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O proprietário deste jornal roga
aos srs. assignantes do interior,
a mandarem satisfazer suas as-
siguaturas neste escriptorio até
ao fim do corrente mez.

Outrosim, previne aos mesmos
senhores que nao tem encarrega-
dos incumbidos de cobrança em
parte alguma.

|Üario di) £. faitlo.

Uma das cousas, de que os pães de familia
desta capital devem curar, sem hesitação
alguma, é da fundação de um collegio de meni-
nas, onde estas possão ser educadas e instrui-
das christãmente, em ordem á que, casadas,
possão ser mães de familia taes como o exige
a salutar reacção que em todo o mundo catho-
lico vai-se operando contra a indefferença
religiosa.

Não importa isto uraa censura aos collegios
particulares, ora existentes nesta capital, cu-
jas directoras fazem os melhores esforços para
realizarem aquelle grande âcsuleratum, con-
duzindo suas alumnas áspredicas feitas com
geral applauso na igreja de S Pedro. Mas,
essas directoras não podem fazer o impossível,
visto que faltão-lhes mestras ou professoras
apropriadas aos fins daquella reacção.

A educação das meninas importa muito á
constituição pacifica e harmônica da familia;
e a familia, todos sabem, é a base da socieda-
de, que aspira á ordem, á legitimidade, e á
moralidade. Ex fruetibus eorum cognoscetis
eos. Uma sociedade, em que as familias não
forem perfumadas do espirito christão catho-
lico, poderá ter gozos materiaes, mas não terá
a paz e a alegria, que devem ser corollarios
da união conjugai como a comprehende a
Santa Madre Igreja Catholica.

As mães formão os filhos; no regaço das
mães de familia reside pois realmente o futuro
de qualquer sociedade politica: a educação,
dada pelas mães, é, para bem dizer, o alicerce
do Estado. Arranque-se ás mães o direito de
educar seus filhos, a sociedade, em que forem
atirados taes filhos, stírá turbulenta é despida
das virtudes que elevão o homem. Desprese-
se a educação das que mais tarde devem ser
mães de familia, a sociedade, em que ellas
existirem, será estéril de boas acções, e o máo
pendor dominará ferozmente as consciências.

O governo, curando apenas de interesses
materiaes, e formando companhias que no dia
seguinte evaporão-se pela ausência de virtu-
des em seus directores, têm abandonado com-
pletamentea educação das meninas aos azares"da 

sorte e ás más doctrinas que infestâo a so-
ciedade. Acaso, os pães de familia devem
cruzar os braços ante esse esquecimento dos
poderes públicos? Acaso, não vêm que a pro-
pria educação dos meninos foi abandonada
pelo governo, e que ao novo episcopado bra-
sileiro e só a elle deve-se hoje a instituição
de estabelecimentos—onde o ensino e a edu-
cação são, graças á Deos, de puro catholi-
cismo ?

E' indispensável que os pães de familia at-
tentem para o futuro desta, se por ventura
quizerem cogitar de sua felicidade e de sua
alegre duração. As familias devem ser retém-
peradas na fé, para poderem sobreviver no
centro destas sociedades modernas, denomi-
nadas, por escarneo á moral, altamente ciyili-
sadas. Só assim, a familia brasileira será de
novo chamada a seus destinos, a suas esperan-
ças, a seus deveres e a seus direitos.

E' a educação de suas filhas o principal
dever dos pães de familia; depois—os seus
casamentos. E' preciso que a arte não en-
gane a mulher, e que a paixão não seja-lhe
funesta por correr apoz as vantagens faclicias
e materiaes. Só a educação catholica póde ar-
redal-a dos enredos da arte; só a fé, tal como
a Santa Madre Igreja Catholica a quer, póde
arredal-a dos abysmos á que a paixão sem
guia soe arrastrar.

Assim como a educação das filhas não de-
ve ser abandonada ás livres idéas da epo-
cha, assim tambem o casamento dellas não

deverá ser deixado ás vantagens puramente
materiaes, sujeitas ao peso e á medida. A
maior parte dos casamentos, em que o noivo o
futuro marido apparece despido de crenças
religiosas ou vestido de doctrinas heréticas,
não são felizes: dous seres, de crenças diffe-
rentes, ou acabão por destruir a união, fo-
mento essencial no matrimônio, ou acabão
pela conquista do mais forte sobre o mais
fraco, sendo muitas vezes a pobre mulher ar-
rastrada á apostasia das suas crenças e a vol-
tar as costas para Deos.

Qual o pae, que, amando suas filhas, po-
dera entregal-as de sangue frio, por meras
vantagens materiaes, á homens descrentes e
portanto sem freio algum a seus máos pendo-
res ? Um pae catholico póde duvidar—de que
sacrifica assim as almas de suas filhas á in-
fallivel perdição ou pelo menos á máos tratos?

Cumpre que os pães de familia, prestando
attenção ao que deixamos exposto, procurem
reachar para suas filhas o caminho de Deos,
que foi-nos ensinado por seu Divino Filho, e
que não o perderemos |emquanto formos guia-
dos pelo Espirito Santo.

A educação catholica é a base de toda a
felicidade. Os pães se alegrarão com seus fi-
lhos, e as mães com suas filhas. Estas, sobre-
tudo, devem ser graciosas, na humildade
christã. A alegria da alma lhes augmentará a
vida; e, como diz um escriptor, a vida da alma
é a graneteza, a força, a luz.

0 meio simples de attinguir-se a esse es-
forço, que sollicitaraos dos pães de familia
catholicos, é a associação de todos para a
fundação de um collegio nesta capital, em
edifício apropriado, dirigido porém por essas
admiráveis religiosas, que fazem da educação
das futuras mães de familia a sua missão pro-
videncial.

Desprezem esses arrojos de homens igno-
rantes, que parecem destinados á perpetuar o
erro, e que oecupão-se de desacreditar com
torpes calumnias e com injuriosas invectivas
os educadores catholicos de ambos os sexos.
A educação catholica da França e da Ingla-
terra, que ahi tem salvado muitas almas des-
vairadas, protesta altamente contra essa guer-
ra, cujo alvo é o catholicismo. Se não Íora
essa educação, o episcopado francez não seria
o que ora é, uma pleiade de sábios e de vir-
tuosos, e o catholicismo não teria alcançado
na tão herética Inglaterra os mais gloriosos
triumphos, incontestados por inglezes da mes-
ma seita adversa.

llesta que o digno bispo diocesano e o clero
colloquem-se á frente do movimento que ora
indicámos. E' seu dever fazel-o.

A expedição que marchou para Mato-Gros-
so tem encontrado grande auxilio das tribus
indígenas, que habitão aquelles sertões.

A' frente de cem indios o coronel Carvalho
enviou officiaes nossos adiante das forças para
examiuarein as posições oecupadas pelos Pa-
raguayos.

São tres as tribus que se alliárão cornnos-
co, e temos informações que são numerosas e
dóceis, tendo grande propensão a abandonar a
vida erradia, pela vida civilisada.

Nos Estados-Unidos, e no Mexico a vida
selvagem desappareceu,e esses infelizes senho-
res primitivos do continente ao menos vêem
a expoliação de seus domínios cercada das
vantagens da vida civil.

Ninguém ignora o grande commercio que
já se alimenta ao norte daquelles Estados com
os produetos do trabalho das povoaçoes in-
digenas.

No Mexico grande massa de sangue indige-
na corre nas vêas da população, e lhe com-
munica a par, tlo valor próprio da raça ameri-
cana, os laços de uma fusão completa das ra-
ças conquistadas e conquistadoras.

Bem sabemos que o gentio entre nós é mais
raro, e que encontra ainda no centro do paiz
um abrigo seguro de sua independência selva-
gem; sabemos que a conquista portugueza,
posto que menos sanguinolenta que a Hespa-
nhola, todavia deixou traços perduraveis de
horror no espirito inculto das nossas tribus,
quiçá de grandes nações que se forão recuan-
do para as regiões centraes do paiz; e que lá
vão se aniquilando a pouco e pouco.

Não continuão, porém, essas impressões tão
vivas, como antigamente, e as tribus indige-

nas, á excepção de uma ou outra, tende neces-
sariamente a congraçar-se comnosco.

E' notável, porém, a iudilTerença do gover-
no para ellas. Agora que estamos sendo coad-
juvados por esses infelizes, é tempo de pedir-
mos i/Li pouco de americanismo tambem para
ellas. -

O Paraguay é povoado por nações fugitivas
de nosso solo, que alli se forão abrigar, e que
receberão a luz da civilisação pela companhia
de Jesus. Calumniada e perseguida, esta an-
gelica instituição abandonou aquelles povos,
que educara, e desde então se plantou o des-
potismo hespanhol naquella terra, sem que
pudesse todavia desbaratar os germens de uma
civilisação que imparcialmente devemos jul-
gar prospera e opulenta.

Os exemplos que trouxemos provão quejpor
bem esses povos errabundos chegão ás cidades.
Por bem elles recebem o baptismo. Sem
uma organisaçaõ adequada, como era outros
povos, alli o missionário não tem a temer as
más vontades dos governos, nem a rivalidade
de religiões constituídas. Isto confirmão as
bellas cathequeses, que se fizerão mesmo nes-
ta provincia, quando o antigo sino do Colle-
gio dispertava antigamente a infância da so-
ciedade; quando no recinto saudoso daquella
Igreja se reunião os guerreiros de Tibiriçá e
Cay-Uby, e nas salas daquelle edifício se ino-
culava nos meninos indígenas a luz da vida
intellectual.

Depois que, porém, o celebre decreto de
1759 enchotou desses tectos aquelles aposto-
los invictos, e as casas fundadas pelo seu tra-
balho forão reduzidas á guarida das autori-
dades armadas, um novo espectaeulo se pre-
senciou.

Espavoridos pelos lictores os neophitos da
cruz se embrenharão nas selvas; e evitarão o
captiveiro dos Ramalhos, mais disfarçados
porém mais poderosos.

Desde então a vinha rorejada pelo suor do
pacifia.;"apóstolo seccou, e a cathequese aca-
bou!

Quando hoje contemplamos a tibieza reli-
giosa que enlanguece a sociedade, e sepulta
nas solidões milhares o milhares de infelizes
famintos do pão da verdade, o nosso espirito
se afflige.

Para os estrangeiros tudo, para os indige-
nas nada!

Por que razão o governo não dispensa uma
parcella pequena dessas quantias fabulosas,
que gasta com os emigrantes europeos, para
chamar ao baptismo aquelles infelizes, em
cuja alma virgem não se ani nhão certas idéas
perigosas ?

Vedastes á Igreja o acervo de esmolas e
de recursos para taes obras, porque então lhe
negues os meios de proseguir na conquista da
fé?

Não. O empenho todo do governo do Bra-
sil é outro, quer emigrações estrangeiras, quer
gente civilisada, mas no emtanto é do seio
dessa gente civilisada que partem os ventos
da desordem, e donde so tirão os planos, que
nos desvião do caminho da paz e da religião.

Porque esses philosophos, catlnlicos livres,
esses Lutheros não vão pregar suas doutrinas
além, como fizerão os Jesuítas? Porque só se
dedicão a perturbar o socego dos catholicos?
Será porque lá não ha os eommodos da vida
e podem ser martyrisados ?

Vejão os nossos leitores a differença.
Traçamos estas poucas palavras lembrando

ao governo a conveniência de se pedir de Ro-
ma missionários para a cathequese dos indios,
e a tle se fundar entre nós uma companhia
de padres, fervorosos, e capazes dc continua
rem a obra já largada de Anchieta.

Era isso muito melhor do que dar-se tudo
aos Americanos, e aos Allemães. Cora os qua-
renta contos das celebres marmotas, e com os
sessenta contos do sr. Quintino Bocàyuva, já se

poderia obter polo menos uma pequena em-
presa Apostólica, que fosse ao lugar em que
estão hoje as nossas forças expedicionárias,
chamar ao grêmio da civilisação os nossos al-
liados do Tabaco.

esquecidos desta cidade ; era o ruido agrada-
vel da mocidade que trabalhava, o unico som
que repercutia alegre por estas ruas tão. er-
mas e tão solitárias.

Um ou outro rosto surgia como um fogo fa-
tuo atravez das grades das janellas e sumia-se
para logo, uma ou outra mão pequena e alva
a escurecer a neve prendia um dos postigos
que o vento travesso gostava de arrebatar.

Hoje tudo se transformou: as moças deixarão
suas mantilhas negras, envergárão as luvas de
pellica, e correm ás tardes á chegada de va-
por ao bairro da Luz para vêr as pessoas qne
chegão.—Que mudança !

As bellas mantilhas cahirão, foi pena, gos-
tava tanto dellas, me lembraça sempre das
das moças de Madrid. Vêr-se atravez das ren-
das pretas um rosto de deslumbrante alvura»
uns olhos negros illuminando aquella escuri-
dão, sentir-se todas as emoções, crear-se uma
illusão que o segredo augmentava: eis ns- van-
tagens da mantilha, cujos mysterios a realida-
de arrancou.

üe quantas vezes não era o homem ludibrio
quando o vento ou o descuido deixava appa-

Clironica do Diário
Nunca S. Paulo foi o que é hoje : artistas,

músicos, bailes fazem-n'o estremecer de ale-
gria; elle sente-s3 nascer. Antigamente erão
as vozes dos estudantes que acordavão os échos

recer um rosto feio de velhice e pallido pela
enfermidade ; porém agora temos ptn troca a
esmagadora verdade doce ou amarga, mas
sempre ella.

As moças andão mais espertinhas, todas têm
a coquetterie das grandes cidades, ou para
melhor dizer, do seu sexo. A ultima, ruga do
tristeza lhes cahio do rosto, a Concórdia sur-
gio mais brilhante do que nunca, e o que mais
é, os estudantes forão admittidos sócios!.. Era
estranhavel esse exclusivisrao, por isso a Con-
cordia desfallecia á mingua de vida, entorna-
rão-lhe um pouco do sangue ardente da moci-
dade, e eil-a que se levanta garrida e faceira
como uma menina de quinze annos.

Concórdia, bem mal posto nome : os baile é
a scena de mais contrariedades e disputas, eiu-
mes, raivas, zangas e rixas, tudo alli mora, e
uma fita, uma flor. um olhar bastão ,nnri> n»o
as mulheres as maiores íncendianas do mundo
facão erguer uma fogueira infernal que ellas
mesmas apagão com um aperto de mão ou
com um sorriso.

A Concórdia esteve esplendidamente con-
corrida, as fileiras dos penteados a black per-
corrião as salas cora ura sorriso victorioso,
as impressões raultiplicavão-se, os homens
achavão-se quasi todos mordidos, segundo a ex-
pressão de um de meus pares, e até de lá veio
um com duas impressões e entre ellas nma por
uma mulher, metade humana e metade divina.
No entretanto não forão essas as rainhas do
baile,—da verdadeira ninguém se lembrou.

Era uma menina clara com uma carnação
de flor que teria traido uma abelha. Trazia
alvo vestido arregaçado, os folhos por pequo-
nas rozas brancas, os cabellos castanhos es-
curos, ligeiramente frisados na frente ,e presos
por uma rosa tambem branca, sua flor predi-
lecta como me disse.

Quando ella passava sentia-se um perfume
de innocencia que inebriava, e que espalhava
um encanto por todo o seu ser. Os olhos não
tinhão esse doce requebro de voluptuosidade
tão habitual entre os Paulistas, mas de uma
negridão brilhante; erão altivos e firmes como
são os das italianas.

No mais, a historia de um baile é a historia
de todos, muita conversação debaixo do le-
que, muito segredo ao ouvido, muita malicia
e muita cousa banal, ás vezes tambem um ca-
samento concluido enlre as voltas de uma vai-
sa, e nada mais.

A maior parte das moças erão minhas co-
nhecidas, tinha-os encontrado no theatro
presas ás notas da inspirada rabeca de Moniz
Barreto.

A musica tem uraa influencia poderosa so-
bre os individuos, acorda as fibras da alma,
onde parece que o som dos instrumentos vôm
vibrar, lembra épocas passadas da vida, con-
tos que o tempo levou, mas que o coração con-
serva e desenha o futuro sobre doces harmo-
nias.

Quem não tem soletrado a cada som que
escuta uraa época de sua vida, uma lembrança
querida ?

Quem não tem acompanhado com palavras
que dieta o coração, com quadros que relem-
bra a imaginação ou que cria phantasia, as
notas inspiradas de uma musica divina?

Só ella póde pintar aos olhos da alma os
esplendores da natureza, imitar o gorgeio dos
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pássaros, o écho do bronze, ou para melhor dt-
zer, só ella vive em ludo isso. Cada nota que
surge evoca uma lembrança, o beijo de nossa
mãi o rubor de um primeiro encontro, nossa
infância descuidosa, a risada crystalina de
uma criança, a lagrima, o suspiro, tudo a mu-
sica nos repete, tudo nos recorda.

O pezar, diz George Sand, a esperança, o
temor, o recolhimento, a construcção, o en-
thusiasmo, a fé, a duvida, a gloria, a calma,
tudo isto e mais ainda, a musica nol-o dá e
nol-o torna a tomar á mercê do seu gonio.

Esta variedade de sentimentos a rabeca nos
exprime em suas quatro mágicas cordas; dahi
a sua difficuldade, c raros os artistas que sa-
bem levantar todos os accordes deste tão me-
lodioso instrumento.

Moniz Barreto, o moço brasileiro, vergou a
platéa a seu capricho; quando tocava as res-
pirações suspendião-se, e no meio de utu si-
lencio religioso as notas erguião-se metallicas
e sonoras—ora tristes como uma melancolia,
ora rápidas como um pensamento, c quando
os sons terminavão-se os peitos sôfregos de
harmonias arfavão ainda nos êxtases de um
arroubo que só a musica podia produzir. Os
applausos prorompião espontâneos como uma
inspiração.

Moniz Barreto loi victoriado; a mocidade
acadêmica suspendeu-lhe ao collo um penhor
de sua admiração, fundio uma medalha a me-
dalha do talento e do mérito, e pregou-lhe'a
ao peito. O artista agradeceu, a rabeca de
novo se fez ouvir, e os sons que agora se le-
vantavão exprimião a gratidão que lhe ia na
alma com tanta perfeição como a rabeca do
conselheiro Krespel de Hoffmann reproduzia
a voz de sua filha.

O theatro tambem lembrou-se de apparecer,
e representou a Porta Falsa, as Recordações
da Mocidade, e ultimamente a Romã Encan-
lada. De todas estas composições a de mais
mérito litterario é a comedia-drama as Re-
cordações da Mocidade, e que apezar de mui-
to conhecida, sempre agrada. João Eloy es-
colheou-a para seu beneficio, e como sempre,
foi applaudido pelo publico que lhe vota mui-
ta sympathia.

Inquestionavelmente as honras da noite cou-
berão a D. Julia, que disse o seu papel com
todo o sentimento ; no entretanto não vá já
cantando victorias com esse dia feliz, porque
de ha muilo tempo para cá tem fraqueailo e
muito.

Enchêrão-lhes os ouvidos de lisonjas, toca-
rão-lhe a vaidade e fizerão desapparecer a
modéstia, queé a verdadeira superioridade do
talento, creárão até loucas rivalidades; não
obstante o chronista do Diário, Epaminondas
no amor á verdade, reconhece-lhe mérito bas-

tas, se tratar de sanar certos defeitos.
Joaquim Augusto é o artista superior; desse

nada direi, respondem por elle as palmas cons-
tantes que arranca, e os triumphos que todos
os dias conquista.

A' D. Velluti quero dar um conselho, peça
a sua jubilação, deve estar já cançada: Mari-
cota lhe devia ter fatigado muito, e além de
tudo seus movimentos são entorpecidos pela
sua excessiva gordura, que os torna grotescos.
Quando tiver de retirar-se da scena desappa-
reça por algum fundo falso ou se eclipse do
palco, mas não faça aquelles movimentos e
meneios que costuma a fazer.

Depois de Joaquim Augusto, João Eloy é o
melhor artista que tem a companhia, e além
de tudo é honrado, laborioso e estimado. O res-
to dos actores é supporlavel, mas ha alguns
como Mattos, Montani que devião ser riscados
do theatro, porque profanão a arte dramática
e incommodão o publico.

Estou me admirando do arreganho militar
do Correio Paulistano, o liberal de outros tem-
pos, o imparcial de hoje passa da guarda, na-
cional ãareserva a justiceiro de praça publica,
põe sua luneta, arrastra a velha espada, grita
contra os frades e freiras, escândalos o abusos,
e.faz de seu jornal um museu de raridades.

Desejava conhecer uma curiosidade que ahi
appareceu comparando Viclor Hugo a Fran-
cisco Gomes de Freitas. Que bom estudo para
um zoólogo! Será algum poeta inspirado como
Martins Guimarães o mimoso autor do Ra-
malhete Poético, ou algum monomaniaco por
exquisiticcs ? Se a policia fosse bem activa
não deixava esse senhor passear impunemen-
te pelas ruas, recolhia-o a algum hospicio.

Üm outro typo appareceu com a mania de
moralista o famoso Zuxios do Paulistano; traz
cara de santarrão e no fundo é um refinado
hypocrita com seu estylo borracho.

Deve ser algum beato que vive de rozario
na mão, ou algum magnão vermelho como um
inglez, que tendo passado vida folgada, os me-
dicos lh'o impedirão do continuar para não
estragar a saude, como se impede a um amo-
roso de Baccho entregar-se a excessivas liba-
ções.

Apezar de toda a virtude de Zuxios elle co-
nhece a Ponte-Grande, o Cambucy, e sabe o
que isso vale, a prova que censura que a Per-
dida freqüentasse estes lugares.—Miraculosa
virtude!

Dizia eu bem que havia em S. Paulo uma

verdadeira metamorphose, e o repito ainda,
quando me recordo dos socegados lempos de
outr'ora e da agitação e enthusiasmo que rei-
na hoje. 0 delyrio da estrada de ferro chegou
á loucura, uma porção de viajantes de mali-
nha ás costas e passagem grátis percorrem a
via férrea na rapidez do vapor e vão passar
gostosas horas em Santos. A época é de pro-
gresso: um glóbulo homceopathico cura em
duas horas qualquer enfermidade, ha gabine-
tos de leitura por Ioda a parte; um medico em
Campinas faz uma tabeliã de léguas e horas
para seus doentes, como se tratasse deum car-
ro de praça, o tudo assim caminha.

A vontade de viajar accendou-se em espi-
ritos fortes e resolutos, e as descobertas co-
meçárão. Os antigos paulistas, levados por
uma cobiça infrene, arriscavão a vida para
descobrir minas e riquezas, os modernos, mais
ousados e muito mais desinteressados, pelo
unico amor da sciencia e da pátria, superando
difficuldades terríveis, aventurão-se a perigos
sem conta. Percorrem lugares desertos'e inhos-
pitos, extenuão-se de fadigas em suas ecccur-
soes a comarcas longínquas, comenVboas trahi-
ras, maiores ou menores algumas pollegadas que
as ãe S. Paulo, e depois de terem jantado per-
feitamente, vão dormir á sesta dentro d'um
bote que os conduz a porto e salvamento a
uma fazenda vizinha, tendo atravessado picto-
rescas ribas e desusado sobre as parasitas do
rio, que os scientificos viajantes ião classifi-
cando. Agora mesmo acabo de ler no Diário
uma outra perigosa excursão feita ao interior
do Paraná, esta foi mais longa e devia ser
mais cheia de difficuldades: esperemos as des-
cripções que não devem tardar a apparecer.
Regosijo-me com o meu paiz por este espiri-
lo infatigavel o investigador de seus filhos:—
daqui lia pouco não haverá terreno que não
seja conhecido palmo a palmo, pedra que não
lenha sido estudada, e a phythologia se enri-
quecerá de novos individuos. Parabéns aos
illustres viajantes. O chronista pára aqui sem
ter esgotado os assumptos; no entretanto esta
chronica já vai longa, e isto não é festa de
caboclo que gasta ludo n'iim só dia.—Reserva-
reinos o resto para outra oceasião.

Lourenço ãa Silva.

Oiiblieacôes pílíüní

O BARÃO DE S. JOÃO DO RIO-CLARO.
Devo aos que me elegerão representante

desta provincia na camara dos srs. deputados
a explicação dc minha condueta, rolaí.^amonte
a estrada dc ferro de Santos a Jundiahy, quan-
do na sessão de 11 de Setembro próximo pas-
sado prouuuciei-me em discurso sobre tal as-
sumpto. Sou a isso levado, não porque não
estejão quasi todos convencidos da veracidade
de minhas asseverações, mas porque poucos
poderáõ acaso ser induzidos pelo meu silencio
a suppor que tenho cm pouca consideração in-
terosses de tanta magnitude para a provincia,
quaes os que ligão-se á abertura da eslrada
de ferro ao transito publico.

Fui contestado pelos srs. Sharp e Filhos,
representados pelo sr. Henderson, engenheiro
dos ditos empreiteiros, nos dous jornaes dia-
rios desta capital, e pelo sr. Fox, engenheiro
da companhia, representando a si próprio, no
Correio Paulistano Ab hontem. A taes contesta-
ções eu poderia oppôr pura e simplesmente a
consciência publica; mas por mera delicadeza
quero descer a pormenores, afim de evitar que
esses senhores continuem a suppôr-ino mal in-
formado.

Affirmei e ainda sustento que um dos em-
preiteiros, que está na provincia, foi á côrte,
com a resolução de entregar a estrada como
prompta, não sendo bem suecedido nessa re-
solução, porque, tanto o ex-ministro da agri-
cultura, como o actual, não acquiescêrão a esse
propósito; e voltando para esta capital, de-
clarára immediatamente á administração do
correio «que do Io de Setembro em diante não
conduziria mais nos seus carros as malas».

Sustento o que disse:
1. ° Porque o sr. empreiteiro Sharp, já re-

ferido, chegaudo ao Rio de Janeiro no dia 31
de Julho, em companhia do sr. James Brun-
lees, engenheiro em chefe da companhia, e do
sr. Aubertin, superintendente da estrada do
ferro, só na sua volta effectuada no dia 11 de
Agosto, e depois de estar nesta capital, o
Correio Paulistano e o Diário derão noticia da
deliberação da empresa—de não conduzirem
mais as malas do correio do 1 ° de Setembro
em diante;

2. ° Porque, havendo chegado ao Rio de
Janeiro no dia 31 do Julho os referidos srs.
empreiteiro, engenheiro em chefe, e superin-
tendente, foi immediatamente o segundo pro-
curar ao ex-ministro da agricultura, conselhei-
ro Paula Souza, aíim de vêr se o governo acei-
taria a estrada em tempo de poder a noticia
ser levada a Londres pelo paquete inglez de
Agosto, que conduziria o mesmo engenheiro
em chefe; e s. exc. respondeu-lhe que nada

podia deliberar naquelle momento, porque o
ministério estava em crise;

3. ° Porque, permanecendo todos esses srs.
no Rio de Janeiro e aggregando-se-lhes no dia
6 de Agosto o sr. Henderson, engenheiro dos
empreiteiros, procurarão o novo e actual mi-
nistro da agricultura, conselheiro Dantas, e
delle nada puderão obter, como o demonstra
o facto do não-recebimento da estrada até
hoje por parle do governo; cumprindo-me
acerescentar que, no mesmo dia e antes da
audiência concedida pelo ministro actual aos
srs. da estrada de ferro, s. exc. leve a bondade
de declarar-me «que não receberia a dita es-
trada sem escrupuloso exame de profissionaes,
apezar dos desejos dos interessados para que
fosse ella recebida naquella oceasião».

Ante esses factos, não sei que fundamento
serio possão ter as contestações articuladas
dos srs. Sharps.

Razão tive eu, portanto, quando asseverei
que desde 31 de Julho os empreiteiros tenta-
rão obter do governo o recebimento da estra-
da, sem que ella estivesse prompta, corao de
facto ainda não o está; e agora o próprio sr.
Henderson, pelos srs. Sharps, declara que es-
peravão que a estrada fosse aceita no dia 1 °
de Julho, por julgarem-i^a prompta para o
trafego, fazendo aviso disso no dia 30 de Maio,
tempo em que o ex-ministro da agricultura
tinha ainda assento nos conselhos da coroa.

E' notável que, dizendo os srs. Sharps no
artigo sexto de sua exposição haverem feito
aviso ao correio com antecedência de trinta dias
afim de evitar-se qualquer incommoão ao serviço
publico, contrariem no artigo decimo-terceiro
a extensão dessa antecedência—dizendo que a
primeira noticia daãa ao aãministraãor ão cor-
reio foi perfeitamente natural c amigável e teve
lugar nos primeiros dias ãe Agosto! Ora, a
cessação do transporte das malas realizar-se-
hia no 1 ° de Setembro; e a primeira noticia,
sendo dada nos primeiros dias. ãe Agosto, no
dia 13 por exemplo, não podia ter tido a an-
tecedencia dos trinta dias, concedidos pelos
srs. Sharps aò serviço publico para que este
não sotfresse incommodo !

Agora, direi em relação ao sr. Fox algumas
palavras.

Não é necessário ter-se visto outras estra-
das de ferro além das de Pedro li e Mauá, e
nem ter-se applicado a actividade intellec-
tual para as questões de engenharia, para fi-
car-se convencido de que a estrada de ferro
de Santos a Jundiahy não tem as condições
de uma estrada solida e segura. Não poderei,
certamente, determinar profissionalmente mui-
tos defeitos delia; mas, posso asseverar,—por
mim o que meus ollios vêem, e—por engenhei-
ros, tão competentes como o sr. Fox e os de-
mais engenheiros da estrada de ferro, o que
depende de conhecimentos especiaes de enge-
nharia.

Assim, por mim,—independentemente de
profissionaes, affirmo :

1. ° Que os atterrados na serra são estrei-
tissimos, e não tem obras de arte que os for-
tifiquem, podendo dar-se constantes e desas-
trosos desmoronamentos;

2. ° Que os atterrados, em alguns lugares
da mesma serra, forão feitos sem o necessário
escoamento para as águas, como qualquer o
terá visto;

3. ° Que o atterrado de Santos á raiz da
serra, construído para o transito ordinário de
tropas carregadas, não podia prestar-se a re-
ceber trilhos de ferro sem obras de arte que o

podia ignorar. Cumpre-me, porém, declarar
que o engenheiro, a quem referi-me, não e
Carlos Maunier, e sim o sr. Carlos Romieu. do

qual não se poderá dizer que seja engenheiro
titulado pelos presidentes desla província,
embora não haja aprendido a engenharia em
Inglaterra.

Agora, restão aos interessados e aos amigos
da estrada de ferro a insinuação torpe e a in-
juria grosseira contra os que, icomo eu, en-
tendem que a estrada não póde ainda ser re-
cebida pelo governo. Entretanto, direi que
prefiro acautelar os interesses do meu paiz e
da minha provincia, procedendo como proce-
di, á honra de pertencer á parte sã e cnjstalli-
savel da população, definida e tão procurada
por aquelles interessados, como se vê no Correio
Paulistano de hoje em communicado de alguém
pro domo sua;—prefiro continuar cego pela
ignorância, e buscar ãesforço no ãoudo prague-
jar, segundo as expressões desse communi-
cado, a tomar-me amigo ãas locomotivas no
sentido de uma resposta dada á Revista Com-
mercial, porque o beneficio, que do zelo de
todos os brasileiros resultar para o paiz e
para a provincia, ser-me-ha mais útil do que
essas viagens agraãaveis e seguríssimas, que
nessa respostaseproporcionai redacção daquel-
le jornal, naturalmente pelo moralissimo sys-
tema da gratuiãaãe; prefiro finalmente voei-
ferar no sentido em que orei na camara dos
srs. deputados, dizendo insulsas banaliãaães
que certamente não tem o sainete inglez, a
deixar que o governo do meu paiz não exerça
sobre esta estrada a mais severa fiscalisação,
como o fazem os governos da França e da In-
glaterra, segundo a própria confissão daquelle
communicante, embora o de meu paiz possa
vir a ser qualificado de caloteiro e aquelles da
França e especialmente da Inglaterra em iden-
ticas circumstancias não mereção igual quali-
ficação.

E'quanto posso dizer aos eleitores que hon-
rárão-me com seus votos; certos de que, se
a estrada fôr recebida pelo governo, será
porque ludo está hoje sujeito á crgstallisação,
sem duvida para evitar-se de cahir de bura-
co em buraco, como acontecia aos antigos
viajantes nas estradas de rodagem da provin-
cia, que acabavão sua viagem nuo tão limpos
como a começavão, segundo a expressão in-
serta na mencionada resposta á Revista Com-
mercial.

Graças a Deos, não temo as ameaças da
injuria e da diffamação, e sacudo sem escru-
pulo a minha casaca, como o faria qualquer
inglez em Inglaterra, se brasileiros fossem alli
construir por empresa qualquer obra publica,
ou mesmo alguma estrada de ferro, quando
o sr. Fox e mais interessados permittirem
que engenheiros brasileiros possão applicar-
se a taes trabalhos.

Sobre este assumpto não voltarei á im-
prensa.

S. Paulo, 10 de Outubro de 18G0.

consolidassem, tsndo elle sido levantado sobre
terreno pouco solido, pantanoso, e invadido
pelas marés;

4. ° Que os cortes na serra forão realiza-
dos tão imperfeitamente, que qualquer indi-
viduo, ainda que não seja pratico, ainda que
não seja mesmo engenheiro titulado pelos
presidentes da provincia, e ainda que final-
mente não seja engenheiro tão profissional
em todos e quaesquer ramos da engenharia
como o é o sr. Fox, pensará e julgará do
mesmo modo, como eu, pela mera inspecção
ocular.

Por profissionaes, posso affirmar:
1.° Que o systema de panellas eslárepro-

vado em todas as estradas de ferro de classe
igual a de Santos a Jundiahy, reservado o
emprego dellas apenas em terrenos arenosos;

2.° Que alguns atterrados na serra forão
feitos para evitar a despeza de viaduetos, sob
os quaes escoar-se-hião as águas da mesma
serra e dos regatos que tem nella suas cabe-
ceiras;

3. ° Que a estrada não resistirá á chuvas
torrentosas, por falta de solidez em muitos
lugares delia.

Mas, o sr. Fox não consente que profissio-
naesprofirão tacs absurdos! Tem razão; esses
engenheiros sem duvida não sabem cousa
alguma de sua arte, especialmente de estradas
de ferro!

Aproveito a oceasião para lamentar que o
sr. Fox, vendo o engano de referir-me á pon-
te do Casqueiro, quando devera ter-me refe-
rido á ponte do Cubatão,— arrebatada era
18G2 por enchente igual ás periodicamente
constantes naquelle lugar, procurasse tirar
partido desse engano sobre facto que cit não

Barão de S. João do Rio*Claro.

Oução

Sahio á luz uma folha chocarreira e boçal,
com o titulo de Cabrião;—titulo que bem lhe
quadra, porque Lucifer é tambem o acerrimo
Cabrião do gênero humano ! Tem essa folha
por seu regabofe as fraquezas do próximo, e,
(dobrado escândalo!) o depravado sentimento
de ridicularisar o que pertence á Santa Reli-
gião do Estado, assumpto que por sua subli-
midade não é para os beiços dos seus redac-
tores; mas.... cuidado que não lhes fique o
osso atravessado na garganta !

Não admira o appareciraento Aessepasquim
zurrador;o que produz um araargoso reparo
ó correr como certo achar-se entre esses re-
dactores um joven que até aqui tem passado
como pessoa assisada, circumspecta, geral-
mente estimada, e casado com uma senhora
de não vulgar educação e eminentemente re-
ligiosa!

Si vera est vox popiãi, então é de presumir
que o Cabrião Lucifer vai conseguindo escra-
visar o espirito desse moço associando-o
a outro, que quasi de nenhuma sympathia
goza por ser ura—rapazete bulhento, traquinas,
garrido, orgulhoso e incapaz ãe assistir ríum
só terreno!

Dessa associação, por certo, alcançará Lus-
bel inutilisar o caracter tão bem formado,
qual o desse joven, que lão acerlado cami-
nhava; e por aqui se conhece quão eloqüente
é o que diz o Espirito-Santo: cum bonis bônus
eris, cum perversis perverteris !

Surprehende outro-sim que seja o lugar
onde se assigna e se distribue esse pasquim
a loja do sr. Custodio Fernandes da Silva.

Ou o sr. Fernandes da Silva ignora isso, ou
não ; se ignora, então fique sabendo que, infe-
lizmente, ha na sua loja mais essa mercado-
ria que, (altos juizos de Deos !) o póde arrui-
nar para o futuro ! Se não ignora, então con-
sente, e neste caso reflicta na sua complicida-
de, e no alcantil em que se colloca, lembrando-
se o sr. Fernandes da Silva que sempre passou
por homem sisudo e de consideração; que já
não é moço; que tem filhos a educar; queé
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chefe de uma numerosa e distincta familia; e
que, emfim, s. s. é estrangeiro ! por tão pouco
não se arrisque a tanto.

Parece que a typographia Imparcial por
sna dignidade repellio de si a tarefa de dislri-
buir asse pasquim, contentando-se apenas com
a sua impressão; e essa tarefa foi parar á loja
do sr. Fernandes da Silva, como se este sr.
esteja afeito a cousas de máo gosto !

Venha o Cabrião, salpique com lama á todos
e a tudo; porém saiba que as fraquezas do
próximo que procura anles escarnecer do que
relevar, serão tarde ou codo o testemunho
fulminante contra os seus—rabiscadores,—
que no meio do nosso povo levantão-se hoje
como —o genio das tempestades !

No dia 17 terão lugar as eleições para func-
cionarios e sócios beneméritos.

S. Carlos cio FMnlial.

Illm. sr. redactor.—Tem-se-me attribuido
a autoria cVuma correspondência anonyma
publicada em seu jornal e assignada por um
Sertanejo, na qual d'uin lado figura os srs.
commendador Souza Barros e dr. Mesquita
Junior, e do outro o meu cunhado o sr. Anto-
nio Carlos d'Arruda Botelho.

O correspondente nella justificou o procedi-
mento destes senhores em relação ás questões
que tinhão discutido pela imprensa; e fez mais
algumas observações.

Não sou affecto á causa do sr. Arruda Bote-
lho, e nem podia ser sem desprezo á dignida-
de que prezo e sem ser injusto.

Exceptuando a ultima parte da referida
correspondência, que não é do dominio publi-
co e que não me é licito c nem estou habilita-
do para julgar, entendo como o correspondeu-
te Sertanejo; mas nem porisso convém-me
carregar com a responsabilidade della, razão
por que unicamente em consideração ao pu-
blico que nos conhece, rogo a v. s. que decla-
re ao pé desta se sou autor della, e que dê
publicidade em seu jornal, pelo que lhe será
obrigado seu constante leitor.

Joaeixdm José c.'Abreu Sampaio.
S. Carlos do Pinhal, 1 ° dc Outubro de 1866.
Não, senhor.

A redacção.

O sangue

Todos sabem que uma das necessidades
mais imperiosas da vida é conservar o 3angue
limpo e puro. E' também geralmente admitti-
do que grande somma dos males que atacão o
homem provém do estado doentio do sangue;
ou este grande pabulo da vida humana está
fraco e recusa preencher as suas funcçõès na-
turaes, ou está cheio de corrupção e sobre-
carregado de humores e vicios que muitas
vezes rebentão na pelle em fôrma de dartros,
empingens, borbulhas, nascidas; não obstante
todos reconhecerem estes factos, poucos ha
que sabem com que facilidade se pôde con-
servar o sangue sempre puro e limpo. E' fa-
cilimo e está ao alcance de todos^E' simples-
mente preciso tomar o extracto composto de
salsaparrilha do dr. Ayer. Este grande reme-
dio americano, composto pelo primeiro chi-
mico do seeulo, é um tônico incomparavel,
fortalecendo todos os órgãos e expulsando do
systema toda e qualquer corrupção.

Declaração

Tanero o autor do folhetim do Diário, ape-
zar de ser bem conhecido de seus collegas e
do publico e estar acima de qualquer nsinua-
ção miserável, desafia o tal Zuxios do Correio
Paulistano, que declare por inteiro o nome do
actor do folhetim á que se refere. Já que ag-
gredio debaixo do anonymo deve ter coragem
de fazer esta declaração a que é provocado,
do contrario será qualificado um desgraçado,
como outro qualquer que queira attingir o
mesmo fim.

O capitão Pedro da Silva Gomes e Castro,
e seus filhos, pedem á redacção do Diário de-
clarar se tiverão parte em uma publicação
feita no Diário de hontem, pedindo providen-
cias ao exm. chefe de policia, sobre uma es-
crava que é castigada na rua das Flores.

S. Paulo, 11 de Outubro de 18G6.
Não teve parte.

A redacção.

Clul> fsicientitico

PRESIDÊNCIA DE JOAQUIM IGNACIO PENIDO

Achando-se presentes 20 sócios, abrio-se a
sessão.

Discutio-se o ait. 7 do Cod. Crim.
Sustentarão que a imprensa devia ser illimi-

tada—os srs. Ribas, A. Penido, Rabello, Breves,
e o sócio honorário dr. Monte-Carmello. Sus-
tentarão que devia ser limitada—os srs. A.
Branco, J. S. Penido.

Está marcada para a seguinte sessão a these
do sr. M. Pinto.

ítapetininga

O QUE ISTO SIGNIFICARA'?
Deu-se comigo uma muito boa.
Ao sahir honlem, ás 11 horas da noite, mais

ou menos, do bilhar do Cyrilo, antes de che-
gar ao largo da Cadêa, um vulto negro cer-
cou-me. Trazia uma lanterna. A luz reflectio
sobre seu rosto, e eu conheci o sr. José de
Medeiros, morto ha dous annos. Tive medo.
Depois lembrei-me que Pelletan, ao apparecer
a historia da revolução franceza de L. Blanc,
havia-se encontrado com Camille Desmoslins,
trazendo um volume dessa obra. Soceguei.
Recobrei forças e perguntei:—O que quer? O sr. José de Medeiros abrio
uma folha de papel—e li:—Juizes municipaes
supplentes —Hygino José Rolim de Oliveira.

O que isto significará ?
A consciência deste povo que responda.

UM POUCO DE TUDO

RIQUEZA DA HUNGRIA
A Áustria emprehendeu e levou ao cabo um

grande commettimento, o da regularisação do
lheiss. Sabe-se que o Theiss, o mais importan-
te affluente do Danúbio, é, depois deste rio,
o curso de água mais considerável do reino ma-
gyar, e ao mesmo tempo, um dos mais tortuosos
do mundo. O pouco declive, e ás vezes a ausen-
cia de declive por causa do numero e extensão
das voltas, determinavão espantosas inunda-
ções, devastando os melhores terrenos e as mais
bellas colheitas. Massas de areia, pântanos e
deposito de águas pestilenciaes, lhe servião de
margem, e o desenvolvimento das febres palu-dosas levava a desolação a todas parte.Nas grandes cheias, o rio inundava até um
milhão de hectares.

Em 184G, o archiduque Josó e Estevão Ezé-
chini, a quem o estado pagava um subsidio de
cem mil florins.forão os primeiros que empre-
hendêrão a regularisação do Theiss, sob a di-
recção do engenheiro italiano Paleocapa, que
já tinha regularisado o Pó.

Os suecessos de 1848 e 1849 interromperão
os seus trabalhos. Em 1850 continuou-se a
executar o projecto, mas só por conta do go-verno. A falta de braços editas inundações sue-
cessivas suspenderão, porém, a empresa. Em
1855 seguirão energicamente as obras.

O governo contrahio, sob penhor da coroa,
um empréstimo de 10 milhões com o banco
nacional e declarou livres de imposto, duran-
te 15 annos, os terrenos que se conquistassem
ao Theiss. Quatro annos depois, em 1860, es-
tavão construídos, no rio, 800 kilometros de
diques, determinado o seu curso de 112 kilo-
metros e augmentado o declive com um terço
(22 linhas e meia em vez de 15 porkilometro).As despezas deste trabalho gigante importa-
rão em 8.402:000 florins.

Immensos e florescentes campos de cultura
se vêem agora nos antigos dominios dos pan-tanos e das febres. Foi assim que o Banat, queera uma triste lagoa pestilencial, foi seccada
por José u, povoada em grande parto pelos co-
lonos allemães (hoje desnacionalisados), e se
tornou, com o correr do tempo, a granja do
império da Áustria.

O TELEGRAPHO RUSSO-AMERICANO
Cremos que não deixará de interessar oco-

nhecimento do que vaeoccorrendo arespeitoda
construcção do telegrapho, que deve ligar a
Europa com a America pela Sibéria.

Effectuou-se ultimamente uma nova expio-
ração para o estabelecimento desta linha, sob
a direcção do sr. Abasa, e reconheceu-se quedesde a costa occidental do mar de Okotsk alé
Anadirsk, os terrenos offerecião em toda a
extensão a madeira necessária para a cons-
trucção dos postes telegraphicos, e não apre-
sentavão em geral nenhuma difficuldade parao estabelecimento da linha.

Quanto á região explorada especialmente
pelo chefe da expedição, isto é, desde o rio A-
klan, offerece difficuldades; mas já no principio
de Janeiro tinhão sido vencidas ou aplanadas.
É, portanto, de suppor que se encontrasse o
caminho conveniente para a linha, entre Ana-
dirsk e Okotsk, em uma extensão de 2:700
verstes, pouco mais ou menos. Os trabalhos
preparatórios vão adiantados.

Não ha duvida de que os esforços enérgicos
da companhia consigão vencer todos os obsta-
culos que ainda se apresentem, e que uma em-
preza tão gigante seja coroada do melhor re-
sul tado.

ESZTERHAZY E VOROSMASTY
A Hungria perdeu haverá dous mezes um

dos seus estadistas mais distinetos, o príncipePaulo Eszterhazy ; e erigio também pelo raes-
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mo tempo uma estatua ao seu escriptor maiseminente, Miguel Vorosmasty.
O príncipe Eszterhazy, que se pôde consi-derar corao uma das illustrações deste seeulo,finou-se a 22 de Maio, na idade do 80 annos eo dous mezes.
Desde1810, em que entrou pela primeiravez na vida diplomática, aceitando uma em-

baixada em Dresda, até 1848, em que a pa-tria o chamou para çoadjuvar o ministério Ba-
thyani, mostrou sempro grande energia e su-
perior intelligencia. Discípulo de Metternich
e de Sehwarzenberg, e cooperador com estes
mestres nos enredos diplomáticos que a histo-
ria contemporânea depois registrou, não lhe
faltou nunca a firmeza, nem a habilidade,
nem a perspicácia, para levar por diante o seu
propósito.

O poeta Vorosmasty, ó o poeta nacional,
por sua origem plebéa, por seu talento epor
suas obras.

Foi também era Maio que na terra natal se
lhe ergueu a estatua a que tinha jus.

Miguel Yorosmasty é o autor do Fothi dal
(canto de Foíh) edo Szozat ( alerta ou chama-
mento) que os húngaros de todas as classes
conhecem e têm decorado : o primeiro é um
canto nacional; ao segundo chamão os fran-
cezes a Marselheza ma.yar.

Vorosmasly compunha dramas, porém só
para se lerem. Ninguém os tolerava em scena.
Como critico revelava engenho, minuciosida-
de e inteireza.

Os desastres da pátria em 1848 alterarão-
lhe muito a saude. Desde essa epocha até
1855, em que falleceu, não deixou nunca de
padecer.

Alexandre Dumas e outros escriptores têm
traduzido os trechos mais notáveis das obras
de Vorosmasty.

GAZETILHA.

Jornaes devolvidos. — Não
contestamos o direito dos srs. assignantes de
devolverem os jornaes, uma vez que não acei-
tem suas doutrinas ; mas, não podemos deixar
de fazer alguns reparos aquelles senhores, que
depois de os ajuntar durante um trimestre, os
devolvem á redacção, causando desse modo
prejuízo á empresa com os sellos que. dis-
pende.

Referimo-nos aos srs. drs. Winler, de Tau-
bate, Antônio Pedro Teixeira, de Pindamo-
hliangaba, e Elias Leopoldino de Almeida
Prado, de Cabreuva.

_-*_. rtliiir* TV íi poi o iío _ Km con-
seqüência do máo tempo não pôde effectuar-
se hontem, como fora annunciado, o concerto
em beneficio deste insigne artista, ficando
para hoje ás horas do costume.

-VLala.—Fecha-se hoje: ás 5 horas]da
tarde, a da marinha.

Obituario.—Sepultárão-se :
Dia 10

Maria das Dores Bruno, 73 annos ; tubereu-
los pulmonares.

Anna Policena, 60 annos ; hydrotheras.
Francisco, 3 annos, filho dc João Pereira

Marcai ; typho.
Joanna, 4 annos, escrava do conego arce-

diago ; desynteria.

aiiMMii

Estrada dc ferro de S. Paulo
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O trem partirá hoje para Santos ás 8 horas
da manhã, de onde voltará a uma hora da
tarde; e ás 11 horas da manhã partirá outro
para Jundiahy.

Attenção
Roga-se ao Sr. Pacheco Corrêa, de Itú, que

consta ser mano do Reverendissimo Vigário
dessa, de entregar uma besta vermelha quealugou por quatro dias, e vai a dous mezes;
roga-se ao mesmo Sr. Pacheco que entregue
nesta capital a Camillo Antônio Pedroso.

Mme Josephine. costureira einodista, rua do
Rosário n. 20. Faz vestidos de baile, passeio e
casamento com todaeleganciaeperfeição.

Precisa-se na mesma casa de tres costureiras.

LIQUIDAÇÃO TEMPORÁRIA

por causa de inventario
E DE MUDANÇA AMIGÁVEL

cie firma social
Grande reducção de preços em

todas as fazendas existentes na ca-
sa de Garraux de Laiihacar e C.a

Preços Excepcionaes. 14
Desappareceu de cima da minha mesa2 memórias de brilhantes que estavão numacaixa juntas; uma de uma pedra e aro outrade coral e 2 aros. A pessoa que as tirou haja de

por no dilo lugar.
Francisco Pinto dc Mendonça 1

Vende-se um negocio de molhados na ruada Quitanda n. 10. Para ver e tratar na mes-ma oasa com o proprietário
Luiz Francisco. 1

O ensino da Igreja Romana comparado comas Santas Escripturas, vende-se na rua Direitan.46, loja do Sr. Pitt. 5
Precisa-se alugar um escravo bom quitan-deiro e de afiançada condueta.
Para tratar, na rua Direita ri. 3.

AULA DE MUSICA
85 RUA DE S. BENTO 85

SOU A DIRECÇÃO DO PROFESSOU ANTÔNIO
CARLOS MARTINS

Lecciona-se Musica Vocal e Instrumental
Piano, (Mensalidade) 8ft000
Violão 50OOO
Rabeca, Flauta, Clarineta e instrumentos

de metal 4$000
As Segundas, Quintas e Sabbados das 6 ás10 horas da noule, não havendo espectaculos,

ou outras funções musicaes.
As lições de piano são dadas de dia.

Pagamentos adiantados.«ISIISIIIIIIfilj
I Luiz Gomes Vieira da i

Silvamw
tfm

M Cirurgião Dentista 11

P| 
Formado na academia de medicina if|

M, d° Kio de Janeiro, pôde ser procurado §§§M .min. n« rH!1R. rlíic 7 1._,..,_ J_ r_.v_._3: |H
|P ás 3 da larde. |p
8p Os chamados para fóra devem ser fp
fftj por eseripto. Casa de sua residência ff_

m 23 Rua Direita 23 H'"MWMWWWhê,
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DE CASCAS DE LARANJAS E QUASSIA

AMARGA

Com iodureto <le ferro
inalterável

DE J.-P. LAROZE, PHARMACEUTICO EM PARIS
E'sob a fôrma liquida que mais facilmente

se assimila o ferro, e isto, sem produzir pertu-
bação alguma; n'esta fôrma, lambem, é prefe-
rivel ás pilulas e pastilhas em todos os casos
em que são prescriptos os ferruginosos.

É o melhor auxiliar do oleo de figado de
bacalháo, porque contem o xarope de cascas
de laranjas amargas, tão geralmente apprecia-
do, para a cura das dores de estômago,
digestões difficeis, inappelencia, etc.

DEPOSITO EM TODAS AS PHARMACIAS E CASAS
DE DROGARIAS NO BRASIL.
expedições, em casa de J.-P. LAROZE, i*. des
Lions-St-Paul, 2. Paris.

Archivo Pittoresco
Veude-se as collecções de 1864

e 1865, deste interessante jor-
nal, nitidamente encadernadas
ein dous volumes, por preço ra-
zoavel. Para informações, nes-
a typographia.

Vende-s vinho Bordeaux superior a 500 rs.
a garrafa, na rua da Imperatriz n. 56, em
casa de Antônio Ferreira Lima.

(Só á dinheiro)
Na rua Direita n.__l vende-se

unia escrava de meia idade por
commodo preço.
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e mudança amigável de firma social
VESTIDOS I>E SEDA

Por preços extraordinariamentebaratos
Vestidos denobreza, pardo, solferino, etc, com 23 covados de

fazenda, que se venderão até agora por 50$000, vendidos hoje por 38$000!!

Vestidos de foulard, roxo, mode, lilás, solferino, etc, com 22 co-
vados de fazenda, que se venderão sempre a 35$000 vendidos hoje por 25^000!!

Vestidos de foulard, grande largura, com ramos impressos, côr de
Havane, 18 covados; que se venderão até agora a 50$000 vendidos hoje por 35$000! \

Vestidos de seda, magníficos padrões, superior qualidade com 18 e
20 covados de fazenda, dos preços de 140, 120 e 110$000, vendidos hoje por 800000
á95$000ü

Vestidos de nobreza, bonitos padrões, com 19 covados de fazen-
da, vendidos até agora por 40#000 e hoje por 30$000!!

-Ricos vestidos de seda preta, ricos padrões, superior quali-
dade do preço de 120#000 vendidos hoje por 70#000 á 90$000ü

Convidamos ao publico a se convencer da verdadeira bara-
teza destas fazendas, c a aproveitar do pouco tempo que du-
rara esta liquidação.

LARGO DA SE' IV. 1

GARRAUX DK LAILHACAR & C.u 4

Mm. POR CAÜSÂ DE INVENTARIO I
llilllâ illililli 1

• IE filll Silill |
A CASA GARRAUX DE LAILHACAR & C." I

roga a todos seus devedores terem a bondade mandar sal- m
dar as suas contas até o 1.° de Dezembro próximo. jÊ

A MESMA CASA |
roga principalmente a todos seus devedores, cujas contas W

são anteriores ao anuo de 1866, de mandal-as sabiar quanto flantes afim de evitar-se incommodos judiciaes. m
A MESMA CASA É

previne ao pnblico que d'ora em diante só venderá á di- 9
^ nheiro, e que terão só contas abertas os freguezes cuja pon- W
H tualidade nunca se desmentio. ll
m Todas as encommendas do interior devem ser acompa- S
m nhadas do seu importe do contrario nào serão satisfeitas, m

S. P»aulo, IO de Outubro de 1866. M
GARRAUX DE LAILHACAR & C.« 29 I

w

Fazendas Baratas
Na rua da Quitanda n. 9, vende-se fazen-

das pelos preços do Rio de Janeiro:
Peças de algodão a 2,700, 3.000. 3,400 e

3,800, morim muito fino a 8,G00 a peça, cre-
tonne de 10 palmos de largura a 2,000 a vara,
dito mais estreito a 1,500, chitas estreitas a
220, 240, 260 e 280 o covado, ditas france-
zas a 2G0, 280, 300, 320, 340 e 360 o covado,
percales finos, padrões ricos a 400 réis o co-
vado, lã branca e preta de bordar a 4,500 a
libra, cortes de casimiras superiores encorpa-
dos a 7,800, ditos mais ordinários a 5,200,
casimira enfestada de côr a 2,400 e 2,800 o
covado, nobreza preta superior a 2,800 o co-
vado, tiras bordadas muito finas de 1,000 a
3,000 cada uma, chitas em cassa superiores
de 2G0 a 440 o covado, riscados azues parasaia de 400 a 640 a vara, sendo o de 640 de
40 pollegadas de largura, durandinas de al-
godão para calça a 400 o covado e de 460,
riscadinho para calça a 260 o covado, cami-
sas com peitos de linho para homens a 42,000
a duzia, brim de linho com listras a 720 a va-
ra, chinellos avelludados a 1,700 o par, cami-
sas de flanella, muito superior a 3,800, lãzi-
nha escosseza para vestido a 360 o covado, e
muitas outras fazendas, sendo os preços em
proporção dos já notados.

9 Rua da Quitauda 9
Loja de Manfredo Meyer. 6

Elisa
Valsa brilhante para piano por C A. Viei-

ra; acha-se á venda nas casas dos srs. Ceies-
tino Bourroul e José Luiz de França Pinto.

Preço 1U5QO
VENDE-SE um escravo por nome Joaquim,

pertencente á Joaquim Mathias da Silva Bue-
no, que tera bons costumes; para tratar com o
rvdm. Conego José Custodio, á rua da Boa
Morte.

José Antônio Fagundes faz publico que de
hora em diante assignar-se-ha—José Anton-
io Mariano Fagundes.

S. Paulo, 8 de Outubro de 1866.

Perdeu-se hontem ás 7 horas da manhã, des-
de o hotel de Europa até o largo de Palácio
uma espora de prata de novo modelo. A pessoa
que a tiver achado, querendo restituil-a, pôde
leval-a ao hotel acima, que será recompensa-
da.

Ilotel IPaulistano.
Rua de S. Renlo

Madame Rosai ie Boudrot, participa ao res-
pcitável publido o aosviajautes, queencoratn-rão todos oscommodosnecessarios boas igu-
árias, a qualquer hora do dia ou da noite.
Recebe também pencionistas e meio-pencionist-
as. Também ha boas estribarias.Tudo por pr-eçosmuitos commsdos 1

DOBRADA

XAROPE
DE CASCAS DE LARANJAS AMARGAS

DE J.-P. LAROZE, PHARMACEUTICO EM PAEIS
35 annos ãe suecessos attestão a sua efficacia,
como:
Tônico Excitante, para ajudar
as funeções do estômago, assim como dos
intestinos, e curar as doenças nervosas, agudas
ou chronicas.
Tônico antia Nervoso, parr
curar os incommodos precursores de doenças
assim evitadas, e para facilitar a digestão.
A-nti-lPeriodico, conlra os cah-
frios, calores, com ou sem intermittencias, e
que têem por específicos as substancias amar-
gas; também é efficaz contra as gastrites e as
gastralgias.
Tônico Heparador, para com-
bater a exhaustação do sangue, dispepsia,
anemia, esgotamento, inappetencia, langor,
etc.
DEPOSITO EM TODAS AS PHARMACIAS E CASAS DE
DROGARIAS NO BRASIL.
expedições, em casa de J.-P. LAROZE, r. des
Lions-St-Paul, 2, Paris.

Vivaldi, Meade & O.

Casa de Commissão,
E IMPORTAÇÃO DE

Machinas e gêneros norte-ameri-
canos

EM
SANTOS, BRAZIL

Representados nos Estados-Unidos pela
cas commercial de D. Sommers Howe e C
CHARLES F. DE VI- EDWARD L.MEADD

HOTEL MILLÃO
3 Rua Septentrional 3

em Santos
Madame Millon pede a seus numerosos fre-

guezes a continuação da concurrencia a seu es-
tabelecimento, já bastante conhecido; o qual
torna-se recommendavel pela proximidade do
desembarque e chegada de vapores e modicida-
de dos preços.

Na mesma casa precisa-se de um bom co-
inhero que entenda de trabalhos de massa.

9

O LIVRO
do

VALDI, Cônsul dos
Estados-Unidos em
Santos, Brazil.

Brazil.

Vice-consul dos Esta-
dos-Unidos para a
provideia de S. Paulo

1

Refinação de Assucar
13 Rua do Commerció 13
Assucar alvo refinado a 6#000

e dito redondo refinado a 5#000
a arroba.

Vende-se na loja do Pombo do
sr. Lourenço Gnecco, rua da Im-
peratriz (que já foi rua do Rosa-
rio), defronte do sr. Fox, relojo-
eiro.

Preço 30000 5
PRECISA-SE de uraa criada de meia ida-

dade, (prefere-se estrangeira ) acostumada a
tratar de crianças e de condueta afiançada;
paga-se bem; para informações nesta typogra-
phia. 1

Vende-se um negocio de molhados,na rua de
S. José n. 50;—para tratar najmesma casa. 1

Os devedores á massa fallida de José Joa-
quim Soares, são rogados a quanto antes vi-
rem satisfazer seus débitos aos administrado-
res da mesma massa, na rua do Commerció n.
19ouáruada Constituição n. 15, e se lhes
pede isto com instância afim de evitar incom-
modos.

S. Pauis, 26 de Setembro de 1866.
Daniel Senra Cardoso.
Joaquim Lopes Lebre.
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THEATRO DE S. JOSÉ
Sexta-feira 12 de Outubro de 1866

(Sob a direçcão da companhia dramática)

CONCERTO

Por

ARTHUR NAPOLEÃO
Programma

Pela companhia dramática — a comedia em um acto

0 MARIDO NO PREGO
Grande Fantasia sobre motivos da opera O Trovador

composta e executada por Arthur Napoleão.
Comedia em ura acto

QUEM PROCURA SEMPRE ACHA
Fantasia veneziana —composta e executada por Arthur Napoleão.
Dueto para piano e rebeca sobre motivos da opera

Guilherme Tell
executada pelo sr. Francisco Moniz Barreto e Arthur Napoleão.

Comedia em um acto
IRMÃO DAS ALMAS

Galope de concerto

O Turbilhão
composto e executado por Arthur Napoleão.

A scena cômica

-Perro e fogo

.m%? Q^ê-^Q*
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Os bilhetes achão-se á venda nas seguintes casas:—confeitaria do Leão á
rua do Commerció, e na loja dosr. M. de Paiva Azevedo á rua do Rosário

(7A,Y. n. 14. Na noite do concerto no escriptorio do theatro í/í
CVsÈ .n\^ Quarta-feira, 17 do corrente, terá lugar o segundo concerto de Arthur Na-

poleão.—As pessoas que desejarem ficar com seus camarotes terão a bondade
de participar na mesma noite, no escriptorio do theatro, ou no armazém
Azurar, rua Direita n. 25, até Sabbado 13 do corrente.

<£3&

Os preços são os do costume e principiará ás 8 horas em ponto.
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Typographia Americana.


