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População escolar
Eis o quadro estatistico da população 

escolar deste municipio, ultimamente or- 
ganisado :

RECEBEM  INSTRUCÇÃO
SEXO MASCULINO

Cidade
Abaixo da edade legal........
Acima da edade legal........
Em edade legal...................

Total...'.......................
Bairro dos Olhos d’Agua

Acima da edade legal..........
Em edade legal....................

Total..............................
Bairro do Jacaré

12
486
433
931

26
6

32

Varejão
Abaixo da edade legal. 
Acima da edade legal..
Em edade legal...........

Total....................

15Em edade legal.....................
Total dos que recebem ins-

trucção..............................  978
NÃO RECEBEM  INSTRUCÇÃO

Cidade
Abaixo da edade legal..........
Acima da edade legal..........
Em edade legal....................... ,

Total..............................
Villa Nova

Olhos d'Agua 
Abaixo da edade legal...
Acima da edade legal___
Em edade legal...............

Total  ...............
Jacukú

Acima da edade legal.. ..
Em edade legal................

Total..........................
Tapera-Grande

Acima da edade legal.
Em edade legal 

Total.......

Acima da edade legal.
Em edade legal.........

T o ta l . ........
Taboão

Abaixo da edade legal 
Acima da edade legal. 
Ejn eclâdeJegaL.

Total....................
Bairro Alto

Abaixo da edade legal...
Acima da edade legal___
Em edade legal...............

Total........................
Sorocaba

Abaixo da edade legal. 
Acima da edade legal.
Em edade legal...........

Total......................
Taquaral 

Abaixo da edade legal. 
Acima da edade legal..
Em edade legal. .......

Total....................
Apôtrebú 

Abaixo da edade legal. 
Acima da edade legal..
Em edade legal...........

Total....................

31
6

37

1
31
J i .
37

19
2

23

5
27

1
23

14
6

21

2
29
9

40

Grammado
Acima da edade legal...........
Em edade legal  .........

Total..............................
Pirahy-Acima

Acima da edade legal...........
Em edade legal.....................

Total..............................
Pedregulho

Acima da edade legal...........
" Jacaré

Abaixo da edade legal..........
Acima da edade legal...........
Em edade legal.....................

Total..............................
Total dos que não recebem

instrucção..................... 503
REC EBEM  INSTRUCÇÃO

SEXO FEMININO
Cidade..................................  589
Jacaré............................  10

Total..............................  599
NÃO RECEBEM INSTfftjCÇÃO

Cidade ...........
Villa Nova . . . .
Sorocaba .........
Taboão.............
Bairro Alto___
Olhos d’Agua..
Apôtrebú........
Taquaral.........
Jacuhú.............
Tapera-Grande*,
Grammado.......
Pirahy-Acima ..
Varejão.............
Pedregulho. . .
Jacaré ............

T o ta l.......

Tribunal do jury
Presidente, d r. Antonio Alvares Vello

so de Castro; promotor publico, dr. José 
Thíago de Siqueira ; escrivão, major Sa
turnino Pilar.

No dia 9, procedendo-se a chamada e 
verificándo se haver numero legal é aber
ta a sessão. Em seguida são sorteados os 
doze juizes de facto.

Entrou em julgamento o processo em 
que são co réus os irmãos austríacos Car- 
li Cario e Arcadio Cario, accusados dg, no 
dia 16 de junho do anno proximo passa
do, na fazenda Santo Antonio, deste mu
nicipio, terem assassinado o italiano Do
mingos Debboni, colono da mesma fa 
zenda

Na cadeira da promotoria publica fez a 
sua estréa o dr. Siqueira, que terminou 
o seu discurso pedindo a punição dos de
linqüentes.

Defendeu os réus o cidadão José Anto
nio da Silva Pinheiro.

Formulados os quesitos, recolhou-se o 
; conselho á sala de suas conferencias., de 

23 I onde voltou trazendo a condemnação dos 
j irmãos Carli a vinte e quatro annos de 
prisão.

Hontem foi submettido a julgamento 
o processo em que foi réu Joaquim Mar
tins da Silveira, accusado por crime de 
ferimentos leves na pessoa de seu sogro 
Francisco Mariano Martins.

Accusado pelo dr. promotor publico e 
defendido pelo cidadão José lunocencio 
do Amaral Campos, foi o réu unanime 
mente absolvido.

Encerrou-se assim a segunda sessão do 
jury do corrente anno nesta comarca.
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4
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3
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12 
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Recebemos um folheto de 184 paginas 
intitulado Notas sobre processo orfanolo- 
gico, accoraodadas á lesgilação vigente em 
o Estado de S. Paulo, pelo dr. João Bap- 
tista Pinto de Toledo juiz de direito de 
S. Pedro.

Mais de espaço trataremos deste traba
lho do nosso illustre conterrâneo, a quem 
agradecemos a remessa do exemplar com 
que nos distinguiu.

ROUBO
Ante-hontem, em viagem da capital para 

esta cidade, o sr. João Brandoburgo foi 
victima de um g.ituno, que lhe subirahiu 
um embrulho com diversos objectos que 
trazia.

O sr. Brandeburgo só deu pda falta do 
embrulho aquem da estação de Monte 
Serrate, linha Yluana, e, desembarcándo
se em Itaicy, communicou o facto ao sr. 
chefe desta estação.

Realisou-se em S. Paulo uma reunião 
de lavradores para o fim da creação de 
um centro propugnador dos interesses da 
lavoura. Foi deliberado que urna reunião 
geral dos lavradores seja convocada e na 
qual fique definitivamente creada a Asso
ciação da lavoura.

«O NACION AL»

Recebemos este excellente periodico 
que, em subslituiçãe ao Nativista, acaba 
de apparecer na capital do nosso Estado.

Felecitando-o, desejamos-lhe vida longa 
prospera.

Em Lisboa realisou-se no dia 5 á noute 
um grande banquete em honra do dr. J  
F. de Assis Brazil, ministro plenipotencia
rio do Brazil em Lisboa, offerecido pelo 
marquez Franco Castello Branco, minis
tro do interior.

Assistiram as principaes notabilidades 
politicas e scientificas da capital.

Foram passadas as seguintes provisões 
de casamento : Para Cabreuva, a favo*r de 
Antonio Francisco de Oliveira e Felisbina 
Paula de Oliveira.

Para a mesma parochia, a favor de Ti- 
burcio José Rodrigues e Marciana Paula 
de Oliveira.

Os últimos despachos de Nova York di
zem que a revolução cubana toma uma 
nova feição.

As forças hespanholas estão sendo ata
cadas em todos os pontos por pequenas 
guerrilhas, não dando tréguas ás forças 
legaes.

Têm se dado muitos combates dos quaes 
alguns têm terminado a arma branca.

(13

Typos ytaanos
III

Xenente M anoel % yacheco (jaío

Não posso furtar-me ao desejo de refe
rir um facto que bem caracterisa o tenen
te (o faço com pezar) por ter-se dado com 
um amigo de nossa familia.

O tenente já estava velho e sentia se 
doente, de modo que não podia mais to
mar o trabalho de escrever umas razões 
em uns autos de demanda pendente. Uma 
das partes era uma viuva de poucos recur
sos, e da qual um advogado generoso não 
podia esperar recompensa do seu traba 
lho; esta lhe pediu que fizesse as razões, 
elle prometteu fazel-as: mas sua molés
tia se agravára e elle sentiu-se sem for
ças para tanto. Entretanto o negocio era 
urgente ea  pobre senhora teria prejuizo 
se não apresentasse em tempo as razões. 
Lembrou-se então o tenente de um seu 
amigo tambem advogado, montou em seu 
cavallo e foi á villa, forçado pelo desejo 
de prestar um serviço, pedir que outro o 
fizesse.

Conversou muito tempo cora seu amigo

sem animo de pedir-lhe um trabalho que 
devia ser feito com pouca remuneração, 
senão gratuitamente... e, receando uma 
negativa, despediu-se, e seu amigo o acom
panhou até elle montar a cavallo ; elle, 
porém, em vez de partir parou um tanto 
pensativo... e afinal lhe d is s e « H o je  
eu não vim visitar-vos; meu fim foi pe- 
dir-vos este favor...»  e com acanharaen 
to fez o pedido como quem não confiava 
no bom resultado. O advogado, que co
nhecia a cliente e sabia que não podia 
pagar-lhe o que valia o trabalho, deu-lhe 
uma desculpa qualquer e respondeu que 
não podia fazer taes razões.

O velho olhou para elle, e, quando uma 
lagrima dolorosa se deslisava pelas faces 
venerandas, disse:— Esta coragem para 
dizer não é que me falta, meu amigo.

Fustigou seu cavallo e sem mais uma 
palavra partiu para sua chacara. Em pou 
cos dias foram os autos entregues era car- 
torio, e foi este o ultimo trabalho do ce
lebre advogado.

Além de tantos outros por elle benefi
ciados, foi o genio bemfeitor do tenente 
quem deu asylo e sustentou por não pou
cos annos em sua casa, como um filho, ao 
joven Francisco Alvares Machado de Vas- 
cellos, que do quartel de S. Paulo, ondè 
era pharmaceutico ou ajudante do cirur-

¡gião, fugira para Ytú, onde soube ganhar 
à afieição do tenente, e em sua chacara 
teve tempo para estudar e tornar-se um 
notável cirurgião oculista e medico, e fi
nalmente estudar direito publico, dar-se 
á politica onde fez eminente figura como 
deputado, orador apreciado e presidente 
de província. Se tiver tempo escreverei 
ainda alguma cousa sobre este homem 
muito notável pelo seu superior talento. 
Sua mulher d. Candida tambem foi crea- 
da caridosamente pelo eminente philan- 
tropo tenente Pacheco.

Mogy mirim, novembro de 1895.

IV
'¿francisco ^ l . M,achado de 'Vasconcellos

No esboço biographico do tenente pro- 
metti escrever alguma cousa, se tivesse 
tempo, a respeito do sr. Francisco Alva
res Machado de Vasconcellos, e achando 
agora (fevereiro de 96) opportumdade 
para isso desempenho me fazendo este 
appendice á mesma biographia.

Francisco Alvares, nascido em S. Paulo 
em 1791, era filho do cirurgião Joaquim 
Theobaldo e aos dezesete ou dezoito an
nos assentou praça em ura corpo da guar

nição da mesma cidade, onde por sua in- 
telligencia, ou por ser filho de cirurgião, 
foi empregado no serviço da pharmacia, 
ou como ajudante do cirurgião do quar
tel.

Quando seu pae estava era Ytú, para 
onde tinha ido tratar de um doente, elle 
por ter commettido um delicto qualquer, 
não sei se no foro militarou civil, preci
sou fugir de S. Paulo, e refugiou-se na 
casa de minha avó, onde estava seu pae 
ha alguns mezes.

O tenente tinha eseriptorio de advoca
cia na villa e para lá ia todos os dias : e 
quasi sempre não voltava para a chacara 
sem irá  casa de sua irmã, onde palestra
va com Francisco Alvares e seu pae.

Aquelle era um joven muito intelligen
te, muito espirituoso e muitissimo engra
çado. Sempre bem disposto, alegre, gra- 
cejador, d’uma verve inexgotavel, emíim, 
d’uraa conversação agradabilissima.

Depois da infeliz propagação das vacci
nas de bexigas, Joaquim Theobaldo, des- 
gostoso por ver que havia quem acredi
tasse ter elle praticado aquillo proposital- 
mente e por interesses egoísticos, resol- 
ven voltar para S. Paulo, sua antiga resi
dencia.

(Continua)
A n t o n i o  A .  d a  F o n s e c a .



Cidade de \iû 'fSB
O CAFE» NA CURA DAS FERIDAS

0 coronel Oppice, docorpo de medico 
do exercito prussiano, residente em Stras- 
burgo, descobriu no café propriedades 
que o tornam muito recommendavel para 
a cura de feridas.

O café torrado e reduzido a pò, tal co
mo se emprega para obter a infusão, con
tem muito carbono e propriedades ati sy- 
philiticas, quer dizer, elementos que evi
tam a putreíacçào das feridas.

E ’ fácil a applicação deste remedio, 
pois que «e reduz a deitar sobre a ferida 
uma porção de café de modo queíique co 
berto e estendido em cima um panno e 
ligando-se convenientemente a parte le
sada.

As revistas medicas da Alleraanha con
firmam os excellentes resultados que se 
tem obtido de.-ia applicação do café.

Nas novas condições de paz que a Italia 
fez com Menelick e que o engenheiro Yeg 
está encarregado de levar ao conhecimen 
to do negus o governo italiano renuncia a 
clausula na qual Menelick póde acoeitar 
a protecção de qualquer paiz a não ser 
da Italia.

Italia renuncia o tratado de Ucciali. A 
linha divisoria entre Erylhréa e Abyssi- 
nia partirá do Moub, senão paga uma in 
demnisação a Menelick pelas despezas 
feitas com os prisioneiros italianos que 
estavam no seu poder.

Dar-se-á hoje na capital aextracção da 
grande loteria de S. Paulo. Quem, por
tanto, desejar enriquecer é só procurar o 
ven ledor ambulante Francolino Alves, 
que a annuncia, e habilitar se.

CARLOS GOMES
Diz um telegramraa de 6, deBelem:
Nestes últimos dias o filustre maestro 

Carlos Gomes tem apresentado sensíveis 
melhoras, mostrando se muito animado e 
satisfeito em sua nova residencia nos su
burbios desta cidade.

O grande musico compareceu honlem 
perante a Sociedade de Bellas Artes afim 
de tomar posse do cargo de director artís
tico do conservatorio de Musica.

Nessa occasiào foram lhe apresentados 
o corpo docente e de alumnos.

Ao maestro foi feita imponente manifes 
tação de apreço, sendo coberto do flores 
e muitissimo acclamado.

As noticias publicadas pela imprensa 
européa, cora referencia á ilha de Creta 
são muito graves.

Aflirmam despachos que foram córame 
tidos assassinatos, destacando se os dos 
engenheiros e operarios da estrada de fer
ro de Smyrna a Kassaba.

Centenares de familias acham-se refu
giadas em um convento, temendo a solda 
desea que commetle lodos os actos selva 
geria, dando saques, violentando familias 
etc.

Diz um despacho que entre os assassi 
nados foi victima o cónsul da Russia.

O czar Nicolau II,fez seguir immediala- 
raente para allí um vaso guerra quo vai 
garaütir os subditos russos e colher infor
mações sobre a morte do cónsul.

Estas noticias causaram grande alarme 
em toda a Europa, sendo estes actos de 
barbarismo profligados pela imprensa.

ERNESTO ROSSI
Segundo nos annuncia o 

acaba de perder o theatro dramalico’ itália 
no ura dos seus maiores luzeiros, cujo ta 
lento porquasi todo o Universo foi admi
rado e applaudido.

Discípulo do grande artista Modena,Er
nesto Rossi honrou sempre o nome do 
mestre e, entre outras creações suas, dif 
íicilmenle apagar-se-lião da memória do 
nosso publico as que fez no desempenho 
dos papeis de Nero-Kean.

Pariz, a grande julgadora, pelas pennas 
dos seus mais illustres crilicos, desde 
1855 sempre teceu-lhe os maiores elogios.

A morte acaba de arrebatai o com 67 
annos de edade, velho mas ainda em ple 
no vigor do seu talento artístico.

Era filho de Livorno o grande trágico.

A princeza Uuciana Bonaparle acaba de 
ceder a celebre bibliotheca de philologia 
e lingüística, que pertencôra ao marido, 
á bibliotheca das corporações da city de 
Londres. Recebêra pela bibliotheca vinte 
e sete contos, quantia que os peritos con
sideram muito inferior ao seu valor.

Encerra a bibliotheca mais de 25.000 ] 
volumes impressos e grande numero de 
manuscriptos preciosos.

■VI creança, o anjo e a ílòr
Quando morre uma creança, desce um 

anjo do céo, toma-a nos braços e desdo
brando as azas imaculadas, vôa por cima 
de todos os sitios que ella amára durante 
a sua pequena exislencia ; o anjo abaixa- 
se de quando era quando para colher flo
res, que leva a Deus, para que floresçam 
no paraizo ainda mais bellas do que ti
nham sido na terra.

Deus recebe as flôres, escolhe uma 
délias, toca-a com os labios, e a flôr es
colhida, adquirindo voz immediataraente, 
começa a cantar os coros maviosos dos 
bemaventurados.

Ora, escutai o que disse o anjo a uma 
creança morta, que o estava ouvindo 
como em sonho.

Pairaram primeiro sobre a casa em que 
a creança brincára e depois sobre jardin* 
deliciososos, cobertos de flóres.

— Qual é a flór que desejas para plan
tar no paraizo ?  perguntou o anjo.

Havia nesse jardim uma roseira que ti
nha sido direita, vigorosa, magnífica, mas 
quebraram-lhe o pé o todos os seus ramos 
cheio* de botõesinhos lindíssimos pen
diam estiolados para o chão.

— Pobre roseira! disse a creança ao 
anjo ; vamos buscai a para que possa re- 
ílorir no paraizo.

O anjo foi buscai a e abraçou a crean
ça. Colheram muitas flôres brilhantes, 
boninas'hurnildes e violetas silvestres.

A colheita estava terminada e, çomtudo, 
não voavam ainda para Deus. Cahiu a noi
te silenciosa e a criança e o seu guia di
vino ainda voam por cima da grande ci
dade. Atravessaram uma das ruas mais 
estreitas cheias de cacos do louça, de vi
dros partidos, de farrapos, de toda a cas
ta de immundicie. Entre estes destroços 
distinguiu o anjo um vaso de flôres com 
terra pelo chão, oclde pendiam as longas 
raizes de uma fior dos campos, já murcha 
e que parecia não poder reverdecer ; ti
nham n’a atirado para a rua como inutil 
e morta.

— Vale a pena leval-a, disse o anjo ; le- 
vemol-a, e, pelo caminho voando, te con
tarei a historia da florinha.

«Lá ao fundo, naquella rua escura e 
tortuosa, morava um pequerrucho, uma 
creança miserai e doente. Quando se sen
tia melhor, o mais que podia conseguir 
era passeiar com a ajuda das muletas ao 
longo de seu pequenino quarto.

Em certos dias de verão os raios do sol 
visitavam-lhe aalcova, durante meia hora. 
Então a creança, assentada á janella do 
andar, imaginava-se passeiando ; não co
nhecia da floresta, da fresca verdura da 
primavera, sinão o ramo da faia, que 
o íilho do visinho linha colhido para ella. 
Suspendia por cima da cabeça o ramo ver 
dejante, e suppondo-se debaixo das arvo
res abrigadas do sol, sonhava com o doce 
canto dos passarinhps.

Um dia o filho do visinho trouxe lhe 
flôres do campo, e por acaso entre ellas 
appareceu uma que tinha ainda raizes; 
o pequerrucho plantou a em um vaso, e 
pôl-o á janella, junto da cama.

A flôr, plantada por mão abençoada, 
cresceu, tornou-se grande, e todos os an
nos dava novas flôres. Era o seu jardim- 
zinho, o seu unico thesouro neste mun
do ; regava-a, tratava-a, adorava-a; fa-

Deu mais prazer e alegria do que todos ; 
os canteiros de um jardim realengo.» 1

— Como sabes tu isso? perguntou a 
creança que o anjo levava para o céu.

— Sei-o, respondeu o anjo, porque ou 
era o pequenino doente que andava de 
muletas ; como não havia eu reconhecer 
a miiih i flôr bem amada !

A creança abriu os o lín : e viu a radio
sa figura do anjo quando entravam no céu 
onde tudo era alegria e felicidade.

Deus pegou nas flôres, levou-as ao co
ração ; mas a que elle beijou foi a flori
nha silvestre, despresada e murcha. A 
flôr adquiriu voz immediatamente, poz-se 
a cantar com as almas que rodeiam o 
Creador ; mas junto delia, outras ao lon
ge, formavam eircuíos que vão augmen
tando successivamente, multiplicando-se 
até ao infinito, povoado de seres inteira 
mente felizes, cantando todos harmonio
samente—desde a creança abençoada até 
a humilde florin ha do campo, levantada 
do Io lo, dentre os tristes despojos da rua 
sombria e tortuosa.

G u e r r a  Ju isq u E in o .

Em maio de 1863 foi encontrado junto 
Grawlíy 'lord, na California, um homem 
petrificado.

As formas do corpo estavam perfeita
mente conservadas.

Extendido sobre um rochedo, na atti
tude de dormir, uma das pernas estava 
um pouco curvada, e a outra, que era de 
pau, adquiriu a solidez de pedra.

Quando se quiz mover essa massa iner 
te, conheceu se que adhería fortemente á 
rocha.

Uma especie de cimento, formado pela 
humidade e as agglomerações mineraes, 
tornavam o humem e o granito uma peça 
homogénea e inseparável.

Esta estatua natural foi um dos mais 
CUI ÎO.SUS monumentos que se poderia en
contrar.

Está confirmada a noticia da nomeação 
de monsenhor Corrêa Nery, vigário da 
Conceição de Campinas, para bispo da 
nova diocese do Espirito Santo.

Tomou assonto na camara federal o 
nosso patrício dr. José Luiz Fiaquer, ha 
pouco eleito deputado polo 1°districlo.

Deu-se em Moscow, a 7, um incidente 
que preduziu certa seusaçao e não peque
no escandalo.

O presidente do Circulo Allemão, rece
bendo no seio da associação o príncipe 
Henrique da Prússia, disseque se sentia 
feliz e desvanecido por cumprimentar ali 
o delegado do imperador Guilherme e sua 
comiuv;i.

O príncipe da Baviera, que se achava 
presente, pfoteslou contra aafiirmaçao do 
presidente do Circulo Allemão e declarou 
que o principe líenriquo não pertencia a 
comitiva do imperador.

Este ultimo, mostrando-se oífendido, 
retirou-se.

J U L E S SLMON
A França, a grande França da revolu

ção de 1789, acaba de perder um dos seus 
mais iliustres fiilios e mais notáveis polí
ticos — Jules Simon.

A morte do emerilo cidadão francez en
che de luto á todas as nações cultas, ha
bituadas ha aunos a admirar as virtudes 
civicas do grande homem, que, embora 
velho, vivia na patria como uma tradicçáo 
gloriosa dos tempos de Thiers, EJgaid 
Quinet e outros vultos salientes da poliLi- 
ca íranceza.

11 DE JUNHO
O dia de h o j e  recordaomemoravelcom

bate naval de Riachuelo, ferido ha 31 an
nos e por occasião da guerra com o Para- 

«guay, que encheu de gloria a marinha 
nacional ao mesmo tempo que immortali- 
sou o nome do chefe Barroso, depois de
nominado o Nelson brazileiro.

A esquadra paraguaya corapnnha-se de 
oito vapores de guerra, cora 2.500 ho
mens, e era coramandada pelo vice-almi- 
rante Meza, iramediato Cabral; nas bar
rancas de Riachuelo foram postadas bate
rias com 22 peças e 2.000 homens sob as 
ordens do coronel Bruguez.

A nacional contava a Amazonas, com 
a insignia do chefe Barroso, a Jequüinho- 
nka, com a do chefe Gomensoro, e mais 
seis vasos de guerra, com 2.227 homens. 
Estava fundeada 110 Chaco.

A Belmonte (commandante Abreu) foi 
ao encontro do inimigo e com ella a .4 rna- 
zonas, cuja esteira foi seguida por outros 
navios. A Jequltinkonha encalhou, rece-

zia-lhe aproveitar os raios do sol até 0 ul
timo. Está em viagem para 0 Brazil 0 nosso

A flôr apparecia-lhe om sonhos, por- jg ^ p o te n c ia r io  em Lisboa dr.
que era para elle que floria, que espalha-, 6 ‘ ______
va 0 seu aroma e ostentava as suas côres; 1 1 , 1 0  ur, 11 \ O dr. Prudente, presidente da Republi-
quando se sentio morrer foi para elle que . recebeu por intermedio do ministro
se voltou. qas relações exteriores os offerecimentos

Faz hoje ura anno que esse pequerru- da mediação do goveno portuguez para
cho habita no paraizo ; a sua querida. ™solver a questão da Trindade.
flôr, esquecida á janella desde então, mur j -----
chou, esfolhou se, e atiraram-na na rua A 45 deste mez deve estrear no rio a 
finalmente. E, comtudo, esta flôr quasi 
secca é 0 thesouro de nosso ramalhete.

bendo lodo 0 fogo da bateria de terra, á 
qual respondia vigorosamente. A Parna- 
hyba, que fazia fogo por ambos os lados, 
foi abordada por ire 7 navios inimigos ejá 
cem paraguayos, no convez, acutilavam- 
se com a heróica guarnição.

Então 0 bravo marinheiro Barroso, que 
com a fragata Amazonas e fazendo desta 
ura ariete já .linha raellido a pique 0 Je 
juy, veio soccorrer a Pornahyba, e, in
vestindo contra 0 Marquez de Olinda (em 
poder dos paraguayos), metteu 0 a pique 
e 0 mesmo fez com 0 Sa lto ; 0 Taquary, 
ao ver tal commettimento, fugiu apenas 
percebeu a Amazonas para elle se dirigir. 
Outros vasos inimigos 0 imitaram na fu
ga, sendo, porém, perseguidos pela Bebe 
ribe e Araguary.

O combate naval, um dos mais celebres 
quo se têm iravado em toda a America, 
durou até ás 5 1/2 horas da tarde, e a vic- 
toria parecia ás vezes duvidosa á nossa 
esquadra; mas á ousadia do intrépido 
chefe Barroso e á.bravura dos nossos sol- 
dados, entre os quaes salientaram-se Mar- 
cilio Dia% Pedro Afíonso e Greenhalg, 
deveu a nossa marinha contar mais esta 
pagina brilhante em sua historia. O go
verno de então oreou uma medalha espe
cial commemoraliva desta batalha para os 
que nella tomaram parle e ã Amazonas 
ordenou que trouxesse junto á roda do le
me a insígnia da ordem do Cruzeiro.

Com destino á Uberaba,onde vai fixar 
residencia, está em viagem monsenhor 
Duarte, bispo de Goyaz.

SECÇÃC LfVlifi
A r e n g a  á »  t u r > l> a s
E 11 sou menino bonito,
Bom poeta em breve serei ;
Conscio de ser mui catito,
Meu lodo em versos direi.
Meu nome, um dia já celebre. 
Repetido ás turbas será;
Referido até no casebre 
Do pobre, que 0 gloriará.
Qu’importa se canto 0 mate 
Easnymphasque m’enchem d’amor? 
Não sabem que eu sou um vate 
E das conquistas 0 tambor mór?
Meu amor, hei de 0 referir 
Até aos povos d’além tumulo;
Pois eu, amigos, não sei mentir, 
Joven, bello— sou um cumulo! 
Fallem de mim 0 que quizerem,
Serei uma celebridade ;
Versos farei, si me convierem,
P’ra ir á ímmortalidade.

O productor.
■oqxvíK

ED1TAES
O cidadão Franklin Basilio de Vasconcel

los, juiz de paz em exercicio deste dis - 
trido de Ytú, etc.
Faz saber que no dia 19 de junho do

grande companhia drumalica italiana Gio-1 corrente anno pelas 9 horas da manhã no 
vanni Eininanuel,ora em viagem. 1 ediíicio da Camara Municipal se tem de



(uiaaae ae Ytü
proceder nos termos dos artigos 84 c se
guintes do regulamento eleitoral a nomea
ção das mesas seccíonaes deste districto 
para eleição de um senador e seis deputa
dos que deve ter logar no dia 22 do cor
rente, conforme edital publicado. Convo
ca, poi tanto, todos Os juizes de paz e os 
correspondentes immediatos bem como 
os cidadãos eleitores para comparecerem 
no referido dia, hora e logar designados 
afim de tratar se das ditas ncm,eaçoes. E 
para que chegue ao conhecimento de to
dos se passou o presente que vai assigna 
do pelo dito juiz e subscripto por mim 
Braz Orliz escrivão de paz deste districto. 
Ytú, 11 de junho de 1896.— Franklin Ba
silio de Vasconcellns. 3—1

0 dr. Eugenio Fonseca, intendente da Ga
mara Municipal de Ytú, etc.
Faço saber saber aos que este edital vi

rem ou delle tiverem noticia que íica mar
cado o prazo de 30 dias para dentro delle 
os proprietários de predios á rua de Santa 
Cruz, no trecho comprehendido entro a 
rua Municipal e o largo de Santa Rita, fa 
zerem os passeios de conformidade como 
§ 2o do art. 6 do Codigo de Posturas sob 
pena de 10$000 de inulta, e ser o serviço 
leito pela camara por conta dos mesmos 
proprietários. Bem assim, intimo os mes
mos proprietários para no prazo de 90 
dias fazerem o feixo de seus tnrronos de 
muros de taipa ou de tijolos, com 2 me
tros e 20 centms. de altura além da co
berta, sob pena de 30$000 de multa e do 
dobro na reincidencia. E para que nin
guém possa alegar ignorancia lavrou-se o 
presente edital que sesá publicado pela 
imprensa. Dado e passado nesta cidade 
de Ytú, aos 3 de junho de de 1896.— Eu 
João Flaquer Junior, secretario, o escre
v i.—Eugenio 'Fonseca. 5—2

Imposto <Io consumo de f ehidas 
nlcool¡cas fabricadas no Brazil

DECRETO N. 2253 DE 6 DE ABRIL DE 1896

De ordem do sr. major delegado fiscal, 
do Thesouro Federal neste Estado e para 
conhecimento de todos os srs. interessa
dos, se faz publico, que, tendo sido pu
blicado neste Estado no respectivo Diario 
O/ficial o regulamento annexo ao decreto 
n. 2253 de 6 de abril proximo passado, 
sobre a cobrança do imposto de consumo 

— do-hobiia-s alcoólicas fabricadas no paiz, 
creado pelo artigo 1o n. 42 da lei n. 359 
de 30 de dezembro do anno passado terá 
o mesmo regulamento, na fórma de seu 
artigo 28, plena execução neste Estado á 
datar de 11 de maio proximo passado 
em diante ; esse imposto cobrado sobre 
a producção das fabricas estabelecidas no 
Brazil e pelas taxas estabelecidas no art.
2 do dito regulamento, abaixo transcrip
tas e consideradas fabricas os estabeleci 
mentos em que taes bebidas forem pre
paradas por meio de machinismos e appa- 
relhos de qualquer especie (artigo 1o § 
unico.)

As taxas do imposto, segundo o artigo 
citado, são:

— 60 réis por litro ou 40 réis por garra
fa de cerveja nacional ;

300 réis por litro de licores communs 
ou doces de quaesquer qualidades (classe 
9a n. 126 da tarifa) ;

50 réis por kilo de absynlho, eucaly- 
psyntis, kairsch, alcool, brandy, cognac, 
rhum, whisky, aguardente, excepto o 
alcool e aguardente fabricados nos enge
nhos centraes e outros estabelecimentos 
agrícolas e de genebra (classe 9a n. 127 
da tarifa).

1 $000 por garrafa das demais bebidas 
fermentadas, que possam ser assimiladas 
ao vinho de uva espumosos e champa
gne, cujo fabrico seja auctorizado pelo 
governo ;

50 réis por kilo de aguas mineraes arti 
liciaes gazosas ou não.

Outro sim se faz publico, que até o dito 
dia 1 de julho futuro, todos os srs. donos 
ou administradores das fabricas de bebi
das, estabelecidas nesta cidade e seus 
districtos fiscaes, deverão tirar a neceSsa- 
ria licença para cada casa que tiverem 
empregado nesse trafego, e só a patente 
da licença lhes dará direito a negociar 
sob pena de multa estipulada no artigo 
2« da'5a parle 1:000$000 a 3:000$000, ex
ceptuados destas disposições, os engenhos 
centraes e estabelecimentos agrícolas que 
fabricam -súmente alcool ou aguardente.

Tambem deverão os mesmos ̂ rs. -fabri
cantes, dentro ainda do prazo supra mar
cado,— não sú manifestar a esta Collecto 
ria a producção de suas fabricas no anno 
de 1895, por taxas, de accordo com o ar
tigo referido, 2, declarando mais o nume 
ro e a capacidade das caldeiras, machi
nas, toneis e outros apparelhos ou instru

mentos que empregarem 110 fabrico ; in
correndo os infractores na multa de.......
1:000$000 a 3:000$000 e outras previstas 
no regulamento. Mas tambem apresentar 
nesta repartição para serem sellados, ru
bricados ou aulhenticados os livros espe- 
ciaes que são obrigados a ter e nelles se
rem escripturadas diariamente de accordo 
com as diversas taxas do citado art. 2o as 
bebidas fabricadas, as sahidas para o con
sumo e as consumidas nas mesmas fabri
cas, sob pena de multa de 2:000$000 a 
5:000$000.

Os srs. fabricantes, donos ou adminis
tradores das fabricas ficara obrigados a 
reraetter, mensalmeute, a esta Collecto- 
ria um boletim contendo todas essas espe
cificações ácerca da escripia (art. 4o § 2o).

As fabricas não deixarão sahir os pro
ductos da sua manufactura sem levarem, 
em tinta indelevel, a marca e o nome da 
fabrica ou da localidade e do Estado em 
que funccionarem (art. 6o) sob pena de 
serem os artigos incursos em conirafuc- 
çáo e sujeitos os productos ás penas dos 
arts. 353 e 354 do codigo penal, accresci- 
dos da apprehensão dos productos (art. 
30 da lei n. 359 de 30 de dezembro de 
de 1895) e multados os infractores em 
1:000$000 a 5:000$000.

Será tambem considerada conlrafacção 
sujeita ás penas do mesmo codigo e á ap- 
prehensào, a fabricação e importação de. 
rotulos e marcas de productos extra/igeiÃ 
ros que se prestem a falsificação de bebi
das ou productos nacionaes para serem 
vendidos como exlrangeiros, com a mar
ca ou cora o rotulo fabricado no paiz (art. 
3-1 da lei n. 359, de 30 de dezembro de 
1895). Multa, neste caso, de 1:000$000 a 
5:000$000.

A cessação do negocio deverá ser cora- 
municada a esta Collectoria dentro do 
prazo de 30 dias e mnguem poderá come* 
çal-o sem que tenha obtido licença e arbi
tramento (arts. 14 e 15; sujeitando-se os 
infractores, no primeiro caso á multa de 
200$ a 500$000, e no segundo a de 
1:000$000 a 3:000$000.

O imposto taxado no artigo 2o será co
brado por esta repartição em maio e outu
bro de cada anno (art. 16) e os que não 
paguem nessas épocas incorrerão na mul
ta de 10 %  e 15 % .

Nesta repartição se fornecerá lodo e 
qualquer esclarecimento a respeito para 
boa e fiel execução do regulamento cita 
do.

Collectoria de Ytú, 4 de junho de 1896 
—O collector, Olegario Ürtiz. 4—2

vinte e seis de maio de mil oitocentos e 
noventa e seis. Eu Joaquim Vaz Guima
rães, escrivão o escrevi.— Antonio Alva
res Velloso de Castro. 4— 4
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VENDE-SE
uma excellente turbina com os seus per
tences, um alambique de systema aper
feiçoado com duas caldeiras e tres co
chos novos. Trata se na fazenda que per
tenceu ao barão de Itahym, porpreço mó
dico. 10—7

Vóm lp.Çó um piano em bom estado, 
ü ^ SC proprio paraaprendiz. Quem 

pretender dirija-se á rua da Quitanda n. 
29. 3— 3

Aviso ao publico
Chegou nesta cidade a parteira italiana, 

abaixo assignada, que tem trinta annos 
de pratica e experiencias comprovadas na 
sua profissão. Faz appello a todos que 
delia tiverem precisão que se acha sem
pre prompta a qualquer hora, 6—4 
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a pedreira que foi de Juve 
nal do Amaral Souza, com 10

a 12 alqueires de terra, por 15:000$000.
Quem pretender dirija-se á rua do Com- 
mercio n. 51 (grade de ferro), ou em São 
Paulo á rua do Conselheiro Ramalho n. 
58 com a proprietária Pureza de Campos 
Mello. 8—3

Ao commercio

NOTAS
de consignação

vende-se nesta 
typographia

O cidadão Franklin Bazilio de Vasconcel- 
los, juiz de paz deste districto de Ytú, 
etc.
Faz saber que no dia 22 de junho do 

corrente anno, pelas 9 horas da manhã, 
se tem de proceder á eleição de um sena
dor e seis deputados ao congresso esta- 
doal, devendo a respectiva mesa organi- 
sar-se na vespera ã mesma hora. Convo
ca, portanto, não só aos juizes de paz e 
seus immediatos, aos quaes compete for
mar a dita mesa, como a todos os cidadãos 
eleitores para comparecerem no dia e ho
ra designados em o edificio da camara 
municipal afim de proceder se á installa- 
ção da dita mesa e aoà subsequentes da 
eleição a que a mesma tem de presidir, 
ficando bem assim convidados de >de já to
dos os cidadãos eleitores a virem dar seu 
voto nos termos da lei. E  para que che
gue ao conhecimento de todos se passou 
o presente, que vae assignado pelo dito 
juiz e subscripto por mim, Braz Ortiz, es
crivão de paz deste districto. Ytú, 4 de 
junho de 1896.— Franklin Bazilio de Vas- 
concellos. 5— 3

O doutor Antonio Alvares Velloso de Cas
tro, juiz de direito e de orphams nesta 
comarca de Ytu, etc.
Faço saber aos que o presente edital 

virem que o porteiro dos auditorios Au
gusto Rodrigues da Silva, ou quem suas 
vezes ffter, hi de trazer á publico pregão 
de venda e arrematação a quem mais der 
e melhor lance offerecer, no dia dezenove 
de junho proximo futuro na porta da casa 
das audiências um terreno com uma casa 
de morada e um rancho coberto de telhas, 
situados á raa do Commercio desta cidade, 
confrontando com terreno de Manoel Joa
quim da Silva e com o quintal da casa de 
Joaquim Leitão, avaliados por seis contos 
de réis (6:000$000). Este immovel per
tence ao expolio do finado Leopoldo Sa
turnino, e vai á praça a requerimento dos 
interessados para solução do passixo. E 
para que chegue ao conhecimento de to
dos, lavrou se o presente edital e outros 
de igual thero que serão alfixados nos Io- 
gares públicos e publicado pela imprensa. 
Dado e passado nesta cidade de Ytú, aoá

Os fabricantes de bebidas nacionaes, 
abaixo assignados, em vista do novo ím 
posto federal, vêm declarar aos srs. com- 
merciantés e freguezes que, de mutuo ac- 
côrdo, resolveram de hoje em diante ele
var os preços dos artigos de suas fabricas, 
sendo o da cerveja elevado a 4$000 a dú
zia e outras proporcionalmente.

Ytú, 1 de junho de 1896.— Adolpho Ba 
vache.— Roberto Seiffert.— Antonio Ange- 
li.— Por Bernardino José Leite & Comp., 
o fabricante José Joaquim de Almeidae 
Silva. 4— 3

ADVOGADO
DR. EUGEXIO FONSECA

incumbe-se, com preferencia.de me
dições e demarcações de terras. En-
carrega-se de defezas no 
qtialquer ponto do Estado.

jury em

Escriptorio e residencia 
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GRANDE

Loteria de S. Paulo
HOJE HOJE

40:000$000
mtegraesíntegraes

e.* d o
será extrahida aDia 15 

» 18 »
» 25 » 

Esta loteria é de

16a 
)) 17a 
» 18a 

muita

P L A N O  3
loteria

»
premio

»
» »

vantagem por ser

PLANO

maior 10:000$000 
» 10:000$000 
» 10:000$000 

in transferi vel

1 premio de . . 40:000$ 99 cent. para 01° prem.
1 » )) . 6:000$ 99 » )) )) 2°  »
1 » » 4:000$ 99 » » ‘ )) 3° »
{ » » . . 3:000$ 99 » » » 4° ))
1 » )) ..................... .. 2:000$ 2 app. 3ara 0 1° prem.
1 » )) . 1:000$ 2 » » » 2° «
4 premios a 500$000. . . 2:000$ 2 )) » » 3° »

10 » » 200$000. . . 2:000$ 2 )) » » 4° »
20 )) » 100$000. . . 2:000$ 5000 term do 1° premio a
30 » )) 50$000. . . 1:000$ 5000 term » 2° )) »

a 12$ 
» 12$ 
» 10$
» 8$ 
a 500$ 
» 300$ 
)) 2 0 0 $ 
» 171$

1:188$
4:188$

990$
792$

1:000$
600$
400$
342$

Esia loteria compõe-se de 50.000 bilhetes ao preço de 4$000 cada bilhete di- 
vididos em quintos de 800 rs.

O abaixo assignado tem sempre bilhetes desta acreditada e vantajosa loteria e 
que vende com modica porcentagem. O publico deve preferir esta loteria a outras 
que distribuindo maiores prêmios jogam com quantidade fabulosa de bilhetes Os 
prêmios desta loteria são garantidos pelo Thesouro do Estado e pagos pontualmente 
pela rhesouraria.

O abaixo assignado receberá sempre telegramma 110 dia da extracção da lote
ria e chama, pois, a attenção do publico para a Grande Eoteria de S . Paulo.

Ytú-Eua dü Commercio n. 11 4-1
jfo à o .



Cidade de

participam ao povo desta cidade e localidades circum visi- 
nhas que abriram á RUA DO COMMERCIO n. 94, (nesta c i 
dade), uma pharmacia com a denominação ácima, girando sob 
afirma de F E R R A Z  & SOUZA, e sob a gerencia  do socio pra
tico Irineu de Souza.

Pharmacia completamente montada, tem todas as drogas 
da antiga e moderna therapeut ca.

P R E P A R A D O S  E X T R A N G E S R O S  E  N A C I O N A E S  

cjm  um laboratorio chimico e phaimaceutico perfeitamente montado
AVIA RECEITAS A QUALÇUER HORA DO DJA v, DA NOITE 

HAVENDO MODICIDADE EM PREGOS  o

N. 94 «  Rua do Commercio -- N. 94
_ FE R R A Z & SOUZA.

TYPOGRAPH! A
—  D A  —

“ CIDADE DE YTU”
56 — Rua da Palma— 56

NESTA í YPOGRÀPHIA FAZ-SE COM A MAXIM A BREVIDADE
toda e qualquer encommenda concernente a este

ramo cie trabalho
M O D I O I D A D E  N O S  P R E O O S

AO TORRÀDOR
0 proprietário desta já bem cjnhecida casa participa aos seus fregueses é amigos que annexou á sua loja de

fazendas uma alfaiataria, com um bom e variado sortimcnto de 
C A C H E M I R E ,  D I A G O N A E S ,  S A R J S  e outras fazendas deste ramo de negocio, que 
fica sob a direcção de um habil t conhecido contra-mestre.

98, Rua do Commercio, 98
J  ' . • ■ ' ■


