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Memorandum
ASSÍGNATURAS

Para a Cidade
Por um anno JO$000

Para fóra
Por um anno Í2$000

Pagamento adiantado

Nomcro avulso
« atrasado

200 réis
300 c

Uma »« entregues os artigos ás offici-
nas typograpliicas uão serão mais restitui-
dos, ainda mesmo uão publicados.

Cslumitas francas aos artigos dc inte-
resse geral.

O primeiro numero d'esta folha nilo de-
volvido importa acceitação, tácita da assi-
gnatura.

São encarregados dos negócios d'csta
folha os seguintes 'cidadãos : em Pirapi-
tinga, Manoel Francisco da Costa, Plrnr-
macautico Agripino Augusto Pereira Li-
ma e Luia Gonstancio Hocqucloux; em
Santa Clara, Alferes Gabriel Ferreira dc
Soima e rose Raymündo Pinto Cardoso;
em S. Sebastião da Estrella, Dr. Anto.
nio Gama, Capitão Joãú Bjptista de Car'
valhoe Antônio iosé Fernandes; cm Água
Limpa, Alferes Antônio Carlos Mo-
c.hado Magalhães e Alferes Thcophilo Pe-
res da Silva; em Valido Quente c Formi-
ga, Henrique José de Freitas e Capitão
Antônio Barbosa; em S. Lui3, Gaspar Lo-

pes dos Guimarães Susano; em Volta
Grande, Major João Baptista de Barros
Faria e Capitão Augusto Olympio de Car
vairu'7'cm Angustura; Capitão João Bap-
isto Celestino Ferreira; em Conceição,

dr. Francisco Gainal Francisco José Gon-
(alves e Manoel José Rodrigues; em Bell-
jamim Cons.tant e Sapucaia de Minas, Ca:
pitã.0 Mariauo Ribeiro.

Não tendo chegado n tempo o material
preciso para as nossas officinàs, resolve'
mos uos utilisar do que encontramos, me-
[horandó-o brevemente, e na medida dc
nossas torças, todo o trabalho typogrdpfii'-
cc, apresentando-se a fulha com uiVi as-
pecto mais attra/iente c seduetor.

GAZETA DE POETO NOVO
Porto Novo do Cunha, [2 de Março de 1896

Toda manifestação da actividade hu-
mana tendendo ao bem estar da colle-
ctividade, é digna de applausós e de sin-
cera apoio.

Recusar a sua palavra de animação,
quando não seja de gratidão, aquelles que,
supperando as maiores difficuldades/raba-
lham pela felicidade publica, é certa-
mente acto demonstrativo de vergonhosa
degradação moral.

Ah! quando os indivíduos e os povos
fhegam a este estado degradante de op-
probrio, nâo ha para onde appellar : indi-
viduos a povos lançaram-se no lodaçal
tmmundo de que nunca mais hão de sa-
hir. ...

Tudo esta perdido, e qualquer movimen-
to ousado de reivindicação, qualquer cx-
plosão de brio ou de patriotismo que ir-
rompa súbito, capazes, dadas condiçOes
differentes, de transformar radicalmente
indivíduos e povos, chamando-os à res-
ponsabilidade de sua posição e de seus
actos, é baldado esforço, é tentativa es-
tulta que não conseguirá sequer despertai,
os da lethargia que os empolgou

Xão ha energia, nem vitalidade onde
não ha movimento continuado, onde
a actividade humana não se desenrole em
todos os sentidos, onde a lueta pela vida
não seja terrível realidade.

Não vivem as sociedades em cujo seio
imperam o marasmo, a apatliia t o in-
díiTsrantismó.

qualquer esforço,bem intencionado, qual-
quer manifestação da actividade humana
dendo para um fim1 -nobres justo santo-é
digno de incitamento e negal-o ou rega-
teal-o c dar triste copia da nobreza de
seus sentimentos. ;:~- ¦'-~.. / . 9

N'estas 'condições, 
perguntamos nòs :

nao serão dignos cio alento publico aquel.
tes que, luetando contra os maiores obs--
taculos:—com a má vontade de alguns-e
com as condições de meio.e tempo, pro-
põem-sé corajosamente a batalhar pelo
bem do Município, pelo bem., do.Estii.do,, e
conseguintemente pelo bem da Republica •'

Sabemos( e nãa-qlierornos^-diísimular )
quanto desfallecimento ha de invadir-nos
a alma c entibiar-nos- a coragem, quando,
n'este verdadeiro posto de" sacrifícios, tra-
balhando convencida e pátripticaifièhtc
pela causa publica, vierem., os çalumnia-
dores de todos os tempos gritar pelas
cem boceas da calurhriia que obedecemos
a um interesse ocdviltd'è:siVrflidd,'qüe nos-
sa penna e nossas convicções troíam'ol-as
pelos trinta dinheiros de. Judas.
Não recuaremos, entretanto, e sempre nos
verão na brecha ii combatei- com valor

pela causa do povo, digam o qüa disse-
rem os descontentes eternostdtié só que-
rem viver sobre os destroços da alheia re

putaçãpi Afinal triumpharomos, esmagan-
do os detractores, porque a , gratidão i- o
reconhecimento do povo nunca abando-
nam aquelles que se sácrifi-carnem prol de
sua felicidade. ........

• Gritem, embora, envenenando - nossas
t

intenções sempre puras, enxovalhando nos-
so caracter sempre altivo e o nosso jor-
nal será sempre o mesmo,, a, i)o,-ssu Im-

guagem serà,a _dt>/ jornalistas, que não
descem á praça publica para, trocitr insul-
to por insulto, e ahi no desprezo, na dis-
cussão elevada e digna qüárido elevado
e digno se mostrar o adversário, estará
a nossa victoria e o . signa! .evidente,.dá
nossa superioridade.

A missão da iniprensa hoje é nobre,
• .i : a t.|. ; i
elevada e saneta.

Não é ella o pelourinho infáminto em

que são azonrrag-.nlas as reputações mais

puras, longa e pertinazirientc argaínas-
sadas, apuradas no cadinho da rnnis se-
vera norma de proceder no seio da la-
mdiaeda s.ociedftd,ç.

•'¦¦'N.ãiíi.è lelia/.tainbèm, um campo-aberto
ás .censuras e ài critica acerba de todos Os

governos,da todos, que exercem uma pa:-
cella qualquer de poder publico. ,

Força poderosíssima nas sociedades mò'-
dernas ella tem a cumprir missão muito
mais cle.yy.dae, dignifioador.i, o por isto
mesmo que o seu poder hoje cjirimènso,
cila deve antes procurar construir do que
destruir, deve antes indicar.aos povos e

governantes o' alvo- que teem em mira e

que deve cohduzil-ós á prosperidade, pré-
gando os bons e sãos princípios, do que
levár-lhés ao espirita o desanimo' e a des-
crença, a desconfiança e o cansaço, pré-
gando falsas e perniciosas doutrina-;.

Sua missão deve ser to.da de paz, de
amor e de progresso.

Pregar o ódio ás instituições e a h< -

mens, apontando estes á execração pu-
blica e aquelles á inconsçiencia das irii.il-
tidões, digamos assim,.é crime dçlesa-pa-
triotismo. porque, si outra cousa não fôr,
è tentar impedir o progresso da nação, l-
implantar no seio da spci-ídade a desu-
nião e á guerra.. ,

NOTICIÁRIO
Abre esta secção a noticia que vamos

dar ao publico da festa que um nossa
linda Capella foi celebrada no| primeiro
dia do corrente mez em honra do glorio-
soVmatryr S. Sebastião.

Não, foi uma festa revestida ec gran-
de solemnidade á custa de grpâsúí quan-
tias, mas foi uma festa animada pelo es-
pinto de religião com bem pequenos sa-
crihciòs pecuniários de cada um.

' Da iniciativa do Revmo. Çàpollão de
Porto Novo e do appluuso efiicaz do bom
povo d'este logar, nasceu entre preces e
louvores, entre galas e perfumes] esse tri-
buto dc piedade e de amor que1 ahi lica
aos pés do incuto Defensor da Egreja,
que soube ser ao mesmo tempolsoldado
tle Deocleciano, o apóstolo di) Jesus
Christo. |

Não lorn mais cedo prestado este tri-
buto de devoção por contrarieuiule cio
tempo e de outras circumstancias.

A festa foi precedida de uma (novena
em que o Revmo. Padre Mello, expondo
as virtudes do martyr, a propósito d'ellas
fez várias considerações moraes acom-
modádas á oceasião e ao logar, convi-
dando instantemente esta parcella' do re-
banho go divino Salvador a permanecer
firme em suas crenças e integra no cum-
pnmento dos preceitos religiosos. Na ves-
pera á noite houve leilão das diversas
prendas oflerecida-; em beneticio da fes-
ta, o 'qual, intérrònij ido n'aquelle dia
pelo máo tempo, foi terminado no do-
mingo com boa concurrencia e cnthusias-
tica animação.

A missa, cantada pelo Revmo. GapellSo,
não' foi solemne por não terem (podido
comparecer os sa-erdotes para cita con-
Vidados, á êxçepção do Revmo. I Padre
Veiga, dig: o Vigário de Sapucaia, que
com seus buiis serwços bem coilcorreu

• para melhor brilho da festa.
Muito scnsivelment-j so refcjtc cm nos-

sa vida religiosa " máo estado de sau-
de do bondoso Viga-io d'esta freguesia
snr. Padre João Antônio da S. barriga,
que sabemos ter manifestado boa vonta-
de de prestar seu valioso auxilio n'esta
festividade riíligiosa. celebrade pm sem
duvida mais importante-CapcllU |a su
vasta parochia. V

Sentimos isto profundamente II»
De tarde a procissão fez o girj 1 desde

a Capella ao Poro Velho e d'ah:; quasi
ao fim da .rua do theatro de onlie reco
lheu para a Capella.

As ruas tinham a apparcncia ihe uma
povoação em festa. Muitos dojs seus
habitantes haviam desde a véspera em-
oregado muita actividade na decoração
de suas casas.

I.o^o que recolheu a procissãi > o Re
verendissimo Padre Mello, sub;u ao pul-
pito, onde começando por felicin ,r o po
vo pela boa ordem e respeito i eligioso
que mostrara na procissão e fe! icharrSe
a si próprio por ver n'isso algu m fru-
ctò de seu trabalho como capell? io do lo-
gür, por espa.'o de meia hora do,, jmpn
v'iso, mostrou brilhantemente qt ;em era

. rersonagem celeste queria tei ra aca-
hava de ser festejado, salientathdo este
ponto:—que S. Sebastiío, mais \ vencera
morrendo como martyr, que 1'matando
como soldado.

Vou fechar esta noticia com i jm voto
de louvor á parte musical da f esta, na
.qual bem comprovou sua mat istria o
snr. Firmino Silva, como regente ., e revê
laram mais uma vez o celeste dom do
antigo Jubal como auxiliares os distinc
tos maestros e amadores Major Juvenal
Penna, Tindri. Tenente íi.iptista, E.tmas
Snras. D. Sebastiana Freir.ò L<->bo e D.
Matnilde Pinto da Silva e outra s cujo-
nomes me não oceorrem neste r. nomento.

do, tendo outros por único leito as fezes
de suas próprias digestões.

No entretanto o snr. fiscal continua em
seus propósitos Ímpios, no seu espirito de
destruição. ICmf.m, faça como bem enten-

ider, na certeza de que se eu e mais ai-
guem que commigo pensar o amaldiçoar-
mos, não faltará em Porto Novo quem o
accumulc de louvores, principalmente o sa-
christiio, quo menos terá que varrer.

Na aurora da vida, ao desabrochar das
lindas esperanças que a idade da innoccn-
cia encontra sempre ás portas da mocida-
de finou-se ao amanhecer do dia quatro
do corrente mez a interessante filha mais
velha d" senhor Dr. José Barbosa dos
Santos, D. Ottitin Barbosa-dos'Santos.

Não completara ainda quinze pri-
mnvenis aquella pombinha immaculada
que ao serro do mnrbus cruel ergueu o
voo e (n. a ii 1'ar se là no céo entre os an-
jinhos.

Cruel dizemos nós, não para ella quete-
ve a felicidade dc ignorar quantas amar
guras contém o cal.xda vida. cruel sim
para os tristes pais que naperda da filha
perderam uma parte desuasfagueiras es-
peráíiças.

Enviamos d'aqui áonluetada familia as
nossas condolências,

Anda pelas ruas d':'s'.a povoação em
completo abandono, acudído pela caridade
de uns e de olttrcs, um louco de nome
(sidoro da Fonseca, e:<-guarda-l'reio da
Companhia Leopoldina.

Como a vida cie um homem é preciosis-
siinn é o abandono em que se acha Isido-
ro é humilhante pai'1- os nossos foros dc
povo civilisado —tomamos a liberdade de
chamar piiráélle a atteneção das c.utorida-
des competentes e porquç talvez seja unida
cm tempo a su.: remes.-'.; para uma casa de
caridade'.

Junto da garantia e d > conforto não po-
Je.-á recuperar :i .- r.ude :

CQw!iia'F,'C!Âium;pâratifta

Commissão Examinadora Municipal
Em sessão de 29 do p. p. mez a Camara

Municipal nomeou a çqmmissão examinado-
ra para o concurso do professòrado, que
terá logar no dia 24 de Março, assim como
nomeou os delegados litterarios districtaes
pela forma seguinte :

Presidente da Commissão Examinadora
Barão de S. Geraldo.

Examinadores
Dr. Salomão de Sousa Dantas
Dr. Jair Cunha
Dr. Fernando Fqntènclte

Delegado* litterarios;
Districto da Cidade: Revni!.. I'». Antônio

Francisco Mello
Districto de Angustura: Dr- Antônio

Luiz Monteiro da Silveira.
Districto de Volta Grande : Lauro do F.a-

ria-
Districto deS. I

de Lacerda.
Districto de S. Sebastião da

José Maximiano Lagoa.
Districto de Água- Limpa

Theophilo Peres da Silva.
Districto de Pirapetinga : Revmo. Vigarii

Francisco Júlio dos Santos.

Dr. Lucas Tav,:r^>

Alfcrt-e

N( dia. 2S do p.r1. mez teve logar a
blé.i iiãr'A dos a; :i-;á..'as d;i Com-

panhia ;•'. C:'¦ A!ém-Pir>i'wba.
Foi proclamado presdèlite da Assem-

bléa o'¦ Cnp. Sev.erino Martins Ramos e
Secretários os cidadãos Antônio Damasce-
no c ThomaV, Maxmi.ano.

OMajorJuvanít-díemia; na qualidade
de Pre-iidente interino, leu o relatório da
administração no periodo de 1891! a 1H9&.
Por esse relatório se vê que, apezar das
mil d Ificuidades porque oassou a Com-

panhia. podo solv..-r seus compn missos.
augmentar o sou mucr.al o distribuir tees
divido::.: s. fáítando pagar o ultimo que
ainda não foi rdclamad'.-..

A renda da eóm'auhm durante o pe-
nod r. eruo foi de Rs. 12o:10yS8Í2 e as
.les.'0-..i dc Rs i1 '^.ó¦iiV-íU' ('• As contas
,l-i administração foram un mimeménte ap-
irovadas pola a--.scmb!.éK geral.

Pelos q-, di MbU Nicolc.u Tarar.
o o Mi:; oi 1. r o. foi apresentada uma

m-o.i 'S.'.. pbd'.nd-j qu; a ivssembléa; resol-
ves';.: sobre i voniíi d i Companhia; obri-

^ando-se os propoucnWS ao resgate das
.UüOoS pelo ore;., da emissão como Iam-
bem as\li d."ida previlog.ada quo toma

Haverá mais absurda e mais bastarda

concepção de seu papel ?
Não !;'ü nosso jornal nã-. pregara nun-

ca o pdio às instituições'republicanas, das

quaes ha de vir a felicidade d'e.s'.c paiz.
O nosso jornal não pregará o ódio e

a guerra sem tréguás-ao estrangeiro, por-
que o Brazil, paiz ainda novo e em gran-
de parte inculto, precisa, para a obrado
seu engrandecimenro, do concurso do to-
dos os homens dè boa vontade, venham
elles de onde vierem.

O nosso jornal, finalmente, pugnará I dia

pela felicidade do povo, de quem nos i mas

hão de vir a força e o cntliusiasn: , r,' ji i,.->.a
levarmos avante esta nobilitantj
da.

Servidores leaes d
mam velleidades cie

Cm facto quo está d-md) que : pensar e
que falar ao povo e que passar; jo á his-
toria penetrará os humbraes a > s- joulo vln-
te e sete: a piedade de mais de u ma duz:a
de i-abntos que dormem todas a; , noites á^
p irtas da nossa copell.i. E julg: uTií;que é
pouco 

':' Meditem bem no caso . Consta
nos porém que o digno iisc.d do districto
tendo tomado conhecimento do 1 acto. con-
cebeu um ódio sníaniíq contra aquclles
ánimaes barbudos e... mas d.$u macous;-,
e quo quando, mor.os so p;e nsar far-
soprar alli no morro Ja Concojç ãó as fu-
ruis dó seu zelo nulorilnc:o c depois...
lá so vão os cabritos : o! is ive- .

Ora a mòíi ver melhor; and/^d*. U srlr ^s"
cãl deixando em santa !:'oerd.u.t • aquoües
innocenio ¦ anim tesinho-s que .-. pelo as-
poeto garboso se impõe á vc-nt iração dos

i míseros humanos. E' verdade c -.•...> elles de
; alimentam á custa da rol vã -aorada
também é verdade quo d • nce a
lepositar as porta? d-, lo: ;-,.;.. r. urr.

i de maior "o:'l';.:ã: ::'.': :.: do :•"¦•

:ompar.liia com o i» proponente na mi-

portcncia do Rs 0:0( '. t-i ' ' -.

O M ijor Ju 'enal pediu que se consi-
"násstí na neta o sou protesto contra a

propjsta apresentada o porque sondo o
ahivo da Companhia dc perto de
790003010. .ípezar do muitas verbas
latanceadas por muito monos do seo
valor e sendo prospero o estado ti-
náhõéiro da me ma com anhia, cumpri;,
assim o seo d^\-cr, v.-l indo pelos interos-
ses do publi :o.

0 mesmo Major Juvena' e os cidadãos
Leopoldo Bello e Ca ™. Cyprino Figuei-
ra apresentaram uma indic.ição para que
a venda fosso feita medhmté concurrentes
e nunca manos de 6.0 dias.

Cahío essa indicação, passando a pri-
meira proposta.

A nova D.rectoria eleita liou assim cons-
tituida : Cap;tão ievenno Ramos, presiden-
te: José Tcpedino, secretario ; Antônio Fio-
renzio. thes-r.ireiro. tioand > authorizada a
¦issiiTnar a escriptura dc vonda da Com-

panhia poli quant i do Us. 38:0003000;

:5,000,00o !
O prêmio acima da '¦).' Serie á,\<>.- L i

teria de Queluz, extrahida em '.".' do Feve-
re.ro p. lindo,foi vendido pela agencia d; s
snrs. Virgílio Brandão & Teixeira, esta
belécidos com agencia de loterias n'esía
[ocatidado.

Jeronymo Teixeira Duarte

Vi ótima de cruel enfermidade, suecum-
biu a ') do corrente o nosso amigo Jerony-

mo TfiiJtaira.Duarte. _.
O laconisníopungoi te dessa noticia nio

Já idéia da comnioçao quenos vela a ai-

ma ao vermos,tombar uma ex.steuoifi no

va. vivida na obscnrid.ade embora, n.a<.

cujo tini foi sompro ;: honestidade, iv1

sempre a honradez.
No seio da família, no remanso tra::-

quillo do lar, como bom pao, com., borr

esposo, sua vida foi passada entre a ss

posa carinhosa qUeóchora hoje mcor.so

lavei, e os lilhps crehncihhas ainda, que
ombaldo o chamam, e não sentirão

mais as carieis daquelle pao es treinos-:,

lançadas na manhã da eXiStenci i. na mais

triste orphnndade.
As victimaS da ir. rio são assim, asco

iludas entro aquelles quo fazem falta, o

que passam a vida num libut.ir i:isar.<..,e

ainda jováns são lançados numa tüm-^a

escura onde um i lapide siuiplas m roa s 2

gelamenteo termo d.'c.uma existência hon

rada.
Quo maior elogio d' quo esto-foi re-

ctò, foi hoiio.^ti. o morreu .

Sò nos. resta o triste dever de apresen

tarmos á viuva incor.solavel ainda jovem

cercada dás lilhinhas quo lamentam uptte

morto, e que choram orphaos,

sentimentos sinceros que n W c:

cão.
A' família d., finado. e.speoial-".v

£d cunhado, o nosso amigo Capi

Ia Ardiade. os nossos pezames.

|>cl:t Polieiií

cruza- i fcru|:r,
d I-:

)V0, n .o

iannis chegar— l Nossa missão

39-0 contos-^»-•
Fez acquisição da Fazenda doTrimon-

to. o snr. Joaquim 1 ereir.i Torres Sobri-
nho, tVho do snr. Capitão Francisco Pe-
re ra Torres, abisvndo cipitalista cm Su-'
midouro.

Ni MEAÇÀt')

nnv.ói -.ior aitod) poder execu'
o Es i •> da Rio o cidadão Alferes
im An: :i d: Madureira Kumos,
i .-lo l.e._,-'.r,' -c i\r:o-Novo em data

i<) :orr.;n-.e ann. • T^ndo prestado
• • i so a:ha e n exer:i;io.

Cerre pela Delegacia ce ,

to em segred., dé justiça .'.-

joí;ls e mercadorias pertenc

gociantcd'esta c.dado.

Pela Delegacia do p ¦.:::

dendo inquérito sobro o:-:'

marcas dc café qúc fora,

estação por conferéntes .:

.01.1 incuen
,m furto do

to .; um r.í

se proce
: d.versas

—*- -+-•

Apparecerr.m em Mello Harret-

veres em estado do putrefação;
do deu as providências neces-s,

cadáveres foram cntèrraõ >s - :

rioParahvba.

L



GAZETA LE PORTO NOVO

THEATRO
. Estreou domingo, 9 do corren

te com «A Crooüla» c «Os men-
tirosos, a companhia de zarziiel-'
lãs, sob a drreéçüo da 1." actriü
Julía Plà.

Ü desempenho, em geral, foi
bom, e a snra. Piá no papel de
L.ilae do Manxella não desmen-
tiú o seu renome.

Foram assim distribuídos os
p ipeis. A crèDülii: Lola.—Julia
Piá, O Pablo—O-carrasco. Ilen-
rime—snr. ' Zarradas. Panéllo
snr, Martinez; Os mentirosos.
Miiiiuella—Piá Mathilde—snr.
Lopes. I). Cândida—sar. Miret,
Tori bio—snr. Carrasco—Arthui'
snr. Martinez—Ju;m snr. Soa-
res.

Foi regente a sura. Christina
IJemardes, pianista emérita.

Reajisa-se hoje o segundo es-
poctáci.ilo; julgamos .desnecessa-
rj.i fazer qir.chjuer apreciação a
respeito; O publico veràque to-
il.i eaciinioá c niiiiaiihia, ó jus-
to.

clausura, tcrias concluído que sou livre c
muito livre limitando por vontade própria
u minha acção.

Tu és um bom cidadão, para me expri-
mir segundo a moda; por isso estou muito
longe dc me persuadir de que a sua conce.

pçiio errônea da palavra liberdade te con-
duza na pratica a qualquer acção menos
conforme com os princípios da moral. Mas
nem todos são como tu dotados de boa
indole. E has dc concordar commigo em
que, se no jornal, no livro c na cadeira de
ensino, na familia, no comício c nas casas
parlamentares fosse por todos melhor com-

prehcndido aquelle terreno tão melindroso
nos governos dos povos haveria mais jus-
tiça, entre os homens mais fraternidade,
mais felicidade na familia, mais socego nas
consciências, e até estes meus visinhos da
direita e da esquerda não teriam tan-
^os alcoviteiros de perto e de longe, desen-

grossando assim as paredes que fazem aqui
a minha clausura.

Assenta-te, amigo, c espera um pouco
Nós falaremos.

jVcmo.

Echosde longe
Fiilleceu no dia i!S do mez fíh-

do, victima da gindemia reinante
este distincto prolissional, oage-
uneiro da Empreza Gierth & La-
vaagnià") cóü^truetora das obras
ii.; s.uieuméntõ n'este município
e ao de Leop ildina.

O malligrado ítíOço tinha ape-
íris j3"0 aaniis de idade, era natu-
r il de Sare me na Bázilicatâ (lta-
lia) er;i iilho de um distincto ad-
v igada do ft)i'0 dePotenza e per-
tencia ;ui quadro complementar
dos ofíiciaes de Engenheiros do
exercito italiano;
Ach -iva-so ab Bí';izil desde cerc;i
de- 7 oii S mezes, tendo prestado
seis serviços proíis.sionaes nas
Estradas de Ferro deste Estado
par-teiiGéatès ao syndicato Gua-
hv; & Ci».

Fasia parte do pessoal da Em-
presa Gierth t&Lavagnino desde
10 de Dezembro ultimo.
Na sua breve residência entre nòs
i3a1TT"grangèãilo 'as':sin«éi' fé sym
pithias da quantos o haviam co-
naecido: seu fallecimeuto foi por
isso muito sentido na nossa so-
ciedade.

O mjjd logrado profissional dei-
xa esposa e dois filhos; á sua la-
milia e a Empreza de saneamen-
to nossos sinceros pezames.

"fcTSo se morre xaa.ais !

illllii
Aqui vou entrando com o pú direito.
Mil graças, amigos, por me concederdes

em vosso casa este cubiculo ao abrigo das
tempestades políticas.

Reina a piz por estais regiões ? E' cheia
de serenidade esta athmosphern ? N.íoim_
porta. L'eixemo-nos de .graças, que no mo-
mento A agita-se o ar e no momento 13.
de-encadéiam-se os ventos-

E durante a convulsão dos elementos cá
es.arei no meu gabinete com ã maior sere-
r.xuc ce cípiritopr(j«egLÍidoem minhas

lucubraçOes.
For felicidade este gabinete foi colloca

ii) entre dois grossos paredões. A'direita
o noticiário cú da terra ora murmuroso

como um arreto" ora oi frepitoso como uma
ciachoc-ira. A' esquerda é o accumulamento
das ( r.díis Vindo dc longe, como outras
tantas alcoviteiras do velho c do novo
mundo. Encerrado por esta forma entre cs

te gênero de paredes acho-me bem á von-
tade eespero gozar da mas perfeita li-
berdade.

—¦Liberdade ! Como ossini? Ser livre
m tal estreiteza:! Ser livre sem poder

sahir cá fora em momento de crise o lan
çar mão de uma arma, apresentar, uma
idéa, expor um pensamento, estabelecer
um plano, finalmente, dizer ao publico ;
« São estas as minhas convicções; cá estou
para vencer ou morrer !>?!... • i

Olha como tu te enganas, meu bom ami-
go !

A minha derrota era muito outra, mas
ahi vens tu com teus pruridos político—
philosophicos obrigar-me a dizer-tc algo so-
bre um objecto de que todos falam e pou
cos entendem—liberdade.

Se tivesse podido ler a expressão do

Os jornaes europeus acabam de trazer aC
conhecimento do publico uma descoberta
impcrtintissima, que está destinada, de
certo, a influir poderosamente no dcsenvol-
mento das sciencias e, principalmente na
medicina e na cirurgia.

Trata-se da photographia através dos cor
pos opacos, descoberta i o professor de
physica, Vilhelm Conrado Roentgen, de
Wartzburg, da qual o dr. Spiess, de Ber-
lim, offcreec as seguintes provas.

Poz n.um porte-moHttaie uma chave e
algumas moedas, embrulhou o volume em
papel preto, collocou-o diante de uma cha-
pa photographica e, entre estes objectos
c a luz electrica, uma taboa de madeira da
grossura de dois dedos. Em quinze minu-
tos sahiu uma photographia na qual se-
viam com perfeita nitidez a chave, as moc-
das e um contorno muito ligeiro do porte-
moiinaic. A taboa não appareceu na pho-
tographia. Idêntico resultado para uma
corrente de relógio em uma caixa de ma-
deira. A corrente tica claramente visível
como a fechadura e a chave da ca;xa, e os
pregos que cruzam as quatro taboas, ao
passo que a madeira não se vê. O dr. Spi-
ess photographou ainda a mão de um ope-
rario vidraceiro, que continha hnvla mui-
tosarmos um estilhaço de vidro. A photo-
graphia revelou o ponto exacto do corpo'
estranho.

O jornal de medicina inglez Láncct refe-
re a seguinte observação relativa a um
doente, que se achava em tratamento ha-
via muitos mezes em um dos grandes hos-
pitaes, o Gny's hospital.

Este indivíduo, que era marinheiro, tinha
sido encontrado cbrio moribundo em um
districto mal qfàmado. de Londres e trans-
portado para o hospital. Passada a embria-
guez, verificou-se que o infeliz estava pa-
ralytko das extremidades superiores e in-
feriores. O exame mnis minucioso não re-
velou mais do que insignificante chaga, si-
tuada na região dorso-lombar, c que não
tardou a cicatrizar-se no fim de poucos dins
Desde então que a despeito de toda a medir
cação, o doente se conservava paralyjico
quando o dr. Williamson chefe do serviço,
teve a idéa de phpiograph.ar a parte da
columna vertebral correspondente ú ferida.

O cliçhé revelou-lhe a presença de um
corpo extranho, cuja natureza não poude
elle logo determinar, visto que estava insi-
nuado entre a primeira vertebra-lombar.
Uma incisâo no ponto preciso correspon-
dente fez-lhe descobrir uma úmhta de fa-
ca tão fortemente incrustada nos corpos
vertebraes qne lho foi preciso cmpre]iar rea
es exforços para extrahil-a.

No fim de poucos dias o doente teve ai-
ta.

Em Berna uma creança tinha mettido
uma agulha na mão. Tratava-se de locali-
zar exáctamente este corpo extranho.

O professor Kocher, com o auxilio do pro-
fessor- da physica Ferster, tirou a photo-
gTaphia do membro e graças a este meio
conseguio alliviar promptamento o doente"

Em Pariz o professor Dc crine consc-
guiu photographar a forma de nma fractu-
ra.

Érrí Vienna, o professor Mosetig tento
qne fazer duas operações, tirou previamen-
te a photographia dos pontos doentes, se-
gundo o processo Roentgen. No primeiro
caso a imagem revelou-lhe com absoluta
precisão o trajecto c a posição dc uma ba-
Ia de revolver na mão de um ferido; no se-
guinte, o dc uma menina affcctada de de-
formação do pé, a imagem manifestou a
sede e a extensão do mal. Foi pois, com
perfeito conhecimento de causa que elle pou
deoperar.

com vertiginosa rapidez avançava pelo
espaço, a grande altura e cm direcção ao
norte.

Na sua marcha deixava um rasto lumi
noso c, próximo ao zcnith, fulgurou com
tanta intensidade que deixou deslumbrados
quantos coniemplavão o phenomeno mete-
reologico.

De repente ouvi se uma enorme detona-'
ção, seguida de outras menos intensas, c
produzio-sc na atmophcra densa nuvem
que, semelhantemente ao fume dos tiros
dc canhão, se foi dcscnrollando lentamente
do oriente para o ocidente, a modo de
nimbus brancos.

Na quinta de Angeles, próximo de uni
despovoado, cahio nm bocado do aereolito.

Era uma massa do tamanho de'uma ia
ranja regular,de grande consistência, negra,
quasi polida dc um dos seus lados e áspera
de outro, como se acabasse de quebrar-sie
com reflexos metálicos c cem o peso do
500 grammas. ;.. 

',
Esse fragmento foi offerecido pelo dorio

da quinta ao Chefe do Governo Hepsa-
nhoÍ,Canovas delCastillo. .1

Como cm todos os bairros dacidadese
pôde apreciar (s efieitos do meteoro", o
rutdo d.ií detonações causou um enorme,
paniec. Vj,

Em muitas casas os vidros, e crystàçs
ficarão despedaçados, abrirãq-se as portas
e as chaves da illumihação electrica.

Quasi toda a gente fugio par" as ruas,
interrogaiip;.-ie mutuamente,sobre oque,;sc
passava,

Na fábrica de tabacos as operárias
qui>.crâo abandonnr o trabalho e outro
tanto aconteceu .cm numerosos outrosSès-
inbalcdmentos industriaes ".

No Hospital Militar, cujo edifício, se
encontra em estada ruinoso, os enférmos,e
cm numero de 500, suppondo,, ao ouvir os
estrondos causados peío phenomeno, que
a casa hia desabar, abandonarão as camas
c correrão para a rua, loucos de pavor.

Muito curiosos os commentarios das
pessoas menos cultas sobre ó caso:

—E' o fim do mundo!—gritavão as
vendilhonas nos mercados.

—Foi uma esplosão na fabrica do gaz
—dizião outros. ,., |

Qual I E' uma corrente, electrica de
muita torça. . ,. cmoob ,—'Será alguma dessas bombas eeplc.
sivas inventadas por Edison?

Não,senhor: c um petardo.
Um outro dialogo quejjum redactor de

La Época narra como anthentico: .
—Qcnhos! Ruinas por toda a parte !Quc

responsabilidade para o Governo!
¦ -Com effeito: por falta^e previsõese

vigilância, atè nos espaços celestes se
altera a ordem.

Que fazem os Governadores dás pro-
vinçias limitrophes, que uão annunciarão a
passagem do bôlido ,-V ¦
—E es-ies guardas cívicos, para'.quc ser-
vem? . ,. '"Ií"

No Observatório Metereologico 'viu se o
aereolito ás 9 horas, 25/.. minutos e 30
segundos, .da manhã, prdduziiidòrsé as
detonações um minuto depois. " J

Adirccção da marcha foi do Sia; para o
Nordeste e altura approximada .1 que se
deu a explosão pode calcular-ec 

"fcm- 116
kllómetros. 1

q estampido foi produzido- pelo ' prolon
gadoc forte roçar do aereolilonascumadas
atmosphericas.

Q meteoro nfio produzie o mencraffetc
sobre c barometro, nem nos outn >s ap-
parelhos do observatório, mas unic imente
sobre a terra que teve um abalo camo se
se tratasse de um terremoto.

Como acima dissemos, na Fabricfide Ta
bacos o pânico foi enorme.Todas as ope
rarias abandonarão, a um sò terr ipo, o
trabalho, gritando:—A' rua! AVuai rebentarão os caldeiras!

Um grupo de operárias que trah alhava
na sala principal, e cujo numero era superi
or a 1.000, fugiu com tal precipitaçí 5o, qno
parte da escada abateu, ficando a gumas
cigarreiras feridas. ¦'

A confusão então foi espantosa e os
gritos indiscriptvcis.

Quatro mil cigarreiras fugirão para a
rua, ém um estado de pavor enorme.

Pouco a pouco, na rua, forão se i nteiran
do do oceorrido, mas alguns esti idanies
por brincadeira propalarão a notici a de
que o aereolito rebentara em toe as as
repartições da fabrica, motivo por c ue não
foi, possível feze-las voltar ao c iiftcio,
naquelledia.

Musa popular

LITTERATURA
SONETO

ake Bxmo. Beriao. Snr. D, ^^Sf^***

Como em vasto jardim variadas flores
abrindo o calix para a luz da aurora
o pranto de crystal que a noite chora
seccam do sol os matinaes fulgores,

assim foi n'esta grei—vossos amores:
saudosos de vós a toda hora
vossos filhos, senhor, soltam agora
com a vossa presença os vãos temores.

Beudicto o Ceo, bendicta a Providencia ¦

Que de novo vos trouxe á afflicta Egreja,
embora luz tivesse em vossa ausência.

E jâ que praz aDeus que em vós esteja
solicito Pastor, vossa existência
comnosco sempre gloriosa seja.

Porto Novo, Jruiotr© <• 18o*

Padre Antônio Francisco de Mello.

(O SONETO)

lamento
Senhor! Senhor! que um ai nunca me ouviste

Na minha dor!
Ai vida, vida minha, como és triste!...

Senhor ! Senhor !

Quando eu nasci o sol cobriu o rosto
Mal que eu o vi !

Tingiu-se océo de sangue, e era sol-posto,
Quando eu nasci!

Pela manhã a rosa era mais alva
Que a alva lã!

E o cravo desmaiou á estrella-d'alva,
Pela manhã !

Ao longe, o mar se ouviu, leão piedoso,
Ura ai soltar!

Pelas praias se ouviu gemer ancioso,
Ao longe, o mar l

Oh 1 rouxinol 1 a ti nasce-te o dia
Ao pôr dò sol!

Mostre-me a campa a luz que.te alumia,
Oh! rouxinol!

u

Com refereneia ao aereolito que detonou
em Madrid, do Jornaal do commercio de
4 do corrte escrevemos o seguinte.!

Como referimos em telegrumma.no dia
10 do mez findo produzio-sc em Madrid
um phenomeno celeste, cujos effeitos eau-
sárão profunda sensação"

Cerca das nove horas e meia da manhã,
cnccntrando-sc a atmosphera completa

, mente limpida, viose apparecer, napartemeu rosto ao entrar para ncui. se hm.ves- < m^idionaldohorisonte. um corpo estranho,
se ponderado os rr.oüvos d'c;'.R espécie de de iVrma respherica c luminosa, que

Echos da scieneia

Offerecerá esta secçãol aos:
leitores em cada numero].uma
boa parcella de cantigas p ppu-lares. I ...

A somma d'essas párc tellas
constituirá um livro que t alvez
nào muito tarde apparece rã no
publico a revelar o gen io da
poesia que caracterisa d<í-:mo-
do especial os habitante :s da
Ilha de S. Miguel.

N'esse livro ainda eni ela-
boraçào ou em centenare s de
números d'este jornal vt :fâ o
leitor curioso como < jntre
aquelle povo jorra de in telli-
gencias incultas a poesia com
a mesma pujança com que bro-
tam as boninas nos arre don-
dados outeiros em que as cre-
ancas brincam a . innocc (jiçia
com as brancas borbolet as.-

Baldado seria o trabalh o de
lhes procurar oauetor. C íuem
se entregasse a essa taret: t não

que investigando a genealogia
das lindíssimas mariposas que
volitam em nossas capoeiras.

O auetor d'estas cantigas
não tem nome, e se quereis
que o tenha chama-se povo.

N'este conjuneto de canti-
gas colhidas a esmo e coorde-
nadas segundo um plano fun-
damentado na immutavel na-
tureza humana, lê-se a nisto-
ria sempre antiga e sempre
contemporânea do amor da
mocidade, d'esse sentimento
mavioso que nasce quasi no
berço e,atravèzde luetas e con
quistas, de esperanças e de-
cepções, vai muitas vezes ge-
mer n'uma campa abraçado a
uma cruz.

Entrarmos no primeiro pe-
riodo em que elle, o amor, sem
o estimulo de uma esperança
sem o espinho de um desen-
cano, dorme tranquillo, como
üm menino innocente, no
coração da mocidade, abrindo
de vez em quando os olhos
meigos para as suas irmãs

João de Deus.

Mandei buscar a Lisboa
a linda flor do craveiro ;
bolliu o vento com ella.
toda a cidade tem cheiro.

Mandei seccar a ribeira

para cravos eu plantar;
choveu, encheu a ribeira,

foram-se os cravos ao mar '.

O cravo tem vinte folhas,
a rosa tem vinte e unia;

o cravo correu "demanda

por a rosa ter mais uma.

Rosa branca serenada,
dize quem te serenou?
Foi o ladrão do sereno

que no jardim me apanhou.

Desterrada das cidades,
dos jardins e dos salOes,
alegria das campinas,
Pobre flor das solidOes!..

C Continua)

Flores

chegaria a melhor resu

JL

ltado \

Uniu-se o cravo á rosa
no jardim das bellas flore» ;
juntaram-se as borboletas
para cantar seus amores.

Sc fores ao meu jardim
não me mechas na açucena;
eu sou ciosa das flores"
qualquer cousa me dá pena.

A giesta faz-se grave
por ter a flor amarella;
mais grave' se faz a rosa
quando o cravo toca n'ella.

Que lindo botão dc rosa
que aquella roseira tem 1
Quem o colher sem picar-se
é mais foliz que ninguém.

Pisei um dia uma flor
ao pé de uma campa calma,
e da flor saiu um ai
que echoou dentro em minh'alma-

Assucar em ponto de pas-
ta . . 5°ogr.

Amêndoa pisada . . oo gr.
Pão'secco  6o gr.
Gemmas de ovos . . ia gr.
Tunctando a amêndoa ao as-

sucar, deixa-se ferver um pou-
co e juneta-se-lhe o pão (que
deve ter estado de molho em
água), tendo-o espremido da
água. Depois de ferver ate ao
ponto de estrada, tira-se do fo-
go e junetam-se as gemmas,
que devem estar batidas, e ai-
gum pó de canella.

Mexendo sempre, volta ao
fogo a ferver até que os ovos
se cosam; tira-se e vasa-se
em pratos, e polvilha-se com
grangea.

N. E Dizem que e
comel-o que fazel-o.

melhor

-v
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Inventos • descoberta»
de mU inteteese par* *
clvttisação.

Em 481 puzeram-se pela pri'
meira vez em França fernutu
Ss nos cavallos. (Mào çn»
CÍPEm"555 

inventon-se o pri-l q T) HT). I
meiro moinho movido a água \ W IJ.U.J.

Em 600 começaram a usar-se | |J, 1 . U. *.*•

os sinos nas egrejas.
Em 664 inventou-se o crys

taf na Inglaterra.
Em 757 inventou-se o orgaq.
Em 760 usaram-se os P"" godcdado Particular de

meiros relógios de parede na 
gt^ Recreio da Juvcn-

Suissa e na França. ¦ tüdc0 ir_ ,~„a ir.v*ntn.ram-se as
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cionistas, dos (
blico cm geral
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F:KV.BKEIRO DE 1896 Sousa. - Prc^eP^SSnte da Asse*, respectl

üssa e na ri»»va-
Em 1028 inventaram-se as

notas de musica.
Em 1184 inventou-se a ra

beEmn8s 
uso-se |o empedra

cada^lS belgas a hulha em
carvão de pedra.

Não fiquemos aqui que e
uiuito escuro.

Em ia8o inventaram-se os
óculos

Agora vé-se melhor

Aos vinte c oito
e oitocentos no'
S . José d'Alei
da Companhia
ba ao meio dit

guintes accionis]
dre Taranto, Ai^
ranto, Francisco;
ranto, Nicoláú*
ranto cada un'

fcahybà, no ~^\^$*^f&* lambtcã1iano-^hoSFi«o
^ AS5Í5ÍS:ISS . IfoiHubmettido 

a votação, toda 
r.a p

respectivo l
lançamento

Convidam-se os sócios remidos
e contribuintes para uma rou-'I-»—;tas
nião nue terá lugar no salão ua ^^ sm pr,
sociedade no dia 15 de Março asl... Annihll, a«
7 horas da noite afim de tratar
de interesses da mesma socieda-
C °Còhvida-se 

por este meio » Di-
rectciria a comparecer a hora de-
signadá: Muitos Sopw».

Agora ve^c inv.»—

õãssa tempo
LOGOGRIPHO

_2

Eu chamo todos os dias

os lieis á oração, 1-4-5-9

c seus clamores piedosos ^ 
-

sempre cm mim acabarão. 6-d--o

Um povo inteiro me obdece 7-2-4

sem mim um verso não ha. 7-8-d-o

Quem quer ministros da Egreja

Aqui os encontrará.

CHARADAS
Aqui esta virtude di fortuna; M

Deita fóra ou afoga este viço. -

Virtude é uma flor bem opportuna.l-

çae que nOs defende enotaoprecip.c.o.-1

nual é o homem que nunca
ollb com bons olhos para sua
mulher por mais que a ame?

As respostas serão publica-
das no numero seguinte.

Testamento de nm poeta
Devo muito e nada tenho

Deixo o resto para o* pobres.

Podes-me emprestar ^atro 1*^

«stou hoje atrapalhado por dinheiro
^üio 

não poder serv 
£e, Jieu

go: não tenho aqui no bolso esse d

TO. '
— E em casa?
_ Ah! em casa vão todos de

muito obrigadol

Vos honrados Directo-
res da Companhia Leo-

poldina.
A felicidade da vida, as posições o faus

1 to e a g audeza colloc,m-nos quas, sempre

mmmmM
aue lhes é concedida, intangíveis, cam.

tío de abysmoemabysmoparao

da Cortante via-ferrea tem, como nos, ai

maSCemTá°commentarios exporemos o

^ elles podiam i^—rcio^

praroque precisavam para a sua

I^SumarasãopUusivelejusnnçavei;

ssár.s.íssr "=

co Annibal de
com cincoenta
com cincoenta
mes Fügueira o
do Tcpedino c
sentado por J<
Almeida Couto
sentado por se
Carvalho, JoS'
Cortes com se

por seu proci! 
José Tepeüino lum

jor Juvenal Ü|elho

ão d'es=as acçõc

;„„„„.„„. ;s. ':;l-;rS^'íSr-=" SS U çs*S.líw :tf
la dc NjcoUuJaranto nnft UUa ^ 
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SffSá? na Companhia actui

3(i ^r°líV oor ceno, mosrrando que a n 
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«g 
R,rnando Baeellar Fo,

recordo-conselho 
nscat 

^ ^^ rf
i"'» i apresentadas e qu aoreciação da ^
ies, Ma' \ Jipturação sujettava aj^ 

piulcstav:v
üe Oliveira-

¦om cincoenta acções, ao

,coènta acçOes, representa
.rador bastante Dr. Ameno
,rcu Antônio Damasccno
acções, Antônio Florenci |
j-çoes Capm!Cypnaho Go-
1 cincoenta acções, Geral-

cincoenta acções, repre-

B Tepodino Hereulano de |
im cincoenta acções repre-
1 
procurador João Soares
¦Ceiario de Figueiredo |
¦nta acçúes representad-

lador

Ferreira eom c ifcoenta uc^u^^- •• r-
oor seu procurLor Dr Fernando BaceUar

SKreprlntando^dosn^et^
tenta e quatro acCws ou mais de dous terços

SS&l socialpl,posto pelo aceton^a

NlColau Turãnul para ^^«^^
b16a geral dos Uionistas o L dadao U P

Scvedno Martml uamos epara betre""

eu A,uonio-DaLSccnoc 
'lhumaz NU M-n

:lbapUStaeal,mados,odopeosprcsii
ieS o 1'residentl oecupando a i^P^

cadeira e cÜnvifedd a tomar assenu, o.

S cretarios. decLvoU clue em vista díhaver

numero legal dfeiomstas ..cava^abcrU a

scSsfio da A=scVlblÒ\Ve'a 
uen Sba

ja Companhia íeiro Carnl Alem 1 arany

íonvocada pari esta data, achan^se^

sentes vinte e uni Séhliores accionutas, repr

fe ando noveci.tassetenta equa ro cyOc-

Vm seguida pedi0 a palavra o benhor W

£ Juvenal MoJ Oliveira Penna, D.-

^^T.Srai^comoquc
C1UC concordava nu.^a, lJedin ,
d,sseo Major Ju ena ? u ,,

õbtetidoa PaUlv'lU° „10strar que os Senho
Fontenelle P^W"^ dò publico so
res accionistas como pan r toaçaurpoderiã, «S^SSja' como muito
^a transação P''^nidttdes dc transi
maiores setiao as^çommo ^ d
to publico fornecida P^ do quc por
pondo de caP^al. sume' ftÇg0 por
uma Companhia cuja^ . sUpc.
mais esforços que ta^ nv£ 

^ a0 pcqueno
rar as dPçutóodo^fSistabeopoldo
capital, tmse^a» á0 em con
Bcllb 1'imentel Baroozlí inconveni
¦Sersções 

^» 
*t 

forma dá
encia da op« Stra a aceitação d ei-

rP^^r^e cSrario i venda a

mes dos Senhores Dr Américo n

Abreu1 Thomaz Maximiano. B

v- *., Taranto forão lamber

r&iáS 
aaxompareciment

de agiauv determina
nhores ace.o 

^;a ,)CUrasr-nssem arclii\ acias tw t

scn das e achadas contomese.

ícs integrantes da presente acta.

fo-odoè mais papeis a q.«=^"abalhos 
da presente^assuublea

nou qu0 eu ex ---» 
^

copia da P^^V Asse.
encerrou os trsDaln"=
Scte e meia horas da noite.

Epara constar lavreiia pre«
v 

vais assignada pej
^ ,o V«los aedonistas co
sidente e peios Assem

mbnte authorisados Pj*^ma

,. P P P de Francisco laianto.

tnnibM de Abreu. Adittaincnto e

bordem do Presidente na me,

supra c na presença detoj»

niáaa que ass.gnanu. a a .

S^^^mlOimpanhii,-rg^da-freiog^diar.—Rs

8aude, 1 M» ! «^to a multa, ^
'soes de serviço. impostas com nda é do theq

r*Sp!r^"- 
com,|^ntc,mais^

A um pequeno pastor perguntava cer-1 pa^ão a Q ig 5 „ que

¦^níuetl^ 
chamar-me a mim 

|gS 
ao q^e hcam redusidos os pobres

,Imo! Os^outros é que me ^^^^L^mos de expor verificamos de

visii

o que lauavn ^""- - ,

depediu-se do rapa* dizendo-lhe.
— Adeus, ülho do diabo!

-Adeus, meu pai

assignados, accionistas d. ^ .dea de
Bonds Além larahyb 

^acerta ^ pro
ser ella vendida entre-lo

posta apresentada Peto >*$ 
Mauricu) Uer

\'aranto, M.gue}J«^^ quanto, o

nardó Francisco de Sou/, amU)S

activo da Compa^monta cm v()cm.gual

dc rcis mais OU tnew* ? P 
^^ ou ser

quantia. (Acm 
d isso a 

ComPanh.a a
aceito o alvitre da^ena v(;nda

umsyndicato-U^^econcnrrcnt.,
deVe ser feita chamai mcn(),.

e isso marcando-seumpra iicmparahybft)
de sessenta dias. a>» oitocentos no
vinte oito de Feve e.ro dern ^^

venta e sei, ( ass.gnad^ Bdb

Cypriano Gomes Fdguera ^^ p(J
lamentei Barboza os ^ 

Df ^^
lo Presidente «^^do a palavra
do BaceUar ^ntene» ^^

d.sse aos Senhores açaoniww e

r^o^üs-mmoveise.^o 
da concurre^a mu» 

^'.- 
direitos e acções, todo eixigidapcla lei daM ^ quc

1 I! vista o inventario 3, 150 de 4 deNoNcmo desass0mbra
tCntuS 

b f pelo Preço o a' matéria e portanto podmo ^^ ^
.^.^Ssde reis Úeis damente votar P^°«^rmais pedindo a

transgredir alei. Mit VQl0S a dita
palavra o prcs.dente pc. tüdüS

rndicãçao, sendo cila 
^ ^ J^^

r0,se ella lida p„r sermaie.w «¦--r ,
e para ser,oportunamente snbmetüda a

deliberação df Assembléia, o 
^ fj^

oelo Secretario companheiro por ^elcr
Tação do mdente. E a proposU rüe

nd; é do theqr seguinte: 
^T-^J^i

dente e mais th -nos membros da Assem

üend dos acci «rtái da Companhm h«

r Carril Alen Parahyba. 0/ faixo, 
a

^nados, Gajitalistas resideito n esU

Jdadc, propõ m-se perante a d.g 
^

semblra Geral dos accionistas a 1M« R

quisiçtoda empreza Ferro Uml 
^;«g

Companhia ,c.,m todos bens que a.esta

pertence, movei 5, semoventes e immoM^
¦ „ „.' . ji..!»„« .. .iccõcs. todo

nem assim vai
activo em lim

^^^2T.XnS ffao«r-ldc todos „s ,eus oe„, ^- ..- •
o apontador nao tem yr geral ^ reis u^

Para r/r lS::£«r" S"1:;=A"^«
Os vossos —»"'»-«»s. h

direetores da ^..., 
-¦ n„bresa e ta o ultimo Dui»inço iceu-,- ¦- -¦--

ce-nos, não sabem o que J a ^^ da leoto
"fficuldadcs vive um cnt-i» ut , nècêA.nrias contas de primeiro ae ..._ ,i«,, « oiseu»-  . 1riac te"fc0^^tltóCTIldttU da realisa |.rcsidente encerrou a votaç5Lo

O cora^o mudaa face m^M^.J^JZ, ou -.«*? .5wp»p{^ --^'gfjKSS
homen,¦ imprime tfelle^m «. = 

* «jJpt„. „„, ... — . 
jjj-jjtjy 

. »"°»mon,g
^..^ .i^malinaímde bonaaae „ „n„E. . • .-o da tr ln da-empre:

TRliS POR DIA
Um bom coração é uma fon-im que

le deboas obras ; um cor,a^|^a.

trueto do suor 00 seu »» • .

homem ; impuiup u.^ --¦--- que n.esta praça valia ate então

racter de malícia ou de bondade. Iesma cousâ. porqnecer-

Felizes aquelles que t^J^J^^
rem Um COraÇáO puro porque1®SS recebidas . que o remédio
«AritniiDeUS. nío se fará esperado.

cal da Companhia O Capi«o

Martins Ramos rcp.^-n'"

bléageraldos,~ta. 
unf

^%,;::^—,
rde"— Por engano ter ,

1 numero pelo s
este segundo nupen. I

companheiro, o q*-; P1[ .^

totaldenovecentos 
e 
^ 

=.

esetbritac quatro dcerre-m f

pelos:accionistasP«SenUspo
seus procurado es, b^ v,

ql,e tendo o dito 1 
^^r,rid

dez votos por engano
iipenff 

^'dtó-secomo 
m

ccssidade de dcauaii
minou b dito Presidente d^apur

Cão da qual icmU. k
cujadiffercnCadapnmcuaaD
nãJo altera o resMlta -^

nem tão pouco a procia
•feita dos ditos direetores e 1
•icuj. u . f Presidente ^<M-
Conselho F cal. ms ito;

verino Martins «ami^

quarenta e um vo os Secre ar

^"SS^rBorenc
r« -.illiíi r isC

:0

C

¦'O'
•A

.1 .v.o ur .Mauiiv.'" ^
ano WXu» e Antônio D.
Francisco de Souza g

Si um com oitocentos

verão a Deus.

A rEDiDO

venda aos abi
da acção na pr
tos por mil dnz
o numero total

,,„,.,..,, e finalmente declaro qu.

1 -,' Cesarió de Fígueirei-
cionista Jo>e t ¦••-

D Fráiiciátíá de Andrade Du-
arte' e seus alhos, Antônio de
Paula Andrade e sua família,
¦_ Maria Carolina da Rocha,
ff?Hncisco José Gonçalves, Pri-
amo Sobral Pinto e sua família,
Luiz Gabriel da Silva e sua
Snra. convidam às pessoas de
sua amisade para assistirem a
niissadesétimo dia que mau-

dam celebrar no dia 1/5 !'"'J'-
mo, as 8 horas jl;i i»X^:
matriz du S. ' '•-•-> '- •• -J

\ 
d 
T tod.s as ac ,bes da , dos os accionistas presen^^ ^

"or 
es p oponentes di- nhores Major Juvena npa Fü

Sfé nt da empreza por dente que de conformidade^ ^^ ^ L com sessenta A

xíasSnados, sendo a ca ,n proceder-se 
a ele.ça^. .^^ com a le, con

nrc"^ d trinú eoito con nova Directoria e do cc * ^ rectihcacao to. m
>P( 

assenta e cinco que Cedendo-se a 
fff 

n'°"Lnte 
resultado,: |tos. 

A presidente antes
•ntos sessenta hm tou a eleição o seP»P 

fazer pelo senhor r

ma F, C. Mèm Paraftyba

^=^s^« y.jsi^n^sís: r lassas

¦a

;0

:i i

28 de pereiro oo co™—- .

resultou a determinação «Pressiva

Í^-2á?ÍS5S5i 
moveis, semo

prehendidas as «W^gg^gj encer-
ferceiros. tudo. corante do bgug.

rado em 81 de DfS 
c passivo d'eUa)

comprehende todo o acUvo »pas ger

r ^vinnv. a icnorancia.¦SSS!-°SSTC=J= —¦

so do clevadl critério que os caracteriza

e por isso dispinsão-se de demonstra do^

damente as iiLumeras vantagens de sua

Jroposta, quer loara os Senhores accionistas

Juerpara odejinvolvimenio da empreza e

principalmenteIpara commodidadc puhüca

Jor serem vantagens que resaitão aos olhos

Ité dos mais ilexperientes, tendo- e «g»

ta as mulüplas tfficuldades com que^
esta e todas aJ mais emprezas congêneres

de sociedades lanonymas nas w
*i mü**m^:'' \s

ta,DrMauncioB«nardor cada
za e Antônio Damasceno, 84b ^ 

jMm
um, tendo apparecdo n*e»Ç branc0_ >

brosdo conselho trej 
çejul ^ „.

A vista do que o 1 rts.deni ^^

rectores da Compa^. 
gj[o . Mar

Parahvba os Senhoresuap, Tep(jdinü. Se
Uns Ramos- 1 ves-^' Thesoureiro.

cretorio, e An^omo Floren^" os
e Membros * '* supra. Em
accionistas votados "a Méal dtTo.s
seguido ^eF,adSeaç5o 

de todos qsmem

Sevcrino
no secretario a escrevi.

VUaaim«w»lg- I Ramos, Juvenal Coelho de

Francisco de bou |
Américo Annibal de Abreu

Níaximiano Baptista. Nicolau 1

José Tepedino, Antônio Florencu

riano Martins, Antônio Damac

¦ •, RpmardO rranv.1->-«-
Maurício bernai

p P de Francisco raranw

Lide Abreu. Secretaria da Com

em 5 de Marco de 1896

O Director Secretano.-Jose tej

V8

no

L
U i

>: \

*& /

X



rmsm^am^^Ksm^^mei}f^y^i^t^^^»-^^>.f-^'*'

• SBBSS ' l"1' jJ
GAZE!

iM^);,-irtm**my-,*«^»«y>*>*w,*m

'A DE PORTO NOVO

u*«^ Jl... J

TIDA E ÜM DEVER
Que se impõe a todo o

sabia precaução para o
tuirain familia.

chefe de familia, e um^
os que ainda isãí* consti-

-^-jg*g*****i********'*g!j*j**gçgw**^^

fr^vy? • '''••¦ ^.víí'

Negociantes por atacado mm

^wA Educadoraw^~ ¦::
lompanhia lacional de Seguros-delida,

A que mais vantagens e garantias offerece, pela|modici-
dade de suas tabellas, rigoroso cumprimento dos seus Esta»
tu tos e por ter sua sede e foro na Capital dos Estados Uni-
dos do Brasil-

fl &£&&-•' «O u .f*.
tís\i t,UkU HH í-í -;>

*áC"*« 
w E ift A\T\

B jj JB M *.s IB, jjf

A EDUCADORA realisou em menos de
annos seguros na importância de mais de

quatro

4o,ooo:ooo%ooo
Pagou até hoje mais de quinhentos CONTOS DE REIS dc
•"inistros.

••**•-zÇT* jEh~-s>"

A EDUCADORA
Paga os seus seguros vinte quatro horas após a àpjcsènta

das prova s da morte. Os capitães d'esía companhia ft
cam no paiz, não emigrão como acontece com os de snas
congêneres estrangeiras.

Sitos apoíices são incontestáveis no üm de
três annos.

Iir ect orla
Director-prosidente, Dr. Valentia Màgilhlss.
Director vice-presidente e thasourèirq, Dr. E. Tisscrandnf.
Director gerente e secretario. E. Gambarro

SEDE SOCIAL

24, (Praça da (Rep ublica, 24.
cJiio de Ajaneizo

Prospectos tabellas e mais informações com o
J. Leite. p-.da Silva, Hotel Familiar, Porto Novo

agente

i£x , V\ i«3fa~ *X> \ ¦ í#?

li •¦ H

| ¥4 ffjfiMI | Hllll' S I*Sg M .. [ ,,-,<u K»fr
S3K . B&i
<|$| Este antigo c acreditado estabelecimento, dispondo' 5$5
|& de grande é variado sortimento de drogas, 'iprõdiicíòs ftl
ÍS$s cmraicos G pbarmacouticos, riacionàes o estrangeira^ W
Hg acl^a"se nas condições do bem servir aos seus numerosos £$$
og amigos e freguezès, naotendo ossous proprietariospou- $£,*&á Pa(*° osfcrços para conseguirem esse desideratum. único <%

m01° do C!5r"cs;!ondorcm a confiança com que téora sido S&5055 honrados. $*>

i>1$> medicamentos e na manipulação das prescripcPos.

bjo, honrados.
$M Desnecessário é garantirmos aquillo que sempre foi'ÁPt a nossa.divisa, que ó: o maior escrúpulo na escolha' dos

«

EJAN
Especialistas em cereaes e gêneros de estiva.

Era grossa corresponteia díracta com os marcados dO estado do Rio Grande do Siií; MontevítíGO e
1BXHSJXQ9 AYKS9

-Agentes depositários
\<i<>'.-'<a

po Ív<EciÍ3a.liò 3r,l-u.-cai3?.er!.«eÁ Sociedade aiicii37-3aaa c3.o"Rio cie Tancíi-

Pedro Fernandes Teixeira & Comp.* 1'orto Alegre—Banha Flum.l- |:^>j

Mü9

í DAS FIRMAS
nense, Fratelli Marcliesini-r-S. Paulo— GruiiiiQ chimico para a lavouni Guhba, Cai

denal & Comp." Buenos Ayrés—Formicida Brazileiro;

Mí^íOcos correntes ;.jt.--

ü
Feijão Porto Alegro superior—sacco 22$0001 Kerozene ciu.xa
Ai'i'oz «. í9|P;pÒ;lr;Fprmíci{j:i  «

fimmmi-•A

pàrne secca 'í." bõa . .'•¦ Kilo $('S0
Farinha fina especial Sacco 17$0()0

grossa  « 9$000
BANHA FLUMINENSE caixa .. . 7Õ$00í)
-Milho superior ...... Sacco 9$o00

Farinha de trigo .
S. Leopol.lo Barrica

-00—

Americana . . . .
fí^i 

'[Toucinho americano em Barris Kilo 1 $450 j.FarelhodoMoinholaglèzsc*. grande 0$500
mm, -< «' «1/2 .«¦ ¦« 1^490. Cetolas cem •...;'. 3$50Ò

13$-j00
•1 Í'$5Ó0

33$6D0 ^jhô.^oov mm
•v-X

1 $550 Alhos cemy§||f'(/' 1 $550: Alhos cem -JSmi.)

?3Iva"5i l Pédi'mó3 aos tiÓRSQS;,nmici>SKJ.fi'Ò2ür/.(í5'oesí)é'.;!'iHl favor ipi • rlijvüjVihi fns-T cmipros, so.iiiíríiüin

fç^SÇí Ipassur por r/òsso estabelocimotito c lòir o h iKiliin dos nossos proròs «íjtavuil.osf|úo.:.affi.tiiinót> cti!.i iii

íRK^S lua iioriíi dfti.riossa cosa Gaioiilaurtúos inosrnosflcapiiQ pcrstindiilos uuu tú hóssiscòtftVOos^sfiõ da HÍaL
';-.-•.'','"^ 

jfihHolutacònveiiioiicia, i>ois cointirnndo cm brandos lotos e nos ucutr s nroducforra pocloúios òfifí/rc.W^xZ',.*} -:.,; ..• 'L.. .
««fe*í<M íceràòs tiossos favorf®tól.oi%3*"nroiios mais Im ral os nitida dòs'(tò inòfòiúlo do Kio d'fi Jaiíóiíd

§0
mâ

Í!3:AJ>

¦ érta .¦¦•.>

'^te.. -»f- -«»-

Tonuiinos' ti üln.'1-diirjíi dí' rccoàiin/üidnr aos siirs.1 Fazendeirosp affifjiado

\ A','\& Z

. lUHnii-iaiiinif.o l
^'t--^'"t

chesini i!a firinn Fi-;Uo.ílj,'Mari;liòsiir do S. Paulo.—.\s di.iü?ns0p.i cí/jlloákáiji ''ijalii i?-,i!u>ica 'it^uío

énòiaiic pri)duci;i5o din.i-i-a síio'as nióllioVòs frai-unlias qupo Guauo-chiinico Man.-her.iiii jiro-;is.:< i.iv.-ni-
ra iinporl.ünl,cs servido, Õ nosso ijuano servo para dar novo vigoras tt+f.iscansadas, c foi i>iii| iv;.;i-
do cem brilhanto oxitó no cultivo do enfi, u canoa. Tendo osl.id i ••sírõi.ndh a priihòiiai i^rlici;,! dn
sen.relatório, usperanííis r.ecoljer a SHgüuda para podol-a roínetbjr fjralis nos anrs. K.is.;;nl>:iros i;'ti:
nos iaíifiQ n lioni-.a,íle nos pediI-a. . •

(AÓAamlntjao Ss (Aomfpa% n.lii.ao
%mw

Tond
Volta C
do Kev
liíiò, rét
brnçço
lia pá
chadr»
hcm'f»i
muit
confiam

vailo roubado I pa.» :\ colonos com 60 calléoa.s d-r^.

mm

T&

AS

Aviam <e receitas a qoâlquêr hora do dia oo da.Éte

Rua Dr. Mondes
pobtg fiove oo tmmt

«553

i
seguido
margea
tia de ¦
ticias e:

&k vjbit

|:m'" ?^im

% *a'iiiíl
:.||.:|r^d|i

gado vaccuin, boa aguada o tudo
por 80:0Ó0$Ò00: ,.,"'

2 Nesta Redâcçàpi dar.-se-hao aos
pretendentes todas as informações
precisas o oxijidas.

OFFICINA DE"S£1LEERS
i,

dflsaJ3p'arècido d,-i Estaçiló cie
Iraridò na noiUv". dc 22 para 23
3rciro um càvatlo castanho, gordo,
acol estreita na testa,, calçado .!e
n'nm pé, tenda um .sigíial a fog')
in mio esquerda, andadore mar
de braçaria. estampa bonita'anca
ti| altura - menos qüe regular» e
nçambftadõr '«[liando anda, des

o o abiuso assigáado ter sido
esse aii|imal rcúbado e constando ter elle

para os lados de Porto Novo;
ido o Parahyba, otícrecc a quan

iSOOO rs.' a quem d'elle der no
actas ou lh'6 trouxer,

José Culixto de Figueiredo,
Gr.ir.de 29 de Fevereiro de. 189p ¦ .. fftl

participa a seus numerosos
¦ .-,. *.'..,; :/;„.•,.-. freguezès e amigos que con

tinua a fabricar Sellins, Sellas
e arreios de todos-os syste-

... .tia "ias, empregando em 
"suas

obras cabedaes de primeira
ide-se uma 'faseuda. meia | qualidade, com esmerado ca-

'2 ' 'i,i'£Víd''i:v'-í '¦¦•'•' ¦¦>'- ;*•'?

OS ^..-.'D"\''"0'."7.--í.

(/¦/¦'»; ^yí
/{liifrí.,*- -í»í
{^AfjiAàSÊri

Jaip if.rü'r)ha
i: ¦ • '

-*-~<—

B.:tcar^i;aití-ii ilç. íotiós os ne:','j
cios relativos ti •sita projíüfGó';

fíVs/o c wtf$ càmarccis •úí-síííííüx

tl-S^JOSÈ' Èí; AllÉVi''PARAHYBA

|g í^Kp ^^jí^^;.;^:i;.,..v/.^y^.vf^.-^Vv^'-â

¦ v

,'-?l

Ülli

^p^s^i^i^^^^i ?m\z
distante flbtima-estacião do * r,:- ,-••- ¦' ^Ar Preços os mais rasoaveis
do Pirapetinga, E. F. Leo-

a, com 100alqueires de ter-
icelíentcs para café, com bóá
le «ii • isinhas diversas

possíveis.' Porto Novo

Raul .Çunba.. cirurgião thm-
tista formado pela. Faculdade
de Medicna do. Rio de Janeiro
montou o seu. ga.nínet.e eirur-
gico dentário 

'onVS. 
José, on-

de os seus,amjg'>s,e ciicaites o
encontrarão para os mistpre?
de sua profissão -


