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Expediente 
0 gerente dafollia A Cidade de Ytú pede 

desculpas a todas as pessoas aquém pes
soalmente não foi pedir sua assignntura,es
perando ser relevado dessa falta,em virtu
de de não ter inteiro conhecimento de toda 
a população desta cidade. 
Espera, portanto, de todas aquella* pes

soas a quem não se dirigiu, e que queiram 
ser assignantes, se dignem mandar pedir a 
folha, enviando seu nome por escripto, com 
o devido endereço. 
Os pedidos para assignaturas, aununcios 

ou outro qualquer trabalho devam ser diri
gidos ao escriptorio d'.4 Cidade de Ytú, rua 
da Palma n. 56, ou á residência do (Silva 
Pinheiro., ruado Commercio n. 68. 

A CIDADE M vnr 
No intuito de patentear aos leitores o 
que fazem as companhias de estradas de 
ferro usando e abusando de seus direitos 
quanto ao despacho de encommendas e 
bagagens, vamos figurar diversas hypo-
theses, muito factíveis, pois que os tem
pos de hoje não são como aquellesem que 
se amarrava cachorro com lingüiça...hoje 
é o contrario—cada um tira o que pode, 
sem perigo de perder a reputação, porque 
esta palavra hoje e quasi um archaismo, 
e lende a desapparecer completamente, 
sendo possível mesmo que os Papas vin
douros canonizem e beatifiquem aquelles 
que delia trouxerem um resquício embora 
parco e sem o colorido antigo. 
Os empregados das estradas de ferro, 

pelo costume longo e repelido, adquirem 
uma certa percepção singular e de visu po
dem conhecer os volumes de valor ou o 
seu conteúdo. Ora, sendo assim, não ha
vendo responsabilidade para com a com
panhia, senão em 4 $000 por kilogramma, 
nada mais commodo do que subtrahirem 

um dos volumes despachados, ou para uso 
próprio,ou para venderem,certos da impu
nidade do crime, quer moral (porque não 
ha mais), quer juridicamente faltando, 
porque a companhia só lhes cobra 1 $000 
por kilogrammr. Mas, quem abusa assim 
dos direitos de ou irem; tornando irresL 
ponsavel o gatuno? E' a estrada de ferro 
que no conhecimento declara a cláusula 
de pagar, no caso de extravio, 1 $000 por 
kilo dos volumes perdidos. 

Mas, onde, de que legislação, de que 
fonte foram as companhias de estradas de 
ferro extrahir esse absurdo? Cremos, não 
temos bem certeza, que foi o John Buli 
de S. Paulo, isto é a Companhia íngleza, 
que, tendo sido a primeira estrada de ferro 
no estado e uma das primeiras em todo o 
Brazil, fez o que quiz, o que dictou a sua 
vontade... 

E tanto é a falta de responsabilidade 
directa do empregado, que, com os des
pachos de dinheiro, que diariamente se 
faz e em grande quantidade nas estradas 
de ferro, não se dá ou pelo menos é mui
to raro o extravio; mas é porque nos 
avisos de dinheiro não existe a celebre 
cláusula de 1.000 rs.por kilo, e o emprega 
do, cuja fiança era só para inglez ver no 
desapparecimento de volumes de encom-
menda, vem o valer contra o responsável 
eelle é quem paga o desvio do dinhei
ro, isto porque é em porveito da Compa
nhia. As companhias nos replicarão que 
não podem receber encommendas com 
valor declarado, porque o publico abusa
rá e dará u m valor superior. 

Não vale a objecção e responderemos 
que cobrem as companhias frete relativos 
ao valor declarado, e nesse caso ainda 
é lucro para ellas, poderão exigir maior 
liança dos empregados incumbidos desse 
serviço, haverá responssabilidade da par
te destes, por conseguinte mais zelo no 
serviço e mais pontualidade no cumpri
mento dos seus deveres. 

Olhe o congresso para todas estas cousas, 
regule com leis sabias os direitos do pu> 
hlico e das estradas de ferro e desse modo 
terá cumprido bôa parcella de seus de
veres. Mas o que querem? O nosso con
gresso está crivado de bebês, os qaaes 
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Os passos approximaram-se. e o criado 
do conde appareceu, vestido de preto, se
rio e solemne. 

— E ' você, James?... Meu primo não 
está ahi ? Já vim duas vezes e não encon
trei ninguém. 
O semblante do criado assumiu súbita 

gravidade, baixou os olhos, como se re-
ceiasse ser demasia Io communicativo, e 
balbuciou, entre dentes, em inglez, algu
mas palavras incomprehensiveis. 
— Q u e está vocô ahi a dizer? tornou vi

vamente o barão de Cravant. Procure ex
plicar-se com mais clareza. 

O criado curvou-se, mostrou uma cara 
apalhica e impassível, e conservou-se ca
lado. 

—'Oh 1 vocô começa a causar-me inquie
tações 1 exclamou o moço. Que significa a 

sua altitude?... Sei que é dedicado a seu 
amo... Aconteceu-Ihe a elle alguma cou-
sa?... Vamos... Foi a condessa que me 
incumbiu de indagar... 
O criado fez um gesto de denegação, 

mas não pronunciou uma única palavra. 
Impacientado, o barão passou por diante 
delle e penetrou no quarto de dormir. Ahi 
estava tudo preparado para o vestuário do 
dono da casa. A calça preta, o collete 
branco, a casaca estavam estendidos com 
symetria em cima da cama baixa e estrei
ta. U m a mesinha sustentava a camisa 
guarnecida com os seus botões de ouro, a 
gravata o lenço e as luvas. 

O sr. de Cravant volveu um rápido olhar 
em torno de si, viu o gabinete contíguo va-
sio e em perfeita ordem. Teve a certeza 
de que á hora em que não devia pensar 
senão em seus convidados o conde de Fon-
tenayachava-seausentedecasa, semscíen-
cia de sua mulher; presinliu algum grave 
mysterio, e, voltando se para o criado, 
que o havia seguido e se conservava cala 
do em frente á janella : 

—Elle sahiu, disse com firmeza ; caian
do ? 

O criado comprehendeu que não havia 
mais tergiversar e resolvendo-se a fallar : 
— O sr. conde sahiu ha duas horas... J-E como ? 

parece cuidam mais nos 40.000 rs. diários, 
que servem lhes para molhar a gargan
ta pára dizer apoiado: e se não, vejam 
o projecto chim que cahiu na câma
ra por grande maioria: o que segnifica 
isto? Pouco estudo das questões, ne 
nhum escrupuluem suas decisões. 

Apontamentos Siisloi'ifriS_solir(i 
o Collcgio íie S. Luiz 

(Continuação do n. ÍU) 

DA FUNDAÇÃO DO COLLEG1Q E DOS TRÊS PRJ: 
ME1KOS ANNOS EM QUE FUNCCIONOU Np 
ANTIGO CONVENTO DE S. FRANCISCO. 

Quanto ao Seminário do Padre Campos, 
depois da sabida do irmão Joaquim "pros
perou por alguns annos, chegando a ter 
uma subvenção daassembléa provincial. 
Durante esses annos teve o seminário de 
passar sob diversas directorias, e muitas 
completamente incapazes, até que negou-
se a subvenção e deixou de existir o se
minário, o qual tinha o seu oratório em 
uma saía do edifício, com todos os para
mentos competentes. 
" A capella conservou-se por mais de 

sessenta annos como deixou o padre Cam
pos; até que em 1863 a irmandade da Boa -
Morte o Assumpção requereuao presiden
te da provincial ló"f). conselheiro dr. .Vi
cente Pires da Motta, quese lhe fizesse 
entrega da capella, que já ameaçava ruí
na, e de todos os vasos e paramentos per
tencentes ao extineto seminário, compro-
mettendo-se a reparal-a e usofruir desses 
bens, pertencendo sempre ao seminário, 
caso se torne a abril-o outra vez. 
" Impossada a irmandade desses obje-

ctos, começou logo o incansável zelador 
ir. Joaquim Januário do Monte-Carmello 
os reparos e outras obras de que precisava 
a capella, e com tanta dedicação se houve, 
que em 15 de agosto do mesmo anno de 
4863 a confraria fez a trasladaçàosolemne 
de sua padroeira, com grande satisfação 
de todos, que viam aproveitado um ediíi 
cio julgado perdido. " (Not. hist., pags. 
23 e 2/.) 

Eis quanto achámos registrado sobre os 
quarenta annos corridos entre a directo 
ria do irmão Livramento e o reappareci-
mento de jesuítas em Ytú. Quantos docu
mentos para nós preciosíssimos não foram 
destruídos pelas traças; quantas doces 
—Sozinho, a pé. 

— Q u e roupa levava? 
— A mesma com que tinha estado todo o 

dia. 
— Q u e se passou que pudesse obrigal-o 

a se afastar daqui ? 
— O sr. conde preparava-se para se ves

tir, quando recebeu uma carta... u m lele-
grammasinho azul... Leu-o, soltou uma 
exclamação e disse em voz alta : c<E' pre
ciso que eu vá.» Tomou o chapéo, a capa 
de pelles, e, no momento de descer pela 
escada do gabinete, disse-me : «James, 
arranje-se a que ignorem a minha ausên
cia. Estarei de volta daqui hora e meia, o 
mais tardar.» E sahiu... Eram nove horas... 
* — H a então duas horas ? 
—Duas horas, O sr. barão comprehen-

derá a razão por que tentei ganhar tem
po, sem dar explicações, e quererá descul
par m e não lhe ter respondido logo. 

O sr. de Cravant fez com a cabeça um 
signal approvador. Poz-se a caminhar ner 
vosamente, puchando pelo longo bigode 
louro, com ar preoecupado. Pensou em ir ter com a sra. de Fontenay, para avisal-a do que se passava. Deteve-o o receio de inquietal-a. Apoiou os cotovellosá chaminé, a si próprio perguntando que decisão deveria tomar. Era impossível que a situação se prolongasse. O ceflde representava 

memórias não se esconderam para sempre 
no túmulo junto com estes ytuanos de an r 

tiga tempera, que nos precederam de pou
co mais do meio século?... 

Impellidos pelo apreço que fazemos de 
tudo aquillo que pôde illustrara nossa ci
dade, procuramos quantos meios excogi-
tar se podem para achar, sinão uma histo
ria bem urdida pelo menos factos isolados, 
osquaes*, como ruderes de derrocado edi
fício, nos revelassem, como podem sim
ples ruínas, o feitio do mesmo. Encalçava-
nos, ontrosim, nestas pesquizas o empe
nho que temos de fazer conhecer aos nos
sos amigos o finíssimo trabalho da Provi
dencia na fundação do Collegio de São 
Luiz. 
A pequena semente posta em terra pelo 

padre Campos não podia ser abandonada á 
própria força desde o principio, nem tepja 
bastado a diligencia cuidadosa, mas de 
breve tempo, do irmão Joaquim do Livra
mento. Ella teria sem duvida arrefecido 
Jogo, sem dar esperança de frueto. E, to
davia, como vimos no principio, grandes 
eram, segundo o dizer tio velho jesuíta, 
os desígnios de Deus sobre o pequeno 
seminário. E nós, que somos hoje teste
munhas ila realisação destes desígnios, 
não podemos não admirar o sapienti 
proceder da Providencia, a Qual se i ^ ^ H 
logo nos primordios nascer esta planta 
e crescer forte e viçosa como uma intelli-
gencia humana talvez pretendesse, deu-
lhe todavia o elemento necessário e o cul
tivo para não morreraté a epocha em que 
a morte seria nella signal de uma vida no
va, mil vezes mais gloriosa do que a pri
meira. Lembram-se os leitores que, se
gundo as citadas Notas históricas, depois 
de um certo tempo "negou-se subvenção 
e deixou de existir o seminário". Ora, esta 
extineção do seminário fez com que o edi
fício e o terreno unido voltassem ao padre 
José Galvão, e quando ia chegando otem-
po de entregal-o á Companhia de Jesus, 
nas mãos da qual devia chegar ao seu 
auge :— Dei perfecta sunt opera, et omnes 
vice ejus judicia. 
Vamos traçar brevemente as directorias 

que suecederam â do irmão Joaquim do 
Livramento. As de queachámos lembran-

com as sras. de Jessac e Trésorier, e com 
os srs. Firmont e Perdusiéres. Antes de 
meia hora era preciso providenciar. O pu
blico não esperaria indefinidamente. O 
moço sentiu ferver em si uma impaciência 
febril. Julgou-se carregado de pesada res
ponsabilidade. E, após uma ultima hesi
tação, dispunha se a tomar o caminho do 
salão e prevenir a condessa. quando um 
passo ligeiro, acompanhedo de u m ruge-
ruge de seda, se fez ouvir, e a sra. de Fon-
tenaj appareceu. Estava um tanto palli-
da, e os olhos pareciam-lhe negros sob as 
sobrancelhas contrahidas, Esferçou-sepór 
sorrir e disse: 

—Então! está prompto? 
Nesse momento exatamente, o barão 

Paulo de Cravant, que vivera sempre des-
preoecupado e em completo descuido das 
cousas, teve a intuição de que estava im-
minente uma crise grave, na qual se acha
va dolorosamente envolvido. Attribuiu a 
ausência do conde a motivos imperiosos, 
que lhe convinha oceultar á esposa. Ins-
linctivamente tentou acobertar a situação 
do primo, e, fingindo um ar indifferente : 
— N ã o se preoecupe, condessa, disse ; 

dentro de um minuto Armando estará aqui. 
—Está então ausente... 
—Foi chamado por um momento. Oh ! não é nada serio... (Continua) 
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Cidade de Ytú 
ç.i são: a do padre Manoel Joaquim da i Nada mais havendo a tratar se.o dr. pre>| Obituni-to.—Desde o dia 13 até a dia i Ai'rcinaliH;âo.—A 17 do corrente foi 
Silveira, a do írauciscaito frji ígaario. ai sidenle encerrou ã sessão, mau laHdu la- ;10 do corrente foram sepultos no camile- arrematada m u hasta publica, pela exmi. 

acía que, depois de li • t *• appro-! rio miiíi.oipui os seguimos cadáveres : ^11. d. Aun:t Üüfrusina Pereira Mende ;. do padre .lote de Quadros, o qual lm o ulti
m o direcíor ecelesiastico, suecedendo á 
estes, ires directores seculares, Joaquim 
Mariano da Costa, Francisco Mariano. ir
mão do primeiro, e. (inalmenie, Braz Car
neiro Leio. 
Ia sempre declinando o seminário sob 

qualquer ponto de vista até ficar u m a sim
ples escola de primeiras letras, a qual 
fnnccionava na capella mudada e m aula, 
tendo sido transferidas as imagens para a 
sala que depois serviu de consisto rio àn 
irmandade da Boa-Morte, e tendo como 
refeitório a varanda onde está a escada 
que leva ao andar superior: no refeitório 
eslava o quadro da ceia dos apóstolos, que 
ainda existe, já e m outro logardo collegio. 
Os alumnos eram quasi todos externos", e 
o serviço da casa era feito por dois escra
vos não sabemos de quem, os quaes eram 
muito dedicados. 

Do primeiro dos seis directores meu 
cionados queremos dizer aqui alguma cou-
sa. Era elle, como já se disse, o padre 
Manoel Joaquim da Silveira, h o m e m jul
gado por alguns quasi mentecapto, porém 
por muitos outros tido e m conta de homem 
de grande virtude e mortificação. Era elle 
natural de Ytú, não se sabendo com pre
cisão o anno do seu nascimento, faltando 
muitos livros de assento onde se poderia 
encontrar; mas, segundo u m calculo ap-
proximativo, baseado sobre u m a nota co
piada pelo finado padre Miguel Correia 
Pacheco na capa de u m livro de óbitos, 
pôde-se aííirmar ter nascido pouco depois 
de 1780. "Era filho do alferes Joaquim da 
Silveira Leite e sua legitima mulher d. 
Anna."Sobre os primeiros annos, estudos 
e educação do padre Manoel nada pude
mos até hoje colligir. E' só no tempo em 
que tomou a direcção do Seminário do 
Padre Campos que nós o começámos a 
conhecer. Neste cargo esmerou-se no 
. lado e no amor para com es seus po-
K n o s . Conta-se que chegava a carida 

• padre Manoel a ponto de_ve!ar de-
e de usar os melhores artifícios que 

a mesma caridade lhe suggería para que 
os seus alumnos não fossem incommoda-
dos durante o somno pelos pemilongos, 
que numerosíssimos eram naquelle edili 
cio. Ia, pois, com uma velinba accesa 
desusando se pelo dormitório, olhando se 
no rosto daquelles innocentes estivesse o 
importuno insecto, e,acliando-o, oafasla-
va com carinho de mãe. 

(Continua) 

G4XLR A MUNICIPAL 
ACTA DA 32il SESSÃO ORDINÁRIA AOS 3 DE 

ACOSTO DE 1893 

Presidência do dr. A delardo da Fonseca 

Achando se presentes, ao meio dia, os 
vereadores drs. Adelardo da Fonseca, An
tônio de Freitas, José Corrêa e os cidadãos 
Trisião Mariano e Antônio Lihorio, faltan
do os vereadores José Marta, Joaquim de 
Toledo e o dr. Maurício Pabst, havendo 
numero legal o dr. presidente abriu a ses
são, sendo em seguida lida, approvada e 
a.ssignada a acta da antecedente. 

E m vista das ieformações prestadas 
pelo fiscal de hygiene a commissão de jus
tiça resolveu deferir o requerimento de 
Saneini Pietro, proprietário do reslaurant 
italiano, no qual apresenta as suas allega-
çõese pede relevação da multade 40$000 
que lhejfôra imposta pelo m e s m o fiscal de 
hygiene. 
A commissão de obras publicas deu o 

seguinte parecer sohre a indicação do ve
reador Lihorio, apresentada a 6 de julho 
próximo passado, sendo o parecer adiado 
para mais tarde se resolver: A comuns 
são de obras publicas incumbida de dar 
parecer sobre a indicação do vereador Li
horio. para calçamento das ruas de S. Rita 
e S. Cruz, é de parecer que esse sarviço 
seja feito por administração da mesma Câ
mara. 

Foi resolvido quese passasse procura
ção constilindo procurador na capital des
te Estado o dr. Francisco Emygdio da Fon
seca Paeheco para receber no Thesouro 
do Estado a quantia de 5:000$000, verba 

vrar c ta acía que, depois d 
vada, vai ser assignada. Lu V 
Kiehl. secretario Ínterim» a esc 
lardo da Fonseca, Maurício l1 

tonio José Lihorio, José Mana 
Corrêa. 

t e appro 
Uicisco A 
\ i 

i\\ 

— A d -
Anto-

s. José 

NOTICIÁRIO 
Exercícios militares.—O ofíicio do 

professor publico da 3:l cadeira de Ytú, 
solicitando a remessa de espingardas para 
o ensino de exercícios militares em sua es 
cola, leve a 17 o seguinte despacho na 
secretaria do interior :—Opportunamente 
seráattendido. 

Incidente na estrada do íeero.— 
No dia 17 do corrente o manohrista Fran
cisco Pinto, da estarão de Quilombo, na 
oceasião de engatar u m vagão no Irem de 
cargas que linha sahido de Jundiahy as 
4,10 da larde, houve-se por tal fôrma que 
levou uma forte pancada no braço esquer
do com o batente do vagão, ficando bas
tante machucado. 

O chefe da estação só leve conhecimen
to do facto depois que o trem tinlnfsaiiido. 
O digno sr. inspector do trafego logo que te 
veconhecimentododesas.re,por elegram-
ma, mandou u m a machina para conduzir o 
ferido a esta cidade. Sendo examinado 
pelos srs drs. Antônio e Luiz de Freitas, 
estes julgaram os ferimentos muito gra
ves, fazendo immedialamente os primei
ros curativos. 

Consta-nos, porém, que aquelles tucul-
totivos eslào com esperanças de salvar o 
braço, evitando amputação. 

Cruz vermelha.—A propósito desta 
philantropica associação, refere u m chro-
nista da Federação de Porto Alegre : Fo
ram encontrados diversos caixões de es
molas para os federalistas contendo os se 
guintes medicamentos :—pastilhas do dr. 
Hemigton; cápsulas de longa vida de Chas-
sepot; pílulas assucaradas de Krupp; pós 
explosivos de Schwartz dosados com m-
tro-glycerina ; seringas de repetição do 
pharmaceutico Mauser, etc. etc. 

Eis ahi uns caritativos preparados que 
não deixam duvida alguma aos que toma
rem delles. 

- Os x-athuíicos ea repubSic;).—Sa
be-se que quando Leão X Ü 1 recommen-
dou aos catholicos de França Ie.il apoio a 
fôrma de governo adopladu pela nação, 
no próprio interesse da egreja, òs douto
res monarchistas multiplicaram as argu-
cias e dislineçoes no intuito de achar u m 
meio termo entre a sua consciência reli
giosa e política. 

" O que o papa exige, diziam elles, é a 
aeceitação e não a adhesão; portanto, o 
Vaticano reconhece que se pôde acceiu.tr 
o governo sem acceitar a instituição. " 

Falsamente interpretado o pensamen:o 
do santo padre, era mister que uma pala
vra auetorisada determinasse com preci
são qual o alcance das instrucçoes de Ro
ma, e para isso ninguém melhor do que o 
eminente arcebispo de Bordeaux, mouse 
nhor Lecot, ultimamente elevado ao car 
dinalato. 

E m uma interview, publicada pelo Figu
ro, fez elle declarações as mais caracte
rísticas, athrmando que, nesta matéria, 
como e m todas as outras,deve se, ao papa 
uma obediência absoluta. 

"Leão XII, diz o ülustre cardeal, or
denou-nos acceitar q regimem estabeleci
do, e, a despeito disto, alguns pretende
ram que acceitar não queria áizevad \erir, 
tratando se apenas de uma aeceitação de 
facto toda material, segundo o pensamen
to do papa. Pela doutrina desses d,tuto
res, era se obrigado a acceitar a republica, 
do m e s m o modo, por exemplo, que se 
acceita... u m a telha que cae sobre a ca 
beca, e jamais podia ser questão de uma 
adhesão in spiritu. 

Pois b e m ! Acho, por minha parte, esla 
dislineção e quejandas pueris e ociosas. 
Nós devemos acceitar a republica e deve
m o s acceital a definitivamente. 
Companhia de cavallinho.s.—Esta 
companhia, com circo ao largo do Carmo, 
despede-se hoje do publico ytuano dando 
o seu ultimo espectaculo com bonitos tra
balhos; pelo que édeesperar u m a enchen te real. 

Festa d a Boa-Morte.—Dar-se-á hoje 
na capella do Seminário do Padre Cam
pos a festa de Nossa Senhora da Assum-
pção; que constará de missa cantada e 
procissão. 

Hontem, á noute, teve logar a solemne 

segumie.s cadáveres : 
Oia l.j, Esoiioiaslica, ytu.uia, 18 mezes, ; p,ij- J22:ÜOU$, a UiZelida Conceição, quê 

"ilha de Eva de Almeida ; iuMauimaçao dos !'o.a pertencente ao íallecitlo sr. Elias An-
Meudea. iniestiiius. 

I í, Maria, ytuana, filha de José Martins 
de Almeida Mello; meia hora de \ida. 
Finnino Isabel Nobre, natural da Cana-
uéa, solteiro, i\ annos ; tuberculose. 

Iti, Regina Parciana, italiana, solteira, 
â3 annos;. anemia profunda. 
Ao uoverno. — Continuamos a pedir 
providencias ao governo estadoal que no
meie, o mais breve possível, um delegado 
de policia para esta cidade, visto Ü<.ÁH ra
mo de serviço publico achar se, ha muito. 
acephalo, pois a única auetoridade que 
aqui havia resignou o cargo. 

Constantemente dão se distúrbios, sem 
que haja. uma só audtoridade para repri
m o os. , 
Consla-nos que a fiscalisação dos espec-

taculos da companhia eqüestre tem sido 
feita pelo sr. commandante do destaca
mento desta cidade, que, exorbitando de 
sudsallnbuições, no espectaculo de Io do 
correnie ameaçava não só com prisão 
como lambem de relladas a diversos rapa 
zes que, como e costume em espectaeulos 
desse gênero, se divertiam em gritar e di
rigir pilhérias uns aos outros. 
Nao fomos testemunhas desses factos ; 

mas, si protestamos e porque cremos no 
que nos informaram muitos rapazes, de 
cuja veracidade nao nos é licito duvidar. 

urge, portanto, que as aucloridades su
periores do estado tomem em considera
ção a nossa reclamação. 
Escolas reunidas.—Lista dos alum-
nosque faltaram durante a semanna linda. 
Avelino Maciel, 3 faltas. 
Fausto Rueno, 5. 
Antônio Cintra, 1. 
Luiz Cinira filho, 1. 
Maura de Souza, á. 
João Üias Ferraz, 4. 
Nicanor Xavier, 3. 
Francisco Arruda Pinho, 3. 
José Maciel, -/. 
Ernesto Tands, 6. 
Horal Geribello, 1. 
Luiz de Arruda, 1. 
João R. Carvalho, á. 
Horacio Geribello, 1. 
José de Abreu, 1. 
José de tíarros, 1. 

- João Anizio, "2. 
Sobasuao Carvalho, 3. 
Luiz de Assumpçao, <J. 
Luiz Duarte, 4. 
na lio, -i. 
Httuelbrando de Bairros, 2. 
Antônio A, Souza, 1. 
José Maria Nardy, 1. 
Virgílio Coreto, o. 
Aristides Fonseca, 1. 
José M. Passos, 1. 
Sylvio Fonseca, 2 
Alfredo Moraes, 1. 
José Santos Brasil, I 
UUino Rocha, 1. 
José de Barros Júnior, G. 
Pérsio G. Mendes, 1. 
Sylvaiio Fonseca, 5. 
Vicente Simoni, á. 
João B. Castro, 1. 
Fermiaino Carvalho, 3. 
Altredo Xavier, 5. 
José M. Campos, 4. 
Oellino Ribeiro, 3. 
João Sacerdote, 3. 
Luiz Rizzo, 1. 
João ii. Nascimento, o. 
João Deus, !• 
Alfredo Luciaõõ, i 
Antônio Ho/.enuo, j. 
Joaquim Mesquita, t. 
Benediclo Ramos, á. 
Francelino Xav^r, o. 
José Ferraz, 5. 
Arciliode Barros> *>• 
Augusto Prado, á. 
João Boages, 5. 
ígnacio Almeida, 1. 
Onofre Borges, o. 
José Fontoura, 5. 
Benedicto SanCAnna, 1. 
Leopoedo Sant'Anna, 1. 
Ccsario de Almeida, 3. 
Cesario de Campos, 3. José üalvào, 4: jjaruabé Nascimento, ii. Avelino Fagundes, •>. José Antônio tJoines, 5. Benedicto Vaz Gomes, 5. José lieuediclo, i. 

tomo 1'ereii 
OesJfakfiic.—Foi no dia 17 do corren

te suspenso do cargo de tbesoureiro da 
delogacin liscal do Thesouro Nacional, 
neste estado, osr. Manoel Pedro da Cunha. 
Motivou essa suspensão um alcance de 

93:000$00ü encontrado nascontasdaquelle 
funecionario. 

Bcllaw-Arles. — O governo da Alle-
manha acaba de adquirirem Roma o palá
cio Farnesiua afim de ahi estabelecer unia 
academia de bellas artes, análoga ás ih 
França e ás da llespauba. 
Esse palácio, queperíenceaosBourbons, 

de Nápoles, foi construído em 1810 por 
Júlio Romano e Raphael [tara o cardeal 
Júlio de Medícis, mãfs larde para ClemsMi-
te Vil em 1523. 
Pertenceu depois a Margarida de Par-

ma, filha ile Carlos V, depois aos Farnése, 
que lhe deram o nome de Fameriíia e em 
seguida aos reis de Nápoles. 
Ü palácio está aetuaímente quasi aban

donado, e em outra bella loggin admiram 
se os esluques e os frescos quasi apagadoá 
deJulio Romano e de João de Uilina. 
O imperador Guilherme deu ordem ao 

embaixador da Allemanha para que com
prasse o palácio e executasse os trabalhos 
necessários para o Um a que elle se des
tina. 
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M E R C A D O D E GAFE1 

Vendas de café', 12$6Uíi p >r 10 
kiloss ; stok, 24G.0U0 sacciis. 

Substituição de notas.—As n >tas 
do governe : 100$ e 200$ da 5a es
tampa e quaesquer series são í\;i-
das na Caixa da Amortisaçã >, Ŝ :J 
desconto, até 31 de dezembro. A 
.ie 1$ e 50$ da .V* estampa do T u 
s >iu'0 Nacio íal na Caixa de A m o 
tisação, nas delegacias c alfan 1 íjr.is. 

SECÇÀO LIVRE 
A.gfivd.ooiiTxento 

O abaixo assignado, summamenie pe-
nhorado á todos quantos concorreram para 
o brilhantismo das festas, que promoveu, 
em honra de S Roque, vem pela impren
sa manifestar seus agradecimentos aos srs. 
rvd. padre Mario, Tristão Mariano da Cos
ta, aos cantores e á Banda dos Artistas, 
cujos serviços prestados gratuitamente, 
tanto realce deram áquellas festas. A' todos 
esses generosos cidadãos, e bem assim ao 
publico que á ella concorreu com sua pre
sença, protesta eterna gratidão. 4 — 1 

Ytú 17 de agosto de 1893 
JOAQUIM JANUÁRIO DE QUADROS. 

--mccceccciu • 

EDI r A ES 

essa que foi concedida a esta Gamara para I procissão de Nossa Senhora da Boa-Morte, 
saneamento da cidade. que foi concorridissima 

J u r y . — T e r á logar a %'t do corrente a 
abertura da 3a sessão annua do jury, ha
vendo dous processos para serem' sub-
metlidos a julgamento. 

Ocfi-upará a cadeira da promotoria, pela 
primeira vez, o sr. dr. Urbano Martins de 
Mello. 

O doutor José Rolim de Oliveira Ayres, 
juiz de direito nesta comarca de Ytú. 
Faz saber os que o presente edital virem, 

que, do conformidade com a circular do 
doutor presidente d" tribunal de justiça 
deste Estado, aos 9 do corrente mez, fica 
pfda segunda vez aberto o oncurso para o 
carg' deofflcial doreg.stro geral de hvpo 
thecas desta comarca, com os annexos dos" 
protestos de letras e títulos, escrivão do 
jurye execuções criminaes, conforme pre-
ceitua o art. l.° § 3.° da lei n. 94 A. de 
17 de setembro de 1893. O prazo para os 
pretententes apporem-se ao offlcio ora e m 
concurso será de sessenta dias, dentro do 
qual deverão enviar á secretaria do tri-
oun-il de justiça os seus requerimentos 
acompanhado dos documentos exigidos 
pelo art. 74 do reg, n. 123, de 10 de no
vembro de 1892. São dispensados do con
curso os que se acharem nas condições 
do art. 79 do m e s m o reg. E, para que che-
_gue a not cia a todos, mandou passar o pre
sente, que vai ser afHxado e m lugar pu
blico e outros de e^ual theor para serem 
publicados pela imprensa local e no Diá
rio Oficial do estado. D:ido e passado nes
ta Cidade de Ytú, aos 16 de Agosto de 
1893. Eu, Joaquim Vaz Guimarães, escrivão o escrevi.—José Rolim de Oliveira Ayres. 1 0 — l 
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Cidade de Ytú 

Frederico José de Moraes, procurador da Caman diaicipal desta cidade de Ytú. 
Fax publico, de Ordem di mesmt Câmara, que tjuh concluído a collecta das 

casas desta mesmi cidade, para o pavimento do impôs: i predial de dez por cento, 
inclusive os dois pjr c "lio pira o au lUecitnmto d'agui, cujo pasiameuto deve ser 
realizado por to.Io o m v, de dezembro do corrente anno, ficando aquelles que assim 
o não lherem sujei'j)s á multa de seis por cento, e iica marcado o prazo de trinta 
dias desta dita á 11 d lei q.i-i se julgirain prejudicados n » calculo d > valqr locativo a 
fazerem suas rècl i o u;) s. Euincto iquelle prazo n i > serão attendido ;. 
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Cardoso dos Santos 
K'gne,r . . . . 
Teixeira de Harros. 
PeVeira de M a c e d o . 
Thiago Freire . 
Leite Ferreira , 
Ferreira Alves. 
da Serra. 
Antônio Tavares . 

Custodio de Almeida 

Pires 
Anlonio Apparicio de Almeida Garrett 
liulino de C a m a r g o 

a Prado 
Silva 

» 

de Almeit 
lSueim da 

ti 
ti 
» 
ti 
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Manoel 
» 

Arihur 

» . . . 
Martins. . . 

» . . . 
Pereira. 

Antônio de Macedo. 
de Carvalho Arruda . 
Nepomuceno Pinto. 
Estanisláu do Amaral . 
Januário de Quadros . 
Pires de Souza (pedreiro] 
Antônio Gomes. 

í \*2 José Francisco Fernande. 
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íLo 
41b* 
417 
418 
419 
420 
421 
4 22 
423 
424 
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435 
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439 
4 40 
44I 
442 
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448 
449 
4o0 
4o I 
4o2 
453 
454 
45o 
4-56 
457 
45« 
459 
460 
461 
4ti2 
463 
464 
465 
460 
467 
468 
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470 
471 
4 72 
473' 
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de Barros 

» 

& Irmão 
» 
» 

Garcia de Mello 
)> » 

Crisolia 
Rodrigues de Ávila . . . . 
Pedroso de Almeida . . . . 
Henrique da Silva (lastro. . . 

v ti » . . . 
B.ip.islã Pacheco Jordão . . . 
de Almeida Prado 
liaptista Dias 
Pedro Correia 
de Aguirra Camargo . . . . 
Ü.iptista Ferreira Cardoso. 

" i» i» 

Ferreira Alves (Tiriba) . . 
Leite de Souza Primo (a herança) 

Evangelista Gomes. . " . . 
Paulo (a herança). 
líomualdo 
Trank 
Rodrigues de Almeida i>íobrega 
Ceriauo 

Martim Leme e irmão 

Ferreira 

Lopes Guilherme 

de Santa Craz 
fdem 
Idem 
das Flores 
idem 
Liem 
Idem 
de Sanla Cruz 
Idem 
Idem 
Idem 
do Pirahy 
Idem 
de SanCAnna 
de Sanla Cruz 
Liem 
Idem 
[dera 
do Pirahy 
Idem 
L. do Patrocínio 
R.de Santa Cruz 
idem 
fdem 
Idem 
Idem 
Idem 
do Patrocínio 
Liem 
Idem 
idem 
idem 
de Sant'Anna 
da Matriz 
P.de Sanla Rita 
K.de Santa Rita 
da Palma 
Idem 
Idem 
do Patrocínio 
de Sant'Anna 
de Santa Rita 
da Misericórdia 
T. do Carmo 
Idem 
R. da Quitanda 
Idem 
Idem 
do Commercio 
Liem 
Idem 
Direita 
idem 
Idem 
idem 
L. dá Matriz 
R. do Carmo 
da Palma 
di Misericórdia 
da Palma 
de Santa Rita 
Idem 
Idem 
idem 
R. S. Francisco 
de Sanla Rila 
Idem 
Idem 
Liem 
de Santa Cruz 
de Santa Rita 
Idem 
do Patrocínio 
Idem 
de SanfAnna 
de Santa Cruz 
Idem 
Idem 
Liem 
Idem 
Idem 
L. do Thealro 
Idem 
idem 
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(Continua I 

O doutor José Rolim de Oliveira Ayres,> 
juiz de direito nesta comarca de Ytú etc.; 

Faz saber aos que o presente edital vi j 
reni ou delle noticia tiverem, que tendo' 
sido designado o dia vinte e quatro do cor-1 
rente mez, ás dez horas da manhã, para 
abrir a terceira sessão do jury, que traba
lhará em dias consecutivos e havendo pro
cedido o sorteio dos quarenta e oito jura
dos que tém de servir na mesma sessão. 
de conformidatle com o disposto no art. 
47 do decreto n 123 de 10 de novembro 
de 1892. foram sorteados os seguintes ei 
dadáos: 

YTÜ' 
1 Alfredo Grcllet 
2 Antônio Carlos Xavier 

3 Anlonio C. da Silva Castro (dr.) 
4 Antônio Fernandes Carriço 
5 Anlonio Ferraz ile Sampaio 
6 Antônio de Mesquita Barros 
7 Belarmino Raymundo de Souza 
8 Eudides José Liborio 
9 Evaristo Galvão de Almeida 
10 Fernando Geribello 
11 Francisco Falcato 
12 João de Toledo Lara 
13 Joaquim Januário de Quadros 
T4 Joaquim Xavier da Silveira 
15 José Augusto de Toledo 
16 José Leite de Camargo 
17 José de Padua Castanho 
18 Luiz de Almeida Prado 
19 Luiz Gonzaga da Fonseca 

20 Manoel Fernando de Almeida Prado 
21 Manoel Joaquim da Silva Júnior 
22 Pedro Augusto Kiehl 
23 Tristão de Abreu Rangel 
24 Yerlalino Pacheco Jordão 
25 Vicente Ferreira de Campos 
26 Virginio de Padua Castanho 

INDAÍATUBA 

27 Domingos Schitino 
28 Felippe de Campos Almeida 
29 João Fermíano de Souza 
30 José Bento da Silva 
3/ Pedro Paulo de Toledo 
32 Telesphoro de Campos Almeida 
33 Thêophilo de Sampaio Ferraz 

CABREUVA 

34 Aleixo Robertino de Arruda 
35 Antônio Uves de Mesquita 
36 Antônio Carlos de Moraes 
37 Anlonio Manool Pacheco ôa Fonseca 
38 Francisco José de Oliveira 
39 João da Silveira Leite 
40 Joaquim da Silveira Camargo 
41 Joaquim Rodrigues de Arruda Primo 
42 José Joaquim de Oliveira e Castro 
43 José de Moraes Roza 
44 Manoel Gaspar de Abreu 
45 Odorico Lupier de Freitas 

SALTO 

46 Antônio da Silva Teixeira 
47 Belmiro José de Araújo 
48 Maurício Rodrigues Cardoso 

A' todos e a cada um de per si, bem co
mo a todos os interessados em geral, se 
convida para comparecerem no edilicioda 
câmara municipal, na sala das sessões do 
jury, tanto no referido dia e hora como 
nos consecutivos em quanlo durar a ses
são, sob as penas da lei si faltarem. E para 
que chegue a noticia a todos se passou o 
presente edilal e outros de igual théor que 
serão aífixados no* lugares públicos e pu
blicados pela imprensa. Üado e passado 
nesta cidade de Ytú, aos 4 de Agosto de 
1893. Eu Joaquim Vaz Nuimaráes, escri
vão do jury o escrevi.—José Rolim de oli
veira Agres. 5—5 

^ 

O doutor José Rolim de Oliveira Ayres, 

juiz de direito e orphãos desta comarca 

de Ytú etc. 

Faço saber aos que o presente edital vi
rem ou delle nolicia tiverem que, no dia 
vinte e dois do corrente, ás onze horas da 
manhã, na porta dasaüdiencias\lestejuizo/ 
pelo porteiro dos auditórios Diogo da Fon
seca Salles Guerra ou quem suas vezes 
lizer, será levada á praça para ser arrema
tada por quem mais der e maior lance oííe-
recer acima da avaliação uma casa, sita a 
rua de Santa Rita, sob numero quatro A, 
confrontando pelo lado debaixo com Joanna 
Valendo dos Santos, pelo lado de cima 
com Antônio Bueno de Camargo e pelos 
fundos com Samuel Borges Corrêa eFran-
ctsca Martins, com um puchado no quin
tal, vista e avaliada por trez contos e qui
nhentos mil reis, pertencente ao espolio 
dos linados Emílio João Bolliger e sua mu
lher e que vai a praça a requerimento de 
Carlos Sliel e Fetix Backmans tutor e cu
rador a lide do orpbáo Alfonso. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandei 
passar o presente, que será affixado nos 
lugares públicos e publicado pela impren
sa. Dado c passado nesta cidade de Ytú, 
aos dois dias do mez de agosto de mil oito-
cenlos o noventa e trez. Eu Cândido Olyin-
pio dos Santos, escrivão interino o escre
vi.—José lioíim de Oliveira Agres. 5—o 

O dr. José Rolim de Oliveira Ayres, juiz de 
direito, orphãos e ausentes da comarca de 
Ytú etc. 
Faço saber aos gue o presente edital virem 

ou dctle neticia tiverem, que no dia vinte e 
dois do corrente, ás onze horas da manhã, 
na porta das audiências deste juizo, pelo 
porteiro dos auditórios Diogo da Fonseca 
Salles Guerra, ou quem suas vezes fizer, se
rão levados á parca para serem arremata
dos por quem mais der e maior lance offere 
cer acima da avaliação os bens seguintes: 
um guarda roupa porcento s Yinte mil réis; 
uma commodacom quatro gavetas por cin-
coenta mil réis; um criado mudo por doze 
unljréis; um sophá e seis cadeiras austría
cas por setenta mil réis; duas camas fran-
cezas por oitenta mil réis; uma mesa com 
gaveta por doze mil réis; uma dita menor 
c mi ga\eta por oito mil réis ; uma dita de 
cosiuha por cinco mil réis; uma dita para 
desenho, pé de ferro, por cinco mil réis ; um 
nrmariopara roupa por trinta mil réis ; um 
dito para louça por doze mil réis ; um lava-
tono, baem e jarru de ferro agathe por doze 
mil réis; um espelho com moldura doiradii 
por quinze mil réis; um lampeão de mesa 
por dez mil réis; uma bateria de co>inha, 
compt sta de uma chaleira, quatro caçaro-
las, uma fritadeira de ovos, uma colher para 
cosinha, tudo de ferro agathe, uma assadei-
ra de íerro, uma torradeira de café, um moi
nho de cate e um caldeirão, tndo de ferro, 
tí uma picadeira de earne,vista e avaliada 

por trinta mil rói; ; i 11 duzia de pratos, 
uma cafeteira de !'-mi »rithe, uma colher 
de sopa de meta!, ia '.; > t.adejas esmaltadas, 
sete casaes de ehicirar, dois copos de vidro, 
umaterrina grande, um assucareiro, uma 
caneca de ferro agathe, urna leiteira de lou
ça, quinze tolheres, um ralo de folha, um 
boião de barro, uma moringa para água, uma 
tigelajbranca,tudo avaliado por trintae dois 
mil réis ; um ferro de engommar e folie por 
três mil réis; um lavatorio de ferro por dois 
mil réis; quatro bacias por seis mil réis; 
dois baldes de zinco por cinco mil réis ; doíe 
guarda-chuvas ordinários por dez mil réis; 
a roupa de uso, constante de seis toalhas de 

. v nte « sete guardanapos pequenos, 
três fronhas,tres lençóes,quatro camisasbmn 
cas para homem, duas ditas de cores, três di
tas para senhora, sete ceroulas, quatro aven-
tacs_, dois chalés finos, três vestidos, sendo 
um preto, duas saias brancas, um fraque de 
pau no prelo, duas dúzias de pams de meias, 
um terno de collarinhos e punhos, tudo por 
vinte mil réis; três canastras de madeira 
por quinze mil ré'S ; urna mala de viagem 
por seis mil réis; um espanador, vassoura 
dé eabello e taboa de engommar por três 
mil réis ; duas cadeiras italianas, velhas, 
!<<<! um mil réis ; uma sacca de cal por um 
mil réis, rpiatorz . ripas de peroba e sarrafos 
por seis u.il réis, ferramenta de carpinteiro 

ta de um martelln, um cinzel, uma 
cavadeirji, urna pá de lerror uma serra, um 
serrote, uma ponteira, nm ferro macho, no-
ve ferros elásticos para porta, nove pares de 
lixas, um machadão, um terno de ferramen-
t i usada, um terno de ferro fundido para 
tonv>, quatro tabo IH de f >nv, uma prensa e 
um banco, tudo avaliado por cincoenta mil 
rei*, uma caixa com vidros por dezoito mil 
reis, urn relógio de parede por doze mil réis, 
um relógio de prata com corrente de plaquei 
por dez mil réis, um dito sem corrente por 
lezeseis mil réis, um dito de nikel por oito 
mil réis, um dispertador desmanchado por 
cinco mil réis, uma pulseira de plaquet por 
dois mil réis, um broche ile pedra por dois 
mil réis, um par de brincos de ouro por dez 
mil réis, dois anneis de ouro por dois mil 
réis, três botões de ouro por cinco mil réis ; 
todos estes bens são pertencentes ao espolio 
dos finados KmilioJoão Bolliger e sua mu-
lhe: c vã' á praça a requerimento de Carlos 
Steil e Felix Backmans. tutor e curador a 
lide doorphão Afíbnso. R para que chegue 
ao conhecimento de todos mandei passsar o 
presente que será affixado nos lugares do 
costumeepublicado pela imprensa. Dadoe 
passado nesta cidade de Ytü, aos treze dias, 
digo aos doze dias dome/, de agosto de mil 

atos c noventa fe três. Eu Candidol 
Olympio dos Mantos, escrivão interino o es-1 
crevi.—José Rolim de Oliveira Ayres. 

AWUNGIOS 

o commercio 
Luiz Poliee declara a esta e outras 

[iraças com as quies tem tido transac-
eões que nesta data vendeu o negocio 
de seccos e molhados que fica no lar-
£0 do Carmo, nesta cid ide, ao sr. Pie-
tr-.í Silvestre, livre e desembaraçado 
• Io bMa e qualquer responsabilidade 
p ira o seu comprador. 3—1 

Ytú, i) dea.;nslo de 1893. 
Luiz Police, 

—Gohfirm i o que acima vai decla
rado. 

Pietro Siloestre. 

PIANO 
Vcn e-se u.n u nd >, mas em 

b o m esta I", rtv.rto próprio para 
a:T. n Jiz.Ti ata se o m Thêophilo 
th Airud',riH Direita, pharma-
cia. 3 — i 

Bom negocio 
Vende-se o armazém do largo da 

Matrizn. 18 com todos os gêneros, iw-
veis e utensiliosJarmaçào,etc. impor 
ídudo era pouco dinheiro, o motivo 
da venda não desagradará ao com, 
prador. Para tratar na nn.-sma cad 
do armazém. 

í^ntre dois amigos 
— Onde é que se petisca as melhores 

cousas á noite? 
— E' no café do José de Barros, á rua 

ilo Commercio n. 97. Lá se encontra sem-
.rellenies pasteis de gallinha, empa 

das e doces saborosos. O mesmo José, 
quando se queira fazer qualquer diverti
mento, incumbe-se de encommenda tanto 
para a cidade como para fora. Vão para o 
Café dos Artisias ver para crer do que eu 
digo. 3—3 

•Cartões d& visita 
apn mpta so com brevidade nesta 
typographia. 



Cidade de Ytú 

1Í9-RUA DO COMMERCIO-119 
T T Ü ' Y T Ü ' 

jüm riquíssimo sortimento de 
, calcados, roupas feitas, ma-

A LOJA DO QUEIMA está receb-. 
fazendas finas e modernas, modas, arma :-
chinas para costuras, etc, etc. 
O grande sortimento foi feito no Ki:õ 4s Janeiro e escolhido a 

capricho nasprincipaes casas, è por ifeso paço aos meus amigos e 
freguezes que se dignem visitar aLida ao Queima, onde encon
trarão—fazendas lindissimas á preços haratissimos. 6-5 

<aC3^-

Vendas a dinheiro 
â ?#i, 

i C o m o costumado brilhantismo terá logar no fim deste 
mez a festa do Senh r B o m Jesus do Bom-Fim, a qual 
constará, c o m o nos mais annos, de missa cantada, procis
são á tarde e ás 8 horas da noite será queimado u m lindo 
togo de artificio. — 3 

O festeiro—E. E. de Almeida Prado, 

T Y P O G R A P H I A 

DA 

CIDADE tíE YTU' 
Nesta typographia aprompta-se com 
brevidade todo e qualquer trabalho con 
cernente á arte typographíca, c o m o se
jam : cartões de visitas, ditos commer-
ciaes, rótulos, facturas, particpiações de 
casamento, etc , etc. 

PREÇOS MÓDICOS 

56, RUA DA PALMA, 56 
nimmitiiiíjíiíiíiiiiriiniiiiiiiiiitttiimiuin 

m A ra 

Oi MUDANÇA 
JOÃO ANTUNES DE ALMEIDA 
participa aos seiís amigos c freguezes que mudou o seu negocio de s.eceos o 

molhados, por atacado e a varejo, da rua da Quitanda n. 24 para a rua ni-
ruila n. ->õ, sobrado, onde espera de seus freguezes*e amigos a m"sma eon-

- li inça e coadjuvação que até aqui tem merecido, promettendo envidar cs 
maioivs esfiirços que estiverem ao seu alcance para bem servil-os com gêne
ros de primeira qualidade e em pregos será sempre o da ponta para vender 
liar.ilo. 

Appróveita a oceasiao para mais uma vez declarar que vende a fim 
de mez e não á 30 dias, como alguém se persuade, e lambem que nao se res-
nonsabdisa por volume v.-ndido fechado que contenha quebras, sem que 
para isso haja tracto prévio ou appareça signal de violação. Neste caso deve 
a reclamação ser feita antes de aberto o volume. 10 — 0 

Ytú. 15 de Julho de 1893. 

•João Antunes de Almeida 

O. Wagner & Comp., rua dos Inválidos, n. 93, no Rio de Ja
neiro, participam 4ue ainda continuam a receber quiesquer remessas 
de sellos poslaes Jo Brazil, carimbados ou novos, pelos quaes 

pagam os mais altos preços 
Sob podido mandam, a quem pedir, a lista dos preços, especifi
cada para cada s-dlo, pela qual verificar-se-á que sornmas avultada 
poderão ser adquiridas, c o m a maior facilidade, pela descoberta d 
sellos na v*lha corre-pondencia, enterrados em archivos particulares 
commerctaes eu officiaes. Para mais informações, dirijarn-ae ã 

O. Wagner & Comp. 
93, rua dos Inválidos, 93, Rio de Janeiro 

Vendemos c (roçamos lambem sellos exlraiigeiros e nacionaes 
Precisa-se especialmente d JS sellos : de 1844 ^tc 1850 (numero 
pequeno, inclinado), de 300 e de 000 réis, pe'o qual se pa^a 15# ; de 
1844 a 1850 (numero pe ]ii:ni), de 180 réis , pagando-se 8$ ; do 1843 
a 1841 (numero gra de), de 90 réis, pagando-se 2$500 ; de 1850 a 
186(5 (numero pequen \ direito), de 280 o de 430 réis, pagando-se 
25?300 ; de 1850 a 1866 (numero pequeno), de 600 réis, pjgando-se 
2$; de 1850 a 1866 (numero pequeno), de 300 réis, paganio-se 
1JJ500 ; de 184 ̂  a 1844 (numer > grande), de 30 réis, pagando-se 
1.3200 ; le 1843 a 1844 (nu m r o grande), de 60 rés, pagando-se 1$ ; 
de 18H a ISoO (nu uero pequeno, inclinado), de 90 réis, pagando-se 
300 ré s ; de 1*50 a 1866 (numero pequeno, direito), de 20 e de 180 
réis, pagando-se 300 réis. 9—9 

Os sellos com.mu.11s são pagos desde 3$ até 5fl o 
milhe ir o conforme aqualidade delles 

&+ 

commissoes 
DE 

Leal, Martins & Comp. 
Uecebem café e outros gêneros a 

commissão e rjaranteui prompta venda 
e loaMade. 10—8 

82--Rua de Santo Antonio--82 
SANTOS 

http://com.mu.11s

