnveres de neutros, unanimo-

io condemniimos a França como perturbadora da
Irnnunilliiiatlt! publica, nem temos mais interesso em que
continue a reinarem Franca a dyinnastia de Napoletiüj
como tinhainos ha apenas um mez, como o iiipni;
festámos approvando que se continuasse a lochnrns

portas da França aos príncipes da família de Ur-
leaus.

Náo é porque as nossa; forlunas tenham solfrido COI1-
sideravol depreciação ; porque a ruína já bata aporta de
muitos de nossos compatriotas; porque o nosso conimer-
cio llillhll d'' solfrer eom esta guerra ; porque tlingUOlll

possa prover qual será seu final resultado ; porquo amea-
, 

'•,. 
ella assumir grandes proporções; porque possa talvez

iiis,,ii-,ir a oulros listados aspirações ambiciosas e dose-
ios de tomar parte na luta, quer a favor d.-um lado,

quer de outro; porque lliialnientedesse conllicto inipre-
visto resulte talvez a «ubversào gorai das sociedades eu-
ropéas, nào é por tudo isto que os sentimentos da Ingla-
torra para com a Franca assim mudaram. Kslas eonsulo-
rações exercerão, é eerto.a natural iillluoncia, mas acima

dellas piorolece a couvicção de que esta guerra estava
desde longo tempo planejada; que não foi imposta por
motivo justo nem tem lim honesto edigno ; que é nulo-
cento, immoi-al e cruel; quo fui precipitadamente em-

preliendida alim de evitarem-se as conseqüências do

governo parlamentar; que em seu proveito foram CJCCi-

tildas ns paixões eus sentimentos maus em França,
quando era dever estriclo do governo contôl-osepunil-os.
|V por tudo isto que a França está desde ja condemnada

ptila opinião publica na Inglaterra, quo a guerra u por
nós considerada como injustificável, que o imperador
Napoleão nào merece nem conta com o menor apoio
moral de nossa parte,quo desejamos sua derrota e pouco
-ms imporia qual seja no futuro o seu destino.

Se o imperialismo, a civilisaçào, a sabedoria dos esta-
distas oo amor da humanidade dáotnus_ resultados.em
França, nenhum interesse nos pôde inspirar este paiz.
Soéusta a alia política da Europa continental, nierece
,-ihi as nossas maldições, uào as nossas bênçãos, bo a

Franca ceiitralisnda nào póle snpportar a unidade itnlia-
no nem tolerara Allemanha confederada, nem ; que
n ílespanha escolha um principo para seu soberano so-

não na casa du lloiiibon, a França, em nossa opinião
assume posição tal e estabelece laes princípios que nao

podem obter de nossa parte senão reprovação o censil-
ra. Adoplámos como syst a nosso o principio de uào
intervenção uo desenvolvimento de outros Estados, e
eom o auxilio de Deus 

'-continuáramos adstricto a elle,
mas proinptos sempre para repellir qualquer ataque ou
insulto que nos fór leito.

Uma guerra injusta começou pela mais frivola de to-
das as (rivolas explicações dadas ás câmaras francezas,
sem que fossem apresentados á nação os documentos o
correspondências indispensáveis para se poder formar
uma opinião qualquer, sonidefiuir-so qual o lim da
guerra, som que houvesse-,liscussào parlamentar, e sim-
plosme.nto polo governo quo aproveitou-sé das paixões
da plebe e da violência da linguagem empregada pela
imprensa. A única desculpa que se poderia apresentar

 que a França obrigou o imperador a declarar aseria
guerra." Mas su as paixões (Io uma nação podem arras-
lal-a a actos de loucura, é dever de quem a governa, em
taes oeeasiões, conter estas paixões e não exacer-

l-as.
De que servem, porém, estas considerações agora ? A

guerra ostá declarada, eslá começada e na maior escala
será unia lula medonha, e a única esperança que uos
resta é que uào será unia guerra geral
¦BB

Jury—Presidente o sr. dr. Xavier de Brito—Pro-
motor sr. dr. Arlhur Guimarães—Escrivão sr. Silva
Sob vai:

Compareceram oiite-hontcm 43 srs. jurados, e, aberta
a sessão, foram apresentados pelosr. dr. juiz municipal;
mais dous processos em que sáo A. a justiça, e UU. Ile-
nedii-to, escravo de José Augusto de Paula Santos, pro-
nunciado no art. 257', e João Felieiano de Moraes
'aliaiieadn) no art. 207

Entrou em julgamento o 1 ° desses processos, defen-
dendo o réo o sr. Carlos Galváo.

A defeza recusou 7 jurados e a aceusaçáo 6.
Encerrados os debates ao meio dia, e recolhido orou-

solho a sala secreta, dali voltou meia hor* depois tra-
zeudo a absolvição do réu por 10 volos.

Compareceram hontem 30 srs. jurados.
Abriu-se a sessào, sendo multados em 208 os PL'fal'

taram sem rausalcgilinia.
Foi siiliinottidii a julgamento o processo ex-o(ficio nm

que é réo Ma de José Domingues, aceusado dc oilen-
sas physicas na prela Anua.

Encarregou-se da defeza o sr. Cada vai, acadêmico do
1 ° anuo.

Coiicluiram-seos debatas ao meio dia.
Um quarto de hora depois foi o réo absolvido por 8

volos.

Logo no primeiro paragraplio do tal arligo-lialelío vem
a seguinte disposição :

. !? Io Os libertos em virtude desta disposição (o art.
7") ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de
suus mães, que exercerão sobre idleso direilo de pairo-
nos, e terão a obrigação de creal-os e trotol-os propor-
eionando-llies sempre quo fòr possivel a inslrucção ele-
inenlar..

Ainda sào no mesmo sentido dignos de nota mais os
seguintes paragraphos du tal famoso art. !•:

< § 2o Terão os proprietários a opção ou de recebe-
rem du listado quando o lilho das escravas chegarem á
edade de 8 annos, um titulo de renda do valor de iJOtljJ
e juros de ü °/0 ao anuo, que se considerará exliucto uo
lim de lil) annos, ou de util:sarem-se dos serviços dos me-
nores ateu alude dr. 21 annos completos, como indem-
nisac.áo do ônus da criação.

§ íi" Na primeiro hypollusc do paragraplio anleee-
dente os libertos continuarão a ser criados u tratados por
>eus patronos até a edade de 15 onnos, preslundo-lhes os
scriiiçoscompatíveis com essa edade.

§ í' Dos i5 ainius alé os 21 permanecerão ns liber-
tos e». poder dos seus patronos, que lhes pagarão uma
retribuição módica polo seu trabalho, o qual será lixado
em regulamento do governo.»

A' vista du exposto vé-se, que o collega é que lica in-
curso no que os meninos de escola chamam <quináu do-
brado >.

E se o collega ainda não está satisfeito, remettemol-o
para o que escreveu o sr. Rodrigo Silva (respeitável col-
lega do collega) no seu voto em separado.

Ahi vem mitos pontos largamente desenvolvidas
e fundamentadas as iiicsinissimas considerações quo li-
zemus.

Emquanto ao mais. nào parece haver motivos para
grandes sustos do terremoto com quo o projecto ameaça
o mundo brazileiro. O projecto é projeclu-cartaz como
os outros, dizem, e assim o quer o ministério; e a cousa
náo passa seguramente de Irovoada de bastidores.

Pelo PADRE * * ¥•

lícsnjiroiiriiiyãii—Por acto da presidência, do
22, foi declarada de utilidade provincial a desapro-
priação de parle dos terrenos pertencentes ao recolhi-
mento da Luz, sitos em frente á casa dc correcçao,
para a construcçào da nova cadèa, ultimamente de-
cretada pela assembléa provincial.

O terreno desapropriado conta 270 palmos de frente
e 470 de fundo.

O (juinuoilp «Diário»—Esto collega zangou-
sc porque chamámos projcclo-bàlella ao que foi apresen-
tado á câmara sobre o elemento servil, e porque disse-
mos que a liberdade do ventre alli proclamada não é li-
bordadç do ventre, porém uma simples questão de lar-
ruma, simples mudança do nome aos bois.

Para prova cita-nos o collega este trecho do art. 7*
do projeclo :

. Arl. 7" Os filhos das escravas nascidos depois da

publicação desta lei serão considerados livres »
Quid'inde? Pronunciamos o nosso juizo ein visla desse

artigo, mas combinando essa pi.rase bombástica com os
paragraphos do mesmo artigo, que u collega esqueceo
de publicar;

tíicsmro provincial—O saldo cm caixa atá
o dia 20 do corrente era o seguinte :

Em moeda 551:0038127
Em lettras a receber. . . 3:3028040

Depósitos, em letlras.
551:8058167
23:2108000

518:081 «167

4* Parto
DEMANDA COiNTLU OS JESUÍTAS

(Continuado do n. 4,230)
XI

Pccllininaii-es uteiis ninsis» rtciuaiMla

Certo dia apreseiítou-se á porta da casa dns jesuitas
um lacaio, com rica e vistosa libre, e perguntou, p. I.

padre lionifacio. O lacaio era portador da seguinti

carta: , ,
« Meu reverendo padre. .

« Em provoito de uma obra, pela qual mo interesso,

necessito saber o nome do advogado que deve defendo

a sua santa Companhia. Queira, pois, mandar-mo polo

^íteculpe-me, reverendo padre, perturbar-lhe a sua

piedosa solidão. Peça a Deus por unia pobre a ma sen -

pre victima de tibieza e que tào pouco progride na pi i-
feição. ., , ,- „

<i lleceba os prolestos da minha respeitosa dedica-

Ção. , , , , ,,« Condessa de . »
O lacaio levou, juntamente cum mil cumprimentos

dos reverendos padres, o seguinte nome escripto u uma
tira de papel:

« Sr. Delpas, advogado, rua do Muzeu. .
A condessa de..., com o seu instituto feminino,

compi-eheiidèra toda a conveniência de não abandonar
Madelette ás surprezas do interrogatório durante u segui-
monto do procosso, e de lhe traçar, com segurança, o

papel que devia desempenhar. Tinha conseguido já per-
suadir a pyrenrana de quo a sua indisposição contra
Tournichon lhe deivairára o juízo o,que, não podendo
ser duvidosas as intenções- de muda-me de la Uaviore,
era do seu dever r.-traclar tudo o quo um momento de pai-
xào lhe fizera dizer. Convém notar aqui que a fida ga,
«acas aos equívocos e ás subldezas jPs.uiUcas.ilJudindp a

lilha do povo, illudia-se a si mesma, e nem por sombras

julgava inllingir o preceito: «Nao levanlaras falsos

^Julgou 
(juê seria útil pôr Madelette em relação com o

naao«joaaatwggr«iMMM

Policia—Acha-se com a vara da siibdelegacia da
freguezia de Santa Iphigenia o 2.' supplente dr. Fran-
cisco dc Paula llabello e Silva.

itlautimissòcs ca» Igiiiipe — Em uma cor-
réspondencia daquella cidade, para o Diavio, referc-so
o soguiiitc :

A sr.3 d. Anna Maria das Neves, residente no ter-
mo de Jacupyraugn, concedera plena liberdade, com
a condição do permanecerem em sua comnoiihia', a
suas escravas, Rita, de 22 annos de idade, Benedicta,
de 12, Maria, de 7, e Luiza, de 4 annos.

.advogado dos jesuitas, confiando plenamente na ha-
bilidade do homem para acabar de predisporá pobre
velha.

Entrando, pois, com Madelette, para a sua ('arrua-

gem, dirigiu-se á morada que lhe tinham indicado.
Mestre DulpoS ora o advogado menos conhecido 0 me-

nos eloqüente de todo o íòro do T.; mas era o mais
ardiloso e o que tinha mais solida clienlella. Destinan-
do-se á advocacia, i-ompreliendèra que necessitava de

protecçâo poderosa para poder abrir caminho por entro
um grupo de homens distinetos, que linhain por si, uns,
o brilhantismo de uni nome já celebre, outros um lalen-
lo excepcional que conduz- sempre ao suecesso. Mestre
Delpas, espirito désabusado, que juntava á flexibilidade
do macaco a linura da rapoza, lançára-so nus braços dos

jesuitas, logo uo começo da sua carreira, e antes ato de

pleitear a sua primeira causa. Ao mesmo tempo, e como
cornliario, linha entrado para a sociedade de S. \ ieente
do Paulo, sociedade poderosa em 

'1. e que dispunha de
iminensos recursos. ,

Km Iodas ascircumstaneias, dera sempre aos jesuítas,
do <iu.mii era discípulo, as mais irrecusáveis provas dO ll-
limilada dedicação. U inaiicobo era um santinho. Foro
,,„ collegio « cavalheiro de Mana. » Estes bons prece-
dentos tiiiliaiu-no feito accuitar entre os modelos que
élles apregoam calorosamente :—Vejam ojovcn Delpas,
como idle tem persovurado no bom eaminliu I

Tres uu quatro annos depois de haver entrado no foro,
tmliam-lhe os ji'suilas proporcionado um bom caso-
""(')' 

padre provincial tinha ido procurar a superiora do

convento do Sagrado Coração, onde sao educadas todas
ins (Ilhas du3 grandes casas do paiz. .

-Pi-esnílissiiná madre, previno-a um tanlo antecipa-
daniente. Ivs o que preciso: uma joven herdeira, quo
seia sinceramente piedosa e o mais rica possível; so tor

pussivel, que perleiiça a familia inl uente. Pelo quo toca

á belleza, nào seremos exigentes. Dai-lhe-hemos a pe-
rola da n ocidado de T., um santo, o advogado Delpas,

um dos nossos amigos dedicados, um homem honrado

com o qual, tanto eu como a reverenda madre, podere-
111A 

onromnienda (ieára feita. Mestre Delpas seria in-

failivblii. -•' bem servido; Passados dez mezes despo-
sava mademoisclle Lennor Uertal, lilha uiiieii do um

anliáò presidente do tribunal imperial, crealura assa/.
ruia, tuas iminensamenle rica, e que se tornou em pouco
tempo, a mulher mais perigosa e intrigante de 1. I'.ste
afo-luiiado par fora formado pelosj-suitas. Fora.ura dns

reverendos padres quem abençoara tào santa união, u,

graças á pronunciada protecçâo da casa dos jesuítas,
graças á influencia do presidente, que só pensava em
acabar como bom ehrislau uma vida toda passada em

prazeres, graças á actividade a que se entregou a joven
iimilumc (Delpas, foi o advogado impollido avante,
aeliando-se em breve encarregado de negócios conside-
rareis.

A fallar a verdade, os seus pleitos eram pesados, de-
lostavcl a dicção, difuso o eslylq.; mas ciiitirul/iauci ha-
hilmeiile uma causa, punha os juizes om lormciltós,
apresentava-se como advogado, cuja consciência de ca-
lliolico pratico, por coisa alguma deste mundo lhe pur-
mitlia defender uma causa, da qual nào eoiih >cesse

profundamente a justiça, e, eniflin, dispunha tudo tào
bem, que ua presença do um comediante do primeiraor-
dem, como elle era,' sentiam-se. embaraçados os juizes
honestos e acabavam, quasi sempre por Ilio fazerem ga-
uliar as causas. Raras iei.es se apresentava om aiidioncia
de jury onde os honrados jurados nào se rondem senão
aos grandes rasgos de eloqüência cieeroneaiia. Em taes

pleilus achar-se-hia inevilavelmenlo malogrado; mas
nas causas eiveis era em extremo forte.

Madeii-tte do carruagem, no lado da elegante condessa
de * ' *, sontia-su desorientada por se vôr rodeada de
tanlas honras. A condessa, dopois de a deixar uo gabi-
nele do advogado, retirou-se para o seu palácio, linha
desempenhado o seu papel. O a Ivogado nào desempn-
nlioii o seu menos bem ; e Madelette sahiu do gabinete
profundamente convencida de que dbodeccri.1 á cons-
ciência, retraiitando quanto tinha dilo a Verdelon.

Os jesuitas, aus quaes o vigário gorai, Gaguel, estava
vendido, recorreram a elle para actuar uu cura de la
Clavière. Mas esta pressão nào teve o resultado que os

padres esperavam : Caguei lieou mal. O digno cura ti-
nha-se ja adiantado demasiadamente. Declarara que ti-
nha unia consciência, e que no caso em que.Madelolte
chegasse a enfraquecer ou a perdor a memória, achar-
se-hia idle presente para reproduzir quasi textualmente
o seu depoimento.

Segundo us volhos costumes de que a província não
se libertou ainda, é permiltido ás parles solicitar os jui-
zes. Toiirnieliun, único que figurou ostensivamente em
todo esto negocio, nao (aliou an uso ; e os jesuitas, sem
que se eoiiiproiiietlessein, souberam usar da sua iulliieii-
ma nas penitentes para as largarem após os juizes, que
deviam pronunciar a sentença.

Nao toi desperdiçado o menor recurso nin negoiio táo
capital UKloile tanguedocienne, (olha inspirada pelo
Mappe Monde Colholim e subvencionada pelos jesuitas
e pelo partido clefical, para sustentar, no Meio-dia, os

interesses do papado temporal, excitar o zelo dos subs-
eriptores para o Dinheiro dc S. Pedro, que então se
organisava ; folha em que, todas as manhãs, se liam
algumas boas injurias á iisupposta civilisaçào moderna»,
predispòi! a opinião publica a vôr naquella demanda
simplesmente uma miserável pendência do liberalismo,
uma armadilha preparada pela revolução pnra insultar
uma urdem veneravel, que se distingui,, pela sua dedica-
ção a toda a prova, para cum u soberano pontífice; lnsi-
finava a piedosa folha, com admirável perfídia, que a
revolução tinha angariado para cúmplice em tào lamen-
lavei processo, uni desgraçado padre, cuja intelligencia
se achava, talvez, um tanto perturbada, e que era triste-
mente conhecido em T. por unia publicação excêntrica
o por imprudências de linguagem, que a autoridade re-
ligiosn, eom a sua indulgência habitual, e em attençào
à pouca edade do culpado, não quizera punir com o ri-
jjnr que mereciam.

Desde o processo de Leotado, nenhum outro linha
hecupadn a opinião publica, no Meio-dia, como o dos
herdeiros de la Clavière contra Toiirnichon e os jesuitas.
Foi uma pendência que eiithusiasiiioii tudos os cérebros,
como náo podia deixar do serii'uui paiz em que os cx-
eellentes padres lôem láo numerosos pailidanos e ar-
dentes anlagonistas.

Oito dias antes da audiência em que devia ser julgada
a causa, nào se conversava já em todas as reuniões sobro
outro assumpto! O povo, a burguezüi liberal, os irieni-
bros do professorodo, o foro e os artistas eram a favor
de Julio. A própria magistratura, por sua natureza tào
prudente e impenetrável, nào òêcullav,i as suas synipa-
Ihias pelos dois orphãos, A nobreza, os conventos, as
beatas das freguozias, u alio clero, os ambiciosos, e os
(au.iticos pertencentes ao clero secundário, eram pelos
jesuitas.

Tinha Julio exlrema repugnância em comparecer anlo
n tribunal civil, mas muito maior ainda em vôr figurar
nelle a sua querida Luiza. Convencionaram com Ver-
delou que regressariam a Saint-Aventin, por isso quo
nem um nom outro podia dar esclarecimentos ile alguma
imporlar.cia, sobre o facto principal da captação.

Verdelon não faltara a mandar citar o cura de la Cia-
viòre,, testemunha essencial, no easo de Madelette so
recusar a explicar se cathegorieamenle contra osjesui-
tas. Tomara também a procurar Madelette, a qual lho
prometlôra que diria toda a verdade.



CORREIO PAULISTANO

, , Uberdade na ,«. padres educados na escola jesuiliea do ódio e des

Esta mesma senhora ha tampos deu liberdade, »a ^ 
j,, toJns as i,,ls humanas.

pia baptismal, a nina oulra escrava. , . 
Aoeitae nossas saudações IraU.rnaOb.

Também foram libertados, por módicos preços, peiu Porordum da Lnja
sr.TJolò Mando e « sr.- d. f na Maria da Irindado, Q 

^o-Lcjco 
le

dous escravos mocos e robustos, nos dias l. o u 
g(j Q3 noBáOS TorqUemadu$ pudessem

corrente.

Norte da provii.eia-Tcn.os folhas de 1'inda-
n.onliai.gaba, Guarutingüotá e Arêus, ale li.

G^Shode Manoel í«>oütototol«.d»pwusobre o mesmo unia garrucha, e a 
^a 

hora 6 Pr
que a vielimaji.se ache na eternidade. Sasonadü iruu

da educação I i c i „:¦, „ «spcuinte.
k Manumissão-Rcmettem-nos de S. Llluof°"'1 ,\'

que n^apressamos a dar conhecimento aos nossos lei-

Ti). Faustiua Maria de Gouveia, $j^^Z
11 de Junho do corrente anno, eom te tu eu 

g. JO 
qual

como se tossem nascidos de ventre livre, bom e on oioua

eq ab uer producção que tenham de nojo enjunto,
inslituTiido-üi por seus herdeiros, do que restar de seus

bens aos ditos seus escravos acima ...encenado». »

u..n..<..>ii«i—I i^-se no Snrocabano de 21:

emumrancho^icto^

„ toSnio,.eridonabocca,etandoa «F*<^
regada a garrucha de dous can , de c^a ign

so si houve suicídio, ou desastre. U sr. ue.u0«« ,
deu a corpo de delido. »

ass^fJ
l>cla minha parte quero dizer porque.mo m

com a maioria da câmara; ermo que» ukmJn 1
So oluum dia houve em que podesse di/.er se que.
tarta nos contemplava,* este 

=^Declarada a guerra, herde p estar o t eu

"'S^aÍirrcLtemplava.iSão,^^

^«-SZiSvSSSi^SE,
^'^.SoaMrrSansvossosmur.nurios.d.go-vo,
que sois hoje o que oreis em 18l)b. _ _H 

Meus senhores a pr mma ex 8*>"si;g(,irejs fali-
(rumores iilróndoipf ;o dn « -^ "^um 

dever
farine: lenho a conscienc a de que uu«^ 

wé-ntM.
aifflúU: esse dever é re ns»£» P««! „^1.1 «dtreifa.;
Ninguém será capaz de ne abalar. tj.

1'arece-me que se entre 
^?f^ulado.H Não

vesse duvidas, esse mesmo deveria ser escu
•sou eu só. ,.

ír^c^e^^ões tivessem sido livres, já

^ sfS'-Por ^u ser s,i não se segue que não

tenhaes obrigação de Mcut.ar-mc das vossas

SÍSS ^SSW de snscoptilnlidodecque;

Sociedade Prtatf=^.»^m-:
ela-De parte desla impo. tanta associnçuo
cam-iíos . „...onip d reuuião de

Tove lugar domingo 21 d' corionle ** .,

assembléa geral dest. 1 some).Mb aü Q
,,iroctoriaquutmn do uneco a . 

Xingo anterior
a 1611, o que nao pude ter iu„,r. "V , la°a,, yotos, e
vislo uiu. te. sido ubtl.la .'. n. lui.. « " « . 

s'ua
náo aecederem os membros da aclua. oirut.
reeleição. anuracáo deo em re-

Corrido o escrutínio e feita a aPm'".,„ ,i„nciUai;
suliado serem outra vez reeleitos os mesmos daactuai,

" 
líêsídeute-José Alves de Sá llocha.^
Vlc^preaidchlo^ranni.Coiçulvtt^U»w.
1 o kocretario-CasimiroAlvezborreira.
\-o ri.lo-Pelix de Abreu Pereira Coul.nho.
Thesoiireiro-Jus6Alves da S.lya Porto. .
iVènnllcenta-Joaquim osó Peixe S n.l.m.
1'roceira.lor—Anlunio .Maneei .llo^'tue;;„rlllinio „or
m se -tendo podido conseguir novo . ut. » 'r

persistirem os srS,socios ua ruelmça J5^
reiteradas instâncias dos ree to , na h. ra»>
mosaannuir, ficando na adiin i s r. o >.a livos

,,or mais um anno, menos osr. P««Mrau0 '' ™ 
issü

poderosos inhibiram-no de acce lar, and o por
Lub-iii.ii.lo pelo sr. Joaquim oséd S. ha 

£u 
va«

Para o conselho que lem de sen r iio n o _n
foram eleitos no domingo passado os senhores.

Míkuí'1 da Silva Limo.
Marlinho Antônio Borges [Nogueira.

1 Antônio Rodrigues Pereira.
Bernardino .Monteiro de Abreu.
José Joaquim da Cruz.
Bernardo Martins Me.ra.
Antônio José de Oliveira Monteiro.
Joaquim Quaresma tia Silva.
Antônio da Silva Heis.
Antônio Vill.da Vieira.
Manoel Corroa Guedes.
Ignacio Ferreira.
Joaquim José dn Silva Ne.va.
Victor Augusto Monteiro Salgado
Luiz Gonçalves Torres Pitada.
Em lugar'do sr. Neiva que passou

servirá o primeiro supplente sr. Josfi
Sü 

A proposta da commissão de ronlau wb* « onUjto

c remissões, licou adiada e.n razão de já ser tarde qua,
do se ultimou a eleição da direciona. •

a quantia de 2:000*000, rolada para aquelle eslabe-

1W'T:ln,es,uo-l.leni, á câmara municipal de Mogy

Antônio Cândido de Almoid S va, uu ro 
^_

assu.iiindu o exercício uu dia J, poi uaytr
do re.-to da licença.

OFF1CIOS DKSPACHADÜS
DIA 22 DE ACOSTO

At^rj^ssíiSS^i»-
uo thesouro provincia para iflfurmar. .

^.^rrílSrxtísrVoviueia.
para informar.

„,^-,•^^».-^.i.:-'M'•-»»í-''»'-•',a-'•3,''*",'''™,J™,

REPARTIÇÃO »DA PQlilClA

...A

CAPITAL
lõ ni: acosto iik 1.S10

para procurador,
Moreira da Pou

X pura formula, derramar torrou-
ides por essa questà
tes de sangue'/ PnCnnn«íabilidade do seu voto.

Cada qual deve tomar *.™W^™L como sou,
Pela ......ha parte, zeloso "a. n.ul momar»,

nunca tomarei a rosponsabili ade ae. ¦AetvuíjM

Peço, em face di) paiz, que nos mostrem os 
j.

em conseqüências dos quaes se tez esta

"Sdero esta guerra, «.JjgS1

iSrS.n^dlgVnet^avelinet.taescolhi-

"Tsíôu 
certo que hade haver dias em que laslimareis a

vossa precipitação. {Tumullo)
. . .- (...)¦ i

Estatística da po»ulaVào-Lê-se 
no Cm

Tiííot estatística omcial que tomos presente,

1869, era a seguinte habitantas, sendo 5,100

culinoe.-6,300 do tominmo; Umua.taa 4,ü*i,
•2,180 do sexo masculino e 2,40 elo ..mm.i .
..'.im c„n(iu i(54( do sexo masculino e 1,111-»' ¦

n£' Toai as cinco freguezias de qu».»»»^
bairro -18,25-7, sendo 22,010 do sexo masculino e 2....*

do feminino. Nimláu 7,304, sendo 3,õl'.l
Bairro occidcnlaí — ts. mco.uu .'i'^' . n.i-.o

do se masculino e 3,791 top"f«tâ&^£\
•en.lit -1847 do sexo uiaseuliuo e -1,1)0.) do íunim" .
sendo -i,m / uo s masculino e I,8oá
Ledofeita 13.&JA, senuo ¦),"" Dg3 

mas.
do feminino; Miragaya5,7ã7,se do a¦•*» lo
eulino e 2,704 do tcniin.no; lh«M ^ellb

^StSsendo l,ó23.«lc^»»^iS

;sSs„Sí:-:^!»£»í».- •
^íafíostlítirros 04,011,sendo 14,081 do sexo

masculino e 49 030 do sexo feminino

de quem Mr interessado
referida pelo Leoanl ta-

Solfrerei tudo, insultai-me Mas, esta é a minha çèrio, poi

-O 3IiiSslrtS-Por amor
ahi 

"damos a seguinte nova
'"^gundo 

certo rumor que ha W>^SS
povo judaico, o Messias ^^^S&i&o lartiará apparecer e.n Je u le Ju ni

d0 dilTerentes partes, Prl1' '.s '"' 
a a cidade

Allenianha começam a encaminhar se para
Stuitas 

commissões so.tem já=0*^0 ju-rçlí»
t.eÍrauji,ren,etl,tnl.u,ren,i;os 

s ,**$**£
faMr aquella pm osa en ni ação, 

^^
isso necessários. Km L Oo 1 s.
mento na colo.ua israelita. O mc.
to,., ultimamente talo varias e con^'""" 

n eircumcisôo.
mentos próprios para os sam(1 o P««" » c , a. u|u
Acaso chegará, eiiilim, o aiiu-uu,.u. 

11, . ¦ mil n enseio da reparação, li
convicção : vos escolhe s 11.il o e'r t „.„; cum.

jrem^rsr^^gniiudíoldèvires^mpo.osaos

pachos ; a câmara fará o que quizer-

Fuzilamento dc maçous-Transcrevemos
do Jlappel:

• ' 
?¦ n memb os de uma loja maçonica fora... presos,

W-ÃSS?^'ScnmeíSnados e honrados por' Qu: íri„i« dislin.'uiain-se todos elles por seu
sous compatriotas , gWfg»'* Rl,ulliam-se pacifica-espirito beiiisvüjü e hiiinauiu no em
mente como todos o maç n uo jas

ha pouco
vinda.

que
se p

s,Bdndòn Historia do ^li-Cliristqy^
blicou, faltam quinze annos para a sua

|W_a.w*«.irrrrnM]"S*U'BMM.BU>^"parte 
official

EXTRACTO DO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
DU 22 DE ACOSTO

Ao administrador do hospício de alienadosu-Deta;

£tu e3^nhs^^C'q o
t for apresentada pelo subdelegado du policia da

'"v-àlKünicipal da Constituição. -Encarre-

s9rí"èri7,r«s.|5";'

Pola delegacia, na busca effçoluada, a requerimento 1-

Jo é Â.rntcoelh..,or.lei,ou-se a apresentação ri j.s-
teçàodepropriedalle, julgada pe lo „„» municipal, o

orecaloria para o levantamento da machina.
r™SnU8uspúltadoudr.ju«mun.«nan?p^so
do dr Francisco dc Salles torres Homem bilhn,' onlr o

d íe .rique Luta de Azevedo Marques c seu irmão Al-

b«iHíde Azevedo Marques, ordeupu-se que fosse
remoltido ao 1.» supplente du mesmo juiz.

DIA lb , ,. .,

Ma delegacia, recebeu-se oflicio dodr.Ju.zdeid.reiU),
obre achar-se ou náo preso ou afiançado, Albe.to flianu

ile Azevedo Marques, llcspondeu-su.d_Co,tui..-se1i.fo,.nava,iila.',.lpa,an,1uer.,m,,U

do José .le Paiva, contra Joáo Antônio Ba.bosa, semi
irnSas tre t stemunhas, c interrogado o réu o qua
dòTistiudo dá 4-einquiriçáo de uma lestamuuha foz um

requerimento quu foi deferido.
Poi posto cm liberdade: , - v ,„„.;,--, ii,
l'„r ordem do dr. juiz de direito, João Vergueiro d.

Andrade, por ter sido absolvido pelo jury.
DIA li .

A' deleeacio, conimunicou Miguel José Geren, nepo
silaHoe!eguma,,i..,nla,,Felie,,didoaoro, Uo.10d.clo
Itnoiniliiho o desanparec.nenlo do duo animai.

l eite tle Camarão, para certa capturo.L,^|lequér,Mi,Hlèfeusor de Manoel Pe.re.rn Lea cri-
dão dos processos instaurados contra Domingos José
Ferreira llraga. Mandou-se dar.. nrocesso

-Mandou-se remetler ao escrivão do jur , o P™ -;

recebido tio l.« tabellião, contra p preso Benedicto, cs

cravo de José Augusto elo Paula Santos.
-Kecebeu-so o alvará ele licença, para aceusar poi

procurador, concedido a Joáo Antônio arJoaa.
_Recebcu-se mais os autos de exame e pergui tas 1

Benedicto, escravo de Joáo Ferreira Alves, de Jundiahy,

Soniemt;ld:gaH;joaquini,escrav,.ded.Marta
Machado, por embriaguez.

Foram postos em liberdade: . ,,„,.,,„.,¦.
Por ordem do dr. juiz municipal, Joaquim Mendes da

Silva ilastos, por ter cumprido sua sentença.
Po. ordem do subdelegado do districto do sul, João da

Malta. dia 18 ...
A' delegacia, apresentou Miguel da Silva Lima queixa

de injuriais veVbaes, contra Pancrac.o José de llarros
Pereira. Mandou-se processar.

!-Appelluu João José llaptisla da sentença que o con-

demnou. Mandou-se tomar por termo e expedir.

Kordcmdo ^Sgado do districto do norte, Emi-
lia Maria, por embriaguez.

Foi posto cm liberdade: , ,. •
Por ordem da delegacia, Joaquim, escravo de d. Maria

M 
FoSnstcrido da cadêa para a casa de correcçâo, por

ordem da mesma delegacia, llened.cto, escravo de João

Ferreira Alves.

A' delenacia requereuTosé llodrigues da Cunha não

acompanK processo da.denuncia quo f 
a£r»c 

da"
quim UuellO de Moraes. Prusegu.u-se tt-offltoo, Mnqp
tanta a petição aos autos, a inquirição de Ire» teslemm

,1 ns eo interrogatório do réo;ordenando:se o coupa-
mento do preto, qne se diz escravo alheio oceurilo.

^ 1,'cebeu-se mandado tle notihcaçôes do proces o de

Joaquim llodrigues da Cunha eTimotheoYeira Pinto.

?oLo£ddXeapartiçáo, José, africano livre, por
embriaguez.

Foram postos em liberdade. nii.,n;,.„
Por ordem do dr. juiz de direto, llento de Oln eu a

Valente nor ter sido absolvido pelo jury. ,„.;„:
Po" orefem do subdelegado do districto do norte Lm,

1ÍaMttrÍa' ^20 • 
n W„

Pela delegacia, foi pao.1u.1cia.lo João Antônio Barbosa

no ar" 23?do cod. cri,..., eu. virtude de queixa de Jo.é

de5emetteu-se ao escrivão dn jury o processo dos réos

anmiçndosdr. Henrique Luiz rie Azeveelo Marques e Al-

nedicto Dias e outros, ordenou-se, por oflicio, d.l.btnuc

•-l-KíctóírA^o Baptista llodrigues, foi

íloíioMàSdoslAnjos,cujovallelicadepos.tadoem
poder do thesoureiro da mesma repartição.

1TAPLVA DA FAXINA ,,'..„
L>clo juizo municipal e delegacia ele policin deste termo.

ilrstf™" °.tíP^ i,dia,idü-so
nop;ocesso contra 

^ff^^Ztros, mnreando-so o ma 10 pa"1 i •
tostesmunha referida. lf r(!S jji-

i^&ssiissrz®- •¦*"¦
^^'delt-gacia, no 

^l^új^ 
* *

'lu^imento do cap.tao J sé Nu s « - 
c lu.

üou-so passar niandad ' P ;; , i R, ,ornlll do
rados Domingos o 1 tariiclo c nvo ^

-''ÍV^nllldeSrílà^iícmai^I.lírií^^

desde o seu W^JgÇ.j,^,,

P„,„ juiM municipal desta termo, durante o mez

''-^^/'tl^I.Samra^ü-n^^clelegadodo

código, cr.iu.iial. d( fl itt do

'»^^;r::,;;:ai!:sS'' i*4™"-
sente Mana rie tal c01 In .nua ,

5S'"noiíP:K
1,UIv 22Bjuígo'u-se quebrado o termo de bem viver

está cumprindo na çato.^,^

currenci. houve. 
M^M

Pela delegacia dest.- termo, a 1.
procedeu-se a visita da cadôa, na
colhidos quatro l"^"^,,^. U>K

Pela delegacia de policia deste termo, do 1.'
do corrente, nada oceorreu de notável.

_IVIos subrielegados da cidade, do Juqu.a c Boti-

j-irXOTnfttXui foi posto em
liberdade Guilherme^Bo^^^

Pela delegacia de policia desle termo,
rente, procodeu-so a visita da cadôa, ua
achava recolhido preso algum.

_-l>ela subdelegacia da mesma cidade nenhuma oc-
curroucia houve durante o itíozcassado.

Conimunica o 1.' wM do delegado de, policia
deste lenno, ter no dia 15 rio correnle prestado ura-
mento rie sèu cargo perante O juízo municipal, l 7
assumido a jurisdicçáo, por lhe ter passado a vara o
respectivo elelega(lo.AuAHYBUNA

im ollicio datado de 0 do corrente, coi.inm.i.ea o
0 • miniilente do delegado de policia desle termo, la-
tr ["-estado juraniento de seu cargo, perante o ju.zo
inun[,cipal, uo dia 86 do mez .nj^jnj.^

João Bai-tísta de Mouaes.

^

h

. do corrente mez,
qual achi.in-se re-

15

fi G do cor-
qual uáo su

A PEDIDO

Socltidadc Rcdpmpiop.i

conselho director da Sociedade « lledemptora»,
sensível ao louvável procedimento dos senhores que tao
,,.„oro .mente se prestaram, concorrendo para o bri-

lism concerto ultimamente dado em be.ud.c.o
la Sociedade, pelo presente dirige seus agrade.'....«. tas

-1 sr sr amadores e artistas dr. Ilrazilio ltibere da Lu-
nha 

" 
Vu".istó Telles, limilio du Lago, Jovita dn Lago,

mViuue Luiz Levy ; ao sr. Manoel de Oliveira Campos,"soc 
eda. Eulerpe que cederam o salão en. que se

i, o e erto, tendo além disto esta prestado sua ba, -

da de musica para tocar nos intervallos; aos sr, drs.le-
licio nlbeiro dos Sanlos Camargo, e Gustavo Baldu.no do

Moura e Comera que prestaram seus pianos; no sr. ca-
',, 

tã. Anlonio Bernardo Quartim o empréstimo das ca-
a, que serviram no salão, e ao sr. Josc Maria de

uèvedo Marques que loi incansável no trabalho e dl-
licencias para o bom exilo desse serão.

° 'm 
especial agradece lambem aosr. llodenos quo

,d èenerosa intenção tle favorecer a Son.edado olere-
eed-lbeo concerto tornando assim públicos pela un-

Jensa os sentimentos que já lhe (oram manifestados em
oulra oceasião.

S Paulo, 21 ele Agoslo de 1870.
Anna Bemvinda Uueso de Axdcada,

Presidente.
LuizÀ l'.nii.iA da Conceição Azevedo Maiiques,

Secretaria,
Miii.A das Dores Gohes,

Tliesoureira.

-.-f^f^S

rolo lUi/.u iiiuiii' ¦ "" ¦ ¦" " 1

„„ decurso do n.ez de Julho ultimo, oceorreu 0 Kutnle

, iiara ti.HMii"" "•¦ 1 ,~ ,,,, lir,,..H no destacamento da cidado

e-S^pviinento^^ í S S& «^S? l«!
intellectui.es do homem, e .10 bem morai o.muicria , _| _^ . manulenca0 ja 0.

Lis seu crime aos olhos
humanidade inteira
fa"aRlta-so a consciência e a razão atterra-se diante

sW^tstóÉÈISÍSR^.
glob0 tles mgn^« 

j d0 prl)i;reSso, da liberdarief«%^ieS 
huma.ia esta Sicto de selvageria, quu

latino, » rrchensivel se não estivesse a frente dos au-l
« ¦• . .._  .io Tnrnuomada. um des-

stituiráo, sendo delle lornecioa a iuiVt. 1---"
manutenção da ordem na villa dc Santa Bar-

para a
ba" 

Ao subdelegado de policia da Penha de França
Doclar.X-tae que remetia ao hospício Ae a .cia

1,'a dementa rie nome Benedicta, de que trata em,

--Retro ^
T ,u,\, .li ponta dos trabalhos extraordinários feitos

Sf o^ní..-""! e gratilleaçáo ao novo jardinei.ro
,„> mim de Julho próximo passado. .

nbla humana »» ««,.«.„ ~/.-.r«----. -, i"0^'.,, mesmo.-Mandando entregar, em preslaçoj s

SS 3o uf o^S^lao Por"» -ta casa de misericórdia do Bananal,

acurso do mez oejuiuuuniuiu, >>«.«.«•¦¦•- - «
Mo uizo municipal a 6, apresentou Manoel d Cam-

pM"Bueno queixa contra o alteresa^/^nK
•alho Rocha, por crime de injurias verbaes. nu u

autuar, e ...arcou-se o d.a 9 para inquirição das testomu

"''ÜÁ.' 
8 icualmente apresentou queixa o capitão José~A ,,.!..'$ IT .,,,,.,., .loi,, Ne tomoceno Loureiro,

Carteira dc Fis»™

O sr. Guimarães Júnior nos diz em um dos seus ira-

nbriaes folhetins :
1 

. Oin.peradormimoseoual)eneflciada(a Patt. com
nm. rica piileeir.-. de opala, brilhantes e rub.ns. A 1.11-

Irnoerioluma pulseira debrilhiintas n pérolas.
Tl.eodoro Ritter e Snrasale receberam do impera-

dor um bello alfinete de brilhantes e da princeza impe-
rial um alfinete ele pérolas. •

Quem maiores alegrias teve com esse eclat Ac opalas
foi seuuraniente o folhetinista ria casa imperial.

V f natural. Um barbeiro de uma certa sim mages-
lade (refere a chronica) contava como o dia mais feliz da
'emana 

aquelle en, que tinha a honra ele ensaboara cara
do rai! senhor.

—A o, .gun.u.eiiit: u n.-s......... ¦, - -...

Nunes F uctuoso. contra João Nenomoceiio Lo
I eònel Jo«é de Carvalho Luna, Mart.niano Carlos de

f e José Ignacio do Nascimento por mme (1

falsidade. Mandou-se autuar e jurar, e marcou se
nii li nara a inquirição das testemunhas.dla_lA''?a)roce,leu-sé á inquirição de testaniun ns
mais dilmeucias no processo contra o altares Miguel

F.ua d Carvalho, sendo adiada a continuação_ do

me nio processo, e a defesa do réo para o d.a 14.

Mas aquella chuva de rúbina o brilhantes, recorda-
„„ , ('cio,,!,! que já faltaram as nossasMha

Um voluntário paulista, ao passar pe corte de volta

da guerra, acossaiío pela penúria ífMWJ^eí»«sssãs&ssfê^
5auo oe! privações, e supplica um soecorro....



CORREIO PAULISTANO

í « Lembram-se da resposta imperial ? O sr. d. Pedro u
mandou dar ao mizo.ro voluntário dez mil réis.

Protesto

CnilidoJustinianc-aív^^^'.^^
seguiram para o tnbunal d ««.do.GaviáO:*

cinza entre o lo e a çasn u.u. nterosses e

olVensivà ás leis, protesta po Bowd.ro tos b

pólos piejuizos e.d,.,.i... quo ,.lhpos,m.^
.molliante facto, o qual, ] o" ai ... 

,a
os tribunaes competentes, cem impo

imprensa

1

Wk ¦

I

g-, Patiio 22 de Agoslo de 1810.
Condido JiisíjiiiíinodaisitDa.

Ciiiii|»".»s
em ntln-

.. casa-

1" porque
quor quo seja na s
rego com a respons
netos; 2° porquo eom o pri iissi.u cnino

&í!&&tt$3&£Ía='=i3:s-r-» ilièís^r
nh0.me encontrado mu autos-ode fronte,

dt,„^SSide Agosto do 1810.;0_o 
Quirino do Nascimento.

juniliahy

O diroctor da «M),).I.a..l.^n;«^^^r^;l<^^ ^^
nasticaebemassimlorlrrsnsempi.g ^ 

''„, 
„„„,

gratos ao sympathico publico ia Junuiai.v (

acolhimento quo receberam; s.nc 
tmtas provas de estima, pedindo a Deu, a pi
de lurlos. 10„-,

Jundiahy, 21 do Agosto do 187U.
CvsDino Feiuuz de Ouveiua

' 
UNGUENTO MOREL

R.-medio maravilhoso paia curar todos as chagas provenientes de ferirdas

talhos, queimaduras, babões, cavallos, fríeiras, dentadas, antazes,

impingetis materiosas. .
Este bern conhecido especiüco, ha muito usado, dispensa-nos cie

qualquer recommendaçüo; Applicado por muitas vezes tem produziüo
sempre os melhores resultados, pelo que é digno da bem fundada repuia-

çàO em que é tido como remédio infallivòl para os casos supra.
üJm «srttilcclMifnto . .,,„„..,„

G. N. MOREL, tando de retirar se para a Europa ,. tando por mo.de liquidar o seu negocio de U.igC n

de sua invenção, resolveu fazar as vendas do mesmo Unguento em oa.Xtt destros rolos çreço da qm

a.11 ró.s (Rs.15 000) o grato á »ccoilaç5o qua esto seu -ned.camenlo m ale «no. do,f^W&KS&m
dar a iodas as pessoasq ie comprarem uma caixinha com troa acçSo detrás números, quo correra .um

dar loterias da còrle du Rio dn Janeiro; dando o direilo a tirar-» um du uruIdUiipreo «j 
g ^ da ,-,„,

Pas. a sorte.de '20:000,1000-Uaia fazenda no lugar denonnn dn-Corrego_ do D. reiro laiciou

do Jahú coutando isentos alqueires de terras da optima qua idade, com divisas Incontestáveis.

Para a sort. de 10:Ol)08000-Um eu-.lio pampa, novo, marclridor.
0U0J000—Um cavallo picaço escuro, marchador, moito lorte.

Um in.rho
Cm macho

a sorl. da
.ra a surte, da 4:

Para
Para

¦a 1.
ai

dc 2:000(1000
du 2:0008000

novo, possante.
baio, muilo hum paraUflUUU — Ulll UKit.llU IJr-i". iiiviiv» »"•« ^^

Unico deposito cm S. Paulo
Rna Direita »•

xfj.n:p$Êw§$f^iW^Ê^§0í^MÊ&Sm̂ââ

agradecemriimcuto „
|)i>Us a nrosiieridi.il.

(2
Q.-ío

SI

ü

TS^!S^!e3^!«S^!S^TO'^"TX^i5:"ã3 õ- IO """""" Wc).

CHOCOLATE PAULIS
Extra-suporior

E. M. BOUDAIR ¦- S. PAULO

Deposito nas principaes lojas e confeitarias

^ m-^^,-0 ¦""" •ài^^^«^^#Ó^g£l^^^«P««^^^g

li
•'iB

10-9

J^^^^^^^^^0ê^^M^^
__E~}>3i

Os monturos i!« várzea

n„, os moradores d'nl6m dn!várzea que uti-

creadores num checara |.ara„aquel as b.u
foii/es cumo os moradores da

Corre
lisani-s.
ntterrado,
gum dos
das, a ver se sâo tao
rua dos Bambus. X.

Cerveja Bass
tfílSS IfAVVil

Copo 4®o rs*
-4«

Luvas de pfllica f

Gold of tlic period
GrOlcl of tlxejperiod

flrui-o «In época
Ouro da ópoca

CIibkoo um grande soitimento de correntes, meda-

lhas e outras obras desle metal; que ia vende a varejo,

na maior parle das rfelojoarias desta capilal.
Os negociante» que quizer.... comprar por atacado

podem dirigir-se ao sr. Júlio Geraod no bote da Eu-

roo», ò qoal receberá encommendas por conta da casa

lCrutz itGlürk freras rio R.o ne J.ne.ro. á-i

iLouças, crystues, poicHInaàs, pia-
quês, bronzes, crUtufles ele.

Grande sorlimenlo de louças g.ossai próprias para
os srs- negociantes do interior, o que vendemos mais

barato do%..« qualquer outro, por ser tudo f.zendas

importadas o'Europa d|rectatnente. , hni«lm»
aparelhos com 58 peças par* .torço, de finíssima

nórce Una, aimal «dos e doirados, a cou, fruos ao di-

minuto pr,'ço d.. 283. 308, 358 e 40(000 rs.
Apparelhoi de nnra.ll.oa branca para almoço, com

as mesmas peçaH'20f*000 ri.
Ditos de louç« branca, mutaçSo porcellana, com as

mesmas peças llSOOO rs.
Dito dito com frisos verde, azul ou amarello US rs.

Dito dito com lislras, gosto moderno 14S rs.
Chicaras avulsas, dozia 28600,2(800, 3j00Qe 38500.
Canequlnhas . 3S000. 38500 é4(000 rs.

ECiin rta IiiipèratrlsB—4u

Fumo dc Sorocaba
para cachimbos e cigarro., mnitn frascos a do superior

qualidade, pnr atacado n a v rejo ; libra 2üoW. u

Hun Mii*fits» n. I«
Rolü ii Conp.

Dr. A. Cuetaiio do Campos

MEDICO E OPERADOR

T-m seu consultório no pateo da Sé n. 28,
canto da rua da Esperança. -

Cliamadus a qualquer hora e consultas até
às 10 horas da manhã. 6—5

ÍI

de todas as core-, e gravatas muito elegantes e mo-
dornas; „ . _, ,.

N. 9-Rüa ila Impcratriz-N. J
Ca a rio perfumarias. 1~ü

Ifi—SSma Dheita-
[QUATRO CANTOS 3-1

Grande R lojoaria

50 coute a

0 Conselheiro Joaquim Saldanha-gai inho

tem a wa residuiic.- na nas. ... 50 ft 1»

Flime.KO, onde o encontrado Iodos os dra,, ô

âsThÔras da-manha, edas 4da tarde em dl-

a"teVara 
negócios de sua profissão de advo-

„.,.„ achar->e-ha. todos os d.as ut-.s, das n

fÍrmanl.áaS3daUrdeeu)Seucserrpto
rio irua do RoSir.o n. -lt.

DE

Luiz Bamberg

Nossa casa terrcslrc
c o seu

Constructor

10
lo

10—3

SK ¦pT^^iTj^íüo ile oriihftos

oSiã daS.lva. A avalizo «*•*«• r8formada ^
quantia d« 2:000Jí0ü0 rs.

S Paulo, 21 da Agr.sti) 'te 1810.
O esr-.-.vao .

5 Manoel Eufrazio de Azevedo UawaSOm^1

Camisas
de flanei!

f

a.m-isas
dc tw

ienvos »í« linho
cniliaiialiaAos

46-RUA piBEITA-16 2-1

liCilsio
Br-arlo Luiz .Ia Silveira Bravai. «lor s^ "i

P.8a importadora fará le lao Mobulq 27 do qorraM. .U

11 horas da manhã á rua de S. Bento n. 31, dos 0b|sc

los s.gurnles: ,., . „,m.
Cartas com canivete» finos para pennas, ditai con

tesouras, canivetes d* ponu, «-alio branco. «P"'n. "'

tos de mola cabo branco, «iramdos para c-b-lln. an

toádòras para cnllete. lamparinas, espelhos, graiaus,
carteiras, charuleiras, chapéos de sol de sen., para se-

nhoras, cartas de jogar, colchet i, i.iqnoiroa com tor-

ridas brincos para senhoras, perfumarias, caixinha.

parVamêndoas, ditas; para toilete, brlnqne los para
cri.nças, enfeil-s de louça para Uma de mesa, e ou

tros muitos nhjectns de phantas a. J-i

ülí *—ilua «Ia IniiicratrlK—W. *
S. PAULO

N-sU rasa lu «emprB um grande e variado s.rlira-n-
to de Relógio., a saber: Relógios de parede da rep.-

licao em vari .8 gostos e qualidades, relógios ila. pare-
iechimado Reguladoras de Vienna, artigo muito mo

derno elegante e solido • llfilogios de parede e cima

de m.s.7 íaiíienses, em bronze doirado, mármore

,a,K.oprntoêoutra,^ôres;emo.adeirado.raa. pln-
-ala aoU e en, gnitp Japonez, com corMa «6

di-s ; Relógios lngl «a, chamados « Atlaiit.k C ork

Woika»; H-lof?".-s American s, . op aiada o de c m

dímanoin lodus os gostos e qualidades de 10 000

n^r cima elogios de algíbe.ra, ingl.ua e suissos,

e. o ôph. l>,Vaia doi.ada e b anc, alluminium a

mt 1 bran par! dar corda s-.n chave, ou ,-u,u chave,
'". 

in.leiemtimp.., eom vidros de ciy.tal, com

e"e,pamePnto «plnf ióglez e suisso, cl.am.dos meios

chronometros, em ancora e tyhndro.
Ara", recebe todos estes r.log.os sempie em direi-

tura da Europa, das melhores fabricai, por isso pode
vender nur preços < baratiss.tnos.»

Todos os relógios vendem-se afiançados por ume

dois annos
Os pr-ç. rs sâo sempre lixos.
«N II -Grande e escolhido sortimento de óculos t

ninue-nez em on.o, prUa, alliimlniutu, tartaruga, liu-

f,|., seo etc, com vidros lapidados on. br»nco ou cor

oefumaca, cóncavos ou liso. .le 19.00 aie2l.3>0o0
Tlifrmoniétroa p ra b.nhos, Bafometres de Areno.d,
níveis de cgna; bonitas correntes para relógios, eu.
todos os gostos e preços ; Binóculos para theatto epara
viagem, microscópios ele. etc. _______i-

V««rioI« (lícxiíjas)
Pelns pedidos uo poz v.Disui.co, o providencias da-

das para lazarelns \è-se queeIUs lem se dewnvolvittp
ji eu. uifferentes pontos desta provincia, e sendo elles

dos aa.s populosos como na capilal, Jundiahy e Um

ninas, on.ie o cou.mercio e transacçôís são maiores, os

outros lugares ^sião sugeitos a serem atacados do mes

mo mal: por iiso a bem dos interesses dos mesmos

uidraiiore» .i.clara-ia qne eu, Campinas n« rua de Uai
«o em casa de Antônio de Souza Cimelro e no mode

Jane.ro rua do V.sconde de Inhaúma,.. 41. em casa dos

sri Pinto Cm- & Guimarães e com o autnr nelta i-i

ri.deexistoiu remédio, infallivaie pira curar tal eniçr

niidtde e qualqner ontra, ,le pell., e que ha mu o

â„n,.s temqapreSenUdo seo efeito, e que cada vi

acomoanha uma guia ensinando o mndo de lazer si

usoT nao precisando mais remédios alguns para o res-

ííbJiXento do" qne a IM.U Mogyana, Naial.m Pan-

licèa b Oleo de, R.'p.-ns ..ara pôr nas ulceri».
S. Paul», Ag'>»t... 1 1\. ln ,

José Guedes Pinto de Vasconcellos. lü—i

Si- naes ilo escravo Eiluanlo i|iie me

p^ícaico. Fugiúo ha lies oo quatrojoeití ma.s

OU

a saliciloi
ii» esta

hu ni ii n o
Obra importantíssima e com o>uitas gravon'.

Encontra-te no escriptorio deste jornal a 2&0UU rs. o

exemplar.

«••Wa

O Conselho Director provisório da So-
ciedade RuDEMrTOitA, pelo presente convida
a iodai as Sr... Socui.para compa.ecerem
i reiinrSo geral que tjrá logar no Do-
iningo 28 Jo corrente pelas cinco horas da
Urde, na casa do Sr. Coronel Joaquim 1lo-
riano, ladeira do Piques n. 30, para a du-
cussão do Projecto de Estatutos da mesma
Sociedade.
S. P.ulo 22 de Agosto de 1810.

A Sec ciaria
Luiza E. da Conceição Azevedo Marques.

¦m

m
•m
•»»-m
¦m«a»•m
m¦m
m

VENDE-SE nm terreno com p.qrieoa casa de morada
no lugar denominado Cigoassú n« estrada de Santo
\maro, com 10 brnçis de frente e 30 do fundo.

Trata-se coiu o dono João Carlos, morador na dita
3-—2

GõíS of lhe period
Ouro da época

3-2
CCCÜSCSCSC-SSSSSSSSCOSSOO

orla de.IléiM mostrada d CLItMCA. MEDICO CIRÚRGICA g
estnictiir» do corpo g 

^ ^^ 
r^fofo 

^
§ dá consultas das 7 ás 10 da manhã,
trt e das 2 ás 1\ horas da tarde

Ch.uiiiitlos por cseripto
ROA DIREITA N.' 13 25—22 O

4} S. PAULO. ã
-jaSSQSOSSSSSSSSCOSSSSSOOO.1anipiaia§

Xarope dckobsirucnio lerriiffinozo
DE OARAGUATA

Esta maravilhosa preparação conlra tod.s as enfer-
midad-s rio figarlo e suas consecutivas, como sejam o
Opilações, hy Iropesias, fite, íô se vende na pharmacia
íol).rreto& Irmão, em Cupim», l.rgo do Rosário n.

35 únicos pharmaceut.cos pre|)a'r»d.«\rri da legitima a
verdadeira receita deste xarope/ que ja por ahl and»
falsificado pelos charlatSas e aventureiros, que de todo
f zom r. onopobo B espenulaçao. Haja minta attenção
nos rótulos e sm-le do lacre das garr. f,.s, p^ra qoe nío
se compre em lugar de um medicamento iniportanta
p.ra alivio de padecimenio., uma vil combinr-ç o de

(....ho, mais nociva o destruidora que a própria pro-
grR„a„ da nnf-rmirlada en. total abandono. (R

««*m.m-
««*
«§¦
$§•m-m-
«m̂-

««¦

«**¦««•«*•

i$Íl$ÍI$f$IÍÍÍ^
Hitio á venda

Duaslegoas distante de Ou o K.no ha am bom es-

tíbalecitnento a«ricol.. p.'a vender.
Tem 2õ mil ubi da café em terras minto próprias,

sendo 14mil formados; pl.ntiçao de e una e bom.an-
senho; o sitio lodo comprehuode p.ra maii de^ U ai-

q.ieires de terras de primeira qualidade, crivadas de

pan (falho 6 jangada PraVa.
11. tres monjolos bons, moinho, ventilado etc.

Morada de habitação bem eonstrnid., com 80 paln-os
de frnnle o74 pnr outro lido, Urda assoalhada e torra
da, com commodos térreos, etc, a ém de casas secu.n
darias, um bom paiol ele. Pastos m.Roilleoa. Anuas
abundante» para machinas e pire beber. As ww

uo compliUnianli livraada gi..la, tanto que nas n -

tuna. g.ar.des g-ad- fo. nm dos pontos do districto
d- Ouro Fino que nada soffreram.

Vende se por 20:000*000 rs. Para tratar em Ouro

PiiiD d m n rvd. vigário, padre Joaquim Firu mo Uon-

çalvea Coriu.biba, que para isso está aulorisadn.

As pilulos «le constipaçao
no

Já tão vantqoamenle conhecidas'nesta ca-
pit.l e na provincia, sevendem nn largo da
Sò n. 5. snhrado, em caixinhas desde 210
r». ale 5$000.

Cr.mpraud.) -se em porção se fará abati-
msnto.

l),siribuo-sa com tdla um directorio para
seu urro.
)_25 JOÃO LARACNOIT

Prêsiráiõiringlfzcs
Cerveja ila Btóieri

QUATRO CANTOS

cavalleil
n« rf.ça

3-1

„ ,,,,„„si os signaes .ao ossegu.ii.es: mulato meio

vir ho idade 18 a 20 annos, altura regular çhe o de

c, oo 
"ao 

lem baiba, le,., pouco buço, cabelo ere po,
S muito .fllado; bonito de cara, falia bam, bom

o 
sabebolear em Irole ou narro, trabalha b>m

'd,, 
bem com animaes, por onde anda diz que

* forro conta que ô filho de francez,. o até entende

r nceí' dl. qua o p«e delle è medico;! o mulato

m nm dedo do pé coiUdo, proveniente de uo.» op,-

l, foi vs em SorocabVe noticia, alé a Paxu.a

,nnõé-SO uue foi p «ra o Sul, ou para esses lados Tal
,0PPP' q,í_oou!"algum negociante de trona solta.

dia Araras V ue Agosi-da 18 iü.
„n(on.'o Alves Galvão.

vez sejusla
Patrocínio

Moedas dc ouro
e de prata

Brilhantes, e ouro velho, compra-se e paga-;e bam

m rua Direita n. 25, S.P.ujo. J_—_.

iSios Cliapés ihiipéos
Ultima moda, optiino gosto

Chiaram -m dire.tura de Paris ao porlo de Santos

nelo vap.rr« Brasil an > toiicadmhos, chapéos e bonels
dé c-ina, de palha, do velludo, de fi o e de panno para
senhoras, para moças, para meninas, pan. meninos e

crianças de braço. Para vhila, para passeios e Viagem.
D K de 28000 até 18.000, de velludo de 4S000
tè.OS000 ,l,p.r,,nd-:!s0.i0«'el,800O,

Caso Corbisíci- Rclojooiro
UUA DA IMPE ATR1Z'42

N R -Esta casa que receb • em u.re.lura de Paris, f.
nâoVgamlo commissào está mab habilitada do poder
vender mais barato do q* em qualquer outra parta. 10-6

¦«« )_25 JOÃO LARACNOIT

Imitas mias ^ilas
iMii.ro haialp

lie uol»rc/.,a e tlc setim
N. 22 » 2831)0 a vara, N. 10 a 188J0, N. 12 a 18400
N. 9 a SUO rs'., N. 5 a «00 rs., N. 4 a '.0 > rs. N d a 300
rs. A p»ç. N. 2 a 1S800 ri , a p ça N. 1 » H20IV
I»e gorgoião (feyc) rt« ei''"!»0 ««* Ghina

e àciuuiiiilotailo
N. 22 a 28500, N. lü a 2S00U, N. 12 a 18600, N. 6 a

8U0rs.,N. 5ati80rs. .
Casa CorblsiePj Uclojoeiro

RUA DA lMl'KHA'l'ltlZ-42 10-3_
' 

JOSÉ' InTcÃMÃRGOPENTEADO participa aos seus
amigos, lanto do .nt nor como lesta cd.de. que mu-
dou sua residência d.. B llilem do Drs-.alvado para es',í\
cidade, onle cr.ntinúa à sua d.spnsiçio.

Campinas, 16 de Agoslo de 1870.



CORREIO PAULISTANO

Nova composição
DE

Cnilllo do lit-go

ROSA MYSTIC1
Introductião c masürka.dc saluo

mira piano—op • »«.
Acaba de chegar iií Ilalla (Milão nitidamente im-

pmsa esta nova8composição, ull.mamenle tocada pelo
"^"-«""««ía '«a 

loja de musicas de lienriqus

_g»*l

ÉÉIIR
Gompãnhia Paulista

3. a í:im«írt*5a
De ordem da Directoria da Com-

panhia Paulista faço publico, que o

praso de recepção de capitães da

3." chamada da Companhia lau-

lista finda-se improrogavelmento no

ultimo dia do mez de Agosto cor-

rente.
São convidados portanto os srs.

accionistas a virem ao escriptorio da

Companhia realisar suas entradas.
Outrosim, poderão então receber

dividendo os que ainda não o hou-

verem feito. .
Escriptorio da Companhia Paulis-

ta em São Paulo, 22 de Agosto de

1870.
F. M. de Almeida

3_5 servindo de secretario.

Àimanack-Mampas
Para 1871

Publicado c orgauisado
POR

josè Maria Lisboa
Eite Alm.nack deve apparecer por todo o mez de

?eSsndb0°de 
grande vantagem s publicaçãoi de annun-

Pf,Ç05: . 
. 8*000

Uma pagina 5s0no
Meia pagina. • 
Pagamento adiantado. ,"".'.'„ .„, oi ,»0 cor
N. B.-Só se recebem annuncios ale o dia «¦«, ao cor

rante.

SAC.HIN AS PE COSTURA
B-"»ra famílias, estylo iij>v«

E'simples, compacta, durável e bonita; trabalha sem ruiclo ando

com facilidado c é cipaz de render maior quanlu nele de o br 
; 

h-s o

variada do que alé agora tem sido possível C.vlrah.r de uma machina só

ZT«À&^ d, .-.íroz, .orçai, Unha de linho ou de algodão ™.ndo

Cóm igual facilidade tanto a mais fina como a mais encorpada fazenda, e

de uma maneira bellissima.

Os merecimentos superiores das

machina? SINGER sobre todas as ou-

trás, quer para uso das famílias, quer

pnra fabricas, são tào bem conheci-

dos e estabelecidos que a rocapitu-
lação dcsuase-cellencias relativas é

desnecessária aqui. _ _
A nossa machina para famílias,

agora que tem estado dous annos em

operação, e que tem sido aperfeiçoa-
da sem consideração de tempo, traba-

lho ou despeza, e apresentada ao-pu

blico comosendo som contestação a

melhor machina do coslui a existente.

Attençfto

"-•-.'.-SC_3ÍSS!,"íu*Hrfle ¦•••«¦{• • r -.. \v-i *s.».j

PHHB®M'#í#'^mmZêm
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Alia novidade!!
V casa dé José Worms, rua Direita n. 25. acaba de

luva» ae reuua o gravatas para ho-

S^SSSÍS:» d.'lode. as qualid.
Zoara homens e senhoras, lenços com cantos borda

dõ^rasenhoras/relenços-dè linho para homens, uj

íram/e'sorlimento de velludo p*ra enfeite de v st.dos,
hilõas e colletes para lenhoras. .„_,.,

vílde-ií tudo mais barato do que em qnalqaer outra
-arte visto ter tudo em direitura da Europa.
P 

Na àma casa che oo a afamada Ean de Melisse de
Carm 

™ 
vinho quinado ferroginoso, racahout des

Arabé omoito conhecido chocolate Marqe.Z e P.tin,
.n ca caia nesta provim ia, , ue recebe .estes beneree

ern direitura de Paris, e portanto verdadeiros._10-10_

Liquidação
Aos iri. negociantes desta capital e do interior: po-

deíío comprar findas de bd pelos preços do ltio, ou
í„r Inos conf.rme as condiçõaí por sa qnerer com

teB0.m&couío0,um 
grande sortimento de cavours por

Jatmór centoque em outra qualquer parte, à

rua deS. Bento n.51- ."Caleilaria 
ingleza

Primeira'qualidade

Grande sortimento
Canivetes cabo de mvlreparoU, marfim e veado,

ihhnnraVoer» costura, ditas para unhas, navalhas.
thG«. 

te-. VqüHl.dade como superior vliío serere

recebidos direcumente da, f-bricas de Uodgers e Os
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ÁPPROVADO PEU ACADEMIA UE MEDICINA DE PARI?.

0 Quiaium Labarraque, eminentemente tônico 6 febril".- 'leve ser

preferido ú todas as outras preparações do quina.
Os vinhos de quina ordinariamente empregados ua medicina prcparani-se

cora cascas de quina cuja riqueza em principios activos 6 extrcn.a.iie.ile

variável; á parte disso, em razão de seu modo de preparação, estos vinhos con-

tem apenas vestígios do principios activos, e cm proporções sempre variáveis.

0 Quinium Labarraque, ápprovado pela Academia de medicina, con.

etilue pela contrario um medicamento de composição determinada, rica cm

principios activos, e com o qual os médicos e os doentes podem sempre contai'.

0 Quinium Labarraque è prescriplo com grande exilo ãs pessoas fracas,

delibitadas, seja por diversas causas d'esgolainento, seja por antigas moles,

tias- aos adultos faligadns por uma rápida cresconça, ás meninas qui tem 
jtjJL

cuidado em se formar e desenvolver; ãs mulheres depois dos partos; aos velhos

ènfíanilccidos pela edade ou doença." 
No razo de cl.lorosis, anemia, cores pálidas, este vinho e um poderoso

auxiliar dos Icrrõginosos. Tomado junto, por excniplo, com as pílulas dc

Yaluii, produz effeitos maravilhosos, pela sua rápida acção.

Deposito em Paris, L. FRERE, 19, rue Jacob

Rio-Janeiro, DuPONUllÈlibE; CUGVOLOT. - Pernambuco, M A1111:11 et C"

AVISO
aos convalescentes e ás pessoas

fracas t debilitadas

O QUINIUM LABARRAQUE ápprovado
pela Academia imperial de medicinado
Pari. é o tônico por exeellencia.

Tendi.'ii nogo-ioa importantes com o sr. Tobias Bac-
no de Aguiar e Castro, i,ue morou em Atiban, Ae on-

ausentou-se, e exigindo taes negócios promp,U «olu-
«-o, para evitar-se prejui-os, que ciou solTrcdo , p<-
co âo',.^ mo senhor por meio d flMnnnocipj; 

a b n
Mlfl de declarár-rae a sua artnal !>•»»;¦-«.? Jj 

' °•
curar-me na cidade d- Jundialiy, onde resido, na casa
de negocio do «r. capilão Serlorio.

S. Paulo 23 de Agonio de 18*0
João Domingues Pereira da Silva, i- «•

EípPal oi' Bio de Janeiro
Limild

Sanlos, rua Antonina n. 1-Rio de Janeiro,
rua Direita n. 63--Londre, 13;St.

Ileleus Place.
Ciiixin íiHitJ «>in Süiitos

Capitai  £ 1,00»,000,0'0
Idem ..eausado.. .. £ 50P;00|),0*0
FuNBo-ftu itEStíiiVA.. £ 120,500,9 7
Achnii(lo-sc aberto este estalieleciincnto

desde I.' (le Mirço, previne-se ao publ co quo
o banco continua u IV/.er operações laes como :
descontos, adiantamentos sobre c.ução, cam-
bio, ou qualquer outra Iransacção bancaria.

ilecebe dinheiro » premiu em conla corren-
lo ii a prazo lixo. As luxas abonaveis pelo
banco são es seguimos, aló nova ilcliberaçfio :
Depósitos em conta c nenic 5 1/2 % sujeitas as

eondiçõcb eslal.eleciil.is para laes contas.
Depósitos a praso lixo de 2 ale K mezes 5 % ao

anno.
Idem idem de i aló G mezes 6 x ao annno.
Idem idem de 6 e mais 7 % anno

O banco saca sobre as seguintes praças, a
saber :
Uio de Janeiro, contra English Bank oi Ilio

de Janeiro Limited.
Pernambuco, idem idem.
Lond es, The l.ondon Joinl Stock Bank.
Paris, Srs. Fould $ Coinp.
Hamburgo, Srs. John Berenberg Gosslert (x C.
Lisboa, lianeo de Portugal..
Porto, Caixa filial do Banco de Portugal.

li sobre as principaes praças da Europa e
America, para onde lambem einillc cartas dc
credito.

Santos, 20 de Maio de 1870.
II. A. DE AZEVEDO, Gerente.

tiO-41
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velocípede
nz

1 era Rio-J-keii.o, Duponchelle; C/ieroloI.

j 
Dep.ldl j cl|1 i.EHni_„DCo, üaurer I C".

Cathecismo da Diocese
Exposição da Doutrina Cliristà

parn uso dos Fieis
Acha-se A venda no escriptorio do < Correio Pau-

istano, » a 1*5000 rs._o exemplar.
«^e#»<>9»«_Mi*#-i k#x «$*

DH.E1IU0

MEDICO CIRURGlIO DENTISTA DA
CAZA IMPERIAL.

ÍGJ^^^^
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t Ápprovado pelas faculdades de medicina de

? 
Pariz e do Rio de Janeiro.
RUA DO ROSÁRIO N.,,9.

m Dá consultas e tira dentes aos pobres gratul- ¦
S lamente todos os dias das 7 as 9 horas da i|i

PRFCISA SE dr. uma creada pira traUr de nma se
i.bora enlerm». Par» informíçõsimíU typogríPhla. 

^
NAcncbeira do'sr. J. Wijs?^^^'Síjj

_.t_ nara vender-se. baratissimp, om lindo e excellenle
,, eto , com ponco uso, construído n«.melhor Une.

.« carros de Londres, p.tfeiUmenie acabado m to so- ,
lido e ao mesmo tempo apropriado aos usos e wrviçoí
denmsr. f.wnl.in, pela aptidão áto.o e qualquer
caminho, e commodi<'a'!e de transporte. .

Na mesma asa vende-se uma caleca, nma mel»_dlla
a uma victoria.

Arcebispado da I3al-ia
V

ISCjSilIlClltÕ
Do Auditório !"ci!les.iastieo

DO MESMO ARCEBISrADO
Dizia o finado Marq.vz d "Santa Cruz. Arcebispo d»

Bahia qne— « an sacerdote á quem faltasse a bonsit-
tuição do Arccbispado, era como se faltasse a luz tio
caminho da vida.' , . . .

Esia obra 6 pois indispensável e mesmo obrigatória
nara iodos os sacerdotes, como para os qofi so desti-
nam a importmte e respeitável carreira ecclesiastioa,
Ella é lambem necessária aoi advogados e em geral aos
homens de lettras. , ,

Neste século em qne felizmente o bem ent-ndldr,
nroiiresio tem como ponto de apoio a Rembnao e o
'«tudo de sous livro», niogoem deix»rà por cerio de

possuir obra Mo prí-.'>n«a p^.lo diminuto
Preçnde 5®000 rs.

A' venda no escnpiorio do «Correio Paulistano.»

' C0MPÍ.A-SE ama negrinba de 10 pira. 12-linOj,
para pagear criangas. llua do Rosário n. 3d. 0-«-

"liapôs
Para senhoras, a 7?>0OO, enfeitados em Pa-

Grande sortimento de chapéos de palha com
véus compridos, mais barato qne em qualquer
outra parte, visto que vem em direitura dc
Pariz, em casa de José Worms, rua Direita n.

.n.i-i

Escravos fugidos
Da fazenda de Itliaguíssú, pertencento io padre An-

umo Luiz dos liais França, fegir.ru dous pardos, am-
bos do nome Benediclo, um carapina e outro cosinhei*
ro ê bom carreiro. O campina è baixo, pour,» birb»,
dentes podres com algumas fallas, rosto redondo, falia
pausada, e tem dois siguaos mui salientes, uma man-
cha roxa no pescoço, de nascencia, e uma preçama de
cicatriz em um braço : este levou um poneha abarto,
hastanle usado, roupa liní o chapéo pello de lebre.

O segundo lambem pardo, biixo, espigadinbo, sem
baib*, com falta de dentas n» frente, pouco cabello na
cabíÇ-a rosto lino e comprido, nariz aftlado, pernas
fiius pés bem "sitos; muilo Mlante, entre-corta as
palavras no fallar; este i bom cosinheiro e carreiro ;
levou roupi fina, ponclie em bom uso, forrado de bae*
ta vermellia ainda nova, o clupéo de lebre.

Gratifica-se generosamente a quem os aprehender
ou dér noticia certa, e protesla-so com todo o rigor d»
lei contra quem os ac.ular.

GuaratingueU-lS.0... w~i ¦

Extracto Liquido
DE

Salsapar-rillia
PREl-ARAÇÀO

DE
MÍHiíi-ierq.ae & €ttbr«l

Este modicamentu |á tâo vantajosamente conhecido
peíos seus effeitos, tanto nesta pro.incia como fora
delia ; ô c-flicíssissimo em todas as molesiiss slphliti-
eas, e «¦enUde.ro depuratiYO do suigue. E' Inf.llivel
nas erupçõís culaneas, impinuens, dartros, sarnas, fe-
ridas piistulosas e de qualquer natureza que se|am,
manchas d» pule, rheuin.tis.no chromco, etc. etc.

Curadomeimn modo toda a qu.lidado de bobas,
cancros, boutiÔBS, iiicliações, pbimosis, ophUlmiai si*
plnllticas, Dores brancas, goiiorrhèas chronicas, feri-
das da garganta, da bocea e da cabeça, etc, etc.

Eila prep.raçío não é daquellas que por ahi se an-
noticiam com infalibilidade, sobre todas as n.olastias ;
nüo 6 uma panacèa, nem é tào pouco um meio de at*
irahir compradores. Tem por üm este medicamento
a cura das melesiias siphiliticas, ou que da ".yphiiii

possam provir debtixo de um oulro aspecto, e * sobra
•:11a- exclusivamente qne sa estende toda a sua acçào.

Vemie-se somente esta prepar.çio na plurmacia doi
auturos, ama do ConimErcloin. 31. 20~**_

Cosinheiro
Na ma Direita n. 14 se diz qoim piscisa de nm toa.

cosinhfir", e de nma criada carinhosa, que saiba lavar
e engommar. ___—

PlNCE-NEZTlÍE ÒÜRÕ. FltATA DOURADA, ALLU"
V.INIDM EAÇO.

OCUtOSÜIi TODA QUALIDADE DE HüOOO ATE,
203ti000 18.

Em cüsa ile ílcnria««e Fox
6—Rua da imperatriz 6-4

"sT*Paalo 
: 1870: Typ. do «Correio Paulistaue»
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