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A cultura intensiva do caté
ADUBOS CHIMICOS

AS CINZAS E AS FORNAIHAS ECONOMICAS

Com a devida venia transaremos da Re 
vista  A gríco la  o  artigo infra sobre a cal 
tura intensiva do café, escripto pelo illus- 
tre cidadão dr. Luiz Pereira Barreto, cuja 
competencia é indiscutível :

Muitos fazendeiros pergunlam com in
sistencia se devem queimara palh'ado 
café para aproveitarem as cinza;, ou se 
devem reserval-a em substancia para es- 
tercarem os cafezas. E, como corollario a 
esta questão, perguntam qual a minha 
opinião sobre as. novas fornalhas econó
micas, ultimamente introduzidas no bene
ficio do café e que tão profunda revolução 
operaram na economia do combustível.

A questão é um tanto compLxa e mere
ce ser elucidada com alguma attenção.

Em primeiro logar, devemos estabele
cer como principio inconcusso que as 
cinzas constituem o primeiro dos adubos 
chimicos na cultura intensiva do café.

As cinzas contém todos os saes de que 
a planta precisa para e a sua alimentação 
sua fructificação, isto é : carbonato, sul- 
phato e phosphato de potassa, phosphato 
de cal, nitrato de potassa, saes de magne
sia, silicatos de diversas bases, oxydos 
de ferro, de manganez, chloruretos, etc.

A maior parte destes saes são absorvi 
dos immediatamente pelas raizes e cons- 
Ctuem alimentos directos para a planta •; 
òífnbsTcornõ o> ‘cãdbonalos de potassa de 
cal e de magnesia, são convertidos pri 
meiramenle em nitratos, para constitui
ré m em seguida as bases supremas da 
vida vegetal.

As cinzas cm geral são extremamente 
ricas em potassa ; e visto romo a cinza do 
grão de café cimiém a enorme proporção 
de 64 a 62 %  de potassa só por este fac- 
to coraprehende-se a absoluta necessida
de de se enriquecer a terra com saes de 
potassa, afim de se pôr á disposição do 
cafeeiro o material o mais indispensável 
para uma abundante producção de fruc- 
tos. e das

Em artigos anteriores ,evista A g r í 
cola , chamei a attenção para os phenome- 
nos chimicos que se passam em uma der
ribada de matta virgem seguida de quei
mada, e mostrei que a grande superiori
dade da lavoura de café em terras virgens 
se explica naturalmente pela maior abun
dancia de cinzas alli produzidas conjunc- 
tamente com a enorme copia de materia 
orgánica que allí (ica exposta á decompo-
t.ui     i inriiin t— By— —  h i

sição. donde resulta a formação de uma 
vasta salitreria.

Não ha duvida alguma que a cinza jun
ta com a matéria organica, madeiras que 
apodrecem ou palha de café, produz o 
maximo efí ei to e constitue o apice da per
feição em matéria de estercos.

E ’ preciso não esquecer que o salitre, 
o alimento supremo da planta, é fabrica
do por um microbio, uma bacterie, e que 
esse microbio só se alimenta de carvão. 
Para que a actividade desse agente exclu
sivo da nitriíicação se opere com a maxi- 
ma intensidade suflleieute, e é o que faz 
a matéria organica de qualquer natureza 
ao entrar em decomposição. A terra é 
uma officina em que se elabora a alimen
tação da planta. O azoto é agarrado pelo 
microbio e submettido á força a combina
ção com o oxygenio para a formação do 
acido nilrico, quo vai formar com a po- 
tifcsa o salitre. e o carvão posto em liber
dade vai servir de alimento ao microbio, 
o cozinheiro da planta.

O fazendeiro, disse eu, que queima uma 
malta virgem é um fabricante de salitre 
em ponto grande.

Mas esse salitre, por maior que seja a 
suaabundancia.no fim de alguns annos 
exgotta se e desapparece ; e exgotta-se 
precisamente quando o cafezal tem attin- 
gido a edade de 12 ou 15 annos e acha-se 
em seu pleno desenvolvimento, nas con
dições de fornecer ao lavrador maiores 
colheitas, o que fazer, então ?  Restituir 
as condições primitivas é impossível. A 
matta virgem não se reproduz.

E ’ aqui que deve intervir a arte, e, fe 
~lizrno!it<\ a arte inJervern. com a mais 
plena elficacia.

Os srs. fazendeiros devem aproveitar 
toda a cinza produzida na fazenda, por 
quanto a cinza é o primeiro dos estercos 
chimicos para o cafeeiro. Para a lavoura 
de café a cinza é ouro, repito. Os effeitos 
ua cinza m vegetação c na fructificação 
são proniplus e immedialos.

E não é só a pura lheoria que assim 
conclue.

Experiências directas têm sido feitas em 
diversos logares sobre o papel das ciznas 
na cultura intensiva do café em terras po
bres ouexhaustas. Um cafezal velho, de
crépito, em varas, imprestável, póde re
juvenescer e recuperar a sua primitiva 
pujança, mediante uma abundante appli- 
cação de cinzas cuidadosamente enterra
das a enchadão.

Por consequencia, o receio do empre
go das fornalhas economicas é por demais 
meticuloso e, na pratica, não tem funda
mento. Essas fornalhas prestam inques
tionavelmente grande serviço, não só eco-

nomisando o combustível, mas sobretudo 
proporcionando aos lavradores um meio 
mais expedito e barato de enriquecer as 
terras com saes de potassa e os indispen 
saveis phosphatos.

As fornalhas destroe.m, é verdade, a 
parte organica da palha do café, e essa 
parte representa, como jã disse, papel 
importante na economia domestica da ter
ra. Mas é preciso bem pesar as vanta
gens e os inconvenientes, os pros e os 
con tra s , e decidir afinal .pelo processo 
que ficar mai« barato, sem diminuir sen
sivelmente a abundancia das colheitas.

Em geral, reina nos’espiritos uma gran
de obscuridade relativamente ao papel da 
palha do café naeslrumação dos cafezaes. 
Acredita-se commuraento que a palha do 
café é um esterco. Sem duvida, ha nesta 
crença um grán de verdade ; mas, exa
minada de perto a questão, á luz da chi- 
micae da microbiología, essa verdade não 
está onde suppõem estar os fazendeiros.

0 mechanismo da acção da palha do 
café é muito diverso do que geralmente 
se suppõe.

A palha do café presta incontestável 
npenteum grande beneficio, não como es
terco, mas simplesmente como coberta.

E ’ sabido que os jardineiros dignos des
te nome não semeiam planta alguma sem 
immediatamente fazerem em roda uma 
coberta de palha, de folhas seccas, de 
musgo, etc., e na falta destes raateriaes, 
não hesitam em lançar mão do pedregu 
lho, com excellente resultado. Ora nin
guém pretenderá que o pedregulho é um 
esterco,

Do momento em que se cobre a terra 
com qualquer cousa e de qualquer manei 
ra, converte-se essa terra em uma fabrica 
de salitre. De fació, os microbios da ni
triíicação, as nilro-mónadas, precisam, 
para trabalharem activamente, de tres 
condições capilaes: sombra, calor e hu 
midade.

Da. L. P . B a r u e t o .
Continua.

Já tomou assento na camara dos srs. 
deputados federal o dr. Edmundo Fonse
ca, filho do nosso illustre eollaborador 
sr. Antonio Fonseca.

T R A N SIT O  D E # VE H IC U LO S

0 cidadão dr. Octaviano Pereira Men
des, digno delegado de policia, determi 
nou que os vehículos de qualquer especie 
só subam a rua da Quitanda, visto ser 
esta uma viela e não permittir o encon
tro de dous.

S A N T A  C A S A
Completam-°e hoje vinte e nove annos 

que foi inaugurada a Sama Casa de Mise
ricordia desta cidade.

Durante este longo periodo o seu movi
mento foi o seguinte ; entraram 5.083 en
fermos, fallecerara 1.305, sahiram cura
dos 3.743, estão em tratamento 36.

Este pio estabelecimento, io qual se 
acham ligados os nomes de muitos ytua- 
nos beneméritos, recebe annualinente um 
auxilio do governo e é dirigido pelas ir
mãs de S. José.

Era provedor da confraria no dia da 
inauguração o finado capitão Francisco 
de Assis Pacheco e hoje o é o sr. senador 
Francisco E. da F. Pacheco.

Com inexcedivel dedicação occupa o lo
gar de zelador o sr. ^apitão A. Teixeira, 
que tem prestado relevantes serviços.

Recemos o n. 15 da Paulicéa, que, 
comoysempre, traz espirituosas gravuras 
e texto excellente.

F E S T A  DE S . L U IZ

Começará hoje á tarde, na egreja do 
collegio de S. Luiz, o triduo que precede 
a festa em honra ao orago daquelle esta
belecimento.

Domingo haverá missa cantada solem
ne á grande orcíiestra, sermão e procis 
são.

Consta-nos que as festividades serão 
honradas com a presença do venerando 
prelado exm. monsenhor Pereira de Bar
ros (conde de Santo Agostinho), arcebis
po de Darnia.

Âihanhã .ás 9 horas, no edifício da ca
mara municipal, deverão reunir-se osjui- 
zes de paz e seus immediatos para a for
mação das mesas secnonaes deste dis - 
tricto.

O dr. Carlos de Carvalho, ministro do 
exterior, remetteu para Pariz. ao dr José 
Maria Paranhos, barão do Rio Branco, 
enviado em missão especial junto ao go
verno francez, os documentos relativos 
ao territorio litigioso do Amapá, afim de 
serem apresentados áquelle governo.

F O L H E T I M (15

Typos ytuanos
IV

Francisco 31. M achado dc Vasconcellos*
E depois de alguns annos mudou sepa

ra Campinas onde residiu até morrer no 
Rto de Janeiro, onde estava como depu
tado por S. Paulo.

Como e quando se tornou homem poli 
tico? Desde a sua mocidade em Ytú re
lacionou se cora ura grupo de notáveis po
líticos uns residentes em Ytú e outros que 
freqüentavam aquella cidade periodica
mente e lá formavam um club politico que 
exerceu grande influencia na politica ge
ral do Brazil desde os últimos annos do 
tempo colonial até 1834, quando se discu 
tiu oActo Addicional e di vidm-se o partido 
nacional de 1831 eformou-seopartidode- 
pois denominado conservador. Os que re
sidiam em Ytú eram os senadores Feijó e 
Paula Souza, e os outros eram o dr. Costa 
Carvalho, depois barão de MonfAIegre, 
senador Vergueiro, o raarquez de Valença 
e Francisco Alvares. Este grupo era inti 
mameate ligado ao senador José Bento

Ferreira de Mello e outras influencias de 
Minas. O Mont’Alegre era casado com d. 
Genebra, irmã dos srs. Bento e Antonio 
de Barros, depois barões de Ytú e de Pi 
racicaba. Mont’Alegre aproveitavaa occa- 
sião das festas do Natal e Semana Santa 
para ir com sua mulher visitar seus paren
tes emYtú,eomarquez de Valença,que era 
casado cora umatilha de d. Genebra, tam
bém pela mesma razão lá ia nesse tempo; 
o senador Vergueiro morava em Piracica
ba, que nesse tempo era uma aldeia, e 
por is^o ia tambem assistir essas festas em 
Ytú, e Francisco Alvares quando morava 
em Porto-Felize depois em Campinas lam
bem lá ia, e formavam um club politico 
que principalmente de 1828 a 1836 exer
ceu grande influencia na politica geral e 
foi quem talvez decidiu da sorte do Brazil 
em 1834. O partido nacional, que tinha 
feito a revblijção de 7 de abril para se 
proclamar a Republica, assustado com a 
anarchia em que ficou o Rio de Janeiro 
logo após a abdicação, hesitou até 1834, e 
afinal resolveu adiar a Republica e coroar 
d. Pedro II.

Feijó disse a meu paeern 1831 ou 1832 : 
— ((Convém adiarmos a Republica até que 
cesse esta anarchia ; com o Acto Addi-cío- 
nal teremos um governo tal qual o dos 
Estaüos-Unidos do Norte sem as agitações

das eleições presidenciaes, etc. Em tem 
po opportuno faremos a Republica.»

As suas relações com este club deraraa 
Francisco Alvares a cadeira de deputado 
por S. Paulo na eleição de 1832 ou 1834. 
De então por diante foi sempre deputado 
até 1841, e reeleito em 1844 quando su
biu ao poder o partido liberal, por graça 
de sua magestade, que gostava de variar 
de ministérios, fossem quaes fossem as 
circumstancias do paiz.

E nesse tempo já linha elle tão elevado 
credito como cirurgião, que, quando che 
gava no Rio para occupar a sua cadeira na 
camara, achava muitos doentes de Minas 
e de outros pontos que o esperavam para 
que elle fizesse a operação de olhos; e 
quando voltava para Campinas ali achava 
outra turma de enfermos vindos de todas 
províncias circumvisinhas da nossa para 
o mesmo fira.

Emfim, no seu tempo nenhum outro ci
rurgião tinha maior credito do que elle, 
especialmente como occulista. Entretan 
to a sua unica escola foi a chacarada Pie
dade, onde o tenente lhe deixava todo o 
tempo para, em seu gabinete, entregar- 
se inteiramente aos seus esmdos, como 
um filho menor sem cuidados dos seus 
negocios.

Em 1837, quando o partido conserva

dor pela primeira vez subiu ao poder, e 
Bernardo de Vasconcellõs organisou ofa 
moso ministério de 19 de setembro (3), a 
opposição da camara, dirigida por Limpo 
de Abreu, os dous Ottoni, Souza Martins, 
Francisco Alvares e outros, e a do sena-

(3) Era Vasconcellos ministro do impé
rio, Abrantes da fazenda, Maciel Monteiro 
de estrangeiros (o «cheiroso», como lhe cha
mavam os opposicionistas por andar sem
pre correctamente vestido ; era moço e mui
to apreciado pelo bello sexo nos salões), Ro
drigues Torres (visconde de Itaborahy) da 
marinha* Sebastião do Rego Barros (tam
bem ainda muito moço) da guerra, e da jus
tiça não tne lembro quem fosse e parece-me 
que esta pasta era occupada pelo sr. Ber
nardo de Vasconcellos, conj unctamente com 
a do império. Este ministério era denomi
nado—O ministério das capacidades—e de 
facto o era. Os irmãos Andradas andavam 
desde 1831 completamente affastados dos 
partidos. Creado o partido conservador pelo 
sr. Vasconcellos, na eleição de 1836 este 
partido que em S. Paulo ainda não tinha 
pessoal prest gioso para a sua deputação 
lançou mão dos srs. Martim Francisco (o ve
lho) e Antonio Carlos. A chapa triumphou 
e foram os Andradas para o Rio na sessão 
de 1837 representantes do novo partido, e 
estiveram em perfeita harmonia com Vas
concellos, Olinaa, Paraná, etc. Em 29 de se
tembro o sr. Feijó resignou aregencia, no-



C i d f u l e  d e

Salto de Ytú
issimos leitores, 

aem é vivo sempre aparece, diz um 
go annexim.

)epois de uma boa temporada de des
ço, afim de que outros colaboradores 

e mais competencia vos fornecessem 
eituras de máis utilidade, eis que o Ncro, 
íoticiarista de.-ta sempre pacata e modes 
ta villa, vem novamente occupar a vossa 
preciosa attenção para o que por aqui se 
tem passado.

Todos os habitantes do piltoresco Sa l
to nada mais fazem do que labutar pela 
vida, pois que, quem necessita de traba 
lhar para viver, é forçoso que a isso se 
curve.

Nós, durante a temporaria permanen
cia sobre e.-le planeta, que denomina se 
Terra, cumprimos, e os nossos futuros 
tambe ni cumprirão, as philosophicas con
clusões dos sabios estudos do grande na
turalista e pbysiologh t i inglez Carlos Ro
berto Darwin, que diz ser a nossa exis
tencia nada mais nada menos do que : — 
a lu d a  pela Hila.

E realmente assim o é. Nascemos, vi
vemos e pela vida ludamos alé que a 
morte venlia nos liquidar.

Yé.se, pois, que os homens laboriosos 
e que se dedicam ao trabalho nao perdem 
tempo. Luetam e luctam para que depois 
de urna vida honesta possam deixar aos 
seus descendentes um nome honroso e 
íllibado.

E ’ o que fazem os saltenses. Ao si bil
lar das machinas motrizes das fabricas 
em que trabalham, deixam o leito, pelas 
5 horas da manhã, e muitas vezes em 
dias chuvosos e frios, pisando a lama pe 
gadiça de algumas de nossas ruas e lá vão 
contentes fazer jús ao salario do dia. Tra
balham durante o dia, com os intervallos 
para as refeições, e ao anoitecer vão de 
novo procurar o mesmo leito de repouso, 
do qual levantar-se ão no dia seguinte, 
ás mesmas horas do costume.

Esta é a situação do pobre, mas do po
bre que,reconhecendo a sua posição,sem
pre diz : — vou luetar pela vida.

— Â nossa Camara Municipal está exe
cutando uma obra publica, que glorioso 
nome lhe deixará.

Essa obra, prestes a concluir se, e que 
consiste em um solido e extenso paredão, 
afim de garantir o livre transito,pela rua 
do Porto, que pouco á pouco ia sendo so- 
ladapa pelas aguas pluviaes e por verten
tes subterrâneas, é de urna excelente 
construcção devida á habilidade artística 
do conhecido pedreiro Isaac de Moura 
Campos.

E ’ um melhoramento importantíssimo 
queá população sáltense prestamos seus 
representantes.

do dirigida pelo eminente orador, princi
palmente em opposição, F. de Paula Sou 
za, José BentoFerreiradeMello, Alencar, 
Vergueiro e os pernambucanos Suassuna 
e visconde de Albuquerque, a opposição, 
digo, sympathisou com os rebeldes de Pi- 
ratinim, cujo chefe, o coronel Bento Gon
çalves, tinha cabido prisioneiro na cam
panha do Rio Grande e de lá transporta
do para a fortaleza de Santa Cruz. E ain 
da no dominio liberal dali propositalmente 
o deixaram fugir, e foi comraandar o seu 
antigo exercito rebelde quando começava 
o dominio conservador. Francisco Alva
res negava que a fuga de Bento Conçal- 
ves fosse protegida pelo governo liberal, 
mas não perdia occasiào de tecer-lhe os 
maiores elogios, bem ccmo aos seus com
panheiros Antonico Nelto,Canabarro,etc., 
aos quaes denominava Estrellas do Sul.

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

meando o sr. Araujo Lima seu substituto 
como ministro do imperio. Vasconcellos or- 
ganisou o gabinete e nelle não contemplou 
nenhum dos Andradas, que, oífendidos em 
seu orgulho, aífastaram-se dos conservado
res na sessão de 1838, e na de 1839 promove
ram a revolução da maioridade ligando-se 
com os liberaes, seus antigos e implacaveis 
inimigos.

N o t a  d o  a u c t o r .

— Para a festa do Divino Espirito San-1 
to, realizada á 30 e 31 do p. p. nessa ci 
dade pelo respeitável cidadão Antonio 
Dias Ferraz de Sampaio, fizeram donati
vos os cidadãos seguintes : de 1 boi cada 
um, Joaquim Antonio da Silva e JoséCar 
doso de Campos; de 2 carros de lenha 
Adolplio Ferraz ; de I dito, viuva Leite, 
Joaquim Soares, João Paes, José de Al 
meida e viuva Arruda. O cidadão José Ni- 
cacio entregou ao festeiro 42$0ü0, prudu- 
cto de lenha que vendeu.

Vê se, pois, que o Salto não deixou de 
concorrer para aquella festa.

— O menino Fiorini Fossi foi victima 
de um desastre na fabrica de Pereira Men
des Comp. Enviado para Ytú foi medi
cado e logo estará restabelecido.

— Consta que brevemente íunccionará 
a fabrica de papel de Melchert & Comp.

— A necessidade de um vlgario para 
esta villa continua a ser de breve nomea
ção. O povo essencialmente calbolico re- 
sente-se quando em qualquer dia santifi
cado deixa de ser celebrada a missa ordi
nária, porUso que, além dos habitantes 
do logar, muilaS pessoas residentes em 
silios longínquos tomam um grande logro 
quando, aqui chegando, encontram a egre 
ja fechada.

Bem sabemos que os revds. padres je 
suitas prestam se a celebrar nesta villa o 
santo sacriíicio da missa, mas melhor se
ria que livessemos um vigário aqui resi
dente.

— No dia 22 do corrente além Jas elei
ções estadoaes ja designadas dar-se-á tam“ 
bem entre nós a eleição de um vcrcadoi 
para preencher a vaga deixada pela re 
nuncia do cidaJáo Mauricio Rodrigues 
Cardoso.

— O estimado cidadão Manoel José Fer
reira de Carvalho Junior olfereceu aos 
seus amigos, no dia 12 do andante, uma 
lauta e delicada ceia.

ü serviço foi optimamente desempe 
nhado, retirando-se todos os convidados 
summameule penborados pelo fino trata
mento que receberam.

— Mais um estabelecimento commer- 
cial acaba de ser insta!lado nesta villa. E ’ 
propriedade do joven cidadão Luiz Dias 
da Silva e destina se á venda de seccos, 
molhados, generos estrangeiros, louça, 
etc.

— A Camara Municipal mandou ba pou 
co tempo desinfectar todos as latrinas 
das casas da localidade. A mesma Camara 
solicitou do governo a reconslrucção de 
duas pontes : uma sobre o Burú e outra 
obre o Jundiahy.

— a estrada que liga este municipio ao 
de Ytú, no trecho pertencente á este, 
acha se quasi intransitável, tal é o nume
ro de buracos e valletas que muitos tro- 
lys e vehiculos já têm tombado. Póde se, 
mesrúo, allirmar que o estado daquelle 
trecho è perigossimo.

Cumpre que a Camara Municipal dessa 
cidade, laboriosa como é, dê as providen
cias necessárias para o concerto da parte 
que lhe pertence, pois que a communica- 
ção entre os dois municípios é considerá
vel.

A camara desta villa, por sua vez. tra
tará de concertar o seu trecho.

Por hoje basta.
Salto, 16—6— 96.

^  N e r o .

CIIU VA HE P E D R A S

Ante-hontem ás 2 3/4 da tarde desabou 
sobre esta cidade um aguaceiro acompa
nhado de pedrisco, que durou dez minu
tos mais ou menos.

Pouco depois o sol brilhava com todo o 
seu expleneor e a atmosphera era purís
sima, embora ribombassem trovões ao 
lònginquo

A convite do exm. sr. d. José Pereira 
de Barros, arcebispo, o sr. dr. Campos 
Salles irá á Taubaté em julho proximo.

BOLETIM REPUBLICANO
Cidadãos eleitores.

O directorio do partido republicano fe
deral, abaixo assignado, vem mais uma 
vez, no cumprimento de seus deveres, 
avisar vos que no dia 22 do corrente íar- 
se ão as eleições de um 'senador e 0 de
putados ao Congresso do Estado ; e paia 
occupar taes cargos, a commissáo central 
faz indicação do nomes já por si vantajo1 
sameiite conhecidos e cheio de serviços 
prestados ao estado. O vosso directorio 
ácceilando esses nomes pede ao discipli
nado eleitorado o comparecimento ás ur
nas naquelle referido dia no maior nume
ro possível e desta forma cumprindo cada 
qual o seu dever e direito de voto.

Ytú, 17 de junho de 1886.
Dr. Ccsario Gabriel de Freitas.
Senador Fonseca Pacheco.
Francisco de Paula Leite.
Carlos /’. Engler.
Dr. José de Paula Leite.
Dr. José Corrêa P. Silca.

IN STR U C ÇÃ O  P U B L IC A
E’ este o resumo do rccensearaento es 

colar ultimamente organisado no municí
pio do Salto :

Sexo masculino
Aluiiinos matriculados em. escola publ; 

ca 65 ; alumnos matriculados em escola 
particular 19; meninos residentes na vil
la e que não recebem instrucção 16, me 
ninos residentes no bairro do Burú e que 
não recebem instrucção 28 ; meninos re
sidentes no de Aluahú e que não recebem 
instrucção 35. Total 163.

Sexo feminino
Alumnas matriculadas nas escolas pu 

blicas 47; meninas residentes na villa e 
que não recebem instrucção 35 ; meninas 
residentes no bairro do Burú e que não 
recebem instrucção 25; meninas residen 
tes no de Atuuhú e que não recebem ins
trucção 22. Total 129.

Dos telegraramas do Diario Popular
Corre em Londres, pela imprensa, que 

os governos da Allemanha e da Inglater 
ra estão dispostos a, logo que as torças 
italianas evacuem aAbyssmia, dividir-lhe 
o territorio em dous, ficando cada gover
no com o proleetorado de uma região.

Caso o governo illemáo não queira en
trar nesse accòrdo a Inglaterra por si só 
encetará a conquis u da Abyssmia empre
gando p;.ra isso iodos os meios ao seu al
cance.

OBITUARIO
De 1 a 15 deste foram sepultos;
Dia 2. Marianna de Jesus, 70 annos, 

solteira; pneumonia.
Dia 4. Maria, lillia de Thomaz de Car

valho, 2 annos; coqueluche.
Dia 6. Um feto, filho de Antonio Au

gusto do Amaral; nasceu morto.
Dia 9. João Rodrigues da Silveira, 18 

annos, solteiro; mordedurade cobra. An 
na da Silveira, 65 annos, viuva’ ; hydro- 
psia. Lupercio, íilbo de Ignacio de Al 
meida Mattos. 11 annos, vindo do Salto ; 
febre reniltente.

Dia 13. José, filho de S^lvano de Sou
za, capivaryano; coqueluche.

Dia 14. Custodia de Jesus, 55 annos, 
solteira ; influenza.

Durante esta quinzena faileceram só- 
mente oito pessoas.

Suicidou-se no Rio d. Leonor de Alcan 
tara, muito joven, que assim procedeu 
por contrariedade em seus amores.

«R EVISTA INDUSTRIAL))
Recebemos mais um numero da util 

Revista Industrial, de Minas, publicada 
sob a habil gerencia do sr. Alcides Me
drado.

Agradecemos.

Foi lavrada provisão de casamento :
Para Cabreuva, a favor de Benedicto 

Mafaldo da Cruz e Luiza Joaquina de Oli
veira.

Falleceu no Rio o conselheiro Joaquim 
Maria Nascentes de Azambuja.

0 nosso anníversario
A proposito do terceiro anniversario

desta folha recebemos a seguinte carta, 
que nos foi dirigida pelos nossos collabo 
radores bacharéis Frederico Brolero F i
lão e Baptisla de Souza :

(( A’ illustrada redacção da Cidade de 
Yiú.— O* vossos assiduos leitores, abaixo 
assignados, receberam com jubilo e en- 
tbusiasmo a grata noticia do terceiro an- 
niversario da Cidade.

Elles, que ao encetar a publicação des
sa sympalhica e bem redigida folha, que 
mrontestavelmente era,de uma necessi
dade palpitante, porquanto todos sabemos 
o alcance immenso de um jornal, que, 
influindo na vida social, serve sempre de 
canal aos grandes emprehendimentos, ao 
progresso e ao desenvolvimento de um 
povo, não regatearam applausos aos seus 
fundadores, que merecem de todos os 
ytuanos apoio e coadjuvação.

Hoje de novo elles saudam na redac
ção da Cidaife os intemeratos defensores 
das nossas glorias,, das tradicções gran
diosas e sublimes desse sanlo torrão na
tal a que nos orgulhamos de pertencer, 
donde surgiram tantos heroes, innume- 
ros filhos que, legando á historia do nos
so paiz os seus nomes aureolados por in
estimáveis serviços, conquistaram para 
Ytú glorias invejáveis, legar saliente en
tre as demais cidades deste grandioso Es
tado.

Escrevendo estas linhas, c^m o unico 
inluiio de felicitar a Cidade pelo seu ter
ceiro anniversario, é de inteira justiça 
não esquecermos os nomes ¿los srs. J. D. 
Ferraz e Antonio Fonseca, aquelle procu
rando diariamente o desenvolvimento ma
terial e intelleclual da Czcfarfe ; este com 
o seu vasto arsenal de conhecimentos so
bre a historia de Ytú, do seu passado, dos 
seus filhos illuslres, com esses subsidio» 
importantíssimos prestará não somente á 
moderna mas á futura geração inolvida- 
veis serviços.

E a Cidade, que corajosa e valentemen
te atravessou esses tres annos, procuran
do o progresso de Ytú* o seu bem estar, 
que á frente das grandes idéas teve sem
pre em vista conquistar logar proeminen
te á tradiccional terra da Convenção os 
nossos mais-sinceros parabéns: e que ou
tros anniversarios venham animar os lu- 
ctadores da Cidade, q>ie são as senlinel 
Ias defensoras du i J C Jreçu-tiligãna,-liojn 
triumphante em nostfí patria, e da cidade 
de Ytú os propulsipnadores do seu desen
volvimento, da sua prosperidade, da sua 
grandeza

S. Saulo, 15 de junho do 1896. — João 
Biptista de Souza.— Frederico Brotero F i
lho. »

Além desta, outras felicitações temos 
recebido e penhorados agradecemos.

Do Diario Popular, de 15:
« .1 Cidade de Ytú.— Entrou em seu 4o 

anuo de e x i s j ^ J t  este nosso prezado

Jo n /  muito gosto e critério,
a Cidade de Ytú, durante este periodo, 
relativamente longo, para quem conhece 
as difficuldades com que a todo o momen
to lucla a imprensa, tem sabido manter- 
se dignamente e com applausos da popu
lação a que mais directamente serve.

Nossos parabéns pela sua data anniver- 
saria. »

A  LEN D A DE JA C K

No congresso de medicina legal que se 
realisou ultimamente em New York, o dr. 
Forbes Winslow, alienista celebre na In 
glaterra, fez uma comraunicação interes
sante acerca do assassino de Whitecha- 
pel, Jack o-Estripador.

O medico inglez affirmaque a persona
lidade do famoso assassino é perfeitamen
te conhecida. E ’ um estudante de medi
cina, actualmente internado n’ura hospi
tal de alienados. Na occasião em que foi 
descoberto apresentava signaes certos 
d’alienação mental e porisso não foi en
tregue á justiça.

« O  RUGRE))

Temos presente um exemplar do Bu- 
gre, de Bananal, paladino do nativismo.

Orgam consagrado aos interesses dos 
brazileiros natos, é redigido pelos srs. 
Carlos Dias Machado e Antonio Serpa 
Sobrinho.

Agradecemos.

O general Baratieri foi abesolvido pelo 
conselho de guerra.
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UM AUTISTA EM YTU
A curiosidade levou nos a visitar, á rua 

Direita desta cidade, o atelier provisorio 
de pintura, decoração e douração do já 
conhecido artista sr. José Warth. .Mem
bro condecorado da Academia Nacional 
de Paris, íoi chamado a esta cidade para 
dirigir os trabalhos de decoração e doura 
mento da egreja do Patrocínio, prestes a 
se concluir.

Mui acertada foi a escolha que veio 
justamente recahir em um prolissional de 
merito já bem íirmado, e cujos esplendi
dos trabalhos, por mais de uma vez, têm 
figurado nas vitrines da casa Garraux, 
onde se têm destacado esses pequenos 
moveis de phantasia, verdadeiros bibclots 
tocados de tanta praça, revelando certas 
nuanças de savovr faire, como poucas ve
zes se nos têm deparado neste difficil de
partamento artístico, por certo, pouco co
nhecido por quantos ahi se intitulam uni 
cos senhores do segredo, não passando, 
quiçá, de simples salellites, sem orginali 
dade nem expressão.

José Warth é possuidor da uma patente 
de invenção que lhe tem v-alido os melho 
res prêmios em iodas as grandes exposi 
ções de cousas artísticas na capital fran 
ceza : é o cãso de um novo genero de de
coração, marqueterie, inteiramente novo 
e ainda desconhecido no Brazil.

Daqui incitamos, pois, a todos os ama
dores de objeclos artísticos a dirigir se á 
casa da rua Direita n. 14, onde poderão 
admirar um verdadeiro atelier no genero 
referido, e no qual terão occasião de apre
ciar os belios trabalhos de um auxiliar 
do artista Warth, o professor Blackman, 
os quaes muito o abonam. Chamamos a 
attençãc» dos revds. sacordoles para os 
bons trabalhos de ornamentação de egre 
jas e inc^r nação de imagens, como os 
executam aquelles artistas.

OS BALOES
JLé-se na Libe idade do Kio:
ODr. Perningiüii, engenheiro america 

no, acaba de descobrir a utilisaçào dos | Çáo das mesas seccionaes deste districto

edifício da Camara Municipal se tem de 
proceder nos termos dos artigos 84 e se
guintes do regulamento eleitoral a nomea

Foi nomeado o cidadão João Teixeira 
de Camargo para o logar clp adjuncto do 
director do grupo escolar «Alfredo Fon
seca», de Indaiatuba.

J U L E ^  SIM ON

Bealisaram-se no dia 13, em Paris, os 
funeraes de Jules Simon.

A ultima homenagem rendida ao gran
de morto foi mais solemne e das mais 
grímiiosírs:—

O coche que conduzia o feretro desap- 
parecia no meio de uma multidão de co- 
rôas em cujas fitas pendentes se viam de
dicatorias de todas as principaes corpora
ções da França, do presidente da Repu 
blica, do imperador Guilherme, da Alle- 
manha, de amigos, parentes e admirado 
res do illustre finado.

No prestito fúnebre, que foi enorme, 
estiveram representados o chefe do Esta
do, o ministerio, o senado e a camara dos 
deputados, a municipalidade de Paris, to
das as classes sociaes daquella capital e 
delegações estrangeiras e das provinci- 
aes.

O povo agglomerou-se nas ruas por 
onde passou'o solemne cortejo e em atti- 
tude recolhida e conpungida prestou o 
derradeiro tributo de respeito ao grande 
vulto que a França acaba de perder.

Santo Antonio de Lisboa, além de ser 
santo casamenteiro, é lambem tenente co 
ronel do nosso exercito!

Eis sua promoção, segundo uma noticia 
que transcrevemos de um jornal :

«D.João por graça de Deus Rei de Por 
tugal, dos Algarves e do Brasil, d’aquem 
e d’alem mar em Africa, Senhor de Gui 
né e Ja conquista, navegação e com com- 
mercio da Elhiopia, Arabia, Persia e da 
índia, etc.

Faço saber aos que esta minha carta 
patente virem que hei por bem promover 
ao posto de tenente coronel de infanteria 
o glorioso Santo Antonio, e com elja ha
verá soldo, que lhe será pago na forma de 
minhas reaes ordens; pelo que o marechal 
de campo Ricardo Xavier Cabral da Cu
nha que na qualidade ajudante general, é 
encarregado do Commando das armas 
assim o cumpra.

Dada na cidade do Rio de Janeiro, aos 
20 de Julho de 1814. Seilado com o sello 
grande das armas de Portugal, e com a 
assignatura do Rei e Rubricas.»

A camara de Bragança pretende crear 
o imposto de 5$000 sobre cada individuo 
maior de 21 annos, para comoproducto 
amortisar a divida e pagar os juros do em
préstimo para as obras da rede de exgot- 
tos com que deseja dotar aquella cidade'

balões que despejam bombas dedynami- 
te sobre os exércitos inimigos.

Até agora sabia se que os balões foram 
aproveitados em 1794, na batalha de Fleu- 
rus, pelo general Gourdau,durante a guer 
ra do Paraguay em 1866 e no cerco de 
Paris.

O digno engenheiro acaba de construir 
um balão movido por uma machina muito 
leve a petroleo ao qual estão adoptados 
motores eleclricos.

Como o balão tem um eixo vertical e 4 
azas lateraes, a machina infernal pòde 
automaticamente projectar as bombas de 
nitro glicerina.

Deste modo o excesso do mal produz 
um bem. Ninguém ousara mais fazer guei 
ra porque estando os exercitos munidos 
de balões derramam uma chuva de bom
bas que acabam com estes guerreiros de 
prolissão e com as guerras que íicam tal
vez extintas pela utilidade que ha em des
truir a humanidade.

A hespanha trata de comprar o previle- 
gio da util invenção.

Falleceu em Bragança o sr. Fermino 
Joaquim de Lima, abastado fazendeiro, 
que deixou em testamento á Santa Casa 
üaquella cidade, 50:000$ ; aos orphams 
pobres da mesma, 20:000$; e para os po- 
hres, 5:000$000.

Na
ser erigido um

cidade do Porto, em Portugal, vae 
monumento a Ainhero do 

Quenial.
A iniciativa partiu do giande poeta sr 

Guerra Junqueiro.

j para eleição de um senador e seis deputa
dos que deve ter logar no dia 22 do cor
rente, conforme edital publicado. Convo 
ca, portanto, todos os juizes de paz e os 
correspondentes imraediatos bem como 
os cidadãos eleitores para comparecerem 
no referido dia, hora e logar designados 
aíim de tratar se das ditas nomeações. 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 Ortiz escrivão de paz deste districto. 
Ytú, 11 de junho de 1896.—Franklin Ba
silio de Vasconcellos. 3—3

Fica expressamente prohibido aos ve
hículos de descerem pela rua da Quitan
da, podendo só subirem, que é da rua 
do Commercio ao largo da Matriz.

O infractor será multado em 5$000. 
Ytú, 15 de junho de 1896.— O delega

do de policia, Octamano Pereira Mendes.
3— 1

§ 2o do art. 6 do Codigo de Posturas sob 
pena de 10$000 de multa, e ser o serviço 
feito 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 terrenos 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— 4

à NNUNCIOS

O dr. Eugênio Fonseca, intendente da Ca
mara Municipal de Ytú, etc.
Faço saber saber aos que este edital v i

rem ou delle tiverem noticia que íica mar
cado o prazo de 30 dias para dentro delle 
os proprietários de prédios á rua de Santa 
Cruz, no trecho comprehendido entre a 
rua Manicipal e o largo de Santa Rita, ia lenceu ao barão de Itahym, por preço mo- 
zerem os passeios de conformidade como dico. 10—9

Pintor e rlourador
CABEOS WARTII

1 4 ,  R u a  D i r e i t a ,  1 4
Encarrega-se de todos o trabalhos per' 

tencentes a estas artes, bem como da re- 
encarnaçào de imagens. 20—1

V E N D E -S E
uma excellente turbina com os seus per
tences, um alambique de systema aper
feiçoado com duas caldeiras e 1res co
chos novos. Trata se na fazenda que per-

Falleceu em hespanlní^o conselheiro 
conde de Casal Ribeiro, notável homem 
político de Portugal.

SRÇ40 UVM
A r e n g a  á »  t u r b a »
Cumprindo a minha missão,
Direi, leitor, quem sou eu :
Da terra da Promissào 
Sou, sem mesmo ser judeu ;
Sou artista consumado,
Vivo sempre perfumado,
Como um feliz Zebedeu 1 
Sou inimigo,do copo,
Tambem o jogo detesto,
Sou bastante philantropo,
Amor a todos protesto ;
Vivo feliz e contente 
Entre a minha boa gente,
A qual jámais eu molesto 1
A vida levo a folgar,
Como bohemio que sou,
Prefíro o rir ao chorar 
Mesmo quando triste estou ; 
Qu’importa as dôres d’um dia,
O desgosto que tripudia,
Si vivendo alegre vou 1
Como sou bom estudante 
E quero subir á gloria,
Farei o que fez o Dante 
(Cantor qu’entrou p’ra historia) 
Minha bella cantarei 
E a immorialisarei,
P ’ra minha maior Victoria !
Como de Mantua o cysne,
Virgilio denominado,
Com estrophe que não tisne 
O poeta sublimado,
Direi em phrases singellas 
E de còr, bem amarellas,
O meu eu idealisado 1 
Sakespeare, Byron, Petrarca, 
Camões, o Vasco da Gama, 
Bastantes heroes de fama 
E outros da mesma marca ; 
Metastasio, Carlos Gomes,
Artistas com grandes nomes 
Invejarão a minha sorte ;
Scipião, d’Annibai vencedor, 
Napoleão, o conquistador,
Não tiveram o meu porte !
Sou cantor— cantor immortal,
E cantarei meus amores,
Chova pó ou mesmo ílôres,
Pois não sou poeta genial?

O /lammipotente. 
 ■—  ----

E D iT A E S

1 premio de . . . . 40:000$ 99 cent para o1° prem a 12$ 1:188$
1 » )) . . . . 6:000$ 99 » » » 2° » » 12$ 1:188$
1 » » 99 » » » 3° » » 10$ 990$
1 » » 99 » » » 4° » » 8$ 792$
1 » » . . . . 2:000$ 2 app. para o 1° prem. a 500$ 1:000$
1 » » 1-000$ 2 » » » 2° » » 300$ 600$
4 premios a 500$000. . 2:000$ 2 » » » 3° » » 200$ 400$

10 » » IvS o o ■€/> o o o 2:000$ 2 » » » 4° » » 171$ 342$
20 » » o o -J* o o o 2:000$ 5000 term do 1° premio a 5$000 25:000$
30 » » 50$000. . 1:000$ 5000 terra » 2° » » 5$000 25:000$

G RA N D E

Loteria de S. Pauio 
40:000$000

Intecjpaes mterjraes
PLANO

Dia 15 será extrahida a 16a loteria : preraio maior 10:000$000
» 25 » )) )) 18a » » » 10:000$000

Esta loteria é <Ie muita [vantafjem . por ser intransferível
Esta 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 pieferir esta loteria a outras 
que distribuindo maiores prêmios jogam com quantidade fabulosa de bilhetes. Os 
prêmios desha loteria são garantidos pelo Thesouro do Estado e pagos pontualmente 
pela Thesouraria.

O abaixo assignado receberá sempre telegramma no dia da extracção da lote
ria e chama, pois, a attenção do publico para a Grande L oteria de S. Paulo.

Ytú-Rua do Oommercio n. 11
^ G ã o >  '¿ a v t c e / iv t a

4 - 3

ATTENÇÃO
Preços dos generös do armaze.n da Rua da Quitanda, 27

O cidadão Franklin Basilio de Vasconcel
los, juiz de paz em exercício deste dis
tricto de Ytú, etc.
Faz saber que no dia 19 de junho do 

corrente anno pelas 9 horas da manhã no

Manteiga, kilo . . .
Biscoutos, lata . . .
Manteiga nacional, kilo. 
Chá Lipton, lata. . .
Ameixa preta, lata . 
Velas Appolo, pacote . 
Marmelada, lata. .
Azeite fino, litro. . .
Doce em lata.
Goiabada, lata .
Figos em lata . . .
Pickles, vidro 
Vinho Clarette, garrafa.

5$600 
2$500 
3$400 
3$600 
2$400 
$700 

1$100 
2$600 
1 $800 
$700 

1$000 
2$300 
2 $500

Vinho Virgem, idem . 
Goiabada cascão, lata . 
Arroz, litro . . . .  
Vinho Lion d’Or, garrafa 
Dito D. Luiz, idem .
Dito Collares, idem . .
Dito Reserva, idem .
Vassoura......................
Assucar refinado .
Sabão, caixa.
Banha Alves, kilo . .
Azeitonas, lata . .
Canela em pó . . .

1 $20o 
1 $600 
$300 

5$000 
4$000 
2$400 
2$600 
1$000 
$900 

2$500 
1 $500 
1$100 
1 $900

liu a  da Quitanda. 27  3_ 2
B E N T O  D E  O A M P O S
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NESTA YYPO G RAPH IA  FAZ-SE COM A MAXIMA BREVIDADE

toda e qualquer encom m enda concernente a este
ramo ae trabalho

M O D  IO I D A D E  N O S  P R E O O S

Ã O  T O R R A D O R
0 proprietário desta já bem conhecida casa participa aos seus fregueses é amigos que annexou á sua loja de

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

98, Rua do Commercio, 98

m m  1 sedo
m *

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

Pharm acia com pletam ente montada, tem todas as drogas 
da antiga e moderna therapeutlca.

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

com um laboratono chimico e pharmaceutico perfeitamente montado
AVIA RECEITAS A QUALQUER HORA DO DIA E DA NOITE

HAVENDO MODÍC1DADE EM PRECOSo

ST. 94 — Rua do Commercio — ST. 94
F E R B A Z & SOUZA


