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Estl:J . U . a~ha-::..3 J'6Q.istrado

sob nu l,<.r<... 5.{)..1.~.f. .....__..
do 8110 de....._ 5. _



CAMPUHA DO PAlAGIJAY.

CO?tIlllANDO EM CIlEFE DO EXM. SR. MARECHAL n&

EXERCITO

mlR~UEZ DE CAXIAS.

QUINTA-FEIRA Lo DEÁGOSTO DE i867.

Amanhecerão os campos cobertos de geada e a tem~

pel'atura muito baixa. I

A's 7 horas da manhã foi S. Exc. o SI'. general em
chefe, acompanhado do seu estado maiór, comprimen
tal' o general Mitre, commal1dante em chefe do!'! exer
cito. alliadoa.. Depois de algum tempo de conferen
cia com este general, acerca das opel'ações :í. empre
hender e sobre a abertura das communicações com a,
no a base de operações em Tuyuty, foi S. Exc. ú. bar
raca do general barão do Herval, com quem conferen
ciou tambem sobre os mesmos assumptos, regressando
ao seu quartel geaeral ás 10 horas.

A' essa mesma hora, pouco mai on menos, soube
S. Exc., que uma manada de mais de 800 1'e ea, que
tra~ia o fornecedor do exercito, para aba tecimento
da tropa, havia sido tomada pelo inimigo, na est a
da que vae dar ao passo do Tio Domingal cnjo tran
sito fora prohibido por n.âo estar garantido. 100
mediatamente fez S. Exc. partil' uma brigada de cavalo
laria, afim de retomar esta pre a, J
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Á's 11 1/1 o general Mitre, aeom panhado do seu eg·'
tado maiór e piquete Clfi grande uniforme, veio com
primentar á S, Exc, o Sl'. general em chefe. Delllo
rou-se perto de llma hora, deixando ao retirai!' se a
ordem do dia, anuunciando haver reassumido o com
mando em chefe dos exercito alliados j e bem a 'lim
umas instrucções sobre a abertura das communicaçües
plI-ra Tuyuty pelo passo Ipohy. .
. Para explorar o tel'l'eno e abrir esta communicaç;i.o,
seguirão o general Ramos com alguma cavaUaria ar
gentina, e alguns engenheiroq nossos,

A brigada de cavallaria, tIue foi mandada com o fim
de retomar a referid:,]. boiada 'vi Hou á tarde sem ter po"
elido nada alcançar. O coronel Niederauer, seu com
mandaute, declarou que o inimigo tinha trall pos
to o arroio J!'undo (sanga· honda), voltado depois, e
repassado em uma ponte muito proxima de Humaitá,
em cuja visinhança chegou a sua força, ma'! que náo
tentou tambem passar esta ponte, em perseguiçáo do
inimigo, por ter observado haver do outro lado UIJL

acampamento de perto de 4:000 homem das differen
tes armas.

Destribuio-se a ordem do dia n.O 107, de'\ta data,
contendo a transcl'ipçüo da do general i.\fitre, anl1unci
ando haver reas umido o mando dos exercit03 atiiados,
~ ontras disposições e qccu rrenc~as.

SEXTA-FEIRA 2-

Pela manhã o 1.0 corpo de exercito mudou de alHlnl
l)nmento, toma.lldo nova' pn içiLo um pouco ,L reta·
gp,arda do anterior. O qual' e\ gllueral do cnrom'ul
HO em chefe e a~ ~'epartiçlJe' ~~uep' aq rp.e31I!Q



mudarão tàmhem os l'especti vos acampamentos p::tl'a
8 nova po'liçiio occnpada pelo l.0 corpo.

A"s 6 1/2 horas da manhã sahio S. E:.:c. o SI'. gene·
nt"i em chefe, acompanhado do \leu e. tado m'Úór Foi
ao'! pa'so,> lpohy e Fretes, que examinou, e a respec
tiva;; obras de fortificação começadas na vespera. ~e

guio depois pal'a o acampamento da vangnarlla ouele
e. teve, á principio com o general Mitre e depois com o
general barão do Herval. Percorreo ahi o acampa
illf'nto do 3.° corpo d exercito, e, acomp:tnltndo elo me~

mo general barão do Berval,foi atéao pa".'o das Caollas
eX'Ln1tnar as obras tIne se principiarão ú. fazer para
aUI'ir 111;t\S tarde o transito para Tuyuty. Regre'son ao

u qua,rtel general ás 11 horas.
Ao meio dia o general llIitre veio ter com S. Exc,

Confe\'(nciou sobre o meios de it· b:tter-.-e uma força.
d c:tvallaria inimiga, qne, segundo ilisião algun~ pt'Í
sioneiro~, achava-se acampada. alem do al'l'oio Fundo,
para o'! lados de 9. Solano,

Combinou com S Exc., qne a força expedicinn'lria.
para Lal fim, para representar a triplicv alliança, da
veria fiel' compo'lta de 3:000 homen dJ cavallaria,
sellOO ~[jOO brasileiro' e 400 argcntino~. eomm:u](la·
do" todos pelo general Castro, commaudante das for.,.
ç.ao; orientaes.

A' noite estabeleceo se a linha telcgraphica eutre o
quartel general do com mando em chef~ e o dct vangila r
da, por meio do fio subcerraneo.

FicGl1 aberta a via de eommunicaçüo para ruyuty,
pelo pa'lso Ipohy, receuendo·. e (bdlt corre~ponrlencift

tl'asida por nm proprio, (tU e percorreo ~~ta via de com
Ipunicação.

A' tarde seguio o g:'neral Ca tro á frente da força
menci nada pernoitn.n(lo nm pouco alem da" nO'Ha
puhas avançada afim ele ni]. 111a4rugitda do dia eg'lin
,.' Il).ar.chal' sobre o inimigo:



SAUEADO 3.

Ás 7 horas da manhã sahio S. Exc. o Sr. general em
chefe á percorrer o acampamento do 1.0 corpo de exer
cito.

Pouco depois principiou-se á ouvir tiroteio segui
do do lado por qne se havia dirigido a força sob o com
mando do general Castro. S. Exc. mandando imme
diatamente communicar esta occorrencia ao general
Mitre, por meio de um telegramma, foi até a extrema.
esquel'lla das nossas avançadas, e dahi observou pOL'
algum tempo as posiçõe'1 do inimigo. Dirigia-se de·
pois para ~ barraca do general barã.o do Herval, com
quem esteve algum tempo; regressando ao seu quartel
general ás 10 ]/2 horas.

A's duas hora'l, pouco mais 011 menos, veio tel' com
.'. Exc., mandado pelo general barão do Herval, um
omcial, que fez parte da referida força expediciona
ria, declarando, que as do inimigo havião sido intei
ramente destroçadas, com perda de cento e tantos mor
tos, e 30 prisioneiros, havendo-se escapado mnito
poucos e estes mesmo ú. pé, lançando-se nos banha
dos e refugiando-se nos bosques.

Que a nossa força havia tambem aprisionado delles7

o seguinte: dua carretas, 600 rezes, .Jgum gado man
so, egoas e cavalhada má, rebanhos de carneiros, uma.
grande quantidade de armamento!'l murtições, que fo
1'<10 pelo no'. o soldados innutili ado ; e bem assim
que ha vião e -tes éortado o fio telegraphico, de que ()
me. mo oflicial trasia uma porção. A' noite apparceo
o general Castro, tiue confirmou e tas noticias a S,
Exc.

Da parte dada pelo brigadeiro honorario José'
Joaquim de Ândrade J:"eves, que commandou as nos
sa caval1arias nesta cxcurção, Cr) S ,a que tivemos.
fora de combate 2 officiacs e 7 pnlças feridos.

Deshbuio·::;c a ordem do dia n. O 108, pub1icando ~



parte dada pelo general barão do Herval, l'elati va:
mente ao combate de 31 de Julho ultimo.

Chegarão de Tuyuty, pela nova ~ia de c~mt?uDic~
ção, 200 caval10s r~uDOs, que forao destnbuldos as
rllv'sões de cavallana.

DOMINGO 4.

A's 7 horas da manhã sahio S. Exc. o Sr. general em
chefe, acompanhado do seu estado-maiór, e tendo ou
vido missa no hospital dos feridos, que visitou, diri
gia se para o acampamento da vanguarda, onde este
ve com o generaes Mitre e barão do Herval; regres
sando ao seu quartel general ás 10 1/!. horas.

POllCO depois teve S. Exc. noticia de que no dia an
tecedente havia o inimigo aprisionado um comboi de
carretas do fornecimento, que, contra as ordens estabe
lecidas, tinha vindo pela estrada do pa··so do Tio Do
mingo. Não havendo mais probabilidade alguma de
alcançarem-se estas carretas, deixou S. Exc. de dal'
a'! convenie~tes ordens no sentido de serem ellas re
tomadas.

Com o fim de abrir a communicação de Tuyuty pelo
passo das Canôas, visto sel' a estrada por ahi mais cur
ta, mandou S. Exc. um seu ajudante de campo o te
nente Corrêa, com instrucções neste sentido ao 'gene
ral visc0Il:de de P?r~o_Alegre, oruenando-lhe que fi
2Csse.seglur uma dlvlsao de cavallaria em direcção ao
refendo passo, O tenente Corrêa, com um pratico do
caminho, deviria guiar daUi para cá esta. divisão par
tindo ao mesmo tempo do passo das Canôas ' para
Tuyuty, o general Ramos á frente de alguma força
daquella mesma arma, afim de encontrar-se com aquel
Ja di visão em caminho.

pestrihuio-se a ordem <10 <lia D.O 109.
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S~GUND,I.-FElRA ~.

Pela manhã Sel-';U1rao algumas carretas coaduzindo
50 doente~ para Tuyuty.

A's 7 horas dirigio- 'e S. Exc. o Sr. general em chefe
para o acampamento da vanguarda. EBteve a;h:i por
algum tempo nas linhas avançadas, acompanlutcl!l 'do
general barão do Herval.

Foi depoi ter com o o-elleral iYIitre, com quem tam
bem conferenciou por algum tempo acerca das opera
çõe à emprehender·se, regressando ao seu quartel ge
neral á 10 Lr2 horas.

Chegou o tenente Corrêa de TUyuty, trasendo as se":
uinte. noticias: Que, chegan.clo alli soubera, que ha~

Yiiio ido retomadas as carretas de fornecimento, que
o inimigo havia aprisionado, por um corpo de cavalla
ria, que o general vi conde de Porto-Alegre havia man
da.do para tal fim, logo que teve communicação desta.
de;;agrac1avel occorrenci3l.

Qne tinha vindo com a divisão de cavaTIaria á en':
contraí-se com as forças da mesma arma ao mando do
general Homo, e que havião ambas estas forças bati
do e e~pulsado algumas partidas inimigas, que se enA
contrarão pela estrada; e, finalmente, que esta estrada
não era tão egul'a e commoda como a do passo Ipoby,
l'elati\'amente a qual muito pouca distancia- encurtava.

A' tarde. oube S. Exc., que o corpo de cavallaria ar
gentina acampado no passo Ipohy, havia presentido
lllH piquete inimigo emboscado em um laranjal, mas
que não se tinha atrevido á ir desaloja-lo desta posiçãOi
1101' não e tar Uluito certo dos accidentes do terreao.

'. Exc, (iLo immediatamente ordem para que no dia:
seguinte, pela manhã, marchasse um esquadrão de um
corpo de no, a ca vallaria, reforçado com algnmas pra
ça de infantaria, tambem no sa, pertencentes a um
uatalbão que alli se acha.va acampado, (no pass3'
1p01l)' ) afim de irem fa 'el' um reconhecimento na es~'

traua e expcllir o inimigo do citado laranjal:



Tendo de partír tamlJem no dia segl1iofe alg'Urr:ia~

cnrr'etas do fornecimento para traser, viveres dó
Pas~o da IJatria, S. Exc. mandon pô. á disposiçã()
(10 fornecedores do exercito Le"ica e Laflús, UlJl'~

força de 50 praças eommandadas pOT dais oflieiaes,
para acompanhar este comboi ; devendo a mesma for'..
ça continuar exclusivamente á ser empregada em sel-·
viço identico, ficando por tanto á disposição d<Y.J
~ne"mos fornecedores, e e-teso obrigados á fome
'ler· lhe as cavalgaduras de que- llccessi~asse.

Oonstalldo áS. ]jxC""i \te a parte da estrada do pas:·
so I pohy, que, segundo havia sido' combinado, devi.
ria. ser guarneci.da por forças argentina.s, não inspi
f'ava a confianç'a que' era: de esperar, ordenou que
illTI corpo de c'avaIlaria nossa aco-mpauhass'e o combo.i
de é'arretas com doente. , e de arrimaes tIue tinhão de iI""
buscar f.)rrage-ns á 'l'l1yuty, e devia partil' tâl1lb'em: no
dia seguinte.

Um das p'tÍsiolleiros paragnatos ínterl'"ogado á res.
peito do individuO' lI'lpcífo, o c'abO'clo de qHe tratãO'
flS diurios de 5 e 8 de Julho ultimo daelarou coonhece J
lo e deo acHe' 03 síglHLe; caracteristiCO'3. affi rmandO'
llue o referido· cabodo' tlllha est~c1o por div€"rsas ve.
7,":3 entre elle" onde era conhecido pelo alcunha de:
bombeiro-mór.

Expedirão' se as m:J.is ter"m:in~o:tes ordens' para que
() Lo e 3.0- C"O'l'p·os de exe1'cito trata'lsem do asseio dos,
re'lpccti V'Q", a-eampamento",. afim de evitar ~ appareci'J
m~llto de qUllsl[.uer enf'tmuidaücs, de'vidas ao estude)
00 im'nullUlCia:, q.ue se o'b;;erva:va:.

Dest-riblLÍo·se a; o-rdem do' dia a.O 110.

TERçA-FEmx (;.

Não' aMon-co' novida:d'el alguma dUrante' a: norte'.
A's ti horas da manhã fo'i S. Exc. o Sr. lr:cuerare~

'" - '" ---...



~l1ere ii;:) ac:impamellto da vangnal'lla; que pel'MYt'M
todo c ondc esteve por algum tempo eom o general ba
rão do Herval, regressal}<!.o ~Q s~u quartel gellcraJ ús
~O horas. '.

O 00S'30 c'(jlladrão de cavaHaria, com alguma Íll
fantaria, foi fase I' o reeol}l1ecimellto determinado na.
;vespera e não encolftrou as forças do iq.imigo emuos
padlJ,s, como e havia dito. no lara»jal.

A's 3 e 1/~ horas da tarde veio ao quartel genel'...
() getleral ~Iitl'e, que retirou-se depois de ter conferen
'dado com 13. Exc. por e paço <le Ul1la hora pon.co mais
pu menos,

Espedio-se a ordem do dj·l U,O ~1.J., pom esta data,
toutCI)UO extracto da de 0. 0 555, de iJO de Juuho u}H·
WO, da secretaria de estado dos degocios da guerr~,

~~{O occor!'eo rpais ?-ovida4e alguJl}.~.

A' noite pa sad'!, 110 acam:pamento da vangual'~a,

foi a sa inado o capitão do 7. U batalh;lo de iqfancari[l.
Jo'~ lauoel Pereil'a, pelo soldadq do mCSllIQ l\hllQcl
~o'é Jorge, que e\7adio-sc' lH occa'lião lle sel; pre'o, fa
vorccidq pela e curidão !la q.nite, segundo pomlllllni·
pOLI o general barii.o l}.o Hel'Yil.1, PQI' meio ue qm tele
gramma. Maqdou-:lc p,l'ocedar ~ coqielho de iqYe~ri

'gação sobre e te facto.
A', G1/3 hora;' da m;l.uhi fqi q. E1~c. o Sr. geo'lral

em chefe ú vangUtll'dlL.
PercoHeq ahi a' liuha,'~ avanQn.da.'l, iulo a:é a extre

~a direita dq.~ me3ma', acompll.uhadQ do g.:m3l'al ba,
ra.o elo lIerval; regl'e3sa~doaq ~cu <!"i!-l'tel qeqeral ,í.~

~1/J401'~;' •



-u-
o "'cneral Mitre êxpedi~ um te}eg.ramma áS.. E'X:c'.;

{lecla~andol que precisava de duas companhias dO'
batalhão de engenhei 1'0'5, (l,Uffi' ferramen tas, para tra
balharem á fiO'ite em um espalu:lo, afim de coUocal'
peças na fren.te dO' sell aC'am-pamento,; e aC0re sen
tav~ qHe O· in.illl-lgt>· ti[l.h'fl. Já feito' para: aUi tres ti
liO'3 de C'anhão·, cujo p'l'ojectis pa:ssavão, por cima:
€la in fao,taria ae-ampau'a pa 1'31 a es·q/uerd'a; e' sendo pro·'
"avel', q.ue fos e uma e:g,perieneia: pnra o' bombardeio"
ia faser marcwa.r a &ua artil.ha,ria, um: pouao para llJ.

frente ..
Este' tel!eglrum'maJ fol receb'id10' :~s 3 1/!2 nor-res dJa tar.

ele, e immed'iatamente re. pondido', fonio ex.peclida:s as;
0rdens prura ser' sati.s·feita" aom' ul'geMia., a req:uisiçãO'
deBe cousta\1lte·..

Ao a'u{)itecer' ex;pecTio' o' mesmo' genernl1outrb' tele~
gramma, d'eela·ranuo', lljlle aR bal'as e grnuad·a:s atira:-'
elas pelia ilümigo' erão d'e 3.;3 Whitwortll, Selll' espolet.1Is" (
}]lareccn,uo' se'r 11<1)].ç:a ms por caD ·ao lliso'.--~ )

Ex,ped:io se at ordem d'o cTia ti, ° 112, com esta d'ata,:
eún.ten·d'o a d'isCTi pção do reconhecimento militai: dOl
flllia, a do· c.on'eu,te...

{lIl'lNTA-FEIl\A:, 8'.

(J11-oveo d'ul'ante a nnite; amunb'ecen do a: atm'ospll'er~
a'i uda ca·negada- de vIDpores- aq uosos e a. tempel'a-tu ra,'
muito' ba·ix.a,. .

S. Ex.c. o S'r. gen:el'al' em' chefe nlão'saIlio'á percorrer'
o acampamento'>, pa~sandOI tou'o'o'dült OCCl1pildo Com'
a', cone pO.ll encia', q~le' tinha' de segu.ir.' para a Côrte'
do· Imveno: .

K'cJ)eJio-se a'Ol'dJilll do dia,u\°l.13', com; esta.data~.



Foi re.~3bido um officio, datado de l~J c1e .hlho ut;
·timo, do brigadeiro honorario JO'l,é Gomcs Portinha,
,commal}d,lnte da. 4.~ divisão de cavallaria acampada
.em Agllapehy, }Jarti~ipando, que, de;;ejanüo l'caon~le'

f:,er o~ recurso'! d que diqpunha o inimigo na cfnta do
Paraná, tinha ~ahi(lo ~om e"te de~tino, levaq(ln a !J.~

brigada. de ca vallarilJ. e duas bocas de fogo. Qne ele·
poi~ de ter ob"ervado Itapna, seglio para Canuelaria.
C mal havia a\1i chcg\do quanllo começoll o inimigo l~

poatilisar-Ihe, fa"en(10 vivo fogo C')ITI cinco [le'J't' II\)
artilharia, por e.'[laço de 1 l)J hora,,; re..ultanlllJ ;;er
:J:)10l'to por t~ma. bala o aapitúo Jo<:.é Carlos Ca.bral, com
mandaT)te 4a possa artilharia, na oC,ca,ião cm I{ll,e
{lazia nup], pQntari~, e q.carem ferirIo,; um cabo c dois
'soldadoa nosso 1, por estilhaço'! de gra Qnda. Que p
iq.imigo, PDsto 4ue çotl). a erto dirigisse o' s}~US tiro~,

"Vio se' comtudo obrigado á muda.r de lJosiçiio, emborf\
tive~se maior ]fumero 4e peças, em cQnsetjuel1cia do>
nossos tiros, que muitq o ip~puJrT)odavão. Que sop...
punha ter elle alF ffi1).:.S outyas l)oc~s ue fogo,

..alem das cinco Gom que atirava, e conheceo ser nume
1'.o;a a força de que dispõe, embora x;tão pogc.;ac pre~~t
~ar-lhe o numcro. '.

I, t' . I

SEXTA-FEIRA 9.

A's 7 hora" da l11anh~ sahio S. Exc. O Sr. gencl':l! cm
phefe á percorrcr o ncnmpamcnto. FlJi 'i yang-,laHI::t,
qurle eateve com o' gcueme·5 ;\Iitre e uarão do nerval,
regi'es'lundo ao seu qaartel gcner:)l á~ LO hlJra~.

'D~ comuiuaçii.ô com Q gencral ~!itre deo S. Exc. 01"

dem aO gencrál ba.rão elo nerval, potra que fi,c",c pu,
~ir I a maui'ugatt~ do dia seglliutc um.• força tle c~,

I. ."'. t'. . ... >.:;



·"n.\1al"ia sob o c'lmunudo do brigadeil'@ iJo~~ Ll)lr.
'Meuua Rarreto, afim de que, unida :i. uma outra argell
·±in'l (ll~ mesma :;trma, fogse faser um reco1;lhecime~t()

~lem de S. Sotuno .
. ada 11,1~is occorreo digno de mcnçii(}.

P~i:.t mau'hã sahio S. E~c. o Sr. g neral em chefe
.lL percorrer o acampamento, dirigiuJo se para.', Sola,.
J10, no iQ.tuito de rct;lcllel' uoticla~ da, força:; de ca,.
valla,ria., que h:J,vião para alli seguido pela madrugada,
.em e~pe(1Lçã.o.

J-la,3:iOll·se todo o Jia sem vir noti.cia alguma de. tas
força'!. A' noite soub~ S. Exc., que h'Wião clla~ aC'lm
pado a1em q.e S. $o.lano, e que tinh;io ido algllm1~

p'l.l'tid·Li e~ <jivel""a, uircc'(5e-l l"eC()IlhiH~JI' o:; tel'l'eno·t
·c.ircun}'risinhos, c'heganl1o uma de:-;tai partida até a
vü;iohanças da villa. do Pilar; m!1.S que nada eucon,.
tr:tr:io de novo, alêl1l de pequel}Oi piquetes de forças
inimiga" que fugiii.o avist~nd.o o pOS::iO'l,

. )Je,;trilJuio'~e a orQ.e~ do di~ ~,o 1~4, ~om e3t~ Q.~tq..,

DOMINGO ti:

Dllmnte á noite não oacorreo novidade nlgum:l:
1\'8 'I horas da manhã. sahio 8. Exc. o . 'r. general

cm chefe ..í. jJcrcQrrl:lr D acampamcnto' e tendo·se di·
rigido pela estrada de S. ::)olano, afim de ir te\' com
i),oS A03J,<t"l f rç<.t.s 4c cava.llai'Í~ a~H aCllompada , teve



l1c regressar por ter ou viuo. forte c seguid'o' ti'rote10t
do lado de Tll)'lltY.. Em· caminho pOtra: o· seu l1.uartel:
""eneml reaebeo comm.unicação· de que a causa dtl tal:.
tImteio, era ter sido acommettiuo- pelo in,imigo um COI}}'>.

boi 110<lSO. Deo immediatamcllte ordeOll para que se
guis c alguma força de ca\'uHana á l.etomall: a.s pre
sas feitas e derrotar as foa'ças illim-igas.

Rncebco· depois S. Elic: a pa:rte do brigadeiro Josp',
Lu iz.· l"f'en na Ba,i'l'eto, relativamente a- ex.cu rç-ão· de' que'
havia ido encarrega-rlo Esta· parte; datada do dilll.
antccedcate e d:irig'iua ao, corond chefe do· estado-o
maiór, é-concebida ne'te termo:>: «< flon tem, ás 5 ho
Tas da manl.ui, eu com a, 2, a. brigada da di visiio-do·meo.
commando, e ()o corpo;; G0, 7.° e· 1.0.° de oaval'laria da;..
guarda nacional? parti mos do.ac'c'Lm pamellto-uo·3. 0·C01'··

}la dc ex,(lJ"cito e scguimo na direcção· da, antiga es-
t\';lua de S. 'olano, onde pas amos sem' o'encontro de'
inimigo algu.m, c scm qpe occorresse a.menol' novi
<laue. ».

(c::iem p~Har prosegui'mos, tendo eu mandado nat
frente e à di tância con veniente um e quadráo de cla
vineir()s para ex.plorar o campo ll!1e tiB.hamos de atra-'
ve.ar.»

«. O primei'l'o ponto alem' de S' Rorano, na'costa' dQ'
mil regato, denominado arl'oio-F-itJldiJ, um·grupo de'
ohoupana. elIL a:bandono indica (l.ue fora. esse logar:
habitano, ),

«(. Abi pela' fõrças commannad'as pelo E'x:m~ Si'. brio.
gaueiL'o. \ndrade Neves foi codauo,o fio telegrapbico,.
que ue novo reatado I fiz· cortar em· divel'.sos p'ontos e:
para longe lançar o pedaços. »).

« Pela di recção dos postes da Hnlia' telegra-puica;,
1enso tIne lign. ella as commnn-icaçõ'es entre H'umaitá:.
c um· pequeno povoado a qlle chamão Lombú, », -

« Uma legoa alem.do arroio-F'itnrio, mandei hontell1l
aaruear, dur pa to e'agoa i:Í. cf1.valh:l.da: erão l.L h.o...
1;I1Ji da manhã. », J



r -Il'! '-)ü-

'~lo mYio dia m)utam03 á. cJ.valb, e pelo pa'3s(!)
nocú, que é lluasi intri1usitavel, e por outr03 muit~g

.esteil"(:)3 (~~le se aehiiCil na trave.,sia da e'itracla de D..
'801:;l,no á. villa uo Pilai' e o camillho cbama<l Port0
Turre, qae tambern commuuiea e tes dr'll ponto", se
rguimo'l a:'é o em que me acho e onde espero as arden\!
~e S, E, c, o Sr. Marquez.»

l( Duas legoas N. E. do arl'oio-Fuf/,clo. o n0 'lOS ati·
'Jauore em.contrariie uma força de 80 á 100 homens

. ,10 inimigo, qae pGNerâo,se em fuga mal 08 avistarã.o, @

"I ue fez Mm que eu aio os manda'lse IJe.lseguir e alen,
·di'lto pa.ra uãG de iar f@rça e arredar,me d0 cami
nho á eguir sem proveitG algum.~)

I( DG 1l0lltO em que e'lcreVG fiz houtem de'ltaear do
'7.0 corpo provisori0 de cava]ütria de ,guarda' nacio
:nacs, o major Dinarte Corrêa de Melle eom 100 praças
na direcç.ão de Ped9'o Gonçalves. V0ltQU clle desta
digrcssão á'll1 horas da nOIte, declnrauuo me que foi
~té o partido denominado D.esmochado, duas legoas
alem de Pedro Gonçalves, e voltou pelo caminho de
o/irellte llermosa, llue fic~ á O. do caminho pela qual
foi á a~nelJe ponto. Na estrada de Porto Torre se lhe
.apre entou um paraguayo armado e á eavallo. )1

« De S. 801ano em diante o inimigo tem postado sen
tinella.'l ou bombeiro;;, qne rapida.melJ.te se escapã,a
ao pl'e:lenti.rem a apro~imaçiio de \105Si,l.9 forças. )

~( A arca da grande curva que de crcvemos entre o
tJeltq, d05 dois rios Paraná e Paragluy é de. povon.dn.
fa~endú J:I1e Crel' tlue só scjão encontrados inimigos,
ila villa do Pilar em diante. )

q. Em diffel"eijtes grupo, e ponto'> cliver o encontra
~l).Q3 l)oi8 e ~ava!lo~ : o, melhore9 boi'! carneamo, e os
mal. 1 tiio magro; como 03 ca.v~lIo', lJ)al.}~ei que fo 'em
,abandonados. )

If. ~. o (Iue tenho para levar ao ~()l1hcClimen o de S,
Ex:c. o 01'. ~(arhuez, por intel'medio de y. s.a & ,t »
" O P,lLagllayo m~ 110iou:1.llo ne,ta pn,rte, bem COIrIO ~

f:o)Ji:l. deli!}, 'forão i.~l1f\;(r a,tarnelltc relllettido, por S.



E~é. ao generall\:Iitre-; e tendo este g~nerat, em ~S"

posta, decla·rado que seria con ,eniente' que aqueHa-s:
forças se <:tCTrlO'rassem por algum tempo nas po!)içõe~

t}m que se ac!lavão: exped'io imrrrcuiatamente::l, Exc.,
ordem ao: brig.a·deir0' Menu·a B-a:raeto, neste sentidm

A' noite l'eeebeo S, Exc. partici pação offi'cial. do vis
conde de Porto,Alegre, relatanuo'o ataque d'o comboí~

e q·ual, em resu,mo" p3lSsou,se dO'modo seguiB.te:
O comboi sahio de Tuyuty ás 7 horas d'a manhã"

seg'undo o cO'ótu·me, eseü1Lad{)· po.-r um' esq,uadrão de-
~avalla,ria.. '

A' li m qllU rto ue regoa de ponto d'e paTti<1'a, foi:
acommettido por uma forca de infantaria inimiga de'
~jUU lÍ. 4UO !lomeu', q·ue se 1ravlâ0 cmboscnd'o em um
palmar, a: qual- deixou passa'r o· esquadrão' q:ue ia na~

vanguarda e acommetteo' o centro d'o comboi, con e""
guindo·por meio desta sorpresa e'Stabel'ecer'a àonfusào,
e ue:iord-ell'l,elltre cr~ con.ductol'es d'e veh.iculos e car~
gueil:os, os q1Htes tl'a ta;l'âo de escapa.r-se procurando l

fugir em €li v:ersas' direcções,
O general. visconde de Plnto-Areg:rej tend'o Dot.icia:.

d~ste f'lctO, mandou 3ivanç,a:r tres corpos ue cava~lari~

e uma' brigad'a' d-e in.fautariw, fasencIo seguir, esta com·
mais do'is C(}\'Jlos daquella aTm'a, afim de corta'r a re
tirada d-e·in:imigo, o' que consegnitil-se em parte, car~

regalldo· estes d'ois corpos sobre unra col'umna dOe mais,
de 400 homcn de ea..va;}Üwia; ini.miga', que' ficou com
pletamente de troçad,a, deilfando no campo,mais d'e
100 cadayeres a eahindu'em· nosso poder' 12. prisio
nei,'o ) s~ndo um ofticia1.
, A. 1:2: can:euli8 <tue havião, sidu a:rrebatn:das forá()
:cctoma{ias.

Oe no :la pa-rte tivemos fora d'e combate:' mortos,. ()l

capitão do t;t,O corpo de caval1aria An.ton.io Pal-a.r Ta
vares,.e mais um sal'gcnto'e dois cabos j-feridos, um:
olticiaJi doi sargento!:!, tl'es cabos e quatorse solda.......
do lo ex.tra.viados) um cabo e um soldado. ' ~
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SEXtA-FEIRA t~.

N-o OCCQl'l'eo novidade alguma durante a noite.
Pela manhã. foi S. Exc. o, 'I'. gcneral em chefe ao

acampamcnto do exeruito de vangu~rda. Ahi est~,e

por algum tempo colO o gcuE'rullJarHo d? Herval; ln:
rio depois tel' conJ o gencr:ll 1fitre, segUl.,? com este ate
~o pa 90 ela Canôa , d nde ob$crval'ao por algum
lempo aS po~içôe'l inimi,..;a4, retirando-se S. Exc. ao
seu quartel general ás 11 Il. horas.

Püulicou se a ordem do di~ n. O 115.

SABBADO :1.3.

~ão occorreo novidade alguma durante a noite.
Pela nULhã dirigio-se S. Exc. o Sr. general em

chefe para o acampamento da vanguarda, onde esteve
1101' algum tempo com o general barão do Herval, re
gressanllo ao seu lJuartel ger.eral ás 10 1/3 horas.

.De alguns tiros de canhão que fez o inimigo,'
durante o dia, so!.>re o referido acampamento, resul
tou apenas ser ferido levemente por estilhaço de gra
nada, um soldado do 38. 0 corpo de voluutarios, con
forme cQmmunicon o general Larão do Herval.

O general visconde de Porto-Alegre l'emetteo a par
te relatiya ao reconhecimento, que por ordem de S.
Exc. o I 'r. o-cneral em chefe, havia mandado faser no
dia 8 do cOITente, para os lados de Hab)'.

Desta parte con~ta, que na madrugada do referido
dia 8 sah'o de 'ruyut~' com dilecção ao povoado de
recho GouçalveR, uma força commandada pelo major
Fl'anci. eo Hodl'igue Lima, composta de 60 pra
çasde noR!>a cavallaria, vinte parugllayos da res-

3 J



filect'iva 'legião e tres officiaes. Ao api'oxíll1!tI'-se dG)
J'eferido povoallo avist<Hl esta força um piquete inimi
go ue 12 á H praças, l!/ue p0serão-se em retirada P01'

!entre o matto á que se ap@iavão, dei.~allclo BO campo
um cavallo ensilhad0, tres .c1avinas e uma lança, que
forão tornacl0S pelos n@ssos. Nã(i) sendo po~sivel per
seguir estes fugitivos, 'por causa das diffililuldades que
,apresentava o teneno, des.conhecido d:>s D(i)SSOS, seguill
.a mesma força para o citado povoado, que encontrol.
,abandonado completamente, existindo apeI.las em aI"
,gllmas casas varios artigos de armamento em mão es
tado e munições de guerra, que foriio mandadas i)lu
tilisar pelo major commandante.

Dahi marchou est:;t força para as in ve madas do
~taty, aonde pernoitou. Na madrugada do dia seguin7
te explorou {i)$ campos circumvisinbos, (~ue, hem como
{J (ht invernada, achavão se a}landonados, encontran
do-se apenas no 'lagar do acampamento da força que
gnartl<tva el>ta invernada, 6 lanças, que farão tambe~

~uebradase inllti-lisadas. Na volta para 'ruyuty pas
sou est::t força pelo campo onde haviáo sido retóma
,das as 6 carretas do fornecimento, aprisiol}acla- h~

dias peJo ini~igo, e farão ainda enco.ntradQs os ClU

;regamentos que aLi ficarão com excepção do fumo,
Pnblic.ou-s.e a. ordeJ,l1 do dia D. O 116, content1o e~

~racto da de n. O 556, de fi de Julho u1tin~o, d~ sef,r~

M,ria de estado negocias da guerr~,

QtJARTA-fEHq. \4-.

Pela manhã. comrounkou o general bariio do Eer
'fal, por meio de nm telegramma, que, do bombardca.
., Dto feito pelo inimigo durante a noite haúa apelf~~



r~nltado a 1l'orte dc um soldado do 38·.° corpo d~
'oluntéLrios e de um aavaU'o do seu piq·uete:

A's 11 horas foi S. Rxc. o S:r. general' em cnefe ao·
paR~o I poli)' a'R~istir a cnegada do comboi d'e TU)'l1 ty,
no qual deverill: vil' a quantia de q'l1atrocentos con
to" de rais pu ra Oi! c{lfre d':t pagad'oria e O'bal~o' aeros
tatico, q,ue· se havia manJado trazer. Começa'nd'o' á,
chegar este comboi sem t€r havido, novid'ade no seu.
trajecto; retirou-se S. Exc. ao seu tI,ua.rtellgeneral" oude:
abegou ás' 12 11''2 horas. . . '

Ponco drpois recebeo S. F.xc. uma nota do geuerali
Mitre, concebida neste~ termos: «.1IIm e Ex.m ~r.
'renho a' lionm de communiCl1r á. V. Ex.c·., que nesta
eluta (14-) recebi' uma commul1:cação do governo argen
tino, na qual se·me avisa' que (le accôrdo aom a missão·

. " 1 -esprclal de S. 1\1. o.ImpcraJ'or do Bra7.il-, reso ver~o.os

gOI'crlloH alHados permittir o l'ivre passo, sem preJlllso'
das opcrações de guerra á can.honeir31 ingleza Doa
fJol·(Jll~.levalldb· á son l>or'd'o o secretario da legação de
S. M. Britull,ica, encarregado de uma eommissão, jun
tlQ ao governo do ParaO'auv e cnio' aSsUm1Jto conheco'
'" '" J', bv. Exa. j:í.- Como j<Í. estamos .de accordo so re este'
particular, e V. Exc: d'evcrá. ter recebido instrucções
á respei to, considero pOI' miuha na·rte,. qpe não lia im
(loJlvrniente ·cm, permit.tir·se desde já o livre passo in
(lica'Clo, uma" z (lue V. Ex.c. assim' o jnlgue c o Sr.
alminmte d'a esquad'ra' concorde tambem que não ba
motivo· para· retarda lo.» «. Se V. E'x.c: combinar com'
o que·venlio de propôr, espero que se servirá. dar as
suas orden ,1108 termo que indico,. para' que se per
mitta· o livre passo, precedendo all formalidades que
nas lil11ias de guerra s;'io de regra' em taes' casos. »,
«I Devo a'visa:r á V. Exc', que o' Sr. GOllld; secretario.
da. leg'Bçiio· d\3 S. ~f. B. e· portador das communi
aações do· meu govel'OO se· acha neste acampamento.
esperando,a resolução sobre este· objecto ~

. Ue pondendo á esta nota·, declarou S. Exc. que, não.
5\) concordll:va com o scu aqsnmpto, mai;; tambem olfe-.
llc.cia. se nara.. fa7.er trr l1<:;n0rtar com scgurnnçJl..o're..7



r~tido secretario até o acampamento dtl Ttlynty, cm
cujas linha" podcr-se· hia effectuar a tranqmi,;sã.o da
~ornmunicaçües ao governo do ParaO'uay para o fim
indicado. o I

. A's 4.horas ela tal'de compareceo no quartel gene
l'a1 o gcneral Mitre, acom pan hado do,; refer ido'! 'le
cretario e commandante da Mnhoneira Do~tol'e!l

que ahi pernoitarãQ; retimudo-se at[ilelle gencral
),10 fim de meia hora de conferencia com S. Exc.

O general barão do Herval, por meio de outro tele
gramma, participou haver sido feriuo um soldado por
esti~4aço de bomba ~niIT).iga,

QUINTA-FEIRA i Q.

A's 6 1/"2 horas da manhii Q ribombo de tiro,; de al:~

tilharia grossa para os bdo, de Curupaity atrahil1
a attençáo do e~e rei to. :m ra a hora em quc a esq na 
dra, segundo as ordens que havia receuidq, dcvia.
forçar a passagem do rio em frentc ás bateria'1 da
quelle furte.

A's 7 horas tle_pediriio-'!e ele S. Exc. o SI'. geucrnl
em chefe, e seguil'iio para l'u,'uty, devidamente acom·
panhados, O sccrctario da legaçiio ue 8. M. B. e o
commandante ela c·:),nhoneim ing10za DQc{orBll

S. Exc, acomrnnhado do seu e::>tauo maiór\ dirigio
se para o ali" l'\'a~orio collocado soure o tecto da igreja
do pequcn fH)\'oatlo, ql'a . ervinCln de ho->pitalum,>i
1 iro. Alt· demorou-se al~ ;L'1 \-) homs, PQueo maio Oll

mcno ,ob 'crvanüo as direcçõe'l do_ tirQs e o fumo da'!
cltaminé, 11,)' yapOreR, tjll.e deviril.lo tranRpOI' o pa'l:>Q

e Curllp:lir.v. U;wendo ce. sado n_ tiro, (le e<lulúio,
retil'ol.·..,e:-i ~xc., deixanll0 alti uoi, ofliciacil 'nc:u:..
.·9p,}QC.l (l~ ~,-q.tltllln.r [1,6 q~3ervaçÕC3 c d:uel4 ~~



parte immediata. da menor novidade que nnt:t'ncm
~cerca dos movimeRtos dos nossos encouraçad05.

Havia sejá mandado vir, li. toda a pres-;a, o balão
aero· tatico, que tinha f).cado no pa;,;so Ipohy; e che
gando elle ás 10 horas ao referido povoado, fel.-,:e
nma ascenção, subindo como ob. crvador o capitiio
Amaral, e como ~ratico dos logares, o tenente parar
6,IaYO Ccspedes.

Descobrirão-se tod:;ts as posições do ipimigo, Hu~
. m .itá, CUl'llpaity, o rio Paraguay, Curu7,ú, e bem a 

sim o nOi'HO acampamel}to de TlIyuty e o rio Paraná!
Descobrirão-se perfeitamcnte as tr~ucheiras inimigas
do lado de tena, e verificou-se a continuidade deHas,
desde Tuyuty até Hlllnaita, interrompiàa apenas em
alguns peq uenos espaços, pel01'1 banhado; e esteiros:
N:io foi vista, porem, a eflquadra, naturalmente pelo
facto de projectarem-se os navios flobre a margen
<10 rio Paraguay, pouco visiveis e eItcobert~" pelo rnat~

t.o qlJc aS borda.
A' 1 hora da tarde, pouco mais on mcno'>, poz·se o

.exercito em alanna e formarão todos os COl'POi e ba
talhões, em virtnde do sigual ele chamada ligcira e
sentido, partieb do qnarte~ general do commalHIQ
.em chcfe,

Dca causa li. i'>to um aviso qne rcccbeo S. Ex.c. elo
lll"ig:tdciro JO'é Joaquin'). de Andrade Neve;:;, que p.om <~

2.a divisão de cavallaria, do seLI cOTnIuanrln, achava
se acampado junto ao passo Ipohy, partietipanc!o qne
uma grande coll1luna inimiga!'le dirigia pel::). rctal?;ua.r
da do nosso acampamcn~o. Verificado porem o facto,
J·ccou.Q.eceo-se que o qne o tinha motivado era ter ido
11m esqup-dl'ão argentinQ uater al ...;uns piqüete~ inimi
go'! tlLH~ apparecii.lo peln estrada do pa!'lSo da'> Canôn...;,
sem (lHe o noss/) exercito tivesse tido conhecimento pre
vio de um tal movimentQ, qnc, ouservado de longe
pelas forças que cscoltaviio o comuoi vindo de TIlYUIY,
fora tran'>mittida eqta noticia. depois com algnma exq.:
geraçiio ao ref~~:ido prigade~ro,



o official portador desta noticia ao quartel geu'erall
e qne fora, tamuem o primeiro que a transmittio, foi
manelauo recolher preso á guardar da, frente, por or
dem de S. Exc.

Participando ao gene·ral MUre· esta, occorrencia,.
II' f.ll)'lervou.lhe ao mesmo tempo~. Ex..c·. que não ti.

Ilha sido sabedor daquelle movimen.to, qpe- o·mesmo.
g{'neral havia ma ndado executar.

Os corIJO'! e batalhões derão. pa,rte· de não ha-ver fal
iado praça alguma ao alarma e fonmaturar.
II A's 2 110ra doa tarde começou á :l.tira'l.· uma das ba':'
t-crias de Ii uma.itá, notando-.se que os seos tiros eráo
aOlTespondidos por outros partidos do ponto intel'
lj'lcclio cl0. espaço. entre esta fortaleza e a de Ouru"·
paity.

Fe7.-se uma outra a"eenção aerostatica, obtendo-se
llorem os mesmos rcsultados da primeira..

Ao anoitecer reoebeo S. Ex.c. nm offieio do cnefe·
c1n estauo-maiór da esquadra communicandb, que uma•.
c1ivi. <lo c-ompostn· de dez eucollraçados havia trans"
poRto o pu 80 do. Curupait-y., das 7 para as 8 horas.
ela manhij" e que os navio'! de madeira, occupando aSI
nnteriores posiçÜ"es dllquell'es, tinl1ão bombardeado·es-
t~ fortalesa pnr· espaço de algumas horas seguidas..
A. Ex.c. remetteo immediatamente copia· desta· parte:
no general Mitre,

II general: \riseond~ db Porto-Alegre· communicoul
que ás 5 horas dll. tarde havia mandad-o um parla-
mentario ás linhas inimigas eom·o fim· de transmittir'
no governo do Paraguay a noticia. da. cliegada.do se-o
cretnrio da legação de S. 1\1: B.

Sobre o mo vimento; ignorado do·exereito; e que deol
oau. a·ao alarma citado, remetteo o· general. Mitre á..
~. Ex. o •'r. general em.chefe, a/seguinte parte; diri
/!;ida ao general Gelly y Obeso e firmada· por Emílio.
Vidal: «.'renho-a honra de participar a. V. Exc; que·
110je, para Rahir ao corte·de pa'!to j ordenei que o· regi.
lU uto . Martin seguisse para o pas'o das Oárretas,_
c.. 3.° de linha para o pa so das Canõas, afim. dt;;



.que ;.Lqudle podesse .cortal' as gUaI"das para,Q;lln)'a do
'l'incào uos 'laranjaes. » « A operação se elfectuon as
12 1/1., e não podendo passar o S. Uar,tin o scgnntlo
,e~teiro, o inimigo foi alcançado pelo 1.0 esqnadrtLO
de lanceir08 do 3.°» ( O inimigo deixou no campo
.do combate um official e vinte praças mortas e dois
prisioneiros. ,» « Dc nossa parte tivemos um soldar,la
;IJlorto e li$. sargento e outro soldado feridos.

,SEXTA'FEIRA 16,

'Não OCC01'l'eo novidade alguma durante a noite.
A's G 1,f:2 haras da manhâ sahio 8.1 E~c. o SI'. gene

:ral em chefe á percorrer o acampamento, Foi ~~ van
~uarda, onde esteve com o general barão do Herval e
f}lcrcorreo as avançadas; regresl:lanclQ ao seu qnartel
igeneral ás 10 horas.

Ao meio ura, pouco mais ou menos, teve S. Exc.
;Doticia que uma força de cavallaria inimiga llue pa
~ecia mascarar a sahida de algum material de Ru
~aitá, achava·se em frente ao no'3SO pil'luete avauça
do da di.feita; suppondo-se tamhem haver de protec

lÇão á esta cavallaria alguma infantaria occulta ne)
mncegal.

Fez immediatamente S. Exc. seguir para aquelle
ponto am s~n ajudante de campo á verificar esta no
ticia, e determiBou que se fizesse tambem uma a cen
.ção aeros!atica. proximo ao me.'m.O Iogar, para o mes
mo fim. Tanto o ajudante de campo como o official que
snbio no balão aerostatieo veri,ticariio apena a exis~

tencia de uma força de cavallaria inimiga, em nnmero
de 500 a 600 homen l que parecia achar-se alli de
plHerva.ção e dando pi!. to á cavalhada.

! I}.0JSa. força, tambem de cavallaria) que confron...
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tava com aquella, compunha se apenas de áuzenta'l e
tantas praça!'>, do 4-.0 corpo de caçadores á cavallo f
mal montauas, muito proximas da i'nimigo e tendo na.
sua retHgnarda um grande banh:l.do. S. Exc. o SI'.
general em chefer tendo estas infoTmações, determinou
ao general Argolo, commandante do 1.0 corpo de
exercito, que â Mite fizesse retirar esta força ua
qllell~ posição, cuja occupaçiio devel'ia d'doje em di·
ante ser feita por um piquete de observação, visto IHl

convir expor por tal forma e sem maior necessidade,
uma força inferior á do inimigo e em riseo de ser á ca
da momento cortadi1. por este a sua retirada.

Durante o dia trocarão-se repetidos tiros de canhã<1
entre uma das batel'ias de Humaitá e os encouraçadolf
da esquadra.

S. Exc. recebeo a seguinte communiC'ação, Jo vice~

almirante eommandante da e:;qnadra, datada da ves~

pera ao meio dia:
« Hoje pelas ti lN horas da manhã segui rio acima

com o dez encouraçados da esqlladra do meu
commando. A's 8 horas e 45 minutos tinha transpos
to o perigosissimo passo de Cllfllpaity e achava-me
fundeado á. vista da ponta de Hllmaitá. Daqui á
duas hora ou trea, subirei um pouco mais e rompe
rei o bombardeamento sobre as fortificações existen
tes neste ponto. Todas as embarcaçôes soffrerão ava
rias de maior e menor importancia; sendo mais gra
ves as do l'amandaré, e Colombo, onde houveráo dois
mortos e dez feridos. Temos ainda á lamentar o gra
ve ferimento do bravo e digno eapitão de fragata.
Elisiario Jo ê Barbosa, que vae soffrer a amputação
de um braço. O commandante do Bahia está leve
mente contuso. O inimigo fez· no um fogb teHive1.
Foi preciso durante o combate mandaI' rebocar o Ta
mandare, 'iue ficou com a machill3. inutilisada. Não
po· o ser mais estenso na presente occa ião. O facto
praticado pela esquadra I)U o men commando é um
dos mais brilhantes de tod a presente campanha ~
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llfl,im traga elle, como desejo, profícnos )'e uHados
para a concl:.t~áo da guerra. Fúlicito á V. Exc. por
c~tc lliade glria p:tI'aa, ar1111.' impel'Íaes.-P. S.
ks duas hon1.' <11. t:1.r<1c rompeo-se o fogo contra H 11-,

maitá , e já. n03 responde a bateria de Londres. »

SAnB.\DO 17.

Áfl Partes das revi tas não dedio novidade a19l1ma:
A's 7 horae; e 45 minuto> da manhã '. Exc. o SI'.

general em chefe sahio á percorrer as avançadas do
1.0 corpo de exercito, rçgress~nclo ao seu quartel ge
neral :is 10 horas.

Durante o dia e a noite continuarão :í ttocar-se ti
ros de cftnh,IO entre 0-1 el1conraçados da esqnadra e
a fortaleza de HlImaitá, ignorando-se no aeamp~

mento os l'esu1t::ul03 deste combate con3ecuti,'o.
Não occorreo ll,lais novidade.

DOMINGO 18.
---r '

I

Durante a noite continuou o bombardeamento en~
tre a esquadra e lIumaitá.

A's 9 hora, da. manhã foi S. Exc. o SI'. general em
chefe visitar as enfermaria , recolhendo-se ao seu.
ljuartel general ás 10 horas.

Continuou durante o dia o bombardeamento entl'(}
a e quadra e os fortes de CUl'npaity e !Inmaitá.

O deputado do ajudante general junto ao 2.° corpo
~



-26-

.de exel'clto, acampalo en;1 TJy.lty, C:lUD11ilico:111:1YCr
:nlli fal)ecido de cholera-morb~ril, o indil'iduo Jo ~

J u'tino Cou'ltantino, que se ach:1.Va r@,pou leudo Ú.
'eou-elho de guerra, pelo crime de 1.Ja\'er tentado se
,(luzir lG praça do me ,mo exercito para o do iuim igo ;
tendo o mesm:> indivirlllQ bail): ld@ á enf0rnnria ccu.,
traI no dia 12 e faUccitlo á. Ui do correute.
· Ó vis.eoQ.Qe de POl,to-Alegre comnElllicou, que o p'1l'
~amel1tario, mauchdo ao c'unpo ilJ.imió0 anuuuci:1.r a,r

governo do Paraguay o objecto da mis liio do ilCC1'ct;~

rio da Jegação dc ::;. i\l. 13., tinha voltado com a re. r

po·,ta á est.e de llue o presidrnte (la repllblica n;IO
~on~e~tia ~a subida da C<l.l)hol.leira Doplorielt, por cau
~a Jas ope.lações activas Ja guerra em li ue se ach:1.
va empenhado, c lJl1C portanto deviria o meSlQO "e
~retario tralJ.sferir·se para Gllru7,ú, o1)lle lhe. iria ba,,;
tCar um official paraguayo, p~ra o tra~sportar á prc,
sença do referil!O preside1).te. .

Publicou-se a ordem do dia ~.o 117, eontenJo vaI'
l'ia~ di-po'ições e occorrencia" Cl~tre ella'l ?- tran •
fercncia tia. La C (:;.\1' Jivisõcs de cavallaria para o .L.~

porpo de exercito e d~ 2. lL e 5.a POi'9- o ~.o dito,

Chovco durantc a noite.
S. Exc'o ::;l'. gcuer<1.1 em c1;lcfe l}ã.o S~dlio á 13cl'eG~'

rer o acampamento.
. Durante o dia pouco~ tiros se ou virilq eptre a. e .
fluadra e IJllmait<Í,.
· A' noite all~1I1!ciou o gel}.erallp,riio do IIerval, ![n~

!IJ il}imigo tinha elevado o·, parapcitos da'! fortifilja,
~õe3 frolltcll·<t:; ao :lC~1.mpal1J.3nto ua \rang.Ial·d L, e b0.1 1J

. üm que tillhão feito dois tiro de (j,' para o illC3.ruo
~.c:lmpalllcllto. . ,
· • ~ itç oecorreq Jl?ai. uovídaJe alga l~'\'
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TERÇA-FEIRA, 20'.

N.io (ICCO\'i'CO novidade durante tll10ite,
A"s Li l/,!. h:H:ts' da manhã fo·i S. Exc, O SI'. gene':

l'f,r cm chefe ao 3'ca.mpamento da. v:wgnarda, onde'
esteve com o general, bar~o do Berval, e depois de
ter percoHi,do este acampamento, ob,ervando as for
tificações il1.imiga ,rfitil'on se ao seu lluartel general ás·
_ l/.! horas u'a ta:rd-e.

C>lIral1te o dia. atirarão' as f&I'taJ:ezas d'e Humaitá.
e €Jurupaity contra :i. esq·ua clóJ'a:e viee-vcrsa, ouvindo

c porem pouco o ribolI' UO dos t1ms em- conseq uenciao
GO vento contrario, que reinou constantemente.

A"s D horas da tarde o inimigo bombardeou o acam~

pamento da ya ngual~da, n<lo nos resull:wdo porem. cUs:
to o menoll mal.

(}UARToA.-FEIRA: 2'1' •.

IDuT:ll1te a noite ntlooccorrco novid'ade nlgnmu::
A I l!), hora. depois do· meio dia scgu io S. Exc: o.

,1' general. em' chefe pa.ra o acampamento da van.'
guarda, onde cste\'c com o g.eneral barão· do IIerval,
regre. 'ando a0' seu l.l.ua.rtd generat ás 3. horas da
tarue.

O me. mo general barão do Herval' communieon, ao
anoilclier, por meio de um teh:,gi'a.mma, que tinha-se'
911Vidv ruiefo ele carreta's dentro de recinto· fortificado.
(~O inimigo, parecendo que e te removia a sua. artilha·
fia de TUJ'uty para a·s bateria., fI:OnteirUoS a.o acafilo
};arnCUlO da nossa vangu~Hd..'1,..

QUINTA-fEIl\A 2~:

Á'il., 7. lioras da manhã foi S. Ex.c. o Sr. general e~



cllcre percorrcr as linhas <l.vancaclás eh elirca,\ do
aeampamcnto do l.0 corpo de cxercito, rcgreBal{do
~o sea tI uartel gene,lal ás 10 horas.

Remetteo se ao 1.0 corpo de excrcito o prncc~<:o VCI'
1M1 dOléJ João José da Cunha-, soldado do lO.O ba
talhão de infantaria, julgado em ultIma instanci1\

( pcla junta de jllitiça militar, como inclnso cm ])Jn;j.
) Capital, pelo crimc ue havcr ferido ao alfcres ajudan

te do me mo b:J.t~\llHio I:t\w;,;tino l\Ln imo Duartc G,L-
~eleira, na vi\la' de Urug..IayanlL; atim dc ,'er inti
mada e cxecutada esta sentença no pra<;o de ~.J. bo
l'as, visto não ter ~ido attendido o reCllr:'O de Grll>-

{

ça, (lue o mesmo ré) dirigio á S 1\1. o Imperado!',
conforme foi communicado pelo ministerio da guerl'<~

na pre~idc.nte dJ. pl'ovincia. do Rio Gr~ndc do Sul.
Náo se achando e;te soldaJo nesta pro\'incia, onde

foi ju\gado, conforme participOL'i a re:l pecti va pre::i~

dcncia,por tcr seg'l1ido em Agosto doanno proximo pas
sado ti. reunir-se aQ seu batalq:io, pa bypothese de el'
c1usertol' indllltado, com nunicon a meHn:\ pre"idcu
cia e te fa~to ti. D. Exc. o Sr' gcneral em c!lCfc, re
mctte!ldo Ocitado processo e aviso elo ministerio da
guerra,

'rcndo o commanda~te llo l.0 c0rpo dc cxercito iQ
formado achar se no citaüo batalh,io o re!'crillo ~ol

dado, mandou S. l~.'{c. IpC lue f03:e intimad~\ allilClla,
Rcntcnça e exccutada no dia egllinte em vi ta. ela lei;
devendo a,;,i,tir á e'lte actQ um co~tillgente de c;~rl;l

C rpo e batall1ii.o, tituLO do 1.0 como do 3. u c q)(J de
exercito, composto de 10 praça e um otitljial.

, ÇJ~egar:.ío de Tu '(lIY qnatro canhõe, de caJibre L2,
nfil1 de erem a; ,e3taJoi n~\3 bateri;}, qilC tie e.. ta~
~on"tl'nindo na frente do acampamento d t van~llanla,

O I.G.o batalhüo de infantaria foi manrlado pOI' S.
~xc, para. o () haco, p:Lra onJu seg.l io e~t'ecti '-anr.'n te l
p.fim de alli coadjl!Var a, oper~çõe eln. c'quadra.

O general ba.rào do H~rv<t1, por IllJio lI..: um tele
Sc~mnHt, CQlUilllUlicOll ~~ noite l qao ter (J 'u~ 'ddo :1 q}e·
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nOI" novitlade durante o dia, uavcndo se apena:;; ob Cl'·

vall0, qneo inimigo continuava com os scns traualllO:i
p.e triucheiras e remoçáo dI}. artilharia de TlI)'lIfy.

SEXTA-FEIRA 23,

Não oocorreo novidade durante:\. noite.
A'. í) horas da manhã, proximo ao acampamentoc1o

eomm"reio do 1.0 corpo de excrcito, teve logar a exe
cnciio c1ü soldado do 10.° bata Ihiio de infantaria, Joiio
Jo·(} ela Cnuha, de que trata o dial"io anteceuel1te.

A's ~) foi S. Exc. Q Sr. general em chefe ao acam
pamcnto da vanguarda, donde regrcssOll às 11 horas,

1'llulicuu-se a ordem do dia 11.° 118, contendo ades
f3ripçiip do comuate ue 11 uo cor.l'Cl1te em 'l'lI>,lIt~',

6ABBADO 24.

A tcmperatura começou á baixar durante a noite
em con-.;equencia da chuva que sohreveio, e o dia cou~
f:lcrVOll e muito frio, soprando Gon,tantemCllte vento
do Sul.

::;. Kx.c. o SI'. general em chefe náo sahio ú percor
rer o acam pamento.

Na linhas avançadns do e~ercito da vanguarda
apl:eselltou·se como pass:1uo um official paragll.ayo
que foi mandado a!11'e3entar á ~. I!:xç, pt;]o general
bariio uo Herval. 03 depoimento UC.:itc tr[ul"fuga
algLllll taj'lto co~tradictQrio') ew lfada auiaijt<l1'ãQ <~~



i'uform-açües j,i obtidas dó acampamento Ílli'mi'go e
scu.' recu rso .

A' noite o i!;eneral' barão do Herval expedio :í S. Exc-.
fll-ieguiute telegramma: 13m do. pa:ragun}os pas. a<1o~

1
para .o" argentino~ d'is~e á nm do'> va·q.uianos que e;:t,i"
BO meu q.uartel general,qu@ L@pes teclas as noi tes II: a11:-,

da va ao oo-,se ncampnmell.to e. piõe!'l, qne trasem far
dnmento igllnl ao no;.; o·, e (lne um delles é um negro OQ

pardo, que tem, um..'1. Gia-atriz em uma das sobrancel'lJa.,,'
e fÍ-sa rgcll.to.

Publicou-se a ordem do dia 0.° 1L9, eootcn.dg,\éIJ.
:das ilis]!osiç.ões e occorreuci.a.s.

tlOMHiGO 25:

iio OCC01'1'eo nO"idade alguma dllr:tnte a noite.
Pelia man.hã S. Ex.c. o·Sr. gelJera-I: em chefe, depois:

de ouvir m.is,a, foi perCGITer e aC:J.mpamel1to· da 'Tan
guanl'a, rllgressande ue seu q,uartelJ general- ás 10'
lf;'J horas,

Foi remettido á. S. Kl:e: pel'o general: barão-do ReI'
Tal um paraguuJ'o, que se passou para o nosso-lado'
ua occasi:"io d-e renderem-se as l:ilJlias avançadas. Este~

transfuga ded'aróu, que o inimigo achava-se muito,
acoba rdado porque ci rcun-scriptas as suas forças to-
da. no· grand'e quadril·atero fertifisad'O, ande- já núo
1I.:\\'i3o p~sto em- qlla n.tid'a.de sulliciente para a cavalha
da c'tava esta aC'abando-se aos poucos pela grande'
lllortandade occasiollada pera. falta. de atimellta'ção,_
e quc, alem disto, as bombas arremessadas pelos nos
so· encoll raçad'os começa.vão á produzir estragos nas,
@bras vlva e1'e Humaiti.

As informaçõe , que obteve S. Exc. d'a esquad'ra;.
tGrão (a vora.veis e t.rasLda.s flor um dos seus a.judau.:



te. ue j}nmpo, manuadn expre. samente ter COili o li-ee·
'filmira.llte .foaquim Jo,;6 Ignacio'

lIfand-ail estepart\cipar á -i', Exc. que O, eucourll.
.çado> achaváe se e,ntre Curupa:ty e'Humait.:.í.. cm r.G>
sição muito vantajo>:a pois {ll~e ,llii:o reccuiiio tiro:o;
.direetos destas fort-aile;;a~, contra as (jnac. arremc:;
sav,ío o . ens, que já. tinbiio começado ü. fa7.er c,'tra
go:; visi I'cis na segunda. deUas.

Chegarão ao acampa·mento 300 avalio, e out a"!
tant:l~ mllla~, que farão couí'enicntemente.e:li tribuidO$
;pt;las .d ivisücs de ,eavalJ;lr i (1..'

b.E~U:'lDA FEIU 'tG.

'!São occorreo novidade durante a ·unite.
A's 10 1/2 horas da manhã dirigi.o :e S. E-,<'.. o S

gc~eral em chefe paTa o acampamenLo da \7a.ndlü\l'da,
:c tendo ahi examinado aS obras de fortitieaçii.o en
an.dume.uto, foi á barraca dG geuerall\Iitre, com quem.
,e~tere algum tempo. Seguio depoi parao pas!;o (ln;;
,C:wúa: :.í. examinar uma poute e urna nova picad\t
nucl'ta pe~tJs argentino!; que rectifica. ll1n ponco maio
.a linha de communicnç,lo com 'l'uyuty : dahl 6e~llio

,á ter eom o geueral barão do Herva1 ; rcgr,cssanc!o ao
scn quartel general :.í.!3 2 horas ela tardc.

Ponco antes havja sidó- ou:.ervada uma eolumnll. <'le
,ca\'alLlria ipimiga ,Íuuto ás !;aa!'i trincheira. e que
pa.le.eia .orçar p.or 600 á 800 hamen. E 'ta noticia,
chcg<;tda ao quartel gel)cral elo c.ommando cm chefe,
foi imm.ediatamel1te tran roettida ao general Argólq,
para que fica 'e de sol)l'cavi~o e manda.'> e prcvinir
ao pllJuete:. da direita parit que olHcl'I'a sem os .mo
vimento"! daquella força. Ke;;te intcrim, recebeo o
~).lcsJ!l0 gCp'eu\~ parti.cipação 4c que LI m d,os l'çferid,Q5

~ I ,I



piquetes, composto de 30 hOmen'l, fora acommettic1o
])Or forças silpcriores que conseguirão de sorpre!'la
matar duas praças e ferir á tres, retiranuo-se o
Te. tantc do piquete apressadamente. por ter na na
retaguarda nm grande e pro"llndo banhado, que
mio poderia ser facilmente' atravessado pela in
fautaria, que cm sna protecção se achava estacionada
do outro lado do mesmo banhado.

S. Exc. o Sr. general em chefe sciente desta occor·
rencia, deo ordem para. que seguisse a l.a divisãv
de cavaHa.ria, afim de repellir o inimigo daquclla po
SiÇlio. -

Chegando a divi"üo á este Ioga r, desenvolveo o ini
migo em linha de batalha dois batalhões de infanta
ria c SOO homens de cavaIlaria, contra os quaes ence·
ton o combate a mesma divisão, começnndo desde logo
o inimigo á recuar. Senclo poremjá noite, e n~lo con
vindo adiantarem se os nosso'3 por caminho> desco
nheciuos, na, proximidade__ das posições fortificadas
do in imigo, ordenou S. Exc. o SI'. general em chefe
ao brigadeiro Jo-é Lui7. nlenna Barreto, commandan
te ua, mesma di visão, que com ella se retirasse para O
re:>pectivo acampamen o.

Durante o dia bombardeou o iLimigo o nosso acam
pamento da vanguarda, sem que disso nos resultasse
prejlli'o algum.

A temperatura con'3ervon-se muito baixa e o sol en
coberto.

TERÇA-FEIRA 21.

Durante á. noite bombatdeon o inimigo o acampa.'
mento t1 o no 'o exercito de '7anguarda, sem no en~

tantoprovir'Ro di to lb.::uuo a1,;.lfi.
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. A's71/J Iloras da manhã. foi ".Exc. o Sr: gcnéral
em eh fe ao referido acampamento, donde regressoll
ás 11 hor?.",.

O genera I vi. con de l1e Porto Alegre COlDm unicon,.
qne um sargento paraguayo, que se ha"ia pas~ado para
o n0.330 lado no dia anteccdente, fuern a d'echl.l'açüo d~

que o inimigo tencionava nrprehcnder e apodel'ar-. e
do comuoi que dCl'eria ho,ie dalll partir (de Tuyuty)
Coom dc~tij].o á. est€: aeampamento, e que cm conselJuen·
cia d'i,,;to tinha tomado as precauções llccessaria , fa
zendo acompanhar de mais f0·rça dO' que de co tume o
me 'mo comboi, que chego'u á. sal\'amento, niio- ten~

Q)ccorrúl0 em .;;ell trajccto o tllenor incidente.

QU.\R:TA-FElIU 2&.

:Durante a noite nl10 00C01'1'eo novidade nlguma:.
Fda nh'lllhii o general barüo elo HcnTnl expedio era/.

vnllguarda um telegl"ll:mma, comnnmicando', que havilll
pn.'i;:;ado para o n·osso iado um paraguayo, que ia man.
d:llr np,re entar á. S. ~xe·. o Hlr. general. em chefe.

8cndo este tran.. fnga. interrogad'o por ::l. Exc. nad!li
adiantou !'oure as illforma.ções já obtidas acerca dos
I:ecurso du inimigo. €Jomo todos os outros passados
foi este tambem remettido ao generall\Iitre.

Durante o dia COll')ervou se o tempo invemo 0, cho~

vendo mais on menos de e-paço á. e ·paço.
a mappa geral da força do tres corpoN de exercit()

€m opcraç,ües, npre. entadu n.e. te dia, continha o e
gllintes nlga.ri'm9N; á. saber: 1.0. corpo de ex,ercito-:
1:80' officiae'l prom ptos, scndo-34 de artil.haria, 25,·
de cavamnia c 488 de infuntariaj-13:J empregados,
,'ehdo-3 de artilharia, 75 ele caval1aria. e 5,J. de in
fautariflj- G:! doentes) senclo-l de artilharia, 8 (].e,

l5i



~avallaria e 53 de infantnria;- ti,!);' 4 praça::; ele pret
prompta~, sendo-4tH de artilharia l:! On!) de caval
laria e 7,431 de inúll.taria;- 7g~ c11Iprcgn(ln<;, sendo
--15 de artilharia, 3GL de eavalbl.ria. e 416 de infan
taria;-3,4li3 doente., senna-157 de artilharia, um
.,de eavallaria e 3,090 de infantaria. Ao todo: 1 ),7,.\4.
promptos, 9:2+ ernpregnuos e 3,+17 doelJtes, tlue pref,L
zcm-15,lJ0 homen".

~.o Corpo de excrcito:-r,gd officiaes prompte~, en·
do-92 de artilharia, 136 ele cavall:l1'ia e 41iô de in
fantariaj-~H) emregado"l, senl10 -5 d~ art'lharia,33
,pe caval1aria e 58 de infantaria;-5':J. r1nente', ::;endo
1 de artilllq,ria, 7 de cavallaria e 4-ô de il'lfantariaj--::
!J,G37 praças de j1ret promrta~, sendn-l,4-11 dcarti
lharia, 1,599 de cava\\aria c (),:)97 de inf.:ntaria;
1,25- emprcgado", sendo",",,-H de arti\llaria G06 de ca
vallaria c GO~ de infantaria;-+.154 doentes, senelo-.:
597 de artilharia, G (3 de caval1aria c 2871 de infan
taria. Ao todo: 10,33J prompto~, l,35l cmrregado~

c +,208 doentes, que prcfazerll a somma total de 15/00.
R.o Corpo de exercito: - ()93 omcines ]lrompto<;, se11·

do -1,3 de ai tilharia,. 3~0 de eavallaria e 3f>0 de In
fantariaj-\:Jp empregado"', senllo-õü de cantllaria e
40 de inCantariaj-34- doentes, sendo-H de cavaHa·
riac 20 de il'fantaria'- 15~1 praça. <1e prct promp
ta, endo-2·H de a.rtilha.ri~, ~,7\:J7 de e,wallaria e.
5,t21 deinfllllLariaj- 76 empregada" ,cuc.1o-30-+cle
f.:avallaria. e 571 de infantari,l'-:J,7l5 dQcQte< selH~o

-12 de artilharia, 2í3 de cavallaria e :1,.1 DO de infan
buia., Ao todo: )jl852 prompto", D71 empregado, e
2 749 docnte prefazen~o a. omOla tota} de L2)~ 72 hQ
men..

Força avul;;a:-13ntalhão de engenheirQ~: officines
promptj}' 20 cmpregado' f> doente. O; - praça:; de
pret prompta'.J G, cll)pregadq.s G7, doente-; [3U. Aq
lodo alüciaes e praça 714.

Corpo de trutl porte:: - offieiae:-> prompto:, l"', em
rr'gaL!o:, +3; - prêlr;a de jJret prolllptas Ui mprrga·
~a.s 7.J5 dOCflIC:> 7, Ao lOUCl : ofikiafls e praças vf7"



Tot.al da fjrça avul'a-l 5()1 homens.
Corpos especiae. -125 oniciaes.
'l'iltal da força do, exerci tos bra7.ilei ro<; cm opera

çi1es:- 4-5,2 ~, sendo 30,58fá promptl}. para entrar
em acção, 4-,118 empregado, e lD,n77 doente..

E~tes doente achão-se cm tratamento no<; cgllintes
lJ.(),pitnes:-2~9:J7 na enfermaria central de Tll)'Ut.y,
senrlo 4--1 affieiae e 2,883 praça,c;'--G14 na enfermaria
(lo P;t'lSO da Patria, sendo 15 officiaes 'e 509 praça ;
D,9&') nas ho<>pitaes de COlTientes, sendo 54- officiae;; e
5,U:W praçac;;-o74- nos hospitnes do CerritG,·. ndo 15
(}ftlciaes e 659 praça~j-58 na enferI1I:tria da Chacari
ta, senrlo 2 ofliciaes e '56 pra~a j- 324 na amhulancia
.central de Tnyu-cuê, sen<lo:dO ofticiae. e 304 praças.
Ao Louo 150 officiaes e 10,4-37 praças de pr~t, doentes.

QUINTA-FEIRA 2!),

Dnrante a noitc hombardeoll o inimigo o acampa
nlrnto da no~sa vanguarda, re nltnnrlo dclle o fcri
menta grave por esLilhaço de Lomba, em um soltlado
do l.0 batalhão de infantaria.

D. Exc. o Dr. general em chefe expedio ord::m ao tll'.
vi--conlle de Porto .:\ll~gre para qne lhe.;e "'dir nam
o-Chaco um batalhão de infantaria" um piquete de:3.
homens.de cavallaria e 50 mulas mança . afim de iH
corporal' se est.t força a quej'i. alli e acha\'a co,ul.ill
~'al1do as operações da c'SlJuadra' devendo a nJllla:i
ser alli empregada' 110 serviço do" tran';porteR ter
re"tn: 1 entrc=>, duns grande.:; di\'i:;üc'do; u'tVio;cll
~ollraçaclo c de madeira; atluc:lia acima e e··ta ~llJ;~i:~C)
~l() Clll'upait.;,. . .



SIi:XT.A FEI,RA 30.

Dlll'nl1te fi noite bombal'lleon o inimigo o n03So llCn.m"
)'Iament0 dc vanguarda scm c1'isto, rcsultar-nos o mcnOI'
tlt1ll! 110.

i\llI:lnheeeo ::li ntmo~phe1'::lr de!".ca,1'rogada elos nevo
eiro tIo <.lias anterio ..es, prornettentIo tcmpo. secco e'

sC'guro.
A's ~horas menos l{i ela ITl-a.nhã salíio S. E'x;c. o SI'.

genoral cm chefc e percor1'oo 0S acampamentos da 2.''''
tli\·i~ão· de c-avalhria e mais corpos desta arma que se
lltlúi0 apead'os, por falta ele cavaLlos, tegressauclo ús:
lU l/i. A's 1:2 horaslllenos It'+tornouS.Exc.ásahil',.
iu(10 á vanguarc1a, a'(j)ude reg1'ess(j)u ás 3· horas dai
t.:ll'llü.

A's 5. hora,; c-omm-nnicoll. O' general' Uitl'e-, que', pela;
(1ireitn. do seu a·campame.noto se avistavão·forças de'
e<tvulh\;ria inimig.a. em- gran.cle numero.. B. Ex.c. o Sr.
gClleral em chc!e, mandando, ob'Jervn,r as posições~

(1cstas forç-as, expedia ordem aoo piquetes a,ançado:'"
})H.r:li q·ue HC CO'l1<;e'l'lT.'assem vig'ilau'tes cl'urall-te a noite ..

Nas Uuha l1Vallç-l.<.las <.la varu/?;ua.rd·a pars30u-se um\
pnr;tgIHI)~O pnxa o nosso-ladO'.

Ficou comlJinado, e marCttuo para o dia seguinte,.
um reconhecimento sob·re a esquerd'a do in.i migo, fci··
to pehvs c·a\Tallurias n,·rgelltinas e as d{) toO corpo de'
exercito, acampado. em 'l'll)'l.lt)".

Princi piou -se á construi r um l'educto circundando.
a'I casas do-ex· povoado de 1'llyu-cuê, as quaes actua1
men.te servem de enfermarias-do nosso ex.ercito.,

S'A:nn.\DO 3',(:.

e-cutiUU0l1 o i.nimigo á bombardear, c1l1l:un.te a n.oite~



o'nossó'acampamento 'de vanguarda., sem l'esulta'llo dI-'
:gllm.

Chové'O dur'ante'o lIia.
Fez-~e o I'econhecim"nto !fobre a e'l'qu'erda do inimi·

~go lia mod\) ,p'orque havia sido determinado na ve>;pe·
ra. A-caval1aria argentincL marchou do pa:s'lt> da Ga·

Inõas, e a brasileira do acampamento de !rUYlltY, e vie
rão encontrar- e na estrada que liga estes dois pontos

I de p'artida, O i'nirnigo,pres'C1ltinão estes l'novimentos,
refllgiou-se"ao eu quadrilatoro. _

O general banl'o d'O Rerval e:x:pedio da vallguarda o
'srgllinte-telegramma: ,

,.« O pilluete da-çlireil'a dá pai"te, 11U~ uma CO]llmna
:paraglla-ya vae marchando par dentro das trincheira
'para os lallos de S. Solan'O. Dei>'(o II sentinel1as em
'frente a:o U'O$S'O p;qllete, para retirar-se. O inimigo
'só respondeo 'com dois ti I'OS lÍ.-nossa artilharia de 1:2,))

'l>ublicOll' se a ordem do tlia n. o 120, contendo va.rid
'di 'posições e oecorrcncias.
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