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ÀSSIGNATURAS 
Para a cidade, anno 10J0OO 
« a semestre 55500 
€ fora anno 1U000 
« € semestre 6|000 

TYP. E REDXCÇÃO-RÜÀ DA PALMA. 

PROVÍNCIA ÚL. S. PAULO. 
Todos os negócios concernen

tes á esta typographia devem 
ser dirigidos á L. N. de Vascon 
cellos. 

-^-VÉ^fijÃfe^^*"^^ 

Calma, senhores... 
Lamint.imos sinceramente os 

facto* que presentemente se pas
sam na Capital entre os órgãos da 
imprensa e o governo,assim c o m o 
a actual questão entre o dr. Fi
gueiredo Magalhães e a classe me
dica paulista. 

N a verdade, é m e s m o para las
timar que semelhantes fados con
tinuem; que por longo tempo pro
metiam continuar. Agora que a 
epidemia tende a diminuir ; agora 
que o governo parece resolvido a 
olhar com seriedade para o esta
do sanitário de Santos e Campi

nas ; agora que de procede 
differentes vão pouco a pouco 
aparecendo soecorros ; agora, 
mais que nunca é que 1 
mos de muiia calma para e 
m o s essas cousas, de mi 
quilidade, de muitíssima o K 
meus senhores. 

Provado c o m o está que e m 
Campinas e Santos a e; rei
nante encontra elementos , 
sua propagação, e que, segundo 
dizem os entendidos,a incui ia dos 
habitantes dessas cidades 
bue poderosamente para i 
xiliada pela imprevíden 
poderes competentes i 
xar essas cousas c o m a 
que ellas merecem, co; 
ra c o m que se encara u m perigo, 
u m a desgraça, u m a c 

Se,como diz o no 
Diário de Campinas,dáo-se n'essa ci
dade todos os annos c 
de febre de m á o carací 
dosas péssimas cond sa-
lubridade.é c o m efl 
sar extranhesa qu 
mal apparecer,que 
to critico do perigo o . 
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Quiz então parar, e pôr ter termo a 
essa prova terrível, á que a mulher 
o submettera, certamente no propó
sito de o render á seu império, como 
já uma vez o fizera, naquella noite do 
uivan, noite cruel de que ainda con
servava pungente recordação. 
g_Para preparar a parada, conteve~a 

velocidade d i p i 
relia o leve mo\. 
repercassáo do pens 
do, a:;to3 que es! 
lábios murmuraram uma palavra 
supplice: 
— N ã o / 
As palpebras ergueram-se; os gran

des olhos, cheios de I 
ínnundaram o semblanl 
cerraram se logo levand 
vontade e consciência, & 
da que depois de esprai 
trazendo no seio quanto encontrou em 
sua passagem. 
Seixas abdicou de si, e a-se 

novamente no turbilhão. 
Tudo isto se passara em breves mo

mentos, durante o espaço q 
valsante levara para dei pelo 
vasto salão duas ou três * : 

Nos quatro cantos da 
para ornato altas jardineiras de bron
ze verdadeiro e de trabalho artístico, 
lembrança de Aurelia que as encom-mendarada Europa. Eram grupos agrestes, onde se tinham disposto os lugares dos vasos ; mas estes em vez de ílores, recebiam 

lembre de dar u m a providencia 
qualquer para debellal-o. 

.iludo parece-nos que ai* 
os distinetos colle-

ensa laboram e m çra-
ido pretendera atirar 
lidade d'esses factos» 

s li ombros das corpora-
ipaes. 

'- duvida, e ningueta 
^ ignora, que as Câmara* 

a m quasi que ex-
- creadas para conhe

cei to as necessidades 
vem se encontrar sem-
ndições de, c o m a m a -
e h a vontade atten-

reclamações dos muni-
rguntamos nós 

e se faltarem a essas Ca* 
indispensáveis elemcn-
m se desempenharem 

primento árduo dos seus 
í. s ? 

quando essas Câmaras não 
^irem verbassufricientes para) 

com Jcspezas de m o -
. despezas urgentes, imme* 
c incalcul ivci> ? 

pi m Io .i c-sas C m ; ra; ain-

• • v » », ju • li lüíiv.i (i assim 
i» »s|u.' .i iM(Ja an^uíu d i sala, 
nri''inlo para dai-lheo aspecto» 
>Mr-', que tanto se aprecia ago

ra e com razão. 
fía nada mais encantador, do qua 

ir o campo para AViiiro d t cida-
alé di casa ; do que entrelaçar 
as magnificencias do luxo, as 

is inimitáveis da natureza ? 
No dance da valsa, o lindo par.an-

cioso de espaço, e sentindo se aperta-
i Sala, alongara a elipse até a ex

tremidade, voltando p<>r delraz da 
uma das jardineiras, onde nào estava 
ninguém naquella oceasiao. 

Houve u m ápice, rápido c o m o o 
pensamento, em que o par achou-se* 
oceulto pelas longas palmas de uma-
musacea, que se arqueavam gracio
samente e m umbella. Nesse momento» 
u m relâmpago cegou-os a ambos. 

Duas rosas se embalam cada u m a 
e m sua haste á aragem da tarde ; inclinam de leve o calix e frisam-se roçando as pétalas. Assim Io'aram-se as frontes de Aureliae Fernando,© os lábios de ambos afloraram-se n o sublil perpasse. (Continua J 
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da quando solicitado em tempo e 
em pura perda, não apparece o 
auxilio indispensável do governo 
que na maioria das vezes não as 
quer attender ? 
Precisamos ser justos, senho

res; precisamos encarar essas cou
sas de outra maneira,de um outro 
modo qualquer; precisamos antes 
de formular as nossas accusações 
medir-lhes o alcance, examinar
mos cuidadosamente os factos, 
feM^>l-os taes quaes os vemos,em 
sna singela ingenuidade ou em sua 
plena ignorância, ou mesmo em 
sua premeditada hediondez ; pre
cisamos antes de tudo auxiliarmo 
nos. mutuamente ; lembrarmos 
esta ou aquella providencia que 
se possa adoptar ; procurar ser de 
alguma utilidade junto dos pode-
res constituídos e não tentarmos 
precipitadamente atirar censuras 
vagas e sem fundamento, accusa
ções.sem base e um tanto injustas 
sobre corporações briosas que 
não podem sobrecarregar com o 
pezo da ctilpab lidade de u 
ta que não comctteram. 
I A precipitação é má conselhei
ra ; evitcmol-a. 
As ̂  operações de saneamento 

das das epi
demias, operações que com effei-
to entendemos serem de urgente 
necessidade, essas operações hão 
de ser feitas emtempo,com vagar, 
com a precisa calma, desde que 
as corporações municipaes pos
sam ter recursos do Alto para po
derem realizar alguma cousa em 
prol das populações. 
Os violentos e ofFensivos atta-

ques dirigidos aos poderes públi
cos, as agressões e injurias simul
taneamente trocadas, são as prin-
cipaes cauzas das quaes presente
mente devemos fugir, evitando 
empregar o pouco tempo que nos 
sobra em dicussões que nãomere-
cem o valor que se lhes quer dar. 
A imprensa nestas emergências 

deve representar papel importan
tíssimo, já se apresentando unida, 
ja se mostrando mais qne nin
guém interessada nos aconteci
mentos ; informando e auxiliando 
o publico ; aconselhando-o ; ani-

ido-o ; continuando a oíFere-
cer expontaneamente o seu fran
co apoio ás collaboraçues sensa
tas e criteriosas dos abalisados fa
cultativos os srs. drs.Pereira Bar-
reto,Macedo Soares e muitos ou-
troŝ represent ntes da medicina. 

E' d'isso que precisamos, é ex
clusivamente d'isso ; e, senão ve
jam a maneira atteuciosa e digna 
com que a maioria do povo tem 
lido, discutido e elogiado as con
siderações d'aquelles dois distin
ctos clínicos sobre a verdadeira 
origem das febres epidemicas,suas 
causas, effeitos, preservativos e 
tratamento preventivo; essas con

siderações, ou antes esses estudos 
s.ientiricos, esses conselhos,essas 
informações, merecem ser popu* 
larisadas, devem ser conhecidas 
por todos, por todos quantos se 
interessam pela saúde publica e 
desejam sinceramente contribuir 
para o bem de seus semelhantes. 
Quanto ás questões médicas ul

timamente travadas,permittam os 
distinctos facultativos que na nos
sa fraca maneira de pensar não 
as consideremos opportunas; dei
xem os nobres representantes da 
medicina essas e o trás discussões 
de caracter aggressivo para occa-
siões mais próprias ; não duvida
mos da utdidade d'ellas, pois que, 
sempre são de algum aproveita 
mento pelo facto de trazerem luz 
sobre este ou aquelle ponto ainda 
desconhecido da sciencia ; não, 
duvidamos d'isso ; e, tanto que, 
até racbmo comprehendemos o 
valor que possuem pela rasão de 
exclarecer muitas vezes a verda
deira origem^de um mal e o meio 

"íor e mais prompto para de-

O .m parece-nos ser de 
prini trema necessidade 

e momeuto,o que mes-

leceu á i hora da madrugada de 
23 o bravo valuntario Ij)dovico fio-
coli que havia contrahido o ger-
men da epidemia reinante, e a« 
chão-se enfermos do mesmo mal 
muitos dos seus humanitários c 
distinctos companheiros. 
Desventurada cidade! 

Dr. Paulo Frontin 
Esteve simplesmente imponen
te a manifestação que fez a im
prensa da Corte a este distincto e 
arrojado engenheiro peloherculeo 
e inolvidavel serviço que acaba de 
prestar a Capital do Império a-
ba>tecendo-a- d'agua no curto e 
insignificante espaço de. . .3 dias! 
Tão eloqüente consideramos 

este acontecimento que não po
demos c ar outro termo pa
ra quali ]ue não seja um 
simples único e expressivo ponto 
de admiração-!-

José Galvão de França Pa

checo 

e pedimos respeito-
3s dignos representan-

ss uc sciencia de Hypocrates é o 
ue anteriormente já pedimos aos 
ossos intelligentes e sympathicos 
olleg nprensa : 
—Calma ; muita calma; muitis-
ima calma. 

Ytú,—26—3—89. 

PERSONNE. 

NOTICIÁRIO 

Em viagem 
Se^uiopara S. Paulo em viagem 
para o Rio o nosso amigo Sr. Joa
quim de Toledo que alli vae tra
tar de negócios relativos ao esta
belecimento que pretende fundar 
nesta cidade. 
Desejam^ 'Me feliz e prospera 

viagem. 

Noticias de Santos 

A epidemia não tem declinado; 
atè quinta-feira 28, a mortalidade 
elevou-se a 430, e isto a contar do 
dia 1°.! 
O presidente da Câmara Muni

cipal que havia contrahido a fe
bre amarella acha-se felizmente 
em estado lisongeiro. 
Dos destemidos e beneméritos 

cavaiheiros da "Cruz Branca" fal-

A cidade de Itú acaba de per* 
der um dos seus mais distinctos e 
laboriosos filhos. 
Falleceuhontem no Salto o sr. 

Galvão de França Pacheco 
proprietário da mais antiga da> 
nossas conhecidas fabricas de fia
ção e tecidos. 
Descendente de uma das mais 

honestas f a m i 1 i a s, soube 
pouco a pouco com a perseve
rança do sen trabalho alcançar a 
posiçáo independente que oc^u-
pava. 
Rimem leal e de coração tinha 

verdadeiro amor para com os 
seus empregados 4Ue também sa
biam retribuir a estima do respei
tado chefe com a sinceridade das 
grandes almas. 
Para dar uma eloqüente prova 

do quanto valia a generosidade, 
do coração de José Galvão 1 m-
braremo^ alguns dos atos mais be 
nemeritos que elle costumava pra 
ticarxomprando gêneros alime-
nticiosem grande escala—conse
guindo com isso um ucro não pe
queno—para pelo mesmo preço re-
vendeUjs aos seus companheiros 
de trabalho e concorremos pode
rosamente com o seu auxilio em 
favor de diversas obras-pias tanto 
de Itú como do Salto. 

Imprensa 
Recebemos da cidade de Pa-
Prarnaguá "Paraná" alguns núme
ros do periódico "Treze de Maio" 
habilmente redigido pelo distincto 
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jornalista Manoel Fellipe de Ara
újo urna das melhores organisa-
çóes intellectuaes da moderna ge
ração paranaense. 
Agradecemos affVciuosamente 

a visita do collega, á qual retribui-
mos com verdadeira alegria. 
De S. Paulo recebemos o novo 

periódico" Futuro" um preciosís
simo auxiliar que vem o, cupar lu
gar salieute nas modestas fileiras 
do jornalismo moderno. 

E' seu redactor-chefe o sr. José 
Martins de Toledo d quem com-
primentamos retribuindo com sa
tisfação a visita com que distin
gui o-«n os. 

Hospede 
Acha-se entre nòs o sr. Dezem-

bargadordr.Frederico D.de Avel-
lor Brotero,digno membro do Tri
bunal da Relação de Porto-Ade-
gre. 
Visitamo!-o. 

Fallecimentd 
Acabo• spr surprehendidos 

pela triste noticia do pas 
sr. Geraldo de Paula Sm 
digno engenheiro da C 
ana dr. Antônio 
Souz-a. 
A illus. >s I 

SECÇAO LIVRE 

Companhia Ytnana 

ASSEMBLE'A GERAL 

De ordem da directoria convi
do os srs. accionistas para se reu
nirem neste escriptorio em assem-
blèa geral no dia 28 de Abril,pró
ximo futuro ao meio dia,para tra
tar dos seguintes fins : 
Io Apresentação do relatório, 

contas c balanço do semestre fin
do em 3 i de Dezembro,e sua vo* 
tação : 
2° Eleição de um director e do 

presidente da directoria,para pre-
henchimento da vaga existente ; 
3o Resolver sobre qualquer ou

tro assumpto de interesse da com
panhia. 
Desta data até o dia em que se 

effcctuar a assembléa geral fica 
suspensas as transferencias de 
acções. 

S.Paulo,Escriptorio Central da 
Companhia Ytuana, 27 de Março 
de I889. 

O secretario da companhia, 

Pedro Aranha 

EDITAL 
O doutor Francisco Ribeiro d'Es-
cobar, Juiz de direito e de or-
phãos d'esta comarca especial 
de Itú. etc. 
Faço saber aos que o presente 

edital virem que no dia 14 de 
Abril próximo vindouro, ao meio 
dia, em a portado escrivão recen
te nomeado, á rua Direita, se fará 
leilão dos seguintes objectos per
tencentes ao casal inventariado a 
d. Francisca Ayres do Amaral 
Souza: 

U m Faqueiro de prata 60.000; 
1 Escrivaninha de prata, 12,000; 
20 fivellas de prata, 5,000 ; 2 car
ros, 3o,oòo •, i bolandeira t per
tences, 5,ooo; J cavallo tordilho, 
3o,000; 25oo pés do café, 1:000$. 
Para conhecimento de todos 

mandei passar o presente que será 
publicado pela imprensa e affixa-
do no lugar do costume. Eu José 
Jacyntho Ribeiro, escrivão interi
no o escrevi 

Francisco Ribeiro de Escobar. 

Frederico José de Moraes, procurador da Câmara Mumcipol d esta ci
dade . Faz .saber de ordem da mesma, á todos os que o presente 
edital virem que tendo sido or^anisada,na forma das posturas m u * 
nicipaes a relação provisória dos capitalistas e lavradores, que 
devem contribuir com os respectivos impostos 110 corrente anno 
financeiro de 1889. determinou marcar-o praso de òo dias, a con
tar-se desta data,para que dentro d'elle, os interessados que quise
rem reclamar contra a sua classificação, o fasereni, apresentando 
suas reclamações e provas ao Secretario,para sei cm apresentadas 

. na primeira sessão depois de fin Io aquelle praso. Outrosim, que 
extineto esse praso, não se attenderá rcclamaç, na. 
A relação provisória foi organisada do modo seguinte : 

Exercício de 1889 

RELAÇÃO DOS CAPITALISTAS 

Excedente 

Barão do Itahym 
Dr. Francisco E. da Fonseca Pacheco 
Francisco de Assis Pacheco 
João Baptista Pacheco Jordão 
Dr. José de Paula Leite de Barros 
Joaquim Elias Pacheco Jordão 
Miguel Luiz d* Silva 
José Galvão de França Pacheco 
Manoel Rodrigues de Arruda 
D. Theresa de Almeida Taques 
Francisco de Paula Leite de Barros 
José Feliciano Mendes 
Carlos Augu to Pereira Men J 

José Elias de Assis Pacheco 
Antônio Carlos Xavier 
Francisco de Paula Leite Camargo 
João Henrique da Silva 
Manoel Constantino da Silva Novaes 
Dr.-João Sophia 
D. Francisca Emilia Corrêa Pacheco 
D. Anna Eufrosina Pereira Mendes 
D. Anna Gabriela Pereira Mendes 
D. Maria Barbara de Vasconcellos 
D. Ignacia Joaquina Corrêa Pacheco 
D. Paulina Oliveira da Silva Roza 
Benevenuto Pacheco Jordão 
Antônio Dias Bueno 
Joaquim de Almeida Pacheco e Silva 
José Rodrigues de Arruda Silveira 
Antônio Victorino da Roch? Pinto 
D. Carlota Ambrosina de Abreu Rangel 
Manoel Joaquim da Silva 
D. Maria d'Assumpção F. Guimarães 
D. Maria Umbelina Kiehl 
D. Maria Hypolita Pereira Mendes 
Salvadcr Felisola 
D. Theresa de Almeida Fonseca 
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LAVRADORES DE ASSÜCAR ( SAFRA DE 1888 

Francisco Fernando de Barros 
Barão do Itahym 
Felippe Corrêa Leite 
José Ferraz de Sampaio 
D. Maria Izabel de Campos 
Hypolito Leite de Barros 
Manoel Rodrigues de Arruda 

Kilos 
45.000 

» 
)> 

3o.000 
24.000 
i5.ooo 
1.5oo 

120.000 

» 
8<>§ooo 
64.000 
40.000 
4.000 

548.000 

LAVRADORES DE CAFÉ1— (COLHEITA DE 
Kilos 

Dr. Francisco E. da Fonseca Pacheco 
Francisco de Paula Leite de Barros 
Francisco de Paula Leite Camargo 
Dr. João Sophia 
João Baptista Pacheco Jordão 
Dr. Cesario Gabriel de Fre;*as 
Ant mio Leite d ; S: rapai o 
Josc Gai rão de.Un.cida 
M a t os & Galvão 
Filíppe Corrêa Leite: 
Dr. Virgílio Augusto de Araújo 
Joaquim Xavier da Silveira 
Antônio Ferraz de Sampaio Leite 
Francisco Pedro da Silveira 
Maurício Pabet 
Joaquim Rodrigues de Barros 

, Elias Antônio Pereira Mendes 
^ Fernando do Nascimento Camargo 

Antônio Galvão de Almeida Sobrinho 
Francisco Barreto de Souza 
João Henrique da Silva Ca*tro 
José A toi io de Souza 
Flias Leopoldino de Almeida Prado 
João Dias Aranha de Quadros 
D. Anna Eufrosiua Pci cira Mendes 
Francisco de Arruda Moraes 
Bernardino José Leite 
Manoel Rodrigues da Silvai» 
Honorato Rodrigues de A n uda 
Manoel Constantino ia Lilva Nova 
Jos^ de [ adua astanho 
José Roc.igues ua b.,vcira aviões 
Joaquim Rodrigues da Silveira 
Jové Rodrigues da Silveira 
Joaquim Porfirio Rodrigues 
Flaquer & Rocha 

1888) 

120.000 
75*000 
60.000 
45.000 
39.000 
3o.000 
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L A V R A D O R E S D E A L G O D Ã O /COLHEITA 1 
Kilos 

Esperidião Nobre da Cruz 
Joaquim Barbosa de Souza 
Joaquim Barbosa da Silva 
Camilo Pires de Andrade 
Estanislau de Moraes Campos 
Antônio Ignacio dos Santos 
José Rodrigues d'Avila 
José Ferraz de Barros 
Luiz de Arruda Bandeira 
Quirino Nobre de Souza 
Caries Pr st es 
Joã( Ro igues 'e, vilaJ> 
JOSÉ1 le I ula Li (te 

62.000 
Epara que chegue a noticia á todos os interessados lavrei o pre

sente edital que será publicado pela imprensa. 
Ytú, 20 de Março de 1889. * 

Frederico José de Moraes. 
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ANNUNCIÜS 

A's exmas. famílias 
Thcreza Killiam Perei 

des participa ás suas amigas e 
freguezas, que acaba de admittir 
em sua casa uma hábil e intelli-
gente m 1 do Rio de 
Janeiro e que continuará á dispo
sição de todas as suas amieas,que 
a quizerem honrar com suas *-r»-
commcndas. 
A nova modista offerece-- e ex-

pontancamenLe á ir a residência 
das frê v.czas experimentar os 
vestidos. 3—1 

VVli 
U m a boa 1 família na 

rua Direita, peri ão. 
Qu e á esta 

ia. 

O leiro 
t ola

ria tra-

In! aphia. 

^mo 
»-. 

Draes par-
1 >os fre

te receber 
este fumo.-

cndi 1 por 

v)Vll)ADLS 
UiioiOiO 

ISiOS & COMI». 
participar a 

ata abrirão u m 

BOB 8 

REST&URANT 
ondeossrs. freguezes encontra
rão neros de primeira 
que' 1 par do melhor servi
ço de meza. 
Esperando merecer de V. S. 

sua valiosa protecção, antecipam 
seus agradecimentos. 
DOUS CÓRREGOS, 29 DE 9 DE 
,888. 

ISMAEL DE BARROS & COMP 

http://de.Un.cida
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1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


