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O oollogio Oulto á Spicnoia
Ha quatro onnos, quando saudámos a inspira-

cão nascente de uma sociedade para ulificor um
edifício apropriado á aulas de ensino primário e
secundário, por mais gentil que sorrisse a idea a
todas as esperanças, não nos pareceu poder ella
vingar e subir á mais explendicla realidade,.como
acaba de dar-se, seja dito aqui muito á puridade.

Hoje ahi está erguido aquelle1 amplo e formoso
padrão de gloria para este povo.

Aos cavalheiros que se puzeram á frente do
audacioso commettimento, ao direetorio desta bem
fadada corporação, deve, por certo, a nossa terra
um reconhecimento profundo, eterno, inapaga-
vel. ,

Mas sobre-tudo um homem estampou o seu
vulto em torno dessa construcçâo, porque elle foi
a força, a vida, a alma de todo o grandioso pen-
samento.

O commendodor Joaquim Bonifácio do Amaral
é um nome que ha de passar ás bençams do fu-
turo aureolado pelos applausos do presente. O
serviço que elle acaba de prestar ao nosso muni-
cipio,' é daqnelles que constituem um brazão im-
perecível e que as palavras não podem medir-no
devido alcance.

Se a estima publica já o apontava como um
cavalheiro distineto e um caracter cheio de re-
commendoções, agora o apreço, a admiração ge-
ral hão de tecer-lhe na consciência de todos os
nossos patrícios uma coroa invejável: porqueé
ella um lilulo immenso de gratidão e respeito.

Ha feitos que não se commentam, porque não
se apanha á mão um raio de luz que brilha para

. os olhos e reflecte-se no sentimento intimo: esses
feitos relatam-se simplesmente e archivam-se na
memória das gerações.

Quando o abatimento pairava já nos ânimos,
desfazendo todos os fulgidqs auspícios em que se
entremostravã o vacillante intento, esta só vonta-
de robusta e-resoluta abriu caminho entre os ge-
los da indifferença, resgatando da morte aquelle
empenho avigorado ao calor de uma crença con-
vencida e firme.

Ahi está' de pé o imponente monumento.
Campinas é a primeira cidade da província que

dá um exemplo destes, tão nobre e tão notável.
Mas se o prédio está concluído e prompto, é

preciso saber como elle se fez, e é preciso invocar
o concurso de todos para que esta primorosa obra
seja o resultado de um trabalho commum alevan-
tando as nossas aspirações infeiradas para os ho-
risontes do progresso!

No dia 1° do próximo Dezembro deve haver
assembléa geral dos respectivos accionistas para
tomarem contas á administração e darem outros
mais passos adquados ao assumpto. Conta-se
com a entrega da casa de lodo acabada, no dia
15- do mesmo mez. Ora a sua factura, com os
demais aprestos inherentes, alcançou o custo de
70 contos de réis. O dinheiro arrecadado dos so-
cios foi apenas o total de 38 contos; portanto o
commendador Joaquim Bonifácio entrou para as
despezas, do seu bolso e sem prêmio, com a quan-
tia de 32 contos de réis. Eis ahi porque assigna-
lamol-o como o braço poderoso da empreza. E'
doloroso dizer que uma cidade tão rica e fértil
como a nossa, teria abandonado tão lindo plano,
logo ao começo, se uma convicção assim tão pro-
funda nõo viesse desde logo devotadamente sal-
vál-o ás garras aduncas do frio abandono.

Mas os accionistas do Culto á Sciencia estão

constituídos em uma divida de honra para com o
benemérito presidente do associação. Não só elle
deve ser satisfeito da avultada somma que adian-
tou, como nós-outros devemos forrar-nos á vergo-
nba de ter mediocremer.te auxiliado a fonte pe-
renne de riqueza, da verdadeira riqueza de nossos
filhos, que é a educação. E já agora não deve
alargar-se- além dos accionistas a precisa collecta
para este fim : elles só podem e cumpre-lhes acu-
dir a este reclamo instante e urgentíssimo.

•Nós acreditamos que hão de fazel-o. Hão de
f:izel-o por si, pelos seus créditos, pelos créditos
desta terra onde as chammas de um espirito no-
vo estão aquecendo já as' cores de uma aurora
fulgurante e explendida.

E não se dirá de nós que cahimos para os fos-
sos do chão, quando o azul dos céus batia de
chopa em nossas frontes.

Fundemos de uma vez, na escholo, o umbral
sogrado e augusto do templo em cujo altar dia-
phano e profundo como a razão, ergue-se a lios-
tia immaculada dos direitos humanos aos seios
mesmos do Senhor." ' 

F. Qdieiso dos Santos.

águas mineraes
(Conclusão)

ÁGUAS ALCALINAS THERMAES

Nascem em abundância nas immediações da
elevadíssima serra de Caldas, comarca de Santa
Cruz, da provincia de Goyaz, nos logares deno
minados: Caldas Novas, Caldas Velhas, e Caldas
do Parapitinga.

Dos primeiras são aproveitadas para banhos 13
fontes, havendo outras nascentes no leito do cor-
rego das Lavras.

Das segundas ha copiosos mananciaes que, de-
rivando de rocha quortzosa aurifera, formam um
ribeirão.

As terceiras reunem-se em lagoa do compri-
mento de 150 palmos, 33 metros, e da largura
de 15 a 20 palmos, 3,3 a 4,4 metros, de cujo
fundo brotam muitos olhos de água. .

Á temperatura das águas d'esta lagoa, é, em
alguns logares, tão elevada, quasi 48°, que para
serem usadas devem ser arrefecidas.

Por ordem da presidência de Goyaz, foram
analysadas no anno de 1839, no qual só em um
mez orçaram por 110 as pessoas que serviram-se
d'estas águas.

Tornaram a ser examinadas em 1842, também

água e sua temperatura de 45";—Mariquinhas,
de igual temperatura, sendo porém, as águas
menos gazozas; e, finalmente.—Macacos, que se
subdivide em dous: um com l\°, e o outro 42°,
e é o mais abundante em bicarbonato do soda.

O uso d'estas oguas tem sido muito convenien-
te no rheumatismo chronico de qualquer nalure-
za e nas paralysias rhetinialicas inveteradas, em
que é maior sua ¦efficacia.

Actualmente é concorrida por 2 a 3.000 pes-
soas, em cada anno, na estação menos fria.

O governo provincial, para facilitar o uso das
fontes, trata de promover a construcçâo de reser-

atorios, casas para banhos e outras obras.
Já foi levantada a planta para a sede da povoa-

ção, em quo se acham figurados todos os córregos,
ribeirões o fonles das águas thermaes.

Ultimamente desapropriou-se o lerreno neces-
sario para edificação de casos e hospedarias.

Na opinião de alguns médicos nacionaes e ex-
trangeiros são as fontes de Caldos talvez as pri-
meiras tio mundo.

Acham-se situadas na oltitude de 6.000 pés,
1.828,8 metros, acima do nivel do mar, cm um
dos pontos mais saudáveis do Império.

O clima é o mais ameno e agradável que se
possa desejar. Não ha pântanos, nem alagadiços
próximos ás fontes. O ar é puroi Béírare teaspa.-
rente, não se conhecendo alli nem as neblinas
matinaes nem os orvalhos copiosos das tardes. O
sol potentea-se de súbito em todo o seu esplen-
dor; e constan|l vento varre a atmosphera.

Encontra-se também no Monte Sião, perto dos
limites de S. Paulo e Minas-Geraes, mas em terre-
no d'aquella provincia, uma fonte thermal obun-
danteeda mesma temperatura, pouco mais ou
menos, e, segundo se presume, dotada das mes-
mas virtudes que as do munieipio de Caldas. lor-
ra da altura de 5.000 pés, 1.524 metros, acima
do nivel do mar.

Na villa do Apody, uT provincia do Rio-Gran-
de do Norte, ha uma fonte thermal, que passa
lambem por sulphurosa, cujas águas, se bem que
de temperatura menos elevada que as preceden-
les, tem sido úteis nas enfermidades cutâneas.

CÂMARA MUNICIPAL

Exêraeí» (ia actaJto-ssssãnroFtlIíiaria"~ije" fiO de Novembro de '38115

Presidência do exm. sr. Barão de Tres-Rios

Aos 10 dias do mez de Novembro de 1873, no paço da Ca-
mara Municipal de Campinas, acharam-se. presentes os srs. ve-
readores Barão do Três Rios, Ferreira, Álvaro, dr. Campos Sal-
les, e dr. Alves Cruz: faltando os srs. dr. Cassiano, Celestino,
Bento Quirino e Rafael de Sampaio.

Aberta a sessão foi lida e approvada a acta da sessão antece-

por ordem do governo; e, com quanto hoje se
considere exagerada a noticia dos seus effeitos no
tratamento da elephantiasis dos Gregos, é fora de
duvida sua grande efficacia, nos casos de dartros,
nos rheumalismos chronicos, nas ulceras antigas ^'ediento constou do seguinte
escrophulosas e outras moléstias da mesma na- ¦ ¦ —
tureza.

Predominam- na sua composição chloruretos,
carbonates e silicatos de potassa, soda, cal, mag-
nesia e alumina em pequena quantidade.

A temperatura, em geral, varia entre 34" e 40°,
subindo em um dos poços, a 43°.

AGllAS THERMAES POUCO SULPHlJItOSAS

As mais freqüentadas e incontestavelmente as
principaes das conhecidas alé hoje, são as da pro-
vincia de Minas-Geraes.

Eslão a 6 léguas, 39,6 kil., da villa de Caldas;
e uma, com a temperatura de quasi 41», á mar-
gem direita do rio Verde, a uma légua, 6,6 kil.,
iiaqúella villa.

São Ires as fontes ou poços principaes,—Pedro
Botelho, o mais considerável pela quantidade de

Uma'circular do exm. governo provincial de 16 de Outubro,
recommendanda em virtude do aviso do ministério da agricul-
tura de 8 do mesmo mez, que.esta Câmara collija amostras de
madeiras e fibras vegetaes, artelactos e outros objectos pro-
prios para o museu industrial do jardim botânico, cuja creação
foi authorisada pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricul-
tura.—A' commissão de officios. ¦ .

Dito do inspector da thesouraria da fazenda provincial .exigia-
do uma nota dos impostos arrecadados por esta mumcipanda-
de, indicando os artigos em que recahem elles, as taxas rea-
pectivas e o quantum de cada imposto, e a legislação quecreou
e regula sua percepção;-. fazendo acompanÜar esse trabalho da
demonstração da arrecadação effectuada no ultimo anno muni-
cipal.—A'commissão de. officios.

Um requerimento de Luiz Antônio de Pontes Barbosa pedra-
do seis mezes de prazo para o caiamento de muros de seu quin-
tal do largo do Theatro, no qual brevemente tem de edillear.—
A' commissão respectiva. ,„--¦. íi

Dito de Manoel José Teixeira pedindo allivio de uma mulli
que softreu por uma supposta rifa quo fez de Objectos de seu ne-
gocio de seccos e molliados.-A' respectiva commissão.

Dito do arruador João Pereira de Campos Beker, queixando-
se de não ser chamado pelos particulares para proceder o nive-
lamento das testadas calçadas a que são obrigados, e por cujo
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trabalho percebe emolumentos, e,pedindo seja declarada essa
¦obrigação.—A' commissão respectiva.

«idem _o dia -Deliberou-so o seguinte :
mSü-so . ir parecer da commissão de ofOcios rcmettçr

«obrado. _ Câmara a circular do inspedor a U.esourana
nrovincial afim de cumprir a exigência de que ella trata.
P 

SoIvci se, por parecer fundamentado da commissão de
. obras púbicas a cujo oxame foram submettidas as propôs a

&once_os^oara os concertos das ruas dentro do quadro determinauu.™
íSrencia a aquella appresentada pelo cidadão Iooqmmi Antu
l o da Silva Camargo, não só por ser de preço mais favorave

,„e as outras apresentadas, como pela qualidade domatéria

que se propõe empregar, realisando-se por isso o coutracto com
'"'Resolveu-se, 

por parecer da mesma commissão, indeferir o

Tequenracnto _e .os. Savoy, visto que, pelo exame que pro -

deu nas obras da rua da Constituição, reconheceu-se que i ca
sa em questão, apesar da circumstancia allegada de nivellamen
to d. terreno,',» alcançará a altura legal, prosegu.ndo por is-
so o procurador da Câmara na acção judicial jáintentado

Resolveu-se, por parecer da mesma commissão, deferir ore

,„Sento do'Lê -a Silva, por ser justa 8»a «cUmaçao eon-
tra a estagnação das águas jun o a sua casa, lançadas pela vai

leias da e«trada 'de ferro, tendo sido incumbido so íllustrado
engenheiro dr. Santos o estudo da remoção das mesmas águas
mie anresentará para isto plano e planta do lugar.
q 

ResTeu-s po indicação do sr. Ferreira, offlçi.r mais uma
vez ao exm governo provincial levando ao conhecimento do

__._m.oS_S. de ruína em que se acha o córrego na sahlda
de Santa Cruz, na estrada dos fazendeiros para a Limei ra.

Resolveu-se, por indicação do mesmo si', vereador, aull onsar
a commissão de obras publicas a mandar fazer os concertos da
ma do Caracol para o lado da Estação no ponto cm que se acha
'Tsõt.-se, 

por indicação do sr. dr. Alves Cruz, ofljçiar ao
delegado do policia pedindo que os guardas da cadea auxil m
os fiscaes sempre que necessitem manter >»*»•£*
entre as pessoas que freqüentam o mercad.nho do hortaliças
evitando-íe assim ofensa a moral publica, bons costumes c so-
"___?ml!. 

Seiido a tratar o sr. Presidente, fechou a sessão
designando o dia 24 do corrente para a seguinte. Sendo esta

á°ída foi approvada e assignado, EuThomazRGonçaIves Go-
mide secretario que o escrevi.—Barão do Ires Rios.—Ui. Ca»-
^no.-Ferreira.lcclestino.-Alvaro.-llentoQuirino.-Alves
Cruz.

NOTICIAS

e arrebata a alma por mais fria que seja. A gente nao se por-
tence ¦ estão-lhe a pender dos lábios os nossos sentidos todos.

1) Lucinda Simões, quer na amiessa do Pedro, quer na pnn-
ceza Falconicrc da Dalila, lambera alcançou assignaiados trium-
nhos entre nós. Entretanto nesta segunda personagem é que o
seu ueregrino talento aclia mais largas para expandir-se de um
modo extraordinário. A mulher do drama francez e uma dessas
aberrações do mundo moral quo as sociedades gastas oifereçem
a todo'o instante : um conjulicto m.storioso de abatimento e
de dignidade convencional; do seducçío o iri.zo; chamniejunte
de Ímpetos o de prostração ; uma cabeça a perder-se nas riu-
vens por um disco de oiro e de sonhos, o um coração o cahir

para a terra negra e chata da realidade. A sra. d. Lucinda deu
.ida na verdeiri altura a todos esses lances incontrados, saben-
do comprehendêl-os primorosamente. v

Sem duvida alguma é ella uma artista de primeira ordem.
Agradar é. commum nas vocações medianas; porem prender

e incanlar como ella costuma ; arrancar lagrimas e sorrisos-
mover todos os aftectos Íntimos i uma palavra, 4 uma altitude
é só das superiores capacidades. Também o nosso publico les-
tejou-a de uma maneira signiiicativa, interrompendo, repeti-
damente com palmas e bravos. _,„.;,,„.„

Os demais adores cm papeis mais ou menos secundários, lo-
ram-se muito regularmente. Devemos por exemplo fazer mon-
rão do sr. Dias Braga, Augusto Filho, e assim outros nossos
conhecidos velhos, como l>hebo, d. Hortencia, Henrique, etc.

cada semana, na sala das nudiencias, ás 10 horas
da manhã. Fr iguezia da Conceição em Campinas,
20 de Novembro de 1873. 3—t

0 escrivão—.. M. de Cerqueira Cezar.

Folhetim—Um distineto engenho acabado miinoscar a
nossa folha escrevendo para ella um folhetim sobre Furtado
Coelho Por circumstancias estranhas a nossa vontade, lica
transferida a respectiva inserção para o próximo numero.

O dr. Francisco Gonçalves da Silva, juiz municipal, e do com-
mercio, nesta cidade do Campinas, o seu termo, na forma da

Faèo saber a todos em geral que está aberta a concurrencia
com õ prazo de 30 dias, a contar do hoje, para venda dos escra-
vos seguintes: Luiz, mulato, de 40 annos, serviço de roça. ara-
liado por l:800_.00ll rs.; Eva, preta, 35 annos, crioula avaliada
nor 1:0008000; Malvina, filho desta, 15 annos, por 1:300_00»
ís.; Maria, 13 annos, idem, 1:0008000 rs; Ho. rato da SI as-
nos idem, 7008000 rs.; e Lourenço, do 5 annos, idem, _50_000
rs 

' 
pertencentes -a Manoel Carloí Marcondes, os quaes loram

penhorados na execução que lhe move José Bernardes Brandão ,
pelo cartório do escrivão que este subscreve. Os pretendentes
apresentarão suas propostas fechadas que serão abertas na pri-
meira audiência deste juizo que tiver lugar depois de findos os
30 dias c ser» preferida aquella que maior vantagem ollerecor.
1! para que não se alleguo ignorância mandei lavrar o presente
e mais dois do mesmo theor que publicados serão afiliados nos
lu"ares do costume com o devida publicação pela imprensa.
Passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de Novembro, do
18.3 Eu José Henrique de Pontes, escrivão que o subscrevi.—
Francisco Gonçalves da Silva.-Paga 200 rs. desello.-O es-
crivão Pontos—Campinas, 14 do Novembro de 1813.-0 tabel-
hão Pontes. ò~s

Desmoronamento—Deu-se no dia 23 deste mez nesta
cidade um incidente notável e que a todos admirou.

Esta.se a construir em uma espaçosa quadra de terreno per-
tencente ao sr. J. Raggio Nobrega 40 casas térreas para alu-
guel. Dessas já estavam erguidas, jmmodeiradas o cobertas do
telha 16, a fazerem face para a rua da Constituição. Ora no alio-
dido dia fazia um vento rijo desde pela manhã e recrudesceu a
tarde, , _ , ,

Tendo ainda assim affluido bastante povo a estação da estro-
da do ferro, quando dahi a pouco voltavam os passciantes da-
quelle ponto tiveram de presenciar uma scena sorprehendentc fi
estranha; as casas-todas tinham desabado com a ventania, sem
ficar mais do que um pedaço do parede para a esquina- da rua
de S. João. Aquella construcção toda tornou-se n um momento
uma larga e ampla molio de ruinas atulhando o leito da rua.

Entretanto o que é de assombrar é que n um lugar d áquelles,
em um domingo, o desmoronamento iião._panhosse victimas
além de dois pretos: um que teve os pernas fracturadas o outro
que ficou levemente offendido.

' Mas é que um acaso, ou antes um desígnio occulto da Fro-
videncia viera evitar uma tremenda catastrophc cujos consc-
quencias horrorisam só do pensar-se nellas. O desastre teve lu-
gar ás 5 3/4 horas exactamente, e sendo que uma circumstancia
fortuita fez demorar o trem da via-ferrea, que só chegou os o
horas devendo ter chegado ás 5 1/2, calcule-se que, se houvera
tocado ponctualmente á estação no tempo regular, nao so os
passageiros como a demais multidão estariam descendo aquelle
caminho .. E' doloroso imaginar mesmo o que se teria passado.

Ainda outra felicidade: ter-se dado em um dommgo o caso,
pois se foro cm dia de semana pudera ter apanhado muitos tra-
balhadores, ''¦ , ,,

Emfim tudo está passado e agora o quo cumpro o olhar para
o futuro. ,..._- • /¦

Não seria conveniente que a Câmara Municipal nau S0J™sse
examinar escr .ipiilQ_-_-.. t<? "" p.".tru.çoes fedas, c3__s-_-r.ua
lhes marcasse uma bitola, para espessura das paredes mestras
chamadas, para o material a ser empregado nellas, etc?

Como se poderão suster no ar meras gaiolas finas e delgadas
feitas de um só tijollo e esse ainda deitado a comprido horison-
talmente? . . .- i

A administração do município tem-se mostrado tao z-losa
sempre do bem geral, que podemos acreditar será este um the-
ma de grave reparo e estudo.

Merendo de Santos—Vários fazendeiros pedem que
façamos uma pequena pergunta aos srs. commissanos de San-
tos: o que querem dizer—preços reservados?

Esta rubrica vem em muitas cotações publicadas pelos jornaes
acerca das vendas do café. Querem os bons dos nossos lavrado-
res saber o que significa e para quem é a r«serra; se para elles,
se para os compradores, se para os vendedores?

Achamos justa a curiosidade e oprescntamol-a sem commen-
tarios a quem puder satisfazel-a. "

Recrutamento—Por deliberação do governo provincinl,
ficam isemptos de recrutamento as pessoas que trouxerem ge-
neros a vender em o mercado desta cidade. E' esta uma medida
salutar e muito louvável.

Theatro—Deram-se nos dias 22 e 25 a Dalila e Pedro,
tendo sido repetida e 23, A Morgadinha de Val-ftir.

O sr. Furtado Coelho tem naquellas duas peças capeis que
elle faz por um modo acima de todo o elogio : Carnioli e o fi-
lho do niorgado da casa de Sanctiago são dois títulos de gloria
que iá de ha muito lhe pairam sobre a fronte laureada.

NÓ primeiro aquelle caracter arrebatado e original todo pai-
xáo e enttiusiasmo pela arte a um tempo; no segundo o talcn-
to assignalado para as conquistas do trabalho, o logo da inspi-
ração e do amor a formar no circulo da honra e da fé um gran-
de'nome, qualidades são estas que pedem a forca de uma voca-
cão excepcional, de um gênio escolhido pare lhes dar vulto e
calor na scena. Furtado Coelho é inexcedivel comprchenden-
do-as e desempenhando taes papeis. O expectador quer ouvil-o
em silencio e não pôde: prorompe involuntariamente num
eslrepito de applausos que ê um delírio, porque a sua voz, o
seu olhar, os seus, gestos, tudo delle, como ja dissemos, involve

Renefleio-E' hoje o dia em que a eximia artista sra. d.
Lucinda, tão festejada e applaudida do nosso publico, deve tei
uma prova cabal do apreço e da consideração que nos merece,
dá-se o seu beneficio com o famoso Dahlu e lindas peças de
musica do dr. Monto-Negro e do sr. Furtado Coelho, com o
concurso do maestro SaníAnna Gomes. _,.„,•_.

Só dizer isto ó fazer as recommendaçoes todas da noile du hoje.
Ha nomes quo se impõe pelo próprio valor, e dispensam to-

do o cummòiiturio.

Rumor no theatro—Apeznr do pedido feito sobre o
inconveniente do tumor pelos corredores dos camarotes duran-
te os cspectuculos, continua elle a se dar com grave perturba-
cão das recitas. , nn, .' 

Entretanto a cousa pôde acabar por si mesma; havendo tan-
to gosto entre nós pelas representações dramáticas, o do inle-
resse de todos não aguar u prazer no melhor da testa, como se
diz. Focamos todos de nossa própria vontado um exforço e tudo
ficará líos eixos.

SECÇÃO PARTICULAH

Aos srs. Ca--_ar_s(as <1« Cím-pinas
Oual a razão porque cobrando-se posturas por cada metro de

taipa o caiamento du casas, se nào recebem as das construídas
de tijollos, obrigondo-as a unia grossura sufflciente, e o rebo-
que a ser cal e areia partes iguaes, para não calmem com o
vento como as tres seguintes: a primeira do sr. Teixeira Lei e,
o segunda do sr. Joaquim Teixeira, e as terceiras as que esta-
vim sendo construídos pelo sr. Savoy. .

Sendo os comaristãs escolhido. para;fazcnnu justiça; serã bom
que tomem as providencias necessárias. .

O nsmho dum atmansta.

Sabá i sulplioroso das caldas de___;ncres d-
Lucilou

Goza esto afamado sabão da mais alta fama em tonos os pai-
zesdo mundo, só em Franca mais de cem nul pessoas devem-
lhes annualmentc a saúde, além d'isso constituo meio seguro de
conservar o embellezar a pelle. Faz desapparecer em breve tem-
po sarno, lepra, impigens, efflorescencias, borbulhas, comichoes,
pannos, espinhas, e outras erupções cutuneas. Sua massa e un-
tuo _, a distinccào de seu perfume é tão cheiroso e agradável co-
mo duradouro, seu uso tão saudável e vantajoso, o seu preço tao
módico á vista de seu excellente prestimo, que quem uma vez se
ervio do saòrio sulphuroso das cuidas de Bagneres de Luchon o
r.ferirá depois á todos os outros.

Edital de praça
O ilr. Domingos Theodoro ile Mendonça, juiz

municipal nesta viila de S. Carlos do Pinhal
e seu termo.
Façn saber aos que o presente edital virem que

o porteiro das audiências ou quem suas ve_es ü-
zer ha de trazer a publico pregão de venda e ar-
remata ção em as praças dos dias desesete e vinte
e quatro de Novembro, e primeiro de Dezembro
do corrente anno, um sitio denominado Lorêlo,
coifi cenlo e noventa alqueires de terras^ de cul-
lura, sito n'este lermo com as bemfeitorias cons-
lantès—de casa de morada, moinho e monjolo,
no valor de nove conlos e trinta mil réis (9:030_}
cujo sitio loi penhorado á Joaquim de Barros
Penteado e sua mulher em execução que lhes
movem Flaminio Ferreira de Camargo, eseus fi-
lhos, e será arrematado por quem mais der e
maior lanço offerecer nos praças dos dias acima
declarados", ás portas da casa de minha residen-
cia, as dez horas da manhã. E paia quo chegue
a noticia de Iodos mondo ao porteiro do juízo ai-
fixar o presente no lugar do coslume, e que pas-
se a respectiva certidão. Dado e passado n'esta
viila de S. Carlos do Pinhal aos 28 dias do mez
de Oulubro do 1873. Eu Emílio Leonardo de
Campos, escrivão que o "subscrevi.—Domingos

Theodoro de Mendonça. 3—3

EDITAES

ANNUNCIOS

A Câmara Municipal de Campinas, propõe a
approvação interina do exm. sr. presidente da
provincia o seguinte artigo de postura :^-E' prohi-
bido ter-se enfermarias ou lazarelos no interior
da cidade, dentro do quadro marcado pela Cama-
ra para o Iractamento de pessoas affectadas de
moléstias contagiosas. Os infraclores serão puni-
dos com a mulla de 309000 e oilo dias de prisão
nas reincidências. Paço da Câmara Municipal de
Campinas em sessão extraordinária de-9 de Ou-
tubro de 1873—Joaquim Ferreira de Camargo
Andrade, Luiz Silverio Alves Cruz, Bento Quirino
dos Sanlos, Mannel Ferraz de Campos Salles, Joa-
quim Celestinode Abreu Soares.—Conforme—João
Carlos da Silva Telles.

Em observância desta postura, approvada por
acto do exm. governo provincial de 10 do corrente
mez, a Câmara em sessão dehoje, disignou o bair-
ro que fica da rua doTanqüinho para cima, para a
collocaçãodnslazaretos.ounschacarasnacircum-
ferençia da cidade de Campinas em sessão de 24
de Novembro de 1873.

De ordem da Câmara Municipal,
O secretario—Thomaz Gonçalves Gotmde.

De ordem do subdelegado de policia da fregúe-
zia da Conceição desta cidade de Campinas, o ei-
dadão Manoel Soares Pompêo, faço publico que
as audiências deste juizo são ás quintas-feiras de

Matriz-Nova
De ordem do revd. sr. vigário, presidente do Directorio, eon-

vido a todos os'srs. Directores, membros da jonta de lançamon-
to de impostos pera as obras da Matriz-nova, a reunirem-se no
dia 1° do próximo futuro mez de Dezembro, as 10 horas da ma-
nha no pico da Câmara Municipal desta cidade, afim de proce-
der-se a classificação dos srs. contribuintes pela forma determi-
nada na Lei Provincial de 30 de Maiço de 18_.

Campinas, 24 de Novembro de lS.a.'
O secretario, Antônio Prudente dos Santos.

Opusculos, por A. Herculano. 2 v'. 6$
Poesias, de Gonçalves Dias, com retrato,

2 v. ene. 8$).
J. Vernc— Viagem ao redor do mundo 2$),

Viagem ao centro da terra' 2$, A Ame-
rica do Sul 2$, A Austrália 2$, O Ocea-
no Pacifico 2$. Todos brochados.

Gaboriau—Desmoronamento, 5 v. 12$)50.
A vida infernal, 6 v. 6$
A Corda na Garganta, 5 v. 5$.

A' VENDA NA TYP. DA «GAZETA»
Largo da Matriz-velha n. 39

As pessoas que deram seus guardas-chuva para
concerlar e que deixaram passar o tempo de um
mez, são rogadas a mandar procural-os; do eon-
Irario serão vendidos para pagar as despezas, nao
tendo direito a reclamação alguma. -—1

Mogy-mirim
Ha para alugar nesta cidade em um dosmelho-

res lugares para negocio, uma casa com grande
frente, contendo armação para fazendas, ferra-
eens, molhados, sal e commodos para moradia,
grande quintal, etc. Quem a pretender, param-
formações, com o illm. sr. tenente Luiz Quintino
de Brito, nesta mesma cidade. 3—1
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Mogy-mirim
Nesta cidade e no melhor lugar para commer-

cio ha para alugar uma excellente morada de ca-
sa nova, toda assoalhada c forrada, e com bas-
tantes commodos para família, com bom quintal
e com um grande armazém ao lado de extensa
frente, próprio para negocio reunido em grande
escala, como—commissões, fazendas, ferragens,
molhados, sal, etc. Quem a pretender para in-
formações com o illm. sr. capitão José da Costa
Rangel, nesta mesma cidade. 3—1

— Vende-se um bom terreno para
o
1

Rua 
Direita

casa ou cocheira. Trata-se com o sr. João
Beker.

Ao Commercio
O abaixo assignado declara que não responsa-

blisa-se por cousa alguma comprada em seu no-
me sem um bilhete com sua assignatura.

•Campinas, 2. de Novambjo de 1873.
Manoel Francisco Mendes.

Loja de Barateiro
j. W. THOMPSON

5!»—Rua do Cniiimereio—5»
Recebeu novo sortimento de"nsignias máç.\ ricamente bor-

dadas á ouro, dos graus 3.\ e
18.'. com as competentes jóias.

O mesmo convida as pessoas
que lhe fizeram encommendas

as virem buscar, pois que estando próxima a
inauguração da Loj.\ Indep.'. ha muitos preten-
dentes. 6—6

Aluga-se 
dois excellenles quintaes contíguos,

muilo bons para cocheiras, na rua do Regen-
te Eeijõ n. S8 com lodo o fundo até a rua das
Flores. Um dclles é na antiga rinha e o outro na
esquina da rua do Pórtico. Quem os pretender
dirija-se a Bento Quirino, ou ao proprietário
1—3 Joaquim Ferreira Penteado.

Companhia Mogyana
3." chamada

De ordem da directoria 'convido os srs. accio-
nistas a rcalisarem nos escriplorios da União
Paulista, na capital, e no da Companhia n'esla
cidade, 10 por cento do valor nominal de suas'
acções desde o dia 15 de Novembro á 10 de De-
zembro.

Secretaria da Companhia Mogyana em Campi
nas, 5 de Outubro de 1813. (9)

O Secretaria,
Luiz Silverio Alces Cruz.

Santos
Compram café.

irmão
6-1

___.._•__»:.» fu-'d° de Francisco Castro de
iVC ll«l St-- Abreu, o escravo de nome Bene-
dicto, com os signaes seguintes:—côr preta, allu-
ra regular, delicado de corpo, feições miúdas, boa
dentadura, bocea pequena, pés pequenos; idade
24 annos. Está principiando a barbar. 0 mesmo
escravo tem prosa de ser liberto. Quem o entre-
gar a seu senhor, no sitio do sr. Antônio Manoel
Proençr, ou puzer cm lugar seguro, será bem gra-
tlfieado

Campinas, _!5 de Novembro de 1873. 2-
Francisco Caetano de Abreu.

Leilão

TIJOLiLOSü!
Cem milheiros de tijollos promptos vende-se

no olaria dos Quirinos (fazenda do Bom Sucesso)
a 409000 rs. o milheiro, para quem comprar man-
da-se pôr nesta cidade no lugar da obra.

Tambem se vende em pequena porção: ávon-
tade do comprador, sendo de 400 tijollos para
baixo, a razão du 43500 rs. ao cento. 15' sem con-
.estação alguma das melhores qualidades que se
fazem n'este municipio, não só pela qualidade do
barro, como pela sua perfeição, e bem queima-
do etc.

Aceita-se qualquer encommenda por grande que
seja ; porque a olaria está montada de tal fôrma,
que se pôde fazer cem milheiros por mez.

Campinas, 7 de Outubro de 1873. 10—6
José Ouirino dos Santos Simões

Sabbado, 29 do corrente, ás 11 horas do dia,
se fará leilão dos caixões de marcas—E. J. M.—
P. G O. A.-J. F. Z. Q.-J. E. A.-A. J. B.-
apprehendidos pela Companhia Paulista, por con-
terem inflammaveis, no largo da Matriz-Velha n.
41. J R- A.

Escravos fugidos
Fugiram hoje de Francisco Egydio de Souza

Aranha, os tres escravos seguintes:
Luiz, crioulo de Iguape, côr preta, meio fula,

idade 34 annos, boa dentadura, barba rareada,
falia baixo e macio; é muito humilde, tem um
signal de golpe de machado em uma das pernas,
altura regular e bom corpo. Fugiu com calça e
camisa de algodão de Itú, chapéo velho de panno;
costuma andar com um saquinho de panno amar-
rado na cintura em que traz isqueiro, fumo, fu-
zil/etc

Simeão, crioulo de Piauhy, côr preta, sem
barba, nariz chato e grosso, altura baixa, boa
dentadura, cheio de corpo, pisa com a ponla dos
pés para dentro. Tambem anda com saquinho
amarrado na cintura em que carrega fumo, etc;
levou roupa do mesmo panno e chapéo de palha;
ambos fumam cigarros.

Bartholomeu, crioulo de Iguape, côr bem preta,
idade 24 annos, boa dentadura, pouca barba,
prosa, olhos vivos, altura regular, bom corpo,
pés um tanto grandes, fuma cigarros, levou rou-
pa igual a dos outros e um lenço vermelho amar-
rado na cabeça. Quem os prender ou dér noticias
certas será bem gratificado.

Campinas, _H de Novembro de 1873.
ADVOCACIA

0 abaixo-assignado continua a ter seu escrip-
torio de advocacia em sua casa na Largo de San-
ta Cruz; mas acha-se todos os dias úteis em a
casa n. 42 na rua do Commercio, das 9 ás 2 ho-
ras. 10—9

Joaquim Mariano Galeão de Moura Lacerda.

Companhia Mogyana
De ordem da Directoria são convidados propo-

nenles para o fornecimento de 48,000 dormentes
para a 1' secção. As bases são as estabelecidas
nos annuncios anteriores, e que serviram para o
primitivo contracto, que caducou com o faleci-
mento do empreiteiro. As propostas serão abertas
em sessão da Directoria, do dia 26 do corrente.

Escriptorio da Companhia Mogyana, 12 de
Novembro de 1873. 6

O secretario—Alves Cruz.

Livros de Direito e Pratica
Lei do elemento servil—Guia practica para os

trabalhos du junto classifi-adora, por J. R.
Coelho »000

Breves annotíições á lei do elemento servil por
Azevedo Caslro, br. 29500, ene. 

' 39000
Regulamento do imposto de transmissão de pro-

priedade annolado, pelo dr. A. A. Ribeiro,
br. 29000, ene. -3*000

Prelecções de Economia Politica, pelo dr. Autran,
1 v."enc. 6*000

Imposto de transmissão—Manual ou repertório
. cm ordem alphabetica, por C Leal, 1 volume
encadernado 69000

THEATRO
COMPANHIA DRAMÁTICA

EMPREZA DO AUTISTA

.Toaqulna Augusto Filho
O emprezrrio tem a satisfação de annunciar ao

distineti) publico campineiro, que vai dar uma
série de espectaculos do escolhido repertório dos
notáveis e muilo applaudidos artistas

Furtatlu Coelho e sua senhora
As peças que serão dadas nas dez recitas de

assignalura, que se acham subscriptas, são as se-
guinles:

Morgadinha de Val-Flor.... 5 actos
Dulila 0 ados
A Estatua de Carne 6 actos
Pedro 5 actos
O Supplicio de uma mnlher 3 actos
O Lenço branco 3 actos
.0 Gaiato de Lisboa 2 actos
O Casamento singular 3 actos
A Justiça 2 actos
Entre marido e mulher 1 acto
Um caso de consciência 1 acto
A Gravata branca 1 acto

Companhia Mogyana
Propostas para a preparação do leito da

estrada
De ordem da Directoria são chamados concur-

rentes para a preparação do leito da estrada des-
de o ponto do entroncamento até a cidade do
Amparo.

As propostas serão feitas debaixo das bases es-
labelecidas e constantes dos annuncios feitos para
as outras secções.

Recebe-se proposta especial para a construcção
de um tunnel e obras adjacentes de um c outro
lado. na extensão de um kilomelro.

O perfil longitudinal da linha, e as especifica
ções para a construcção do tunnel se acham a
disposição dos interessados no escriptorio lechni-
co da Companhia.

O prazo marcado para a conclusão das obras <
o de 10 mezes contados da recepção da linha por
parte do empreiteiro.

No dia 20 de Dezembro, ás 11 horas da ma-
nhã, finda-se o prazo para a recepção das pro-
postas que serão entregues neste escriptorio ao
secretario da Companhia, e serão abertas ao meio
dia, em sessão da directoria. 2—2

Campinas, 18 de Novembro de 1873.
O secretario—Alves Cruz.

THEATRO S. CARLOS
Companhia Dramática

Empreza do artista Joaquim Augusto Filho

HOJE, QUINTA-FEIRA 27 DE NO-
VEMBRO

Beneficio da 1' actriz.

Lucinda Furtado Coelho
Representar-se-ha o muito applaudido drama em _ actos e 6

quadros:

DALILA
O nanei da Princeza é desempenhado pela BENEFICIADA e

o do Carnioli pelo sr. FURTADO COELHO. .
Entram mais em scena os srs. Dias Braga, Henrique, Phebo,

Gonçalo, Domingos, Paulo, e as sras. dd. Horlencia e José-

P 
Nos intervalles os srs. professores da Orchcstra dirigida pelo

distineto violinista, o sr. SanfAnna Gomes, executarão :

A OATITA
Polka original do sr. dr. Monte-Negro.,
E algumas peças da ¦•

PERA DE SATANAZ
Musica original do sr. Furtado Coelho.
O resto de cadeiras e galerias vendem-se, no tlieatro.

Sabão sulphuroso das caldas de Bagnères.
Papel perfumado, carteira, l?p500

Pastilhas chrystalisadas de SANTONINA, aro
matisadas e sem sabor. Preparação do pharma-
ceutico A. J. de Oliveira, S. Paulo, rua da Espe-
rança n. 12, e na typographia da Gazeta. Preço,
l»O00.

Sabbado 29 de Novembro
4> recita de assignatura

1- representação do sublime drama em um prólogo c 5 actos:

A Estatua de Carne
O napel de Conde Paulo de Santa Rosa é desempenhado pelo

sr. í. Coelho, e o de Maria e Noemia Keller pela sra. d. Lu-
cinda Furtado Coelho. - . •' .. .„-„__.

Os demais papeis sào desempenhados pelos p.'-*«Pgj
D. Braga, Henrique, Phebo, Domingos, Gonçalo, Paulo, e pelas
sras. dd. Hortcncia, Josepbina e Adelaide.

DOMINGO 30 de Novembro
Recita extraordinária, livre de assignatura.
O muito applaudido drama em 5 actos.

Gottas odontalgicas para
1$000.

dores de dentes.
Os srs. assignantes lem direito aos seus camarotes «té «o

meio dia'.



GAZETA BB CAMPINAS

Sortimento de Romances
A' VENDA NA TYP. DA «GAZETA»

:Eausto-Scenas d» vida republicaria 1$.
„ Urr. provinciano ladino, 1».
„ rjm marido por um pc de meio, 1»000.
)} o bom do Sr. Leitão, 1S-

Fcnillet—Julia, 1 V. 1|.
Valrey—Martna, à v. áf.
Sandeau—loão de Thommeray, 1S- •
Assollant—Confissão d um badense, 1».

,, O doutor Judasshon, 18.
Féval—0 sobrevivente, i v. 4J.
E. d'Almeída-01ympia, 1 v/i»
Hou"ave-A virtude de Bosina, 1 v. _ij."arte 

oe agradar, dedicada to brasileiras elegantes, 1«.

Luciola, ene. 3J. Kva, ene. 3«.

Alencar-Minas de Prata, 6 v. br. 128.
» Guarany, 2v. ene. sff.

Garatuja,2íf. ¦ .
„ O ormitao da Gloria, is.

¦ „ Cinco minutos—A viuvinha, ene. àf.
» Til, 4 v. br. 4f. ,.

Bernardo Guimarões-0 Seminarista, ene. BJ, br *
,, Lendas e romances, br. * ene. .».

Historia e tadicções br. * ene. *
O Garimpeiro, br. 2S, ene. 3f •
O ermitão de Muquein, ene. »
O Índio Aílonso, 18.

Guimarães Junior-Curvas e sig-zags. ene 3| br. *
Filagranas, ene dfí, br. ^íí-

Senio-Sonhos d'ouro, 2 v, br. «.
» Tronco do Ipê, 2 v. br. 48.
,, O Gaúcho, 2 v. br. 48.
„ APatadaGazella,2S.
» A guerra dos mascates, is.

Romances do dr. Macedo
A Namoradeira, 3 vol. brochados
Vicentina, 3 vol., br.
Um Noivo a duas noivas, d vol., oi.
O Forasteiro, 3 vol., br.
Nina, 2 vol., br. .
4s Victimas algozes, 2 vol., br.
A Luneta Mágica 2 vol. br.
As Mulheres do Mantillia, 2 voL br
Os quatro pontos cardeaes,-A Mystenosa, 1 v. o

Culto do dever, 1 vol, encadernado
O Moco Louro, 2 vol. ene.
Os Dous Amores, 2 vol. ene,
Kosa, 2 vol ene.
Moreninha, 1 vol. ene.
A Nebulosa, 1 v. ene.
Memórias de um sobrinho de meu tio, i vol- ene

Attençao
Fu°iram no dia 15 do corrente, da fazenda—

S Jo°sé-de Joaquim Ferreira de Camargo An-
drade, em Campinas, os seguintes escravos: _ 

¦

Benedicto, de 18 a 20 annos de idade* lula,
alto boa dentadura, bonito e bem feito de corpo;
José de 18 a 20 annos de idade, fula, alto, rosto
comprido, com principio de buço -, Francisco de
16 a 18 annos, mulato, corpo e altura regular,
sem barba nenhuma.

Todos elles levaram manta e roupa nova de
algodão, e um delles snhiu vestido de azul.

Quem prendel-os e entregal-os na dita fazenda
de S. José, ou ,em Campinas á rua do Commercio
n. 4, á seu dono, será bem gratilicado. -l____j__

Attençao

.oracio-Tower Fogg
Dentista Americano

Offei-ece respeitosamente seus serviços profis-
sionaes aos habitantes desta cidade aonde tem de
domorar-se algumas semanas.

Preservação dos dentes canados destruindo a
sensibilidade do dente, de maneira que pôde ser
chumbado sem dôr.

Collocacão de dentaduras pelos melhores sys-
themas, empregando sómeute materiaes da pri-
meira classe para esle üm.

Extracçao de dentes, etc. etc.
Tem dos seus èxcellentes pôs para dentes, e

nervine para dôr de dente.
Pôde ser procurado en. casa do seu collega, sr.

José Gonçalves Pereira." 
RUA FORMOSA N. 40-

Aluga-se tres casas, próprias para negocio e
família. Também tem quartos próprios para via-

jantes; Para melhores informações, dinpm-se a
Mathias Pinto, em Campinas-Velhas1____f—£

DENTISTA

(Í8O00
58000
CgOOO
58000
4JO00
fiíSOO
4SOO0
-lSOOfi
2JJ500
HSODO
58000
5S000
5SO00
3SOO0
38500
5S000

José Ramos Cordeiro, cirurgião dentista, for-
mado pela eschola cirúrgica de Madrid e do 1 or-
lo approvado plenamente pela faculdade de me-
dieina do Rio de Janeiro, colloca dentes por todos
os processos alé hoje conhecidos na arte, assim
como todas, as operações relativas ao trato das
moleslias da bocea.

Tem pós e elixir para conservação e transmil-
tir-lhe o alito agradável, promplidão e modici-
dade nos preços de seus trabalhos, e a norma de
condueta que tem tido no curlo espaço de dezoi-
to mezes. ...

54 A—Rua Lusitana—54 A

2ü:m

' 
Sabão S!í*pteTO(ila7Cala^Ílri^éres de Lu-

chon. A* venda na typographia da «Gazeta.»

Livros de educação
Delomarche—Atlas de geogrophia, 98. Mnn_
Macedo—Historia do Brasil .
Menezes-Historia do Brasil contada aos meninos, 1 v.

Pinheiro-Episodios de historia pátria contados aos me-
ninos, 1 vol: , „

Pinhciró-Historia sagrada, com gravuras, 1 v.
Pinheiro—Grammatico da infância, li,
Pinheiro-Cathecismo da doutrina clinsta
Azevedo—Lições elementares de geographia, 1 v.
Azevedo-Compendio de historia antiga, 1 v.
flenault-Explicacão do systema métrico decimal, lv.
Benault-Methodo fácil para aprender a ler em 15 lições
Henault-Elementos de arithmehca para meninos
Cruz-Grammatica portugueza
Scvenne—Grammatica franceza, £ v d».
Noel e Cbapsal, grammatica franceza, 1».
Aulette-Grammatica portugueza, 18.
Duruy—Historia Universal, 48.
Calogeras-Hisloria da idade media, 8f.

Dinheiro à vista. Ra typ. da Gazeta.

"llTrOOVlDÃDÊ
Acabam de chegar a esta cidade os afamados

linteiros mágicos, composição chimica, lao tal la-
da e conhecida, tanto pelos jqrnaes extrangeiror,
como nacionaes. Em casa de Roberto Alves, rua
Direita n. 42 A. A-°

Collegio Internacional
Rua do Pórtico, esquina da rua Lusilana

G. INash Mortos, director.
~~ 

ATTENÇAO
Roga-se á pessoa, que por engano, levou do

theatro, na noite de domingo 16 do correnle, duas
cadeiras de palhinha, novas, o obzequio de man-
dar entregar á rua Formosa n. 69. Gratificasse
se exigir.PIRACICARA

Vende-se um sitio pequeno, com muito boas
terras, 10 mil pés de café, muito boa água para
tocar qualquer machina, dois monjollos, boa ca-
sa de morada, hons pastos, distante da cidade
leeoa e méis, entre Limeira e Rio-Claro.

Quem pretender dirija-se ao abaixo-assignado
na Fazenda das Anhumas em Campinas.. 3—3

Joaquim Rodrigues do Amaral.

\7ende-se~dois bilhares èxcellentes com todos os
X __eus pertences e muitos outros objectos con-
cernentes á qualquer estabelecimento para hotel,
etc., por preços rasoaveis, que poderão ser ajus-
tados a rua do Commercio n. *3. 5—ü

Campinas, 7 de Novembro de 187d. _
José Maurício Júnior.

ri"i a ' f^~„4n. participa ao publico que
1OÍO tiOlluO i_sso.ciou.-se com o Sr.

Constanlino Proost do Souza em a casa de com-
missões, sila á rua Onze d'Agosto, sob a firma-
Andrade Couto & Sotiza-e uhi espera merecer o

protecção de_seus amisos, parentes e patrícios. 1J

PãíieS pintado para tar casas
GRANDE SORTIMENTO __6-2

Rua do Oomimercio n. 45 A

O hotel das Quatro-Nações, sito á rua das Flô-
res n. 38 e em frenie ao Largo do Theatro, rece-
be pensionistas, sendo só para comida a 30*000
por mez por pessoa; sendo comida e cama a 45$

por mez, garantindo-se bom tratamento e promp-
tidão. Também manda-se comida para fora 6
toda e qualquer hora, pelo módico preço de 409
por mez por pessoa. Tem èxcellentes commodos
para passageiros, por preços muito rasoaveis.
TãròijTjnr-WJloi^excellentes bilhares para

recreio dos srs. aniãdõrèsT--—-—— _^__
Os proprietários deste já bem conhecido es

leciraento -,: °r
Joaquim Tavares Santiago & t.

Campinas, 20 de Novembro de 1873.

Fabrica de Tecidos de Sinta Thereza
BM PARATI

Acham-se á renda os produetos desta excellen-
te fabrica, para os quaes chamamos a attençao -
do respeitável publico, e muito especialmente dos
srs fazendeiros, a quem mais directamente ínte-
resso visto que para elles importa uma questão
de economia. A superioridade da matéria prima
empregada e a perfeição do fabrico habilitam-nos
a garantir a duração dos tecidos, junto a linda
apparencia dos mesmos. Acham-se a venda nos
depósitos desta fabrica, ã küa Primeiro de Março
n. 90, Rio de Janeiro.

HeílnüÇ&o «le 40 ts. «-.in vara ¦ .
Os preços aciuaes são os seguintes, a dinheiro

a vista e a prazo pago a. differença _
Panno de algodão de 28 pollegadas, primeira

qualidade, vara—600 rs.
Panno de algodão de 28 pollegadas, segunda

qualidade, vara—560 rs. . .
Panno de algodão de 26 pollegadas, primeira

qualidade, vara—580 rs. .,-'-.
Panno de algodão trançado especial, primeira

nualidade, vara—080 rs. ' . . 
' "

l>anno de algodão de Minas, superar, vara—
1 

Miirques da Costa & C.-Rua Direita n. 90.
Campinas-Largo da Malr.Z-Velha-Santos&

Irmão.

sSTP
LEGITIMO '_ 

¦

Remédio maravilhoso contra chagas provenien-
tes de feridoss, talhos, queimaduras, dentadas,
etc. Cura lambemos panaricios, abeessos,tneiras,
cabeças de prego e entrazes

VENDE-SE EM S. PAULO
JVa Botica do Castor

31—Rua do Commercio—31
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VÊMÕniE UM SITIO
Belarmino Rodrigues Pires vende a parte que

tem na fazenda da SAMAMBA1A, comprehenden-
do casas, machinns, pastos, etc, (todas as bem-

feitorias da mesma fazendo) e parte em terras^
cafesaes"Pedreiros e canteiros

Na ponle do Jaguavjr, da estrada Mogyana, pa
ga-sede4$a 5$ por dia lu—

TT~X Teixeira de Toledo perdeu nas ruas
«JOSe desta cidade uma nota de duzentos mil
réis e pede a quem a achou o obzequio de entre-

gar'a Manoel da Luz Cintra, rua das Flores n. 30.

GRANDE NOVIDADE
Sahino Antônio da Silva e Irmão, moradores

a rua das Formigas n. 127, têm sempre pianos
dos melhores authores á venda e encarregam-se
de afinações e concertos concernentes a arte. 4-2

Cal de Santos
Da acreditada fabrica Porchat, á 25J80O o sacco,

na rua Lusitana n. 40. 10—10

Escravos fugidos
A' Raphael Luiz Pereira da Silva, de sua fa-

zenda-Venezji-deste município, fugiram no dia
14 do correnle, os escravos de nomes Tito e Man-
miano, pertencentes a d. Thereza Luiza Centinp
Nelto, com os signaes seguintes:

Tito côr preta, de 20 annos mais ou menos,
sem barba, lem falta de um dente na frente, ga-
gueija no foliar,-alto- Maximiano, de 25 annos
tnais ou menos, côr preta, pouca barba, altura
regular tem os beiços um tanlo grossos-, ambos
são crioulos, bons cosinheiros e copeiros, e ulti-
mamente estavam no serviço de roça.

Quem os prender c pozer em lugar seguro, ou
entregar ao abaixo-assignado, será gratificado
com 100WIOO por cada um. °-á' 

Campinas, 17 de Novembro de 18H.
Itaplia^ Luiz Pereira da Silva. __

Constituição
Fu»iu desta cidade, no dia 28 de Outubro des-

te anSo, um escravo de Manoel José da Conceição,
de nome Roque, crioulo do mesmo Manoel José
da Conceição, bem preto e bem alie-, nariz chatj,
ventas grandes, pés grandes e chatos idade de
91 annos, rosto liso, sem barba, bonita figura.
Quem o prender ou dér noticias exactas ao seu
senhor, ou èm Campinas a Antomo Cruz, será
bem gratificado.
Benzina franceza para tirar nódoas 1^)000

A- vnfTOA NA TYP. DA «GAZETA»
~1873-Campinas-Typ. da Gazeta do Campinas.


