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A.o« assignantes.—0 Diário, do
1 ° de Janeiro próximo futuro em diante,
adoptará üm novo methodo na publicação, já
quanto á noticias estrangeiras, jâ quanto á
noticias das províncias; pois vae ter os neces-
sarioa correspondentes.

Além disso, publicará regularmente ura bom
folhetim, «escolhidas variedades.

Emfim, o Diário dará todas as noticias úteis,
inclusive ãs discussões da assembléa provin-
ciai, satisfazendo assim á todos os gostos.

Mas, convém que os srs. assignantes uos au-
xiliem, mandando pagar suas assignaturas, e
regularisal-as de modo que comecem nos dias
1 ° de Janeiro e de Julho de cada anno, at-
tendendo á que o começo do anno em 1 ° de
Agosto difficulta a escripturaçâo, certos de

que se fará a necessária proporção.

giárifi ifjj $\ pitó
Tudo converge entre nós para a absorpção

das liberdades publicas, ápoziir de possuirmos
leis e costumes os mais liberaes.

Quem não vê que a autboridade goveniali-
vaétudo no império? Quando o governo o
quer, as leis são lettra morta, as garantias in-
dividuaes são bonecos da administração, as
liberdades publicas são cousas vãs é despre-
siveis impecilios.

A escola liberal, quando em opposiçao, cia-
riiava contra a muita força que o principio daau-
toridade adquirira sob a gerencia da escola con-
servadora: então, qualquor medida governati-
vn era excesso de poder, qualquer pequeno
abuso occultava um crime! E'-nos escusado
dizer que a lei da guarda nacional era consi-
derada como o pmlo monstruoso de um re-
gimen dcspotico contra o povo!

Hoje, no poder, a escola liberal entende que
o principio da autboridade é muito fraco, e,
sob o pretexto da guerra, o governo conculca
todos os direitos; nem ao menos respeita-se a
loi n. 602 de 19 de Setembro de 1850, que os
liberaes em opposiçao protestavão que des-
truirião por modo liberal logo que assumissem
a govcrnação publica!

Onde estão agora esses homens conspicuos da
escola liberal, que gritavão em todas as praças
e esquinas, nos jornaes e assembléas, contra a
perseguição dos guardas nacionaes? Elles ahi
estão—mudos e quedos, senão lisongeando o
governo por suas medidas violentas:—elles
estiverão, ainda ha poucos dias, na suprema
administração do Estado!

O que fizerão então ? Nada. O que fazem
hoje? Tambem nada...

Nada fizerão? Ah! se nada fizessem melhor
fora; mas, infelizmente, • povo observou, viu,
e ainda agora o sente:—a lão criticada lei da
guarda nacional foi julgada impotente como
meio do governo, e o conselho de ministros
decretou o decreto n. 3506 do 4 de Agosto de
1865, que é a negação de todas as garantias e
de todas as liberdades, e que é a machina in-
fernal que ora produz osaquartelamentossubi-
tos e as designações atropeladas.

Em nosso entender, a lei da guarda nacio-
nal contém extensas garantias, mantendo útil
harmonia entre os commandantes e os com-
mandados. Nessa lei encontra-se todos os re-
cursos, e não é baldado o esforço quando ahi
busca-se o apoio contra quaesquer desman-
dos.

Entretanto, o ministério Zacharias (de 15
de Janeiro de 1864) decidiu que os guardas
nacionaes não podião responder aos conselhos
de disciplina senão ptQSQipreuentívamente !

Entretanto, o ministério Olinda (do 12 de
Maio de 1865), destruiu todas as garantias
que acercavão as designações para o serviço
de corpos destacados, e decretou os aquarte-
lamentos e as designações arbitrarias; e, ape-
zar de haver cassado o acto da prizão preven-
tiva do ministério Zacharias, estatuio no Aviso
de 26 de Março desle anno a imposição simul-
tanea da prisão correccional e da prisão penal,
aquella antes desta!

Ora, é evidente que ambos os ministérios
mencionados falsearão alei da guarda nacio-
nal, em prejuizo do povo; e em tempo algum
os conservadores ousarão esmagar por tal

modo a população e os guardas nacionaes
commandádos. Note-se, sobretudo, que o ci-
tado Aviso de 26 de Março desle anno, com
quanto nullificasse o systema da prisão pjfp-
ventiva que o ministério Zacharias iutroduzira,
conaagra o absurdo jurídico de sujeitar o
guarda nacional á duas jurisdicções,—á cor-
reccional e á dos conselhos de disciplina, ao
mesmo tempo, pela mesma e idêntica falta,
contra o systema da Lei ii. 602 de 19 de Se-
tembro de 1850—arts. 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, e 100, roprodusido no Aviso circular
de 19 de Outubro de 1858, não existente
na collecçao das leis.

O ministério actual, porém, excedeu aos ou-
tros sous predecessôres em suas medidas vio-
lentas; porquanto, não contentando-se com
despi ózár a lei da guarda nacional, despreza
tambem os próprios decretos dictatoriaes que
tão duros já erão, como agora e em números
anteriores demonstrámos.

E'assim, que, só com a manifesta infracção
dos mesmos actos inihistofiâèa referidos, estão
prezos para responder á conselhos de disci-
plina o capitão João Baptista de Moraes o o
alferes Antônio Jacyntho de Moraes, liberaes
de todos os tempos.

E' assim, que, só com a mesma manifesta
infracção de taes actos, foi suspenso o tenen-
te Manoel Mendes de Andrade, cliefe conser-
vador o juiz de pass muis votado de Santa Iza-
bel, entendendo o governo que póde nomear
outro oflicial em seu lugar, para o que pedio
proposta ao respectivo commandante superior,
quando é evidente e claro que a expressão
nomear do art. 4.° do decreto n. 3506 do 4 de
Agosto de 1865 significa designar outro cida-
dão jálambem official para marchar e fazer o
serviço da guerra.

Se os homens independentes e prestigiosos
não oppuzerem um paradeiro á esse systema
arbitrário do governo actual, onde puniremos
afinal ? Acaso, esta provincia perderá agora

: tri %-os de constitucional por lei e por anti-
I goa costumes ?
I Sabemos que esta provincia é mal vista na'

corte por seu aterro ás garantias que^ a cons-
tituição consagrou. Mas, o que temos nós com a
corte ? Mantenhamos aquelles foros, o Deos
ha de permittir que o governo imperial iião
nos enviará outra vez qualquer pequeneza para
supplantar nossos brios.

O primeiro passo para a consecução de tão
nobre fim é o congracamento dos partidos,
durante o tempo do despotismo, afim de que
o poder nãoreine á sombra da divisão que el-
les operão.

O segundo passo deve ser a moralisação
eleitoral, de tal modo que o representante do
povo, subindo ao poder, não ouse escarnecer
de seus committentes, faltando á todas as
promessas, e auxiliando aos que conculcão
todos os direitos legítimos desse mesmo
povo.

Estatística religiosa,

De um interessante artigo que o sr. Bona es-
creveu na revista hespanhola La America, ex-
tractámos alguns curiosos trechos sobie o es-
tado das diversas religiões no mundo.

A Europa conta hoje 150.000:000 de catho-
licos, incluída a igreja grega ; 50.500:000 pro-
testantes de todas as seitas; 5.297:044 israe-
litas, e 55.000:000 de islamitas, gregos, hete-
rodoxos e outras religiões.Merece considerar-
so com alguma attenção a totalidade destes
algarismos e descer a alguns promenores de
maior interesse.

O escriptor de La America reunindo debai-
xo cia deuoiuluttçau «Ju óãUi^iioUa-, u» oulnuii-
cos romanos, os armênios, os gregos unidos e
não unidos, oxclue porém os desta ultima de-
norairiação chamados orthodoxos, comquanto
realmente sejão heterodoxos.

Com a denominação genérica de protestan-
tes, comprehende-se nm numero de commu-
nhões, algumas das quaes differem essencial-
mente entre si. Os lutheranos, os calvinistas,
os evangélicos, os baptistas ou anabaptistas,
os presbyterianos, os dissidentes, os reformis-
las, os mennonicas, os irmãos raoravos, os qua-
keréij e outras seitas protestantes, não podem
confundir-se entre si, comquanto muitos sigão
todas estas crenças com o nome de anglicanos.

| Procuraremos dar uma suecinta idéa destas
I seitas c sua origem.

E' sabido que a origem do protestantismo
data do scisma do Martim Luthero, o celebre
reformador religioso agustiniano saxonio,nas-
cido qm 1483, cathedratico da uuiversidade
de Wprteniberg desde 1509. A publicação das
ind^l4a»cia3 concedidas era 1517 por LeãoX
foi commettida ha Allemanha aos domlnicos,
o que excitou os zelos dos agustinianos que
tomarão por chefe a Luthero, que pola sua pa-
lavra e escriptos conseguio a adhesão de va-
rios soberanos, chegando a alcançar o reco-
nhecimento da sua doutrina ao firmar-se a
paz do Nuremberg em 1532.

Oulro reformador appareceu pelos mesmos
tempos: João Calvino, nascido em Noyon em
1509, adoptou primeiro a doutrina lutherana;
parecendo-lhe porém pouco radical, estabele-
ceu uma nova, não reconhecendo nem a invo-
cação dos santos, nem o culto externo, nem
óuira superioridade á sua.

A .igreja anglicana, ou seja a religião nu-
to risada na Inglaterra pelo acto do parlaniou-
to expedido em 1562, em tempos da rainha
Izabel, adoptou quasi todo o dogma de Calvi-
no, porém conserva a instituição dos bispos e
a hierarchia ecclesiastica.

A seita dos baptistas ou. anabaptistas, ap-
pareceu na Allemanha em 1525, e sustenta que
se não devião baptisar as creanças antes da
idade do discernimento, annullando-se o bap-
tismo dos que o tiverem recebido, paraque o
possão aceitar epois livremente.

Os presbyterianos não reconhecem hierar-
chia episcopal.

Os dissidentes negão obediência ás demais
parcialidades protestantes.

Os meunouitas ou sectários de Menuon não
aceitão o dogma da Trindade e permittem a
livre interpretação das escripturas.

Os irmãos moravos constituein unia seita
introduzida na Moravia e era outros paizes,
quo julga ser o canto o meio mais salutar de
instruir as crianças 'na religião, fazendo do
mesmo^.y, o parte essencial do seu culto.

do que uma pessoa.
Ha ainda outras diversas seitas de reformi-

tas que contêm cerca de 3,000;000 de indivi-
duos, c outras variedades protestantes de me-
nor importancia, entre as quaes apenas men-
cionaremos os quakers, seita que appareceu
na Inglaterra em 1647, fundada por Jorge
Fox, frade franciscano em Leicester, que re-
prova todos os sacramentos e todo o culto ex-
leriío, negando as hierarchias ecclesiasticas.
As singularidades desta comraunhão, muilas
dellas pueris, acarretárão-lhe de principio
grandes perseguições, chegando a serem con-
siderados e encerrados como loucos, até que
pela aeta do parlamento de 1658, so lhes per-
mitlic o viver livremente na observância das
suas [raticas.

As teligiães dos judeus e dos mahoraetanos
é inutl descrever-lhes os caracteres, sendo,
como ião, mui conhecidas, e emquanto aos
mormuis que tantos escândalos têm causado
na Anerica do norte, o seu numero é insigni-
ficantt na Europa, Reduzem-se a pouco mais
de 2:0O, existentes na Dinamarca, e julgamos
que afsuas praticas são menos exageradas
do qutas dos seus irmãos do Novo-Mundo;
apenasse falia delles sem que as suas doutri-
nas tenão conseguido fazer proselytos.

Os iB paizes em que existem as diversas re-
ligiõc de que se têm feito estatis ticas, dão
os sepultes algarismos:

Turquia europea ha 4.320:000 mahometanos.
Na Inglaterra, comquanto não haja dados es-
tatisticos sobre esto ponto, calculão-se em
24.000:000 de habitautes pertencentes á igreja
protestante, em 4.000:000 os catholicos e em
2.000:000 08 israelitas. Os algarismos geraes
J» Europa fttjj *ponio «m aiifi-sãn conhecidos,
dão a seguihfôPproporção por cada 1:000 habi-
tantes: cotholicos 573, protestantes 193, israe-
litas 21, mahometanos, gregos e outros cultos
213 por 1:000.

Eis a proporção em que se achão as diversas
religiões de alguns paizes mais importantes da
Europa:

Austria—Catholicos romanos 699,9, gregos
orthodoxos 104, lutheranos 52,2, unitários 1,4,
armênios 0,3.

Baviera—Catholicos romanos 710, luthera-
nos 27G, israelitas 13, diversas seitas protes-
tantes 1.

Bélgica—Catholicos romanos 997.6, protes-
tantes 1,7, israelistas 0,3, diversos outros cui-
tos 0,4.

Dinamarca —Catholicos 1,19, lutheranos
992,70, israelitas 3,23, reformistas 1,03, angli-
canos 0,11, presbyterianos 0,01, catholicos gre-
gos 0,01, anabaptistas, 0,67, mormous 0,80,
meunouitas 0,08, irmãos moravos 0,16, sem
culto conhecido 0,01.

Fnmça—Catholicos romanos 975,3, refor-
mistas 14,5, lutheranos 7,8, israelitas 2,4.

Hanover—Catholicos romanos 117,4, lüthe-
ranos 823,8, reformistas 51,4, israelistas 6,4,

' Hollanda—Catholicos romanos 393, protes-
tantes 597, diversos cultos protestantes 10.

Irlanda—Catholicos 777, protestantes 221,
outros cultos 2.

Itália—Catholicos 993, protestantes 5, israe-
litas 2.

Estados pontifícios-Catholicos romanos
997, protestantes 3.

Prússia—Catholicos romanos 374, evange-
listas 611, israelistas 14, diversos cultos pro-
testantes 1.

' RuÒoic* OrtÜioHooc romanos 48, catholicos
gregos orthodoxos 891, protestautes 35, israe-
litas 25.

Saxonia (reino)—Catholicos romanos 19,25,
lutheranos 979g,ll, reformistas 1,97, israelitas
0,67.

Suécia—Lutheranos 999, sem culto conhe-
cido 1.

Suissa—Catholicos romanos 406, protestan-
tes 593, israelita 1.

Turquia (da Europa)—Catholicos romanos
41,1, protestantes 0,8, israelitas 16,3, catholi-
cos gregos 666,3, mahoraetanos 271,5.

Wurlemberg — Catholicos romanos 307,
evangelistas 685, israelitas 7, diversos oul-
tos 1.

E' digno de reparo que, em todos os paizes
onde existe a liberdade ou a tolerância de cui-
tos, se enconlrão os israelitas. Estes estão na
razão de 25 por 1:000 na Rússia, de 19 na Hoi-
landa, de 16 na Turquia europea, de 14 na
Prússia, de 4 na Itália, de 3 nos Estados Pon-
lificios, de 2 na França e de 1 na Suissa.

Observa-se que os israelitas augmentão na
Prússia, Saxodia e Baden; que diminuem na
França, Baviera e Hanover, na primeira por
fôrma muito notável, e que conservão a mesma
proporção do que antigamente na Hollanda,
Wurtemberg, Birkenfeld e principado do
Hesse. (Gazeta de Portugal.)
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da immensa maioria e

pertencem 49.809:891. NaNa Rússia, a reli
a da igreja, á qual

Parahyba do Sul, 2 de Novembro.
Foi-nos communicado o seguinte juizo cri-

tico que, sobre a obra ha pouco publicada
pelo dr. Cândido Mendes de Almeida, fez um
respeitável e instruído sacerdote estrangeiro,
dar nuDnuiuv^1- °r-Jjti amifinos apressamos a

ão poder declinar o nome deSSu ÊUn~-

«A imprensa d 
|^™p0CL peste

um livro que fau^dtiwü ^eclesiástico
brilhante impe? %**?% d Cândido Meu-
brasileiro pelo íllustie sr u

des de Almeida e unia obra destimuia

grande futuro. e • ue\)er a8 
«As fontes puras onde o uto oi oe

mais acrisolada doutrina católica, uin

MANCHADA DOBRADA
*
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e o desenvolvimento lógico que soube dar a
tão árdua matéria ha de certo arrastar o as-
sentimento de todo o espirito desprevenido.

«Ahi se achão devidamente apreciados o
direito natural, o direito romano, o direito
canonico, o direito civil moderno, a separação
dos dous poderes, as questões pendentes entre
a Igreja e o Estado, os prineipaes aulores que
sobre ellas escreverão; ahi vem indicado e de-
nionstrado o único modo de restabelecer a tao
desejada harmonia entre o espiritual e o tem-

poral; ahi vô-se por meio de uma erudição
immensa e variada como o esludo do direito c
o mesmo direito forSo desviando-se da derrota

que lhes marcara a Sabedoria infinita, o como
o capricho humano foi se substituindo aos

principios eternos, os interosses terrenos as
esperanças do céo.

«Estas raras qualidades [tornão a leitura
desse livro utilissima e não menos agradável,
por ver desmascaradas as subtilezas do erro,

patenteados os meios rasteiros e ignóbeis com

que foi se introduzindo nas universidades,
transtornando um sem nuniero do espiritos do
ip»uuo séculos a esta parte.

«A mocidade que se dedica ao estudo das
leis tem pois muito que ganhar naleitura deste
livro,e os mesmos doutores já íormados,muitas
idéas que reformar: desta maneira e sobre
tudo pela multiplicidade de documentos que
encerra, muitos dos quaes difficilmente se
acharião em outra parle, uma tal obra torna-
se indispensável para iodos aquelles que se
oecupão de leis; e Deos sabo quantos são
elles neste século do constituições, em que
todos se julgão tanto mais capazes de fazer
leis, quanto menos o são de observal-as!

«Fazemos, pois, votos para que esta obra
importante sejapromptamenteespalhada neste
vasto império e produza na distineta nação
brasileira todo o bem epie delia esperamos;
animando o benemérito autor a não esmorecer
á vista do grande numero de adversários, que
ha de necessariamente encontrar; a continuar
impávido a carreira que encetou: que sua força
seja a mesma verdade, o verdadeiro direi lo
que tão valentemente defende; e que nos dê
logo, conforme a sua promessa, uma segunda
edição ainda mais completa o mais rica em
autoridades, objeclo de seus nobres desejos.»

(Do Pharol.)

E' o povo que faz as eleições porque o povo
é o corpo, a alma, o pensamento e a vida da
sociedade.

E' o povo que faz a guerra, porque é elle a
força, o sangue, a energia, o brio e a honra da
nação.

O que é o povo?
O lavrador que, exposto aos ardentes raios

do sol, derrama embagas o suor que.fertilisa a
terra, que arranca'de seu seio o sustento dia-
rio.

Esse é um homem do povo.
O madeireiro que doj-riba as matas, que

falqueja os mais robustos troncos, que, roto
pelos espinhos, e calejado pelo trabalho os le-
va ao mercado.

Esse é um homem do povo.
O tropeiro^que percorre a estrada por en-

tre os fundos lamaçaos, cantando alegre ao
rigor do mais ardente sol, ou debaixo da ge-
lada chuva do inverno.

Esse é um homem do povo.
O atrevido marinheiro que, baloiçando-se

pendurado na enxarcia de um navio, resiste á
fúria dos ventos e das ondas para conduzir ás
mais longínquas terras os produetos da indus-
tria e da lavoura.

Esse é um homem do povo.
O negociante honrado, que preso dia e noi-

te a um balcão desprotegido pelo governo e
pelas leis, encanece ao peso dos algarismos,
das difficuldades commerciaes, creadas pelos
grandes banqueiros, pelos grandes financeiros
e pelos grandes ladrões do estado.

Esse é um homem do povo.
O militar que recebe por dia um soldo que

mal lhe chegaria para uma hora de sustento,
que honradamente cumpre o dever do soldado,
mudo, silencioso e obediente.

Esse é um homem do povo.
O artista que conta os dias, as horas o os

minutos pelas bagas de suor que lhe corôão a
fronte, que, vergado ao peso de um trabalhar
continuo, diário, incessante, nunca interrom-
pido, ha de viver amanhã com o trabalho de
hoje.

Esse é ainda um homem do povo.
O povo é a lavoura- <7«ím.»•*--••«• e todos

, . - •*»«*es cia sociedade.
Ha porém na sociedade vermes que a cor-roem; zangãosqucsealimentão e vivem dosuor do povo pequenos que se erguem danoite para o dia que improvisão fortunas, quetazem dellas ridícula ostentação.
Esses são os aristocratas, os grandes, osfidalgos quo não querem ser povo, e eme real-mente o não são.
Quereis levantar uma nação inteira em tor-no do pendão sagrado que symbolisa a suanacionalidade?
Fallai aos sentimentos nobres, excitai os

brios populares dirigi-lhe a linguagem de ura
povo livre, e vèl-o-heis correr em ondas com
as armas em punho para vingar % affronla
que reputa sua.

Deixai um povo dormir o somno da indiffe-
rença, mergulhai-o na mais profunda estupidez,
na escravidão mascarada cie garantias nomi-
naes e fantásticas, e embalde bradareis por elle
nos dias de perigo.

Ná França, na Inglaterra, na Itália, no vo-
lho Portugal, um homem, um só homem elo-
quente, em nome de uma idéa, póde raunir
em torno de si milhares de homens, porque
cada um delles tem um cérebro que pensa, uma
alma ardente, um coração que palpita pela li-
herdade,

Deixai um povo dormir o somno da indiffe-
rença, e embalde bradareis por elle nos dias
do perigo.

Triste musulmano, desventurado filho do
Korau, escravo de um sultão, lu és â prova
palpitante desta verdade!

E o que so tem feito para illustrar o nosso
povo. para el«va.l-n á altnrn dssto setíüioy-para
iiivestil-o de direitos, para tomal-o grande ?

Nada; nem a instrucção primária garantida
pela constituição do Estado lhe tem sido con-
cedida.

Aos grandes tudo, aos pequenos nada.
Os grandes, os poderosos, os que fechão era

suas mãos os destinos do paiz, decretão as
guerras, e ao povo incumbe sustental-as.

Os que, de archote em punho, atearão o in-
cendio, lá forão caminho dos prazeres e das
honras gozar dos ares europeus.

O pobre lavrador, o misero homem do povo
ahi vai até algemado para defender os brios
da nação !

Paulistas, Brasileiros, dormistes longos an-
nos, e o vosso despertar é hoje de agonia.

Dormisles o somno da indifferença em
quanto os mineiros da desgraça cavavão a
ruina do paiz, e hoje despertais ao luar do in-
cendio ateado pelos vossos amos, ao estam-
pido da artilharia do inimigo, que invadio vos-
sos campos, arrazou vossas cidades, derramou
em jorros o sangue dc vossos irmãos.

E onde estão os architectos de tantas rui-
nas?

Nas altas posições, gozando as doçuras do
poder e decretando os sacrifícios do povo.

Paulistas, Brasileiros ; a patria está em pe-
rigo! a honranacional exige uma desaffronta, e
o sangue de nossos irmãos uma vingança se-
gura; esta patria não é dos fidalgos, dos gran-
des, dos poderosos, é do povo; do povo que
trabalha dia e noite por ella e para ella; do
povo que é o sangue, a vida, a força, a alma
da nação. Eia, pois, corramos a defendel-a,
porque ella nos pertence, porque ella é a pa-
tria de nossos pais que forão corajosos, por-
que ella ha de ser a-patria do n«^ob^lilho« qUc;
hos "cobrirão cíe maiuiçoes, se lh a'entregarmos
calcada pelas plantas de inimigos.

Um sacrifício ainda pela honra da nação, a
que todos pertencemos, e amanhã, quando o
sol da victoria alumiar as armas triumphan-
les do povo heróico que soube defendeu- seus
brios, lançai um olhar severo para os autores
das desgraças publicas, e puni-os, porque o
povo é a única soberania do século IX..

(Do Liáador.)

A. guerra do Brasil contra
a» republicas do Uruguay
e Paraguay.

(Conclusão.)
Os exércitos alliados, depois de ariüsado o

forte de Itapirú, e depois de um renhdo com-
bate em uma ilha em frente ao mesno forte,
passão o Passo da Patria e pisão 0 território
inimigo.

O exercito brasileiro, tendo á suafrente o
corajoso marechal Manoel Luiz Os<rio, não
encontra obstáculos em sua passagni, e de-
pois de cinco suecessivos encontros en que o
mais notável, o de 24 de Maio, mreceu as
honras geraes, nada tera adiautado.não tein
por ora compensado os grandes s.crifioios
disjfcndidos; todas essas contrariedads, todos
esses obstáculos, todos esses sacrifüos dis-
pendidos om vão, provôm da má direjão, da
incúria e inacção do governo imperial

O governo imperial, cabal conhecoor dos
grandes recursos de que dispõe o iniiigo, de
seu grande exercito, de sua e&quadiiha re-
guiar, de suas grandes e muitas fortifiacões.° —-—^o. na posição V.nta-

ver a tenacidde eA^ííeao; d.poTsTe' 2 IT" 
^'

2üí?™_do U\im[Z°> 1™ rt»dè o coraeb da
SE.'" 8|;!:; 

f?™ W* h» to„.do a
piopaia o seu exercito quitem

offensiva, só

f ^Zjíin^f^ ?mmW°. ^ t^idoe e continuamente dizimado por contauasepidemias endêmicas naquela regSpela
tem con ido torrentes de sangue brasibiro
nos e outras nações, um exercito de reservapara substituir ás perdas havidas aos m Sespara oceorrer a qualquer emergência u, rovista o raegmo acoroçoaroa ,Ssoldados que esmorecem vendo seus conpa-

nheiros desapparecerem no fumo das bom-
bardas, e seus mingoados batalhões nSo se-
rem reforçados por novos ! "'¦ 7

Conserva na mais completa inacção um
exercito de observação de dez mil homens, ao
mando do tenente-general barão de Porto-
Alegre, nas immediações de Itapirú, para na-
quelle ponto, diz, defender esta provincia de
qualquer nova aggressão e defender a reta-
guarda do nosso exercito, quando se sabe,
que depois da evaeução da provincia de Cor-
rientes, Lopez mandou retirar a maior parte
de suas forças que guaruecião aquella posição,
deixando nella apenas 3,500 homens.

Ora, com uma divisão nossa naquellCponto,
nada tínhamos a receiar, porque Lopez não
seria tão néscio que deixasse alli grande
força, e enfraquecesse o grosso do seu exer-
cito, que via pela frente o grande exercito
alliado, e por isso o general barão de Porto-
Alegre deveria logo ter-se encaminhado a
reunir-Be com o restante de suas forças ao
exercito alliado.

Mas vemos isto sueceder depois das decep-
ções por que temoB passado.

Depois dos combates de 2 e 24 de Maio, o
exercilo alliado acampou-se nas immediações
do Estero-Bellaco, era cuja posição cruel e
desvanlajosa, o inimigo causava-lhe grande
damno, bombardeando incessantemente o seu
acampamento.

Assim permaneceu nessa penosa posição
até o dia 15 de Julho posterior, sem tomar
medida alguma preventiva, sem procurar
sahir daquelle transe, sem finalmente tomar
pela vez primeira a offensiva.

Nesso dia, e contra a espactativa geral, o
general Osório entrega, por doente, o com-
mando em chefe do exercito brasileiro ao
distineto general Polydoro da Fonseca Quiii-
tanilha Jordão.

Todos os alliados vêm saudosos partir o
general que com lauta bravura e habilidade
soube guiar os seus compatriotas ao campo
da honra, mas oonfião assás na acertada es-
colha que fez o governo imperial na pessoa de
seu substituto para o commando do exercito
brasileiro, em que logo depois dou exubeian-
tes provas de ser um experimentado cabo de
guerra.

O general Polydoro assumio o commando
om chefe do exercito brasileiro, reconhece a
penosissima posição em que so acha collocado,
e que sua duradoura esterilidade naquelle
ponto maiores inales lhe acarretará; por isso
com tino e experiência, reúne naquelle dia o
conselho de generaes e resolve atacar no dia
seguinte.

Assim suecedeu, finalmente, e depois de tres
dias de porfiados combates, o exercito alliado
tomou melhores e mais vantajosas posições
em frente ao mímico. - '

Mas as previsões geraes realizárão-se. Os
combates, as epidemias, têm ceifado milhares
de vidas ao grande exercito brasileiro e o
aguerrido exercito oriental; não é possível
com o exercito actual derrocar os muitos
baluartes da tyrannia que ainda alli restão
por combater.

O Brasil, com uma poderosa esquadra, em
parte encouraçada, nada tem podido fazer
desde que o exercito alliado transpoz o terri*
torio paraguayo, nada póde actualmente fazer
em frente a Curupaity, cousa difficil de tra-
gar !

O general Polydoro pede mais 10 mil ho-
mens de reforço para proseguir na gloriosa
jornada, tendo já se reunido, como consta, ao
grande exercito o general barão de Porto-
Alegre.

O que o Brasil poderia conseguir em seis
mezes, e com maior economia para o erário,
tendo logo no começo da guerra organisado
ura exercito de oitenta mil homens, ou então,
como já dissemos, um exercito de reserva,
fal-o-ha em dous annos, com triplicados sa-
orifícios de sangue o dinheiro.

Na organisação e distribuição de forças do
nosso exercito, grande injustiça, péssima di-
recção, tem sobresahido por parte do governo
imperial.

N'uma guerra em que a honra e dignidade
do paiz está geralmente empenhada, vemos
com amargor e indignação algumas provin-
cias contribuírem só na mór parte eom o res-
gate de sangue cjue todo o bom cidadão deva
á sua patria, e duas dellas serem as victimas
desse martyrio.

O Ii.10-OTfl.tl d fi fin S»»l «orno moorao o dcola-
rou na câmara quatriennal s. exe. o sr. minis-
tro da guerra, tam contribuído para a guerraactual, ontre a força que se acha no primeiroe segundo corpo do exercito e a que guarneceas fronteiras da provincia, com o total de vin-
te mil homens e o Rio-Grande conta apenas
400 mil almas!

A Bahia, por seu acrysolado patriotismo, a
heróica nesla guerra, tem contribuído talvez
com mais de 12 rail homens; mas a Bahia lem
um milhão e tresentos mil habitantes.

Estas são as duas victimas supramencio-
nadas.

Outras províncias de ordem inferior como
Piauhy, Espirito-Santo, Rio-Grande do Norte,
ele, têm contribuído com o que podem, con-

ducente com a aua população. Mas, as restan-
tes, que diremos nós? Que gente, tem dado

para a guerra a grande provin«ia do Rio de
Janeiro, o Maranhão, Ceará, Alagoas, Parahy-
ba, e sobretudo a orgulhosa e arrogante pro-
vincia de Pernambuco ? Mas ainda ahi não
pára tanto cynismo, tanto* menosprezo para
com as outras províncias.

A populosa provincia de Minas-Geraes, com
um milhão e quinhentos mil habitantes, cora
uma população superior,ao do paiz com quem
estamos combatendo, não tem contribuído com
gento alguma para a guerra. S. Paulo, com no-
ve centos mil habitantes, está no mesmo caso,
de maneira que estas duas briosas e heróicas
provincias não fazem parte da communhão
brasileira, talvez se contentassem com os dous
batalhões qnp mandarão para o Paraguay.
Mas a nefasta politica que hoje reina no paiz
é que nos tem collocado na miserável situa-
ção era que jazemos, e ha de ser quem o leva-
rá á «ua ruina geral! Minas e S. Paulo, sobre-
tudo a primeira, contão com grande deputa-
ção na câmara quatriennal, fazem ingente peso
na balança do poder, e o governo precisa de
maioria para poder sustentar-se, e (só o peso
da provincia de Minas-Geraes, vale por qua-
tro pequenas provincias!

A tão revoltante proceder por parte do go-
verno imperial, a este menoscabo da lei e d»
igualdade do cidadão, á esta injustiça que bra-
da aoscéos, eu, quo me prezo de ser bom ci-
dadão, e que amo as bellas instituições que
nos regem, não devo calar-me ante tão atroz
e inqualificável proceder que tem um governo
corrupto e pusillanime, muito embora emmu-
deção os que primeiro devião erguer sua voz
forte e imperiosa no areopago brasileiro!

Muito temos feito, mas ainda muito nos res-
ta a fazer. Muito sangue generoso já tem inun-
dado em torrenUs o solo impuro dessa região
de vândalos. Muitos martyres da causa santa
da liberdade e da civilisação já subirão ao
throno do Altíssimo, e orão por ella junto dol-
le. Confiamos no triumpho de nossa causa,
porque Deos é justo, e abençoa as causas jus-
las. Almas santas de Henrique Martins, Mariz
e Barros, Wassimon, Silveira, Bonifácio Joa-
quim de SanfAnna, Cabrita, Sampaio da ilha
da Redempção, Sampaio, o martyr de 24 de
Maio e tantos outros heróes, orai junto do
Eiupyreo por nossa causa, o Deos vos atten-
dera.

General Antonio de Souza Nutto, por cuja
influencia o governo imperial apressou-se em
declarar a gueira ao Estado-Oi iental, pagou
não só com a vida, mas com dinheiro, o tribu-
to que todo o bom cidadão deve á sua patria.
Se não foi no campo da batalha, no estridor
dos canhões e das baionetas quês. exe. deixou
de existir, foi comtudo por enfermidades ad-
quiridí*0 nVma penosa campanha, no insalu-
bre clima do inimigo; pela sua dedicação í
causa que defendíamos, que s. exe. sacrificou-
so a bem do sua patria. Por sua morte deixou
s. exe. para extrahir-se de sua fortuna colos-
sal, dinheiro para construir-se dous vasos en-
couraçados para a marinha do seu paiz. E'
mais um acto esse, que sobremodo honra e ve-
nera as cinzas do benemérito general rio-
graudense.

Ao terminarmos o bosquejo que fizemos da
guorra que o Brasil sustenta contra as repu-
blicas do Uruguay C Paraguay, ardentemente
saudámos o nome do valente e dedicado allia-
do, o general D. Venancio Flores, a cuja in-
trepidez e perícia marcial, a cujos esforços
pela nossa causa, muito se deve na campauha
que emprehendemos. E outrosim saudámos
ao valente exercito oriental, ás vonerandas
cinzas do coronel Palleja, e de outros guerrei-
ros do mesmo exercito fallecidos nesta cara-
panha.

Praza aos céos que quanto antes para prós-
peridade e gloria da lerra de Santa Cruz, ter-
mine esta guerra cruel e sanguinolonta a que
fomos injustamente provocados por um tyran-
ro feroz, que, para ludibrio do século 19 • ,
faz gemer sob a mais cruel escravidão um povo
americano, um povo irmão; guerra promovida
contra todo o direito internacional, pelo rou-
bo, polo assassinato, pela espoliação; é justa
a causa que defendemos, e por isso trema o
tyranno cio próximo termo de seus crimes e ini-
quidades; ainda nos faltão, é verdade, por der-
roçar Curupaity, Cerro-Loon, Humaitá (esse
tão decantado e horrível baluarte de sua ty-
rannia), mas todos esses arrogantes colossos
dc uma resistência inexpugnável, baquearão
ante o valor e heroísmo dos nossos soldados,
nossos bravos marujos, porque para elles não
ha canhões, não ha baionetas, não ha fortale-
zas, não ha obstáculos emfim que não possio
vencer-se.

A terra de Cabral não baqueará, porque
tem por symbolo, tem por lábaro o cruzeiro,
a bússola dos povos, o archote radiante, inex-
tinguivcl, que só com a cqjisummação dos se-
culos terá fim!

A batalha do Butuhy, s%is ou oito mil para-
guayos devastando, saqueando, pisando emfim
impunemente o solo sagrado da patria, peran-
te nove mil recrutas de guardas nacionaes
que corapunhão naquella época o exercito
desta provincia, devera ter altamente cempre-
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vado ao governo brasileiro que o melhor sus-
tentáculo, a melhor garantia, a unica salva-
guarda das nações, é um exercito aguerrido e
uma esquadra poirerosa; que se quizermos ser
respeitados pelos vândalos que nos circundão,
é procedermos por essa fôrma, quo a melhor
diplomacia, a lógica melhor de um» nação
grande e poderosa, é a diplomacia, é a lógica
do canhão.

Rio-Pardo, 12 de Setembro de 1866.
O imparcial.

.("Do Echo do Sul.)

riopartlçâo do policia.
Lia 7 dc Lacmbro de 1866.

CAPITAL.
A 24 do mez precedente, pela delegacia, fo-

rão condemnados, Antônio Pereira dc Castro
Junior, como incurso ao gráo máximo do art.
237 § 3 ° com referencia ao 236 § 5 ò do cod.
crim.; e Antônio Domingues Pereira no gráo
máximo do art. 209 do mesrao código.

A 30, procedeu-se a corpo de delicto em
offensas graves encontradas na orphã Cândida,
que se achava na casa de Pedro Ernesto Albu-
qnerque de Oliveira, e tomou-se informações
á mesma «m presença do dr. promotor pu-
blico.

A Io do corrente, mandou-se instaurar
processo contra Maria Paula, mulher do refe-
rido Pedro Ernesto, indiciada como autora
das offensas graves praticadas na dita menor
Cândida.

A. 4, procedeu-se a exame em um menor de
dous annos, filho de Maria das Dores, offen-
dido gravemente por sua mãi, a qual acha-se
recolhida á cadêa, afim de ser processada nos
termos da lei.

A 5, procedeu-se a arrombamento no quarto
da casa de Francisco do Bethlem, que loi en-
contrado morlo e em estudo de putrefacção.
Pelo exame ferificou-se ter elle fallecido a
cinco dias de congestão cerebral.

A 27 do pretérito, pela subdelegacia da fre-
guezia de Santa Iphigenia, procedeu-se a exa-
me no cadáver de Mariano Antônio da Silva,
encontrado no rio Tietê. Verificou-se que este
individuo retirando-se para seu sitio bastante
ebrio, precipitou-se no dito rio.

No bairro de S. Lourenço, da!freguezia de
Itapecerica, termo da capital, etn o dia;25, indo
uma escolta do guardas nacionaes, inspecto-
res de quarteirão e officiaes de justiça, sob a
direcção do actual subdelegado de policia
Francisco Pedroso de Camargo, procederá
prisão e recrutamento de um filho de Vicente
Nunes, apresentou-se este, e disparando sobre
a escolta útaa espingarda que trazia, ferio na
mão esquerda ao guarda nacional João Pires,
sendo neste acto também ferido gravemente,
com um tiro que disparou-lhe o guarda poli-
ciai Roque Antônio de Moraes.

O subdelegado incontinente fez prender Vi-
cente Nunes; que declarou ter assim procedi-
do por conselho de seu patrão Manoel Sou-
res de Borba, e procedeu aos competentes
exameB.

Por esta repartição expedio-se as heceasa-
rias providencias para que seja o delinqüente
punido com todo a severidade da lei de 2 de
Julho de 1850, incumbindo ao respectivo dr.
juiz munielpal do termo a instauração do sum-
mario.

TATUHY.

No dia 18 do mez precedente, em o sitio do
major Lúcio José Seabra,' actual delegado de
policia deste termo, foi assassinado a golpes
de faca, José do Rego Raposo, por Gaudencio,
escravo do dito major.

Procedeu-se ao competente exame, e demais
diligencias para a captura e punição do do-
linquente, que conseguio evadir-se

fubliciuw pedidas.

Sr. redactor.—Em um dos últimos números
do Liario sahio impresso um artiguete em que
se diz que um Portuguez de nome Macedo il-
ludira a um seu patrício fazendo-o assentar
praça por outrem, e chuchando dc agencias
300§000 réis. Semelhante artigo contém duas
falsidades : uma relativa ao facto acima, e a
segunda affirmando que o mesmo Macedo já
fôra preso per facto idêntico. Essas duas fal-
sidades serão demonstradas quaudo o autor
do artiguete tiver a coragem de assignar seu
nome, sendo que por emquanto limito-mo a
dizer-lhe que se quizer uma resposta mais po-
sitiva haja do procurar-me pessoalmente para
receber em face a reacção de que é capaz.

O indigitado.

Relação dos guardas nacionaes da terceira com-
panhia sob o commando do capitão Paulo
Lei fino da Fonseca, tirados para o serviço da
guerra.

VúTmk 0 BETIHO BATALHÃO DK V0LUKTARI03 DA
PÁTRIA

José Luix da Paixão Branco.

Augusto Gromo.
Joaquim Autonio da Cruz.
Antônio Pedro de Toledo.
Manoel do Espirito Santo.
Innocencio de Oliveira.
Bernardino José do Sacramento.
Joaquim Rodrigues de Barros.
Custodio Antônio Barbosa.
Zeferino Antônio Luz.
João Corrêa.
João da Cruz.—Teve baixa antes da marcha.
João Malachias.

DESIGNADOS KM 1865.
João Baptista de Almeida.
João de Barros Gonçalves.
João Marques Evangelista.
Anastácio Pinto de Carvalho.
Manoel Joaquim do Oliveira.— Deu substi-

tuto.
Carlos Bayler.
Leonardo Joaquim de Oliveira.
Carmelindo de Oliveira Borges.
Lourenço José de Carvalho.
Eusebio de Queiroz.- ldem.
Sérgio Leite Penteado.
Firmino Xavier de Miranda Guerra.—ldem.
João Carlos do Nascimento.—ldem.
Julio Ayrão Theodorico.—ldem.
Lourenço Tavares.
Joaquim Araarinho da Assumpção.
João José Barbosa.—Deu Bubstituto.

DESIGNADOS QUE MARCHABÀO ULTIMAMENTE
João Quintino Cavalheiro.—2. ° Sargento; deu

substituto.
José Izidoro de Souza.—Cabo.
Antônio Camillto.
João Antônio de Moraes.
Francisco de Paula Jordão.
Joaquim Rodrigues da Silva.
Pedro José de Oliveira.
Thomé Francisco Xavier da Cunha.
Antônio Julio do Espirito Santo.—Deu subs-

tituto, não tendo sida designado
Processo Antônio de Abreu.—Este guarda ten-

do-se offerecido voluntariamente para o ser-
viço de guerra, o anno passado, na revista
que houve no largo dos Curros, foi, depois
de muito elogiado, mandado aquartelar, o
nas vésperas de marchar foi mandado para
o corpo de provisórios, onde se acha.

Francisco Emillio Ablas.—Este guarda, em
Novembro do anno passado offereceu ao
governo para as urgências do Estado 600$ rs.

Além disto, ainda deu para o corpo de pro-
YÍ8orios 03 seguintes:
José Pio da Silva Peixoto.
Gabriel José Rodrigues.
André Barbosa Corrêa.

Nenhuma companhia de guardas nacionaes
da provincia, concorreu como esta—cora suas
praças para a guerra; e se não provem.

O foro -desta capital

Havendo procurado intentar uma acção coiji-
tra Bernardo Gavião, Ribeiro & Gavião afim
de haver dessa casa bancaria 79.442*5320,
salva a compensação de quantias de que eu
seja devedor á mesma casa bancaria, não en-
contrei juiz para essa causa, pois que forão
esgotados o juiz commercial effectivo, o sup-
plante desimpedido, e todos os vereadores.

Não quero discutir previamente o meu di-
reito; mas, é deplorável que em uma capital,
para haver-se da casa bancaria aquillo á que
tem-se direito, não se possa achar um juiz
entre tantas pessoas. O ultimo despacho foi
de hoje—9.

Cândido Justiniano Silva.

Jornal novo

Vai sahir á luz um jornal novo intitulado a
Sentinella do Quartel, que tem por fira advogar
os direitos dos soldados, tratar das designa-
ções, recrutamento, e, com especialidade, fia-
causar os negócios do quartel, taes como ran-
cho, trem, pagadoria, etc. Poderá se oceu-
par também de algumas outras ninharias des-
ta iliustre capital.

Assigna-se a 3$ por cada serie de 12 nume-
ros, pagos adiantados nesta typographia.

da Costa Guimarães (vulgo, barão da ponte),
aformoseou a frente de sua casa com os estan-
dartes de Ires nações amigas:—Portugueza,
Brasileira e Italiana, fazendo com muitos lo-
gos artificiaeB, fender a espessa atmosphera
daquella manhã venturosa a todos os pátrio-
tas portugüezes; e manifestou ainda sua exul-
tação, enthronisando a effigie de seu monar-
cha, e á noite illuminando a frente de sua ca-
sa onde as armas portuguezas transluzião como
Phebe entre as miúdas estrellas, offereceu um
baile e uma cêa a seus amigos.que, a seu exem-
pio, repetidos brindes fizerão a S. M. F, a S.
M. o Imperador do Brpsil e suas Augustas Fa-
milias.  _

Campinas
A sociedade Patriótica Campineira Prorao-

tora dos voluntários da pátria, continua a gra-
tificar com a quantia de 200$ réis aos quo*se
apresentarem nesla cidade ao seu directorio.

Campinas, 24 de Novembro de 1866.
Raymundo Alves dos Santos Prado Leme.
Joaquim Corrêa de Mello.
João Martins de Azevedo.
Joaquim Bonifácio do Amaral. 5—4

GAZETILHA.

Declaração

TenhoUle declarar a certas e determinadas
pessoas, que se prevalecem da minha bonda-
do para diffamarem, que eu tenho a necessa-
ria coragem, a continuarem com suas infa-
mias, para patentear os seus nomes, assim
como dos primitivos autores, sem quo me seja
preciso um testa de ferro, para enlão o publi-
co bem conhecer a minha razão, pois que já
me vai esgotando a paciência de 14 annos.

C.

!F*o.stojo

O dia 31 de Outubro, anniversario de S. M.
F. o Sr. D. Luiz I, rei;de Portugal, não passou
desapercebido neste bello lugar da ponte de
Jundiahy. Ao nascer da aurora deste tão faus-
toso dia, o nubdito portuguez o sr. José Pinto

Declaração.—De hoje em diante a
Typographia Americana e a empreza do Lia-
rio são propriedade do dr. Antônio da Silva
Prado.

Todas as pessoas que liverem negócios re-
lativamente á typographia e ao Liario diri-
jão-se ao novo proprietário, ao qual também
devem ser pagas todas as assignaturas devidas.

Oonsellio de disciplina.—
Hontem, ás dez horas da manhã, no quartel
de permanentes, reunio-se o conselho de dis-
ciplina, que tinha de julgar o capitão João
Baptista do Moraes, da guarda nacional.

O conselho compunha-se dos seguintes of-
ficiaes :

•.Presidente.—Major Luiz Ignacio Bitten-
court.

Vogaes.—Capitães Jeremias José de Olivei-
ra, José Elias de Paiva, Leonardo Severo do
Espirito Santo, e alferes Joaquim José Gomes.

Promotor.—Alferes Jeronimo Ghirlanda.
Tinha sido designado para secretario o

vogai alferes Joaquim José Gomes, i
Ò aceusado compareceu acompanhado de

seu advogado, dr. João Mendes de Almeida,
que a isso se prestara gratuitamente. O aceu-
sado foi requisitado de sua prisão, onde
ainda ficou !

Segundo as peças do processo (parte do
ajudante de ordens de 19 de Novembro e offi-
cio do commandante superior de 28 do mesmo
mez), o aceusado João Baptista de Moraes
tem de responder á conselho pelo crime de
arrombar o postigo do quartel na noite de 18
ás 11 horas pouco mais ou menos, o que deu
causa a sahirem arrebataãamente alguns guar-
das nacionaes designados; e o officio do com-
mandante superior de 28 de Novembro aceres-
centa— não só por esse crime, senão também
pelo mais que se verificar !

Quanto ao alferes Antônio Jacyntho de Mo-
raes, seu crime é o de proferir no interior do
quartel, no dia e na noite de 18 do Novembro,
em alta voz, palavras e phrases no sentido de
reprovar o procedimento de seus superiores;
sendo disso testemunha o commandante supe-
rior !

Bem. 0 crime, pois, do capitão João Bap-
tista de Moraes, so existe, é comraum, como
vê-se na Lei n. 602 de 19 de Setembro de
1850—art. 101. E o crime do alferes Antônio
Jacyntho de Moraes, se existio, deveria ter
sido reprimido logo pelo commandante supe-
rior, que o ajudante de ordens diz ler visto e
ouvido aquellas palavras e aquellas phrases;
e isso sem dependência da parte official desto.

Aberta a sessão, o alferes Joaquim José
Gomes requereu, por termo nos autos, que,
julgando-se incompetente para julgar um ca-
pitão, incompetência que affectava o próprio
alferes promotor, fosse suspenso o conselho ató
que o commandante do batalhão da reserva
nomeasse outros officiaes de patente igual á
do réo; e que não obstavaáisso a ultima parte
do art. 103 da Lei, porque, se esta dispõe que
capitães possão preencher o numero de vogaes
para julgar a qualquer official superior, é
certo que essa excepção da regra geral do dis-
ciphna só existe para officiaes superiores e
não póde ser ampliada aos capitães, e alias
era necessidade que só a lei reconhecia e não
podia ser induzida.

Em consequencia, foi suspenso o conselho;
e officiou-se ao commandante interino do ba-
talhão da reserva e ao presidente da provin-
cia.

ZNotloia cia corte.—O sr. dr.
Frederico Dabney de Avellar Brotero foi no-

meado juiz de direito da comarca do Paraná,
provincia de Goyaz.

Brasil Constitucional.-Sob
este titulo se está publicando na corte uma
folha semanal, politica, litteraria e scienti-
fica.

]Vtalas.—Fechão-se hoje, ao meio-dia, a
da linha de Bragança, e ás 5 horas da tarde a
do norte.

Santos.—Lê-se na Revista Cpmmeráal,
de 4 do corrente:

—N'uma carta escriptá em 29 de Outubro
do theatro da guerra por um official do exer-
cito a seu pai nesta cidade, lê-se o seguinte
trecho:

«A noticia mais fresca que ha é que ura sar-
gento do lo de linha foi encontrado com um
lápis e um pedaço de papel escrevendo a
Lopez. Consta que hontem foi fuzilado.»

—O telegrapho electrico está funecionando
regularmente desta cidade para S. Sebastião o
Iguape. A communicação do nosso porto paraa corte continua interrompida, por causa de
desarranjo na linha, e dizem-nos quo não se
restabelecerá antes do dia 22 do corrente.

—Pedem-nos que chamemos a attenção do
governo provincial para o modo por que está
sendo feita a arrecadação do imposto na bar-
reira do Cubatão, Agua Branca e Jundiahy.
Nfio obstante haverem os tropeiros pago in-
tegralmente em um dos pontos extremos a
respectiva taxa, como provão pelo recibo que
apresentào, obrigão-n'os a pagar novo imposto
nas outras barreiras por onde passão.

Sendo semelhante procedimento coutrario
ao disposto na lei provincial e regulamentos
do governo que regulão esta matéria, cumpro
que o presidente da provincia dê as mais ener-
gicas providencias em ordem a cohibir um tal
abuso.

—Consta-nos que da guarda nacional de S.
Sebastião e Villa-Bella da Princeza não com-
pareceu um só guarda sequer em Parahybuna,
sede daquelle commando superior, onde fôra
avisada para se aquartelar.

Sautos, 27 e 28 do Novembro.
Algodão.—Não houve vendas.
Cape.—Vendêrão-se cerca de 1,600 saccas.

Alg. em rama la serie. 13J750 (nom.) arr.
Aguardente superior. 80#000 90$000 pip.
Assucar branco. . . 4M00 5#000 arr.

„ redondo. . 2$800 3$200 „
„ mascavo. . 2#50O 2$700 „

Arroz de Santos . . não ha sacco.
„ de Iguape. . . 15»000 160000 „

Café superior (novo). 6$000 6g400 arr.
„ superior (velho). 5$400 5#800 „
„ bom 40500 5#200 „
„ regular 3$500 40000 „
„ ordinário.... 3#000 3$400 „

Feijão preto não ha sacco.
„ mulatinho . . 6$000 7JÜ000 „

Farinha de mandioca
do Sul .... 4&000 „

„ de S. Sebast. 4$500 5J000 „
Toucinho de S.Paulo. 5$000 50500 arr.

„ de Minas. 6$000 6#500 „
Fumo 9&000 10$000 „
Couros seccos .... 4&500 5$000 um.
Milho branco 6g000 6$500 sae.

„ vermelho. . . não ha „
Sal solte 1»000 alq.

„ eín sacc. de algod. DÍ16OO „
„ „ de aniag. 1*440 „

CONDUCÇÕES DE SAL.
Para Campinas. . . . 1S400 „

„ Limeira  1#800 „
„ Rio-Claro. . . . 1*920
„ Mogy  2ÍM300

Obituário.—Sepultárão-se:
Lia 7.

José Rodrigues Ladeira; por ordem do sub-
delegado de policia da freguezia de Santa lphi-
genia.

Francisco, 6 mezes; gastro-interite.
Francisco, 2 mezes, filho de Antonia Maria

Florinda das Dores; ataque nervoso.
Felizardo, 60 annos, escravo do João da

Costa Ferreira; hydropisia.

Moita attenção
No paleo da Sé, esquina para a rua Dinita,

tem um quarto, em que esteve estabelecido
com negocio o sr. Francisco Gregorio ura dos
melhores locaes. Quem pretender se poderá en-
tender na loja do fazendas dos srs. Lebre &
Santos.  3—1

Leilão de molliados
Oque tinha de haver honte 111 na
rua dc S. Bento n. 26 ficou trans-
ferido para hoje ás 11 horas da
manhã.

<
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ALGODÃO DE S. PAULO.
Diz o boletim do Jornal ão Commercio, pu-

blicado na corte, em 22 de Novembro de
1806: * Cartas vindas da Inglaterra, da Fran-
" ça, o da Hespanha, contêm queixas do al-
" godão da província de S. Paulo. Allegao
" desses mercados, que, sendo o algodão da-
" quella província, de boa qualidade, ^ fica
« todavia estragado pelo modo por que é be-
" neficiado; as machinas de serra arrobentão
" e cortão o fio ainda mesmo movidos com
í( cíiutclíi. íl

Os srs/cultivadores de algodão que dese-

jão mandar o gênero para o mercado era bom
estado devem procurar as

Machinas de cylindro
que têm a vantagem de descaroçar o algodão
perfeitamente sem cortar o fio.

Vendem-se por commodo preço na corte, á
rua Direita, 34. 6~~5

Aviso importante.
Para liquidação antes de tomar o inventua

rio e mudança para Santos. Vende-se na rua
da Imperatriz n. 50, até o fim deste anno, to-
dos os gêneros que existem no armazém, por
preços muito baixos,-—como cerveja Tennent
a 7$ rs a duzia, meias garrafas a 4$500 a du-
zia, cerveja Bass a 8$ rs. a duzia, vinho Bor-
deaux 9$ rs. a caixa, dito a 500 rs. a garrafa
(trazendo a garrafa), banha americana em la-
tas de 10 libras 6g a lata, ameixas 2$ a lata,
Cognac Preller 24$ a caixa, kerosene 11^500
a lata, maizena 320 rs. a libra.—Camisas de
flanella de 4$500 a 8$ cada uma, pomada de
Rimmell a 10$, 7$ o 4g200 a duzia, lf200;800
e 400 rs. o vidro, chocolate Berrini a 1$ a li-
bra, conservas a 800 rs. o vidro: e muitos ou-
tros gonoros, tudo muito barato, somente até
o fim do auno.

50—Rua da Impratriz—50 10—10
Somente á dinheiro. _

Graxa Ingleza
DE DAYe. MARTIN

Potes grandes a 800 réis cada
nm, igual a 10 latas americanas,
potes pequenos a 500 cada um,
igual a 0 latas americanas ; na
rua da Imperatriz n. 50. 10—2
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Vinho Bordeaux á 500 réis a
garrafa, (trazendo a garrafa), io—8

RUA DA IMPERATRIZ N. 50.

m Cirurgião dentista M

Il Colloca dentes por todos ossys- §§|
W temas, pratica todas as operações de m
W dentista, garante completa satisfação $M
|ff de seu trabalho. 12—12 mg

1 Travessa da Caixa d'Agua §
¦mm^^'5â^M^^^^^M.^MdM'M3MmmB^.Mi

VERDADEIRO LE ROY
de 8IGNOIIKT, üocteur-Médecln

Rue de Seine, 51, à PARIS.
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C^eiium
de

cale moido

Em eada jarrafa, vai, entre a rolha e o papel aiul
que leva o meu linele, um rotulo imprcuo «m ama-
rello com e Siti.o Imperial uo covbrno mn«i.

N. B. — líemeltendo-ie uma lettra de 600 francot
sobre Parii, accitavH a 60 diai de vl»t», ao máximo,
jçoza-se do abaliinnito e do maior deiconto.

Doprtsito principal Zr
ilo legitimo l.e Ro.»' /\^yf
rui (aza ilo lidíso -<Í^/o*/

acinte pelo
!fin
ii ito»

Rlinizil i ^sn Anto-
smo Fk»nc : ile I.A-.
IIckriií na Ifillilíi e
nunspiiiitipiiis pliaPr
liiiiai'i'iiti;<:i)>.

EM RUAGANÇA

Eugênio Maurício Bolidair, engenheiro machinista, com meda-
lha de 2.a classe na Exposição Universal de 1855 em Pariz, participa
ao respeitável publico, que acaba de montar em Bragança, um es-
tabeleeimento para café em pó, do melhor systema possivel e de in-
venção sua ; pelo qual o café é torrado polo systema do calor recon-
centrado, afim de conservar-lhe todo o aroma ; e torna-se recom-
mendavel, por ser o mais supperior e poder conservar-se Tne7.es.

$
íí)

38 Rua Direita 3$
Arroba 8^500, — libra 320

N. B. Afhança-se este café :—e para que todos sejão servidos
á contento temos duas qualidades, uma mais clara e ouüa mais
escura.

XAROPE

Vende-se na rua da Imperatriz
ri. 50, a dinheiro, Cidra Ingleza,
uma bebida refresca nte propria
para o verão, a 1Ò#Ò00 a duzia,
10000 a garrata. 10—3

Vende-se na rua da Imperatriz
n. 50, papel almaço muito bom a
30500 a resma, somente a di-
nheiro, etc, até o fim do anno.

10—3

XAROPE FERRUGINOSO
DE CASCAS DE LARANJAS E QUASSTA

AMARGA
Com iodureto cio ferro

inalterável
DE J.-P. LAROZE, PHARMACEUTICO EM PAHIS
E'soh a fórma liquida que mais íacilment-

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

É o melhor auxiliar do oleo de figado de
hacalhácL_T)orque contém o xarope de_easeas
de laranjas amargas, tão geralmente aprecia-
do, para a cura das dores de estômago,
digestões difficeis, inappetencia, etc.

DEPOSITO EM TODAS AS PHARMACIAS E CASAS
DE DR0GA1UAS NO BRASIL.
expedições, em casa de J.-P. LAROZE, r. des
expedições, em casa de ,7.-P. LAROZE, r. des
Lions-St-Paul, 2, Paris.

Vende-se na rua da Imperatriz
ri. 50.

Agua-raz em latas a 450 rs. a libra.
Manteiga om barris de 14 libras, a 950 a libra.
Cimento de Roacndale a 12g500 a barrica.
Machinas de lavar a 90$000.

Somente á dinheiro. 10—10

DE CASCAS DE LARANJAS AMARGAS
DE J.-P. LAROZE, PHAUMACEUT1GO EM PA1U8

,95 annos áe suecessos attestao a sua efficacia
como:
Xonioo Kxcitaiite. para ajudar
as funeções do estômago, assim como dos
intestinos, o curar as doenças nervosas; agudas
ou chronicas.
Tonco antia Nervoso, parra
curar os incommodos precursores de doenças
assim evitadas, e para facilitar a digestão.
Anti-l:>eriotlioo, contra os cab-
frios, calores, com ou sem intermittencias, e
que têem por especificos as substancias amar-
gas; tambem é efficaz contra as gastrites e as
gastralgias.
Tônico Reparador, para com-
bater a exhaustação do sangue, dispepsia,
anemia, esgotamento, inappetencia, langor,
etc.
DEPOSITO EM TODAS AS PHARMACIAS E CASAS DK
DROGARIAS NO BRASIL.
expedições, em casa de J.-P. LAROZE, r. des
Lions-St-Paul, 2, Paris.

APROVEITAI A OCCASIÃO

Vende-se na rua da Imperatriz
n. 50, até o fim do anno.

Champagne Clicquot, meias gar-
rafas a 24#000 a duzia de meias
garrafas, dita superior, garrafas,
34^000 duzia, Sparkling Moselle,
garrafas, 34,0000 aduzia. 10—3

XAROPE OEPURATIYO
DE CASCAS DE LALANJAS ARMAGAS
COM IODURETO DE POTÁSSIO

de J.-P. LAROZE, pharmaceutico em paris.
O iodureto de potássio é um verdadeiro alte-

rante, um depurador de incontestável efficacia;
combinado com o xarope de cascas de laran-
jas amargas, é aturado sem perturbação alguma
pelos temperamentos os mais fracos, sem alte-
rar as funeções do estômago.

As doses mathematicas que olle contém per-
mittem aos médicos de receital-o para todas as
compleições, nas aífe cções escrofulosas, tuber-
culosas, cancerosas e nos accidentes e tercei-
ros: além disso, é o agente o mais poderoso
contra as doenças rheumaticas.

Deposito em todas as pharmacias e casas
de drogas no brasil.

Pintura
O pintor Joaquim de Oliveira Andrade, par-

ticipa a seus amigos e freguezes que mudou-se
da rua de S. João para o beco do Mata-Iome,
hoje rua do Ipiranga n. 17.

Este pintor encarrega-se de toda e qualquer
pintura, sendo feitas com a maior perfeição
que lhe . possivel, c pelos preços mais mode-
rados que se pôde encontrar. Quem precisar
de seus hem conhecidos trabalho» pôde diri-
gir-se ao numero acima ou deixar roçado á rua
da Quitanda n. 23, loja de fazendas. 5—1

DOBRAM
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Escova

Magnética
A Escora Eletro-Magnetiea é, pódc se dizor, o cceáudciro the

souro da saude, pois o doente podo se curar sem o recurso dt- fl
outros remédios.

Os médicos reçommcndão o uso d'esta escova principalmente
nas moléstias seguintes :—rheumatismos, gotta, paralysia, in-
«•hação das pernas, rígida/ dos musclos, fraqueza dos membros
e da columna vertebral, üorés nevrálgicas, embarassos gastri-
cos, etc. O emprego da escova. . soberano em todas as moléstias
provenientes da estagnação do sangue na economia.

Deposito geral, Caniille Bourroul & C.a
ein Síinlos
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POR CAUSA D
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1 PE llãll SII1II
A CASA GARRAUX DE LAILIIACAR & C.a

roga a todos seus devedores terem a bondade mandar sal" m
1 dar as suas contas até o 1.° de Dezembro próximo.I
i
W

ilHiill I
I

A MESMA CASA
.w roga iprincipaimente a todos seus devedores, cujas coutas
1 são anterores ao anno de 1860, de inandal-as saldar quanto M
É antes aíim de evitar-se incommodos judiciaes. ||

A MESMA CASA
8
m
M previne ao publico qTied'oraem diante só venderá á di- |
M nheiro, eque terão só coutas abertas os freguezes cuja pon-
m tualidade nunca se desínentio; ||
8 Todas as encotnmendas do interior devem ser acompa- |g
m nliadas do seu importe do contrario nào serão satisfeitas. M
1
¦<-¦)& 
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ípo
S. r»aulo, IO do Outubro deí866.

GARRAUX DE LAILIIACAR & C." 30-30 |

âffiieiôa 6.(1 m
O Deposito do Mármores estabelecido á

rua do Quartel, acha-se mudado para a do
Ouvidor n.9/ 10—fi

n «m.wif WÈ
Note-se que o annuncio que o romano foz ha

dias na folha deste escriptorio, não é I). Ame-
rico Caetano Aquilio. 4~4

Typographia Americana.


