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SAZHILSA 
H o s p e d e àkiustire. 

alguns dias nesta cidade o sr. dr. Eze 

quiel Corrêa dos Santos, illustrado Len

te de Pharmacia da Eschola de Medi

cina do Rio de Janeiro. E* o presi-

dento de uma commissão ultimamente 

nomeada pelo governo central, para 

examinar e analyzar as agoas de Cal

adas na província de Minas-Gera^s. 

Paulistano o discurso dosr. dr. Joaquim 

de Paula Souza, nós â mingoa de espa

ço, paramos em sua publicarão, dando 

Esteve hoje de domingo 8 do coi 

M u d a n ç a . — Reti 

do mudança para S. Paulo, o sr. cap. 

José Maximino de Sampaio, que desde 

Maio de 1872, exerceo o cargo deguar-

I da-livros da Companhia Ytuana. S. s. 

por suas excellentes qualidades, deixa 

muita sympathia entre os Ytuanos, que 
conhecendo de perto a s. s, parece-nos souberam aquilatar de seo verdadeiro 

que o governo não poderia ter feito i merecimento. 

Como empregado da companhia, me-

receo sempre das respectivas dirocto-

rias plena confiança, e como simples 

particular, a estima de todos que o co

nheceram de pefl^B 

S. s. vae oecupar u m oulro em pre

firo, para o q u á ^ rnTto se acha 

uda i-

nodos fie 

de folie i-

mais acertada escolha, pois o dr. Eze 

| ^ e l ê u m dos homens mais habilita 

dos pura trabalhos daquelle gênero 

, o illustrado profes 

soreSH^^^Jtateara conhecer de per

to agoas tão ricas em princípios mine-

raes e resultados therapeuticos. 

•Pretende -fazetf nos poços o exame jcompYometti<Ío, e proci 
de—grão de temperatura das diversas 

fontes.., densidade, cheiro etc, MscrJ 

ííafrS. anajyse qualitativa e quaní 

tatíva qua deverão ser feitas em seo 

laboratório no Rio de Janeiro. 

S. s. è acompanhado pelos srs. dr. 

Souza Lima, expositor da secção ac-

eessoria da.Faculdade do Rio e Borges 

da Costa, preparador das aulas de chi-

mica eJj^^ica da mesma Eschola. 

votos e esperamos-quexa digna 

o, praticando u m a analyze_|0S! deixou o seu anteces 
icta d;v referidas agoas ( o que ain-

aW!ffWxist^|prestará relevantes ser 

vices á província do Minas e á todo 
Brazil. M± 

rVoanôíic&LG.—Foi nomeado eu ar-

da livros da companhia Ytuana o sr. 

Antônio de Souza Gomes Carneiro, cu

jas habilitações garantem a continua

ção dos trabalhos que ora lhe são con

fiados, -na melhor boa ordem em que 

or. 

Çmifes-j&ncis*.—Domingo passa

do, fez a sua conferência osr. dr. Mes

quita. Fallou sobre —circulação do 

sangue—e agradou sumraamente. 

Explicou elle como se faz a circulação 

no homem, e por meio de seu bem ela

borado discurso, e da figura que esta

va desenhada na pedra, tornou bem 

patente o mecanismo da circulação. 

Convém muito o conhecimento da fisio-

íogia, ainda mais quando é explicada 

por tão intelligente medico. 

A musica tocou, como de costume, e 

o grande concurso de senhoras, e de 

mais de 400 homens, fnostra quanto 

estão sendo apreciadas as conferên

cias. 

Fallará hoje o sr. João Tibiriçá Pi-
ratininga. Éfe 

OIscurso»-^ffmcipiamos hoje a 

publicar a conferência feita pelo illus
trado sr. dr. Mesquita^ J 

Tendo sido publicado uo Carreio 

Companhia 'Ytnasia,—Map-
pa demonstrativo do numero do passa

geiros e pezo de mercadorias transpor

tados-durante o mez de Setembro de 

1874, e. comparado com o movimento 

de Setembro de 1873. 

1874—Setembro 

PASSAGEIROS : 

Ia Classe 

2a Clasjfr, 

MERCADOHIAS : 

Poso eifl tons. e kils. 
Café 99.08$ 

Algodão 100.573 

Assucar 19.564 

Toucinho ! ^ L 3.708 

Cal, pedras, etc. . ̂ ^ B H ÍK7.000 

Diversos de exp. e imp. ^I^^HeO.824 

!»::O.:Ò5 
. , •.' 

Excesso e m Setembro de 1874, com

parado Trora Agosto de 1874 :I 
1* Classe. 2a Classe. Total.' roso. 

274 1060 1334 89.579 

idom, idem, em Setembro de 1873 : 
1* Classe. 2* Classe. Totul. Peão. 

190 M l 331 354.935 

•Uüiry.—Pelo dr. Juiz de Direitoj E* esta a triste historia de u m m u n -

foi designado o dia 14 do Dezembropro- do que gira e m nossas visinhanças,— 

ximo futuro,para a 4a e ultima reunião a lua,—menos idosa que a terra e jà, 

ste termo, no presente anno. morta e m apparencía, a lua, e m cuja 

superfície o telescópio escrutador per

segue o leito abandonado dos mares e 

fendas sem numero que campeiam pe

las planícies ardentes í 

Supponhamos, entretanto, que a ex-

tineção gradual do calor central se 

opere com u m a perfeição constante, de 

tal sorte que a superfície siga docemen

te a contracção geral da massa e-que 

fnão appareça u m só vasto funesto, uraa 

fenda ou u m a abobada destinada a se 

abater; supponhamos mais que depois 

deste resfriamento, a vida se perpetue 

por muitos se;ulos atravéz os tempos 

e que n e n h u m a das eatastrophes aci

m a figuradas, venha semear a morte a« 

meio desta segurança permanente : 

O fim do mundo. 

POR 

6ÀMILL0 FLUíMRM. 

Traducção do tenente Luiz Mondes 
de "Moraes, 

C O M O TERÁ L U G A R o FIM DO M U N D O ? 

IV 

BuíFon, que considerava a terra e os 

outros planetas como partículas incan

descentes destacadas do sol, em c<>nse_ 

quencia da queda de um cometa sobre 

este astro, tinha calculado que a tor

ra gastou 74.800 annos para r 

se e chegar ao actual estado ca]£ 
e que levaria ainda 93.000 pflpt -

friar-se da vigesima-quinta pari 

temperatura que hoje possúé—attin-

gindo então ao gráo que elle tomava co

mo o limite para a existência dos se

res vivos. Mas esta theoria é errônea, 

porque nem mesmo hoje o calor cen

tral do globo atravessa o envokicro 

solido dos terrenos e nenhuma influen

cia exerce sobre os vegetaes, como so

bre os animaes. _A terra não necessi

ta, pois, do seu calor próprio para ali

mentar a vida : só o sol é que se en

carrega de tudo. 

Não obstante, a extineção completa 

do calor terrestre produzirá vasios in

teriores, dará logar a retracçõese, em 

vra, conchegarà as massas 

e dilatadas : resultarão 

des fendas em difFerentes 

pontos da superfície do solo, a água 

dos .oceanos, penetrando nos vasios, 

será parcialmente absorvida e se com

binara com as rochas metallicas sob 

o estado de hydrato de oxydo de forro. 

Desde então as condicções da vida 

terrestres iriam diminuindo ; as nu

vens não mais se elevariam dos mares ; 

os regatoju*os rios caudalosos veriam 

cygotar-sç suas fontes abastadas. Os 

vegetaes desfalleccriam gradualmente 

á mii^TacTagua e em seguida os ani

maes herbívoros, os carnívoros, todos 

veriam apagar-so a luz de sua existên

cia, até que emfim a própria especi 

humana, angustiada, suecumbida^^ 

me o á sede, assistiria ao externai] 

completo do seus últimos fanados^^P! 

terra poderia durar indefinidamen 

todo em que se acha, manifest 

do em sua superfície (oda es ia exu 

de vida ̂ ue brilha com tan 
plendor^^^^ 

Ainda mesmo qse não surgisse 

ph^nomeno geológico ou meteorológico 

para modi.icar profundamente a sua 

superfície, os séculos se encarregariam 

de modifícal-a pela acção corrosiva dos 

próprios agentes aímosphericos ! 

A obra começa pelas montanhas : 

o sol, a geada, o vento, a chuva, tudo 

as desaggrega ; a gravidade transpor

ta suas partículas ao fundo dos valles, 

aa leito dos- ribeiros e dos rio?,e este3 

vão a seu turno depôl-os no seio do 

oceano. Concebe-se d'ahi que por este 

commercio continuo, embora diminu

to, o fundV dos mares se eleva e as 

agitas, cuja quantidade é sempre a 

mesma, galgam pouco a pouco o cimo 
das praias. 

Assim, na hypothese em que nos col-

locamos da absoluta iramobilidade da 

superfície terrestre e da ausência dt* 

qualquer sublevação ou depressão, e 

claro que o resultado definitivo da de

gradação das montanhas e da 

necessária do fundo dos 

nivollameuto do 

me das águas que 

te o leito dos 

extender-s 

men-
ana para 

superfície da 

i 

tura de duzentos 

aliás suíüciente para 

o gênero humano d'envol~ 

uas mais* grandiosas produt 

cendontes! 
Esta hypothese só carece do con ; a - -

SQ de am, obrejro para ser realisadi & 
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.... mas para isso milhões de, cellentes atiradores armados com suas 

séculos deviam se sueceder. j melhores cara binas : milhares de balas 

£' então desta maneira, por u m a vão ser lançadas á sua passagem e si 

morte lenta, excessivamente lenta, que elle consegue escapar-se tem avidase-

a noüsa grande humanidade desappa- j gura, mas por alguns poucos m o m e n -

recerà ? tos-—o tempo» apenas de sentar-se é 

-i 

1860. N a constellação da Coroa bo

r e a l , em u m ponto onde nunca se ha

via observado estrellas â olhos nus, 

surgiu de repente u m astro magnífico, 

fulgurante. Procedeu-se logo a seu 

exame e o spectroscopio verificou que 

pile era incendiado por chammas de 

hydrogenio ; mas, poucos dias mais tar

de', seu brilho desfalleceu para extin-

guir-se no fim de u m a semana. Mui

tos astros nascidos subitamente activam 

o fulgor de sua luz antes de se esvae-

cerem.na escuridão. 

Q que representam estes incêndios 

•^repentinos ?... Serão, porventura, soes 

incrustados que recuperam seu brilho 

apóz tremores súbitos o violentos, que 

despedaçam sua túnica mal coalhada? 

O u serão antes o produeto do choque 

de u m astro obscuro com outro mundo 

ualmente obscurecido ? 

Tal choque poderia, com eífeito, pôr 

escoberto.por algum tempoos^Mi 

riores, e a theoriaft: 

consagra mesmo òtee dou? m u a 

aducos e gelados, S^ntrando-

n u m a velocidade planetária, de

senvolveriam,pela transformação brus

ca de seu trabalho, u m grau do calor 

capaz de fwiidíl-os em u m só e de con-

"éríePos em u m verdadeiro sol. 

Emfím estas estrellas repentinamen

te apparecidas, são indicio de incêndio 

aos Céos e de fins de mundos por meio 

de u m a combustão chimica? Como se 

vê, o céo não é u m reino de inércia e 

nos oííerece, pelo contrario, exemplos 

innuraeros de revoluções violentas em 

os acalente e com u m a moléstia'singu

lar em seu seio, quero dizer, u m a ca_r-

gacte pólvora capaz do fazel-asal

tar A primeira faísca em u m milhão do 

estilhaços. 

Entretanto, apezar de toKs 

ameaças sombrias, a terra p ó c ^ W u a r 

o exemplo de seu velho patriarcha M a -

thusalem ou mesmo como os prophetas 

Elias e Eliseu que foram transportados 

aos Côus nos vôos de u m carro de fogo ; 

talvez não queira ella morrer de todo. 

Neste caso, quando e como será ella 

reduzida a obedecer fatalmente á lei 

^universal dos seres e das cousas ? 

{Continua.) 

•"«us estados. 
/No exame que acabamos de proceder 

cerca dos d inerentes males qne pode-

iam atacar o nosso mundo, assignala-

nos cinco casos possíveis de morte. 

E* mais do:q'ue é preciso, pensar-se-

-para passar da vida â cessação da 

/ílstencia ; entretanto, vemos que em 

bssa interessante espécie humana as 

Réstias não impedem que a genera-

.. ade dos homens morra da melhor 

.rôríe, isto é, de velhice, em sen leito, 

"^í^^^dc sua família que aíu fica 

i dòc c no luto e cho-

i nJo-os, uiuito^tói eMes são pobres, 

mtfiios—A. tiveram a bondade de aceu-

mular uiiii herança eu bicada I O ho.-

ineai quo descrer. ijifis-

:1c a infancia^até a velhice, asst 

aa-se a. u m gondçmnad. te áo 

•jal se impo-nha ô dever de.j?giir_dç 

a prisão, percorrendo u m a rua e ^ S 

desconhecidos que crivam a extensão^ 

Ha%na historia do céo exemplos, que. ado£mecer. Assim corre a terra no 

nos induzem a crer que certos fins de j espaço insondavel, envolta em prqfun-

mundd podem ter lugar subitamente. | da obscuridade, atravez os projectos 

Desde os tempos de Hípparcho até nos

sos dias, isto è<ha dois mil annos, tem-

se visto 22 estrellas se accenderem, 

brilharem durante alguns dias, alguns 

niezes e apagarem-se depois : a ultima 

d"ellas foi observada a 12 de Maio de 

—essescometas que parecem exten-

der-lhe teias do aranha, esses velhos 

mundos que galopam perdidos em suas 

estradas era busca de u m novo sol que, 

'+ •> i; ' 

vnsucus wiLim 
CONFERÊNCIA 

FEITA PELO 

ACIO XAVIER C. DE MESQUITA 

DE NOVEMBRO Dll 1874. •-

!s senhoras ! Meos senhores I 

A vida do homem sobre a terra é u m 

rude e constante batalhar. 

Desde o soldado que rega com seo 

sangue os campos da batalha até o ho

m e m que perseruta os arcanos da sci-

encia na solidão do gabinete, ha diver

sos grãos de combatentes. Assim, são 

todos dignos dos nossos encomios e da 

nossa estima. 

Meos senhores I a vossa benignidade 

deve ser tanto maior quanto é mais no

vel o combatente, e de menos practica 

para esses certames da intelligencia. 

Depois dos meos dignos antecessores, 

que tão dignamente oecuparão esta tri

buna, chegou-me a vez, á mim o\ 

combatente, de também vos d S 

palavra neste recinto ; ronAso-vos 

que á principio quiz declinar tamanha 

honra, tamanha responsabilidade, mas 

vi que n'um paiz novo qual o nosso, 

todo cidadão devia contribuir com suas 

forças para engrandecer a pátria, e 

também lançar a sua pedrinha para o 

fundamento do nosso grandioso edifício 

social : em vista de ponderações para 

mim tão. valiosas, acceitei o encargo 

que me derão amigos, e è o mj 

qual tenho a honra de dirigi] 

lavra nest,e momento. 

Meos senhores 1 as conferências- po-~ 

pulares, sobre quaesqifer assumptosque 

versem, sâp de magna e evidente utili

dade ; *ão expansões vivas e sublimes, 

quo como a 

res! as nações quo mais adiantadas vão 

na senda do progresso ; ahi, encontra-

reis as conferências debaixo de todos 

os pontos de vista ; lá, achareis confe

rências para os sábios, conferências pa

ra os ignorantes, conferências para os 

operários, esses pariâs das sociedades 

européas, os quaes, ganhando durante 

o dia alguns soldos para sustentar os 

filhinhos, vão ás noites ouvir o pão da 

palavra, o aprender â ser bons e úteis 

ao seo paiz ; não ignorais,*meos senho

res ! quantos serviços tem prestado es

sas festas da intelligencia nos paizes, 

em quo o operário è opprimidoe sobre

carregado de duros trabalhos pelos seos 

patrões, os quaes querem somente lo-

cuple^&j^à cusU dos seos emprega-

•jspJRres! Estas idéas não en

volvem tendências socialistas, não, e 

pelo contrario ; trouxe-vos esses exem

plos somente para mostrar-vos dequan-

ta utilidade são as reuniões populares 

para fins scientificos, e estaü certxque 

pensais exactamente como ou, pois vejo 

que eoncorreis com prazer ás nossas 

festas, e mostrais que sabeis responder 

ao appello leito pelo digno iniciador 

destas reuniões. 

Meos senhores ! não era ainda hoje o 

dia que me fora dezignado pára* vos di

rigir a pala^ng^MKesperar por essa 

honra PÃr. ^ ^ F um mez, mas 

motivos irnf| Balheios á nossa 

vonLy^izerãocom qua hoje deva oc~ 

c u par esto lugar ; por isso p . >~\u .. 
1 . 1 ; i 

sumptos escoin^^^lHil^|^^H 

antecessores. 

Pude disj H alguns dias 

para prepm^^n^^^servi-me do pri

meiro assnmpto quo me veio á idóa. 
N Meos senhores! quero -entreter-vos 

hoje com matéria diversa da que se tern 

ti*atado até agora ; quero fallar-vbs de 

—physiologia do homem. Acredüo que 

não são de menor interesse, os factos 

qpe se ligão mais intimamente ao cor

po humano e ao sec perfeito funeciona-

lismo no estado normal, hygido ou de 

saúde. 

Como medico e enthusiasta da har

moniosa regularidade das funeções do 

nosso organismo, penso que não podo-

deria achar assumpto mais consentaneo 

ara uma ouiiversa, como esse de que 

vou fallar-vos hoje. 

Far-vos-^hei em poucas palavras a 

historia da physiologia, e depoJ^Buã-

rei ao estudo geral da circuláçv 

mana, que ê o verdadeiro ob 

nossa reunião. Eu começo. 

A physiologi:i derivada de du-

P^quequerdi-

significa ira

do, que tem por fim 

unos biologicoSjque 

em desde o momento de 

até a de sua morte ; 

mos : é o estudo dos di-

menos, cujo duplo fim se 

resume na conservação do indivíduo e 

na propagação da espécie, phonomenos 

versos pi 

«centelha electrica, tocão que constituem a vida; a physiologia 

õrTtãgãnTõ altas casas, cuias portasjlM pjbrações, arrebatão todas as è pois a sciencia da vida. 

ianeUas fossem guarnecidas por_cx^UntomRncias ; observai, meos senho- Por esta difinição vedes, nleos senho

res,^™ iampo da physío-

l"r í.< >. 'j
1 ^borisonte.s ; 

com eífeito, s a b e ^ J e o termo—vida— 

não é somente applicSB ao perfeito 

funecionalismo do corpo humano; não : 

vida, também a tem os animaes de to

da a escala zoológica; vida, também 

tom as plantas de todas famílias e es

pécies, e vida, também tem rigorosa

mente fallando, os mineraes ; assim 

pois, conclue-se que a physiologia se 

oecupa de todos esses entes com seos 

actos funecionarios e relações entre si; 

mas, meos senhores, não ó por certo 

minha intenção tocar em todos esses 

pontos, e nem nos restaria tempo para 

u m a tal empreza ; o meo desejo é en

tre ter-vos, com já disse, com a phy

siologia do homem, isto é, destacar do 

meio desta vasta sciencia u m ponto que 

nos possa ser de algum interesse prac-

tico no habito c o m m u m da vida. 

Meos senhores ! estas reuniões não 

são, como disse com muito critério o 

meo hábil antecessor nesta^cadeira, 

conferências em qua se venha debater 

questões de alta ou de pequena políti

ca, não ; são apenas simples e modestas 

conversas de amigos para amigos, que 

se querem instruir; são sin; 

de intelligencia e de 

são, assim como devei 

verdadeiras sciencia?. 

Passarei ao assumpto escolhido—a 

circulação no homem. Deixarei de la

do outros assumptos,çomo : digestão, 

absorpção, respiração! etc., as sonsa-

soes tactís, olficto, olloi^to^ etc._̂  a 
iíigoagem mimina, a voz, os movimen

tos, etc. , funeções estas qite todas per

tencem á physiologia estudar. 

O que é pois a circulação? 

A circulação do homem c dos mamí

feros consiste no movimento incessante 

do cangue no interior de ura svstbema 

de canaes ramificados: 

Foi descoberta nos a; 

1629 por Guilherme 

physiologista inglez^ 

m e m soffreo, coi 

posição e c r u e l ^ ^ ^ ^ ^ V s sábios do seo 

tempo, poréroáj^B Brmmortal desco

berta foi logo cSBJFacceita por todos, 

e o seo nome será com justa rasão le

vado à posteridade agradecida. 

(Continua.) 

IS 
U m a victima cSa -vaidade. 

I 

Na cidade.... n*uma chácara retira

da,.habitava uma família, cujo chefe 

chamava-se Manoel Correia. Ex-em-

pregado publico, obtivera a aposenta

doria e ahi vivia longe do borbori-

nlio da cidade. 

H o m e m vaidoso,' o seu uniçj 

era casar u m a filh; 

algum fidalgo, ql 

pela belleza d*ell; 

Com effeito^Elvir!T[talerâ o seu no

me) era an̂ fei-TO.-üs linda que imaginar 

se podo. Morena, do estatura regular, 

caj^^l olhoí pretos, lábios rosados 
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e pequenos, que, quando entrèlabriam-1enganou-se elle. Não s.ó declarou-lhe| Só Elvira era triste, apezardas feli-
se, deixavam ver duas linhas de den- que não votava a menor syrapathia ai citações que de toda a parto e a cada 
tes claros como marfim ; era mais pe- esse homem, cujo passado não era con-, instante recebia. Pallida, magra, sem-

s maneiras agradáveis do que!a e c^°» corno até declarou-lhe que ja ,pre pensativa, dir-so-ia que era presa 

s atributos, que ella captivava 
õs aquelles que tinham a dita de 

conhecel-a. 

II 

Alfredo Torres, estudante do quar
to anno de medicina, tinha vindo pas
sar, n'essa mesma cidade, as ferias em 
casa de sua família, que só a custa de 
muitos sacricifios fazia-o proseguir 
nos estudos. Ahi pela primeira vez 
vio Elvira e logo consagrou-lhe amor : 
não esse amor vulgar, porém u m amor 
sincero, veheraente, arrebatado, capaz 
de affrontar todos os obstáculos, que 
segundo u m escriptor contemporâneo, 
são os maiores incentivos d'elle. 
v Elvira também, cumpre dize-lo, lo
go sentio no seu peito u m a emoção, 
u m não sei que indefinivel por Alfredo ; 
mas ao mesmo tempo o seu coração 
presago augurava-lhe infortúnios. E* 
que Alfredo além de não ser fidalgo,era 
pobre, e o seu amor havia de encon-

opposição da parte do seu velho 

r u m parente ?w-_ 
família. 

tinha disposto de seu coração. 
Correia ficou furioso e disse-lhe q 

nunca permittir-lhe-ia que se casassl 
senào com o Exm. barão da Felicida

de ala idade. 
em próximo estava 
e. Presentindo-o, 

evêu a Alfredo a seguinte carta, 
de, ou c*om outro de sua jerarchia ; que; cinco dias antes do destinado para a 
Alfredo ora um miserável ; e que , realisação do seu hymineu 
quanto ao passado do barão, hão im
portava a ninguém. 

«ALFREDO, 

Perdôa-me o golpe que subitamen-
Para elle o titular não era responsa-, te vou d a M e . m a g se nã0dei-te antes, 

vel pelos máos actos que praticara an~j f01 esperando que a desgraça se eom-
teriormente, quando, usava do seu no
me de baptismo. 

Infeliz Elvira ! 

V 

Vejamos agora quem era o homem 
destinado para esposo desse cherubim. 

Filho natural d'um taverneiro por-
tuguez, nascera elle n'iima das cidades' 
deste vasto império. 

Tendo o seu pae, por meio de mui
tos roubos e baixezas, bem como pela 
miséria em que vivia, ajuntado mui
tos cábedaes, morrendo, deixou-lhe to
da a sua fortuna. 
Digno filho de tal pae, D. José San-

chez, que nesse tempo era conhecido 

padecesse de mim e de ti. 
« Cinco mezes depois da tua partida, 

-meu pae offereceu-me como esposo um 
fidalgo improvisado, um tal barão da 
Felicidade, recem-vindo do estrangei
ro. 
« Recusei : disse-lhe que só a ti con

sagrava amor, que detestava esse ho
mem. 
« Julgava ter vencido a férrea vonta-. 

de de meu pae ; mas eis que ha poucos 
dias ordenou-me que lhe obedecesse, 
isto é, que casasse-me com o seu esco
lhido, sob pena de, caso de novo o 
rejeitasse, merecer a sua maldição. 
« Sem lhe dizer que sim, respondi-lhe 

por José Medeiros, continuando a ac- ̂ xxé fizesse"° <lue entendesse. Tu que 
és bom, meu querido Alfredo, podias 
aprovar a desobediência de uma filha ? 
« Ajustaram meu pae e o meu futu 

cumular dinheiro do mesmo modo, e 
só empregande-o em nogocíos illicitos, 

;tavam prestes a extinguir-se as fez afinal uma viagem 
suas íerias e Alfredo preparou-se para a Portugal 

de dom, ou 
whw, elle paniã 'Eis quem 

pois is dar mais u m passo pa- rão da Feli 
ra-che^ar ao fim de sua carreira. lYes~ 
ta vez porém, foi preciso que afam-ilía 
designasse-lhe o dia em que devia par-

en A 

ur. 
Nem era de esperar outra' cousa': 

quem pôde abandonar sem pena sen 
ração ? 

E o ç a ^ ^ o A l f f e d o ficava. 
a-

se da 
os leitores que eu pa 

te ponto de sua vida : era mister outra 
pènna que não a minha, para descre
ver a. dor d esses dois corações cheios 
da seiva da juventude, obrigados ainda 
a occultal-a, a reprímil-a. 

IV 

Havia ja três mezes que Alfredo 
partira para_continuar os seus estudos 

depois 
de El

le n pae. 

Dois mezeq 
do infausto diaTem que 
vira tinha sido annuvk 

Durante esse -tempo, nunca se pas
sou u m só dia em que elli não ouvisse 
direeta ou indirectamente, allusões a 
si, comõ~filha desobediente e de sen-

ro marido que a celebra 
matrimônio^ terá lugar d'a 
dias. Mas creio que o céo se 
ceu de mim ; parece-me que estou bem 
doente, e que está próximo o dia de 
minha morte. 

« Adeus, Alfredo ; sou e continua-
i rei a ser 

« Tua fiel amante 
«TSLV I R A . » 

VIII 
No dia seguinte áquelle e m que es-

irasiosiáEs 
Despedida 

O abaixo assignado não podendo por 
falta de tempo, despedir-se pessoalmen
te de todas as pessoas que o honraram 
com sua amizade, durante sua estada 
nesta cidade, o faz por este meio, pe
dindo-lhes desculpa, e a todos offerece 
o seu limitado prestimo na Capital. 

Ytú, 14 de Outubro de 1874. 

JOSÉ M A X I M I N O D E SAMPAIO. ̂  

Agradecimento. 

O abaixo assingnado, extremamente 
penhorado a todas as pessoas, que con
correrão para a obtenção de sua bai
xa, o encherão-n*o de muitos favores 
nessa conjunetura, recorre a este meio 
para^ prostestar-lhes sua gratidão e re
conhecimento. Agradece também ac» 
grande numero das que se dignarão 
visital-o em sua volta, dando provas 
de interesse a si e a sua familia, —por 
não poder procurar a todos pessoal
mente, ocupado como se acha n'uma 
officina durante o dia. 

JOSÉ M A R T I N S D O P R A D O . 

m 

paterna a por conseqüência de 
na outra vida. 

astigos' 

crevera a carta acima, Elvira,foi a-
•rnsntos baixos, ameaças da maldiçãojcOmmeüida d'uma febre tão violenta, 

, que os médicos logo a desenpmaram. 
Nos momentos de delírio, o nome de 

Fihalmente.uma manhã apresentou-1 Alfredo , acompanhado de paiavrasí~Para q
1 chegue a noticia à todos mandei 

lhe o seu progenitor u m ultimatum : I inintelligiveis,. nunca lhe sahio dos ;lavrar nao só este c o m o outro 

rane,iso d4 Assis 
Municipal e 

cidade de Ytú e seo Termo 

Faço saber á quem convier, que ten
do de ser providos os officios de Tabe
lião de Notas, Escrivão do Juizo Muni
cipal, de Orphãos e.do Jury da villa 
de Indaiatuba d'este Termo, achão-se 
os mesmos e m concurso, com o praso 
de 60 dias a contar-se d'esta data, na-
forma do Decreto n° 817 de 20 de A -
gosto de 1857, devendo portanto os in
teressados, dentro d'esse praso, apre
sentarem exames de sufSciencia, e do
cumentos exigidos pelo Decreto citado. 

por bem ou por mal havia de cumprir \ lábios. 

A morte zombou da sciencia : no dia 
gir a capella de noi-
mmortalidade, deu a 

as suas ordens. 
A pobre moça, tendo perdido a 

rança de casar-se com Alfj 
raendo as ameaças de seu pai 

u m a filha modelo, disse-lhdfl Pobre victima da ambição e do orgu-

IZl f ™ ad°™eCÍda n0S va ao seu disPor> W ° « » « o que en- \ lh0 j füi no céo rece.ber entre os anjos, 
braços da esperança, quando u m dia o tendesse, não obstante, desprezar o \ seU8 Irmãos, o prêmio de seu martyrio. 
earistocrático pae introduzio no se- noivo que se lhe impunha. I Q u a U Alfredo, ja afflicto J ^ 
m ae sua lamilia, com muitas recom- Mal ouvio isto, dirigio-se logo Cor-1 tura 
mendações, u m fidalgo recém-chegado reia ao palácio do barão, relatou-lhe rece 
aterra. Era de origem hespanhola, di- 0 oceorrido e pediu-lhe que determi-

1 daçou 
«a elle, chamava-se D. José Sanchez | nasse com- presteza o dia, em que se' ver. 
e tinha o titulo de barão da Felicidade, deveria effoctnar o seu consórcio 
Apósdois mezes de assídua frequen- VII 

ya à.JJJBfcyjedio ao Sr. Manoel Cor 
reia em casamento a sua encantado 

teor, que será atíixado e publicado pe
la imprensa. Dado e passado nesta ci
dade de Ytu, aos 5 dias do mez de No
vembro de 1874.—Eu Francisco Jo^è 
de Andrade, Escrivão que o escrevi. 
Francisco d'Assis Pacheco Júnior. 

No dia 

rta que ella lhe dirigio, 
icia de sua morte, despe-
com um tiro de revol-

IX 
embro de 18501, um 

uma sepultura e 
os, com. visíveis 

ameas 

victima da signaes de 

A sepultura encerrava os despojos 

Faltavam oito dias para Elvira velho 
perder o seu nome, tornar-se barone- arrancava 

-f r |za da Felicidade, ella—a 
•ine-se n alegria deste, vendo•' desgraça. 

ua a sua única ambição. Pro.a-| O Sr. Manoel Correia exultava, cren- mortaes de Elvira e 
*te concedeu-lhe o l ^ & e r i a , do ter conseguido a execução de seu ei Correia, que murmurava febrilmon-
n^nos eousultar a vontade da maior anhelo—afidalgar sua família. I te : 

llaé dócil, pensava, e por j 0 barão ainda mais contente esta-1 - Elvira Alfredo perdoai ap 
izer o que eu lhe ordenar. . va, por ter comprado com u m a infâmia vosso assassino. 
vira era dócil, desta vez a posse de u m a divindade terrestre. I, L. L. F E R N A N D E S m u s m o j 

mm DO PORTO 
Chegou ao Bazar Ytuano, o legitimo 

vinho do Porto chamado Virgem, bem 
como velho muito superior e próprio 
para doentes.. Vende-se só em barris 

R L M DIRFJT.l 

Fugio de Carlos de Arruda Botelbr. 
JJtó^ou. morador na cidade da Constituição, 

*• 
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no dia 25 do mez p. passado,o escravo venientemente, vae engrossando ecres-
de nome Eduardo, 18 annos, mulato, cendo sob a influencia beneüoaYiT^Vi^ 
cabellos quasi grenhos, um pouco bai- gor » atéque se transforma com effeito, 
xc, Li-ossura regular, bons dentes, ca- n'uma cabelleira mnit» linda o na-1 ü s a b a l x o .awignados fazem sciente 
ra um p uco chata e pouco bexigoe*. tural, invejada e admirada de todos. » 1™m convier.que nod.a 6 de setem-
tem n pequeno signal de golpe no Pessoas cujo cabello commeça'a em- bro P; P- dissolverão am.gavelmente a 
beiço d e U . a , outro no pé esquerdo branquecere manchar-se antes do tem- soc.edade que t.nhao em uma emprei-
logo atraz do dedo mínimo ; levou po, tom conseguido «vita^totristes tada na estrada do Ramal de Gapiva-
chapeo de couro, calça e camisa de signaes da dedicação <1 , por 
riscado trançada, camisa de baeta meio ^ e m p r e g o m ^ » erartaa. como consta da 
uma camisa branca, e uma calça do rar ao cabello sua i<>r iroscura ' 
brim pardo grosso. Gratifica-se com a e vitalidade primitiva. i 
quantia acima a quem o entregar a seo: A CASPA, com poucas applicações de-, , „ ' ® 

fios 
ficando os mesmos abaixo assigna 
sem direito a mais reclamações 

dissolução firmada no cartório do es-
da Costa; Ytu, 6 

dono. 5—5 sappareoe, inteiramente, 

Constituiçao,5 de Outubro de 1874. As propriedades que possue o « vigor 
de Ayer» para favorecer o crescimento 
do cabello e impedir sua queda,nunca 
forão igualadas por outro qualquer ar
tigo ; temos visto alguns casos e n que 
pessoa calvas tem conaeg-uido obterem 

Carlos A. de V. Tavares. 

Zeferino José de Medeiros. 

À.tí-enc&o I 

Companhia Ytuana 
CONSTRUCÇÃO DB ARMAZÉM. 

Tendo resolvido a directoria man
dar construir um armazém de cargas 
junto á estação de Capivary, por este 
são convidadas as pessoas que quize* 
rem tomar a si este trabalho a apresen
tarem propostas em carta fechada-, no 
escriptorio da Companhia até o dia 5 
de Dezembro p. f.^ao meio dia, em que 
serão abertas as propostas. A planta 
e mais esclarecimentos, podem ser pro
curados neste escriptorio ou no dr> En-

lugar porém, q 
izes capillareu não estiverem de tudo 

Do abaixo assignado fugirão no dia: destruídas. 
16 do corrente, os escravos com ossig-j Hoje et mof/a aconselha o emprego do 
naes seguintes : t «vigor de ayer» para todas as senhoras 
J Daniel, 37 annoe de idade, crioulo, que desejam brilhar com um penteado 
cheio do corpo, preto, pouca barba no perfeito e um cabello bem conservado 
queixo, bigode, altura regular, olhos natUFal o vistoso. 
meio avermelhados, pôs meio esparra-j P R E P A R A D O P E L O Dr. J. C. DOS 
mados, meio manco, ligeiro, bebe a-
guardente e è muito prosa; levou j ESI ADÜS U M L U S . 
roupa fina e grossa, uma japona do YENDÉ-SE E M TODOS OS A R M A -
parao velho, ó arreeiro&e tropa e bom iRINHOS, LOJAS DE DROGAS, PER-
carreiro, foi montado. 

Euzebio, mulato bahiano, 25 annos 

um cabello todo novo e muito lindo : () abaixo ESSignadO, parteci 
SÓ COm O OUSO d'ello. vxa anvoarkní + Qr,v1 «„>i'.„ - ~ 

Este resultado admirável, só pode ter ! P * ^ O 1 espeitav ̂  p abllCO 6 a genheiro Chefe, na cidade de Capiva^ 
Karporôm. Quando as glandes ou ra- seOSfregUSeS,_qT» m u d O U s u a ry. 

mais ou menos, alto, nariz meio cha
to, buço fino. corpn regular, levou 
roupa íina e grossa, e paletotde eass-
mira escura, foi montado. 
Quem os prender P entregar ao abai

xo assignado nesta cidade, ou na fa
zenda* recckberâ degrati ieac/áo a quan
tia de 100>OOQse os prender e200$000 

üada um, se entregar ao a h ú ^ 

Campinas, 18 .-> Outyjyw àe 1874. 

'José Manoel de Castro. 

FÜMARIAS, EEM YTU, NA PHAR
MACIA DE FONCECA & C* 

ofâcina de alfaiataria para a 
rua do Comiaercío n. 76, on
de apronta-se qual^ner qjjra 
com* promptid&o, brevidade! 
è perfeição. i«3 

JOSE PINTO DUARTE. 

Ytú, 9 de Novembro de 1874. 
O Secretario, 
F. A. Barboza. 

^LUGA-SS um preto parafíor-
viço de roca. Nesta typographía se di
rá quem tem. 1—4 

•&£"íS2&I4íí* jjXae&s 

Fügio de Domingos Leito Penteado 
Júnior, no dia 11 do corrente, sua es
crava de nome Claudina, preta, fina 
de corpo,com a mão direita meia aleja-
da, eífeito do queimadura em pequena, 
um tanto vesga, com signaes de quei
maduras nas pernas e bunda, regu
lando 15 annos de idade. Foi do Gap. 
Antônio Corrêa Pacheco e Silva, de 
Ytú. Quem a aprehender eventregal-a 
no sitio à seo dono, ou nesta a João 
Fortunato Ramos dos _Santos , será 
gratiücado. ^ — 4 . 
Campinas, 13 de Outubro de 1874. 

1 
fifiil 

cio 
aO DA M ATRIZ—^1 

Mfea chegou diversos artigos, 
assim como : 

pas*aí &&?&. 

Sortimento de ponta de Pariz para 
580 o kilo ; vellas de composição mui
to superior de 4, 5 e 6 em masso á 680, 
comprando 10 massos dà-se á 650; ta-
maras ; ameixas; amêndoas com cas
ca superiores : fritadeiras forradas de 
louça; jarros e bacias esmaltadas, 
próprias para collegios e casa de famí
lia ; tinta roxa em bolhões de todos os 
tamanhos, e assim uma porção de ar
tigo* de ^marinho que vende tudo 
muito barato. 

/&s@%a<."-ar mascavo, redondo e al
vo superior, vende-se a varejo e em 
porção, por preços baratissimos, 

( A' DINHEIRO. ) 

RO 
Fel 

acaba de 
dos o 

cabello 
O 

AYR^ 
Para restaurar ao cabel-' 

lo*russo, e grisalho 
gua còr natural 

Para promover o crescimento do 

cabello e evitar sua queda., 

Í.Í;\ CURAR PERFEITAMENTE A CASPA. 

jK* o mni^-^erfeito artigo 
<çi»<p» «o tens <IesfíoI>evto 

Para 

• EMBEI f E2AR, CONSERVAR E 
['! KTBAR OSt C A B E L L O S 

A utilida(k.ro grande- proveito d esta 
preparação, tem sido claramente do-
moiXstradas pelas pessoas que a têm em

pado. O cabello de moça esenho-
ras, tam fraee o ralo quo obrigava o 
ÍSÔ àe postiço para ser penteado con-

er partecipa a todo^ os seos amigos e frâguezes, que 
Hrie Janeiro um completo e variado ̂ rtimento-de to-

ao seo*negocio e o;ri -ini de selleiro ecorreeiro, os 
quaes veB B B ' preços mais baratos do que em outra qualquer parte, à saber: 
bolças d^^ffl^i»-, malas de diversos tamanh s e systemas, ín4^pe&aveis de 
viagem para senhoras, freios e brídões de tod is a; qi; a -idades, estribos c espo
ras de aco superiores, sellins e sell̂ tas sortida.et chi'-.- t̂ s para carr « *. trolys 
urrei: s dj ívplys de diversas qualidade; e pre> s,grande ̂ ortimen ft,J4ijPuros 

armações e ferragens par,; arreios, sellins e t c ^ A ^ ^ t f t f L -ss 
bons oínciaes de selleiro e correeíro. 

Encarrega-se de toda sorte de ehcommen^^^^^^^^Kara troiMRiins, 
etc. Tudo com promptidao e barateza, g:iJ^/JJtÊt^^^BBGr$erfÁçÃ.o n is bras. 1-4. 

D O C A R M O , NO© 

9Jr BB CS ̂ ^ ^ j 

23—RUA DE SANTA CRU5^> 
YENDE-SE : 

Copos à -j* Wy* 
Garrafas $^00-
Dúzias " 1$000. 

À.tte ri <?%*>-
Desappareceu âo abaixo assignado, 

um boi.comos segintos signaes : preto, 

manso do carro, chifres aparados,ten

do um olho branco. SuppOc-se estar 

nos campos do Ytu. Quem o prender, 

será gratrScar.j. Sitio do Itapora, 8 

do Novembro de 1871. 1—4 

Maximíanò de Oliveira Buono.. 

BAIXOS DO SOBRADO DO CAPITÃO BENTO DIAS. 
Recebom-se doentes mediante as seguintes condições : 

1.* O preço de cada dia/de permanência è fixado a 2$000 por u m escravo. 

2,a A importância dos medicamentos consumidos pelos escravos fica com

pletamente ao cargo de Enfermaria, como também todos os gastos particula
res de roupa, vinho, bixas. ventosas, etc. 

3.* Só os enterros seraô" pagos pelos proprietários. • 

4.a As operações entrSo também no preço da diária. 

5.a Ficam somente sujeitas a honorários particulares, á parte da diária, 

e que deverão ser convencionados entre o proprietário do escravo e a Enfer

maria, as operações de alta cirurgia. ^ m 

6.a Qualquer di\ cm Medicina poderá tratar n'osta Enfermaria o escravo 

designado povsoo sonhor. ^M 

7.» Os dentes de moléstias contagiosas ou que por sua natureza ( taes 

mo a loucura) poderiam compromettor o socego indispensável n*uma *• 

d*esta ordem, não são recebidos na Enfermaria. ^f 
, . , . , _ _, ,.,.., , . , . ^, . i 

Yxo> Tvr. vo—YTÜA:-O—1874. 
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