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Sexta-feira, O de Novembro de ««Si
ou se foi levada por parentes, que o
conservão ou conservarão por algum
tempo, e bem assim se forfto incluídas
na relaçfto remettida a Io do corrente
algumas educandas era substituição de
duas que forfto nomeadas professoras, e
outra que casou-se, conservando-se os*
sim o numero de 100, constante da mesma relaçfto, apesar de no corrente exercicio tur determinado a lei que ufto
fossem preenchidas as vagas que honvessem.
Officiou-se ao ministério do iraperio, sobn. 83.
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divindades caminharão ao longo dos bos- se, a celeuma diffunde-se, e os emborna-m
ques ou pelas encruzilhadas perigosas, ves- são pequenos para dar sahida 4b vagas imtidas de innocencia primitiva e docemente petuosas. Nisto uma dellns, maia temível,
aureolndns por um raio da luz, diaphano e collôa como serpente, empina-se,
galga o
indiscreto.
'
navio, silva, precipita-se de novo, srrebatanExpediente da preaidenela
lin tão havia no mar ns seducções, que lhe do nas suas dobras espumas o
que tantas
desculpavfto as procellas. Os rios tinhão vezes lhe
remedio para os achaques
pedira
2' SECÇAO
amores
snbifto
doB
occultos,
seus doentes.
a historia'
as lapas
Do dr. inspector gorai da iustrucçfto
de maiB de uma entrevista ineffnvel, e ps
O commandante, passada a refrega, volvepublicB.jsob 11. 478, de 29 do corrente, delphins puxavão os carros das deusas esss,
e dando com o tombadilho solitário, porDia 26 de Oulubro
comraunicándõ que im pusera a multa plendidns, como ob liberaes da
primeira for- gunta para o marinheiro do leme :
—' Rapaz, que é feito do doutor ?
de 30$0Q0 ao professor da Penha de Mo- nada puxarão uma vez a berlinda ao sr. rei
Acto. — Concedendo ao tenente DoJofto VI.
Elle, qiie decerto era uma das victimas
gy-mirim, Francisco dò Oliveira Rocha, d. Seria
delicioso viver naquella atmosphera das taes abluçOes forçadas, respondeu unimiciano César de Mello Fagundes exoiufrabçfto
do
do
re11
do
art.
110
por
§
bnlsamica.
camente mettendo duas malaguetas de enueraçfto do cargo de inspector da insgularaento de 18 de Abril de 1869.—
Ia, por exemplo, um Jonio, ou até mesmo contro:
trucçfto publica do districto de S. José
Ao tliesouro provincial para conheci- um Beocio mergulhar a sua individualidade — O1 doutor foi para a botica.
dos Campos, e ao bacharel Cândido Peem qualquer corrente, que serpeava em murE, na verdade, o que era para elle o ooaamento. f
Dia30
murios ; nisto ouvia uma canção que sahia no
........
reira Gustavo de igual cargo do districto
do
fundo,
cada vez mais perceptível, maia Um simples deposito de ingredientes. As
Ao 1" juiz de paz de Botucatú.—Deda Limeira.
¦gaitfagaattflw«capam
doce,
mais embriagadora, e de repente pa- praias tôm para mim esse sonho do mais raAo dr. inspector geral da instruc- clarando, em resposta aoj officio de 24
tentaava-se-lhe o gênio local, a Arethusa quintado prosaismo.
E' necessário, mas é
do
corrente,
ora
expede
ordem
à
Communicou-se.
daquella
circumscripção fluida. Sim, porque deaillusorio. Foz bem aos nervos, maB faz
que
çüp publica.—
na
praia de Homero*, era tamanha a abun- mal aos sonhos. Encherá um livro Babio,
junta municipal para que aeja-lhe ra
daneia dos seres divinos como pôde aer hoje mas será exíguo para uma quintilha.
Dia 27
mettida a lista dos cidadftos qualificados
a
dos commendadores ou dos geographoB
Eu que dou razão a Pythagoras, como •
votantes, afim de ser publicada com o
A' beira-mar
no prelo.
inimitável chanssonnier da França, e que,
Ao dr. inspector geral da instrucçfto edital da convocaçftu ; e que, sii nfto lhe
O grego, naturalmente, sentia o inevita- portanto, julgo ter em mim a alma de um
vel estremecimento das sorprezas agrada dos antigos moradores da Hellade ; quando
Renlmente 6 magestoso, mas 6 triste.
publica.— Communicando que foi pro- fôr remettida a mesma lista dos votanveis,
mas não perdia a cabeça, não se allu- deito vistaa por essaB margens, onde o preaAs magestades tôm sempre isto comsigo,
rogado o prazo marcado por lei, mas tes a tempo de ser feita a publicaçfto
— o que quer que seja de um apparato iue- cinnva, não era homem ferido da ecentelha. mar soluça, quizera descobrir uma daquelsem vencimentos, para a professora d. com o prazo de 30 dias, deixe de fazel-a
lnncolico. En Binarão-lhos a que não era bo- Demais, aquillo por lá era tão freqüente, tão Ias visões ethereas a quem Be conferião os
Maria Gubriella Dantas do Amaral en- e comraiiuique immediatamente afim
nito rir, fallar, abrir a almn aos contenta- fraquente I
pomos de ouro ; e o que veio T...
da
capella
da
cudeira
Vejfto-me bem se Peleii, com ser de carne
de ser adiado o dia da eleiçfto ; e bem
trar no exercicio
Uma senhora muito esbeltn, muito diimontos bufffüezesj deixar esvoaçar um tanto louco o intimo rouxinol dns simples ale- e osso, não teve nos lábios o osculo perfu- tinota, muito elegante, que entra para uma
assim que expede ordem para que sejfto
da Apparecida.
gnns, e fizerão dellas uns entosinhos muito mado da que se reclinava entre os vapores barraca de oleado, transportondo-lhe a criaAo dr. inspector do thesouro pro- remettidos os titulos dos votantes.
da... uma grando mala com a fntiota I
graves, muilo ponderosos, e já com ares de do Olympo !
A'junta municipal de qualificavincial.— Idem.
Uma vez dado o caso, seguião-se-lhe as
E. A. VidàL.
grandes senhores, ainda ás vezes sem terem
Ao presidente da camara munici- çfto de votantes do Botucatú. — Expeconseqüências.
mostras de buço.
A divindade corria, pudibunda, para o
O mar ú também um rei, e como tal não
pai do Soecorro.— Declarando, em res- diu-BB ordem.
brinca. Isso deixa elle nos regatos e a ou- meio dos cannaviaes verdejantes t que erão
Aojuiz de direito de Botucatú.—
posta ao officio de 22 do corrente, que é
tros veios somenos, que são, por assim dizer, sempre o refugio clássico ), e o grego semuito censurável que os vereadores, por Officiou-se a respeito.
a arraia miúda dos líquidos.
guia-a, a dizer-lhe umas cousas também em
Ao
deixem
motivos de interesso particular,
Contemplai-o, é despertar sempre as altas grego, pelo feitio das que suspirava Leonarpresidente da provincia de Sanidéas e aa solemnes memórias. Vôm no pen- do ao desembarcar na Ilha dos Amores.
de comparecer ás sessOes da camara, ta Catharina. —Aceusando o recebiAquillo é que era trabalho, que nem os do
samento ns longas viagens, os audazes desde
inteos
serviços
assim
de
exemplares
da
coliecçfto
de
mento
. Jahú
prejudicando
cobrimentos, as temerárias empresas e oe Espinho 1
resse do municipio, e que, nos termos leis daquella provincia.
A's vezes o Gr&o-Tonante azedava-se com
infamados naufrágios. Lombrão as saudades
Ao dr. inspector geral da instrucda lei de lf de Outubro de 1828, deve
dos que ficão a confundirem-se com os so- estes atrevimentos dos seus subditos — (que
O dia I* do corrente mei foi a data
bresaltos dos quo vfto ; phnntasin umn pes- elle era uma espécie do nosso D. Diniz, memorável
chamar os supplentes necessários, afim çfto publica. — Declarando, em res posmuito
folgazão
com
comsigo
que registrou a installação
e
muito
duro
soa
todas
essas
ou
obsodysséas
immortnes
de que haja sete vereadores promptos ta ao officio n. 467, de 20 do corrento,
curas quo so tôm dado no mundo,o isto cau- os outros ), — e transformava o homem em da comarca do Jahú.
anno
do
sessOes.
corrente
de
Junho
em
ns
19
pnra
que
sa um*., impressão dolorosa, profunda, som- pássaro ou em bicho, quando não era em
No dia anterior achavfto-se algumas
Ao inspector da thesouraria do fa- o professor da l" cadeira da cidade da
bria. E' que nnquella ondulação vasta das raaüagal bra vio. A deusa ficava entre os
desta villa no porto de Lençóes
pessoas
"diáguas pareço entrover-sc unia" ruga senil e cannaviaes, muito aborrecida com o feitiço ;
zenda.-• Communicando, para os devi- Limeira, José Raymundo de Vasoóricèlahi receber a bordo o juiz de
para
ntó
volvia
as
depois
suas
austera.
do
que
para
grutas,
los, allegundo ter perdido o 2° auuo por
dos effeitos, que o inspector de saude
reito da comarca — dr. Prancisco de
A.hi tôm porque o mar me não prendo; in- fazendo duas figas a Júpiter.
Pe- faltas que dera, pediu seis mezes de liSe elle ee deixava, porém, adormecer no Paula Rabello e Silva e expedirem um
porto de Santos nomeara o cidadfto
cliiio-mo inais para os arroios democráticos.
a
cença por uao poder ir reassumir o
dro Borges de Sáes para preencher
Não sei se nisto anda o dedo da politica ; regaço da esposa, como lhe aconteceu em
próprio com o fim de avisar o povo, que
mas atrovo-mc a suspeitar que nem a som- certa altura da Illiada ; se os aeus espiritos se
vaga de guarda daquella inspeciona, e exercicio da cadoira, em conseqüência
preparava para o encontro do mesmo
descansavão
em
um
celestial
e
voluptuoso
inclinação
brn.
K'
umn
toda ella sensitiva,
solicita u expedição de ordens á alfan- de incom modos dn saude do sua família,
remanso, então o nosso grego conservava a juiz. Aconteceu, porém, que sua senhoideal,
um
deites
deveres
do
corapoética,
o
effectuar
de
cidade
despacho
22
do
mesmo
sendo, por
dega daquella
para
çno, que se não s be quando nnscôráo nem fôrma do homem, e mandava pelo correio ria nfto pôde vir embarcado, como se diOFFICIOS DESPACHADOS
pagamento dos ordenados do referido mez, deferida sua petiçfto, com a claiiparn o que vierão, mus qne se fazem (lespo- duas pombas brancas ao supremo sacerdote zia, chegaudo inesperadamente por oudu Chypre...
ticos, quando sc não tornão fittaes.
sula de ser sem venci mentos a licença
guarda.
tro ponto e accomraodando-se no hotel.
Dta 27 de Oulubro
O que aconteceu em seguida ?
O mar tem isto comsigo, bole me na fibra
Acto.— Demittindo a d. Maria Emi- pedida, cuja portaria foi passada em 30
Veio o progresso, queé uma cousa de uma Logo o povo o foi buscar e o levou à
eleginen,
traz-me
devaneios
côr
de
aza
d>de
emprego
do
o
uão
voltou
ft secretaria
lia de Snnt'Aiina
profes- do referido mez
Da camara municipal de S- Josó dos morcego, obumbr»-me, põe-me a dous pas- semsaboria estupenda, e aboliu tudo iaso, residência do prestante cidadfto major
sora publica de primeiras letras dobair- deste governo parao registro, ufto cons- Campos,
implantando outras ficções muito menos Francisco de Paula Almeida Prado,
de 25 do corrente, informando sos do necrológio.
a
So gosto das pérolas que olle prodigninen- risonhas do que as dos áureos numes d'As- convite deste. No
ro da Burra-Vellra, por ter abandonado tando também na collectoria terem sido a representação
trnjecto
o
dr.
vereadores
sr.
Rados
Franciscreu.
tonos dá, ó que, vendo-ns rolar, julgo que
11 escola.
pagoB os respectivos direitos.
Temos agora o Syllabus, .as maiorias par- bello foi alvo de sinceras manifestações
Ao mesmo. — Mandando expedir co de Escobar, Jofto Leite Emygdiu de são um ilo de lagrimas, — quando ellas ca- lamentares,
Aos drs. inspectores geral da insa commisBão dos inundados, a de apreço ao magistrado distineto
liem de cortos olhos !
Salles
e
Bento
Francisco
Machado,
sopor
reforma d a carta e as galochas impermea- todos os titulos.
trucçfto publica e do thesouro provin- as necessárias ordens paru que, como bre a incompatibilidade
do
ü
campo
é
outra
mais
tentadora
graça
do vereador
veis ; mas já nos não embalamos naquella
cjal. __ Commiinicou-so.
pede o professor da 2a cadeira da cidade Delfino Ferraz de Araujo Mascar.inhus. o ató inniB frasca, ape-ar do lhe faltarem a» redonça
Perante ura arco se acha vfto dous coda aprazíveis imaginações, que a
praias. Não lia n onda .1 rojar-sa na arôa, o
de Lorena, Jeronymo Augusto de Lore- —
Aodr. procurador-fiscal garal para quo ó vil ; nem tão pouco a fustigar o ro- realidade tola matou, e a que a musa de retos accomraodando uma porçfto de meda
Dia 29
na, sejfto-lha entregues os moveis
ehodo, o que ó petulante. Descobrem-se ns Pamy escrevou, travessa, o immorredouro ninas vestidas era branco, que, com as
dar parecer.
extineta escola do sexo feminino da
extensões viçosas, por ondo os olhnres se epitaphio.
flores que lançavfto, fazifto de sna parte
Dodr.
inspector
da
instrucçfto
geral
A'b vezes estas scenas fluviaes deixaváo
alongáo esp.urecidos e osoutn se o murmuAo dr. inspector geral da instrucçfto mesma cidade.
o
festejo da innocencia e da belleza.
sob
n.
de
26
474,
do
corrente,
de
ser
absolutamente
sobrenapublica,
do domínio
rio dns ramns a desafiar o canto das aves.
Ao presidenta da câmara munici
publica. —Communicando a prorogaA digna professora acompanhando
communicando o exercicio da professora Para quem ò de fabricações mnis caseiras, tural, a tínhamos as formosura» radiantes a
o
do
Rio-Verde,
vencimentos,
Baptista
para
çno de prazo, sem
pai de S. Jofto
accenderem o gênio dos artÍBtas. O mnrmo- suas discípulas, por sua parte, saudou ao
—
.ipi*eci.i
11
não
suas
natureza
nas
da
cadairn
2*
do
Rio-Chiro.
pnrn
quem
publica
professor das Arama, Elias de Paula Fabiftu Joaquim Ferreira Soares. — Ao thesouro
edições in
tomos ns borboletas do nin- re perpet.inva o bello transitório. Da Phry- illustre magistrado,
proferindo umn belprovincial para conheci- drignl, o osfolio,
canteiros de plantas aromatiens, 116 sabia Venus.
Santos, entrar no exercicio do magia- Communica-vmo. qua a camara desallocnçfto
la
com
os
seguintes vivas :
mento.
Hoje,
onde so colhem jiçiicenns, como dizia o rei
porém, ó tudo hygiene, á tudo trase municipio nüo funcciona porque os
terio.
Do mesmo, sob n. 475, d» mesma Salomão, 0.11 um cântico do inspiração tão tamento, é tudo mediciu.i. Toma-se de ma- A Sua Magestade o Imperador; ao paAodr. inspector do thesouro pro- vereadores ufto concorrem ás sessOes, e
data, comraunicándõ o exercicio ua pro- oriental <|uo nos obriga forçosamente a pon- nhã um banho e á tarda o xarope da latuca- triotico gabinete de 25 de Junho ; ao
declarfto que afio concorrerão einquiuito
vincial.— Idem.
sar no Creador... depois ite haver pensado rio. Olhn-sa parn aB ondas turgidas como illustrado e honrado
preaidente da proAn dr. inspector geral da instruc* fizer parle da camara municipal Valen- fessora publica da capella do Treinem nas crent.1r.1s.
se podo olhar para as redomas de uma phar— Ao tliesouro provincial
vincia
dr.
Sebastifto
José Pereira ; e à
bó
copara
Vojitmos o quo aoontoceu aquelle pnstor macia.
çao publica.— Communicando que, por tim de Camargo.
illustre assembléa proviucial que creou
nhecimento.
Schoking
!
do
Lnfontnine,
os
vondou
rebanhos
noquo
forfto
do
de
nfto
27
corrente,
multas
Visto que a iraposiçfto
despachos de
Lembra-mo agora, a propósito, a historia a comarca do Jahú.
Do mesmo, sob 11. 472, de 26 do cor- para se metter com ns travessia».
tem sido sufliciente parix chamar taes
meados professores publicos :
« Celui qui s'etait oa Cnridon on Tirces Fút daquélle cirurgião de bordo, que pnra todas
Continuou sempre cheia a casa onde
rente;
coimnuoicaudo
o
exercicio
do
Salduna enfermidades receitava ngua salgada.
vereadores ao cumprimento de seus
Pierrot, etrien danantage. *
D. Mnria das Dores Alvarenga
achava o sr. Rabello, até o dia sese
da
2'
cadeira
de
S.
publico
Torcia um marinheiro um pé :
Bom nei que as praias são de umas .unoveres, haja do remetter os officios dos professor Barreiros,
les, da cadeira da cidude de Mocóca.
— Ao thesouro pro- nidades siinvissimiis,
depois da installação da cornarBnlde
Josó
dos
te
valha.
o
suas
om
guinte
orlas
que
assim
Joaquim Francisco Pereira, designado mesmos vereadores e supplentes,
so
innumeros
Chegnvão-lhe
terçans.
enreda
idyllio
ca
foguetes, musica, illuo
na
thèrapèutioa
mas,
vincial
conhecimento.
;
;
pura
do Pe- como certidfto das actas ou outros docuMnis ngua.
francamente, Quando a leitora so despluma
minaçOes, bailes 110 pnço da c&tnara
para reger a cadeira do bairro
.
Dia 29
Sobreviiiha-lho um rheumatismo gotoso
mentos, que possuo, ao promotor publie bo despoetisa, o quando a vejo surdir da
droso, da da freguezia dos Pinheiros.
municipal, devidamente preparado, janLigaduras molhadas.
onda amnign trazida pela mão do banheiro
Ao dr. inspector do thesouro pro- co da comarca, paraque promova u proDodr. iuspector geral da iustrucçfto do sitio,
tares e brindes demonstra vfto a geral
salino,
Aquillo
era
um
hyclropntha
ó
um
tão
tri
constitucional,
ao
que
que
cesso de responsabilidade.
vincial.— Idem.
convertera o mar em panacén.
satisfaçfto.
publica, de 27 do corrente, cora muni- avesso de todas ns inythologins possíveis.
Dio 31
Um dia pnssnvn ella no tombndilho, muito
Ah ! bons tempos orão os tempos pngnos,
A' directora do seminário da Glocando que itnpuzera a multa de -Ü08000
O muito digno vigário padre José
não havia ainda nem o oleo do Hgyp- descuidado e sereno, qunndo improvisamen- Firmino dos Santos fez cantar
A'camara municipal de Piracicaba. aos professores publicos de Guar.ilitigue- quando
um Téria. — Mandando informar se a educan
to, nem ns machinas silenciosas, nem o ren- te so desencadeia um temporal medonho. O
da Henriqueta Leopoldina da Moraes — Declarando que, tendo representado o tà, Theophilo Galvfto de Olivoira Fran- lismo do pingas enliidas, nem o hyiiino de commandnnto sobe no catavento, a fnina co- Deum em acçfto de graças pelo adinntem estado effectivamente no seminário vigário da paròchia daquella cidade çno d. Anua Carolina de Toledo Pu- 1610 ; bons tompoa erão esses, quando ns meçn, na velns amninão-se, ns vergiiB arrião- tamento de sua paròchia.
contra o facto de haver aquella camara
autorisado ao empregado do cemitério
a receber cadáveres sem estarem registrados nos livros da matriz, cumpro que
informe a respeito, na intelligencia, porém, de que questfto semelhante jà teve
soluçfto desta presidência, de acordo com
o parecer do dr. procurador-fiscal, quo
se lhe remotte por cópia.
Ao vigário de Piracicaba. — De«
clarando, em resposta ao officio de 19 do
corrente, que questfto semelhante a de
que trata jà foi decidida por esta presidencia, de acordo com o parecer do dr.
procurador-fiscal, e que consta da cópia
que se lhe remette.
Ao tenente-coronel Manool Joaquim Ribeiro do Valle (Caconde). —
Communicando que o governo imperial
mandou significar-lhe e aos assigiiaiarios da subscripçfto promovida em Dores
de GiiHXiipé os seus ugredecimentos o
louvores pelo acto que praticàrfto coucorrendo com a quantia do 186,*j640, era
favor dns victimas da sôcca no norte do
Império.
Acto.— Demittindo o cidadfto Alfredo
Galvfto de Moura Lacerda do emprego
de professor publico de primeiras letras
do bairro do liio-Abaixo, município de
Atibaia, por ter abandonado o raagisteria.
Aos drs. inspectores gerul da instrucçfto publica e do thesouro provinciai.— Communicou-se.
Acto. — Concedendo as seguiutesexoneraçOas:
A Francisco Corroa de Almeida Moraes, do cargo de inspector do districto
de instrucçfto publica da cidade do
Tietê.
Ao dr. Jofto Baptista de Castro Ao
drade, do de 3o membro do conselho de
instrucçfto publica do municipio daquelIa cidade.
A Augusto Manoel Corroa da Toledo,
do da substituto desta.
Ao dr. inspector geral da instrucçfto publica. — Communicou-se.

lhares, por infracçfto do § 11 do art. 110
do regulamento de 18 de Abril de 1869.
— Ao tliesouro
provincial para conhecimanto,
Dia 3L
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Como I exclamou ella. Pois é o
O senhor pediu o café *?
Todavia o tio Tabaret viu quo o es- homem vâr-ae-hia nssás embaraçado pa»
quem perpetrou o crime. Se eu me nfto
perguntou
e
até
rn
dizer
o
e
vnltHtida-sa
tivera
engano, deve snr com certeza um grau- senhor ? A esta hora ?
ella
ella
timidamente.
exciapinvftu,
paru jantar
para
qun
—mesmo para certificar que naquelle moUm burguez qualquer
Heiu ? O qui)'!1 perguntou o tio mou em tom furioso :
de personagem
Nfto, mas traga, respondeu o tio
Qua faz aqui ? Quem lhe deu a mento saboreava umn excellente corapo- Tabaret.
teria simplesmente pago a um assassino. Tabaret.
Digo eu, replicou n governante, ousai! in de ouvir e npuuhnr as palavras tn do perita.
Esto, pelu contrario, ufto recuou, foi
Em seguida quiz bebel-o de ura trai\l..s a criança ! murmurava elle,
elle o próprio 11 ('«rir, evitando assim ns que pusua jft das oito horas o meia. Jui que eU pronuncio 1 Ora, faça-me o famas cscaldouse por tal modo quo a
go,
FOR
indiscrições 011 .. imbecilidade de um gava que o senhor nfto vinha hoje. vor de se retirar paru a cozinha o de ufto que foi feito da criança ? Matal-a-hifto? dôr trouxe-o subitameute
ao sentimento
ttpparecer mais aqui, senfto quiiudo eu Nfto, porque a viuva Lerouge, complico
Cúmplice. E devo confessar que o tal Diga-me, jantou 1
exacto da realidade.
muis
Ainda nfto.
d« ura infánticidto, quasi qua nfto era
a chamar.
individuo é esperto, cheio do audácia o
EMÍLIO GAÜORIAU
Irra que está quente I resmuueuu
O homem está daranado I
Felizmente tenho o
do snngue frio, porque o crime foi admipensou pnra temer. O amante quiz que o filho elle. Mnldito
jantar quente
processo I Ando com a
Munettn, tratando de retirar-se o mais vivessn e confi.111-0 da viuva para qiie o
rávelmehte porpetrado. O tratante ufto uiudn ; pôde sentar-áe á mesa.
cabeça
e os outros tôm razfto
perdida,
sido
ter-lhe
criança
A
algum
crensse;
o
cumproO
tio
Tabaret
sentou-se, serviudu-se depressa possivel.
deixou vestígio
podia
quu
diz.uido
apaixono
me
muito. Maa,
que
O tio Tabaret tornara a assentar-se, tirniin, mas nfto ns provas do seu nasciiii
m«tie«srt gravemente. Sem mira, Gó- de sopa, mas seguindo de uovo a idéa
delles seria capaz, pelu força uninó
o
qunl
esta
sna
existência.
E'
«
du
mento
estava
roubo,
engolia
tiotlVegumuiite
a
sopa
comple
vrol, acreditando em um
que o preoecupava, deixou de comer e e
do enredo. O pai é o homem da carrua- ca da lógica, de restabelecer, de pòr a
Apesar de ficar mui uroximn a sn.. completamente com oa olhoá fechados, começou a meditar conservando no ar a temente fria.
limpo toda a historia ? Gévrol por corto
Como
seria
que mo nfto lembrei gem bouita, e a mfti a mulher que ia
habitação, o tio Tabaret levou mais d.* Felizmente estava eu ali I... Mas... colher.
O hiiinem perde o juizo, pensou Ma- disto mais cddo 1 dizia elle comsigo mei nli im ('..Lupniiliin de 11111 formoso man- que nfto, pobre homem I Como elle ficanfto póle ser... Nisto lia mais do que
um quarto iie hora pura ali chegar.
ii.-j.-ii 111 se chamava u gover- mo. O meu espirito uiivelhe.ee e cansa. c.bo. Segundo parece, á tul senhoru rá humilhado I Se eu fosse ter com o
Qunndo se apartou do juiz, coutiuunii umn historia de iimor. Quem sabe se. netto, que
sr. Daburon? Nfto, uindn nfto. A noite
nante. Olhem para aquolla cura I E E comtudo, isto ó claro como agun. As ulio lhe faltava dinheiro, o ha segredos
o curso dHS suns meditações, de mudo um adultério...
necessária para resolver certas
uraa
boa
valera
mais
do
faze
pro- é-rae
Neste ponto dn soliloquio o tio Tuba- digfto là que é de um homem de juizu circumstancias iimoutofto-sa paru
que
que
qun in camiuliando pela rua empurrado
particularidades e para coordenar aa rairem desappnrecer a duvida.
priedade. Neste caso erflo dous a expio- nhas
de um lado e outro pelos transeuntes ret chegava á portu de casa. O porteiro, levar uraa tal vida I
idéas. Por outro lado, so fico aqui,
Pobre
o
segredo.
conservar
rnr
Thbaret
e
Depois, bntiindo-lhe no horabro, griO tio
tocou a campainha,
sentado junto da janella da sua loja,
para
apressados.
esta historia agitur-me-hn o
só,
toda
humnnidade ! o coraçfto tem também as
tou-lhe ao ouvido, como ao elle tosse appareceu a governante.
Pela quinta vez repetia elle in mente viu-o íi Iuk do bico de gaz.
e isso dopois de ter jantado, ó
sangue,
viua
Traga
Provavelmente
uecessidades.
Olà
suas
diao assado o deixe-me só,
I di-se elle, é o proprietário surdo:
as palavras da viuva Lerouge, referidas
Entfto o senhor nfto come, nfto tem se elle.
va Lerouge quiz fazer reuder a sua po- capaz de me promover uma indigestão.
pela leitura : « Se en quizesse, mais que recolhe.
e deu com elU nm terra. Amea- Nada, vou informar-mo da senhora GerSegundo
a
triosiçfto,
Quando veio o assado, começou
teria.»
parece, observou a por- fome 1
Sim, sim, balbuciou elle, procu- chal-o furiosamente, no passo que mur- çou, tiverfto medo e dis.serfto : « Acabe- dy, que tem estado iucorainodada estea
— Ahi é que bate o ponto ! murmn- teira, a priucezs mandou-o passear esta
mos com isto.» Quem se encarregaria, dias ; conversarei com o meu amigo
rou ellu. A viuva Lerouge possuía ai- noite ; o homem vem com uma cara rando in»chiualmenln deserabnraçar-SH murava comsigo mesmo :
Nilo tem que vêr, nesta historia porém, da coraraissfto ? O papá ? Nfto. Noel, e isso me distrahirá ura pouco.
gnm segredo importante, que geuto rien mais estirnda do que tem por costume. daquella voz que lhe zufnbia aos ouviO tio Tabaret levantou-se, vestiu O
Que
indecência I opinou o portei- d..s, tenho appetite, porque desde ma- ,v figura uma criauça, u eu vou resumir E' muilo velho. Com a breca 1 foi o
e «It-imetite collocada liuha o maior
viu- paletot, pôz o chapéo e pegou na bena
a
mfti,
matou
salvar
serfilho.
eslá
ao
:
fui
viuvu
Lerouge
los
em
um
obrigado..
A
factos
Quiz
era
nha
tnes
meniuns
As
Esse
segredo
ro.
era
oecullar
inteie.-tso
que
pOem-n'o
gala.
O tio Tabaret calou---.', ficando de | viço do uraa seuhora muito rica. O vn e queimou as provas.
todn a sua fortuna, p-.rqne tinha essa bonito estado. Qualquer dia será uer -sO senhor sahe *? perguntou ManetDirnuie este tempo Manette, com o
, marido, provavelmente marítimo, parte
gente na sua inft». Provavelmente abu- -«rio leval-o pnrn um hospital de dou» boca aberta e olhando para o tecto.
à
fechadura
da
te.
—
encostado
ouvido
mulher,
uma
viagem
demorada. A
Eu tfto o senhor foi obrigado ?.. ,\ para
porta,
eotí das suas vantagens, e derfto cnb•• dos, com o competente collete de força.
Saio.
escutar com toda a attençfto.
Olha para elle, ali no meio do pa- repetiu Manette
delia Mas de que natureza seria ene
que tem um «manto. acha-so grávida, tratava do
E
tenciona recolher tarde T
apanhava
uma
vez
a
era
Cima
e
De
viuva
exclamou
Lerouge,
breca !
elle cer- confia-se na
palaqunndo
segredo, e com» viera ella a sar deposi- teo I interrompeu a porteira.
graças
E' possivel.
ella consegue ter o parlo clandestina- vra, uma prnga, o som de nm murro
o.rm delle 1 Provavelmente, na sun
O tio Tabaret piràra na extremidade rando oa punhos, até que acertei 1
Mas virá dormir à casa t
descarregado sobre a mesa, mas nada
Este movimento foi tfto brusco e tfto mente.
mocidade, serviu alguma casa nobre, e do vestibulo, tirara o chapéo e gestiNio sei.
Neste ponto o tio Tabaret tocou 011- mais.
abi viu, ouviu, ou snrprehendeu algu- colava, emquanto que disia comsigo violento, que a governante tevn medo e
—
isto
Um
minuto depois, o tio Tabaret ba*
ella,
vdr,
Nfto
tem
ao
mesmo
vel
a
campainha e gritou
pensou
recuou até ao fundo da sala de jantar, tra
qua
ma cousa. O que 1 Aqui anda por f rç* mesmo :
tia à porta em casa dos seus amigos»*
Provavelmente
!
voltns
Af.
mulheres
gfto
Nft
:
>
da
tenho
tempo
ella
nas
ainda
aoxio
negocio
Teria
de
mulheres.
negocio
porta.
próximo
*?
— Manette, a sobremesa, e deixe-m» quiser&u fazer-lhe acreditar que era
Sim ! continuou elle ; é fóra de
mftos . ¦ ando perto... ando perto.
liado os amores da ama ? E porque nio
e-fcada,bateu
filho.
a
só.
duvida...
ha
um
Nfto
à
sua
o
negocio.
subindo
E
papá.
complica-se
caso
Neste
porta,
E como ardesse em curiosidade, nio
Abrindo um parenthesis, diremos que
Manette approximou se vivamente e
(Conftnd-a.)
se ir«u somente de encontrar a mulher, esquecendo que tinha a chave do trinco
resistir e arriscou-je a tutreabrir a
fada
merecedor
Tabaret
eyllabaa
as
nfto
ora
tio
repetiu
accentnando
o
:
o
amanalgibeira
pôde
também
descobrir
na
necessário
é
mosa coxinheira qae tinha. O bom do porta.
A governanta vsio abrir.
I — üm filho !
le p-jrque é evidente qae foi o amante
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de Miguel Curiós, segunda ciis.n depois
«Histeria e aventuras de «ma velha espm
Antigüidade doa eonaervato- 'Já
Os
l Fogo! pan l pan l muito beu »eI da ponte.
Tinhfto havido quatro empates.
gardã.-Vogo
—Um jornal francez acaba de
vejo que ainda posso lazor barulho.
S. Paulo, 7 de Novembro dn 1877.27 distric- Hom.
Nada falta hoje para que eite mu- o titulo de uma folha
appareceu republicanos tinhlo perdido
a
auconto maiB do cem annos. Sim. estou
sobre
bem
alguns
quo
adpormenores
D^cazes,
publicar
Bacharel
Leopoldo José da Silva, «i:__*ii13.
futuro
uu
um
de
e
útil.
conservadores
muito
fui
os
e
fertilissimo
tos
mocidade
nicipio
tiguidade respectiva dos principaes con- velha, mas na
dedicada aos interesses da lasusLihontem,
do
mo
imonde
ohefe.
3—1
nheiro
mait
em
casa,
districto
das
uma
a pa» llcuva
rs propunha pelo
miravel coustitua-se
servatorios do inundo. O mais antigo ó rante
voura, e especialmente do cultivo do que
oom correias de couro.
ú
derrotado
pelo
fôra
parede
pondiSo
da
Gironde
cidades
bourne
provincia.
dortantes
), nm
(
a guerra da rocipó, cujo uonjo escolheu
dos 363, mas o collegio musical dePalerrau, cuja fun- Quando, poróm, principiou
u»inm«». •••»-----LaUnne
republicano
Os elementos ahi estio : a Navegaein mim ás pressas para Hnparaviio «la «Ntraila entrn* eslu
na vez por
uma
Vem
de
repuniicauu
por
1747.
voluufio,
pefarfio
uo
nnno
emquanto,
|
daçfto
remonta
Sahirá,
ura
e
por
caminha,
eleito pelo districto de P»»"1^
Certo dia fui anr glona|
çao Fluvial Paulista
ordem das datas, o levar-me * guerra. mas
«•iipitul e a villa dc Kanto Am»,
luz semana e em dias indetermi'«ados. Esta foi
mio lhes llqnoi nas
do interior, Fourtou, mn seguida, pela
ingiezes,
ministro
da
O
poloa
sr.
niers.
dos vapores já rasga em esteiras de
mhiado
ri».
em
1795;
crendo
oacapiinido
Paris,
na typegra
ó
impressa
ooriservatoríó
fôra
folha
conseguindo
maioria
tempo,
mãos muito
reeleito por 4.000 votos de, ,
os rios Tietê e Piracicaba.
com
Combati
1798.
dó
dat.i
escura.
Silva.
Bulonha,
da
noite
dé
uma
lyceu
o
Antouio Elias
mo por
quo
om Ribérno ( Òordogne ) contra Lóonce
Pola dlroetorla gorai de obras publicas,
Venha, povo, pois, que nBo se arreve*/. eiilvei-llio a
O do Nápoles foi creuilo em 1800 ; o Washington c mais do uma v
condir
do ordem do s. exo. o sr, presidento da proHouasmano,
Imrao
O
do resultado infallivel qne coCluverie.
folha
VINa'
douta
em
1810;
—
Traga
lugar
o
da
outro
1808
ein
Etn
du
Milão
Jialiú
o
;
pendera
Ctorwga ) contra
batalha de Braiulwyiiè Creiip, lutei vincia, se fa*/. publico, que acha-so om conlherft.
que dato.poi* Ajitcio (
iü» _«°a o de Parina em 1825 ; o de Madrid em com alttnco para salvar os nossos homens i curso, pelo prazo de trinta dias, cnntiidoa
publicamos uma corraspondencla, umi
Nupolefto,
Jeronymo
príncipe
uos foi retnettida por úm distinclo
e, quando cahiu Lafláyetto. vi o sujeito desta data, a arrematação da execução dos
tambem tora 1831; tt da Brüxellaa om 1832.
Jahú, 3 de Novembro da 1877.
ali do ar 363 da cumaru dissolvida,
ficou que lhe disparou o tiro, a não tardei em reparos da estrada acima, orçados pelo eu.
a
AllwuHiiha
ilo
íiõtar
E'
doa
quo
ara;
go a respeito da chegada
giinlieiro chofo do Io districto*nn quantia do
uma bala.
eleito. Gál'cüla'va-8o qne a caro
atraz neste movimento musical, o con- briiidal-ovez,comeu estava du guarda por uma 1.0458000.
dr.juiz de direito Francisco de PauUma
cpmpôr.-so-liia de proximu*
deputados
só
foi
effeito,
Os srs. protendentes dovoráO consultar
sérvatòiMo du Leipzig, com
la Rabello e Silva.
noite sombria, e as nossas tropas estavão
monte 320 republicanos o 210 conserdisposições do respectifundado em 1843 ; oa dn Berlim e de em uma situação muito critica : eu mnrelia- nesta directoria asrelativas
candos
sabia
íi apresentação da
que
O governo
vo regulamento,
va ao pó da tenda de Washington, quando
a pen na de 1860.
datRo
IMraeieaba. — A directoria da vádores;
Ciilògnií
l»o.
eleitos
didiítos olliciaes estovfto
homem que olhava por detraz propostas, e as condiuCes, orçamento o Imum
divisei
liata
nosta
figurtto
últimos
companhia Ituana, attendendo às reclaOs
os
qne
das tendas. Suspeitei que o sujeito estava ses para o contrato.
11 empates, 10 doa quaes
Provinc-se os mesmos senhores que nãu nomaçOes da imprensa, forneceu òs objec- Havia
favora- çliroiiologica sao os conservatórios de nii para commetter alguma aceito indigna,
ser-lhes
Casa-Branea
conservadores
cijolgavlo
de Moscow;, dn Vienna, epuz-mea vigial-o bem de perto. De re- rão tomadas em consideração as propostas
Petersbourg,
tos que faltavfto nu estaçfto daquella
S.
resultao
conhecer
e apontou- quo não consignarem preço determinado.
agonia veis. Faltava ainda
de Varsovia, da Bueiius-Áyrea, e de ponte elle travou da espingarda
Porque o sr. dr. juiz municipal persiste dade. O Piracicabano lembra
Directoria geral de obras publicas, à,
estava sentado na
dos do de 12 eleiçOes.
Washington,
a
que
está
o
numero
Veneza
para
de
augmentar
— O secreta'Marcello
de
em nfto pôr a concurso o 2" tabellionato aeso
lyceu
necessidade
cons- Roma ;
No mesmo momento em que elle ar- Pauln, 25 do Outubro de 18*77.
tenda.
Sígüiido outro despacho de lo,
se termo, creado e sanecionado ha seis me- wsgdes de carga, para que o café do
elle
construir.
de
Loureiro.
K>~r]
o
Trigo
de
se
rio,
/''.
tiro
viu
um
em
nindii
dei-lhe
espingarda,
o
mava a
goverfrancezes que
j.-.«»«
zes seguramente
ufto fique como atô tava aos jornaes
no ch8o. Estava ferido do morte, e,
cahiu
camana
votos
Estará derogado o art. 11 do decreto mesmo municipio
alguns
tencionava
es- no ganhara mais
Pela directoria gernl dns obras publicas
üe nSo fosse do pedra...— antes do expirar, confessou que
agora, quatro, seis e mais dias nas
o goo. 817, de 30 de Agosto de 1850 ?
de ordem do exm. sr. dr. presidente da'
aes- ra dos deputados, mas que tanto
Washington.
matar
biua
Jundiahy,
barreira
e
na
Piracicaba
construindo
de
taçdes
ficàrflo abaixo Está-SH
Depois da guerra da revoluçüo fiquei mui-a provincia, se faz publico que acha-so rm
cudemora reverte verno como a opposiçào
0 filho da lei e neto da justiça.
concurso, pelo prazo do 90 dias, a contar da
havifto leppo (Bélgica) um leflo de pedra,
o
to
tompo em casa. Mas quando rebentou
pera de transporte, cuja
esperavfto
resultados
dos
que
dimensts *s eolossaes afto es seguin- guerra civil um moco levou-me a guerra, e presente data, a arrematação dnB obras da
10-1
em prejuizo dos fazendeiros, que muitas
facto
este
jas
a conclusão da cadfin do Pindamonliangaljii,
manifestado. Esperava-se que
tes: o leão sera formado de 203 pedras ajudei a matar os revoltosos. Concluída
vezes, por esse motivo, deix&o de alcaucomo orçados pelo engenheiro chefe do 2° districde facilitaria reciprocas coricessóes, pondo
conservárao-mo
preciosamente
dous
o
guerra,
médio,
termo
produeto
fati- enormes, que pesarão,
çar melhores preços para
uma velha relíquia. Devem mandar-me para to'na quantia de 3:9328000.
fim á crise, da qual todos estavão
a tres mil kil<•¦grammos cada lima. Terá a exposição do centenário, e hão de ator- O.s srs. pretendeuteB deveráõ consultnr
sua lavoura.
arados.
Refere a mesma folha, de 7 :
de altura 13™,50 e de comprimento 16 meiitar-me ao ponto do matarem-me com nesta directoria as dispoBiçõea do respectivo
Do todas as doenças que dfto o seu
Barbara,
regulamento, relativas ú apresentação do
Santa
em
as innumeras perguntas quo me dirigirem
a
assassinado
metros approxiinadnmente.
Diário
«Foi
no
óbitos,
Lemos
Fábrica de tecer.contingente ao boletim dos
deliciosa essa pagina de uma propostas. Aoa mesmos senhores serão miJornão
ou
sr.
lí*
do
de
Hall,
er.
um
o
graaobre
pei
termo,
fa- neste
Collocado
pedestal
,
.__ ,,„„
Popular, dn 7
nistradas ns instrucções, orçamento e bases
menina de 15 unimos ? >
mais commum, a mais triste para as
a ge Hall, uegocisntu era Camp.inBS;.
« O municipio de Cantagallo acaba de dai níto, de 8 metros de elevação, no sito
para o contrato das mesmas obrns.
necessia
milias, a que todos os dias occasiona
sente
mais uma prova do quanto
chama-se Wright.»
leão monumental do»
Declara-se que não serão aceitas aB proeste
assassino
O
dn
barreira,
certeza,
com
é,
actividade.
maior mortandade,
No dia Io do corrento seguiu para dada de desenvolver a sua os districtos pro- ih i nn rá todo o valle deGileppe.
que não consignarem preço determipostas
Notavelmente ricòentre
tísica pulmonar.
nado.
oito
de
do
diligencia
l'",40
dar
médirèO
uma
agora
do
léfto
ollo
aquelle lugar
As pntns
duetores de cale, procura
Directoria geral dns obras publicas. S,
As experiências feitas primeirainonte
um praças, mandada pelo juiz municipnl novo impuulso á cultura do algodão, c ao largo, e os olhos 0U,,40 de diâmetro...
Paulo, 18 de Setembro de 18T7. — O secreem Bruxellàs. e repetidas depois
suis
com
plantações,
desenvolve
Mendes,
sc
cada
Cerqueira
de
dr.
tario,/''. Trigo de Loureiro. 30—21
passo que
garra pódc
Emfim, do traz
têm provado deste termo,
importante fabrica do fiação e tepouco por toda a parte,
resi- o fim de diligenciar a captura do cri- cria uma
occultar-se perfeitamente uni homem.
um
pareço
é
Industrial,
que
o
alcatrfto,
a
Ctltttagallo
produeto
cidos,
que
que
Cnpitul
Pola directoria geral das obras publicas
da- raiuoso.
,.,
,. destinada a um futuro lisonnBiroj ja pela
uoso do pinheiro, tem uma Bcçfto
do ordem do exm. sr. presidente da provinSJter
ja
cmprehendimonto,
aem
do
voltou
Bom».—
de
podido
natureza
escolta
aoA
Estnttetica
própria
^
cia, se faz publico, que acba-Ba em concurso,
raais notáveis e das mais favoráveis
á testa da assode fectuar a priatlo, por ter-se evadido o pêlos cavalheiros que estfto Som
? pelo prar.o de 90 dias, a contar da presente
Brandão, gundo informações ofliciaes, publicadas
bre os doentes que soffrem de tísica e
DS
os srs. Augusto de
eiação,
italianos, vê-se que Roma
data, a arrematação das obras ner^gupj,,,
crirainoao.
B
bronchites.
r* na cadfia da cidnde de Para.hybnnn,íorcnilos
dr Francisco José de Souza Gomes e major nos periódicos
habitantes
p
280.000
alça»
actualmente
o
conta
Bellieni.
tomar
de
JoBé
Lourenço
maneira
A melhor
pelo engenheiro chefe do 2o districto na
o.
Capivary.— Consta que falleceu,
e 13.550 casas de habitação, que occu- ! : . te. o; : : B•____; r g-g":
trfio é sob a fórma de cápsulas. As ca'
de 3:0008000.
quantia
a
o
corrente,
os
do
5
Entre
dia
uma superficie de metros quadrao
Caaino da Imprensa.—
de Guyot tornarfto- naquella cidade, no
Os srs. pretendentes deveráõ consultar
ff: ¦ **'
pio
U)
psulas de alcatrfto
o
França para dos 14.113 150.
fazendeiro e reapeitavel
O nesta directoria,as disposições do respectise ura remedio popular neste gênero de o importante
projectos que se agitfto em
de Barros.
escow n vo regulamento, relativas á apresentação do
187»
Paes
e
46
de
igrejas
Jo
Fernan
341
ou
sr.
da
exposiçfto
Roma
tres
em
cidadlo
de
é
Ha
o
engrandecimentu
ordinária
s %
doenças. A dosa
Aos mesmos BenhoreB serão mir-, " propostas.
Nossos pezames a sua familia.
tomlo na hora
ha um essencialmente sympathico e que las municipaes. Estas sftu freqüentadas
nistradas as instrucçOeB, orçamento e bases
quatro cápsulas, que se
bom
raparigas.
de
099
e
7
rapazes
rápida8
308
O
U
mais
o
bem-estar
encontra
probabilidades
da comida ; sente-se
por
para o contrato das meamnã obrns.
— Ahi f ai
8 Si
Declara-se que não Berão aceitas as proMonção do Itapura.
Além destas escolas ha em Roma 94
.
êxito.
.
mente.
7
de
e
üa
o
Piractcoèano,
naonn
postas que nfio consignarem preço determiiiollégiofl nÃrticulares, 17 religiosos
Consiste em estabelecer no bairro
Para evitar as numerosas imitações, tal qual escreveu o
•
A
R
*
A
*
A
nado.
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Marv A'", pedindo-lhe qne ma mana directoria, qne 6con 300.
As propostas serfto feitas em cartas *? Santa
A multidão s»ndava-as respeitosamente. natti
Santa Crui. dito dc S Roque.
,U««e e«rtâs deCincinnatti. O aasnmptn da
governo, e eleita
31
dama»
certo
da»
o
declararão
repue
edificante
«
K'
em
196
- _.._•••¦ 35 Santa Maria, dito de Piracicaba.
¦ preço
Tinhfto obtido maioria
fechadas
procedimento
das alumna..
comporta doe srs. José Joaquim da Sila no- c.mposicioer» í» escolha
naacea com propenB.telho blieauo*. dos quaes 180 perteneifto k ruma», dit a folha de ondi copiámo»
Os srs. pretendentes deverão dirigir- x g Joséi dito je paranipanema.
que
AjovilUary.
va Freire, Antônio Machado
"Luii
,
aa linhaa f e ao abaixo assignado
Oomaa camara dissolvida e 99 erfto conter?a- ticia.
para ser amarona, • taerrttti
para informações 37 g_ j0»« do Rio-Pardo, dito de O"Sobrinho e tenente-coronel
O patriotismo encontrou em todo* o» tem- »5ta
em qne ama Telha eapingarda » e apresentaçfto de soas propostas na ma Braaea.
eaguinte».
e
ratimnlo
anda
fasifto
doa
dores,
am
04
Aguiar.
malheree
de
naa
parte
poderoeo
quee*
poa
Amado
narra as aaaa proprieo tribulaçõts
•uetaaletaW. »
liga minoria.
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38 Senhor Bom-Josua do Itaquery, dito da
Cutia,
:W Senhor Bom-Josua do Serrote, dito de
Santa Branea.
•10 Santo Antônio da Ponta da Serra, dito
de Itapeva da Faxina,
dl Sorra-Nogra, dito de Piracicaba.

e de moralidade
provada pela fórma ahi
preseriptn.
Seorotaria du inapactoria
da instrucçfto publica de S. Paulo, 11geral
de Outubro
de 1817. -O secretario, dr. Lute da Fonseca Moraes Galvão.

Bairros
42 Agua-Comprida, dito do Bananal.
43 Aldeameuto do S. João Baptista do KioVerde, dito do S. Jofto Baptista do
Hio-Verde.
11 AluiiiidiiH, dito tle Serra-Negra.
45 Appureuidn, dito de Sorocaba,
Iti Bacnitnbn, dito do Campo-Largo de Snrocaba.
47 Bahú'", dito de S. Bento do Sapucahy.
18 Burra do Santos, dito de Santos.
41) Barra do Batatal, dito de Xiririca.
,ri0 Boneilicto-MoBtru, dito de Parahybuna.
õl Hoii-lisperanca, dito de Brotas.
52 Boa-Vistn, dito de Paranahyba.
õ3 Bom-.Iostia de Campo-Verde, dito de
Una.
54 Bom-Jeaua dos Pinheiros, dito de Jacareliy.
55 llüin-Succeaso, dito de S. Bento de Sapucahy.
50 Cnpiío-Alto, dito de Itapetininga.
57 Capituo-Mór, dito do Bananal.
58 Capivary, dito de Jundiahy.
51) Carapucuiba, dito da Cutia.
00 Chriatovüo, dito de Xiririca.
01 Cocúes, dito do Sarapuhy.
02 Col[egio, dito de Araçariguama.
03 Convento, dito de Taubaté.
04 Cubatão, dito de Santos.
05 Curralinho, dito de Santo Antônio da
Cachoeira.
00 Knseuda, dito de Santos.
01 Ksperança, dito de Xiririca.
08 Espirito-Santo, dito de Parahybuna.
00 líatnçüo do Alto da Serra, dito du capitul.
10 Estacio do Belémzinho, dito de Jundiahy.
11 Estuçâo do Monte-Mór, dito.
12 Estuçâo dus Pedreiras, dito doJAmpuro.
13 Entre rins Turvos e Sarapuhy, dito da
Piedade.
14 Farias, dito do Amparo.
15 Feitul, dito de Una.
10 Gramma, dito de Parahybuna.
17 ltngnçnbn, dito de ArOas.
18 Itnpemii, dito de Jacarehy.
70 Itapova, dito de Jacarehy.
so itararé, dito de Santo Amaro.
8Í Jabnqunr», dito de VillaBella.
82 Juquery-queré, dito de S. Sebaatifto,
8:1 Juréa, dito de Iguape.
84 Lugeudo, dito de Botucatú.
85 Leme, dito de Guaratinguetá.
80 Mutto-Üentro, dito de Jacarehy.
81 Máximo, dito de S. Josá doa Barreiros.
88 Meninos, dito de Xiririca.
89 Mirante, dito de Mogy-mirim.
00 Olhos d'Agua, dito de Itú.
01 Pnlmoirus, dito de Parahybuna.
02 Pnlmitul. dito de Itapetininga.
03 Piiraty, dito de Jacarehy.
04 Pescaria, dito de Itapetininga.
05 Piedade, dn capella dos Corrêas, dito de
Pindamonhangaba.
00 Pilar, dito de Sarnpiiliy.
01 Pilões, dito de Giianitlnguetií.
08 Pinhal, dito de Santa Isabel;
00 Pinhal, dito ile Itatibn.
100 Piroupava, dito de Iguape.
101 Pissingiiuba, dito de Ubatuba.
102 Ponto Altu, dito de Mogy dns Cruzes.
103 Ponte do Atibaia, dito de Campinas.
101 Porto de Apiahy, dito de Itapeva da Faxina.
105 Praia Üurn, dito de Ubatuba.
100 Quadra, dito dn Tatuhy.
101 Quiitiiign; dito de Jacarehy.
108 Ribeira; dito de Iguape.
Í09 llibeiríio Bonito, dito de Brotas.

ANNUNCIOS

BANCO MERCANTIL
DU

Capital autorisado.
Capital realizado..

4,000:0008000
1.000:0008000

MIIECT0RE8
Commendador Nicoláo Vergueiro.
José Azurem Costa.
Augusto da Silva Prates.
KM

ITAPETININGA

(IIÍIlUNTIi

CP. Nielson.
. AGENCIAS DO MESMO

BANCO

Em Campinas, Rio de Janeiro e Sao
Eugênio Leonel Ferreira, advogado,] Paulo.
residente ali, iucumbe-se de nogocior
desen mister, bem como de quaesque
AGENCIA ifs. PAULO
HquidbçOes para Itapetininga, Tatuhy^
Paranapanema, Fasina, Botucatú, Leu" Rua da Imperatriz n. 7, canto da do
40—1
Palacio ( sobrado )
çoes, etc.

CRIADO
Quem precisar de um para qualquor
serviço de casa particular, dirija-se k
Maça de Ouro, para tratar com Joeé
Marques.
3—1

10 COMMERCIO
Alexandre José da Silva, retirando-se
temporariamente para tratar de sua
saude, deixa encarregado dos negócios
de sua caaa, bem como dos seus, ao sr.
Antônio Martins Ruas.
Santos, 8 de Novembro de 1877.
6-1

110 ltibeirão dos Mattos, dito de Guaratiiiguetú.

Na rua du Boa-Morte ti. 15, em frente
à igreja, Francisco Pereira de Almeida
Guimarães encarrega-se nesta capital
ou em qualquer ponto ila província, dos
trabalhos de sua profissão, e alio os aeguintes : Construcções de altares o todo
e quulquer trabalho de entalhe sobre
madeira ou massa ; decorações de tempios . salões ; consirucçBo de quadros
e espelhos, bem como concerto doa mesmos ; dourados a poliraentu, ostufo e
outroa e encarne de imagens pulos sy»
temas maia modernos e aperfeiçoado*.
Encarrega-se tambem da pintura de temploa, thoatros e casas particulares, forramento a papel, etc, para o que dia
pOe de pessoal habilitado.
Iiicutnhu-se tambem de limpar douradoa velhos, por ura processo qiiB os
torufio novos e cum seu primitivo brilho, no que ha incontestável economia.
A longa pratica do anuuncinnte e os
aeua trabalhos vantajosamente conhecidoa nesta capita) e provincia, especialmente naa principaes cidades e villa do
norte, aflo «a garantias que offWece h
quem lhe quizer honrar com aua conhauça, gnrautiudo perfeiçüo nua seus
trabalhos e modicidade de preços ern
4—2
seus ajustes.

Rio Acimn, dito de Arúaa.
Rio Abnixo, dito de Jacarehy.
Hio Feio, dito de Tatuhy.
Ressaca, dito de Una.
Sultnilor, dito do S. Sebaatifto da BoaVista.
110 Salto, dito de Quoluz.
117 Salto, dito d« Itú.
118 Snntu Ciitliarinn, dito de Mogy daa Cruzes.
119 Santa Cru/, de Bragança, dito de Parahybiinn.
120 Snntu Cruz do Mucedonio, dito de Pnrahybunn.
121 Santn Cruz do Rio Abaixo, dito de Sfio
Luiz.
122 Snpú, dito de Ubatuba.
123 Sunto Antônio do Pinhal, dito dc São
Bento de Sapucnhy.
121 S. João, dito de Itatiba.
125 S. Jofio Baptista do Dourudo, dito de
Brotas.
120 S. Joaé, dito du Guaratinguetá.
127 Senhor Bom-Jeaua do Campo Verde, clito de Campinas.
128 Serra, dito dc S. José doa Barreiros.
129 Sete Burras, dita de Xiririca.
130 .Sorocamirim, dito du Cutia.
131 Tabofio, dito do Mogy daa Cruzes.
332 Toquo-ToquePoqueiio,dito de S. SebnsO abaixo assignado, presidenie da
não.
133 Turvo, dito de Itapetiningn.
companhia industrial jiindiahyuiiii, no131 Vallinhna, dito de Campinas.
vãmente convida aos ara. accionistas
135 Viirginha, dito de Arêaa.
para se reunirem na caaa do aua resi130 Várzea Grnnde, dito de S. Luiz.

111
112
JI3
114
115

Estu agencia estabelecida nesta cidade, no lugar acima, faz as seguintes
operações :
Desconta ordens ou letras pagaveis
nas praças de Santos, Rio de Janeiro e
Campinas.
Emitte saq ues e ordens de pagamentos
sobre as praçaa do Rio de Janeiro, Santoa e Campinas, A' VISTA, 3 E 5 DIAS
DE VISTA, ao par, sendo o sello doa saques aobre o Rio de Janeiro, naa quantias avultadas, por conta do banco.
Emitte saques a 3, 30, 60 e 90 dias
sobre Londres, contra o Union Bank of
London, ás taxas bancarias da praça do
Rio de Janeiro.
Emitte saques sobre Portugal a 3,
30, 60 e 90 dias, áa taxas bancarias do
Rio de Janeiro, sobre o banco de Portogal e suas agencias estabelecidas naquelle reino.
Idem sobre o banco Lusitano.
Recebe dinheiros em contas correntes,
sugeitaaa aviso, abonando juros ás taxas de 4, 5 e 6 7» ao anno, conforme as
condições de retirada
Recebe dinheiro a prazo fixo, paasando letras ás seguintes taxas :
A prazo de 2 mezes, á taxa de 5"/. ao
anno.
A prazo da 3 é 4 mezes, á taxa de
5 1/2 7„B0 anno.
A prazo de 5 e 6 mezes, á taxa de fi "/„
ao anno.
A prazo de mais de 6 mezes, k taxa de
7 °/o «o anuo
Abre créditos em contas correntes,
aob as condições que ee estipularem.
S. Paulo, 16doOutubru'de 1877.O ngente do banco Mercantil de Santos,
Antônio Luiz Tavares.
*

IlliiNtrutlon, journul universal (hubd.)
300000
20^000
,1 ou mil «les UulaiitH (mensal), .
IOSOOO
120000
«l'UuullNtii|Me et
il e V U i r u r tf i «5
, . .
OflOOO
(moiisal).
ile 1'liurmacle
et de (3 lli mie
12()000
140000
(monaal) . . . .
il e s Coiileurs
íaiíooo
10J000
Amuuaut, journal
illuatró ( hebd. ). . 150000
170000
des l'>oiioiiiis •
teu, revue do Ia
science óconoraique
et de ln stutiatique
... 280000
320000
( mensal).
Le XIX Niévle,
jourunl republicam
(diário) . . . , 450000
500000
Maisitn de Campagne.joumal horticole illuatró ( duas
vezes por mez). . 140000
160000
Mudes Frauçaises,journal des tailleurs ( mensal). . 180000
200000
Mude Illustrée,
journal de lu fumille
.
. . 180000
200000
(hebd.).
Mudes de Ia Salson, edição com estampas coloridas
200000
(hebd.) .... 180000
Alude Universi-lle,
journal illustre des
damos (duas vezes
... 140000
160000
por mez).
Monde
Illustre
( uma vez por seuana)
200000
240000
Mnuiteur de Ia
Cuilftire, journal
mensuel du l'art du
coiffeur 10JJIOOO
120000
des llamcs et
des DemuiNclIes
(d uus vezes por mez J 120000
140000
de Ia Pliutugra160000
pliie
14^000
fature,
revue des
sciences et de leurs
applications aux arts
et íi Tinduatrie, illuatré ( uma vez por
semana).
. . . 180000
200000
IVtupée modele,
journal des petites
tilles ( mensal ). .
70000 80000
Progrès Dentalrc
meiianl
...
(
70000 80000
).
Pb losuphie Pusitive. dirigée par G.
Littrô ( de dous em
dous mezes ). . . 160000 180000
Petit journal quotid.en, politique . 180000 220000
Républuiue Franç a i s c, politique
( diário ) . . . . 480000
510000
Revue uelaMode,
gnzette de lu famille
( uma vez por aemana
20S000
220000
Generale du
Droit 12JÍ000
140000
PolitiiiueetUttéraire ( umn vez
. . lGjJOOO
180000
por seiniiiiii)

11111111
Grande reducção de preços nas
assignaturas de jornaes europeus.

A. L. Garraux & Comp.
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Freguezias
Alnmhary, municipio do Itapetininga.
Houi-Suceesso, dito de Itnpevii dn Faxina.
BotujunT, dito de Iguiipe.
•1 Buquira, dito t'.o Taubuté.
Ti líspirito-Smito do Rio do Peixe, dito de
Caconde.
li Itnque.ry, dito do Rio-Claro.
Lavrinhiia, dito da S. Joilo Baptista do
Riu-Verile.

Piquote, dito do Lorena.
Pniinlin dns Dores do Juquiá, dito de.
Iguape.
Rio Bonito, dito de Tatuhy.
Santo Antônio do Juquiá, dito dc Igunpe.
Sunto Antônio da Boa-Vistn, dito de
Itnpeva da Faxina.
Sapé, dito de Silveiras.

12
13

Capellas
14
15
IG
17

Bom-Succeaso, dito da capital.
Ribeira, dltn de Apiahy.
S. José do Rio do Peixe.
SAo José do Rio Pardo, dito de
Branca.

Caaa-

Bairro
18 Aldeamento de S. Jofto Baptista do
Rio-Verde, municipio deS. Jofto Baptista do Rio-Verde.
19 Alambarv, dito do Bananal.
20 Pexiga, dito de VilM-IMIa.
21 Oimpo Limpo, dito de Santo Aniaro.
22 Cachoeira, dito de Lorena.
23 Itxrarc, dito de Santo Amaro.

24 Peruihe, dilo de Itanhaem.
25 Pitar, dito de Sarapuhy.

26 Porto da Ribeira, dito de Iguape.
27 IM,pirão Bonito, dito da Iirotaa.

28 Iioneim, dito de Gnaratingueti.
2.i Salto de Itú, dito de Itú.

30 Santa Cruz. dito de Parahybuna.

31 Soccorro, dito de 3. Bento de Sapucahy.
Oa can lidatoa deveras requerer á inspectoria geral a aoa admisslo ao concurso, na
firma do art. 12 do citado regulmneato,
«xhibindo para iaso oa docnmentoa aiifridoa pelo art. 14, iato é, de maioridade letal

"¦

fc^d^Sj,'-

.

Chamamos a attençfio do respeitável publico destn cidnde o do interior aobre a nlteraçiló que fazemos nos preços dus nsaigiiiituriis, e poderá so convencer" da modicidade
dos meamos na lista mencionada abaixo,
comparando com oa do nnno precedente, e
dns casas do Rio de Janoiro.
Recebendo por todos os paquetes as suas
assignaturas, estfto habilitados u distribuil-aa 4 o 5 vezes por mez, conforme o modo da publicação dos jornaes.
Alóm Uos jornaes especificados abaixo,
aceitiio-se assignaturas puni qunesquer oulientiiiue. m(,£ca:
tros jornaes i inglezes, nllemtléaj italianos,
ul"rur'>ile
( duns
hespaiilioes, ete., u preços razoáveis.
vozes por mez ).
Rogamos ús pessoas que desejarem a»»-'
,,J." La Naisoii, ódiçilo
nar qualquer periódico eatluid»
.
pnrn o Hrus.il ( duas
frerem demora no ieeeliimei>* """
o fazerem com antao**:«tiuoia,..oistodo jornal, do vezes por mez ). .
é,atú o Ura tlornal i!as Fíiiiiídencia, no dia 17 de Novembro próximo do corrente, lheremottondo nu mesmn oclins (mensal). .
futuro, áa 11 horas du manha', afim de ensaio !> iiiportanciu
dn assinatura.
Novo .tluniEo, perio-

n

jlu
11

Neieiitiiii|iic.

elegerem a nova directoria, o trataram
S.
de vários negócios da Companhia ; e
au nfto comparecerem, mandará fe- Annales «1'iijgiéne |»nltlii|i»w el
char a fabrica ; e assim nilo ficftíà res«tC lll<-|l('«-ill<> |cponsavel por qualquer prejuízo, que nalc, par M. M. And ral, ect ....
houver, viato que por si nada póile deliberar, estando concluído o prnzo para Art IliMitaii'1', roviio
mensuolle de lu chiexercer o cargo de presidente da comparurgie et do lu protliéae duutuiro, par A.
nhia.
'Prétèrre
Juudiaby, 22 de Outubro do 1877.
(mensal).
— Joaquim Bknkdicto dk Qukihoz Thi.- Al|ll:ll'(-||<- mude,
pur Lúoii Suult (liebi.rs.
domndnrio ) . . .
Annales
«le
Ia
Couslriielioii.par
Qppormann ( mensal
Ilulletiu ile nièileeine et «le Ia
pliariuacie militaires
liiiii Ton, journal de
modes,
littêrnturo,
lieiuix-artB ( hei).).
Coiiseiller iles «lames et iles «lemoisclles ( mensnl
Ciiurrier l.ittéraiTem consultório e reside á
re
Keitiiiimiste Franrua de S. José n. 60, onde
cais, par Leroypôde ser procurado a qualUeiiiilieu ( hebd. ).
hora
o
exercicio
para
quer
Klé^itiit, journal gede sua profissSo.
néral des tnilleurs
Consultas a qualquer hora
( mensal ). ...
i:iuiies reli^leuque fôr encontrado.
Nes» hiatiiriques et
Chamados por escripto.
littérairca ( mensal).
Especialidades, partos e
Figuro, journal litternire et politique (diamoléstias de seuhoras.
rio
D. 3* 5\
20—2
Franee Klégante
( duas vezea por mez)
Gacetle lirtiilomndairedeMrdeeiue et de 1 hirur«le. ....
Médieale de Paris ( hebd. ).
. .
des
Hôpitaux
eivlls el MllllaiVeode-se om, do pouco uso, de excel- res (trás vezea por
aemana). . .
lentea vozes e boa construcçlo ; para
des Trihunaux,
tratar 4 rua Vinte e Cinco de Março a.
deiuri.prujournal
51
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dence (diário) . ,

Paulo.

dic" illustrado dn prõgrosso ( mensal ). .

Intüiuoh.

180000

120000

110000

140000

140000

120000

120000

0 MPP f)} OGRHCO
da cidade, município e comarca de S. Paulo
DELINEADO POR

ABILIO A. S. MARQUES
Tendo varias pessoas mostrado desejo de possuir este mappa separado do
INDICADOR DE S. PAULO, para o qual é destinado, resolveu o organiaador
expol o deade já â venda, ficaudo os mesmoa compradores com direito a receber um
exemplar gratuitado.JNDICAUOR, logo que seja publicado ( em fins de Novembro). Para esae,&riaifté^w^áO jutfto com o mappa um bilhete assignado, qua
deveráõ apreseutar no ácto de reclamarem o livro.
Preço do mappa com direito a utn INDICADOR, 28000.

A' venda no escriptorio da «Provincia», livraria Garraux e
lythographia Jules Martin
5-5

EMPREITADA
Na agencia da companhia Previdente, á rua de S. Boato
n. 48, recebem-se propostas, até o dia 10 do corrente mez,
para a reconstrucçâo de uma parede damnificada, por effeito de
raio, no prédio n. 6 da rua do Imperador; com permissão do
proprietário, o sr. dr. José Porfirio de Lima, poderáõ os srs.
proponentes examinar as obras a praticar, e depois apresentar
as suas propostas na supracitada agencia, as quaes devem
ser feitas com todas as especiflç^O^ que requerem estes trabalhos.
' \mM;.
S. Paulo, 3 de Novembro' de 1877. — Casimiro Alves
Ferreira, agente da companhia Previdente. 3—3

150000

Condições {im assignaturas
100000

150000
320000

180ÕÒÓ

As nssigiinlurn.s de jornaes serão semprn
por um nnno, n contnr du Jniioiro utú o lim
do Dezembro; u pagas ndiantndns.
Os risiMs do domoni. extravio o parda, prodos vnporoa n do correio sfio por
10000 veniontes
conta dos iissiffnniite.s.
A chhii não se rosponsnbilian polo facto do
ou interrupção dns gazetas, pro340000 suspensão
venientes dns respectivas redneções.

100000
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Sf 0 DR. CLIMACO
BARBOSA

120000

140000

200000

220000
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'.10000

100000

140000

100000
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Critii|uc «le Léffisliition et de
Juris prudenec
... 120000 140000
( mensal ;.
«les Ueu.v-Monll«;s ( duas vezes por
mez
360000 400000
ilu Monde Catlioliiiue ( mensal) 200000
220000
Mièele, journal politiqii» ( diário ) . . 480000
540000
Sport et Sportiliann ( duns vezes
...
22S00Ü
por mez )
140000
Tnur «lu Monde,
nouveau jourunl des
voyngea ( uma voz por
semana) .* . . . 200000
220000
II ii i o n Pharmaeeutiiiue, journal
deliipliurmaciu(mensnl). ....
00000
70000
Ln ¦ vers illustre
uniu
vez
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por
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110000
210000
politil|lie (diário ) 480000
540000
Union
méilicale
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vezes
se(
por
iniiiin
260000
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seiiiiiiin ) com a Ilevue |iolit'«|ll<>. . 300000 340000
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lgflOn;
( mensal ). . . . 160000
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,
250000
Revue de '1'Uè-' 2-20000

ESTÁ' PUBLICADO

l.r)0OOO 110000

500000
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180000

200000

220000

280000

320000
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Dissoluvtl e a todos os medicamentos.

VELINHA8 E 8UPP08IT0RI08

[ H.MMOBSHUI |
lÉVUUEMün i
cSüüEk* ,

Este novo modo de trazer o remedio em contacto com aa muquosas urethrales
o vaginalea he reconhecido pelas celebridades médicas como sendo o que ae tem
feito de melhor até hoje. Ver oa annaes de Dermathologia e Syphiliograpoia (i anno
n' \) a these defendida pelo Doctor DUF0UR perante a faculdade de medicina de Paris
(7u/Aodet873),abroxurado Doctor JARDIM, etc, etc.
Doença alguma do canal da uretra, recente ou inveterada resiste ao emprego das
YElilAHASi-KEYlV AL; bem como os glíPPOSlTORIOg-KEYNAIi
para as doenças das mulheres, e para aa ajjecções do ânus, assim como o contaatam
numerosos ensaios feitoa no hospital do meio-dia, e nas clinicaa especiaes.
Paris, 28, rue Taitbout, REY1H Ali, pharmaceutico.
Ilcpositii para a Proviucia de S. Paulo, f. RODDE, 107, mn dn Ouvidor, nn Hio-de-Jtiw.iro.

0^mm^
CARLOS HOENEN&t

Rua do Carmo. 74, S. PAULO

Temos a honra de avisar ao respeitável publico que
fizemos acquisição do hábil pintor sr. F. Piereck, de Vienna
d'Áustria, e que de hoje em diante estamos habilitados a
tirar retratos a oieo e aquarella, de tudo e qualquer tamanho.
(4'esab.)
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24--RÜA DO OUVIDOR—24
S. PAULO
O ahaixo assignado, proprietário dn
mencionado hotel, offereee ai s seuhores
viajantes e mais pessoas o seu estabelecimento, o qual acha-se collocado no
centro da cidade, tendo boas salas e
quartos mobilados, tudo a preços razoaveis ; e com taes vantagens espera ser
preferido.
Almoço e jantar, de 1* classe, por
mez. 458000.
üito .le2\25SO00.
Aa pessoas nao conhecidas no eatabelecimento pagarAO adiantado ou darão
fiança.

AGOSTINHO P0GGIARELL1
SSfOOO

PORTA-BEMEDIO REYHAl

A. L. (iarraux & Comp.

320000 300000
100000 120000

fl
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Cirurgião dentista, formado e approvado plenamente pela fa
culdade de medicina do Rio de Janeiro
Pôde ser procurado no sou gabinete k rua Direita d. 4, a qualquer hora*
Extrahe dentes sem dôr. com apparelho.
Tratamento dos dentes cariados o perfeita obturaçlo. Trata de todos os
incommodos da boca.
Colloca dentaduras pelos systemaa mais perfeitos.
Tem elixir e pós anti-escorbuticos, etc, etc.
Todo o trabalho é garantido; preços módicos.
Aceita chamadas a qualquer ponto da província.

4r

Rna Direita

l^OT*©

4

Sexta-feira, O tle Novembro ã<a> il?*?
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Patins, Pata, Patins
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PARA'O RINK
Fundição da Luz
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| Aprovado imlii Academia de Muxliclna de Par

« ú, dc todas as preparações fÃi'rú'gliiósiis,
« u quo introduz mnis forro no sueco íj
« gástrico. »

Ãttcncão

íFlANÇADAS
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MACHINAS

StT-

A machina a mais simples e aperfeiçoada que terii
aparecido uo globo é a machiua chamada

para jardins,

ANTl-GOTTOSO E ANTI-lílIKUMATISMAL I

do D» LAVILLE

M

ÍJ
DA. FAOULDADK DB MEDHCINA DE PAUIS
I Ho, por direito Incontestável, desde HO annos, 5Í
| INFALLIVEL contra os accossos e contra an W
recalildas.
sSj
A nua cfltcar.it, lia tal qua duas on tm càlliere- m
xlaxutf,, bastam pura acabar cotn a muis furte ilòr. Bj
Ho o unlco antl-gottoso ánaljftdrfo ó pie- Bj
Ira namontõjapproiíaiio.polo Cliofli dos IritbiiflioH Bj
é chimicos dn Acadomla doMgdlçlnn de liaria, g
<Í3 Me iiols o unica scletifi/lcov o unlco lendo _
$] o 5ELL0 offichvL, o unioo omllui daiiap |s
H lodaasogurinça.
jjj!
¦*]
is Contra os poriRor, sérios das íWBeaçObsi
Bj exigir a assignatura do Dr lavili •'. unica tf]
»m>ira
autlienlica.
p!
|3
Si DEPOSITO OE11AI. UM PAK1S felj
lá PHAHMA.CIA ÇENTBAL, 7 ruo de Jouy. ^
fi
M
Depósito parii a -Provínciada S. Paulo,,
W. f.B'ODDE,107,'rJiaOuvidoiviióRlo-da-Jaii8lrn^

A. s pilula s de
constipação cio cir.
iBetoldi, íeitas e dirigidas
pelo receituario èscripto e assignado por esle disüncto medico, vendem-se no deposito
da rua da Imperatriz ri. - ,
(padaria), e no largo do Carmo I ^mmmm^msÊmsmmisss^m^
n. 56, (sobrado ), — em cuja
PRODUCTOS '*§
casa tambem se vende um ponu
|
derosoeinlallivelremédio para 'ri 0
,«lv B2B KSa VO
S"l"Pl,
Inl-P
IÍ3! iác!i
ii:Fâ1j
Na mesma casa vendem-se agulhas, linhas, retroz, inflammação de olhos.
a lá %S
| Wl- I -I
íi
5$
Aprovados pela tala do Hjgioiia do Brasil
zeite de espermacete, e tadas os accessorios para todas as As pilulas custão de i*$ a
i
2, I1UA DIÍS LIONS-ST-PAtiL
oiachinas de costura, por preços muito ais baratos que a caixa.— João Laracnoit.
O ítaiiis Cí~*-^
ro outra qualquer parte. Victor Nothmann.

1
1 Xarope Dep

I

CIRCÜLARES E VERTICÂES

icão da 1

Drogaria central homceopatliíca |
13- Rua da Imperatriz

15 ^

ANTIGA DO ROSÁRIO

c,

5.
^

Deposito de todos os produetos chimicos
ph*íarmaceuticos

$

DE

JAMES EPPES& COMP.

DE LONDRES
(xi*

Quem uíio cura uma dôr tio dentes
instantiiusameiite o sem o miuimo iucommodo, com n garantia u«it; quem
ufto curu nilo paga ?
Preço dé cndn dento. 18000 ; indo
em cii.sa dh familia, 28000 ; para os
pobres, eui&p-s.e quatro deutea por cadfa
dia, grátis.
Pôde Hi-r prociirãdo a qualquer liora
dó diu d da noite ; vende-se tambem o
inosmo remedioj jíi snílicieutemeulocor
iihí'CÍd-1 debaixo do nome da Braiicacciauò.— Hoberto llrancacoio. *

Em casa do dr. Santos Mollo eacoutra-sà um completo sortimento de carteiras para tinturas a glóbulo?; inedicnthBiitos am avulso
doa maia conhecidos e estudados— iridigonás, exóticos a americanoB,
pelo preço das pharmacias da corto.
lia livros par« u uso dos amantes da liomceopatliiu.
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PEHFUMISTA FORNECEDOR DE VARIAS CORTES ESTRANGEIRAS

feg^

PARIS, 207, rua Saint-Honoré, 207, paris
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0RIZA-0IL

ESS.-0RIZÂ

COM TODOS OS PERFUMES
Oleo a/amado
pan o nto dos cabello*.

PERFUMES NOVOS ADOPTADOS
PELA MODA
Tendo obtido a Medalha de merito
na Exposição universal de Paris, 1*87.

PÍLULAS PÜRGATIVAS
do Doutor GUILLIÉ Cavalheiro
allicíro dadR Legião de Honra.

L3tas Pílulas contõm n'nm ihmiuoiio volume
os princípios medicamentosos
iln Elixir to-

!liili\;n 1)1 SOfl» Pi

1

ffl

nloo contra os humores visco&osdo doutor
i.uii.i.iu uno lia 60 annos tem gosado no
inundo Inteiro dc um sucesso immwuo « bem
merecido.
K' o purgativo vegetal por exccllencla.
Em todas as doonças citadas acima, ello
Para num csclurecimeutoi, têf n brovhurn
oxerce uma acçüo corta, constante, o efliraz
que vai junto a eaxlxt Vidro dc pilula*. '"'
Deposito em todas as Principaes Phárniaclas da ,tm«Tic.i a principalmente
para a Província do 8. Paulo em casa de T, DÜPONCHELLÉ c C', 101, nia do S. Pedro, I
ÜO Rio-de*Janeiro.
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Min 3 »^v

;;f- Uuviilor.
;â| o Encarrega-ae do appelíaçijes
'^
mnis CRUsiia perante a relaçilo
'ili do
districto,dc causas criminaes
cobranças paru qualquer poujjg
e
"síl toda
provincia.
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Corroas para machinas

HTBwív

Fundição da Luz

ROYER

Os onicos approv.idou pela Academia de Medicina, tem, auim como oi
oulros roeu» producU», allrahido a cupidei do» tal!Íflcadorcs, qae pira
facilitar a sia rriminoi.i imlii-lri.i nan <i> pèj.-iô. nem receiaò annunriar
v<ider fal!0.< COLLARES COU 0 HEU NOME. l-icvino as familias
para interesse de MOl filhos que, para eviUr falsiücanics, devem eiigir,
vendidos em caiias de tampas de
que os meus COLLARES llies seja»rololos
com a minha marca de fabrica
encaite e corredias cobertas pelos i
• encerrando iua prospecto circunstanciado, o selladas por uma medalha
—
—
Sainl-Martia, íii, Parit.
Rue
ROYER.
CM • lelieir».
COLLAR

liiHMiliiiiminiiiiniiiiiiimiíiiiiiiiuMHiMinniiií

sSILPHIÜHICYRENAICUHIr

KspécifiCit contra totlês m* MmUttlmm «ta mim.
TÍSICA PDUIOIAB, Tiáe» UrjBjM. IR0RCIITE ACUDA, BronchiM chronica,
CaUrrho, AJigiua gaugrcnosa. Esquinencla. Granulaçõcs, etc
Acato m WSfttfÊJ* nos Hotpitéem de Parit, t nom da» principaes cidade* da França. JJ

OERODE t DEFFÉS,»-*-»***«*** ^,2, RUA DROUOT, PARIS g~
Itf^iUnfwahwiitiKld.I-MbrT.DOPOKClIELLEoC-.Kn.nióíSMn,»!
llIUIMIUil Ii )1J líi li i i IU i íMU Offi ii K

Atta&irão
.**
Vcnde-sc papel pnra embruliio a5^1500, 15 kilos; nesla
typographia.

_

um ;

por preço commodo

UM
LOCOMOVEL
dc força dc tres cavailos
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DE BACALHAU I0D0-FERRE0 COM QUINA

tf

â

SV!

e Casca de laranja amarga

ÍV1.'!íSmmimn >S5'K O appareciinciito d'estR oleo é dovido ao estudo o tem?
W^CmS-^fm numerosas experiências feitas pelo D' DUCOUX, durante i^p
lA^
rM'Í BtFOi&itKiiacE wa longos annos afim de reunir 11'um só produeto, o Olcu ')?*¦;„
»Âil|' m;n™,.: iM de Moão de bacalhau, o ferro, a Quina c Caiai de laranja
" mmaiamaex ;:ii"1 amarga.
5 li

O Augmento progressivo do consumo oVeste produeto deoal
•¦
• iua grande voga

kMttl
* M1IWCOVS

nthfBMi.w,

1 W

Oi:pool(o3 om todao os boao Pharmacias
o Brognrla3 do Braoll.

*m
MS;

0 OLEO DDC0DX é um poderoso medicamento contra $£,:

a A1EHIA, CHWB0SE, DOENÇAS DO FEITO, BHONCHITES, DEFLUMS,
CATARRHOS, TÍSICA, DIATESI ESTRÜMOSA C ESCROrulOSA.
Bm ratão do emprego fácil e econômico e por nâo ter sabor nem cheiro
detagradavel* os Médicos rtcommendâo especialmente etie Oleo.

Deposito geral em Paris, 209, rue Saint-Denis.
Deposito para a Província dc 5. Paulo, em casa dc
T. DÜPONCHELLÉ e C",
102, rua de S. Pedro, no Rio-dr-Janeibo. » .^v;.
®_f&jg£p^

' IlIlPra V»!'"i

Estes perlumcs reduzidos u'iiin |iei|ucmi volumo I
Bão muilo mais duradouros c mais suaves no lenço ;
quo Iodos os outros cxlractos iIb cheiros
conhecidos aló agora.

rr
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I ARTIGOS RECOMMENMDOS |
• AGUA DIVINA dita água de saúde. j

m
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raiis io

DO PIQUES

JIsteu jVrtioos acham-se na Jadrioa

De|«isitos cm todas as principaes 1'erlumisl.is,
Phannaclos c CaklKiiciros das imciicas.
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llenosilu mira a 1'BOVINCU de íi. Paulo,
P. IlODDE, Ao (íhande HaOICO,
!OV. rua do Uuvidur, no IIio-ui-Jjimíi&o.
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VERDADEIROS

COLLARES

Bromureto de Potássio
Chyitiioamontepuio. Kocalmanli! mais corto
contra aa a[(cc.riies de coração, xtas x/ias digesUvas e respiratórias, nns nevralgias, na epilepsia, no lnjsti.rismo, nas nóyrpscs em geral,
na insomnia das crianças dúfanta operioilo
de dentiçõo.

0 advogado dr Pnulo Egydio 5p?
'£_,
£_\ mudou seu escriptorio para h run
DireitH ii. 12. esquinu daruado w«j
1*1
•
TOS r\
*

GRANDE SORTIMKiNTO
OS

de casca de laranja amarga, ao

g.>i
iz
m wr^mv..^

paris, 13, rue d'Enghien, 13, paris

rOGADQ I

Intestinos sem rançar o doonte. í ;J
íuins equlvalom n umn colhorduSs
elixir o cniisliiiioiii mu ldzaiilo;(iuatm Pi-ra
íuina equlvalom n duos collieres do elixir o Ki
eoiistlluoiii um puroatito IOvoi suis PílulasK
a Irez colliãnss do elixir e constt-1«
oqulyalom
t in -ni um i.oiu purgnnld. !:'¦¦{
h&i

£*

"

|

Contra os HUMORES VISCOSOS, as Febres,i, ai
ns Dysentariaa, a Fobrt: í$
amarella, os Vômitos, as Doenças epidêmicas,
loas, as
_.. Doenças do íigacío, ]-'¦)
do estômago, do baço, dos intestinos, contra o Cholera morbus, elo.
Estas Pii.ui.as sso preparadas por PAUL GAGE, pharm1»]
Único proprietário dn Verdadeira formula
tal
PARIS, 9, rua de Grenelle-Saint-Germain, O, PARIS.
m

O estado liquido c o niolhor meio do inooiilixr o forro eonlra «." ciircs pallixlas,as(tares brancas, as irregularidades e falta de
mexxctruaçüo, a anemia e o raclxitismo.

;
; OLEOCOME para a belleza dos cabellos.
ELIXIR DENTIFRICOparasanearabocn.!
; VINAGRE de VIOLETAS para toucador.;
SABÃO DE LACTEINA para toucador. I

Fundição k lm
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DE EXTRACTO DELIX

Proto-Iodureto de Ferro
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VENDE-SE
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in casca de laranja c de qaassía
amarga, ao

r .yy,*yyy,yC-..)y>.
j^iâKíipsisa
c mfWmm^

II

AOS PÁMffl

mmmMMssmíÈ

mM p

Luz

da

J

mêWB

.: c*?fi^fecy,-y{ írC,'?iii§i'lv-''.'^

^8fâHak8aááaantónMEiifflBEafl^

Vendn-ae iiiiiii utoriidn d« casB8,aRtiba;
(in hn |Kitico, nu líiiiiiini de S. JnHn.
com bons cora modos h todn r.on.straidti
do tijoloa ; pnrn trnt.nr n» run de Sfii'
*
Bento n. 23.

Deposito em casa dos prineipses Perfbraistaa e Cabellereiros do Brazil.

1
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de laranja amarga I
de ciiecu
45 Rccora:vH,.nd.iil jinr todoü us inedicos para
regiilarizar ás funcijões do estômago e do ?
! intestino.

W

para mmm

"JB^uiidicão

¥ aroue

S. BENTW - 88
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Ilotnetlioinfallivel contraiu Affecçôis escra- |
m
pltulosas, tubta-culosas, çancrosns, rlxeuma- K
ticas, tumores brcxvcor,, glândulas no paila,
accictenic- BÍ/pIxititico. sccxmdarios e Urciuiíqb, etc, etc.

W i 1

123» ores de de;o.tes

88 - IMÍ'EÒ mi

(le casca tle laranja amarga, ao

lodureto de Potássio
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O dono desta tinturaria garante que a roupa
tinia do preto n&o mancha as camisas, como ordiiiàtíàménte acontece com roupa tinta. A roupa feita
das fazendas pretas seguintes, tambem se tingem cie
cores, a saber : merinó, àlpac;,, lustrina, oíleáns,
setim de seda e de la, ás guaes podem sst tintas
das cores seguintes : havana, marrou, grenat. claro
e escuro, e roxo escuro.
0 dono da tinturaria parisiense garante p.eríéiçao em seu trabalho, e bem-assim que tudo íafá
para agradar a seus freguezes.
As roupas das pessoas, que no prazo de 90 dias
nao as forem tirar, serao vendidas por conta do estabelecimento.
E' só encarregado de receber roupas:
O sr. Fieer Schemidt, na provincia.

sspopo

SI «MI- II 8.- Bllf «pi
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O dono desla tinturaria tinge fazendas das séguintes côves : solíerino, rosa, ponceau, grenat ciaro, grenat sangue, azul, roxo, havana (ultima
moda ), côr de laranja, amarello, cinza claro e escuro, côr de ouro ; e mais cores de phantasia.
NOTA '

REDIGAM ENIO 1

Bil

Esta machina faz, com a maior perfeição e prestei
qualquer costura.
Tem accessorios de invenção moderna para
Pregar fitas
Àcolchoar
Pregar cordão
Embainhar
Pregar soutache
Debruar
Vendemi-se pelo diminuto preço d«

1I
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fundição da Luz
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Émile GENfiVGIX, ^igr
lllin DRS ÜEAUX-AlITS. r:.;:.,-.
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Vd- ¦RUA VINTE I CINCO DE HARQ0-9S
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Depositário (joral:
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ijòíetlnx ila Aaixli-nii,, do Mrttlelna, t. Xl.v 18M. \

[I

José Vicente Biltencourt «briu seu
evitar as numerosas falsificações ío- (}
eBcriptnrió do coiiimissOes om n ru» !J54 l"ara
cilas impuras c inéf/teages, e as vezes]
Viule Cinco de Março ti. 51'; Tera era m das
dcoc-sti exigir xis marcas seguintes:
seu estabelecimento sal, assumir o ou- perigosas,
tros gêneros.
Compra enfó « recebe ix commissfto.
4-3
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Fica transferido;por juátós motivoi
ninei* do.

alta m\wm\
LEMBRANÇA
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]>Hra quando
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NO

LARGO DOS CURROS

Aclia-sa ú venda un loja do musicas
ilosr. H. L. L-vy, n wnlsa intitulada
I.KMBRANÇA, jor l'Vaucisco de PhiiIi.
*
Oliveira Vendo.

(Dí DO OUVIDOR H. 9
Ne^la r.-.*n c incerta-si o limpu-^' inin
ii q<iKliilnde de r<iu|i» d« la ou r.lgoilfto.
pi.r preços muilo r z >-.\ -.
O proprietário deita cnsa, emn longa
pr».iina deste gênero d<» tmlinllri,garanIíb prefeiçflo de íuns obras.
7—4

NOVA ALFAIATARIA
RDADOODYIDORR. 9

Doniiugo, 11 do correu lc
Op|H>rtuniimente dar-sc-ba o programma do aspectaculo.

^

PREÇOS
Camarotes
Arcliibauraias de 1' clame.
Ditas de 3*
Ma café Eoropsu acb*»-M a vtuda ee bilhetes.
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