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Assignaturas

Capital
Anno 14SOO0
Semestre .... 7JI000
Trimestre. . . . 4^000

FORA
Anno HJOOO
Semestre 8^500
Trimestre .... õjjOOO

PR0PR1ETAR10-PAULO DELFINO DA FONSECA
Condições

Aa assignaturas, pagas adiantadas, abrem-se
em qualquer dia e flnalisio em Janeiro, Abril, Ju-
lho e Outubro. Subscreve-se na rua das Flores n.*4*7,
typographia Americana.

PARTE OFFICIAL
R *3 (fucri men i os

Dia 2 de Novembro de 1870
Do vigário José Pereira da Silva Barros.—

Como requer.
Do padro João Alves Coelho Guimarães.—

Idem.
De José Vicente Corrêa.—Ao sr.dr.inspector

do thesouro provincial para deferir ao supplican-
te como lor de justiça.

De Francisco de Paula Santa Barbara.—Con-
cedo.

Expediente do thesouro provincial
Dia '24 de Outubro de 1870

—Ao thesoureiro.—O sr. thesoureiro, pela cai-
xa do exercicio findo de 18(59 a 1870, entregue ao
capitão Pedro Ccsarie dos Santos, thesoureiro da
irmandade de Nossa Senhora da Consolação e S.
Jo&o Baptista, a qunnl-a de 3.32009*10, como au-
xilio para as obras urgentes da igreja que tem de
servir de matriz, quantia esta requisitada pelo
barão do Tietê na qualidade de provedor da mes-
ma irmandade, encarregado das obras, de que
prestará contas como foi determinado pelo exm.
governo em despacho de 22 do corrente lançado
noolTiciodomcsmo provedor datado de 3 desle
mez; levando-se esta despeza a verba do art.b*
do orçamento daquelle exercicio.

—Ao mesmo.—O sr. thesoureiro, pela caixa
do exercicio corrente de 1870 a 1871, pague ao
cidadão Antonio Jesuino de Oliveira Barreto, da
cidade de Campinas, a quantia de 50S, importan-
cia despendida com o tratamento dado a Anto-
nio José Rodrigues na enfermaria do mesmo ci-
dadão, conforme a conta e documentos juntos,
como foi determinado pflo exm. governo na or-
dem de 19 do corrente n.411: levando-se esta
despeza lx verba do art.22 do orçamento vigente.

— Vo mesmo.—Osr. thesoureiro, pela caixa do
exercicio findo de 1869 a 1870,paf?ue ao delegado
de policia de Atibaia. Jacintho Manoel Leite, a
quantia de 966S5S0, sendo 563(1440 importância
das despezas feitas com asjobras da cadêa daquella
cidade, conforme as contas juntas, e 403#120 para
a conclusão das mesmas obras, como foi deter-
minado pelo exm. governo em ordem de 14 do
corrente n. 392; levando-se esta despeza averba
do art. 39 do orçamento daquelle exercicio.

—Ao mesmo.'—O sr. thesoureiro, pela caixa do
exercício findo «le 1869 a 1870, pague ao inspector
da estrada de Porto-Feliz ao Salto de Ittí, Joaquim
A.ntonio Fernandes, a quantia de 1:187H despen-' dida com a mesma estrada desde 16 de Agosto até
8 do corrente, conforme as férias juntas, sendo a
primeira de 630S750, e a segunda de 556S250;
como foi determinado pelo exm. governo em or-
dens de 13 e 19 do presente mez sob ns. 389 e
413; levando-se esta despeza á verba do art. 42
§ 27 do.orcamento vigente.

—Ao collector de Mogy-mirim.-O inspector
• do thesouro provincial ordena ao sr. collector dc

Mogy-mirim que pague ao delegado de policia
dessa cidade a quantia de 10$, pelo mesmo dele-
gado fornecida a uma escolta que, da provincia
de Goyaz, conduzio a esta capital um reo de im-
portãncia, como foi determinado pelo exm. go-
verno em ordem de 20 do corrente n. 418; le-
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vando-se esta despeza á verba do art. 18 § l" do
orçamento vigente.

—Ao delegado de policia de Mogy-mirim.-
Tendo nesta data expedido ordem ao collector
dessa cidade para satisfazer a v. s. a quantia de.
10# despendida cem a escolta que, da provincia
de Goyaz, conduzio um preso; assim o com mu-
nico a v. s. para seu conhecimento.

— Ao colleclor de Bragança.—O inspector do
thesouro provincial, respondendo o oíficio do sr.
collector de Bragança de 31 de Agosto ultimo sob
n.28, acerca da despeza de t7#500,proveniente do
pret da guarda policial, chamada a serviço para
guardar a cadôa dessa cidade em substituição ã
guarda local, que veio á esta capital conduzindo
um recruta, transmitto ao mesmo sr.collector, na
cópia junta, o parecer do dr. procurador-liscal
pronunciado a respeito, para seu conhecimento.

—Ao collector do Rio-Claro.—O inspector do
thesouro provincial envia ao sr.collector do Rio-
Claro a inclusa observação da contadoria acerca
das irregularidades encontradas em suas contas
do -í° trimestre do exercicio de 1869 a 1870, alim
de que informe a réspeilo, devolvendo a citada
observação.

—Ao administrador da mesa de rendas dc S.
Sebastião.—O inspector do thesouro provincial
ordena ao sr. administrador da mesa de rendas de
S. Sebastião que ponha á disposição do vigário
dessa villa a quantia de 2:000g, Avista de férias,
para as obras da respectiva matriz, como foi de-
terminado pelo exm. governo em ordem de 18do
corrente n.406; levando-se esta despeza á verba
do art. 30 § 54 do orçamento vigente.

—A revd. vigário da villa de S. Sebastião.—
Communico a v. s. quo nesta data expeço ordem
ao administrador da mesa do rendas dessa villa,
para pôr á disposição de v. s., avista de férias, a
quantia de 2:000,-j para as obras da respectiva
matriz.

—Ao collector de Taubaté.-O inspector do
thesouro ordena ao sr.collector de Taubaté que
ponha á disposição do capitão Joaquim Vicente
de Andrade a quantia de 2:010$, avista de férias,
para as obras da cadèa dessa, como foi determi-
nado pelo exm. governo em ordem de 14 do cor-
rente u. 394; levando-se esta despeza á verba do
art. 31 §39do orçamento vigente.

—Ao capitão Joaquim Vicente de Andrade.—
Tendo nV.sta dala expedido ordem ao collector
dessa cidade de Taubaté para pôr a disposição
de v.s. 2.010$, avista de férias, para as obras da
cadêa dessa mesma cidade; assim o communico
a v.s.para seu conhecimento.

—Ao exm. governo.—Cumprindo o despacho
de v.axc. exarado sobre o inciuso ollicio do com-
mandante do corpo de permanentes, apresentan-
do a conta da despeza com o concerto da carroça
do mesmo corpo, e pedindo que sua importância
de 34$ seja paga ao alferes quartel-mestreFran-
cisco Antônio de Toledo e Assumpção, informo a
v.exc.que, dignando-se v.exc. autorisar essa des-
f eza, póde ser. pagamento verificar-se pela >-erba
do art.9o doorçamento vigente.

—Ao mesmo.—Levo á presença de v. exe. o
balancete junto da receita e despeza desle thesou-
ro no periodo de Io a 22 do corrente, demons-
trando existir nas respectivas caixas o saldo em
moeda de 48i:016g60l, em apólices depositadas
23:216,*) e em lelras a receber 3:362#04O.

Expediente da repartição dc
o!»ras publicas

Dia 26 de Oulubro de 1870
—A' presidência.—Propondo a nomeação do

coronel Antonio José Corrêa, capitào Vicente
Ferreira de Syllos Pereira, e José Caetano de
Lima para directores das obras da cadêa da villa
de Casa Branca.

-A' mesma.-Pedindo para ser posta a dispo-
sicão do inspector Enéas Pinto de Faria, pela col-
lectoria de Apiahy, a quantia de 2:000$ para rou-
tiuuar os reparos da estrada de Apiahy ã Faxina.

—A' niesm:i.—Idem, à disposição do inspector
José Francisco da Silva Guerra, a quantia de Rs.
(.)10#000, para applicar aos reparos da estrada de
Guaratinguetá a Minas, pelo Cordeiro.

—A' mesma.—Pedindo para ser posla á dis-
posição do inspector Francisco Antônio Martins
a quantia de 2:000$, para applicar aos reparos
d.i eslrada de Mogy deis Cruzes á Lscada.

—A' mesma.—Enviando a feria dos trabalha-
dores empregados na conservação da estraüa de
Mogy das Cruzes á estação do llio Grande, de 1.°
de Setembro a lo do corrente, no total de 1:1548,
alim de ter lugar o pagamento.—A' mesma.—Propondo o cidadão José Júlio
dc Azevedo para inspector da estrada dc Piras-
sununga a Casa-Branca, e pedindo pura se pôr á
sua disposição 2:000$, para os reparos da dita
eslrada.

— A' mesma.—Informando o requerimento do
cirurgião-niói' Cândido Ribeiro dos Santos, cm
que pede indemnisação pelos prejuízos que sof-
freu com a demolição'do theatro do largo de Pa-
lacio, nesta capital.

—A' mesma.—Idem, acerca do officio da ca-
mara municipal desta capital, relativo A ponte
dos Lázaros.

—Ao tenente Joaquim Simões da C-inha.—
Communicando a sua nomeação para o cargo de
inspector da estrada de Arêas a SanfAnna dos
Tocos, e que forão postos á sua disposição 3:0008,
para os reparos da mesma estrada.

Dia 27
—A* presidência.—-Pedind) para ser posta á

disposição do inspector Tiburcio José Ribeiro a
quantia'de 3:400$, para applicar aos reparos da
estrada de Porlo-Feliz á cidade do 1'ielé.

—A' mesma.—Pedindo para ser posto á dispo-
sição de Antônio da Silva Fogaça 1:000$, para
applicar ás obras da matriz de Caraguatatuba.

—A' mesma.—Idem, á disposição de Francis-
co Antônio Euzcbio 2:000$, para applicar ás
obras da estrada de Sorocaba ás divisas de Itape-

despendeu com as obras das ponte.-? sobre os rios
Parahytinga e Jacuhy, na estrada do Cunha ás
divisas de Lorena.

—A' mesma.—Idem, para ser posta á disposi-
cão do inspector Antônio Gomes dos Reis a quan-
tia do 2:400,-1, para applicar aos reparos da estra-
da geral no municipio do Barreiro.

—A' mesma.—Reiterando o podido para serem
postos á disposição do inspector Francisco Fer-
nando de Barros'2:000,1, para as obras di estrada
do Salto dTlií a Capivary.

—A Joaquim Leonel Ferreira.—Respondendo
o seu ollicio de 17 do corrente e determinando
que mande olear as madeiras da ponte sobre o
rio Sarnpuhy.

—A* câmara municipal de S. Benlo de Snpu--
cahy-niirim.—Communicando que forão postos á
sua disposição 2:0OO!j, para applicar aos reparos
da igreja matriz de Santo Antônio do Pinhal.

Dia 28
—A' presidência.—Propondo frei Ponciano de

Montaldo para ser nomeado director das obras da
igreja matriz d;i villa de Paratiapanema.

—A' mesma.—Informando o officio do admi-
nistrador do registro do Banco de Arôa, Joào de
Oliveira Guimarães Júnior, ern que pede autori-
saçào para construir uma casa para a respectiva
repartição.

—A'Francisco de Paula Cruz.-Communican-
do a sua nomeação para o cargo de inspector da
1." secção da estrada de Jundiahy a ltú.

—A'" câmara municipal de Nazareth.—Idem,
que forão postos á sua disposição 1:500$, para ap-
plicar aos concertos da mesma villa a Santo An-
tonio da Cachoeira, e a Atibaia.

—A lnnocencio José Martins.—Idem, que se

antecessor perfeita solidariedade de idéas •
O bem-estar dos administrados, o pro-

gresso material da provincia e o desenvol-
vimento de sua industria e recursos, tal é o
programma a adoptar por toda a adminis-
tração honesta.

A provincia de S.Paulo atravessa hoje
urna phase quo exige todo o cuidado, todo
o zelo e actividade da parte do administra-
dor; haja isso, e o seu desenvolvimento será
certo e a sua importância subirá de ponto;
para isso não lhe faltão recursos nem a boa
vontade de seus filhos.

Longe esti-o, felizmente, os calamitosos
tempos eleitoraes, em que qualquer acto do
governo vai irremediavelmente ser revés-
tido das mais odiosas côre-j, attribuindo-se
tudo aos interesses de partido, á preparação
de terreno para o pleito eleitoral.

Os tempos que correm são pacíficos; a
moderação e tolerância são recommendadas
pelo governo nos seus agentes, que se
apressarão sem duvida em executar um
programma que conquista desde logo as
sympathias e bênçãos do paiz.

E' pois sob os auspícios de uma era de
paz e de progresso que o exm.sr.dr. Costa

tininga.
—A' mesma.—Enviando a feria dos trabalha-

dores empregados nas obras da estrad.» de Tatuhy
a Botucatií, a cargo de Joào Vieira Paraíso, de 1.°
a 14 do corrente me/., no total de 295,*), alim de.
ter lugar o pagamento.—A'mesma.—Pedindo para serem postos adis-
posição do inspector João Pires Querido 1:500/1,
para'conclusão das pontes sobre os rios Parahy-
tinga e Jacuhy, na estrada de Cunha ás divisas
de Lorena.

—A' mesma.—Idem, idem, do inspector Fran-
cisco de Assis Valle 800,f, para applicar aos re-
paios da eslrada de Atibaia a Bragança.

—A' mesma.—Pedindo para se mandar pagar
ao inspector João Pires Querido 719$000, que já

das Cruzes ao Rio Grande, de 1.° de Setembro a r-„-*i.—i-. j— „„-.i-^„..^ .„?«„„.„
lõde Oulubro corrente.

—A Florencio Corrêa Pupods Silveira.-Idem,
que se lhe mandou entregar a quantia de 3:0008,
que anteriormente foi posta á sua disposição,
para os reparos da eslrada de Jundiahy a Bethlem.

—A Francisco Antonio Martins.—ídem,que fo-
rão postos á sua disposição 2:0008, para os reparos
da eslrada de Mogy ;das Cruzes á freguezia da
Escada.

—A Enéas Pinto de Faria.—Idem, idem, a
quantia de 2:0008, para continuação dos reparos
da estrada de Apiahy á Faxina.

—A José Júlio de Azevedo.—Idem, a sua no-
menção para o cargo de inspector da estrada de¦'irassiinunga á Casa-Branca.

DIÁRIO DE S. PAULO
S.Paulo, 5 de Novembro.
Toma hoje posse da administração desta

provincia o exm. sr. dr. Antonio da Costa
Pinto e Silva, seu representante na câmara
temporária pelo 3o distri'cto.

A mudança de um administrador é sem-
pre facto de summa importância o alcance,
ainda mesmo quando exista entre elle o o

A COMMUXIDADE CHRISTÀ

(Continuação).
—«Deveria elle deixal-a assim ? Deve-

ria deixal-a morrer em obstinadH igno-
rancia? Aquelle generoso coração, e
aquella nobre intelligencia, dev ©riflo
deixar-se perder nus escuras regiões da
absurda idolatria, quando todos os seus

pensamentos, e todos os seus sontiraen-
tos erão formados de finas, mas robus*
tas fibras, de que a verdado faria um ri-

quissimo estofo *
Não podia ser; o comtudo mil moti-

vos diversos o impediflo de fazer-lhe
uina confissão, que ello bem via seria
mal acolhida, e só conseguiria afastal-a
ainda mais da fé.

—Adeos, minha filha, exclamou elle :
sobre vós desça a benção daquelle que
não tendes ainda a ventura de coulie-
cer.

O velho voltou o rosto, largou-lhe a
mão, e retirou-se apressadamente.

Fabiola também estava sensibilisadit,
tanto polo mysterio, como pela Jternura
de suas palavras; mas admirou-se ao
vêr, antes do chegai- á porta, que Tor-

quato fazia parar o seu cocho.
Naquelle momento, produziu-lho uma

impressão desagradável o contraste que
nnresontavãò as maneiras simples o até
um pouco sorvis, ainda que respeitosas,
do mancebo, com a nobre gravidade mis-
turada dc alegria, do ex-prefeilo.

—Perdoae se vos interrompo, minha
nobre senhora, disse elle ; mas estaes
acaso anciosa porque esta carta chegue
rapidamente ao seu destino ?

—Certamente, desejo que chegue á
mão de meu pai, o mais depressa possi-
vel.

—Então, muito receio não poder sa-
tisíazer-vos completamente....

Só posso ir a pó, por ser o meio de
transporte mais barato, e por isso gas-
tarei alguns dias no caminho.

Fabiola, hesitando disse: Não seria

grande liberdade, da minha parte, offe-
recer-vos os meios de fazer essa jorna-
da mais rapidamente ?

—Por certo que não, respondeu Tor-

quato avidamente ; visto que assim po-
derei melhor servir a vossa nobre casa.
Fabiola deu-lhe uma bolsa bom cheia,
e que não só bastava para a jornada,
mas ainda restaria uma boa recom-
pensa.

Elle recebeu-a cheia de júbilo, o des-
appareceu por uma das avenidas late-
raes.

Tal procedimento desagradou a Fa-
biola, e desde logo ficou pensando que
não era aquella companhia a quo mais
convinlia ao seu velho amigo.

Se Chromacio tivesse presenciado
aquella acena, toria visto o retrato de
Judas, no homem quo assim aceitava
aquella bolsa.

Comludo, a dama íicou satisfeita, por
se ter livrado a troco de dinheiro de

fuma obrigação quo poderia dever a um
tal indivíduo.

Ella tirou do seio o pergaminho onde
tinha escripto o nome delle, para o ras-

gar como inútil, quando percebeu que
do outro lado estava escripta uma par-
te da cópia do livro que havia visto, em
continuação a Outra3 já escriptas.

Constava esta só do algumas senten-
ças, quo cila leu. Então, pela primeira
vez, ella viu as seguintes palavras, co-
piadas do um livro que jamais havia vis-
to: Eu digo-vos: amai os vossos inimi-

gos; fazei bem aquelles que vos odeião, e
orai pelos que vos perseguem e calumnião :
para vos mostrardes verdaãeiros filhos ão
vosso pai, que está nos céos, e que envia o
sol a allumiar os bons e os mãos, ãerra-
manão a sua graça sobre justos, e não jus-
tos. (*)

Imaginaremos qual será a perplexida-
do do um habitante da índia, que, en-
contrando junto ao leito de um rio um
seixo luzento, áspero no extorior, mas
brilhando extraordinariamente, c deixa
indeciso se será um riquíssimo brilhan-
te, digno da coroa do um monarcha, ou
uma insignificante christallisação, como
tantas, sobre que muitas vezes so põe os
pés.

Porá termo ao seu embaraço deilan-
do-a fora, ou loval-a-haa um lapidario,
para ihe perguntar se tom valor, anis-
cando-so a que o escarneção ?

Taes forão as sensações que Fabiola
experimentou, emquanto se dirigia para
casa. De quem serião aquellas senten-
ças? Não orão,de certo, do nenhum phi-
losopho grego nem romano.

Ou são muito falsas ou muito verda-
deiras, de uma moral pura, ou do uma
hypocrisia disfarçada.

Praticará alguém tão bella doutrina,
ou são simplesmente um pomposo para-
doxo ?

«Não pensarei mais nisto. Ah ! já
sei; perguntarei a Syra ; estas senten-
ças assemelhão-so muito ás suas bellas,
ainda que impraticáveis theorias.

Não!... ó melhor não lhe perguntar
nada!

Ella fasciua-me com a sublimidade
do suas idéas, tão impossíveis do eom-
pi-ehender para mim, quanto fáceis
para ella.

O mou espirito carece de repouso.
O melhor é procurar sahir desta inde-

cisão, e esquecer estas my-.torio3.is pa-
lavras. Vou lançar esta folha ao vento,
quem sabe, talvez vá ainda servir de

{,*) Malhí v. 44.

embaraço a alguém que a encontre na
estrada.

—Oh!... Phormio! pára o carro,
apeia-te e traz-mo aquelle pergaminho
queme cahiu. O eocheiro obedeceu,
ainda que bem tinha visto que era ella
que de propósito o tinha deitado fora.

Fabiola tornou a mettel-o no seio : fi-
cou impresso como um sello em sou co-
ração ; guardou silencio, e mais soce-
gada chegou á casa.

XVIII

A. TENTAÇÃO

Na manhã seguinte, muito cedo ainda,
um guia, conduzindo uma mula, chegou
á porta da habitação de Chromacio.

Sobro a sella estavão atados dous pe-
queuos saccos, única bagagem, quo to-
(los sabião Torquato possuia.

Muitos amigos o esperavão, para,
quando partisse, receberem o osculo de
paz, e despedirem-se delle.

Oxalá elle não fosse, como o osculo
dado no Divino Mestre, em Gethsmani!

Alguns lhe murmuravão ao ouvido
uma palavra de esperança, exhoitando-o
a conservar-se fiel á graça quo havia ro-
cebido, e elle sinceramente, ao menos na
apparencia, proniettia quc assim o faria.
Outros, conhecendo a sua pobreza, lhe
derão alguns pequenos presente-', acon-
selhando-lho que evitasse recorrer aos
seus antigos conhecimonlos. Polycarpo,
o director espiritual desta comniunida-
de, chamou-o á parte, e com as lagri-
mas nos olhos.com palavras bondosas, o
admoestou a procurar corrigir algumas
irregularidades que tinha tido t-m sua
condueta, reprimir a leviandade quo se
manifestava em suas maneiras,e cultivar
cuidadosamente todas as virtudes chris-
tãs. Torquato, também chorando, lhe
promotteu que obedeceria, ajoelhou, boi-
jou a mão do bom padre, o recebeu a
sua benção ; depois elle lho deu cartas
de rccotnmondação, para quo encontras-
se protoeção durante a jornada, e uma

Conhecedor dos verdadeiros interesses da
provincia, o exm.sr.dr.Costa Pinto ha de
satisfazer ás exigências da situação, cuja
divisa é hoje—progresso material.

Confiando na intelligencia do exm.sr.dr.
Costa Pinto, e, ainda mais, no amor que vota
a esta provincia, devemos esperar que a sua
administração só terá resultados benéficos.

Sabemos a maneira por que foi adminis-
trada a provincia do Rio-Grande do Sul, em
outro tempo confiada a 8. ex., e ainda
por isso esperamos que o seu zelo nSo se
desmentirá na administração que ora co-
meça.

A politica interna da provincia é cheia de
embaraços, é força dizel-o; cumpre mar-
char com cuidado, porque muitas vezes um
facto insignificante importa o desconheci-
mento de deveres sagrados, desconheci-
mento que póde acarretar consequencias
funestas.

O exm. sr. dr. Costa Pinto é o agente de
um governo que representa a ordem, a mo-
deração, e, o que mais é,—a uni5o.

pequena somma para as suas indispensa-
veis despezas.

Estava já tudo prompto; depois das
ultimas despedidas, Torquato, montado
na mula, que o seu guia conduzia pela
rédea, dirigiu-se vagarosamente pela es-
treita avenida que conduzia á porta.

Ainda muito tempo depois de todos
so terem retirado para casa, Chromacio
so conservava ao pé da porta, olhando
o viajante quo se afastava com um olhar
cheio de ternura e interesse, tal como
o pai do filho pródigo, quando este sa-
hia de sua casa.

Como a propriedade não ficava na es-
trada real, tinhão alugado a mula para
o conduzir até Fundi (actualmente Fon-
di), que era o sitio, que ficava mais por-
to dalli.

Elle tinha que proseguir depois, do
melhor modo que podesse, segundo os
seus meios.

Comtudo, a bolsa de Fabiola tinha
feito com que se achasse bem prevenido
para viajar commodamente.

A estrada por onde ia caminhando
era cercada por uma grande variedade
de bellezas naturaes.

Em alguns pontos, ella so approxima-
va das margens do Liris, povoadas de
elegantes casas e lindas cabanas, em ou-
tros, de pequenos precipícios, ou ram-
pas, tão vulgares nos Apeninos, onde,
por entre as massas de granito, brota-
vãOjgraciosamente inclinados, o aloes, a
murta ea, vinha silvestre, e sob estas
moutas (le verdura, algumas cabras,
brancas como a neve, pastavão tranquil-
lamonte; emquanto no fundo dos preci-
picios, resoando, se despenhavão quedas
de agua, que pelo grande ruido pare-
cião enormes torrentes; e que, bramin- - -- t - j, i

do o espumando, como para congratu-
lar-se pela força que havião adquirido,
formavão cascatas quo ião sumir-se nos
profundos abysmos, que enormes covn
encobrião.

{Continua).
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O partido conservador, nos dias perigo-

bos da adversidade, deu ao paiz um exem-
pio sublimo de união e de solidariedade
perfeita; pois bem, esperemos que o tino
administrativo do exm. sr. dr. Costa Pinto
conservará essa grande obra, porque nada
é mais perigoso para um pnrtido constituído
e respeitado do que a discordância entre os
seus chefes ou membros.

Dividem-se os partidos, quando suas
idéas nâo são firmes ; quando seus interes-
ses não são legitimos,'e a divisão é o prelu-
dio da morte.

Exemplos destes temos na historia poli-
tica de todos os paizes.

A administração de s.exc. ha de ser pau-
tada necessariamente pelas regras da mais
stricta justiça e imparcialidade.

Apoiamos francamente o gabinete presi-
dido pelo honrado visconde de Itaborahy, e
do mesmo modo apoiamos o. de 29 de Se-
tembro, emquanto elle proceder de confor-
midade com os principios da justiça, da
ordem e moderação ; principios que são a
divisa do partido constitucional.

Infere-se d'alü o modo por que préstare-
mos a nossa franca coadjuvação ao gover-
no do exm.sr.dr.Costa Pinto.

Este preço porém é do anno de fortu-
na, por quanto em Julho próximo passa-
do as cotações de deposito de mil wanhec
o mais considerável paia exportação,
dava o trigo a dollars 1,30 por bushel
de 27 kilos, cotação esta igual á do anno
passado e considerada elevada, por quan-
to esperava-se que pela abundância des-
to anno o preço viesse a doilare 90 o
bushel, o quo pela mesma reducção ape-
nas deixaria ao productor 200 rs.pelo
mesmo alqueire do 13 % kilos.

Se nestes preços de 200 a 350 rs. es-
tão incluídos os mais ou menos bons in-
teresses da lavoura americana, a diffe-
rença para maior, ou parte delia quo o
nosso lavrador obtém pelo seu produeto,
é uma protecção altamente nociva á .sua
industria, são proventos que lhe permit-
tem viver na sua rotina, e é utn encargo

,ás outras industrias em geral quo são
obrigadas a comer o pão do estrangeiro
por um preço fabuloso.

E se nos disser quo não é possivel a
comparação da nossa cultura de cereaes
com a dos Estados-Unidos, por isso que
as nossas torras são de mais valor, os
adubos mais custosos, e o produeto mais

Agricultura
(Ext.)

No auno de 1819 Iethro Wood, cida-
dão de Nova-York (Estados-Unidos da
America), obteve uma patente para a
construcção de arados com a aiboca de
ferro fundido como as que actualmente
se usão em toda a lavoura daquelle paiz.

I.Wood era homem rico, porém gas-
tou a sua fortuna eo sua vida com a in-
troducção deste grando melhoramento ;
teve de lutar contra a ignorância dos la-
vradores, habituados aos arados de aibe
ca de páo, e contra a repugnância dos
fabricantes construetores, que só á força
de indêmnisações as querião produzir.

A final, quando principiarão a achar-
lhe com o seu uso pratico o merecimen-
to devido, teve Wood do lutar em pleitos
numerosos contra os invasores do sua
patente, durante os quaes suecumbio,
deixando a sua familia na miséria. O
congresso americano, considerando as
difficuldades em renovar agora um di-
roito de patente a favor desta familia
que o pedia com justiça, bem assim o
merecimento desta invenção pelo bene-
ficio que a agricultura está usufruindo,
como bem o prova a sua geral adopção,
e considerando também os serviços e
sacrifícios de Wood nesta diílicultosn
introducção, houve por bem, em Julho
próximo passado e era nome da nação,
conferir um donativo á dita familia de
25:000 pesos (20 contos de réis), fazen-
do ver que esta somma era relativamen-
te pequena ao que lhe era devido, por
quanto o direito de patente de 200 rs.
por cada arado construído naquelie paiz
por este systema lhe devia produzir uma
renda annual de 40 contos de réis, ba-
seado este calculo sobro 2 milhões de
cultivadores.

São 500 fabricantes que construem
annualmente para o serviço da lavoura
200,000 arados.

Como vemos, vai em 52 annos que os
arados de aibeca fundida e moldada á
feição do corte da terra, vierão substi-
tuir as aibecas de madeira em fórma de
cunha, com as quaes os nossos lavrado-
res ainda hoje preparão as suas terras.
As aibecas tortas se usão om toda a Eu
ropa, menos em Portugal o partes da
Hespanhaf onde sentimos dizer que é
para lamentar a falta de instrucção e
mesmo de brio na classo elevada pelos
seus meios, emquanto que na classe la-
boriosa acresce a falta áe necessidades,
contentando-se cora 'a misera condição
cm que nascerão e em quo se deixão vi-
versem grando esforço.

Vejamos um assumpto de muito inte-
resse com relação á cultura do cereaes
nesse paiz da Ameiica, onde ha tantos
annos trabalha este arado de ferro, as-
sim como outros instrumentos apropria-
dos ao serviço rápido o fácil, taes como
nós podemos ter e usar, trabalhando
com o nosso gado e aos quaes, assim
como á intelligencia do nosso lavrador,
attribuimos a sua abundância e econo-
mia produetiva.

Os cereaes produzidos pela agricul-
tura de todos os Estados da America,
quando chegão aos portos de embarque
para dalli seguirem o seu destino á ex-
portação e consumo das differentes ci-
dades, têm feito enormes despezas de
caminhos de ferro, armazenagens, etc,
equivalentes a 50 por cento do preço
vendido nos depósitos geraes, isto é,
duas medidas produzem liquido o preço
de uma.

Desses pontos do embarque os trigos
que vêm para Portugal têm do suppôr-
tar fretes, direitos, seguros, etc, cuja
despeza regulará por mais 50 p.c.sobro
o seu custo nesses depósitos.Ora o tri-
go, vendendo-se aqui por 900 a lj{200, e
deduzindo-se estas despezas desde a
mão do productor, lica livre para este
300 a 350 rs. por alqueire de 13 % kilos.

escasso, contestamos um pouco estas
idéas, observando que essas grandes
campinas para serem adubadas por si
precisão de estar em repouso 4 e 5 an-
nos, o que faz representar outras tantas
vezes o custo original dellas, além do
que, produzindo somente este cereal, e
assim espaçado, o trabalho de cultura
torna-so enorme, e isto em um paiz onde
os jornaieiros ganhão tanto como 4 ou
5 dos nossos, entendemos não seria pos-
sivel reproduzil-o com interesses pelos
preços notados sem o auxilio dos meios
mechanicos.Alêm de quo as nossas ter-
ras caras, o de adubos custosos também
dão varias colheitas por anno, que com-
pensão as despezas, o mais darião se
lhe appllcassem os m dos.Não precisa-
mos porém de entrar nestas apreciações
que poucos poderão comprehender sem
mais amplas descripções, pois temos em
Portugal terras á semelhança das da
America.oiule o proprietário manda cul-
tivar somente a porção que lho dê o ne-
cessario paia us suas despezas do anno,
emquanto que o resto do paiz precisa de
o importar o pagal-o por mais cincoenta
por cento do que qualquer outro euro-
peu'

possivel abreviar o prazo desle nosso des-
envolvimento, seria quando se prorao-
vessem as circumstancias já apontadas
em quo a classe elevada dos proprieta,-
rios tivesse a instigação briosa na appli-
cação dos seus meios superabundantes o
da instrucção que lhe era fácil adquirir
em beneficio da sua própria cultura, que
ello se orgulhe com os interesses prove-
nientes dos systemas porquo fez produ-
zir muito e não com a usura de vender
caro es3e pouco que os seus creados ou
caseiros lhe entregão.

A necessidade saria um meio triste
mas efliciente."Como mãi da industria,,
ella obrigaria o lavrador a procurar o
exemplo das oulras nações c venceria to-
das as dilüeuldades.

Todos os elementos da nossa socieda-
do se oppoetn a unia ou outra cousa ; as
distineções dão-so a partidos o ás in-
fluencias políticas.

O Brasil fornece-nos rio8 de dinhei-
ro, que em lugar de servir ao desenvol-
vimento de nossas industrias, fornece á
agricultura os meios de viver na sua ro-
tina.

Apezar desta nossa opinião, entende-
mos do nosso dever advogar esta causa
e nutrir a esperança de encontrar a
coadjuvação de muitos homens de meios,
que não sabem o que hao de fazer ao
sou dinheiro, corao emprego de utilida-
de publica, tendo na agricultura do seu
paiz ura rico manancial, onde podem
colher proveito e gloria.

EXTERIOR

So o tliesouro, como se diz, percebe
annualmente 300:000# pelos direitos de
importação do trigo, podemos á vista
desta cifra apreciar o onormo capital
que despendemos para fóra do paiz, no
custo deste alimento!

Qual é o paiz com as condições agri-
colas do nosso que precise comprar o
seu pão ?

So ao menos as terras apropriadas ás
culturas dos cereaes podessem produzir
alguma outra cousa de maior valor, pa-
gariamos de bom grado a importação
do trigo ; porém no atru-o gemi em que
nos achamos, já muito felizes seriamo~s
se soubéssemos ao monos fazer produzir
os cereaes necessários para o nosso con-
sumo, pois que desta pouca scieucia de-
pende o desenvolvimento de qualquer
outra cultura assaz compensativa.

Por conclusão deste artigo aproveita-
mos a oceasião de exponder a nossa opi-
nião sobre a perspectiva de melhora-
mentos agricolas.

Se alguma esperança demonstramos,
oecupando-nos constantemente e desde
muitos annos na introducção de instru-
mentos o nestas publicações com o (im
de mostrar as vantagens quo os outros
paizes colhem pela sua applicação ; se
ainda vamos mais longo tratando do pu-
blicar um catalogo agricola illustrado
de vinhetas sobre as differentes fórma3
de lavrar e sobro machinismos que nos
sorião de grande proveito, esmorecemos
ern presença da incredulidade com que
estes assumptos são recebidos no geral
da lavoura, não tanto porque pareção
duvidar da sua -Hicacia no estrangeiro,
mas sim no nosso paiz, como se o nosso
solo fosse de peior qualidade.

Este atino um cavalheiro, creio que
intruso em trabalhos de lavoura, conse-
guiu,coni instrumentos apropriados, lim-
par, lavrar e semear a milho uma terra
considerada ordinária, fazendo-a produ-
zir mais de cinco vezes o seu produeto
regular antigo e isto sem uma só das tres
sadias, que ,habitualmente é costume
fazer-se nesta cultura. Este resultado
é quasi fabuloso e devíamos crer que em
vista delle resultasse um exemplo para
os visinhos o seguirem de prompto, fa-
zendo encommendas de outros instru-
mentos iguaes; porém a nossa expe-
riencia nos diz "em vista dos usos e cos-
tumes,, quo só quando elles tenhão pas-
sado por uma porção de provas com
iguaes resultados é que haverá a inspi-
ração de os adquirir.

Entendemos, pois, quo o progresso
será extremamente moroso, tanto quan-
to será o beneficio para o lavrador das
quintas modelos ou de qualquer outra
instrucção publica, emquanto ella fôr
apenas facultativa.

A única fórma pela qual julgamos

Rio da Prata
Pelo paquete inglez Magellan, da linha do

Pacifico, diz o Jornal do Commerció, vierão fo-
lhas do Hio da Prata até 27 do passado.Nada referem de imporiancia relativamente á
republica argentina. No Kslado Oriental, porem,os blancos de Aparicio em força de 4,000 homens,
segundo se calculava, apparecerão nas immcdia-
çóes de Montevidéo, vindo alé ao Cerrito, o tendo
trocado-por vezes alguns tiros com as avançadas
do goveruo, investirão á capital, onde já na' ma-
nhã de 27 não deixarão entrar as provisões habi-
tuaes, carne, leite, legumes, etc. Ameaçàvão
elles um assalto, mas, apezar de trazerem com-
sigo algumas peças de artilharia, não pareciãodispor de força sufliciente para um ataque 'sério,
pois que a única infantaria que possuião era ca-
vallaria desmontada, sem instrucção da arma em
que devia servir agora.

Assim, a única esperança de bom êxito pu-nhão-na elles em algum movimento dos seus
parciaes dentro mesmo da praça. Sabia-o, porem,o governo e acautelava-se. Nomeado chefe poli-tico e de policia da capital D. José Cândido llus-
tamente, descobrio na rua de Maldonado um de-
posito de espingardas e barris de pólvora oceul-
tos na casa de um membro do partido blanco.
Immediatamente vierão as medidas de rigor con-
Ira os desta paicialidade politica, e no mesmo
dia lizerào-se 35 prisões.

Um decreto chamou todos oi cidadãos ás armas
no prazo de 2% horas, sob pena do servirem dous
annos na tropa de linha os que náo se apresen-
tassem. Ao mesmo tempo uma proclamaçáo do
presidente, acompanhada de uma lei murcialpara
o estado de sitio, comminava pena de morte a
quem aleivosamente hostilasse dentro da cidade
as forças empenhadas na defesa.

A pasta da fazenda ainda se conservava vaga.
O governo conseguiu finalmente contrahir um
empréstimo cnm a firma Lanus, Fynn <5cC.". As
condições, pun.ui, são onerosas, e importáo re-
ceber o Estado 1,750,000 pesos p3ra restiluir no
prazo de seis annos 3,550,000. A esto empresti-
mo hypothecarão-se os edificos e os 4 % addicio-
naes dc direitos da alfândega.

O sr. visconde do Uio Branco (conselheiro Pa-
ranhos), chegado a 22, ainda ficava cm Monte-
vidéo.

Varias noticias da guerra francos
allemã.

A Independência Belga publica a corres-
pondencia seguinte :

Leipzuj, 10 de Setembro.— Ghego neste
momento de uma excursão a Wilhelms-
hohe ; visitei o castello, vi o Imperador
e sua comitiva e colhi alguns ponneno-
res, que podem offerecer tal ou qualinteresse aos seus leitores.

Ahi lh'os offereço.
Acompanhado do general Boyen, aju-

dante de campo do Rei Guilherme, che
gou Napoleão a "Wilhelmshohe, 

próximoa Cassei, no dia 5 do corrente ás 9 horas
e meia da noute.

Havendo decidido o Rei que Napoleão
fosse recebido com todas as honras devi-
das aos soberanos reinantes, tinhão-se
dirigido as autoridades civis e militares
de Casselfá estação do camiuho de ferro
para receberem o imperial prisioneiro, e
as tropas da guarniçãofizerfto lhe a* con-
tinencias militares, ao som de tarabore.-.
e de musica marcial.

O Imperador apeou-se vagarosamente
e nao sera dificuldade do wagon. Tinha
o andar pesado, e, como habitualmente,
a physionomia era fria e sem expressai.
Trajava o uniforme simples de general,
sem dragonas e sem espada, mas trazia
o peito cheio de condecorações.

A luz pallida da lua, conjuntamente
com o clarão avermelhado das tochas ac-
cesas, dava ao quadro côr singularm ra-
te expressiva. Na estação forao apro .en-
tados ao Imperador, pelo general de
Boyen, o governador militar de Cassei e
o general conde de Monts, incumbido da
guarda do prisioneiro de Wilhelmshohe.

O Imperador dirigiu algumas palavras
em allemão ao official e depois, precedi -
do por um official, dirigiu-se etn c irro
para Wilhelmshohe, acompanhado p los
generaes francezes, que fnziao parte da
sua comitiva. Sao elles os ajudantes do
campo Edgard Ney, principe da Mos-
cowa, Castelnau, líeil, Pajol e Waubert
de Genlis. O principe Achilles Murat, ti-

lho do senador, também acompanhou o
Imperador no captiveiro.

O castello de Wilhelmshohe, situado
etn uma pequema collina verde, junto a
um valle magnífico, ao pé do Habicgt-
swald, rodeado de arvores seculares, é
sem duvida ne intima, um dC". mais bellos
pontos de vista da Allemanha. De repu-
taçao européa gozao as cascatas do par-
que de Wilhelmshohe, e nao tem de cer-
to a receiar o confronto com asjdeVersail-
les, Saint-Cloud ePotadara. Nao é, .po-
rém, mui notável a architectura do eus-
tello, qne nao passa de um grande edi-
ficio bustante largo, com dous andares.

E' sabido que Jeronymo, Rei de
Westphalia, costumava passar etn Wi-
lhelmsholie o verão. Ao tomar posse de
novo do castello, fez o eleitor de Hesse
desappareçér tanto quanto era pos.ivel
tudo quanto podia recordar o regimen do
estrangeiro. E, pois, mandou tirar todos
os retratos dos membros da familia Bo-
naparte e os quadros quo Jeronymo ha-
via mandado fazer em sua própria hon
ra.

Quando, em consequencia dos ncoute-
cimentos de 18íi(i, a Prussia entrou na
possède Hesse-Eleitoral, forao descuber-
tas essa., pinturas, de que ninguém mais
lembrava-se, sob uma camada espessa de
poeira, muito estragadas e sem moldu-
ras. Conhecerão os entendidos, abstra-
hindo do valor histórico que a ellas se
prendia, qne tinhão muito merecimento
artístico, e por ordem do novo governo
voltarão no seu antigo lugar. Sao retra*.
tos do Imperador Napoleão I, da Rainha
Hortencia, do Rei Jeronymo (destes ha
diversos sendo o mais notável o que foi
feito pelo barão Gros) e ura grande qua-
dro representando u coroaçâo de Jero-
nymo. 0 ex-Rei acha-se ahi represen*-
lado em imperator romanus, coroado de
louros, cobertos com a toga e trazendo
â cinta o nladiun, espada romana, larga
e curta. Figurasjillegoricas, que repre-
sentao talvez o valor; a clemência e ou«
trás virtudes, apresentão lhes respeito-
sas homenagens.

ü captiveiro do Imperador é absoluta-,
mente /iro formula e nenhuma semelhan-
ça tem Wilhelmshohe com .Santa Helena.
Ha.éjcerto, nos arredores do castello, algu-
mas sentinellas, mas mio forao provável-
mente alli postadas para vigiar o Impera-
dor, que goza de absoluta liberda le de
acçao. Passeia a pé ou em carro quando
e oude lhe apraz. De ordinário uco-npa-
nhao-no os príncipes de Moscowa e Mu-
rast. Estende o seu passeio muito além da
parte reservada do parque, e mio parece
embaraçasse muito com os olhares dos
curiosos, de que nao lia alli falta.

Tive oceasião de vel o de perto e por
muito tempo. A custo recouheci-o. Que
mudança ! Parece haver envelhecido 30
annos desde que o vi, e fazem só cinco
annos.

A physionomia desfigurada, a côr bi-
liosa e amarellada, os olhos fatigados,
sem brilho e até sem vida, os moviratn-
tos raros, contrafeitos e quasi mecani-
cos, tudo isto produz um effeito triste e
afflictivo. A physionomia distingue-se
somente pela falta completa dc expies-
são. Dir-se-hia o alquebramento leva-
do ató á apathia raais completa. A vida
apenas so lhe aceusa pelo respirar.

Eis o que resta do homem que fez
tremer a Europa e quo faz ainda hoje
derramar de milhares do olhos lagrimas
de amargura e de dor.

Niipoleão o os seus generaes tom pro-
vavelmente consciência da gravidade da
situação ; mas os oíliciaes subalternos
da sua casa parece que não a compre-
heudura. Passoão alegremente pelo par-
quo, conversando com a «ente que passa,
divertindo-se em contemplar as casca-
tas, que comparão com as do Versailles;
fuiniio, fazem calomburgs, e procedem,
em uma palavra, com toda a leviandade
de creados que acompanhassem o amo
em uma viagem de recreio pela Alloma-
nha.,,

Relativamente á politica do condo de
Bismark o á idéa que so vai propagando
na Allemanha a respeito da reconstitui-
ção do Império Germânico, encontra-
mos na Bevista dos Dous Mundos as se-
guintes considerações feitas pelo sr..de
Mazade :

"Convirá á Europa a reconslituição
de ura imporio feudal no centro do con-
tinonte ? Certamente quo não. Então
porque não procede desde já de confor-
mi lado cora esto pensamento ? Infeliz-
mente parece quo ainda não so resolveu

estava naturalmente inclinada á Prussia,
mostra-se nestes últimos tampos mais
sympathica á França. Reflectiu melhor,
o parece ser entre todas as potências a
que está mais disposta a representar
ura papel activo.Resta ainda saber por-
que fórma o porque meios manifestará
essa nova boa vontade.

A Italia do bom grado teria procura-
do provar de um modo ellicaz quo ainda
se lembrava do quo a França fez.em seu
favor, e ha alôm dos Alpes, bem o sabe-
mos, muitos espíritos generosos que sof-
frein, como se fossem próprias, as duras
provançüs por que passamos. Pensou,
porém,em tirar partido da oceasião para
oecupar a cidade de Roma. O seu exer-
cito já passou a fronteira dos pequenos
Estados da Igreja e um plcnipotenciario,
o sr. Punza de San-Martino, foi enviado
a Roma, junto do Santo Padre, para of-
ferecer-lhe proposições destinadas a sal-
va-guardar a soberania da Santa Sé.
Aceite-as ou não o Papa, a questão nera
nor isso deixa de approximar-se de um
desenlaco que as deliberações do conci-
lio já tinhão moralmente adiantado e
que a gueira actual tornou immediata-
mente possivel. Roma capital não será
mais uma palavra vã, e o gabinete de
Florença certamente poucos incommo-
dos terá a softrer em suas combinações.
A Italia, pois, podo obrar ; não lhe le-
vamos a mal que tivesse arranjado seus
negócios; mas, no emtanto, a Italia,
muito menos do que outra qualquer po-
teneia, não pôde olvidar que seus inte-
resses de segurança e futuro estão liga-
dos aos da França.

Eni resumo, to !as as potências, todos
os povos já principiarão a sentir crês-
centes preoecupações, sympathicas vel-
loidades, mas ainda não ousão tentar o
menor procedimento.

O sr. Thiers, pois, que nas actuaes
circumstancias não quiz recusar seus
serviços ao governo da defesa nacional,
e que acaba de partir para Londres, de
onde se dirigirá a Vienna e a S.Peters-
burgo,o sr.Thiers alcançará tornar mais
decisivas essas boas intenções até agora
inúteis ? Certamente, de todos os con-
teraporaneos que melhor podem servir á
França, é o sr.Thiers aquelle cuja pala-
vra pôde exercer mais autoridade.

Ninguém molhor de que elle tem mais
experiência dos homens e dos grandes
negócios do continente ; ninguém é raais
dedicado ao paiz, ao direito e á paz.
Fallará da França como se deve fallar
delia; só fallará da paz que poderá ser
aceita sem fraqueza.

O que for possível de certo que o fará ;
em todo o caso o melhor raeio de refor-
çar a sua autoridade moral e de auxi-
liar a sua diplomacia, é mostrarmos
amanhã nas trincheiras de Paris que a
França é digna de uma paz que possa
confessar a seus amigos e assignar com
os seus inimigos.,,

(Do Diário ão Bio).

a|isso.
A Inglaterra esquece-se talvez de que

a. França foi sua alliada na guerra e na
paz o visivelmente recua ante qualquer
deliberação. Fcge de entrar era cami-
nho quo julga ser sem sabida. Intervir
com palavras, com insinuações, seria
talvez inútil ; ir até á mediação armada
é o que a Inglaterra não ousa tentar :
não tem exércitos para operar no con-
tinonlo o a sua esquadra do nada lhe
seiviria.

Tem-se, pois, coberto com certa reser-
va quo não tem deixado de influir na at-
titude das demais potências.

A Áustria sente-sc ameaçada ; com-
prehende claramente quo seus interesses
acompauhão os la França, mas se a
precipitação dos acontecimentos a faz
hesitar, hoje sente-se perplexa ante a
circumspocção ingleza.

A Russia, que no principio da guerra

PUBLICAÇÕES PEDIDAS
,

Ao commerció
Com esta cpigraphe, publicou o sr. Valencio

A. T. Leomil, no Correio Paulistano dei.0 do
corren te, uma cousa, a que chamou protesto com-
mercial, precedida de uma ameaça de uso de re-
cursos legaes para obrigar-me a cumprir com o
meu dever.

Dando que seja protesto, não contraprotesto,
por não ser isso admissível no foro commercial;
mas devo ao sr.Valencio um reparo critico, e ao
publico uma explicação.

Começa o sr. Valencio, dizendo que tinha-se
estabelecido commigo e com seu filho Valencio
Júnior, nesta cidade e uo Rio Grande, com casas
dc commissões, etc.,—ficando uu na direcção da
casa desta e seu filho na daquella, com a firma
pessoal de seu nome; de sorte que s.s., que não
era commanditario, pois seu nome era o figurão-
te,—tinha a seu cargo passear e divertir-se.
Onde o seu contracto social e qual seu papel na
sociedade, é o que s.s.não poderá dizer-nos.

Dissolvida a sociedade (continua o sr.Valencioj,
o sócio Teixeira náo fez o balanço, num as cora-
municaçóes de que falia o art.345 do cod.com.
Com effeito, o balanço e inventario não forão fei-
tos, porque, sondo certo que as escripturações da
casa do Uio Grande e desla completào-sê reci-
procamente, é lambem verdade que o sr.Valen-
cio não balanceou, nem inventariou aquella;
logo violou igualmente sous deveres, e o contra-
rio náo poderá provar, sendo que o emprazo a
apresentar balanço da casa do Uio Grande, mes-
mo em 3 dias.

Demais, sabe sua senhoria—que na liquidação
da casa verificava-se a hypothese do art. 346 do
cod. (que é visinho do que citou), e como ora seu
nome que figurava,—devia ser s.s.quem fome-
cesse o dinheiro necessário para supprir a caixa,
liquidar-se a casa com os creJores e dividir-se
depois o activo Ora eis ahi o que s.s. não en-
tende, porque sôa-lhe mal deveres de^la espécie l

Nào é verdadeira a terceira afiirmação do sr.
Valencio, quando pretende que cu tratasse com
desprezo as suas reclamações para acabar-se em
prazo breve a escripturação: ha nella trabalho e
trabalho importante feito, mas sirva de estribilho
a verdade já dita : As duas escripturações com-
pletão-se e o sr. Valencio não me prestou infor-
nações, apontamentos ou balanço.

E como tenha o sr. Valencio responsabilidade
para com os interessados em sua liquidação, pelo
facto dc não ter balanceado a sua casa" do Uio
Grande; e como continua a ter o mesmo procedi-
menlo; e como a negligencia no desempenho de
seus deveres é prejudicial ao Papa; e como com a
demora mais ônus e obrigações são acarretados
para s.s.: por isso, e para que lhe náo sirvamos
de escusa perante os interessados,—dizemos-lhe,
em conclusão: outro ofiicio, sr.Valencio, outro
officio.

Joaquim José Tei-eiiu.
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GAZETILHA
Tologramnia.--Hontem dis-

tribuiu-se o seguinte :
«Dosr. Victor Duiand, ao sr. Gar-

raux.—Victoria dos Francezes ein Tours,
sondo os Prussianos desalojados de suas
posições; igualinonte pequenas victo-
riasá vista de Paris. Noticias da mor-
te do Principe Real Moltk, ainda não
olliciaes. Soissons capitulou.»

Faculdade de D ireito.
—Fizerão hontem acto, e forão appro-
vados, os seguintes acadêmicos :

5. c> anno
Antônio Soraphim da Costa Porto.
João Francisco Leite Nunes.
Domingos Theodoro de Mendonça.
Fernando Leito Ribeiro de Faria.

4.° anno
José Jacintho de Azevedo.
Carlos Augusto de Carvalho.
José Felippe dos Santos.
José Machado Pinheiro Lima.

3. anno
José Evaristo Alves Cruz.
Antônio Marcellino de Carvalho.
Tácito Corrêa.

1. ° anno
Francisco Cândido Cardoso.
Julio Cezar de Moraes Carneiro.
João do Cerqueira Mendes.
Theophilo José Antunes Braga.

/"V Cândido Baptista de Lacerda.
José Fernandes Coelho.
Tertuliano Moreira Cezar.
Manoel de Cerqueira Mondes.
Vapor* «Laplaoo». —Hon-

tem chegou a Santos oste vapor, com
os Jornaes ão Commercio de 1 e 2 do
corrente..

Da corte nada trazem de importan-
cia.

Algumas noticias que dão sobre a
guerra frauco-prussiana (anteriores ás
que hoje publicamos, recebidas por te-
legramma da corto) são extrahidas de
jornaes vindos pelo paquete Louro, cu-
jas datas alcanção—Londres até 10, e
Lisboa 14 do passado ; as quaes dare-
mos amanhã aos leitores.
Demonstração de apre-
ço.—Lese no Jornal do Commercio
del° :

"Hontem, ao meio-dia, grande nume-
ro de subditos portugüezes dirigio-se á
residência do sr.conselheiro Mathias de
Carvalho e Vasconcellos, afim de ofíer-
tarlhe as ricas insígnias da grã-cruz da
ordein imperial da Rosa, de que ha dias
dêmos noticia.

Na oceasião do serem entrogues a s.
exc ns referidas insígnias, foi proferida
a seguinte allocução :

"Illm. e exm.sr.—A alta distincção
honorífica da grã-cruz da ordem da Ro-
Ba, que v. exc. acaba de receber de S. M.
o Imperador do Brasil, ganhou particu-
lar realce, já por vir tão a propósito
confirmar o elevado conceito que os
Porfuguezes do Rio de Janeiro a pouco

- V manifestarão era referencia a v.exc, já
pelos termos honrosissimos em que lhe
foi conferida.

"Reflectem na*» nossa amada pátria as
honras que a v.exc. procurão. como lu-
erão os interesses portugüezes no Bra-
sil com a estima e consideração que v.
exc.pessoalmente conquista.

"Queira v.exc.aceitar dos abaixo as-
1 signados as insígnias dessa condecora-

ção como prova de reconhecimento pela
muita honra que no Brasil faz ao seu
paiz, e do desejo de que o continue aqui
a representar por largos annos."

Imprensa. — Publicou-se na
corte um folheto com o titulo Origem
das guerras entre a França e a Allcmanha,
trecho tirado da Historia Universal do
dr.Carlos Von Ratteck.E' editor o sr.
B.L.Garnier.

Meetlngdo mulheres.
—Houve em Nova-York um meeting, a
que concorrerão as senhoras mais dis-
tinetas c illustradas daquella cidade.
Fôra severamente prohibidaa entrada
aos homens, e algumas (Ventre ellas ser-
virão de iachygraphas e remettorão as
notas ás rodacçdes dou periódicos.

A these que sustentarão foi a seguin-
te : "Que uão podião as mulheres [ser
encadeiadas por um laço indissolúvel;
que quando a vida emcummum lhes não
fosse agradável ou proveitosa, licito lhes
devia ser procurar um companheiro de
existência cm melhor condição de asse-
gurar-lhes a felicidade ; que a mulher
só devia permanecer unida ao marido em
quanto fosse este moço formoso, de por-
te elegante o em estado de poder satis-
fazer aos seus caprichos; que adoecer do
peito, perder a fortuna, ou qualquer dos
membros ou beber de mais, devo ser
isso considerado como um vicio do res-
tituição, como acontece com a compra
dos cavallos. "

Tiverão semelhantes theorias como in-terprete 
principal a sra. Stanton, uma

das principaes propugnadoras da eman-
cipação feminina.

Foi com enthusiasmo votada a pro-
posta de pedir a reforma da lei sobre o
matrimônio nos Estados-Unidos; assim
eomo foi resolvido que se dirigisse uma
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1 exposição ao governo, pedindo para que
| um individuo que ultimamente tinha si-

do absolvido do crime de ter matado o
amante de sua mulher, seja mettido om
uin hospital dudoudòs, alim de que não
seja a esposa obrigada a voltar para a
sua comp hhin.''

Que bonitas theorias ! diz u j jrual de
omle extraiamos esta noticia.

Parece quo o que_devia o governo ame-
ricano fazer era mandar a sra. Stanton
e mais companhia para um asylo de
alienados.

Era Vinagre. —Meu padre,
diz um enfermo não usurario de fama,
mas econômico a mais não poder ser,
sei qne morro.

—Pois trate de se pôr bem com Deus,
respondo-lhe o clérigo,e com os homens,
c faça seu testamento.

—Vou tratar disto.
—E não se esqueça de mandar dizer

algumas missas por sua alma.
—Também, também, pondera o eco-

nomico, já pensei nisso, e tanto assim
que quero que se digão em Portugal,
porque lá os padres se conlentão com
qualquer cousa.

— Pois veja, acrescenta osacerdote,
se também se pode enterrar lá, porque
as covas não custão tão caro .

Diário de IMotlcias.—
Neste jcmal lê-se o seguinte :

" O Times n'um dos últimos números
que recebemos, discursa sobre o absur-
do dos infundados receios das citadas
preparações militares da Rússia, e
acrescenta quo tanto a Áustria como a
Prussia não são indifferentes á sorte da
Turquia. A Rússia não póde marchar
sobre Constantinopla sem offender a
Áustria ; mas esta, podendo contar com
as suas novas relações de alliança com a
Allemanha, não deve receiar as forças
da Rússia, ainda que a Áustria haja de
luetar só ou conjunctamente com a Tur-
quia,*Italia, Hespanha e Inglaterra e to-
das as potências interessadas em con
servar a Rússia fóra de Constantinopla
e do Mediterrâneo. Houve conselho de
estado em Londres, separando-se os mi-
nistros na convicção de que a Inglaterra
tem feito tudo quanto estava ao seu al-
cance ; porém que ainda não havia che-
gado o momento de deixar a politica de
uma neutralidade vigilante"

A.» barbas dos Papas.
—« Dos 262 papas que têm existido,
172 usarão de barba rapada, (36 usarão
de toda a barba, 15 de suissa inteira, 6
de bigode e pera, 1 de pera som bigode
e 2 de bigode sera pera.

Canal de Suez.—A total
receita cobrada do canal da Sue,z desde
o dia de sua abertura, até 30 de Abril
de 1870,foi do.,1,933,295 francos. Aver-
ba : Imposto sobre o transito de navios
1,303,653 francos. Sobre mercadorias
e passageiros 51jj:9l6 francos. Sobre
mercadorias e possageiros 519,916 fran-
cos. De renda de propriedado e casas
109,967 francos.Os dous mezes de Mar-
ço e Abril produzirão o triplojdo rendi-
monto doJaneiro'e.Fevcreiro

Interessante colncl-
dencia.—Lô-sa no Jornal ãa For-
taleza :

" Se entre os 6ores humanos existo o
gráo de parentesco, parece também que,
entre os seres iuanimados, ha certa ou
determinada relação de homogeneidade,
principalmente se estes são objèctos que,
feitos na mesma olíicina, fabricados pelo
mesmo autor, jà uo modelo e fôrma e
já finalmente pelos^uomesjassemeihão-se
uns aos outros.

Assim, entre o cofre militar da Ba-
hia e os cofres provincial e geral do
Ceará, parece haver ¦'certo parentesco
pelas seguintes coincidendias :

O cofre geral do Ceará foi roubado.
O cofro militar da Bahia foi roubado.
O cofre provincial do Ceará foi rou-

bado.
Ainda mais coincidência .* dizem que

forão elles roubados por tres officiaes ;
todos tres reformaãos, e todos tres com-
mandantes de corpos:

Da policia.
Da guarda nacional.
Da milícia.

Em conclusão, poderemos suppor que
o cofre militar da Bahia seja primo,ain-
da mesmo por alinidade,dos cofres pro-
vincial e geral do Ceará, o quo estes se-
jão sobrinhos e cunhados entre si; logo
gi.-ando os cobres ou mesmo papol moe-
da pelas mãos dos roubadores félines.
poderáõ estes formar uma só familia, ou
por outros termo, uma commanãita ; e,
assim, fruirem vida folgaâa c milagro-
sa.u

Correio.—Fecha-se esta ma-
nhã a mala supplementar para a corte.

Antônio Augusto de Araujo
Antônio Augusto da Costa Aguiar
Antônio Gabriel Franzen
Antônio José das Chagas
Antouio José de]Almeida Bueno
Antouio Martin," de Oliveira Macha-

do
Autonio José Fern-.lides Braga (te-

neute-co ronel)
Beudicto José de Oliveira
Benedicto Antônio Pires
Bento Pires de Oliveira
Bernardo Avelino Gavião Peixoto

(desembargador)
Cândido Roberto de Azevedo Segu-

rado
Carlos Mariano Galvilo Bueno (dr.)
Carlos Augusto de Borba (teneute)
Carlos Emilio de Azevedo Marques

(capitão)
Damaso Nogueira de Sá
Eduardo Maxwel Hudge
Eduardo José Pedroso
Fidelis Rodrigues da Silva
Firmino Antouio de Campos Pentea*

do
Francisco Antônio de Oliveira
Izidoro José Pereira (tenente)
José Maria Delfim
José Joaquim da Silva
José Autonio de Oliveira
José Domingues Frade (tenente)
José Theodoro Xavier (tenente-co-

ronel)
José Branco de Barros Filho
José Augusto de Oliveira Netto
José Ortiz da Rocha
José Joaquim dos Santos Camargo
José Ortiz de Camargo
José Ignacio de Oliveira
João Josó Moreira
João Xavier Vieira de Moraes
Jofto Lopes do Nascitnetito Nobrega
Jofto Viterbo de Santa Rosa
João Antônio Pinto de Almeida (ca-

pitao)
Joaquim José de Freitas
Joaquim Manoel Rodrigues
Joaquim Justo da Silva (dr.)
Joaquim José da Luz
Joaquim Floriano Wanderley
Luiz Pache«jo de Toledo Filho
Marciano Leite de Camargo
Melchior da Rocha Penteado
Manoel Justo
Prudencio da Cunha Brito

VENDE-SE em Itapetininga, no lugar:
denominado—Mnnte-Alegre—uma fa-
zen la na margem do rio Paranapane-
ma, com uma légua do extensão, e tres
quartos mais ou menos ile largura, com
divisas discriminadas, ura cafezal de 6
a 8 rail pés já formados, casa para ne-
gocio á beira da estrada, dous potrei-
ros, um de campo, e outro gramraado,
terras de primeira sorte para toda e
qualquer lavoura, machina para desça-
roçar algodão, movida por agua, monjo-
lo para socar cale, ventilador, etc, etc.
Tambom se vende conjuntamente as par

Xis*
Cr. * EUGÊNIO VAUT1ER m.

Cirurgião Dentista
Formado pela Faculdade de Medicina

DO

Acha-se em seu gabinete todos os dias,
das 8 horas da manhã ás 4 da tarde, paraconsultas e operações dentárias.

'ÜQam

tes por dividir, da fazenda—Bom-Reti- £7|?%9
ro—annexa á fazenda acima menciona- <^^*i

9 RUA D A IMPERATRIZ 9

da, com duas invernadas fechadas, gra-
mados, e casa de moradia, um pouco
deteriorada.

Para tratar em Itapetininga com o
proprietário José Carneiro da Silva
Lobo, que não põe duvida em fazer a ven-
da a prazos. 6—1

IM1I

Praça do juizo tlc orphãos
De ordein do illm. sr. dr. juizde or-

phãos, faço publico que a praça pa -a ar-
reraatação da casa térrea de dous lan-
ços, situada no largo da Liberdade, n.
24, avaliada pela quantia de Rs. 2:000jj,
e pertenento ao espolio da finada Anna
Francisca do Barros, terá lugar no dia 8
do corrente mez, ao meio-dia, na casa
das audiências publicas, á rua da Boa-
Morte.

S. Paulo, 4 de Novembro de 1870.
O escrivão de orphãos,

3— l M. E.ãe A. Marques Sobrinho.

Peitoral de Anacahuita

Um Descobrimento Espantoso,

0 Bando Scientifico unanimamente o upprovu,

SEGUIDA NOVIDADE
EM

Pela secretaria do governo, se faz
publico que o l ° Regimento de Cavai-
Iaria Ligeira comprará 80 cavallos para
sua remonta, pagando-se até o preço de
120#OÓO rs. cada um, uina vez que sejão
acceitos na corte. 10—5

COMMERCIO
«"?liippaDEMONSTIUTIVO DOS OENEROS IMPOR-

TADOS A PRAÇA. EM O DIA 4 DO CORRKNTK

EDITAES
Jury

Acha-se convocada para o dia 12 do
próximo futuro mez de Dezembro a 3 *
sessão do jury do corrente anno. Proce-
dendo-se ao sorteio dos 48 jurados que
devera servir, sahirfio sorteados os se-
guintes srs. :

{lenera-t

Assucar..-
Toucinho-
Café
Feijão....
Farinha ..
De milho..
Bat* doce.
Batatinha.
Arroz..
Milho..
Polvilho..
Fubá
Cará
Queijos...
Leitões...
Ovos

fit tn o

17
6s
15

23
22
85

Vn t ti».

Arrbs.

825

n
Alqrs.

»
n
»

ii
ii
i>

Carga

PvecoM

tf
í
li

6$500
20880
3S00O
í

4.5000
SjjOOO
10920

„

DúziaI 8320

JJ
7$000
3.1200
3,1200

s
5.S00O
9Ü000
2)5000

_

t
I
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NDIAHY
No dia 1. ° do Novembro de 1870 re-

sussitou o Hotel ãa Europa.
O proprietário deste estabelecimento

roga aos seus freguezes e amigos, que
se retirarão do mesmo estabelecimento,
por influencia de procedimento sagrado
que impedio a marcha regular que o
encerrou no dia 24 do Agosto até hoje,
que está novamente á sua disposição.

O proprietario,pois,pede aos seus an-
tigos e freguezes que continuem a hon-
ral-o cora a sua confiança, protestando
continuar a bem sorvilos, visto quo a
resurreiçâo promette ser duradoura.
Em vista do que, sendo o Hotel bem
montado, pode-se garantir aos srs. pas-
sageiros todas as coramodidades possi-
veis em o sobrado do Largo da Matriz,
cuja casa tera muitos commodos, e en-
tre elles muitos independentes para fa-
milias. No mesrao estabelecimento con-
tinua-se a dar passagens em bons vehi-
culos, tanto para Campinas, como para
ltú e outros pontos etc.

José Cazes
3-1

^rfiTji

ANNUNCIOS
[nnanelado dc Nossa Senho-

da Boa Morte
Sendo de urgente necessidade toma-

rem-se providencias a fim de evitar o
desabamento do frontispicio da respecti-
va igreja, que ameaça imminente ruina,
e que arrastará comsigo parte do corpo
da mesma Igreja ; o nao tendo-se reuni»
do hontem numero sufficiente de irmãos
para fazer-se a eleição da mesa, que tera
de providenciar a respeito,como fôra an-
nuuciado, sfio de novo convidados os srs
irmãos u comparecerem na dita Igreja
no domingo seguinte, 6 do corrente,
pelas ll horas da manha, para proceder-
se á eleição.

S. Paulo 4, de Novembro de 1870. 2 -1

Bethlem de Jundiahy
Fugio, na noite do 16 para 17 de Ou-

tubro do corrente anno, da fazenda de
Affonso Emilio Joly, o escravo de nome
Tiburcio, creoulo, dc idado de 25 a 30
annos, côr preta, altura regular, corpu-
lento, tem barba no queixo, beiços bem
salientes, os dous dedos menores dos
pés são encolhidos, de maneira que não
assentão no chão quando pisa.Este es-
cravo pertenceu ao sr.capitão Salvador
Riboiro dos Santos Toledo, de Atibaia.
Quem o apprehender e levar ao sou do-
no na villa do Bethlem será generosa-
mente gratificado. 5—1

Chácaras.
João Tiburcio Leito Penteado vendo

duas excellentes chácaras 1103 arrabal-
des da capital, sendo uma dellas quasi
um sitio.O preço de qualquer dellas é
por de mais commodo. 3—1

auDOANDRONICO
Em Mogy das Cruzes
NOLARGODOCARMO

Andrónico José do Oliveira ,tendo an-
nuuciado por vezes o seu hotel no lugar
era que está, afim,dos senhores viajan-
tes não se enganarem com o do Cardoso,
como está acontecendo com alguns quo
me procurão e que certo sujeito da es-
quina encaminha para o seu afeiçoado
Cardoso, dizendo ao viajante que não ha
outro, previno aos srs. viajantes, que no
meu hotel encontrarão os melhores cora-
modos e todas as vantagens que quize-
rem, bem como boa coraedoria, muita
promptidão,asseio e bom pasto perto do
hotel e capim, podendo sahir ás horas
que quizerem sem o menor incommodo,
ainda coma vantagem de se lhes dar
aquellas horas os animaes sem ser preci-
so os srs. viajantes se ineommodarera,
sendo o tratamento dosjanimaes grátis.
Encontrarão franqueza de poderem sa-
hir e entrar ás horas quo quizerem som
me incommodar; e toda vez que os srs.
viajantes encontrem todos os recursos
necessários, é escusado ir a outro hotel
quo é bom couhecida a grando demora
que ha em apromptar qualquer comida,
tudo cora socego.

Espero nos srs. viajantes e amigos
quo não hão do abandonar-me,e espe-
rando na protecção do todos os meus
amigos e freguezes que continuarão co-
mo sempre, não só por si como encami-
uhar outros, e não se enganem com o do
Cardoso. O meu systema é o mesmo
como os srs. viajantes sabem -bom tra-
tamento, asseio e promptidão o o preço
so ató aqui fui barateiro, de hojo em di-
ante á vontade de meus freguezes; quem
duvidar venha ver para crer, quo ha de
sahir satisfeito.

VER E CRER. 2-1

k. Compasição Anacahuita
Peitoral de Kemp.

A medicina mais segura, in-
faliivel e rápida para curar
todas as moléstias, affecções
da garganta e do peito.

Tendes tosse?
Tomai o'Peitoral ãe Anacahuita, o qual

rapidamente vos alliviará da irritação
e titulação que tendes na garganta e

no peito.
Tendes a respiração curta?

Usai pois do Peitoral ãe Anacahuita, o
qual vos proporcionará prompto alli*
vio, fará acalmar a inflammação dos
tuberculos, expulsando do systema os
humores phleugraaticos.
Tende symptomas de thisica?

Tomai o Peitoral ãc Anacahuita, o qual
ser-voa-ha de grande proveito e utili-
dade, ajudando a circulação a que
absorva e arroje de si os depósitos
tuberculosos.

Tendes asthma?
Fazei uso do Peitoral ãe Anacahuita, o

qual em breve mitigará sobremaneira
os ataques convulsivos, e afinal os fará
desapparecer completamente.

Tendes pleuriz?
Usai do Peitoral ãe Anacahuita, e dentro

em pouco ser-vos-ha permittido o
respirarblivre e desembaraçadamente:
a inflammação da pleura acalmar-

se-ha.
Tendes rouquidão?

Fazei abundante usodo Peitoral ãc Ana-
cahuita:& inflammação diminuirá em
breve, a voz tornar-se-ha clara e na
tural, e dissipar-se-ha o incommodo
dentro em pouco tempo.
No tratamento de todas estas

moléstias,
as curas tornar-se-hão mais fáceis,

usando-se ao mesmo tempo, junta-
mente com o Peitoral, do oleo de
figado de Tbacalliáo doce
e puro, de Lanman & Kemp,que sustem
e alimenta o systema e communica
qualidades medicinaes poderosas, as
quaes, do harmonia com o Peitoral,
cffectuão uma cura em menos da
metade do tempo, que d'outra fôrma
soria necessário levar-se.

Repare-se bem para o nome e direcções
do agente, sobre o letreiro ãe caãa
frasco, no poder do qual se achão
á venda estas duas mui valiosas medi-

cina.
IVuin estado puro e legitimo.

i*m\-

«1 ROFESSORES
«WQ".III

tII

Attenção
Ama de leite

Os srs, professores, que encom-
meudár&o mappas para relação de
alumnos, podem mandar buscar de
hora em diante: igualmente fez-se
porçfio para vender por preço ba-
rato-

Também tem novo sortimento
de livros de matrículas mais bem
feitos do que tem havido.

Ao Livro verde
30 Rua Direita 30

S. PAULO. 6-5*Mfi»-0-_»««»«-_»^««-0-*»€tft

Barros artísticos
Objèctos a preços muitos reduzidos,

na casa do sr. Jules Geraud.
60 Rua da Imperatriz 6q

Grande sortimento de luvas depelli-
ca, brancas e pretas, e bonitas grava-

Preciaa-3e de uma,natravessado Quar- tas brancas o de côres,em casa do José
tel ü* !• 3—2 Worms.rua Direita n. 35 10-10
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Correio geral
Lista das cartas registradas existen-

tes nesta administra.çao, que deixai ão de
ser entregues por ignorar-se a residen-
cia dos destinatários:
Antônio José de Oliveira.
Antônio Martins de Miranda.
Clementino de Souza e Castro.
Eugênio de Paula Ferreira.
Joanna Maria da Conceição.
João Antônio da Costa.
João Fernandes Povoas.
João Baptista da Rosa.
João Schvinz.
João Pedro de Carvalho Moraes.
Joaquim José da Silva Pacifico.
José Manoel Freire Junior.
José Jorge de Carvalhaes.
Manoel Carlos Marcondes.
Manoel José Soares Vianna.
Manoel Martins Fragoso.
Mariano José de Oliveira.
Manoel do Nascimento Alves Linhares.
Regio Consale de Santa Maria.

Administração do correio geral de S.
Paulo, 1* de Novembro de 1870.

0 encarregado dos registros,
3_2 Oliveira Menáes.

COMPANHIA ITUANA

Estrada dc ferro de «Itiudialiy a Htía

A direetoria da Companhia Ituana,
tendo de contractar o fornecimento de
40:000' dormentes, destinados á l * ses-
são da estrada de Jundiahy a Iiú, con-
vida as pessoas que quizerem tomar em-

preitadas a apresentar suas propostas
até o dia 20 de Novembro próximo fu-
turo, ao meio-dia, no escriptorio da
Companhia, em Itú.

Os proponentes tomaráõ por base as
condições abaixo transcriptas, o deveráõ
indicar o preço por peça, escripto por

A face mais larga (a base dos dormen-
tes), será lavrada e plana, e as extremi-
dades cortados a esquadro o limpas.

Art. <t° Prazo c lugar do forneci-
mento. Os dormentes serão fornecidos
até 15 de Maio do anno próximo futuro
(1871).

Porcada dia de prazo excedido, o for-
necedor pagará a multa.de 50$, além de
incorrer nas penas previstas nas condi-
ções geraes. O lugar do deposito, onde
deverão ser fornecidos e recebidos os
dormentes, será determinado pelo enge-
nheiro em chefe da Companhia, do ac-
cordo com o fornecedor.

Art. 5 o Recebimento provisório. O
recebimento provisório será feito pelos
engenheiros da Companhia, em partidas
maiores de 4000 dormentes, precedendo
exame minucioso sobre a sua qualidade.
Os que estiverem nas condições desa-
rem aceitos, de conformidade com as
cláusulas do eontracto, serão marcados
nas testas com a estampilha da Compa-
nhia, e os outros que não estiverem no
mesmo caso, serão empilhados em sopa-
rado, e postos á disposição do fornece-
dor,' somente depois de ter completado
o seu fornecimento contractado ; deveu-
do o processo do recebimento constar
de uma acta lavrada na oceasião, e au-
thenticado pela assignatura do fornece-
dor, som o que não poderá ter lugar o
respectivo pagamento.

Os ompilhamontos serão feitos em li-
goras de 8 palmos (1"*75) de aluíra, dis-
postos de modo que dêem accesso dos-
impedido de todos os lados, deixando-
se para este íim, entre elles, livre passa-
gem, om largura de 4 a 5 palmos (l'n00).

Art. 6 o Aceitação definitiva Seis
mezes depois do receb'mcnto provisório,
proceder-se-ha a aceitação definitiva
durante esse prazo, o fornecedor será
obrigado a substituir todos os dormen-
tes qno so mostrarem defeituosos, por
novos e perfeitos, ou deseoutar-se-lia o
respectivo preço das quantias retidas a
titulo de garantia, pondo-so em ambos

t 55^® I

Casa-1 tranca
Francisco Benedicto Ferreira Junior

roga a todas as pessoas de sua amizade o
obséquio, do assistirem a uma missa que,
por alma de seu prezado avô o barão de
Jundiahy, celebrar-se-ha, no dia 11 do
corrente, ás 8 horas da manhã, na igreja
do-Rosário desta villa, trigesimo dia de
seu passamento. E,por este acto de re-
ligião, desde já se confessa grato.

Jundiahy, 'Z de Novembro de 1870.
2-2

Vende-se em Jundiahy nm terreno,
sito na rua Direita, com fundos até à rua
do Comraercic-; quem o pretender dirija-
se na mesma cidade ao sr. Antouio Do-
mingues Martins. 3—2

i^iiil^llillia
SECCOS E MOLHADOS

23 BUA DO COMMERCIO 23
Vinhos branco e tinto do Lisboa, muito

superiores.
Cerveja Bass e Tennent, em garrafas e

botijas.
Vinhos íinos de diversas qualidades.
Champagne Perrejer e Clicot.
Licor chartreuse.
Latas com peixe salmon e atum.
Vinagro branco de Lisboa.
Água de Selthz.
Queijos flamengos, londrinos esuisso.
Línguas seccas e ein salmoura.
Salames e presuntos.
Salpicões, chouriços o lingüiças.
Fruetas em calda, em vidros o latas.

tmmyi*i
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Chá nacional, 1 ? e 2 * qualidade.
Dilo da índia, verde e preto.
Latas com ostras e lagostas.
Massas para sopa, diversas qualidades.
Nozes, passas, figos, ameixas, avelãs.
Maisena, sagú, araruta, tapioca.
Assucar refinado e cristalisado.
Herva matte e bombas.
Latas com peixes sortidos.
Xaropes íinos para refrescos.
Biscoutos inglezes sortidos, em latas.
Charutos de diversas qualidades.
Leite condensado o extracto de carne.
Latas com goiabada e massa do tomate,

etc, etc.

Na mesma casa alugão-so louças, vidros, talheres etc,
etc, 5-4
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extenso e 
"em" 

algarismo, assim como o os casos as peças defeituosas á disposi-
lugar do deposito a que so referem. [ção do fornecedor.

Outrosim ficão os proponentes liga- Art. 7o Pagamentos. Os dormentesOutrosim lição os prop
dos ás suas propostas, até o dia 30 do
mez supra, ainda que durante esse pra-
zo a direetoria encete quaesquer outras
negociações, relativas ao mesmo fome-
cimento.

A direetoria reserva-se o direito de
escolher d'entre as propostas a que jul-
gar mais conveniente, independente de
maior oji menor preço, que qualquei
dellas apresente.

As propostas devem vir em cartas fe-
chadas, e serão abertas, avista dos in-
teressados, 110 dia e hora acima desi-

gnados.
Para quaesquer esclarecimentos os

proponentes podem dirigir-se ao escrip-
torio da Companhia.

Itú, 25 de Outubro de 1870.
O secretario,

Francisco Antônio Barbosa.

GUA FLORIDA
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Fugirão 
da fazenda do Rio Cia-

ro 110, districlo de Parahybuna,
província dc S.Paulo, os escravos abai-
xo mencionados, pertencentes á massa
fallida do Tertuliano &Comp.:

Amancio, creoulo do Rio de Janeiro
de 19 ntinos pouco mais ou menos, béra
preto, lino de corp.o de altura regular
e não tem barba.

Ricardo de 25 annos pouco mais ou
menos, cheio de corpo, é baixo e não ó
bem preto o tem uma rotura.

Quem os npprehender ou delles der
noticias bom exactas será gratifica-
do. 3-3

CONDIÇOKS

para o fornecimento de dormentes ordi-
narios:

Art. Io O objecto das presentes con-
dições é o fornecimento do 40:000 dor-
mentes, dos quaes a sétima parte será
de dormentes de junta, e o resto do in-
termediarios, para o assentamento da
via permanente, na 1 * sessão da estra-
da de ferro de Jundiahy a Itú.

Art. 2° Quáliãaãe das madeiras .Se-
rão aceitos dormentes de peroba, gua-
raitá, sucupira, cajarana, canella preta,
urandiuva, cabreúva, uarueaia, cambará,
araribá, arocira, guanandi, jacarandà,
uapéva, tayuva, louro, amenduim do
campo e jatahy.

A madeira nelles empregada será

perfeitamente desbastada de todo o
branco, sem gretas ou fendas, nem nós
cariados, admittindo-se, todavia, nos não,
cariados, em distancia' maior do desoito

pollegadas das extremidade ()'"5')).
Art. 3 o Dimcnsõ<s,cie.Qiduvuuin-

1es ordinários (le junta e iiiterim-dia-
3-íob) teião o conijiiiincnto deS palmos
(l,u75), o podem sor dv Sicção transver;-
sal, rectangular oti de trapese, ou mes-
mo semi-rodondo, com tanto que sem-

pre apresentem superfície tal, que urdia

possa ser inseri pto um trapese das di-
mensões seguintes : para clorment.es dc

junta com 9 pollegadas (0*24) de bas*,
7 pollegadas (>19) de largura superior
c 4 pollegadas (0™11) do altura ; para
dormentes intermediários oom 7'/, poliu-
gadas (0"20) de base, ú pollegadas
(0M14) de largura superior, o 4 pollega-
das (0rall) de altura, como para os dor-
mentes de junta.

O excesso de dimensõ-s, quo ainda
poderá ser tolerado, para mais ou para
menos, sobre as prescriptas 110 periodo
antecedente, será a juizo do engenheiro
encarregado do recebimento dos dor-
mentes; nenhuma tolerância, poi èm, uo
sentido para menos, sórá concedida eni
distanciainfciior a 18 pÔllôgadas(0™50),
medidas das extremidades. Poderá nd-
mittir-se uma módica curvatura dos dor-
mentes 110 sentido hoiisonlal, não exce-
dendo á frécha do 4 pollegadas (0mll).

serão pagos por poça, sendo no seu pre:
ço çomprehendido o fornecimento, trans-
porto ao lugar do recebimento, empi-
lhamcnto 0111 figuras regulares, o toda a
despeza oceasionada pelo processo do
recebimento.

Art. 8 o Garantia. A titulo de ga-
rantia (ja liei execução de todas as con-
dições do eontracto, o empreiteiro tem
de depositar nos cofres da Companhia,
no prazo de 8 dias, depois da assigna-
tura do eontracto, a quanlia correspon-
dente a 5%, sobre a somma total do for-
necimento contractado, e sujeitar-se-ha
mais ao desconto de 10%, do todos os
pagamentos que se fizerem de dormentes
recebidos provisoriamente. Com a acei-
tação definitiva de todo o fornecimento
contractado, serão resumidos no fome-
cedor a caução e mais quantias, retidas
a titulo de garantia, deduzidas as mui-
tas em quo tiver incorrido.

Art. 9 o Condições geraes. Farão par-
te integrante do eontracto as condições
geraes para a empreitada de obras, que
estão em vigor, nos trabalhos da cons-
trueção da Companhia, assumindo o
fornecedor a posição definida do emprei-
teiro.

Itú, 25 de Outubro do 1870.
(Assignado) Carlos Krauss

5—4 Engenheiro em chefe. ,
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MURRAY & LANMAN

NO largo do Carmo, n. GO, vende-se
um perfeito padeiro, e forneiro.

O motivo da venda é unicamente por
seu senhor não querer trazel-o mais
alugado, apezar de dar G0)5I mensaes.

6-2

Bou iu<ts de flores arliíiciaes
o fitas do Iodas as cores

par ¦ os senhores bacharéis
Chi ií a lão pelo navio Suludin hon-

qiicu ile litros artiíiciaes e fitas de to-
das as corei! ;dos iiiai.s lindos gos!os, pro-
pi itis paia os >• iihores bacharéis, os

quaes serüo vendidos por preços mais
conimódos do que em outra parte.
Na casa Oorbisier
M— Kua da Imporatrí --42

FABRICA
DF

ua Gâzoza
II Largo (lo.lliachuello 11

Legitimos xaropes finos etc.
Groseille, Orxata, Tiimarindos etc.

Chocolate Paulista em pó.
E. M. BOLIDAIB 10-5

.1 razão por que devemos dc
usar

DA

AGUA-FLORIDA
DB

MURRAY ir LANMAN-
PORQUE é o perfume mais delicado, e

de uraa fragrancia mais dura-
doura que se conhece.

PORQUE é extrahido das viçosas e fres-
cas flores do campo.

PORQUE é um perfume muito mais lino
s delicado, superior á melhor
água de Colônia Franceza ou
Allemã.

PORQUE é o perfume mais precioso e
ao mesmo tempo mais barato
que se offerece ao publico.

PORQUE suavisa e aformosea a pelle e
as feições tornando-as ainda
mais formosas.

PORQUE desvanece o faz desapparecer
os pannos, sarei as o ebulições
do rosto.

PORQUE serve de immediato allivio e
refrigerio ás dores de cabeça
e desmaios.

PORQUE limpa o roslo do todas a9
máculas qne afeião o obscuro-
cem a formosura.

PORQUE triuismitto o transforma a
pellc trigueira ii'uma côi
clara, macia, tmiisparenle e
rosada.

PORQUE quando so us,i no banho, vi-
gorisa o corpo, vivilica a aluiu
c reaniraa as idéas.

PORQUE dilluda em água, torna-se o
melhor de todos os dentifri-
cio3 conhecidos.

PORQUE dissolvida em água, suavisa e
aplaca a ardencia dopois que
se ha feito a barba.

PORQUE misturada com água, serve
de agradável lavagem para
os dentes, dando á boca um
ricoaiôma, dissipando o nau-
seabundo cheiro do charuto.

PORQUE todas estas asserçoes se achão
firmemente apoiadas pelo tes-
temunhodo mundo elegante.

A<5ls11-.se á vemlu em todns us
principaes Rojas de per-»

fiitimrias o drogas

Até a descoberta daquelle inapreciavel
purgativo, altamente medicinal, conhe-
cido sob o nomo genérico das
Pilulas vegetaes assucaradas «le

Bristol,

julgava-se c acreditava-se ser uma pura
impossibilidade o de produzir-se uma
medicina purgativa, que deixasse, mo-

[diante a sua operação, do debilitar e
enfraquecer o doente; t-m summa,o par-
gar-se e o fortalecer-se erão tidos e
considerados como dous processos dis-
tinetos, completamente antagonisticos
um para com o outro, e por conseguinte
incompatíveis do so acharem reunidos
dentro de uma só medicina; porém neste
caso, assim como acontece em muitos
outros, a impossibilidade de hontem
converteu-so hoje em um facto perfeita-
mente-estabelecido; o como uma irrefra-
gavel prova disso, possuímos presente-
mente, nas
Pilulas vegetaes assuearatlas «le

ISristol,
Um PUltGA-TlVO FORTIFlOANTE, de Ulli Va-
lor inestimável para os enfermos e doen-
tes de todas as nações; a sua acção é
branda e segura, porém em seus effeitos
são investigadoras e puriíicativas: todas

Rs. 5O$OO0
DE

Grati lie ação
Fugio na tarde de 21 do corrente, dò

S. João de Capivary, a João Baptista
Pereira Camacho, o escravo Geraldo, da
26 annos, bem preto, olhos vivos, falla
bem, mas do vagar, tem falha de dentes
na frente do lado superior, é alto, fino e
bem direito, pé pequeno e dedos curtos,
levou vestido calça do algodão grosso,
justa, camisa do algodãozinho, chapéo
do peilo de lebre, aba curta o copa alta.:
é filho de Porto-Feliz e esteve na cidado
deS. Paulo, donde foi vendido, trabalha
de pedreiro, de carpinteiro, e ó habilido-
so para tudo. Quem o apprehendere en-
tregar em Campinas a seu senhor, ou der
noticias, receberá a gratificação ácinía.

S. Paulo, 30 de Outubro de 1870. /
3—3 J. B. Pereira Camacho. •

Frederico Kufa e Miguel
Per ira de Magalhães estabe-
leeerão na cidade de Çanipi-
nas unia casa commcrcial de
importação de fazendas e fer-

as desordens o desarranjos billiosos do pagoilS, Cf 1.10 gyrarã SOb a íir-
estômago, as funeções retardadas ou ) , T7„<\ Gr- Q Q
inactivas do figado, a obstrucção, enfarte '»« üt Kllia C& L. O—O
e prisão do ventre, as terríveis e insup
portaveis dores de cabeça, assim como
as roedoras dores dyspepticas são promp-
tamente alliviadas, corrigidas e subjuga-
das mediante as poderosas qualidades
Tônicas,

Fortáücantes,
c Curativas

destas mui celebres e valiosas pilulas.
Recommendaraol-as pois, com a maior
confiança, a todos os doentes, assim
como para uso geral das familias.

Nos casos complicados, obscuros, on
moléstias escrofulosas, deverá so usar
da SALSAPAllltlLHA DE BRISTOL, COnjunC-
tamente com í.s pilulas visto ambas
estas medicinas terem sido preparadas
para obrarem em harmonia uma com a
outra.

> ii RIO DE JANEIRO

Dr.J.A.Fernandes de Oliveira

ADVOGADO

41 Rua «la Alfândega n. 41

sviíV.

Especialidade para meninos e raeni-
nas.

Em casa de
Mmo Louise, Paris & comp.

34-RUA UA IMPERATRIZ-34
Casa cio sobpacío.. 10—10

^PRODUCTOS de J.-P. LAROZE
PHARMACBUTICO, 2, RUE DES UOHS-SAIMT-PAUL, PARIS.

XAROPE DEPURÃTIVO
DE CASCAS DE LARANJAS AMARGAS

Com IODURETO dc POTÁSSIO
0 Iodureto de potássio é um verdadeiro alteranle, um depurador de incontestável effi-

cacia; combinado com o xarope de casoas de laranjas amargas, e aturado
sem perturbação alguma pelos temperamentos os mais fracos, sem alterar as funççoes
do estômago. As doses mathcmaticas que elle contem permittem aos médicos de receital-a
para todas as complicações nas affecções escrofulosas, tuberculosas, oanoe-
rosas e nos aocidentes intermittentes e terceiros; além d isso, é o
agente o mais poderoso contra as doenças rheumatioas.

Vendu-se muito em conta, em Santo.*
nm tilbury balance, quasi novo, com os
competentes arreios ; quem o pretender
dirija-se na mesma cidade a Antônio
Martins dos Santos; 3~2

0 ili:j)Osilo destes ineüicá-
m mi los cm S. .Paulo é tia run
Direila n. M). J. K/thtlh,

XAROPE T0NIC0 ANTI-NERV0S0
de cascas de laranjas amargas.

35 annos de suecessos aitestâo a sua effi-
cacia para curar: os doenças nervosas,
agudas ou chronicas, as gastrites, gattral-
gias; e facilitar a digestão.

XAROPE FERRUGINOSO
de cascas de laranjas e quassla amarga.

E' sob a forma liquida que mais facilmen-
te se assimila o ferro; n'esta forma é prefe-
rivel as pilulas e pastilhas en todos os casos
em que sBo prescriptos os ferruginosos.

DENTIFRICIOS LAROZE
GOM QUINA, PYRETHRO E GAIACO

Elixir dtntilríeio, para a alvura e con-
servação dos denies, curando as dores
causadas pela caria ou produzidas pelo
coutado do calor ou do frio

*6 denüfrioio, com base de magnesia
para a alvura e conservação dos dentes,
provenindo a descarcadura, provocando o
tartaro de que empede a reprodução.

Deposito em Rio de Janeiro, E. Chevolot; em Pernambuco, r. Maarere C*; emMoceio,
Faleo Dias; em Pelotai, Autero Leivas; em Ba Ata, Da Rocha; em Porto Alegre, José
Bello; em Maranhio Ferreira e C'« em Ouro Prelo, C. J. V. Welersoa; em Santa Catta-
rina, 8. sebutel;em Montevidéo, Q. Imbert) em Duenot-Ayret, ütehepareberda.
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