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Estado sanitario

0 estado sanitario nesta cidade tem 
peiorado, pois que foram verificados pelo 
sr. dr. Gouvêa mais 6 casos de febre ama* 
relia, que existem presentemente, sendo 
quatro na cidade e dous no hospital de 
isolamento.

Hontem deram-se dois obitos por febre 
amarella, um na rua do Patrocinio n. 2 e 
outro no hospital.

Pedem-nos os drs. inspectores sanita
rios a publicação'do seguinte :

«O art. 81 do regulamento sanitario de
termina em seus §§ 14 e 15o seguinte:

§ 14. 0 medico que deixar de notificar 
os casos de molestias transmissíveis, oc 
corridos em sua clinica, incorrerá na mul
ta de 200$ e no dobro nas reincidencias.

§15. O medico, como qualquer parti
cular que se oppuzer ou embaraçar as me
didas de isolamento, remoção de doentes 
que não puderem ser tratados em domi 
cilio e ás desinfecçães determinadas pelas 
auctoridades sanitarias, será multado em 
200$ e no dobro nas reincidencias, além 
das penas do codigo criminal.» .

Além dos casos de febre amarella supra 
referidos, e dos quaes fomos informados 
pelo sr. dr. Gouvêa, consta-no> haver ca
sos de outras febres, sendo os enfermos 
tratados em seus domicilios.

A F r e d e r i c o  L a r r a n a o a

En sus ultimas tardes presurosas, 
listo á morir y con la tumba lista, 
el músico vibraba como artista, 
entre nubes de ideales mariposas...

Cada vez que las músicas nerviosas 
llegaban ai oído del artista,v, 
danzaban en tropel, ante su vista, 
suelta  ̂ guirnaldas de impalpables rosas...

Súbita idéa .iluminó su mente :
buscó un piano ; en las tecla§"*pusó un dedo, 
y sin moverlo... doblegó la frente.

Por la alfombra.después rodó perdido ; 
y la nota seguió clara e sin miedo.
Y vivió más que el músico... el sonido 1

Lima, 1896. JOSE’ S. CHOC ANO (peruano)

SOLEM iXIDADES R E L IG IO S A S
Segunda feira foram trasladadas para a 

matriz as imagens de S. Roque e S. Se
bastião, começando na tarde desse dia as 
preces para a extincção da epidemia.

Essas preces continuarão ás tardes.
. „  —Hoje, nas egrejas do Bom-Jesus, das
Os srs. drs. Speranzae Castro, que aqui iMercfis e dy Palrocini começar4 aso-

se acham desde o pr.nc.p.o da epidem.a, , lemnjdade chamada das Quarenta e oito
tem prestado valiosos serviços não esqui j, duratUe aj 0S dca á̂ o SS. Sa- 

nenhum chamado que lhe é í craraenl0 exposto à ad0ração dos fieis.
Nas tres tardes haverá homília e ben- 

çam do Santíssimo.
— Quarta-feira haverá missa de Cinzas 

em diversos templos, sendo a da matriz 
ás 8 horas.

vando-se a 
dirigido.

O sr. agente do correio determinou que 
de hoje em diante a entrega das corres 
pondencias seja feita na própria agencia, 
até que melhore o estado sanitario da ci
dade.

COIVSORCIO
No dia 0̂ realisou-se o consorcio do 

sr. João do Amaral Campos com a exma. 
sra. d. Placidia de Almeida Sampaio, di 
lecta filha do sr. Antonio Domingues de 
Sampaio.

Testemunharam os actos civil e religio
so os srs. Carlos Engler e Francisco Do- 
mingues de Sampaio.

Aos novos cônjuges nossos parabéns.

O nosso conterrâneo sr, Graciano Geri- 
bello, filho do sr. Fernando Geribello, foi 
approvado plenamente em todas as maté
rias do 2° anno medico na academia de 
medicina do Rio de Janeiro, e por esse 
facto o felicitamos.

A virtuosa esposado sr. José de Frei
tas recolheu em sua casa os dous últimos 
filhinhos do infeliz sr. Misorelli, que so 
brevivema seus paes e irmãos, primeiras 
victimas da epidemia.

FALLECIM EiXTOS
Falleceram nesta cidade :
Domingo, o sr. Antonio Tortori, de na

cionalidade italiana, cabelleireiro, esta-1 
belecido á rua do Commercio com a loja 
de barbeiro denominada Salão Modelo ‘ 
Ytuano, e o menino Paulo, filho do sr. G. ' 
Ravache, contra-mestre das officinas da 
estrada de ferro.

— No dia 22 a mãe do sr. Begossi Sa
turno, estabelecido com hotel e restau 
rant á rua de Santa Rita.

~  No dia 25 o mesmo sr. Gustavo Ra
vache passou pelo doloroso golpe de per
der, victimada pela febre-ictero-hemor- 
rhagica, uma filha de 20 annos de edade, 
a exma. sra. d. Helena Ravache.

— Hontem a exma. sra. d. Izabel Bue
no, virtuosa esposa do sr. Joaquim de Al
meida Bueno e lia e madrinha do exm. 
bispo de Corytiba, e a interessante ment- 
na Sibylla, filha do sr. Arthur Pacheco 
Jordão, digno agente executivo municipal.

Nossos pezames.

Foi lavrada provisão de casamento, pa 
ra Cabreuva, a favor de Luiz Antonio Al
ves de Oliveira e Belmira Alves de Castro.

Vurna^kermesse eífectuada em Javor 
dos pobres pelas damas da alta sociedade 
.parisiense, a condessa X., senhora de ra
ra belleza e altamente considerada, oíTe- 
rece aos cavalheiros raminhos de violetas 
ao preço de dez francos. O barão de V., 
homem de fortuna, espirituoso e galan
teador de salões, solicitado pela condessa 
a comprar um raminho, imagina intrigar 

„ a gentilissima senhora dizendo-lhe á vis- 
¡ la de outras damas e cavalheiros :

— Recuso. E ’ uma bagatella. Si fosse 
; cousa mais cara...
j — Pois que ? 1

— Um beijo, por exemplo, vende?
— Pois não 1 acudiu immediatamenle a 

\ condessa sem se perturbar com a propos- 
• ta que, ás testemunhas, pareceu por mo-
1 mentos uma grosseria.

— E quanto custa?
— Dez mil francos.

| O barão mordeu os labios e tira do bol- 
; so a carteira de couro da Russia e delia 
dez notas de mil francos. Dobrou-as gra
ciosamente e dando-as á condessa :

— Venha o beijo.
A condessa recebe as notas e offerece- 

lhe a face.
— Dê.
— Perdão, senhora, observa o espiri

tuoso barão ; quem compra não dá,recebe.
— E ’ justo, concorda a gentil condes- 

; sa Receba-o por intenção das pobresi- 
j nhas de Paris.
I E zás! prega-lho na bocheca uma bei- 
I joca bem estalada, e voltando-se em se
guida para os cavalheiros testemunhas da 
scena:

— Raminhos a dez francos e beijos a 
dez mil. E ’ em favor dos pobres 1 Quem 
compra ?

O sr. Henrique Mulleimeirster, digno 
inspector da Secção Ytuana, promptifi- 
cou-se a dar transporte gratis aos generos 
alimentícios que forem remetlidos aos 
pobres desta cidade.

E ’ uma acção louvável e que muito abo
na o distincto cidadão.

FOLHETIM

0  homem e os annos de sua vida
\

Quando o Creador sublime viu que a 
sua obra estava acabada, e bem acabada, 
chamou perante o seu Lhrono o homem, 
assim como as mais creaturas, para desi
gnar lhes seu modo de viver e o numero 
de annos que passariam sobre a terra.

Chamou primeiro o homem e disse lhe 
com voz meiga e benevolente :

— Tu, oh! homem, és o rei da crea 
ção ! Em consequencia só a ti concedo o 
pareceres commigo; erguendo afronte 
para o céu pensarás e. graças á este dom 
do pensamento e da palavra, que só éteu, 
todos t»s demais entes ser-te hão submis
sos, tanto os animaes silvestres como os 
domésticos, as aves de rapina como os 
passarinhos, os peixes dos mares como 
os vermes da terra; dominarás, pois, na 
creação as plantas, as flôres, as arvores, 
e suas fructas pertencer-te hão. O nume
ro de teus annos, em consequenciade teu 
reino, será trinta

E o homem retirou se triste e resmun
gando :

— Se eu sou o rei da creação, se gòzo

do encanto e da ventura de uma existen
cia de rei para que servirá tão curto espa 
ço de vida?

Assim resmungava o homem, invejando 
a sorte de alguns animaes aos quaes Deus 
concedia maior somma de annos.

Chegou a vez do burro, e Deus disse :
— Tu, oh ! burro, terás de soflrer toda 

a ca«ta de padecimentos e de mofinas : 
tuas costas dobrar-se hão debaixo do pe
so dos fardos; não terás descanço nem 
de dia nem de noite ; miserável será a 
comida com que terás de alimentar te, e 
o numero dos annos que passarás na ter 
ra será cincoenta.

A estas palavras o pobre animal cahiu 
de joelhos:

—Creador misericordioso 1 se devo pas
sar vida tão miserável, se a unica recom
pensa de todos os meus trabalhos consli 
tuirá em pancadas para que terei cincoen
ta annos de existencia? oh 1 meus Deus, 
são pelo menos vinte annos de mais, ti
rae-me, pois, estes vinte annos!

E o homem, avido de vida, arrojou se 
! exclamando :

— Grande Deus, eu vos supplico, dae- 
, me os vinte annos que o burro não quer.

E o Creador clemente sorriu-se e con*

cedeu ao homem os vinte annos que lhe 
pedira. ** *

Chegou a vez do cão U Eterno disse :
—Tu, cão, guardarása ca«a e prender- 

te-hão sobre os thesouros do teu senhor, 
á tua responsabilidade; tornar-te-has tão 
inquieto que nem mesmo na lua terás 
confiança, por isso mesmo latirás contra 
a própria sombra, roerás ossos, apanlia- 
rás e chamar-te-hão de cão, como se o 
teu nome, que representa a fidelidade e 
a dedicação, fosse uma injuria, e para ul
tima injustiça feu nome será tomado pelo 
signo do servilismo. Quanto ao numero 
de annos que passarás na terra fixo o em 
quarenta.

E o pobre animal proslrou-se por terra 
e disse :

— Creador misericordioso ! Sou, pois, 
condemnado a passar uma vida tão mise
rável? Nada então farei neste mundo se
não guard r os thesouros dos homens ? 
Passarei meus dias, minhas noites em 
um eterno sobresalto. Latirei contra tudo 
e mesmo contra a lua e apanharei como 
unica recompensa só ossos e pancadas I 
Oh! Creador sublime ! tirae-me pelo me
nos vinte annos de vida para serdes bem 
misericordioso.

E o homem, avido de vida, arrojou-se 
exclamando :

— Oh ! grande Deus, dae me os vinte 
annos que o cão regeitou.

E o Creador clemente sorriu se e con
cedeu o seu pedido. ** *

Cbegou a vez do macaco, O macaco vi
nha por ultimo; o homem tinha princi
piado a romaria, o macaco a terminava. 
O Eterno lhe disse :

— Tu, macaco, parecer-te-has no exte
rior com o homem, mas não terás nem o 
pensamento nem o dom da palavra, por 
isso serás tiraido como a creança, andarás 
de costas curvadas e servirás de ludibrio 
ao meninos, de distracção aos homens. O 
numero dos teus annos na terra será ses
senta.

Então o pobre animal se lançou de joe
lho e disse :

—Creador misericordioso ! se não devo 
ser senão o ludibrio dos meninos, a dis
tracção dos homen-, supplico vos, grande 
Deus, tirae-me pelo menos metade dos 
annos que me destinaes.

E o homem, avido de vida, arrojou-se 
pela terceira vez aos pós do Creador, ex
clamando :

— Grande Deus, dae me os trinta an
nos que o macaco não quer.



C m i s u r s  d e V i ñ

\ —Por aqui... Por aqui.. .—e Glotilde
1 vinha com o cégo pela mão, caridosamen- 
! te.
i Era um formoso rapaz, louro, grandes 
; olhos azues, do azul céo, como dissera 
¡Clotilde, barba á nazarena, fina e doura
5 da. Andrajos cobriam-lhe o corpo juventl 
e airoso e os olhos rolavam lhe nas orbi

Â ESMOLA
Fora se o ultimo pobre, um velhinho 

quasi centenário, tropego e balbuciante 
como uma creança, quando bateram á 
porta, de leve, de mansinho, justamente 
como as pobresinhas batiam, quando vi- j 
nharn* implorar a caridade ao coração. 
pi,,l«so e meigo da condessa. j tas- all,lctos como *« v6_r. atra-

Sobre um divan de damasco cor de 1vés Üa cegueira, a bemleilora meiga, 
malva, extenuada e arquejante, ella re-f A côndessinha estremeceu, fitando o .-  
pnusava das lagrimas vertidas e do afan j Tâo llnJo ! “  'llíse lhe 0 coraçao ba.xi- 
dc tomar ao collo as creancinhas dos po nh°- clotllJe hav.a desappareodo. 
bres, que se lhe atiravam os braços co- Veps de longe, pobre cégo . 
brindo-lhe o rosto de beijos agradecidos, j ~ De muit0 longe, senhora: venho do
e do trabalho de guiar os passos dos vê J  Passad°. _
Ihfts cógos que vinham desde a porta j A condessinha franziu o sobr olho.
com as mão5 estendidas, as cabeças altas, j 
os’ olhos tristes rolando nas orbitas, baI-  ̂
buciando o nome da fidalga, para que el-'

O B IT U A K IO
De 18 a 25 do corrente foram sepultos: j 
Dia 19. Laudelina, (ilha de João Justi 

no Maurício, 2 annos; vermes.
Dia 20. José, filho de Bartolp Bruno, 5 

annos; broncho pneumonia. Um feto, 
filho de Francisca Luciana ; nasceu mor
lo. José Mariano de. Campos, 65 annos, pttf nas h o r a s  de descanço, 
viuvo, monlmorense 
to, filho de Luciana ; nasceu morto.

Dia 21. Mario, filho de Ignacio.de Ar .. 
ruda, 18 mezes ; broncho pneumonia. !'nhadas po 
Paulo Ravache, 13 anuo

D ivagan d o
Nostes tempos em que a morte e adôr, 

em funesto oonubio, implantaram nesta 
bella íilha de Domingos Fernandes eChri- 
lovam Dimz, o luto e a lagrima, não ha 

? um só divertimento que nos possa distra.

bilhares, club, res-

la os fosse buscar e os guiasse, ella mes 
ma, para o banco onde costumavam espe
rar pacientemente que lhes chegasse a 
vez d i esmola. Estava extenuada, a con 
dessinha, quando ouviu a leve pancada 
que a despertou de subito. Calcou o lym-

som noder sustar um amúo de te- alma llavia <le ™ ntura áesappareceu para
uunca mais. A luz dos olhos meus, que

E ’ louco—perisou,—sem duvida. Quem 
te guiou a minha porta ?

—0 coração, senhora...
— Fallas destinadamente, — observou 

ella sorrindo.
— Talvez... Imaginae que a minha 

vida cessou no dia em que para aqui 
partiste. Trouxestes a minha alegria e a 
paz do meu coração — tudo que.ein minh’

pano
dio. Clotilde appareceu á porta.

—Seja quem for: não recebo!
— K' um pobre, senhora... Talvez seja 

a velha Ursula... ella mora lão longe, e 
anda tão devagar, a pobresinha 1

Ou quem sabe se não é o aleijadinho 
do monte, o que anda de rastos?... Se 
for um delles ?

—Alli tens a bolsa.
—Mas a senhora sabe que por mais que 

eu diga, eiles insistem sempre: não ac 
ceitam a esmola se não beijam a raão da 
senhora...

— Pois, sim ... se for um pobre, que 
entre...

—E’ um pobresinlio, senhora, disse 
Clotilde reapparecendo. Vem coberto de 
pó e traz as roupas em tal estado que faz 
pena olhar. E é tão novo, senhora... 
ainda tão novo! E ’ a primeira vez que 
vem. Diz que é de longes terras, de uma 
ahleia que as aguas de um rio devasta

Mariano de Campos
hydro ps ia. Um fe-| Lojas, armazéns,

tan rants, centenares de casas particuta- 
¡ res, tudo fechado ! As extensas rúas, ha 

r um sol ustulante, completa- 
febreictero-; mente desertas, apenas transitadas por 

hemorrhagica. Antonio Tortori, 38an-fum ou outro individuo em cuja f r °nle s0 
nos, casado, italiano ; febre amarella. ',vO estampados os vestigios do soflamen- 

Día 23. Perpetua Milani, 50 annos, vi-i to, eeis ao que está reduzida a afamar a
uva, italiana ; ataque.

Dia 25. Romualdo Gadoni, 22 annos, 
solteiro, italiano ; febre. Helena Rava- 
che, 19 annos, solteira, fluminense ; ty 
Dho ictero-hemorrhagieo.

mais. A luz uos olhos meus 
vinham dos vossos olhos estancou como 
se uma noite houvesse baixado sobre as 
minhas pu pillas : a vossa ausência cegou- 
me. Nada existia em mim senão a lem
brança desse tempo em que nos amamos. 
Partiste, fiquei sósinho, sem alma e sem 
coração, sem luz e sem sorrisos. Sou o 
mais pobie d’entre quantos balem á vos
sa porta. E, lão boa que sois para os ou
tros, vêde que sofíro tanto ! Vejo...

— Vés... ! ?
— Vejo, porque tenho agora a luz que 

me faltava,—disse elle, cahindo de joe
lhos.— Dae me ô coração e a alma que 
me roubastes : é a esmola que vos peço ! 
Vêde a minha miséria, sem alma e sem 
coração 1 Sêde misericordiosa 1

A condessinha tremia, e, de repente, 
reconhencendo o seu primeiro amor, 
Armindo, o primeiro beijo dos seus labios 
recuou espavorida ! — que vieste fazer?

A priinúre do Colorwl fíoquebrunc, na 
Porto Saint-Marlin (Paris), nótabilisou-se 
pelas manifestações que se deram. Como 
se esperava, os comitês bonaparlistas ti 
nham combinado assistir a esse cspecta 
calo. Depois de pequenos barulhos, de ezar)na
pressa reprimidos, no momento da entra 
da, os manifestantes conservaram se tran 
quillos até o fim do 3o acto ; mas, qjiando 
se chegou á scena dos marechaes, na sala 
estabeleceu-se um delirio. 0 panno su 
biu quatro vezes, até que a calma se res 
tabeleceu/«^

Quando se chegou, porém, ao 6o qua 
dro,a entrada do imperador, os bonapar 
listas rompem n’uma estrondosa acclama

terra da Convenção!
A’s tardes abrem-se os templos onde se 

reunern os fieis, que ali vão prostrar-se e 
pedir a Jesus— aElle que se deixou victi- 
mar por amor da humanidade—cessação 
deste estado afílictivo em que nos acha
mos presentemente. «* *

Uma folha conta a seguinte historia so
bre os amores do poderoso soberano da 
Russia com a formosa mulher que hoje ó

ram. Ha muitas noites que caminha por hojeM ioje... dia dos pobres 
esses montes comendo fruetos sylveslres, 
dormindo nas grutas... E é cégo... e que 
lindos olhos tem—azues como o céo e 
grandes como as estrellas, — descreveu a 
garrula Clotilde.

—Tens alli a bolsa... Sabes que só re 
cebo pobres do logar.

—Ah ! senhora... mas elle insiste co 
mo os outros, e não acceitará, de certo, 
sem...

—Oh! pois que entre... Dize-lhe que 
entre!

E a condessinha apanhou de cima da 
mesa um pequenino espelho e ...  oh 1
um bucre desfeito e os trisos todos des 
manchados, a renda da gargantilha amar
rotada... Era um pobre em verdade 1 
mas joven...

Esmolar como elles... Vim pedir 
vos o amor! —E, sem mais dizer, er
guendo se docemente, colheu nos lab.os 
da condessa... Mas dizem os livros san
tos que as esmolas devem ser dadas em 
segredo... Não as desvendemos, pois.

C o e l h o  N e t t o .

OS R A IO S  ROEATGEXf
0 chefe dos socialistas, mr. de Vollmar, 

ficou estropiado por eífeito de ferimentos 
graves recebidos na guerra Hanco-prus- 
siana e reduzido a servir-se de muletas.

Os médicos recorreram ultimamente 
aos raios Roentgen para examinar a feri
da e descobriram duas balas achatadas

« Uma das paginas menos conhecida e 
mais interessante da vida intimado czar 
Nicoláu I I  é a historia do seu casamento 
com a joven imperatriz da Russia. Em 
lugar de uma testa coroada que prepara, 
por meio dos seus embaixadores, um en
lace guiando-se pelas razões do Estado, 
vemos um principe enamorado que ccn- 

iuwju .jiiista com esforços de ternura e de ga-
çao. Ao mesmo tempo um numeroso gru -l larileria a bella promellida dos seus so-
po de espectadores começa a protestar ; f n l̂0S\li , t l . , r ,
estabelece-se nm barulho, a musica in i; A íilha da princeza Alice, da Inglaterra, 
sisle com o hvrnno imperial, o publico ir- a educada segundo os ritos da religião lu- 
rita se até que a auctoridade manda' eva ¡jlnerana, duvidava muito antes renunciar 
cuar a sala. I !l ^  dos seus maiores a ligar-se com o so-

  l berano russo.
Foi em 1884 que o que era então czar- 

viu pela primeira vez, em casa de 
tio o grão-duque Sergio, a que mais

guardando o leito 0SwitchEsteve enfermo e 
sr. dr. Alcindo Braga, medico commissro 
nado pelo governo.

Acham-se enfermos, entre outros, a 
exma. esposa do sr. Arthur P. Jordão, o 
disiincto pintor sr. José Blackman, o sr. 
Joaquim de Almeida Bueno, o sr. João 
Lopes Guilherme, o sr. Luiz Braga e d 
Carolina Mendes Galvão.

seu
tarde devia ser a sua augusta companhei
ra, A princeza tinha nessa epoca 12 an
nos ; era urna formosa creança, de longos 
cabellos louros, e, apezar disso, conquis
tou n’um instante o coração do joven prin- 
cipo. Mais tarde tornou a vel-a na côrte 
imperial de Gastchina, acompanhada por 
seu pae, o grão duque Luiz IV, de Hesse.

E o Creador clemente sorriu se e con
cedeu-lhe o seu pedido.

** *
E depois que todas as creaturas se fo

ram para ir viver para onde o Creador as 
mandára, o homem que tinha ficado por 
ultimo, para obter esse accrescimo de 70 
annos, desceu á terra por sua vez.

Viveu então os seus trinta annos de ho 
mem como rei da creação, em uma ale
gre mocidade. Quando, porém, chegaram 
os de trinta a cincoenla, viu-se obrigado 
a conseguir, á força de suor, o pão de ca
da dia. Eram os anno^do burro que pe
dira e que o burro havia regeitado. E 
quando de trinta a cincoenla, isto é, nos 
annos do burro chegou a ajunlar alguma 
cousa deitou se em cima do seu thesou 
rp, desconfiando de todos e de tudo, cada 
sombra o assusta, e apenas atreve se a 
roer alguns ossos. São estes de cincoenla 
a sessenta os annos que o homem inve
jou ao cão, e que o Creador lhe concede
ra. E quando, emfim, chega ao septuage 
simo anno, o ancião perde a razão, suas 
costas se curvam, torna-se timido como a 
creança e serve de ludibrio a todos. São 
os annos do macaco*

contra o osso, no meio do pé.
Estes dois projectos vão ser extrahi- 

dos e os médicos exprimem o desejo 
que mr. Vollmar possa caminhar sem au
xilio de bengala e muletas.

«TRIBGIVA DO RR AZ»
Temos recebido este novo orgam, pro" 

priedade dos srs. Fonseca, Andrade & 
Comp., que começou a ser poblicado na 
populosa freguezia do Praz (capital).

E ’ uma folha bem feita e destinada a 
prestar serviços áquella parto da prospe
ra capital paulista.

Cumprimentamol a.

0 dr. Ferraz Junior, promotor publico 
de Araraquara, apresentou denuncia, co
mo implicados no lynchamenlo, contra 
os drs. Theodoro e Juvenal de Carvalho, 
fazendeiros João José de Araújo, advoga 
do naquella cidade,Dario de Carvalho,An- 
tonio de Carvalho, Theophilo Dias de To
ledo, Germano Xavier de Mendonça, fa 
zendeiro, tenente João Baptista Soares, 
carcereiro Arihur Gonçalves, Joaquim 
Liberato, Antojjio Moysés e Isaias de tal, 
estes doismltimos camaradas da farailia 
Carvalho, Canulo e João de tal, camara 
das de Theophilo de Toledo, Francisco 
Rodrigues Coimbra, João Bento, Salva
dor de tal, administrador da fazenda de 
Theodoro de Carvalho, o prelo Camillo, 
e Paulino Montandor, escrivão de naz de 
Monte Alto.

M O RTA DE AM O R ? .  ..
Refere uma folha oxtrangeira :
Em 1801, uma joven inglezu.de nome 

Alice, que estava para se' casar, teve a 
desdita de perder o noivo, qua si subita
mente arrebatado pela morte.

Julgando então que não resistiria a tão 
grande dor, tratou de fazer testamento, 
legando toda a sua fortuna a um hospital, 
com a condição de que sobre a louza dc 
sua sepultura gravassem esta inscripçào : 
0 amor matou-a.

Effectivamente o amor matou a, mas 
foi agora, ao cabo de cerca de cem annos. 
A apaixonada ingleza póde viver 110 an
nos, morrendo em Pariz ha dias.

Si o amor não a matasse, certamente 
vivina 500 annos essa tal Alice...

Recebemos e agradecemos :
Um folheto de 70 paginas, publicado 

no Rio em homenagem ao laborioso em 
prezario J. A. da Siiva Pinto, por oeca- 
sião do 1° anuiversario da nova era preza 
do Recreio Dramático, no qual collabora- 
ram conhecidos homens de lettras.

—Mais um numero da apreciada revis
ta a Musica para lodos, que dia a dia vae 
conquistando um logar saliente na im
prensa paulista. Traz uma canção tosca- 
na cuja musica é do maestro florentino G. 
Gasparini.

— A Paulicéa, excedente folha ¡Ilustra 
da. Nas paginas contraes se occupa dos 
tristes acontecimentos de Araraquara.

O sr. tenente coronel dr. Arlindo de 
Aguiar Souza foi transferido para o qua
dro efiectivo da brigada policial da capi
tal federal.

. . , Nessa epoeba já a princeza Alice bri-
En ira ram em fi anca convalescença os | ni;iV.j pela sua belleza. Os seus cabellos 

srs. Joaquim Elias Pacheco Jordão e seu jj tinham tornado mais escuros; o seu 
filho o sr. Vertnlino Pacheco Jordão e o? porte airoso, os seus olhos de um azul 
sr. Salgado, irmão do sr. vigário. profundo, a sua physionomia agradavel,

fa sua harmoniosa voz de contralto, a sua 
f apparencia verdadeiramente real, que fez 
com que lhe chamassem a pequenina rai- 
iiha, tudo produzia a mais viva impressão 
no czarwitch, que conservava ainda re
cordação da formosa creança que linha 
conhecido alguns annos antes.

Á partir desse dia começou o que po
díamos chamar o romance do futuro im
perador, verdadeira historia de amor com 
as suas alternativas de esperança e des 
esperança, pjjnjuanto, como já dissemos, 
havia uma yinabalavel barreira que sepa
rava os cTous jovens—a religião.

A princeza Alice respondeu pessoal
mente ao czarwitch, quando sua alteza 
imperial lhe foi offerecer a sua mão. 
Mostrou se então inflexível. O maior fa 
vor que obteve o principe, á custa de gran
des esforços, fui a promessa de escre
ve r-1 lie.

Depois desta primeira tentativa fez o 
czarwitch a sua grande viagem ao Orien
te, em 1891. em companhia de seu irmão 
e de seu primo o principe Jorge, da Gre
cia. No mez de junho de 1893 tornou a 

j vel a nas seguintes circumstancias :
O principe Nicoláu tinha uma alliada 

engenhosa e sincera na irmã de sua futu
ra esposa, a princeza de Battenberg, que 
habitou naquelle anno uma bella proprie
dade em Waltou, nas margens do Tamisa.

Ali se encontraram os dous jovens prin
cipes, ponsso que o czarwitch havia id'x 
á Londres para assistir ao casamento do 
durjue de York ; ali passou o herdeiro do 
czar Alexandre uma temporada deliciosa 
entre rosas e violetas que adornavam a 
poética casa da princeza de Battenberg, 
'ando alegrés passeios pelas aguas á som
bra dos arvoredos que guarneciam as mar 
gens, ou rcalisando excursões nos cam
pos sob os veneráveis cedros de Outlan 
dos Parks, que n‘outros tempos protege
ram os amores de Carlos I e Henriqueta, 
de França.

A princeza Alice, ainda impressionada 
pela constancia do que havia de ser tão 
poderoso monarchaf duvidava ainda. Ena-



Cidade de ïtù
quanto o principe esteve a seu lado, não 
pôde ella subtrahir-se á influencia do seu 
rendido pretendente ; mas quando partiu 

-o czarwitch rompeu-se o encanto.
Nicoláu Alexandrwitch começava por 

sua parte a perder esperanças, dehalda 
lhe testemunhasse o maior interesse a rai 
nha da Inglaterra chegando mesmo a 111 
vestil-o era audiência solemne, no palacio 
de Windsor, cora a ordem da Jarreteira

0 duque de Edimburgo servia então de 
intermediário para conseguir o consenti- 
limento da rainha de Inglaterra, avó da 
princeza Alice. Interessavam se, além 
disso, pelos augustos ennamorados os 
príncipes de Galles e o grão-duque Sér
gio. Afinal, deu Victoria I  o seu consan 
timento. Mas as anciedades do czarwitch 
não terminaram então; o mais diflicil não 
se unha conseguido ainda. Era necessá
rio obter da princeza Alice, era cujo espi 
rito exercia a questão religiosa uma po
derosa influencia, a resposta aflirmativa.

Na primavera de 1894 celebrava o casa
mento do grão-duque de Hesse com a 
princeza Melila de Edimburgo, no castel- 
lo de Elirenberg. 0 czarwitch, apezardas 
instancias do seu pae o imperador Ale
xandre III,  appareceu quasi de improviso 
era Coburgo, não obstante ter-se dito em 
uma nota semi oflicial que se suspendia a 
sua viagem em consequencia dos ataques 
da imprensa allemã contra a Russia.

— Quero dbter uma resposta definitiva 
da princeza Alice—tinha o príncipe Ni 
coláu dito a seu pae.

No castello de Elirenberg eflectuou se 
a entrevista decisiva entre os dous jovens 
príncipes. A princeza tornou a insistir na 
questão religiosa, mas o czarwitch mos

E S M O L A S
Como é sabido, estamos a luctar contra 

os horrores de uma epidemia, que já tem 
feito sentir as suas funestas conseqüên
cias.

0 aspecto da cidade édesolador: casas 
commerciaes e particulares, clubs, colle- 
gios, escolas publicas, tudo fechado, e só 
ficaram os miseros desherdados da fortu
na que, resignados, se submettem aos aza
res de sua triste sorte.

Diversos cidadãos aqui residentes tra
tam de angariar esmolas para os pobres, 
e nesse sentido já se tôm dirigido ádiver- 
sos ytuanos residentes em outras locali
dades .

Por nossa vez, e secundando os esfor 
ços desses cidadãos, tambem appellamos 
para as almas generosas supplicando-lhes 
um obulo para os pobres desta, que hoje 
nem siquer podem procurar meios de sub 
sistencia porque não os encontram.

E temos confiança que o nosso appello 
não será em vão.

k OliESTÃO CBETENSE
Alguns jornaes de Londres julgam 

inexacto o boato que correu em varias 
capitaes européas de que as potências 
haviam convidado a Grecia a retirar no 
prazo de vinte e quatro horas as tropas 
gregas que se acham na ilha de Creta.

—Nos circulos diplomáticos, em Paris,
trou-se tão persuasivo que ella acabou .'corre o boato de que as potencias exigi- 
por procurar seu irmão para pedir que agram da Grecia que faça retirar as tropas

ique tem na ilha de Creta no prazo de vin
te e quatro horas.

aconselhasse.
— E tu o amas? lhe perguntou seu ir

mão. — Sim, respondeu a princeza solu 
çando.

Depois recorreu á rainha Victoria, a 
qual, beijando sua neta com effusão, lhe 
disse que dava o seu consentimento.

—Realisaram se em Roma novas ma- 
^nisfestaçoes de sympathia e adhesão á 
causa da Grecia na questão de Creta.

Usaram da palavra varios oralores 
exaltando a Grecia e a multidão percor-

— Na verdade? disse a princeza radi-' reu as ruas acclamando a. 
mie mas coberta de lagrimas. f As manifestações não foram perturbadas

E a princeza Alice de Hesse deu a sua < por nenhuma alteração da ordem.
linda mao a Nicoláu Alexandrwitch, boje 
imperador da Russia.»

E ahi está como se realisou o consorcio 
dos actuaes imperantes na grande patria 
do magnánimo Pedro o Grande.

E l l e .

D E SA STR E S
Em um dos dias da semana passada o 

menino Manoel, de 8 annos de edade e 
filho do sr. Militão Alves de Lima, seguin
do desta para um sitio, n’uma carroça, 
aconteceu prender urna das pernas entre 
os raios  ̂da roda, resultando fracturar o 
fémur. Trazido para esta foi medicado 
pelo sr. dr. Silva Castro.

—^Segunda-feira, na fazenda Vassourai > 
estando a brincar o menino Plinio, inte
ressante filhinho do sr. major Joaquim 
Victorino de Toledo, den urna quéda da 
qual resultou ficar com o antebraço es
querdo luxado. Foi medicado pelo sr. dr. | christãos emusulraanos.
Julio Speranza. . Em Selino asuspensãode armas propos-

  la foi recusada pelos habitantes, pronun-
Couhkse que logo que foi annunciado *ciando-se estes a favor da continuação 

o casamento do principe de Nápoles a das hostilidades até que seja consentida

—Realisou-se em Barcelona uma gran
de reunião dos estudantes desta cidade, 
que fizeram enthusUstica manifestação 
de sympathia á Grecia, percorrendo di
versas ruas e soltando acclamações em 
favor desse paiz.

—Plioliades Pachá partiu de Coostanti 
nopla com destino á ilha de Creta, afim de 
assumir o posto do governador da mesma 
ilha.

—Na fronteira da Thessalia derara-se 
algumas escaramuças, sem importancia, 
entre gregos e turcos.

Annuncia se em Athenas a próxima 
chegada de voluntarios italianos, dispos
tos a combater ao lado dos gregos em pról 
das aspirações dos cretenses.

Esta noticia causa grande regosijo po
pular.

— Os cônsules russos, inglezes e italia
nos em toda a ilha de Creta propuzeram 
um armisticio de sete dias aos christãos 
e aos musulmanos, que foi acceito.

O armisticio proposto pelos cônsules 
extrangeiros foi acceito em Canéa por

rainha Margarida, testemunhando aalguns 
inlimos dâ corte a sua satisfação pelo 
matrimonio de seu filho, accrescentou 
gracejando: « Espero muito quando eu 
fôr avó, o rei não me prohibirá usar lune- 
tas.»

Esta questão de lunetas é, dizem em 
Roma, o motivo de um pequeno arrufo, 
cada vez que o rei sorprehende a rainha, 
cuja vista está enfraquecida, lendo com 
este desgracioso objecto de optica.

« Margarida—diz elle em tom zangado 
— tirai me essas lunetas.»

Se a rainha se obstino em querer con- 
serval-as, elle accrescenta : —

« Margarida, se não tirais essas lune
tas, eu já começo a cantar.»

A rainha que, como artista de merito, 
tem o ouyido muito delicado, íem tal ine- 
do das notas desafinadas do seu consorte, 
que obedece immediactamente, afim de 
poupar-se este tormento.

0 sr. Indalecio de Camargo Penteado 
transferiu temporariamente o seuescrip 
torio de transacções commerciaes e des
contos para a fazenda Conceição, onde 
reside.

a annexação de Creta á Grecia.
Navios da esquadra ingleza, estaciona

da nas aguas de Creta. estabeleceram o 
bloqueio da ilha de Cerigo, tendo realisa- 
do uma manifestação naval diante do 
acompanhamento do coronel Vassos, com
mandante em chefe das forças gregas.

Entre os insurgentes creteases e as 
tropas turcas houve a 23 viva fuzilaria.

Alguns navios de guerra turcos posta
dos na bahia de Sude tomaram parte na 
acção, disparando os seus canhões contra 
ás praias da mesma bahia.

Não se conhecem ainda pormenores do 
combate.

Recebeu se era Canéa a noticia de que 
foi incendiada a aldeia de Kastelli, tendo 
havido grande numero de victimas.

—Chegaram no porto de Kandano qua
tro navios de guerra austríacos.

Finda-se hoje e prazo para pagamento, 
sem multa, do imposto sobre vehiculos.

Diz um telegramma de 23. de Calcutá: 
Manifestou se a epidemia do cholera- 

morbus entre os trabalhadores das ofli- 
cinas de obras publicas do Estado em
Rewa.

Era Pirassununga e Jahú tambem está j 0 mal propagava se assustadoramente 
grassando a epidemia da febre amarella. tendo feito 160 viclimas no espaço de 
Cá e lá. ..  ‘ dois dias*

| CASAM EN TO C IV IL
Casaram-se no .lia 20 João do Amaral 

Campos com d. Placidia de Almeida Sam 
paio.

Realisíu-se em Minas-Novas, segundo 
diz uma folha, o casamento do padre Pe
dro Celestino Chaves com d. Rosa Arnelia 
Leão Chaves.

Em Minas está pegando a moda dos 
padres se casarem : este é o quinto.

Seguiu para a villa de Indaiatuba, por 
ordem do governo, o sr? dr. Antonio F. 
de Gouvêa, que ali devia encontrar-se 
com uma turma de desinfectadores.

Motivou essa ordem do governo, se
gundo ouvimos dizer, um pedido do sr. 
intendente municipal daquella localidade, 
visto alí haver um ou dous casos suspeitos 
em pessoas que desta foram para lá,

Foram dadas enérgicas providencias, e 
consta-nos que o estado sanitario conti
núa a ser bom.

UM R E TR A T O  DE V IR G IL IO
O solo da Tunísia já forneceu, sob a oc- 

cupação dessa provincia pelos romanos, 
documentos da mais subida valia. Acaba 
de ser descoberto o novo documento que 
sem duvida alguina, é do; mais Ínteres 
sanies e raros. Essa descoberrta foi feita 
em Sousse, por soldados do 4° regimento 
de atiradores. Consta de um mosaico 
com tres personagens. Este pequeño qua 
dro, que tern apenas um metro de lado, 
está perfeitamente conservado. Repre 
senta «Virgilio compondo a Eneida.»

Ü poeta, vestid® com ampia tóga bran
ca de orla azul, negligentemente lispos 
ta apparece de face.

Está n’ura assento de espaldar, os pés 
calçados de cothurnos que descançara em 
um degráu. Tem sobre o joelhos um ro 
lo, papyro aberto e dobrado, no qual está 
escripto, em lettras cursivas um verso do 
seu poema:

Musa, mihi cousas memora q ¡o ilumi
ne leeso.

Quidre...
A mão direita, colloeada sobre o peito, 

com o Índice levantado, a cabeça erguida, 
o olhar fixo, o ar inspirado, ouve Clio e 
Melpornene, que, em pé atraz delle, dic
tara ao poéta seus cantos.

A nota do sr. Gauckles, lida á Acade 
mia das Inscripções pelo sr. Gastuo Bois- 
sier, diz que a technica desse mosaico é 
irreprehensivel. Salvo alguns esmaltes 
azues, todos os cubos são de marmore.

A gamma dos tons é assáz limitada, 
mas o artista soubedar lhe uma amplidão 
e um brilho extraordinario.

O coronel do 4° de atiradores collocou 
esse mosaico na sala de honra do regi
mento.

Tambera foi ordenado o fechamento da 
escola publica da rua de Sorocaba.

O P A L A C IO  G IR A N TE
Entre as 670 propostas que até ao dia 

2 de janeiro haviam sido enviadas á com- 
missão encarregada de examinar os diver
sos projectos de iniciativa particular que 
se apresentassem para serem levados á 
pratica na occasião da exposição de Pariz 
em 1900, figura uma do engenheiro Devic 
que, no caso de ser approvada com o 
projecto annexo, constituirá, por certo, 
a maior attracção de Pariz nesse anfio.

Prepõe-se mr. Devic a edificar na Es
planada dos Inválidos um monumento de 
115 metros de altura apresentando a fôr
ma de uma torre hexagona. Na sua maior 
parte será construída de aço, com orna 
mento de nikel, allumuiio e crystal.

Será dividido em quatro parles, a pri
meira e a segunda divididas em cinco 
planos ou andaros, e a terceira em sei5, 
todos accessiveis ao publico. A ultima 
parte terá oito planos, mas não poderão 
ser visitados senão os tres primeiros. Em 
todos elles pensa o engenheiro Devic re
unir innumeros attractivos, como que re 
sumindo a historia do progresso humano.

Um soberbo systema de illuminaçào, 
comprehendendo 20.000 lampadas de in- 
candescencia e 2.000 de arco voilaiCo, fa 
rá sobresahir á noite as linhas principaes 
do monumento, as columnas, as estatuas, 
as varandas, os capiteis e os frisos, todos 
de crystal colorido sobre armação m tali 
ca. tudo isto deverá ser de um eíícito 
verdadeiramente incomparável.

Outras varias maravilhas prornette mr. 
Devic apresentar no caso de lhe ser per 
mittída a edificação do seu projectado pa

lacio. A principal, porém, será constituí
da por um eixo gigantesco e por uma po
derosa machína bidraulica, graças a qual 
o palacio, no espaço de uma hora, realiza
rá uma rotação sobre si mesmo. Sendo 
quasi insensivel o movimento rotatorio, 
não incommodará de modo algum os vi
sitantes ; muito ao contrario, estes senlir- 
se-hão agradavelmente impressionados 
vendo desenrolar-se a seus pés o esplen
dido panorama da exposição, da cidade 
de Pariz e seus arredores.

Mr. Devic não pede subvenção alguma 
para levar a effeito o projecto do seu pa
lacio girante.

Foi removida a professora publica d. 
Zenaire Marques de Souza da, cadeira do 
Bairro Alto desta cidade para a da villa de 
Annapolis.

O governo decretou a entrega da quan
tia de 350:000$ como indemnisação pelo 
terreno da antiga egreja do Collegio.

B A R O N E ZA  DO ITAH YM
Está enferma em Indaiatuba, para on

de seguira ha dias, a exma. sra. barone- 
za do Itahym, que tem sido visitada pelo 
sr. dr. Silva Castro.

Na estrada do Pirapitinguy foi encon
trado o cadaver de um homem branco, 
de nacionalidade italiana, cujo nome não 
pudemos obter.

O sr. Francisco José da Silveira Lobo, 
ex-tabellião nesta cidade, vae ser nomea
do consul do Brazil no Japão.

E d i  tod o  ca so  a E m u lsão è  p re fe r í
v e l ao o le o  s im p les

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1888.— 
Illins. srs. Scott & Bowne. — Correspon
dendo aos seus desejos me é grato res
ponder-lhes que tenho largamente na mi
nha clinica, principalmente de crianças, 
aconselhado o uso da Emulsão Scott de 
oleo de figados de bacalháu com hypo- 
phosphytos, sempre com bom resultado. 
Salvo era rarissimas excepções, é ura me
dicamento facilmente tolerado pelos esto 
magos mais delicados, mesmo continua
do por muitos mezes, visto a qualidade de 
se poder misturar bem com o leite e com 
o vinho. Felicito os por tão boa combina
ção.—D r. Henrique C. Rocha Lima, espe
cialista nas moléstias de crianças e affec- 
ções do íigado e coração. R. C. Theophi
lo Ottom, 65.

ED 1TAES
Ate 28 do corrente mez recebe se na 

procuradoria da camara municipal, sem 
multa, o imposto sobre carros e trolys de 
conduzir passageiros, carros, carroções, 
carroças e carrocinhas puxadas à mão.

Carros de passageiros pagarão 48$, tro
lys 24$, carros e carroções 18$, carroças 
12$ e carrocinhas puxadas á mão 6$000.

A multa a que ficam sujeitos os que não 
pagarem no tempo é do valor do imposto. 
E "para qne chegue ao conhecimento dos 
interessados faço publico pela imprensa- 
Ytú, 2 Je fevereiro de 1897.—O procura, 
dor da camara Frederico de Moraes. 3—3

a NNUNCIOS

A o c o m m e r c io
A a b a ix o  a ss ig n a d o  faz s c ien te  

a o  p u b lico  e  a queni p ossa  in te 
ressa i1 qu e m udou o  seu  e s c r ip to -  
i*io de  tra n sa cçõ e s  eo in m erciaes c  
d e  d e sco n to s  para  sua fazenda da 
C on ce içã o , on d e  actu a lm en te  r e 
s ide. Fazeilda  da C on ce içã o , 125 
de  fe v e re iro  de  1 8 9 7 .  3 -1

Indalecio de Camargo Penteado.

SITIO A’ VENDa
4 0 : 0 0 0 8

Vende-se no sertão, a prazo ou a di
nheiro, um sitio de boas terras, com pas
to grande, 15.0.00 mil pés de café de vin
te annos, na serra, pertede uma estação 
de estrada de ferro.

Q motivo da venda será explicado ao 
pretendente. Trata se no largo do Patro
cínio n, 20, 3— l
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NO ARMAZÉM DO FIDELIS 
I  9 , L A U fíO  DO P A T R O C IN IO , 19

Companhia Recreio Vluaiio
Não tendo comparecido numero suílici 

ente de accionistas desta companhia para 
a assembléa geral convocada, pela segun
da vez, para 0 dia 31 de janeiro proximo 
passado, de ordem do presidente da dire
ctoría faço sciente aos srs. accionistas que 
a terceira e unica convocação será feita 
opportunamente, visto acharem se ausen
tes desta cidade muitos dos srs. accionis
tas. Ytu, 3 de fevereiro de 1997.—0 se- 

i cretario Olegario Ortiz. 2—2

a d v o g a d o  fjj
DR. EÜGJENIO FONSECA

incumbe-se, com preferencia,de me- j;;J 
dições e demarcações de lejras. En- h  
carrega-se de defezas nó jury em y  
qualquer ponto do Estado.

Escriptorio e residencia 
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NOTAS
de consignação

vende-se nestá 
typographia ’

V IS O
aos srs. proprietários dos prédios ns. 58, 
02, 01 e 68 da rua do Commercio que no 
110 dia 10 de março proximo futuro vou 
mandar fechar 0 iroeiro que dà passagem 
ás aguas pluviaes para 0 meu terreno, de 
accôrdo com a resolução municipal de 4 
de janeiro proximo passado e intimação 
de 9 do mesmo mez.

Ylú, 14 de fevereiro de 1897.—J. a .da 
Silva Pinheiro. 3—2

C asa a venda
Vende-se uma casa na rua de Sant’An- 

na n. 5 A, com boas accommodaçõ es para 
família pequena. Informações nesta ty
pographia. 4—2

ASSINJAR USINA ESPECIAL
chegou no armazém de Joaquim 
Dias Galvão. 5—5

Café torrado
Superior café em pó, vende“se no 

armazém de Alberto M acedo, ma do 
C o m m e r c i o  13, esquina da de Sáo 
F ra n c isc o . Para 1 kilo 2S2QG, de 5 a 
15 kslos 2S, de 15 em diante 1S900.

v i'l, (í ■' J  k • . f 
de Junho, de f- 
' ivnjba chaira < • i;i 
“  ik n a ] -:.o de C : V I 1 d. 
çrn Kev/ Y o rk  r.-:y.;ntí 
todo:» os renos <’ : iVaq* 
do- ap.pr.reiho re. ;k :o í: 

lo n g a s  cujr-s c o n v a l •. são d e r  k

j> nbjjr-i-tis" 
í.ír.'.'.xo:-<• m", v2 

: ■ ’ • ••!j  le ito  uvo c::\ 
: '••(• ;(k> de-.ornín;.\clü 

..  í .ov-t .o, c h im ic o s
• rCSTiU.COS CTTi

•' '• c k •; x i das nv/:t-síins
• ; c : . ■- p o r  m o lestia s 
1 d • :/ f d iu ioso  ( f r i t o  t>:l

f :;-Y

a th rep sia  d as c rc :u r  O  In sp e c tc  1 d e  K v - k  Jj h . C u u ix a .

A s  palavras cVestc iIlustrado fa

cultativo são a repercutição fiel 

das opiniões expressas pelos mé

dicos mais proem inentes do mundo 

inteiro. Em  todos 02 casos de de

bilidade, emaciação ou* em agre

cimento, se ja  qual fôr a causa, é 

reconltecido que o oleo de fígado 

de bacalhau unido aos hypophos- 

phitos de cal e soda preparado 

:omo o appresenta a T)r. JEuphrasio Cunlia.
Florianopolio, Sta. Cath., Brazil,

-se nesta ty 
pographia

Emulsão d© Scott
não tem igual. D ’ahi os m aravilhosos effeitos d e s ta  prepa
ração na cura de'Tuberculose, Escrophulas, A nem ia, Rachi- 
tismo, Bronchite, T osse  e Constipações, & c. É  excedente 
para irritações na garganta e pulm ões. C u ra  a Phthysica.

Á  venda ém todas as Pharmàcias. Exija-se a legitima. Recusem imitações.

S cott &  Bowne, Chimicos, New York.

K SgH 
t í  S f »

P O R  A T A O A  D O

12, LARGO DA MATRIZ, 12
VENDASPQR ATACADO, SEM COMPETIDOR EM PREÇOS E EM QUALIDADE DOS GrENEROS

Assucar Usina branco e de outras qualidades, arroz Caroli- 
na e do Japão, banha em lata e barril, arame farpado, fumo es
pecial, aguardente, e outros muitos artigos que seria longo  
enumerar.

ate flor fadista, mais tarais h tjüe iSj f anis
Augusto Gusmão


