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i  CIDADE DE ATU’

N E M  TA.INTTO...

Assistimos ao exodo dos habitantesdes- 
ta cidade.

Villas e sitios das circumvisinhanças 
regorgitara de gente amedrontada pelo 
apparecimento de alguns casos esporadi- j 
cos de febre suspeita.

Nào negamos os factos. Verdade é que ! 
um ou outro caso de febre amarella tem 
sido consignado pelos attestados de quem j 
de direito. Não nos illudimos mesmo quan-! 
to á inseguridade e o critico da estação 1 
que atravessamos.

E até, em principio, applaudimos a cau
tela que leva a população a escolher a re- } 
tirada como o primeiro dos remedios.

O que, porém, não podemos deixar de ! 
arguir é o exagero da situação, são as no- j 
ticias terrificantes, os romances ideados 
pela despreoccupação de uns, caprichos1 
de outros, malevolência de alguns.

Todos sabemos que aqui ficam pessoas 
com interesse a zelar, negocios a defen
der e obrigações a cumprir e que se não 
deixam apavorar pelos primeiros toques 
de alarma. Mui varios são os misteres de 
cada um. Alguns são prejudicados pelas

I RON IAS
Ao d r , S y l v io  M a y a .

Nos labios de quem morre ha um sorriso ás vezes 
De paz—a enorme paz, immensa 1 que amedronta !
No emtanto o que partiu sentiu atrós revezes,
E a ironia fatal em seus labios desponta 1

I I
Nos olhos de quem morre ha uma tristeza infinda 
De peccado immortal que não teve perdão...
No emtanto o que partiu tinha a pureza ainda 

De uma rosa em botão !
I I I

A’s vezes ao luar uma caveira esplende 
Phosphorescente e só I . . .  *

Emquanto a escuridão em tragédias se estende 
Sobre um craneo que vive e a luz branqueía o pó ! . . .

IV
Sarcasmos collossaes,

Que a Morte viva em vós e a Vida em vós se encarne !
Ironias fataes :

— Mortos deixae o oó ! Vivos deixae a carne !

10 de fevereiro de 1897. SAMUEL PUR TO.

que vae. E os desfavorecidos da fortuna, 
a pobreza humilde e abandonada, que não 
tem sobras, nem sitios, nem parentes e 
adhérentes ?

P arias da sorte, ahi ficam á mercê dos 
exorbitantes, da carestía dos ge-eventualidades de uma mudança mal se

gura. A outros conveniências partícula Pier'os 
res demoram-lhes a effecimdade de uma neros’ da desolaçíio moral ? “ “ ,n^ a de 
sahida. Ora a todos esses vem affectar a lira conforl°  aml^° ^ }e .lhedfi a ma0’ 
insistência com que imaginações apavo S3a 08 <>ue nem têm 0 J,r0,to de ter rae' 
radas se comprazem em augmentar a af- dt>
flicção ao afflicto... í Pois bem, em nada disto pondera a des

Por fóra se assoalha que a epidemia ' P^occupação  damninha que se tncnmbe 
em Ytú não se farta na faina devastadora. ■ de carreSal o quadro.

Em outros logares chega a noticia de1 E 0 resullado ahi está : a debandada 
innumeras viclimas feifes pelo flagello | inoPPortuna de Publ,cos fmceionar.os
dizimante. Desmentimos sofemnementeh“ 0* tendo de tratar bem de perto inte- 

' resses de todos nós, se vêm na contin
gência de deixar a sédo de seus afíazcres, 
como se não houvesse um traçado legal a

T. de S.

essas abusões, filhas da credulidade pue
ril. Os oasos regislralos não constituem 
epidemia.

De febre é a estação que flue, e de dtaciphnar-lhes a acçao 
permeio Iâ vae um ou outro caso da. 
feltre—espantalho. Foi declarada vaga por abandono a 

do bairro do
es-

Ainda não é tempo, pois, da outra epi- j cola provisoria do bairro do Pimenta, 
demia de terror que se apossa, em occa ¡municipio do Porto Feliz, regida pelo pro- 
siõe5 taes, da gente que fica e da gente fessor interino Theophilo Motta.

D O N A TIVO S
Diversas pessoas offcreçeram uma ri

quíssima tunica de veludo á veneranda 
imagem do Bom Jesus dos Passos, da 
egreja do Carmo.

Tambem a exra. sra. d. Leonor de A l
meida Berrini fez o valioso'donativo de 
uma tunica e uma capa, ambas de veludo 
e finíssimas, para as imagens do Bom Je 
sus da Prisão e da Canna Verde, da mes
ma egreja.

São actos esses que bem dispensam 
quaesquer elogios, pois basta se os men
cionar.

Vão adiantadas as obras do coreto do 
jardim do largo da Matriz, que será de 
fórma oval e construído de tijolos até á 
altura da grade.

O muro que circumda o jardim, na al
tura de um metro, bem como as sargetas 
lateraes já estão promptos.

Em Iporanga está grassando com inten 
sidade a febre typhoide.

O BIT U A R IO
De 12 a 18 do corrente foram sepultos •'
Dia 13. Maximiano José de Almeida, 

55 annos, viuvo; estupor. Maria Leite de 
Barros, 45 annos, casada ; rainingite ce
rebral. 4

Dia 14. Candida de Camargo, 50 annos, 
viuva; tuberculose.

Dia 15. Maria, filha de Estevam Fonse' 
ca, 9 mezes; vermes.

Dia 16. Joaquim Xavier da Silveira; 55 
annos, casado; febre renitente typhoide.

Dia 17. Alfredo Misorelli, 17 annos, 
solteiro; febre arofirella. Francisco Miso
relli, 18 annos, solteiro ; febre amarella.

Dia 18. Maria Misorelli, 35 annos, viu
va, italiana; anemia cerebral.

Todos conhecem os tristes diamas que 
so desenrolaram em Araraquara e que ti
veram por epilogo a morte dos srs. Ma
noel e Rozendo de Brito.

Esses dous brazileiros, cuja morte de
sastrosa S. Paulo inteiro deplora, deixa
ram as suas familias em precarias condi
ções, e por isso, acompanhando os nos
sos collegas, abrimos em nosso escripto- 
rio uma subscripção em favor da familia 
daquellas viclimas, confiando que o nosso 
appello ás almas generosas não será bal
dado.

A «SCEN A  IL L U ST R A D A »

Temos sobre a mesa o primeiro nume
ro, deste anno, da Scena IIlustrada, re
vista quinzenal de litteratura, artes e 
sport, edição italo-brazileira, publicada 
em Veneza.

Traz optimas gravuras coloridas, retra
to de artistas celebres e texto magnífico, 
no qual se encontram escriptos de bons 
litteratos italianos. Além disso traz tam
bem uma pagina em portuguez redigida 
pelo distincto litterato dr. Wencesláu de 
Queiroz, mui conhecido como jornalista e 
poeta.

E ’agente desta revista, em S. Paulo, o 
nossa estimavel collega do Fanfulla sr. 
Vitaliano Rotellini.

O sr. procurador da camara transferiu 
a aferição dos pesos e medidas para oc- 
casião mais opportuna, visto o estado em 
que se acha a cidade.

FOLHETIM
J oaq uim  Ma n o e l  d e  M acedo

A M O  B10GRAPH1CO BRAZ1LEÍB0
M arcilio  D ias

Eis o nome de um Hercules.
Desprezo da vida em face do maior pe 

rigo, força de Alcides, bravura inexcedi 
vel que não recuava diante da temerida
de, cegueira em face do numero dos ini 
raigos á combater, abnegação, porque, 
simples e rude marinheiro, nem sonhava 
promoções animadoras, culto sublime ao 
dever do soldado na peleja, peito de ro
cha, braços de ferro, alma de fogo, natu
reza de heroe, tal foi Marcilio Dias.

Pobre e tosco marinheiro, ninguém lhe 
soube a filiação, o berço e a vida, por 
certo ingrata, da infanciae da juventude ; 
todos, porém, o apreciavam na esquadra 
brazileiro. pela força, pela coragem e pela 
disciplina.

Em falta de data de seu nascimento, e 
antes ainda da fúnebre data de sua morte 
de heroe, é justo apresental-o no dia 2do. 
janeiro de 1865, que foi tambem de ful
gurante gloria para elle.

A guerra do Paraguay foi, como se sa. 
be, precedida pelo recurso de repreualias

etfectuadas por um corpo doexercitobra- 
zileiro que avançara da província de São 
Pedro do Rio-Graade do Sul, e pela po- 
quena esquadra que, sob o commando do 
Bayardo brazileiro, o actual sr. visconde 
de Tamandaré, estacionava nas aguas de 
Montevidéu, cujo governo negava-seacin 
toso a dar satisfações de assassinatos, de 
roubo« e de selvagens violências que ha
viam commettido contra súbditos do im
pério forças militares do mesmo governo.

O general Flôres, notável e poderosa 
infiuencia do Estado Oriental do Uru- 
guay, estava em armas contra a facção ou 
partido dominante em Montevidéu; a di
visão do exercito brazileiro ao mando do 
velho e bravo general Menna Barreto, 
apoiada pelos navios da esquadra e com 
o concurso do general Flôres, cercou a 
praça fortificada de Paysandú em dezem
bro do 1864. e, não obtendo a capitulação 
imposta, atacou a.

Commandava em Paysandú Leandro 
Gomoz, o mais feroz inimigo dos brazi 
leiros, que aliás foi salvo da morte pela 
generosidade e dever bumanitario doBra- 

j zil vencedor.
j Contra Paysandú desembarcára parte 
! das guarnições dos navios brazileiros, e 
í entre os marinheiros atacantes contou-se 
Marcilio Dias.

A praça estava poderosamente fortifi
cada, e causára lamentáveis perdas nas 
baterias levantadas contra ella : um he
roe, entre outros, o então chamado pelos 
inimigos o invulnerável, Mariz e Barros. 
commandava uma bateria e dirigia o ata
que : Marcilio Dias estava sob suas or
dens.

A 2 de janeirode 65 Mariz e Barrosdeu 
a voz de assalto ás trincheiras inimigas.

Foi terrivel e fervente a peleja; mas 
no meio do tumulto, ao resoar da gritaria, 
ao troar dos canhões e aoruido dà fuzila 
ria, na maior furia dos combatentes via-se 
a figura imponente de Marcilio Dias a 
avançar na dianteira dos que mais avan
çavam.

O marinheiro Hercules não fallava, era 
leão rompente e não rugia : era. porém, 
como impulsada machina de guerra que 
levava tudo diante do si, deixando destro
ços em seus impetuosos vestígios.

Depois de longas horas desànguinolen 
ta e enraivada peleja retumbou o grito— 
Victorial.. .—ao ver-se o homerico vulto 
do rude marinheiro Marcilio Dias, que 
cravava o estandarte brazileiro na torre 
da egreja de Paysandú,

Entre os nomes dos germ es e dos he- 
roes dessa gloriosa jornada os relatorios 
oííiciaes exaltaram o do rude marinheiro.

| Marcilio Dias, laureado pelagratidã0 
Inacional. escondeu se ignorante da sua 
esplendida gloria até lid e  junho de 1865*

A 11 de junho elle estava como impe
rial marinheiro de I a classe no vapor Par- 
nnhyba, o epico inferno de sangue e de 
fogo da batalha de Riachuelo.

No P arnahyba, atacado pelas aborda
gens de quatro vapores paraguayos, ti
nham já cahido mortos o capitão do 1° de 
infantaria Pedro Affonso, Greenhalg e ou
tros ofíiciaes, e no momento em que o so 
brevivo e heroico I o tenente Felippe Fir 
mino Rodrigues Chaves ordenava que se 
deitasse fogo ao paiol da polvora, Marcilio 
Dias, sem desesperar da victoria e a tro
peçar em cadaveres de irmãos, batia-se 
no convez contra innumeros inimigos.

O gigante em furia abria caminho por 
entre os paraguayos em multidão, deixan
do a ura lado e outro inimigos feridos de 
morte pelo seu sabre.

Por ultimo quatro dos mais esforçados 
. paraguavos tomaram o passo e atacaram 
| o Hercules já ferido.
j Extremo arrojo, Marcilio Dias bate-se 
contra quatro, terrivel, mata dous; mas 

| horrivelmente acutilado cahe, como arvo
re gigantesca, ou, melhor, como roonu- 

'• mento immenso que se abate.
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Cidade de Itú

M ãe Geralda
Porquo andam os velhinhos curvados ? 

porque as recordações pesara muito ! Co
mo custa trazer um coração carregado de 
saudades! Dias da minha infancia, por
que em vez de ficardes na memoria não 
v os partlstos para o além ? Porque me ha- 
veis de atormentar constantemente esem
pre nas horas mais alegres quando, em 
torno de mim, todos -sorriem ? Agora, por 
exemplo.'agora que todos cantam, porque 
hei de eu ficar taciturno, tristonho, com 
os olhos no pasmado? Ah 1 dias da mi
nha infancia na minha terra, tão longe!

Vejo me ainda, pequeninoe louro, com 
um leve gabào de pelles sobre os hom
bros, o cajado em punho, uma taleiga ao 
flanco, pastor. Era era Belém e, pelos 
versos que eu cantava e dos quaos ainda 
me recordo, eu tinha um rebanho nume 
roso e uma cabana, no alto da montanha, 
entre a murla cheirosa.

Longo.era o meu recado ao Deus-Meni- 
no, e eu o repelia sem esquecer uma pa 
lavra, tal qual como havia aprendido de 
mãe Geralda, a boa e meiga velhinha que 
nos ensaiava, a mim, ao que fazia de gal
lego, -um pequenote estroina que irrom 
pia no grupo dos pastores, com um barri- 
lote ás costas, bradando que chegára das 
Asturias para adorar Jesus, trazendo-lhe, 
como oblação, o vinho da sna vide, e ao 
diabo, um terrivel diabo de sete annos 
todo sarapintado de urucú, os olhos ou 
relados de malacacheta, grandes e afiada? 
unhas,' chifres enormes e uma caudagros 
sa que não descançava um instante gy- 
rando, gyrnndo, o ás pastorinhas e aos 
anjos; todo« quantos tomavam parle no 
Mysterio aprendiam com mãe Geralda os 
versos que deviam cantar diante do pre 
sepe tapoçado pelo capim verdóengo do 
arroz novo plantado pela Conceição.

Mãe Geralda! Ainda hoje com que pra 
zer eu me sentaria, como d’antes, para 
ouvi! a se ainda vivesse a boa velha* Pa 
rece me ¡¡a ?. ainda a avisto longe, na pe 
numbra cerúlea da minha infancia.

Branca, muito branca como o luar bem 
dito, encarquilhada e tremula de velhice 
andava de sitio em sitio, lenta e solitaria 
apoiada ao bordão, a cabecinha nua, tam 
bem branca, como um casulo de algodão 
maduro. Pobre, vestia com simplicidade 
uma saia ue chita e um chaile escuroaga 
zalhando o busto.

Não tinha roça nem choupana ao me 
nos, só so ficava lá pelos altos montes on 
de as guaribas merencorias roncavam 
as anlas c; condiam-se ; bebia nas fontes 
frescas, dor+niu onde a fonte a achava 
trazendo sempre um frueto sylvestre para 
as creanças, uma flôr das mattas para as 
moças noivas. Mas que velhice alegre, 
da velliinh > !

Que rumor nas varandas quando a vi
am e que fe- las nas casas sertanejas quan
do éllaapnarocia ! Razão, decerto, tinham 
para assim querer a boa velha... se ella

sabia rezas com que alentava as tíreanci- 
nhas que o quebranto prostrava, se era, 
ella quem rezava aos campos semeados e 
e ao gado que nascia e, nos tempos fu
nestos de calamidade, era ella aindaquera 
vinha, precedendo a turba, pedir á Vir
gem misericórdia para os infelizes. E 

uem, como ella, para contar historias? 
Qnem as sabia mais bellas no sertão V 
nmguem. E nas xacaras antigas como 
cantava docemente, tristemente os versos 
apaixonados das princezas pallidas e as 
respostas crueis dos reis carrascos 1 

F sempre rematava, e com que graça! 
«que trouxera da festa da princeza um 
covilhete de fruetas e um farnel de doces 
para os pequeninos que a ouviam; mas, 
como já não lhe ajudavam as pernas, ca- 
hiram no caminho e lá se foram, agua 
abaixo, todos os presentes.))

E hoje ? Ah ! saudade !
Pequeninos de agora, os vossos cantos 

muitô vos hão amargar quando, mais tar
de, delles vos lembrardes como dos meus 
hoje me lembro. Ah! o meu gabão de 
pelles, o meu cajado, a minha taleiga, os 
meus tranquillos seis annos 1 Mãe Geral
da, éssa, eu sei que repousa á sombra de 
um bosque de palmeiras, florido de bo 
garis, mas os meus dias amaveis... a rai
nha infancia... não creio que a tenham 
enterrado com a velhinha ; mas tambem 
é verdade que desse tempo apenas me 
resta a saudade — que é um espectro. 
Nada mais!

Co elh o  N et t o .

Divagando
Eu quizera divagar hoje ; mas, sentin 

do-rae preso de profunda melancholia ao i 
ver o aspecto lugubre da bella Ytú, out’ 
ora animada e festiva, não o posso. Fosse 
eu algum propheta Jeremias que á estas 
horas estaria, no Alto do Baptisla, de 
rosto voltado para a cidade, olhos la 
crimejaotes, arrancando do alaude notas 
doridas e interrogando a— Ubi eM m agni
ficent ia tua ?

Porém não é caso disso, e nem sei mes
mo porque, nssim,a deixam tão solitaria. 
Pobre Ytú! Dir-se-ia que sobre ti pesa a 
maldição do Senhor! Todos fogem : ho
mens e mulheres, ricos e pobres, grandes 
e pequenos! Não importa o exodo ! Com 
ligo ficará um punhado de filhos dedica
dos que te estimam nos dias da opulência 
e da alegria e te respeitam nos de miséria 
e de dôr 1 Resistirão a quadra afflicliva
que atravessas ou succumbirão !

*# *
Para não divagar dou aqui a seguinte e 

interessante noticia que sobre o mahdi do 
Egypto encontrei em apreciado diario ita
liano ;

«O  soberano e senhor dó paiz onde o

A ponta dos trilhos da estrada á Man- 
duzinho passou a cidade, achando-se já 
no logar denominado Campo da Forca.

O "trabalho de assentamento de trilhos 
está sendo feito com presteza, e é prová
vel que até junho seja inaugurada esta 
nova linha.

A NOSSA CIDADE
E’ desolador o aspecto da nossa cidade, 

ainda ha pouco tão animada ! As extensas

A  E M B R IA G U E Z
Lemos no nosso collega «O Campo Rel

io» o seguinte trecho da obra de Emile 
Laveleye:

«O peior inimigo da democracia é o 
alcoo!, diz o eminente publicista, porque 
produz e entretem a miseria, a ignorancia, 
a grosseria e a violencia.

Éin nossas sociedades modernas, os sym- 
plomas da iTruteza dos costumes— attenta- 
dos ao pudor, á propriedade, á vida, ca
sos do loucura, e de suicídio, delidos de 
todo o genero,-existem na proporção do 
consumo dos licores alcoolicos.

Feliz a edade media ; havia ires flagel- 
los, dos quaes conjurava a Deus que a 
eximisse : a guerra, a peste e fome ; não 
conhoi ia purém a nova peste que os 
arabes, transportaram para a nossa civi- 
lisação—a aguardente (ea u d ev ie  ; ea u d e  
morí) incomparavelmente mais funesta 
á humanidade que as tres outras.

Uma democracia intelligente prohibi
ría por complecto a fabricação e o consu
mo deste veneno, salvo para as applica- 
çõos industriaos.

Foi oque fizeram pela lei Maine alguns 
estados da America do Norte e, posto que 
menos rigorosamente, a Noruega ea Sue
cia.

Os bons resultados foram surprehen- 
dentes; na Noruega a criminalidade bai 
xou por metade.

Si em outros paizes não estão os gover-
Nilo tem as soas fontes p<mue í melhe-
res legitimas, mas o seu liarem conta 400l lar saiuiares mecnaas extremas,Sque decretem ao menos o monopolio do(caspité!) moças, entre as quaes ha tam 
bem algumas christãs, e todas são esco 
Ihidas dentre as mais bellas raparigas dasf 
tribus submissas. Os rapazes de 10a 151 
annos empregados no serviço pessoal dei 
Abdullah são e.n grande parto abyssiniosi 
christãos e educados no mahometanisraoJ 
e, crescendo,encorpora¿los na guarda pes-g 
soai do mahdi, a qual compõe-se de 11.000 g 
homens. Este corpo é dividido em tres^
partes: a primeira commandada por Et-ó . . niraf1nr nara ns nrnham«man, o filho predilecto, a segunda pelof nieve .curador para os orpnams
irmão menor de Abdullah, a terceira por|sobreviventes da infeliz familia Misorelli. 
seu primo Ibrahim Chalit. O serviço* dogquasi exlincla.
correio é feito por 60 on 80 homens mon-| -----
tados em camellos, que só secretamente| A  P A IX Ã O  D E  UM  V E L I IO  
recebem as correspondencias privadas. a

'¿álcool em favor do Estado, a guisa do que 
existe sobre o tabaco. A renda desta arte 

\ produziria o álcool—poderia ser empre- 
agada a combater lhe o uso.
| Quanto mais é a democracia intelligen- 
|te e moralisada,,tanto mais se apparelha 
¡e  arma para combater este flagello.»

O sr. dr. juiz de direito da comarca no-

O finado mahdi era um douto, mas oseu1 
successor nao sabe nem ler e nem escre-j 
ver. Todos os papeis que I he cbegam sao! 
entregues ao scriba Abu el Gasme e a

•uas são apenas transitadas por aquelles ¡ Monteser, que inteiram Abdullah do con 
..    •_____ ______ [leudo dos mesmos e preparam a resoosta.que tèm necessidade de aquí permanecer. 

Muitas são as casas commerciaes epar
preparam a respo 

Um dos antigos secrerarios, Achtned, ca- 
hindo em suspeitas, foi enforcado com as

ticulares que se acham fechadas, e quem ¡-suas quatro mulheres

Mas ainda moribundo saudou o Ama- 
zonas que, ccm os violantos embates do 
seu beque, arrombou e afundou os vapo 
res inimigos que se tinham agarrado ao 
Parn ahyba.

A victoria era do Brazil. Marcilio Dias, 
espe laçado pelos sabres e machadinha 
dos paraguayos, agonisou ao som dos 
hymnos do Brazil victorioso.

No dia 12 de junho expirou sereno sem 
ter deixado ouvir um gemido, sem ter in
diciado nem consolação pelo renome que 
deixava, expirou modesto, tranquillo, 
simples, como homem que nunca temera 
a morte e que morria com a consciencia 
de ter cumprido á risca o seu dever.

O rude marinheiro Marcilio Dias foi 
duas vezes gigante para assim agigantar
se na historia da patria no meio de tantos 
heroes de mais elevada condição social.

Na marinha brazileira ha nm navio de 
guerra que temou e perpetua o nome de 
Marcilio Dias.

sofíre as tristes conseqüências de tal cri-S 
se é a classe pobre, essa que não tem ou
tro meio senão encarar de frente todos os 
males que lhe chegam.

Seria de conveniencia a organização de 
uma commissão de caridade para distri
buição de esmolas, caso seja declarada a 
epidemia.

De ordem do sr. inspector lillerario foi 
fechado o grupo escolar Dr. Queiroz Tel- 
les, em vista dos casos de febre amarella 
que tem apparecido.

— Tambem foi ordenado o fechamento 
da escola mixta, no Bairro-Allo.

A N TO N IO  C O N S E L H E IR O
As noticias de Queimados, Estado da 

Bahia, referem que a população do mu
nicipio tem tratado ccm extraordinaria 
gentileza o coronel Moreira Cezar e seus 
officiaes, tendo-lhes ofTerecido animaes 
para o transporte das forças.

Aquello commandante marchou com o 
7o batalhão para Monte Santo.

Foi preso pelas forças um individuo de 
nome Amonj, que era portador de corres
pondencia de Antonio Conselheiro para 
varias pessoas residentes na capital do 
Estado.

Em Queimados toda a força á disposi
ção do coronel Moreira Cezar está em 
manobras de guerra e exercícios de t iro p era‘ 
cora a carabina Manulicher.

Tem se feito combates simulados, ata
ques ao acampamento sempre com muito 
bom resultado.

O commando em chefe está muito sa
tisfeito com ôs exercícios.

Antes de morrer o mahdi nomeâraseus 
successores os très califas Abdullah, A!li 
Valled Helud e Mahmed Scheriff. Abdul
lah foi o prirrteiro‘* subir ao poder, e des-

O tribunal de Mame,julgou um sexage
nario chamado Riou, accusado de um cri
me odioso.

Esse valho seduzira a filha d’um seu 
visinho, Alice Larae, de 17 annos, e torna 
a sua amante. Alice comprehendeu de
pois o que essas relações tinham de repu 
guante e abandonou o velho. Mas Riou, 
que era d’uin ciumo feroz, obrigou-a a 
voltar para a sua companhia. Ura dia, 
encontutindo-a a conversar com alguns 
capazos da localidade, enfureceu-se a 
ponto de ir buscar uma espingarda?dis-

de então não pensa senão em assegurar a ; p oandu-a para o grupo. Porém apenas 
hereditariedade do poder para a sua fami ‘ lev{ me:llle íemi um_dos rapazes, 
lia. Vestido"com a tunica de mahdi, não]  ̂ raiva do velho não se apasiguou. De 
sabe senão precedido de uma fanfarra mi ' no'u‘- entrou no quarto de Alice e dispa- 
lilar e apoiando-se com uma mão sobre a .10,1 ^ie ll,n 1,10 11 fiuekna roupa. Acudiu 
espada emquanto que com a outra dirige ' Sente e appareçeu tambem o pai da ra-

lança.
Os seus soldados são a sua força. Se

gundo os cálculos de Slatm, Abdullah dis
poria de 34.350 soldados negros o arabes, 
de-6.000 de cavallaria, de 64.000armados 
de lança e de espada, de 75 canhõas e 
40.350 espingardas. Este exercito, posto 
que numeroso, não poderia resistir com 
vantagem um ataque. Das espingardas
22.000 são Remington e as outras são an
tigas e de simples e dupla percussão. Nem 
a metade dos cavallos estaria em caso de 
resistir a uma campagna ; um terço dos
64.000 lanceiros é incapaz para a guerra 
por causa da edade ; dos 75 canhões 6 são 
Krup de grosso calibre, mas tem poucas 
munições, 8/ metralhadoras de velho e 
novo modello, o os outros 61 são velhos 
canhões de diversos calibres; os cartu 
xos são todos fabricados em Oderman.

Abdullah, como o seu prede cessor, or
gulha-se de cunhar moeda. A moeda cor 
rente é a chamada taller dos Jerviches. 
Os magistrados (cadis) lôra 30 ou 40 tal- 
Icrs por raez e, sendo assim tão mal re
munerados, deixara-se facilmente com
prar e porisso a corrupção entre elles ó

Foi nomeada d. Francisca Firmiana de 
Souza Chagas para substituir a professora 
efíectiva do grupo escolar Alfredo Fonse
ca, de Indaiatuba, d. Dirce de Andrade 
Pereira, em gozo do licença.

A lavoura é descurada, a colheita cia 
gomma, que, sob a administração egyp
cia tinha alcançado um milhão de canta 
ros, agora só dá 30 000. A industriado 
paiz consiste no commcrcio de escravos. 
Mulheres e raparigas são vendidas comõ 
bestas de carga, as primeiras são pagas 
de 50 a 80 tallers e as segundas, quando 
formosas, alcançam tambem o preço de 
160. As surias (concubinas) são pagas até 
por 700 tallers.»

E é como vôm

panga. O velho desfechou sobre este 
outro tiro, ferindo o gravemente.

Agora, perante o tribunal, o sexagena
rio fez-ron lis sao do seu crime e de todo o 
seu monstruoso amor por Alice. O tribu
nal condemnou o ápena de raorte.

Sabemos que o sr. dr. delegado de po
licia vae officiar ao exra. dr. chefe de po
licia pedindo o augmento do destacamen
to local.

Bem faz a zelosa aucloridade em requi
ntar mais algumas praças, porque actual
mente, em que grande é o numero de ca
sas fechadas, faz se mister a policia redo
brar de vigilancia a tira de que os gatunos 
não se aproveitem da occasião para fazer 
das suas.

Conta o Autista, do Rio Grande do Sul, 
que nos arredores do Retiro foi visto um 
enorme leão, que já ali tem apparecido 
diversas vezes.

Foi o facto narrado áquellecoljega pelo 
sr. Luiz Alves, que, tendo sahidõ de casa 
em direcção ao galpão, deparou com a fe
ra (jue so approxiraava dè um curral de 
vaccas. O sr. Alves fez. fogo, porém oani- 
mal deu ura urro medonho, saltou e cor
reu era direcção ás areias, deixando ape
nas um rasto de sangue.

Depois não foi mais visto ; mas um gru
po de rapazes anda á sua procura.

Foi nomeada professora da I a cadeira 
só o tal mahdi ler 404 j diurna do Salto a exraa. sra. d. Maria José 

mulheres é que o meu visinho da esqui- ¡de Albuquerque, irmã do nosso amigo sr.
na não aprecia nada* E l le . |tenente Albuquerque Junior*
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Estado sanitario
Continuara, infelizmente,~a apparecer ca 

sos novos de febre nmarella, causando este 
facto verdadeiro terror entre os habitantes 
da cidade, que se retiram para outras loca
lidades.

Durante a semana liontem finda foram 
verificados mais quatro casos dessa moles
tia, sendo dous na rua do commercio edous 
na da Palm a, constando ainda que ha ou-

multiplicidade dosados criminosos nem 
sempre correspondem ;i essa ferocidade 
congênita, precoce e continua que cons
tituem o criminoso nato.

Si nós fossemos a classificar o crimino 
so nato pelo numero de crimes, que su- 
brado maior do que Napoleão que assas
sinou, não vinte e sele pessoas como 
Holmes e Tiburzi, mas mulheres, mas 
milhões dellas 1 E si medirmos esta espe- 
cie de criminalidade pela posição social 
das vidimas, que maiores bandidos do

tros dous e dos quaes os srs. drs. Gouyêa c que Ravaillac e Damiens que, afinal, não
passaram de uns loucos ?»

Falleceu em Jundiahyo sr. major ho
norário do exercito Carolino Bolívar de 
Araripe Sucupira, I o tabelliào daquella 
comarca. Esíimadissimonasociedadejun- 
diahyana, dá qual era um dos ornamen
tos, sua morte foi muito sent.da.

A ilha de Grela
Sobre os acontecimentos desta ilha, 

que podem occasionar aguerra européa ha 
muito prevista, continuama chegar asou- 
tras noticias:

Era esperada a 16 a occupação da 
( cidade de Rethymno, por marinheiros

Braga não tiveram communicação até lion- 
tem á hora em que escrevemos esta.

Os médicos enviados pelo governo, os drs* 
Gouvêa e Braga, têm tomado providencias 
afim de evitar que a molestia se propague? 
e hem assim se mostrado solícitos em at- 
tender aos chamados.

Medidas hygienicas, taas como repetidas 
desinfecções nas latrinas e nas boceas de lo
bo, varrimento das ruas, etc., têm sido pos
tas em pratica; mas faz-se mister que os 
particulares auxiliem as auctoridades sani
tarias e municipal observando em seus pre
dios a mais escrupulosa hygiene.
;} Apezar do presente estado sanitario, que 
n*ào podemos dizer ser lisongei.ro, não é o
mesmo tão desanimador, como consta eúi ¡ (|as esquadras franceza, ingleza, russa,
outras partes, e nem tão crescido o numero 
de viotimos. Em outro logar publicamos o 
obituario, que alcança até o dia 18, e para 
elle chamamos a attenção dos leitores, que 
alii verão consignados sómente dous obitos 
por febre amarella.

Na familia real da Baviera ha aciu.il' 
mente dois doutores em medicina compe" 
tenleraente formados.

0 duque Carl-Theodor, iimão da impe 
ralriz da Áustria, ha muito que se tornou 
notável como oculista, e tem dedicado to 
da a sua vida a tratar dos pobres em Muni 
ch, Tegetnses e Merau, onde fundou tres 
hospitaes para moléstias de olhos.

0 outro doutor real é o principe Ludwig 
Ferdinánd da Baviera, soOrinho do prin
cipe regente da Baviera.

Esse principe, marido da filha priraoge 
nila da ex rainha Izahe! de Hespanha- 
que possúe grande fortuna, formou se re j 
centemente em medicina e agora clinica 
em Munich como especialista de molés
tias de mulheres.

Com sua exma. esposa, veio á esta cidade, 
em commissão do governo, o illustre clinico j 
sr. dr. Alcindo Braga, que se acha hospeda 
do no Hotel do Braz.

Cumpri mcntamol-o.

Morreu na madrugada do dia 20 de ja 
neiro, na sua casa, 1C22, rua de Ia Boetie, 
na edade de oitenta annos, madame Hip- 
polyle Carnot, mãe do infeliz presidente 
da republica franceza, Carnot.

Havia oito dias que madame Carnot so 
achava em estado comatoso, reconhecen 
do dificilmente os que a cercavam. Mor
reu sem soffrimento algum, tendo juncto 
de si seu filho Adolphe Carnot, membro 
do Instituto ; madame Sadi Carnot, viuva 
do presidente Carnot, Sadi e François 
Carnot, e outros membros da familia.

0 corpo da defuncta esteve na camara 
mortuaria, sobre um leito ornado de ílô- 
res e cercado de cirios accesos. Duas 
irmãs de caridade velaram o cadavar 
juncto ao leito.

0 sr. Felix Faure mandou por um pro- 
prio os seus pezames á familia da defunc
ta. Todas as notabilidades politicas se 
inscreveram no registro collocado á en
trada da casa.

Os íuneraes realisaram-se no di 22, e 
foram muito concorridos.

Por telegramma recebido nesta cidade sa
be-se estar enfermo de febre, na estação do;' 
Leme, o sr. Godofredo Carneiro, empregado; 
na commissão do saueamento e irmão do l 
nosso amigo sr. Josino Carneiro.

Na Nuova Antologia 
o cerebro do celebre bandido Tiburzi, a 
quem considera não ura criminoso nato, 
mas um criminaloide cujos crimes ficaram 
impunes durante muito .tempo porque 
eram favorecidos pelo meio, pela incúria 
•das auctoridades e pela fascinação exerci 
da sobre os espíritos.

«Talvez achem incorrecto e até iramõ- 
ral o facto de eu não chamar criminoso 
nato, em vez de criminaloide a um ho
mem como Xiburcio, manchado por tantos 
crimes. Mas para quem estuda mais o 
criminoso do que o crime, a gravidade e

italiana e austríaca, surtas nas aguas de 
Creta, em virtude do accordo para que 
chegaram as potências européas.

Na camara dos communs, respondendo 
a uma interpellação do sr. O’ Connor, o 
sr. Arthiir J. Balfour, primeiro lord da 
Thesouraria, declarou ter como certo que 
a agressão da Grécia em Creta acarretaria 
fatalmente a guerra dessa nação com a 
Turquia, accrescentando que o concerto 
das potências era o meio unico de resolver 
o grave problema.

—A Porta designou Ismail Zuhdi Bey 
para substituir Beravitch Pachá como 
governador geral de Creta.

Nas rodas diplomáticas mostra-se 
grande confiança nas intenções pacificas 
altribuidas ao Sultão ua questão da ilha 
de Creta e espera se que a atlitude 
assumida pela Grecia não trará mais 
graves conseqüências, pelo menos se o 
governo do rei Georges não persistir em 
ingerir se nos negocios da ilha de Creta 
por uma acção armada como se receia.

0 governo turco, a conselho das 
potências, mandou sustar todos os prepa
rativos militares que se faziam na Alace* 
donia para invadir a Grecia pela Thessa 
lia.

—Uma multidão enorme, emAihenas, 
manifestou-se diante do paiacio do Rei, 
reclamando a guerra a todo o transe con
tra a Turquia.

0 Rei Georges, vindo a uma das janel- 
las do palg îo, recommendou as povo a 
maior calma.

0 sr. Delyannis, presidente do conselho 
de ministros, declarou que a maior calma 
é necessaria ao povo diante dos aconteci
mentos actuaes em Creta, para não tolher 
a acção do governo que soube e saberá 
cumprir o seu dever, por isso reclama a 
todos a calma.

A opinião publica, com mais ardor do 
que nunca, reclama a annexação de Creta 
á Grecia.

Annuncia-se de fonte ofiiciaf a nomea 
ção do coronel Vassos para coramandan- 
te em chefe do corpo do exercito grego 
mandado a Creta.

0 coronel Vassos recebeu ordem de 
tomar posse da irtia era nome do rei da

¡Grecia.
As tropas gregas ultimamente sahidas 

j do Pireo chegaram a ilha de Creta. onde 
• effecluaram o seu desembarque na bahia 
| de Iíolymbari, protegidos pelo H idra e 
pelo A lm irante Miaoules, vasos de guerra 
da esquadra hellenica. „

Dois mil crelenses armados aguardavam 
o desembarque das tropas gregas, que 
foram recebidas com grande enthusiasmo 
e no meio da mais viva alegria.

Segundo as ultimas noticias recebidas, 
as referidas tropas gregas estão a caminho 
de Canéa, capital da ilha.

0 coronel Vassos, coramandante do 
r exercito de occupação grega em Creta,

Lombroso estuda1. l|ir'Siu ufn.a ProclamaçSo aos crelenses 
{ annuncrando que, em nome do rei Jorge 
da Grecia. ia levar a paz e a igualdade 
para todos os cretenses.

Os embaixadores das potências reuni
ram se para deliberar sobre os termos de 
uma nota diplomalica collectiva que vão 
apresentar ao sr. Th. Delyannis, presi
dente do conselho de ministros da Grecia, 
a proposito da altitude desta nação era 
face dos acontecimentos de Creta.

Noticias telegraphicas que chegam de 
Canéa annunciaram que as tropa.*' gregas 
desembarcadas na ilha, tomaram aos 
turcos o forte de Aghia e o oceuparnm.

0 governo acaba de convocar para o 
serviço activo as duas classes de mari
nheiros da reserva*.

—Ismail Bey, novo governador geral 
da ilha de Creta, aceitou a occupação eu 
ropéa nos principaes portos da ilha, onde 
as desordens assumiram maior gravidade.

Diversos pequenos combates deram-se 
em fíerakleion, Akrotiri e Selino entre 
christãos e musulmanos.

Um official de gendarmería foi manda 
do a Akrotiri afim de cônvidar os insur
gentes christãos a deporem as armas pa
ra evitar maior derramamento de sangue.

0 commandante rios insurgentes,'po
rém, negou-se formalmente a acceder a 
esse pedido.

Melhorou bastante a situação tanto de 
Canéa como dos arredores, lendo cessado 
os combates e conflictos entre turcos e 
cretenses.

Em
N E C R O L O G IA

Indaiatuba, onde se tinha retirado,

por únicos factores o espirito e o genio 
do chrislianismo, nao irá fóra da razão 
quem nutrir a esperança do que a huma
nidade, além do curso natural, tem mais 
um estadio a percorrer, que é justa e 
absolutamente aquillo que se pode quali
ficar—verdadeiro e legitimo progresso.

Mas para chegar a este feliz resultado 
os corpos sociaes carecem não se deixar 
reduzir pela apparencia de bellezas tran
sitorias, nem adormecer no regaço do 
progresso material, sujeito a cataclysmes 
de différente natureza. Precisam do pôr e 
conservar em acção continua as duas uni- 
cas forças impulsoras do verdadeiro pro
gresso : a força moral e intellectual, guia 
das era equilibrio por ura principio alta
mente theologico. Precisam de reconhe
cer que o progresso é o meio e não o fim 
da felicidade do genero humano.

Será possível alcançar o desideratum  
universal que apontamos?

Não o podemos aíBrmar, mas talvez 
que algumas das gerações vindouras 
possam fazei o.

Tudo isto em verdade é estupendo, 
prodigioso ! Mas, nesta carreira vertigi- 

; nosa estará livrp de um fatal dèscarrilha-

Chegarara ao Pireo rail e quinhentos 
cretenses que no porto de Candía se refu
giaran! a bordo de navios gregos.

falleceu a exraa. sra. d. Maria Martins de l soc,al’ de uma catastrophe espan
Mello, viuva do desditoso moçodr. Urba j Se lançarmos uma vista retrospectiva 
no Martins de Mello. Desde a morte de- j sobre a histpria das nações, somos força- 
sastrosa do seu marido, a infeliz senhora; (̂ os a conservar o receio dessa canlingen 
começou a sofíror de pertinaz enfermida
de que agora a victimou.

—No dia 15 finou se o sr. Joáquiin Xa- j traste dessa força reactora podem,

scia, ou antes, deste perigo imrmnente.
Os desvarios da razão política,as tenden- 

jj oi as da nevrose anarchista, e ainda o con-
quan-

|do menos se esperar, precipitar o carro  
| cosmopolita no abysmo do regresso.

Os effeitos destas causas, sempre abor- 
I livos e dissolventes, tem obrigado alterna 
llivamente na sucessão dos tempos, por 
J falta de resistência moral, a estacionar e 
Ia desnortear esse legendário vehiculo do 
I progresso ; tem mesmo contribuído, para 

., , ... . que, chegando a certo ponto, entre em
As famílias dos mortos os nossos pe-i, escaladescendenle, indicando suavoltaao

|! ponto da partida.
| Os esqueletos das cidades do vetusto 
[ continente, outr’ora florescente hoje sim 
[pies necropole de exlinctas gerações, 
¡revelam ainda ao critério do investigador

vier da Silveira, sogro do sr. Elias Leo- 
dino de Almeida Prado.

— Nesta cidade falleceram d. Marian, 
na Misorelli e* seus filhos Aíforiso e Fran
cisco, estes no hospital de isolamento.

— No Salto falleceu o sr. Luiz Police, 
negociante nesta cidade.

zames.

O PHOGUËSSO
Não

i - * . * * » .
dore. ■ » . « .  sigmtaçlo, por >.r » » • ¡ . „ p j ’ e« e i t 8S « > '  ï  M M I

do regresso, influenciada .pelos erros e 
vertigens das sociedades dissolutas.

piexa a sua idéia.
«Le monde marchei—diz Emiho Pélle- 

tan, um dos fervorosos apostolos do pro- 
gresso.^_

Mas, para onde ? —interroga o espirito 
observador transcendente. Dir-se ha: «Pa
ra o futuro, para a perfectibilidade.»

Esta resposta, porém, é vaga, e indefi
nida : requer logo um serie de perguntas 
mductivas e experimentaes, sobre os 
meios e o fim.

Que itinerário tema seguir do Phaeton- 
te que conduz esse carro prodigioso do 
Progresso?

Aonde deve ser a estação terminal?
Percorrerá uma linha recta, ou percor

rerá uma linha circular ?
Rotinando a primeira, que conduz ao 

vago indefinido, terá por miragem atira- 
gir o sobrenatural ? Ou, seguindo inslin- 
ctivamente a segunda tomará o curso na
tural de todas as cousas?

Eis um problema que se nos aííigura 
bem ditficil, senão impossível de resol
ver ?

Se consideramos que ha duas forças— 
acção e reacção—regentes do universo, 
e, portanto, no mundo moral, parece 
admissível que o progresso conduz a hu
manidade por um circulo vicioso ao 
exion da fabula.

Por outro lado se desenrolamos diante 
de nossos olhos o quadro rnaravilhoos 
das descobertas e creações das scienciâ s 
e das artes, parece que um pharol ruíi- 
lante illuminaxa via lactea a percorrer.

Sem duvida o progresso deriva de uma 
lei primordial congênita do tronco da hu
manidade, cuja força impulsiva e expan 
siva tem levado o homem a cortar os con 
linentes, e arrancar do seio da terra os 
thesouros e os segredo? que tem ella 
occulla, a cruzar os mares em todas as 
direcções, a supprimir as distancias, a 
cortar as estrellas.

Por conseguinte se esta aspiração cons
tante, altestada pela historia,tem por fac- 
tor principal a lei que se observa nas oda 
des do homem, individualidade, não será 
illogico concluir que o corpo colleclivo? 
de uma nação, no decorrer de séculos, • do 
possa 
ses e
mente, por unidade de principio, o Total 
da humanidade.

As celebradas edades de ou ro , dr. bron
ze e de ferro  parecem confirmar 
so theorema.

E ’ evidente que esse cometa de ordem 
moral, partira das raias do Oriente derra
mando em seu trajecto, o sopro vivifican
te e a iuz da civilisação; mas lambem é 
intuito que atraz delle foram cahindo nas 
trevas e no esquecimento a maior parte 
dos fruelos abençoados da intelligencia e 
da vontade do homem.

Semelhante ao astro-rei, deixa as 
sombras do Oriente para ílluminar o 
Occidente.»

(Da União.)

A’ Companhia União Sorocabana e 
Ytuana vae ser restituida a quantia de 
15:480$, que indebitamente havia pago 
por imposto de industria e profissão no 2° 
semestre de 1892.

Consta que em principio de maio o 
exm. sr. dr. Prudente de Moraes regres
sará ao Rio.

Estão concluidas as obras de reparação 
do frontispicio da egreja de S. Francisco 
de Assis.

Serão em breve reparados o mosteiro e 
egreja do Carmo, psra cujas obras cons
ta nos que um importante capitalista dará 
o que faltar além da subscripção, que já 
foi aberta.

/ ’a. ..N NUNCIOS

A g ra d e cim e n to  e  c o n v i te
Izabel Xavier da Silveira, igna
cio Xavier da Silveira, Flami- 
nio Xavier da Silveira, Angela 
Xavier da Silveira, Rita Xavier 
de Almeida e Maria Izabel da 
Silveira, viuva e filhos do fina- 

Jo a q u im  X a v ie r  da S ilv e ira , 
ou deva passar pelas mesmas pha- agradecem immensamente a Iodas aspes- 
transformações, e, conseqüente’-̂ ¿roas que acompanharam ao cemiterio mu

\ mcipal os restos mortaes do mesmo fal- 
j lecido, e convidam de novo a todos os 
Jseus parentes e amigos para assistirem a 

sse nos-1 missa de 7° dia que será celebrada na ma- 
\ triz desta cidade, no dia 23 do corrente,

Adraittindo, porém, acima de tudo, ás 8 horas da manhã. Mais uma veza^re- 
uraalei providencial divina e tomando se sentam o seu reconhecimento.



Cidade de ïtù

POR ATACADO

12, L A R G O  DA MATRIZ, 12
VENDAS POR ATACADOs SEM COMPETIDOR EM PREÇOS E EM QUALIDADE DOS GENEROS

Ajssucar U sina  branco e de outras qualidades, arroz Caroli- 
na e do Japão, banha em la ta  e b arril, aram e farpado, fumo es
pecial, aguardente, e outros muitos artigos que seria  longo 
enum erar.

aulista, ufáis (laraío k que etif \ 
A u g u s t©  O u s m io

Para as- Creasiças.
rL  Tenho feito uso constante do seu preparado Emulsão

de Scott com grande aproveitamento para as creanças 
e pessoas com estomago delicado, cujo estado de saude, 

necessita o uso do oleo de figado de bacalhau. O seu preparado é 
excellente. D r . M a n o e l  A n t o n io  A f f o n s o  R e i s .

In sp ecto r de Satid e do Porto  do Estado do R io  G rande do Sul. P resid en te do Conselbp 
M unicipal d a  Cidade do R io  G rande. D elegado de H y gien e publica. E x -in tern o  do H ospi
ta l  de M isericórdia, do H ospício de Pedro I I  e  da Casa de Sau d e C a tta  P re ta  n o  R io  4 0  
Jan eiro .

& A  Em ulsão de S co tt de oleo de 
figado de bacalhau com hypophos- 
phitos de cal e soda é especialmente 
adaptada para as creanças. O s hy- 
pophosphitos fortalecem  o systema 
osseo e a com binação com o oleo 
de figado de bacalhau não tem  rival 
para elim inar os germ ens das escro- 
phulas e  outras enfermidades para 

. dar vigor e rebustecer e para pro- 
: teger os corpos das creanças con- 
¡tra  os ataques das numerosas doen
ças a que a infacia está exposta. 
y  7-» \  •, « J/ In ' o Dr. fl/ianoe? Ântomo Aríonso ReiS.E m  todas as epochas da vida a R.o Grande do Sul> Bra2il#

Emulsão de Scott
produz forças e carnes. D esterra as impurezas do sangUQ. 
C icatriza as lesões pulmonares. ® Cura a Phthysica.

¿L venda em  todas as P h arm acias. E x i) a -se a leg itim a. R ecusem  imitações,,

® Scott & Bowne, Chimicos, New York.

vende-se nesta ty-
. pographia

Café torrado
Superior café em pó, vende-se no 

armazém de Alberto Macedo, rua do 
Ç  0 m m erc î o  13, e squina da de São 
Francisco. Para 1 kilo 2 §>200, de 5 a 
15 kilos 2S, do 15 em diante 1S900.

DR.
ADVOGADO gj

E U G E N IO  F O N S E C A  L;;|
¡ J  incumbe-se, com preferencia, de me- 1MÁ digOes e demarcares dé térras. En- m 

carrega-se de defezas no jury em 
¿¡ qualquer ponto do Estado.
Pl

Escriptorio e residencia
27—RUA DA PALMA—27

N O TA S
de consignação 

venderse nesta 
ty pographia

A V I S O
aos srs. proprietários dos prédios ns. 58, 
62, 64 e 68 da rua do Commercio que no 
no dia 10 de março proximo fuluro vou 
mandar fechar o boeiro que dá passagem 
ás aguas pluviaes para o meu terreno, de 
accôrdo com a resolução municipal de 4 
de janeiro proximo passado e intimação 
de 9 do mesmo mez.

Ytú, 14 de fevereiro de 1897.—/. A. di  
Siloa Pinheiro. 3—2

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

na n. 5 A, com boas accomraodações parh 
família pequena. Informações nesta ty- 
pographia. 4—2

UéüX* A X/k
5 — 2

NO A R M A M  DO F ID EU S '
I 9, LASSGO 1)0 í'A T K O C IN IO , í 9

1;^

Ctujpanhiii Ikmh Vínano
Não tendo comparecido numero sufíici 

ente de accionistas desta companhia para 
a assembléa geral convocada, pela segun
da vez, para o dia 31 de janeiro proximo j 
passado, de ordem do presidente da dire-1 
ctoria faço sciente aos srs. accionistas que 
a terceira e unica convocação será feita 
opportunamente, vislo acharem-se ausen
tes desta cidade muitos dos srs. accionis
tas. Ylú, 3 de fevereiro de 1997.—0 se
cretario Olegario Ortiz. 2—2

A mm um especial
chegou no armazém de Joaquim 
Dias Galvão. 5—5

asa pequena e limpa.
P r e c i s  si-se com  
I u rg en cia .
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