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CORREIO 1)0 NORTE' 

12 de ,SctrnbrO 

Os fructos Gorrosi-vos que más se-
mentos teem produzido ostontão-se 
por toda parte com arrojo e profu-
ftn. 

Não faltão desastrados cultores 

a proporcionar-lhes cond iço. de 
vida, ecom o exemplo de tanta de-
1icação a unia propaganda revol-
tosa e de descalabro social, tambeni 
o ambiente moral se vai amoldan-
do às suas nefastas consequencias, 
e por fim, os costumes que fazem 
leis, confundirão certamente a ver•-
iladecozu o erro, .o vicio com a vir-
i lide.  e a honra com a deshonra. 

E' preciso, urna vez que as se-
mentes uteis e bemfazojas não pro-
duzem esponlaneameute, lançar 
mão da acção e apropriar-lhes a 
natureza do terreno. E' preciso 

,destruir o que lia de. mau e nocivo, 
para que o bom e util prospere e 
e fortaleça. 

E' admiravel a tendencia sem-
pre disposta para o mal. e a indif-
ferenç'a crescente para o bem 

A palavra, a persuasão tem sido 
jnutil até hoje, até naqaiUo que é 
de simples intuição, até naquilio 
que o direito natural consigna do 
modo razoavel,e sobretudo naquilie 
que te tempos immnemoriaesse vem 
transmittindo de paes a filhos e 
suceessiva.mente: direito de pro-
priedade. 

independente da acção, dalucta, 
o respeito pelos benS adqilridO5 
legalmente tem sidu uma mentira 
atroz que se pa tenteia diariamente 
e vai assumindo proporções assus-
tadoras. 

A lucta que é uma con(lieção de 
vida, no presento seculo só devia 
ter lugar na cnqu1sa de novas 
idéas., novos rnolhoraiuen tos e pros-
peridades. Entretanto, desgraça-
damente, será forçoso desnortear a 
activ idade li u mana pari retroceder 
seis ou oito mil aunos, a fim de re-
conquistar oque estava ganho e que 
tão caro custou. 

Pois bem, se é preciso dar este 
tristissiuo OspcLiaulo, acrnselha 
nios, nós homens do trabalho util, 
a lueta contra OS OciO.o5, contra 
mnuovadores (lo crimes—os parasi-
tas. 

Aconselhamos uma beta tenaz e 
bem combinada de modo a garan-
tir-nos (teste cancro cocial que só 
dissipa e aniquilia. 

Não ha tempo a perder. 
& propria nação nos dà o exem-

plo pela peNiguição dos mnoeileiros 
falsos, é preciso que a iniciativa 

particular se apresente em campo 
de acção. 

A nação tem sido victima, de 
longa d;ie ta. desses uzu rjmadores .1') 
alheie, que por urna viciada educa-

ção aborrecem o condemnão o tra-
balho. 

Os lavradores, homens uteis o 
cheios de saurificios. já começão a 
ser expoliados de outro modo, sob 
pretexto de idéas philantropicas—
idéas cuja negação meside na pro-
pria lei, na consciencia dos philan-
tropos e na moral. 

Ocommercio. que definha porque 
a lavoura decabe por ata d.e bra  

ços e outros incidentes.começata!L-
bem a ser victirna da mesma 
de liberdade. O devedor que se 
acha em dicmIdades de pagamn-
tos, se tem escravos e pôde ficar 
sem nada, acen.selha-se-lhe a liber-
dade, e o credor fica em apuros: 
o proprio devedor com tal procedi-
mento fica desacreditado e não se 
restabelece mais, e o escravo que é 

um homem bruto, que não pensa, 
qui não conhece os deveres d.e ci-
dadão. porque sempre viveu fõra 
dasneiedae, não tendo creado ne-
cessidades, entrega-se á malandris-
se e se em seguida não ao furto, 
morre de miseria, coberto de im-
rn o ndzcias. 

Aqui temos asconsequeneias ou 
para melhor d izer os fructos cor-
rosivos que más semente toem pro-
duzido. 

--A onde o fim humanitario? 
—A onde o fim moral? 

Ni nguem cathegoricamnente nos 
poderá contestar, e o homem de 
bom eriterio e honesto, só poderá 
responder: 

O fito humanitario e moral exis-
te na itieta tenaz e bem combinada 
contra os philantropos, dezastra-
dos 'ultores de idéas nocivas, con-
tra os p trasitas, 

Porem o numero dos que penãn 
deste modo não é tamanho que pos-
sa preponderar do prornpto na so-
ciedade, e assim torna-se urgente e 
necessaria a prevenção dos amigos 
do trabalho, até que melhores dias 
nos regenerem. 

Cumpre entretanto ter bem pre-
sente que o i'.rbo não actua noani- 

() como a acção: para educar no 
amor do trabalho não basta aconse-
lhar que se trabalhe é preciso fazer 
trabalhar. 

- o 



Os imnerios se abatem, as nado-
nalidades soterro se feridas pela 
ia' o poderosa do tempo) mas a pa-
1 av cii do literato atravessa todas 
essas poripecmas, é repetida por te-
Los as gerações, e. corno um sulco 

itt IrI 11050 guia a li umnan idade atra-
Vás dos seduhtls 

As idèas governão o mundo. A 
inteiligencia tem em suas mios o 
500lptCol da realeza. No meio de 
suas v ic tot'ias Napoleão tinha urna 
palavra de iespeito para o sabio; e 
!,Iexandre, assignal'ondo seus pas-
sos com a destruição, arrasa uma 
Cilh11(1O inteira, e deixa intacta i 
casa do Pindaro. E' o nobre espec-
tact10 da inteiligencia, que se maa-
térii ind p:mssivel no) meio das ru mas, 
que desabão! 

Si fractus illabaiur orlis0  
!mpavidai'n fcricnt ruino'! (1) 
Conhecer essas grandes leis, que 

regelrl o inundo moral, encarnal-as 
nas institu1çõ138, nos costumes dos 
povos, tiaduzil-as em realidades 
practicas, allumiar a terra com o 
cnn) da verdade, eis a missão do ph,i'-
losoplio, do literato. 

Não será aqui debaixo do 861 dos 
trupicos, que virá desmaiar essa luz 
radiosa, que iliurnina, os povos cul-
tos. 

Creando este majestosG theatrc 
para nossos feitos, a Providencia 
nos apontou uma missão grandio-
sa(2). 

(1) - 
,Horaclo, ode. 

- (2) Vej. Confn, Papei da Gcor- 
phi a na Eistoria. 
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- A sckenciaéGallileo nas t4rturas 
dáinquisiçào; é Oames rnotrenrr 
em um hospital , é Tasso com o co-
rebro ossificado em uma  prisão ! 

Eni'etanto o litiorato *, o rei do 
uLuro. ' Efle distribuo coMas e 

quàbra os soepteos. O manto a1 
baixou ao tumulb, envolvendo (Liii 
badiier frio, pasto d vermos. O 
lmtterato fala o-futnro pela VOZ da 
verdade, quebra as leis (1<)  tempo,  e 
proclama seus oraculos até á mais 
remota  posteridade.  

O homem fl') é um ente isolada. 
110) vasto) theatrDda natureza. E 
i.iin elo importante da grande cade-
l a  da reação. Sua existencia não 

a luz  passageira de um dia, que 
Sil' 50(1 iO:Lii:.. .., brilha-hoje, para amanhã sepultar- 

P
, 
p'rojim deI- se floLS trevas. Sua misso abran- 

ge horizontes mais vastos. Pelo 
poder da inteiligencia elie tri-umu - 
1)1100. da lei do tempo, e suas ideias 
•1lcat) ço OS soculos mais remotos. 

Do trabalho, que ? a verdadeira Seus olhos, desviados da região se-
meta, nascem os fructos do bem e rena do peÉamenLo, conemplao 

o bom-estar, a garantia social.
fascinados p4,.esnbates ternpestuo- 
505 da vida phblioa ; e o litterato 
troca as fecundas looubraçôes da 

As letras no Brazil
iflteLligCnia, pelas metas agitadas 
O não poucas, VezPs esto3rcls da po- 

As letras no Brazil ainda no vi- 
rao o dia da redempçto. '11 visto a debil fim', 

Paiz novo, absorvido na preocu - 11I1a peio lua n1I imenoler 0(11 iii ii r - 

paço de mil noessidados, 1 checer polo ven to trio da tarde? 

gem numa sociedade nascente, não Assou .as v.. içeos nasceu Les mio 

lhe chegou ainda o tempo de entre- L)...'o,hau IlOjO 100 1010-. 

gar-se ás severas indagações do da ci0rs34 o do entlmusiasmilo, 

pensamento. paranmoo-.se aooiouhà nus  

As letrasletras florescem no seio da paz VOL doeti;ariO. da vida [;rLG1I.a. 

e do repouso. No meio das exigen- lia alio o.ouito talento' viguroIo, 

cias da vida practica, no tuumultu- 

 
multa a 'io fetiiiida, que su- 

ar incenssan te das paixes politi- ,uou be tia afl te do prado- 

cas, o pensaineno flio pôde i3xpL1-
dir-se, a litteratura vive atroplima- 
da. XOU &U2 . 'til ,Li. S(lt)110i10 Ia seu 

Nossa sociedade  não es-ta  ainda
LO . o' o I;LO) P'1'"' abiu- 

preparada, para promover desas- 
1tono;u a 1)u e esqueceu t5 

som brafla o  movimento 1iLtti'ioi. encan La 
a o pensamnun Lo; e tal-

A litterat.ura Ó a expressão ulti- 
VOZ Oito gio Lo do olor, uíia palavra 

ma  do progresso social, a decoração 
 otub01gt  seja t(-1 ,t(3  i'0spo4a, que 

(la ed judo, o reflexo rospiendeu
a OU 

da civilização. Como pois poderá
> i.LZ: 1 .t vo)açoes nascontos 

dia a mrecet- numa sociedade 
110- oejnlia t,istenoeute por faltado 

va, (1UO  inicia  vacilian te (;5
i 

- 

otii1100.LÇüii. i'ri aloiro ijilo uma lii- 

meiros passos da existeneia ? U)i,to) tiILO
b&ih.11 tenra• as OSPOS - 

poderão as sciecias revolar entre 
S.ts camimadas Ou) 1 nilitiOten 1 1511)0), o 

.. 
 brilho, 

 .. ........ - 
torne SLI.OS pt'cJiicoes CloLlhOO1Ia5, 
tem de venceu' dit[iculd;Loles terei- 
vms, PitivençiiS desfavn coo voiz. 
'oOU 5  primeiros     esforços, freo.s e 

inipotentes, l)t55 olosapercobilos, 
qtoando Dão OS acolhe a iria vomita-
do de criticos 1I0ipOt)Vi5iLdUS (bOi O 
despeito  (la mcd jocriolade, 1-Ia em 
nosso) paiz esse mau de tudo depre-
ciar, de enehorgar defei m cio tudo. 

Ao lado 'desses obs tadu 1u, que 
OSTD o receou as  vocações nascente-
outro 

  
apparece flàc) monos fatal ,  

que entorpece eoi,stileravelmente 0) 

tolo) VI monto das letras. Buseainos 
a seiencui apenas como meia, 00100) 
uln instrumento para con1uiStar 
uma posiçio. N 1 ngoiemn a  procura  
pela r011g1ã0 tio dever. So uit 
gloria  ruidosa,  comi)  o echo ti a vai-

dade humana,  não  VOfli respnn(ler '. 
nossa  primeira,  pl'øducçO.<a, li dei-
xainos esquecidos  nossos  pri oneir,,. 
ensaios,  Ia deixamos  morrer nossa 
vocação. 

Qu ei) cern os ossO habito do passado; 
busquemos  o saber pelo sabar, a 
sciencia 001fl() fiou... TI'abtlhCduo.S 
com  fe no fu/uro, nunca com mira. 
nas ovações <Ia toitit. ise dia:. 

arcara o renas'cim mi t das letras 
entro nós. - 

Sco.n telha emanada de Dons, a in-
teiligencia deriva sua. força  de  SOU 
proprio seio>, e -a missão das grandes 
vocações encerra em si mesma o se 
gredei de sua omnipotencia. 

!105 ((JUO Ç) LJII.j1,1', $i • .( LI (L I' 

80 ae1iu> to(IOS preocou pados com 
as graves questões, que se cleb'aeiu 
em nossa patria, sobre sua organi-
zação poli tica? 

Os primeiros periocbs da Vi(la. dos 
povos S() sempre assim : primeiro 
a acção, depois a reflexão. E' uni 
tributo forçado 

Satisfeitas as primeiras necessi-
dados; a inteiligencia ergue-se de-
sassombrada, o antolha flOVOS e ina-
is rasgados horisontes. Chega cii-
tO O periodo (1(1 pensamento, C as 
l etras apparecom com sua revela-
çao mais brilhante. 

Agora começa a manifestar-se 
mal ditinc°a ainda a tendencia 
litteraria, o movimento ias idéas. 
Não nos falt.o talentos e vocações 
poderosas. Mas o periodo da.vi-
talidade 1tteraria ainda não che-
gou. 

1-Ia uma epocha na vida, cheia 
de fé, rica de esperança, em que a 
mocidade, virgem (10 COfl taot. do 
inundo, crêno futuro) das letras, 
porque tem no seu pOito) Ii Iii CU 1 LO, 
erigido à virtude, Mais tarde pa-
rem, Ia voem as pre.oupaçÕ.s do 
presente, as exigências tia vida 
practica; C O jovem, que antevii. 
uma perspectiva brilhante na car 
reira das letras, esquece o culto da 
verdade, o saceriocio da inteiligen-
cia pelas aspirações da ambição. 

1.  todo 



Outro. - Soubemos ter sido 
atí rodo, por um escravo que se a-
chave. fugido, José Luiz de Moraes 
i\-Iol1o, ad min istrador de uma dmts 
fazendas de 'João da Costa Gomos 
LcmU4iml. 

Dizem que os ferimemtos fôro 
leves e em lugar no de grande 
perigo. 

—4:»— 

Sabem teu nomas espheras 
Que nos espaços gravito 
Teu nôme dizem os ventos 
Quando nos ares se agito. 

E' teu nome a nota extrema 
Do uma èpopéa divina 
Teu neti e é mais que no p:ena, 
rIlCU lindo nomo,—tjlau(litlL 

CORRIO DO NORTE 3 E  

• Temos tanta f'iu fit uro da nos-
liLratúra, como na lei do pro-

gresso, que rege o espirito humano. 

A terra, que deu ao iundoBa-
siho da Gama. Durão, Claudio, Cal~ 

. das, e S. Carlos, pôde alímentar em 
SOU seio a grandeza dos desUaos de 
imperio de Saneta Crus 

Cumpre que trahalhotno npre-
sente, que leguemos ao futuro, o 
frticto de nossas locubraçes. Va-
mos todos, dominados do um ao 
pensamento, tomar parte no gene-
rosos esforços d'essa grande gera-
ção de pensadores. que fazem a 
adimiraço dosecu1os. E' d'esses 
trabalhos aecuniulados de edada em 
edade, qué se forma a literatura. 

As velhas ideias agonizo. Nós, 
a mocidade, filhos de outra era, ta-
lhemos o futuro ao moldo das novas 
ideias. 

Trabalhemos com fe nc porvir da 
nossa patria ; e sobre os restos do 
passado erguer-se-à majestoso o e-
dificio da literatura brasileira. 

HOMEM Da MELLO. 

JIT'FER\T URA 

Teu nome 

Claudina, (lOO teu nome 
Como da brisa um respiro, 
Gomo ncn ihren') de saudade, 
Como da lymphi, um suspiro. 

,,Gentil beija-flor que adeja 
Beijando rosea bonina 
1' teu nome que murmura, 
Teu indo nome, Olaudina! 

,. flor que o vento desprende 
Dos ramos do reseclá 
Nos ares teu lindo nome 
Vai repítindo, Sinhá. 

  

Se ás vezes vagueio incerto 
Na montanha ou na campina, 
Ouço a aragem que perpassa 

• Dizer man0h3h0 :—.Olaudina. 

 

  

Se nas horas do al posto 
Branca ondinha beija a praia, 
Repete teu lindo nome, 
Repete.até que desmaia.. 

Se a face do argenteo lago 
Vem beijar odora brisa, 
No enlevo do beijo amante 
Efle teu nome improxisa. 

sj1 \ r LI\rRT 

s. osè 

!ll'°° Sr. R'dat r do Cor~,ào do 
Norte. 

Peço-lhe a bondade cia p'.... 
tit'-wc um lugar nu sou jIX. leu Lo 
Jornal, ConSenti titio- o -1' L tU 

por 0111 escriptu ra pu ) •t ni 1 

factos pub1kmH, que nL o la 
grande m are,.aii 011W. P '' 
qul n'usta bOa' tiii'r l 59) li..i.ai (i);lI 
bastante nijiil m. lo, 

Isto é o q uar Ltd gmnc3r,Ll mios ospi-
calas, e do tit iu LI se jutiia es-
ta sentença que (L'olll Lt1CSlfl) ten 
vindo muitos, O do, alto cuthurfl1 
Pesquizar de certaS cousa', coa ;as 
que... ora diga-se a verdade, que 
.so de [Olt.O proveito pecuniorio e 
de icn manso. 1eiunhcante resulta- 
do 1)l1ittCO. I\(> tiim3iIOS, na) 1) dos-
cmi Liecemos, ha de haver inev i meu-
to e actividade estímulos e 
pções, gostos e ileigostos. etc. e 
muitas cousmhas de fazer rir e ca-

vaquear ás devi'as. 

Será bom entretanto que alguem 
mais tarde no tenha de allegar 
faltas d Ci/éR, (IS alas O  

estrr)piços da natureza quando alias 
é certo que a verdadeira causa é 
mui diversa: Ni,s cá do flOSS() can-
tjnho, com a exce,llente expe.riencia 
de una sessenta e tantos, observa-
mos os maganões, embocetainos os 
episodios para no tini e contas re-
ppetirinoS o rifão 

Qnem te manda a ti çapateir, 
tocar violão.» 

«Quem te manda 
em.,. de gente.» 

Emnfim, são cachaças ; sem phos-
phoros mal iria Vgente dIioje pia 
ja nasceu com a mão na massa. Es-
tuflOS n'um livre pais Onde tudoé 
permnitticlo, e que ainda assim se 
e.cha muito abaixo clospaizes livres. 
Eu no sei destas causas, tuas te-
nho ouvido dizei-o o c!iqiinhe que 
é moço de muito eriterio. lê todos 
-os jornaes do estrangeiro, sabe po- 

mnetter naris 

•litioa corno qualquer que bem sa-
be, e •.. no sei d'isso, ile ô uma 
das boas cabeças que temos, e a 
respeito de rC3SpCCtiV') vai lá au-
(1,ndo sempre de cada vez a melhor. 
Beai hajas tu meu economista,olha 
que com assopros urto se enchem. 
bdas,o$OIfl..,. não se comre.o me-
Õ es. 

Ha muita gente (iu se acha dis-
p)stt a seguli' O íxoinplo do oracu-
1'', mis por Lipr)raé já um tanto 
i,iid. Eu todo caso, mais vale 
c,trib que nun..a. 

O i só cura cio futuro' 
dLz u' uïï ó liuoemn desta seculo- 
está  L • .Já se foi o tempo 
d e.' • -c-J,s enfiados 

.o pon t ;i d t iz como adorno do 
ilá'' mlofesi.mtil. l:mI todo caso, ma- 
valo t.u.l te nunca, meu bona 

citán ; a ju ~ tict teum boccle sapo, 
e os voti o t; boca de tubarão. 

Palo . s.? la, bqaira, 
jau id'/ eLO, e tal.  
,,ti ) h'j.i .aci- ; pm)des ir com 
i)eus p.iri a • tua nova patria e sê 
feliz se poderes. 

O pi' mg.resso a vipôr da rua d'A-
t'icanmiuva veio descendo pouco e 
im teo até chagar ao largo da ina-
ttiZ, (Ie1)()i, em linhtt recta parti-
à rumo mii Santa Cruz e voltan-
II) sobre os q'matro pés ha de fir-
mar a nossa independoncia. 

Nada mais conto por ora nem 
espero. 

S. José, 6 de Setembro de 1876 

«Tonico. » 

NOTICIAS LO1.IAES 

uccidente. — Por occasiáo 
J desmanchar-se a ponte sobre o 
Pmriyba para - a coilo •açe.o da ar- 

do ferro, que está prestes a 
a chegar, presidindo pouco cuidado 
e practica na orm1m cio serviço. ca-
hiu mimo mios trabalhadores sobre as 
irmiiitas pedras (UC farino a base 
dos pillare..f racturando um braço 
e rnitratando bastante o outro. 
Pelo que nos consta ainda houve 
mm; 1es5es, porem o doente parece 
restabelecer-se, felizmente, 



tORREjO til) NORTE 

7DeMoidem.—Nestes ultimos 
/ dias dois individuos morad"res da 

rua Direita propuzerao.su um du- 
1 eo de morte, porem não tendo 
hein estabelecido as condições do 
conbate. havendo desigualdade nas 
armas, pois que um se apresentou 
de estoque e o outro de calcuia, es-
pecie de espada mourisca, depoia de 
cençuras reciprocas, que pelil a pe-
lit os io esporeando, aqiielle que se 
achava menos ferrado, queremodi-
zer, Cujo ferro éra em menor quan-
tidade, tomou, por cauteila, a de-
cisão de unia retirada ho,'.sti, e 
deste modo fickrao convencidos am-
bos de que o bom exito (le um ilu-
elio depende da desigualdade Ias 
armas. 

Portanto, felizmente, a desor-
dem não passou de palavras e idea 
em desordem. 

Dr. 11. Marques de C.—
Soubemos que segue por estes dias, 
de mudança para o sul da prov iii-
cia este uoso amigo e antigo colhi. 
borador do Correio do Norte. 

Tendo-lhe esc:iceado os interes-
ses, por aqui, a cnde tudo vai es-
caceando. crnos ser um pssso 
acert:tdo que (lá em procurar luga-
res de mais animação. Desejamos-
lhe muita felicidade. 

spi ri to-ant.—Oomn eç.ou 
no Domingo o setenario. pl'oarn bu lo 
da festa,que segundo se diz já reune 
outras eindiç.s part tornarso bôa. 

O dr. J»sé 1-1. 1e Ouvira Ramos 
não vinha de Barra-Mansa expres-
sarnento fazer cantar uma missa e 
nada mais- 
:Precisamos de rumores rara de-

cipa r a monotonia de que se acha 
possuido este povo, a qual, sorti du-
vida, é que teia deliherad a mu-
(lança do muita gente. 

—a»— 
iniprensa nthistrinL-

Recebemos o l o2-'. numero (lOLe 
jornal bi-mensal que se dedica a 
Utteratura, sciencias, artes e iii-
1 ustria. 
Agradecemos a nffem'ta, que re-

tribuiremos com o nosso po.iodicn. 

ETR &flFOS 

Do Brazil e Fartuga 
niniereio de cnrnt 

T; na.-1Jm viajante coloin- 
e percorre as Guina rcis ha- 

bita-las pelas tribus selvagens, des- 
creve assim uni facto barbaro; 

» Entrd,as numerosas tribus que 
habitam, os, t;ios Napó, Potumayo e 
Caquitá, alguns commerciantes b&'a-
zileiros e porup 4  e, por desgraça,  

m outro colombiano, hão semeado 
discordia e a gerra. êxcitnando a 
ue ataquem as tribus mais clebois, 
cacem creanças e mulheres que 

e les compram por algumas Contas 
ii vidro. Homens cern coração de 
li ona negociam cm o sangue des-
s infelizes, especulam com sua i-
94oraneia e simplicidade, como se 
fõfa o com mercio mais licito e hon- 

.oubam muitas mulheres e ore-
aias, sem considerar que esses se-
re temo mãe, mulher ; filhos, urna 
f4nilia, era fim, á qual amam COIO 
4ectue pela qual são tanibemn a- 

rdos.  

Estes fact.os,que são uma mnacha 
o nome americano, passão-se no 
ert'i tora> peruano, no terri torio 
'omiom biano e no territorio b razi-
leiro. Desde a conquista succede o 
imiesmimo que hoje, e continuará su-
ecedendu até que os governos des-
sos pais saião d ça culpavel mdi-
florença com que tratão Os selva-
gen de seus respectivos territuri.s, 
liii até que estes, victimas ilas atro-
cidades 'le seus verdugos, deQappa-
reçam de todo, que é o mais Pro. 
vavel. 

—5»— 

Do Cruzeiro do Sul: 

Reinedio contra o bi 
riber&.—b.z o Paris do Mara-
11hao; 

1t(-cebmnos a seguinte COutmflu-
nicação. 

«O sr. Robin companheiro d° 
sr. Wallece, e que está hiispedad' 
no hotel da Boa-Vista o sguint° 
reniedio 04 in É ra o b 'ri heri - reir.e.l 1'' 
qie já experimentou em si com fe 
liseissimo resultado. 

eE esee o remedio e o Lodo de 
fazei-o 

Rala-se a batata purgativa até a 
Massa espieaiiil:i dar tr.z quartos 
(Ia cii ia.a de liquido. Deixa-se 
seu tu-o pó que esta em sspenão, 
e (le4i escorre-se a agua, fluindo. 
apenas a tapioca. Essa agua, faz-se 
iS:L1' ti'na noite ao sereno, e nu 
dia seguinte junta-se a tapioca que 
eoiii chia estava misto rada. 

«Feito isto; ad.lieionaso-lhe uma 
Colher do as;uear, e depos do bem 
mnechido toma-se domanhã cedo. 
Deixando de cada vez um dia de, 

íntet'vallo,ropote-se a (lôse trez vo-
zes. 

«No caso de apparecer vornitos, 
appica-so ao doente um dlistor de 
pimentas. 

« Se aliparecereni inflam aç(e s nas 
pernas deve, o uoente sangrar-se, e 
raper as,dóses.acima referidas. 

( uvocçio de cre- 
dores 

De ordem do Iliustrissinio Se-
nhorjuiz, de Om'phãus supplente 
em exercicio, convoco aos credores 
do finado Francisco Leite de Olivei-
ra, cujo arrolamento pende neste 
Juizo, a belitaremn se neste mesmo 
Juizo dentro do praso de trinta di-
as a untar do hoje. Santa Isabel, 
29 (lu Agosto de 1876. O Estrivã, 
ílo Oi'phiãos Antcnio Pinto de Assis 

ANNUNCIOS 

A'FFENÇÃO 

Nesta Typographia se dirá queni 
tem u a casa para alugar por pre 
ço rasoavel 

Vendo-se a casa sita á rua di-
reita esquina do beco do inferno 
quein des'jar comprar dirija-se a 
timearna para tratar. 

Escravo Fugido 

3005000 

Gratifica-se com a quantia su-
pra a quem entregar na fazenda, do 
ibaixo a.signado o escravo José 
'suo fugiu na noite de. 15 do cor-
rente num cavailo tordilho com 
.ellimn quasi novo redeas nova 
transades de fio amarehio, lavou 
paletot e calça de cazimira minei-
ra cor amarelada, chapeo de pelio 
e ponche novo, tendo os signaes 
;eguintes. idade 17 annos, mulato 
rosto redondo, boa dentadura mui-
to esperto, sendo natural de Lore-
na onde tem mãe, foe comprado a 
5annos do ar. Miguel Menardi em 
Campinas com mais escravos que o 
mesmir comprou de um fulano Sal-
vador Pimenta 
Babilonia em S. Caalos do Pinhal 

17 de Agosto de 1876. 
Aurelio Civatti. 

Typ. Coni.—Rua.do Ç,rmnp 

ED!TAS 

sr. Robin pede a queni ús 
do rernedio e sentir melhor que lhe 
•com.ui*nique, ou dó publicidade á 
cura. Se alguem precisar de ou,tma 
imforrnaç&s dirija-se ao hotel da 
Boa-Vista ou ao theatro S. Lu iz. 

<ç Foi-este remedio descoberto na t 
Bahia. o Sr. Rodini sabenlo d' ei-
lo e soifrendo de beriberi, procurou 
o iín1or, hoje faliecido, que cu-
rou, e deullie a receita, mediante o 
pagamento de 2005000.» 


