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As eleições. 
• 

* Batem" as portas as eleições. Em poucos dias 
ter-se-hão ellas dado,e o Brazil terá novos elei
tores edeputação nova. 

Se ó esta uma quadra que costuma ser cheia 
de vida e calor, esta brilha pela calma e so-
cego. Não nos consta que era época alguma 
se desse este facto no Brazil. Sempre vimos 
partidos arregimentados, exaltação, fogo; e 
nesta, o socego e a calma. 

Ha alguns lugares ainda em que os ânimos 
estão exaltados, em que ha exaltação política; 
porem a, regra è o soaego, e a indifferença. 

O Itu .» deste ultimo modo de proceder, oque 
tanto nrús é. deadmirar quando Itú tevesempre 
convicções profundas, e arraigadas. -

Ao que se deve attribuir esta geral apathia? 

A falta de convicções, a falta de hombrida
de de caracter dos brasileiros, que tenha de
generado? 

Não ; nem a tal ponto de fraquesa chegou 
elle. 

A falta de esperanças, a descrença nos nos
sos homens e nessas instituições ? 

E m parte é a isso, pois vem que é inútil gran
des esforços e malquerenças, para ficarem bur
ladas as votações. 

Ha também uma outra causa e bem impor-
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. Entrei silencioso no raeu quarto. Deitei-me vestido 
em cima da cama. Quiz ler, escrever, pensar, distrair-
m e com algum trabalho de espirito difficil e capaz de 
dominar a minha agitação. Baldado esforço. A agi
tação interior era tal, que não consegui combinar dois 
pensamentos, e o próprio abatimento das minhas for
ças fez com que não podesse conciliaro somno. 
Jamais a imagem de Graziella me appareceu tão for

mosa e tão fixa diante dos olhos; gosava com essa appa-
rição como se gosa com a contemplação de um objecto, 
que vemos todos os dias, mas de que só apreciamos to
do o valor no momento de perdel-o, A sua própria bel-
lesa não fora nada para mim até áquella hora; confundia 
a imprenssão que me produzia com o effeito da amisade 
que sentia por ella, e com a que a sua phisionomia ma
nifestava por mim. 

Ignorava que houvesse tanta admiração no meu affec-
to ; não suspeitava a menor paixão n'aquella ternura. 
Não pude explicar, a mim próprio o que sentia, mesmo 
nas longas circumvulçõea do meu coração durante a in° 
somnia d'*queüa noite. Tudo era vago na minha dôr, 
como naB minhas sensações. Estava COTOO o homem 
aturdido por uma pancada súbita, que não pôde bem 
distinguir 0 ponto onde está ferido, mas sente que tudo 
lhe doe. 

tante, a que é preciso attender, e é o maior 
conhecimento e illustração dos brasileiros. 

A parte mais illustrada da nossa população 
arrebanhava * parte mais ignorante, e com sa
crifícios, por todos os meios ao seu alcance, 
procurava trazel-a ao seo partido. 

Hoje, com a maior illustração, e ao ver a inu
tilidade dos exforços, a parte mais illustrada 
vae se retirando do terreno da luta, em que fi-
cão sobretudo as os ambiciosos, e os que ainda 
tem bem radicadas crenças, 

Não acoime-se Itú de falto de crenças, elle 
que sempre foi notado como u m dos lugares 
mais adiantados do Brazil, elle que desde os re
toques da Constituição até as ultimas épocas, 
sempre teve uma opinião illustrada e digna. 
Culpe-se aos tempos, que chegaram a este es
tado. 

E de facto, não é falta de illustração per
seguir, maltratar, até matar aquelles que tem 
opinião diversa da nossa? Não é cegueira,que
rer o extermínio do nosso semelhante, porque 
quer votar diíferantemente ? A nossa opinião, 
as crenças políticas são filhas do nosso estado 
de conhecimentos, da nossa maior ou menor 
somma de conhecimentos e capacidade intel-
lectual. 

O caipira, o ignorante, não tom nem pode 
ter a mesma opinião, o mesmo modo de pensar 
do homem culto e illustrado. Façamos pois 
derramar-^se-a luz naquelle espírito,façamos por 
todos- os meios augmentar-se a riqueza daquel-
le cérebro, para poder elÍ3 comprehender e dar 
sua opinião. 
Fazermos n'.s maltrato ao nosso semelhante 
porque tem menos conhecimentos do que nòs, 

Levantei-me da cama antes que se sentisse o mais le
vo rumor ürtc;<sa. Não sei que inatincto mo levava a 
afastar-mo (Taquella casa por algum tempo, como se a 
minha presença fosse perturbarem tal momento o-san-
c!n;ií*io aVquella família 
um estrangeiro. 

cuja norte ao agitava diante de 

é tão injusto como o maltratarmos porque tem 
menos dinheiro ou meios do que nós. Dahi po
díamos deduzir que a riqueza teria direito de 
esmagar, a pobreza, a illustração a ignorância. 

Espalhe-se a luz, augmente-se o trabalho e 
commercio, e não se tolha nem uma nem outra 
esfera de actividade. 

E' esse modo de encarar a política junto a 
crença que pouco ou nenhuma acção se pode 
ter, que tem feito este estado do Brazil. 

Além disso, o estado do lugar é tão calmo, 
ha tanta união entre a maioria dos scos habi
tantes, que as paixões estão arreffecidase pre
ferem dar o exemplo da concórdia, á pequena 
vantagem, depois de irritante luta. 

Não que tranzijão, e abandonem opiniões ; 
mas indo na maior concórdia cada um votar no 
seo credo, sem os choques, que soem haver em 
taes occasiões. 

EOffiSPOUMCU 

A. imprensa 

A ung-Pônsa é incontestavelmente uma das 
grandes potências da actulidade ; sua missão 
é nobre, seo fim elevadíssimo. De sua boa ou 
ma direcção depende era parte a felecidade so
cial. 

Sò um espirito retrogrado poderá sorinfenso 
a uma tão útil e tão prod!giosa instituição. A 
medida que o mundo caminha na senda do 
progresso, o jornalismo torna-se mais diffuso. 

Sai prevenindo Be'ppn quo não voltaria senão passado 
alguns dias. Deixei-ne ir por onle me levaram os 
primeiros passos. Segui pelos compridos cáes de Ná
poles, pela costa de ii;sin >, de Portici e faldaa do Ve-
zuvio. Tomei um guia ria torre dei Grecco ; dormi em 
cima de uma pedra no eromiterio de-^-San Salvatore,— 
no termo da natureza hábitavel e onde começa a região 
do fogo. Como o vulcão, havia dias que estava em e-
bulição lançava em cada golfada nuvens de cinza o ps-
dvas, que séntiamos rolar até o algar de lava que fica ao 
pé uo cemitério, o meu guia reousou-.se a acompanhar-
mo mais adiante. Subi só ; trepei custosamente até ás 
ultimas alturas pyramidaes, enterrando os pés e as mãos 
na cinza espessa e ai dente, que se desfazia debaixo do 
meu peso. O vulcão rugia e troava do quando em quan
do. As pedras, vermelhas esürazeadas ainda chovi
am aqui o além em volta de mim apagando-se nas cinzas. 
Nada mo fez parar. Chaguei até o rebordo Ha crate
ra. Senteirine, vendo erguer-se o sol sobre as águas do 
golfo, do campo o da deslumbrante cidade de Nápoles, 
Fiquei frio e insensível em presença d'aquelle especta-
culo, que tant s viajantes vem admirar do toda a parte 
do mundo. Não procurava na immensidade da luz, d*s 
águas, dos edifícios brilhando com os rayos do sol, senão 
um pequeno ponto branco no meio do verde sombrio dos 
arvoredos, na extremidade da collina do Pausilipo, onde 
julgava discriminar a choupaua de Andréa. 

O homem pôde embora olhar e abraçar o espaço, a 
natuteza inteira compõe-se para elle de dois ou três 
pontos sensíveis e aos quaes toda a sua alma aspira. 
Tirae á vida o coração que nos ama, e o que ficará ? 
•E' o rnesmu na natureza. Apagae o sitio e a casa, qus 
03 vossos pensamentos procuram e que as vossas sauda
des povoam, e tereis um vácuo immenso onde o olnar 
ao mergulha sem encontrar nem fundo nora repouso. 
E m vista d'isto, quem pois deve estranhar quo as scenas 
mais sublimes da creação sejam contempladas com o-
lhos diversos pelos viajantes I Cada um traz comsigo o 
seu ponto de vista. U m a nuvem sobre a alma cobre © 
descora muito mais a torra do que uma nuvem no hori-

sonte, o espetáculo está uo espectador. Oh ! aenti-o bem 
ontão! 

XI 

Olhava para tudo ; não via nada. Em vão desci como 
um msonsato, agarrando-rae ás arestas da lava arrefeci
da, até o fundo da cratera. E m vão transpuz as fendas 
profundas, onde fumo e as chammas trepadoras me auf-
íbcavam o me queimavam. E m vão contemplei as gran
des chapadas de enxofre e de sal crystalisado, que se pa
reciam com plinos de gello colorido pelas respirações do 
fogo. 
Fiquei impassível diante do sublime como diante do 

perigo. Aminh'dlma estava além ; em vão queria cha
mai-a í 
D'!S'-i HO cair da tarde para o eremíterio. Despedi o* 

meus guias ; voltei por entro os*vinhedos do Tompéa. 
Passei um dia iutiiro a divagar pelas ruas desertas da 
cidade abysmada. 
A -[Uelle túmulo, aberto ha dois mil annos, deixou-me 

impassível como mo deixara o Vozuvio. 
A alma de todas aquellas cinzas tem sido varida ha 

tantos séculos pelo vento de Deus, que já me não fallou 
ao coração. Calquei aos pes aquella poeira de homens 
n»s ruas do que fora a sua cidade, com tanta indifle-
rença como se fossem montões de cascas de mariscos 
vazios quo o mar arrojasse para as margens. O tempo ó 
um grande mar que transporda, como o outro mar, com 
os nossos destroços. Não podemos chorar sobre todas 
as coisas. A cada ̂  homem pertencem as suas dôre-s, a 
cada século a sua piedade. Já s bastante l 
^ Deixando Pompea entranhei-me nas gargantas arbo-
risadaa das montanhas de Castellamaro e de Sorrenot. 
Passei alli alguns dias, discorrendo de aldóa em aldóa, 
acampanhido pelos pastores que me indicavam os sítios 
mais notáveis das suas montanhas. Tomavam-me por 
um pintor que estudava os pontos de vista, por que eu 
escrevia de quando em quando algumas notaB d'um Hvri-
nho de desonhoque o meu amigo me havia deixado. 

Fu não era reaão uma alma errante que divagava a-
qui e além para matar o tempo. Kaltava-m* tudo: ata 
c-u mo faltava a mim propio. 

Não mo pude conter por mais tempo. 
( Continua 
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Si a imprensa ô de grande utilidade para a so
ciedade,' torna-sô no entretanto ium Verdadei
ro flagello, quando, longe de deffender a ver
dade e a justiça, e o arauto da mentira e da 
iniqüidade. O jornalista, Verdadeiro amigo do 
progresso e do bem social, não é aquelle que 
indistintamente consagra sua penna era defesa 
do bem e do mal, da ordem e da revolução, da 
igreja e ,de seus inimigos ; este modo de proce
der é uma verdadeira anomalia. 

Outra e sem duvida a missão da imprensa. 
A defesa; da yerdadejreügiosa e social, abala
da pelo espirito revolucionário, deve consti
tuir a missão de um jornal em periódico in~ 
dependente; orsilenGÍo em certas circunstan
cias nem sempre é louvável. 

Mormente na actualidade, quando uma im
prensa destruidora da ordem, procura diffun-
4ir os mais perniciosos princípios, é do dever do 
jornalista concencioso dar um grito de alerta, 
afim de que os homens sensatos não condemnem 
indistinctamente todo e qualquer gênero de im
prensa, quando,deve haver uma verdadeira dis-
iifcçcão. 

Oxalá os verdadeiros e sinceros catholicos 
comprehendSo a urgente necessidade que temos 
de favorecer os periódicos, era que são deffen 
dídos: ós-seus direitos ediffundidososseus prin
cípios. 

Quer a impiedade á todo transe demonstrar 
que a-catholicismo é inimigo da sciencia e do 
progresso* irifenso k toda Instituição, que eleva 
A espirito humano; provemos o contrario, ma
nifestemos pela nossa dedicação á imprensa ca-
tholica e independente, que condemnamos não 
£>,' progresso e desenvolvimento "da imprensa, po-
rem,'sim a sua decadência éseo servilismo à um 
poder occulto, que a dirige com o malévolo in
tento deL destruir o inabalável edifício de Je-
sus-Christo, a sua igreja. Neste século de luz 
não fiquemos offuscados pelo seo brilho á pon
to de construirmos um Pantheão,onde se ado
rem todas as divindades, onde a verdade e a 
mentira, o bem e o mal, a luz e as trevas, Je-
sus-Christo e Belial, tenhão os mesmos direitos, 
e gozem das méstrias garantias. Não é o os
tracismo do erro, que exigimos ; pelos direitos 
da verdade é que propugnamos. O erro sendo 
p nada,porque é a negação d'aquillo, que é.nâo 
tem direitos ; sua acção ó sempre deletéria. O 
reino da verdade é o único, que pode trazer a 
fòlecidade ao mundo. 

E. 

Pretendemos voltar 
var se fòr preciso. 

ao assumpto, e até pro-

O GRULHA. 

SSGÇÃO LI7SS 
Cabreüva, 

Escrevem desta villa a redacção desta fo
lha : 

E' pela imprensa que clamamos contra o 
.desleixo das autoridades policiaes desta villa e 
pedírfros providencias ao exrfi. sr. dr. Chefe de 
Policia para os grupos de escravos, que cons
tantemente se vê de-noite e até. fora de horas 
pelas esquinas da rua do commercio e largo da 
Matriz, onde muitas vezes depois das 10 horas 
0« encontra grupos de pretos sentados, outros 
encostados pelas esquinas, e mais espiando por 
lugares mais suturnos, sem que appareça ao 
menos um policial fasendo ronda para disper
sar as sentinellas nocturnas. Admira que 
,dentro de poucos mezes se dimittisse nesta vil 
Ia dois guardas locaes, e não pocjesse até hoje 
melhorar a situação policial, no entanto, cada 
certo dia se desfalcão os cofres públicos em 
beneficio desta boa gente. Esperamos que sa-
ptisfàzendosua exa. ao nosso pedido, tenhamos 
ao menos dô vez era quando ronda de noite, ja 
que até aqui não tem havido, nem de dia quan
do mais,de, noite. 

Pedimos também ao exm°. sr. dr. Inspector 
Geral da hv-giéne publica, se digne enviar um 
medico a esta villa afim de ver ura montão 
de caroço^ de algodão, ja podres, e que exalãc 
o mais infectante cheiro, é o não contra a sa-
lubridade publica ; o que podenlos assegurar. 
ó que em dias de sói quente nos subúrbios des 
ta, ninguém ,pode passar pela estrada sem por 
ufn J^çorao nariz, para não supportar cheiro 
tio des, igradavel, e appelamos ao testemunho 
de um senhor Vereador da Câmara municipal 
cujo nome não declinamos;' e alem disso metade 
da população^desta villa se serve dá água que 
jeeohe as matérias fecaes. 

UZETILBA 

ESIIAES 
I ÁHÍ :i geral de votante» da I*a-

rochia de Ytu, organisada pela 
juata Municipal de conformida
de c o m o Decreto n. » G 7li de « O 
de Outubro de 1STSS e respecti
va» Instrucções. 

Quarteirão N. 18. 
464 João Rodrigues Nobrega, casado, 44 an-

nos, não elegivel, lavrador, 300$. 
465 João de Sousa Camargo, casado, 33 an-

•lury.—A sessão do jury está marcada pa
ra o dia 9 do corrente,e não a 8» comosahio 
no numero passado, por erro de Imprensa. 

FV>ro.~*Foi pronunciado pelo dr. Juiz Mu
nicipal o capm. Júlio Lopes de Oliveira, como 
incurso no artigo £05 do Cod. crim;, por feri-lno3) n ã 0 elegivel, feitor, 300$ 
mentos graves occasionados por castigos immo-
derados em sua escrava Catharina, que fugin
do de sua faseoda apresentou-se ao Delegado 
de Policia de Sorocaba, onde foi feito o auto 
de corpo de delicto e inquérito, e remettido a 
e;;te juiso visto ser aqui o domicilio do R. 
O prosesso está pendente de recurso ao dr. 

Juiz de Direito daõomarca,e ôs autos com vis
ta ao Advogado doR.para apresentar,na aquel
le juizo, rasões da defesa. 

P r o m o t o r . — P o r acto do Governo Pro
vincial de ¥2 docorrente foi nomeado o dr João 
Bernardino Cezar Gonzaga,Promotor desta co
marca. Não conhecendo pessoalmente o dr. 
Gonzaga, temos informações fidedignas ser el
le,um moço intelligente,honesto e independeu* 
te, ficando assim esta', comarca bem servida de 
Promotor. 
Escrivão d© Paz.—Foi nomeado o sr. 
Basilio Paulino da Silva Pradoiescrivão d'aquel-
le juisoi âccummullando também o cartório da 
subdellegacia, de conformidade com a lei. 

O sr. Basilio está nocaso de desempenhar bem 
seos deVeres, pela pratica que tem do foro, já 
como sollicitador que té o presente servia,como 
também por sen por muito tempo, escrevente 
no cartório do TabelleSo Andrade. 
Festa das Dores.—Realisou-se no 
domingo passado com a divida pompa todas as 
solemnidades daquella festa. 

São dignos de louvores os serviços prestados1 

pelo incansável e devoto Rev.P. Luciano Pache
co, coadjutor da Parochia» na gerencia que to
mou sobre si,fasendo aquella festa. Bem pou
cas veses temos visto a nossa Matriz adorna
da Jejpreparada como por aquellaóccasião,pro-
fusão de ricas flores e adornos cubrião o altar1 

raór» onde estava a sagra Imagem da Senhora 
das Dores,e bem assim todos os de mais altares' 
lateraes. 

A musica, como sempre, esteve bôa,na mis
sa foi cantada uma composição do talentoso 
Tristão Mariano, composta para aquelle fin*. 

Houve sermão. 
A tarde percorreo as ruas da cidade a pro-

cisião, tornando-se ella pomposa, não só pela 
concurrencia de anjos, como também pela ala 
de 40 meninas,daeschola de D. Antonia Augus 
tajdos Santos e 01iveira,que vestidas de bran
co com uma mursa azul, e com seos vèos pen
dentes, simbolisavão a candura d*aquellas al
mas virgens» tributando homenagem a Rainha 
dos cêos e da terra. U m a guarda commanda-
do pelo distineto Ten. Gaspar de Barros fez as 
honras a procissão, salvando com 3 descar
gas a entrada e sahida da mesma. 
Tivemos oceasião de apreciar o—STABT-

M A T E R composição do mesmo sr. Tristão, que 
foi cantada na entrada da procissão;onde mais 
uma vez a sra. D. Maria Augusta, revellou oe 
dotes e recursos que dispõem sua melodiosa o 
extansa vóz de—soprano—. 

No sábado, á tarde, foi cantada no setenario 
uma ladainha, composição do jovem José Mari
ano da Costa Lobo, filho do nosso Amigo o Pro
fessor Joaquim Mariano da Costa, que sabe edu
car seus fijhos acostumados ao estudo e o tra
balho. Cumprimentamos e saudámos o novo 
artista, e prognosticamos, que se trabalhar, se
rá um artista de primeira força. 
Recreio das Moças.—E* este o titu
lo de um'jornal publicado no Rio do Janeiro, 
agradecemos a remessas retribuiremos. 
Correspondench.-Danios hoje, em 
secção livre do jornal, uma correspondência 
vinda de S. Paulo, assignado por u m — E . — 
Temperatura.— O thermometro tem 
oscillàdo esta semana de 20 a 23 gráos centí
grados. 

466 Joaquim Augusto de Barros, solteiro, 2$ 
annos, elegivel, empregado, 800$. 
467 Joaquim Barbosa de Sousa,casado,40 an

nos, elegivel, lavrador, 1:000$000. 
468 Joaquim de Campos Pereira, casado, 34 

annos, elegivel, lavrador, 1 Q00$000. 
469 Joaquim Floriano de Mesquita Barros, 

casado, 50 annos, elegivel, lavrador 1:800$. 
470 Joaquim José Machado,casado,35 annos, 

uão elegivel, lavrador, 300$. 
471 Joaquim Leme de Carvalho, solteiro, 47 

annos, não elegivel, lavrador, 330$. 
47-8 Joaquim Rodrigues Caraça, casado, 39 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
473 José Alves de Araújo, casado, 33 annos, 

não .elegivel, lavrador,3Q0$. 
_474 h>sè Antônio Freire, solteirô  4á-ao-tàô,d, 

elegivel, lavrador, 1:000$. 
475 José Antônio dos Santos,, casado, 34ran-

nos, n%o elegivel, lavrador. 30(1$. 
4^6 José Antônio.Tavares, casado,52 annos,. 

ànõós^não elegivel, lavrador, 300$. 
477 José de Barros Leite, solteiro.26 annos, 

elegivel, lavrador, 400$. 
478 José de Barros, casado, 45 £nnos, elegi

vel, lavrador, 2:000$. 
47Ó José Leite de Oliveira, casado, 56 annQSP 

não elegivel, lavrador,3ÜO$. 
480 José Leite de Sousa IVimo.solteiro.GÔan-

nos, não elegivel, lavrador, 300$. 
481 José Leite de Sousa Sobrinho,oa,sado 38 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
482 José Paulo dos Santos.solte. no-, 

não elegivel, lavrador. 500$. 
483 José Rodrigues Nobrega, casado, 36 an

nos, não elegivel, lavrador, 300$. 
484 LuizÀe Almeida Bandeira,casado,49 an

nos, não elegivel, lavrador,300$. 
485 Luiz de Mesquita Barras, casado, 60 an

nos, elegivel, lavrador, 3:000$. 
486 Luiz de Mesquita Barros Junior.solteiro, 

29 annos, elegivel, negociante, 1:500$. 
487 Manoel Constantino da Silva, casado, 80 

annos, elegivel, lavrador, 5.000$. 
.4^8 ^Manoel Constantino dã Silva Novaesyviu 

vo, 33 annos, el*givel,lavrador, 1.000$. 
489 Manoel de Mesquita Barros, solteiro, 26 

annos, elegivel, negociante, 1.500$. 
490 Maximino Leite de Sousa,solteiro,40 an-

nos, nfto elegivel, lavrador,300$. 
491 Miguel de Azeyedo eSqu^cas&do.SOan-

nos, elegivel,. lavrador, 1^200$. 
492 Miguel Ferreira Pires, viuvo, 55 annos,. 

não elegivel, lavrador, 30 $. 
Quarteirão^N'. 19. 

493 Alhjno Vieira da .S_ilYa,ças%aída,3Éh annos* 
elegivel, lavrador, 500$. 
494 Antônio Galvão Pacheco,solteiro, 50 an

nos, elegi vai, agencia, .400$. 
495 Antônio Leme Galvão.solteiro.Sô anãos, 

elegivel, lavrador, 1.0 0$. 
496 Antônio Pacheco de Campos, solteiro,46 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
497 Qavid Vieira da Silva,sôlteiro,32 annos, 

não elegivel, lavrador.300$. 
498 Elias de Arruda Gruz,solteiro,39 anm>a, 

elegivel, lavrador, 400$. 
499 Elias Galvão de Franca,casado,62 annos, 

elegivel, lavrador, 16.000$. 
500 Francisco Elias Pacheco,casado, 41 an

nos, elegivel, lavrador, 600$. 
501 Francisco Vicente de Tampos, casado, 

27 annos, elegivel, lavrador, 800$. 
502 João Rodriguesde Avila,casado, 45 an

nos elegivel, lavrador, 800$. 
503 João Rodrigues Mendes, casado, 63 an

nos não elegivel, lavrador, 300$. 
504 Joaquim Antônio de Araújo, casado, 30 

annos, elegivel lavrador, 6D0'$ . 
505 Joaquim Custodio Leme casado, 41 an

nos, elegivel lavrador, I::í00$. 
506 Joquira de Paula Leite de Barros, solteiro 40 annos elegivel, lavrador, 1:000$/ 
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annos, 

507 José Joaquim Vieira da Silva,casado,54 
annos, elegivel, lavrador, 800$. 
508 José de Paula Leite de Barros, solteiro, 

37 annòs elegivel, lavrador, 400$. 
509 Norberto Galvão de França-solteiro, 34 

ãnnos elegivel, lavrador, 1.000$. 
Quarteirão N, 20. 

510 Abel Dias Aranha solteiro, 28 
não elegivel, caFreiro, 400. 

511 Alexandre José de Almeida, casado 46 
annos, não elegivel, madeireiro, 300$. 

512 Antônio Alves Galvão,casado, 44 annos, 
nlo elegivel, Feitor, 300$. 

513 Antônio Antunes de Almeida Leme,sol, 
teiro, 30 annos,elegivel,lavrador, 400$. 

214 Antônio Carlos de Almeida, casado, 56 
annos, elegivel, lavrador,800$. 

2\5 Antônio José Ferraz, casado, 35 annos, 
elegivel, lavrador, 400$. 
561 Antônio de Quadro Leite, casado, 61 an-« 

nos, elegivel,lavrador,3.000$. 
517 Anntonio de Sampaio Leite, casado, 24 

annos, elegivel, lavrador, 2.000$. 
218 Bento Paes Leme,casado,53 annos, annos, 
liãb eleivel, lavrador, 300$. 
519 Cândido de garros Fraca, viuvo,72 annos. 

•legivelí; lavrador,. 1.500$. 
# 520 Carlos Mariano Bartholomeo, cosado,49 
annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
524 Elias Antônio Aranha, casado,60 annos, 

.jèltfgivelj lavrador", 500$. 
"622 Rllzéo José de Almeida, casado, 45 an-
nos;Mhâò; elegivel, madeireiro, 300$. 
523 Fernando Portei de Almeida, solteiro,28 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
52 í Fermino Antônio Paes,casado,3Ò annos, 

não elegivel, lavrador, 300$. 
525 Francisco Antunes de Almeida Leme, 

rfolteiro,^31 annos, elegivel, lavrador, 400$. 
526 Francisco Ferraz de Camargo* casado,35 

annos, elegivel, lavrador, 4.000$. 
.527 Hermenegildo deQuadros,casado,28 an

nos, não elegivel, ferreiro, 380$ 
528 João Antunes de Almeida Leme, solteiro, 

29 annos, não elegivel, lavrador, 380$. 
529 João Galvão de França Pacheco, casa

do, 48 annos, não elegivel, lavrador, 380$. 
530 Joaquim de Almeida Pacheco, casado,48 

annos, elegivel, lavrador. 800$. 
£31 Joaquim Alves de Castro, viuvo, 39 an

nos, não elegivel, lavrador, 380$. 
532 Joaquim Antônio Domingues, casado, 31 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
533 Joaquim Antônio Silva.casado,35 annos, 

não elegivel̂  negociante, 380$. 
534 Joaquim Antunes de Almeida Leme, ca

sado, 60 annos, elegivel,lavrador, 800$. 
535 Joaquim José Góes, viuvo, 45 annos,não 

elegivel, lavrador, 3&0$. 
53Ô José Bonifácio de Almeida ,viuvo. 59 àn-

nos.llyráSor, 600$. 
537 José Dias Ferraz, casado, 48 annos, ele

givel, lavrador, l.Q0Ó$. 
538 Luiz de Almeida Moura 

nos, ele^Wel, lavrador, 800$ 
539 Luiz ò\e Almeida Portes, casado, 28 àn-

ilStfcl^gívél,'lavrador 300$. 
540 Manuel Antônio de Oliveira, casado, 26 

annos, não elegivel, tropeir 300$. 
541 Manuel Dias Aranha, casado, 45 annos, 

•Ugivel, lavrador, 400$. 
542 SaturninodeQuadros Leite,casado,33 an

nos, elègiveUavrador ,800$. 
543 Venancio, José dos i$antos,casado, 36 an

nos, n«o 6ÍG%ivel, feitor, 3Q0$. 
Quarteirão N. 21 

544 Antônio Rodrigues da Silveira, casado, 
50 annos, elegivel, lavrador, 1.000$. 

545 Carlos Teixeira Engler, casado, 28 an
nos, elegivel, lavrador, 6QQ$, 
546 Évaristo de Góes Pacheco, casado,38 an

nos, elegivel, lavrador,, 1^000$. 
547 Fructozo de Góes Pacheco,casado,40 an

nos, elegivel, lavrador, 600$. 
548 lgnacio 'Francisco Albiíina, casado, 67 

annos, não elegivel, lavrador, 380$. 
549 João Antônio de Oliveira, casado, 50 an

nos, não elegivel, tropeiro, 500$. I 
550 Joaquim de Paula Nicacio, solteiro, 32 

aanos, não elegivel, lavrador, 300$. 
551 José Balduino de Castro, casado, 39 an

nos, não elegivel, lavrador, 300$. ! 
552 José Francisco Nicacio, casado, 38 an

nos, não elegivel, negociante, 300$. Í 
553 José Joaquim do Nassimento, solteiro, 46 annos, m o elegivel, madeireiro, 380$. | 554 José Sirino de Castro, casado, 34 annos, 

casado, 50 an-

não elegivel, lavrador, 300$. 
555 Luis José Nicacio, casado, 45 annos,não 

elegivel, lavrador, 300$. 
556 Pedro Antônio Domingues casado, 54 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
Quarteirão N.22 

557 Amador Rodrigues Pinto, casado, 29 an
nos, não elegivel, negociante, 380$. 
.558 Antônio da Silva Texeira casado, 33 

annos, elegivel, lavrador, 800$. 
559 Bertolino Leite de Sousa, solteiro, £á 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
560 Carlos Basilio de Vasconcellos,casado,28 

annos, elegivel, negociante, 500$. 
561 Delfíno Leite de Souza, solteiro, 30 an

nos, não elegivel, lavrador, 380$. 
562 Francisco da Silva Machado, casado, 40 

annos, elegivel, negociante, 400$. 
563 Franklim Bazilio de Vaseoncellos, ca

nsado, 23 annos. elegivel, negociante, 1.500$. 
564 lgnacio de Camargo Guerra, casado, 27 

annos, não elegivel, carreiro, 380$. 
565 lgnacio Domingues de Oliveira, casado,> 

76 annos, não elegivel, negociante, 1:000$. 
566 Iranocencio Leite de Souza, solteiro, 36 

annos, não elegivel, lavrador, 380$. 
567 João Leite de Souza Maia, solteiro, 34 

annos, não elegivel, lavrador, 300$. 
568 José Antônio da Silva Teixeira, casado, 

37 annos, elegivel, lavrador, 800$. 
569 José Feliciano Meudes Ferraz, casado, 

46 annos, elegivel, professor, 600$. 
570 José éralvão de França Pacheco Júnior, 

solteiro, 43 annos,elegivel,negociante,10.000$. 
571 Lúcio Leite de Souza, casado,84 annos, 

não elegivel, lavrador, 380$. 
Quarteirão N. 23 

572 Antônio Fernandes de Sampaio Leite, 
solteiro, 34 onnos, elegivel, lavrador, 1.000$. 

573 Elias Paschoal de Borba, casado, 45 an
nos, não elegivel. feitor, 300$. 
574 i-rancisco José Bicudo,casado, 49 annos, 

não elegivel, feitor, 300$. 
575 Franciscojde Paula Leite"fcde Barros, ca

sado, 45 annos, elegivel, lavrador. 15.000$. 
576 Francisco de Paula Leite de Camargo, 

casado, 32 annos, elegivel, lavrador, 8:000$. 
577 João de Almeida Leite de Sampaio, ca

sado, 31 annos* elegivel, lavrador* 4:000$. 
578 João de Almeida Pedroso, casado,41 an

nos, elegivel,?lavrador, 1:000$. 
579 João José Ribeiro, casodo^48 annos, não 

elegivel, feitor, 380$. 
580 Joaqim Beuno de Camargo,casado,44 an

nos, elegivel, lavrador, 1;000$. 
581 José Antônio dos Santos, casado, 44 an

nos, não elegivel,Havrador£300$. 
582 José Mendes Ferraz, casado, 42 annos, 

elegivel, lavrador, 4:000$. 
583 Luis Antouio de Lima, pcasado,|45*an-

nos, não elegivel, feitor, 300$. 
584 Luis Antônio Nardy de Vaseoncellos. 

solteiro, 29 annos, elegivel, lavrador, 2:000$. 
585 Lui3 de Assis Pacheco)casado,^34£annos, 

elegivel, lavrador, 8:000$. 
586 Manoel Fernando de Almeida Jurado, ca

sado, 29 annos,yjleííivel, lavrador, 1:000$. 
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587 Manoel Rodrigues de Sousa, casado, 62 
annos, elegivel, lavrador, 16.000$. 
588 Vicente Ferraz do Amaral Campos^sol-

teiro, 38 annos, elegivel, lavrador, 4:000$. 
Quarteirão N. 24 

589 Amador Bueno de Camargo, solteiro, 33 
annos- elegivel, feitor» 500$. 

590 Antônio Corrêa Leite, casado, 45 annos, 
elegivel, lavrador, 2 000$. 

591 Antônio Galvão de Almeida Sobrinho, 
solteiro, 3l annos, elegivel, lavradnr, 3.000$. 

^92 Antônio Joaquim de Oliveira, casado,40 
annos, não elegivel, feitor, 500$. 
593 Antônio José, solteiro, 27 annos, não e-

legivel, feitor, 250$. 
594 Antônio José Cardoso, casado, 38 annos, 

elegivel, feitor, 40 $. 
595 Antônio Leite de Sampaio,viuvo,42 an

nos, elegivel, lavrador, 800U. 
596 Caetano Rodrigues de Sampaio,viuvo,42 

annos, n$o elegivel, feitor, 400$, 
597 Carlos de Vaseoncellos Almeida Prado, 

casado, 33 annos, elegivel, lavrador, 12.000$. 
598 Cesario Ferraz 'de Sampaio, solteiro, 41 

annos, elegivel, lavrador, 400$^ 
599 Cenário Naziazeno Galvão, solteiro, 27 

annos, elegivel, lavrador, 1,0 ,0$. 
600 Elias de Almeida Prado, casado, 49 an

nos, elegivel, feitor, 400$. 

601;Evaristo Galvão de Almeida, casado, 22 
annos, elegivel, lavrador, -2.00 $. 

602 Francisco Bicudo, casado,34 annos,^le-
givel, feitorí, 400$. 

603 Francisco Corrêa Leite, solteiro, 37 an
nos, elegivel, lavrador, 1.500$. 
604 Francisco Corrêa Pacheco,casado,54 an-

uos, elegivel, lavrador, 18 000$. 
605 Francisco Leite Gosmão,easado,71 annos, 

elegivel, lavrador. 3.000-
606 Francisco de Paula Carvalho, viuvo, 60 

annos, elegivel, lavrador, 2.000$. 
607 Francisco iereira Mendes,casado,72 an

nos, elegivel, lavrador, 40.0 0$. 
608 Gabriel de Sampaio Ferraz, solteiro, 26 

annos, elegivel, feitor, 40 $:" 
609 Joaquim Floriano da Silva, casado, 28 

annos, elegivel, feitor, 5)0$. 
610 Joaquim Floriano de Toledo, casado, 30 

annos, elegivel, feitor, 400$. 
611 Joaquim Leite de Quadros Aranha,casa-

dp, 47 annos, elegivel, lavrador, 2.000$. 
612 Joaquim Manoel, casado, 37 annos, não 

elegivel, feitor, 500$. 
613 José Antônio de Sousa, casado, 45 annos' 

elegivel, lavrador 6.000$. 
614 José Ferraz Bueno, «asado, 71 annoj,e-

legivel, lavrador, 800$. 
615 José Ferraz Bueno Júnior, solteiro, 30 

annos, elegivel, feitor, 600$. 
616 José Custodio de Almeida, viuvo, 26 an

nos, não elegivel,feitor,350$. 
617 José Galvão de Almei Ia, casado, 58 an

nos, elegivel, lavrador, 12.000$. 
618 José Galvão de Almeida Junior,casado, 

32 annos, elegivel* lavrador, 4.000$. 
619 José Moraes Navarro, casado, 36 annos,, 

elegivel, feitor, 400$. 
620 José Ribeiro deCarvalho,*olteiro,20 an

nos, elegivel, proprietário, 3.000$. 
621 Manoel Bueno de Camargo, solteiro, 28 

annos, não elegivel, feitor, 380$. 
622 Manoel Soares Ferraz Guimarães, casa

do, 60 annos, elegivel, lavrador 6.000$. 
623 Vicente de Almeida Prado, solteiro, 34 

annos, não elegivel, carpinteiro,300$. 
624 Vicente do Amaral Carvalho,casado67 

amns, elegivel, lavrador, 3.000$. 
625 Vicente do Amaral Carvalho Júnior, 

solteiro, 30 aanos, elegivel, lavrador, 1.000$. 
626 Vicente Leite Penteado,casado,31annos, 

elegivel. lavrador, 1.500$. 
627 Virgnro de Padua Castanho, casado,42 

annos, elegivel, lavrador, 800$. 
F. de Assis Pacheco Júnior.—Presidente. 
Francisco Xavier Paes de Barros. 
Bento Fernandes Paes de Barros. 

O Capitão Francisco Pereira Mendes Júnior, 
Io Juiz de Paz desta Cidade de Ytu, Presi
dente da Junta Parochial. etc. etc. 

Faz saber aos que o presente edital lerem. 
que no dia 15 de Outubro do corrente anno, se 
deve reunir a junta da parochia, para proce
der ao alistamento dos cidadãos da parochia 
para o serviço do exercito e armada, conforme 
a circular do ExTO0 Presidente da Província, de 
vendo essa reunião se celebrar no consistOrío 
da Vlatriz, era dez dias consecutivos desde as9 
horas da manhã ás 3 da tarde : convoca pois 
todos os interessados a comparecerem n*esse 
lugar, dias e horas, para apresentarem todos 
os esclarecimentos, e reclamações a bem de 
jseus direitos, a fim de que a junta possa bem 
[orientada ficar da verdade, e habilitada a fá-
.zer as declarações, e dar as informações preci-
isas a esclarecer o juizo da junta revisôra, que 
tem de apurar esse alistamento. E para co
nhecimento de todos manda lavrar o presente 
edital, que será affixado na porta da Matris, 
'e publicado pela imprensa, e que vai por mim 
j feito e rublieado pelo Juiz de Paz. E eu Ba
silio Paulino da Silva Prado, Secretario da 
.Junta Parochial o subscrevo,—Bazilio Pauli-
'no da Silva Prado.—Ytu aos 15 de Setembro 
de 1876.— Francisco Pereira Mendes'Júnior. 
—Juiz de Paz. 

Braz Carneiro Leão, Fiscal] da Câmara M u 
nicipal desta cidade. 
I Faço saber para conhecimento de todos os 
municipes, que do dia 8~,de Outubro p. f., em 
diante, vou sahir em correição pelos quintaes 
' da cidade, e, para que não se chamem a igno
rância,vou transcrever o artigo seguinte do co-
i digo das posturas municipaes. 
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Art. 57 Ficaabsolutamentoproibidaaconser-
vação e criação de porcos em chiqueiros, ou de 
qualquer outro modo, dentro dos quintaos da 
cidade. A câmara designará,a lem das agua
das e nos suburbios,o lugar em que possão ser 
conservados;multa de 10$000 reis,alem da obri
gação de destruir os chiqueiros, restabelecendo 
o asseio. Os porcos destinados para o consumo 
serão conservados no chiqueiro municipal. 

O dr. Francisco de Assis Pachco Júnior, juiz 

mesa parochial que deve funccionar na Ia do
minga de Outubro, em virtude da portaria de 
24 de Janeiro deste mesmo anno.—E bem 
afim, convoca os cidadões qualificados para 
comparecerem no dito dia Io de Outubro, as 
10 horas da manhã na Igreja Matriz, afim de 
darem seus votos para eleitores geraes e para 
vereadores e Juises de paz, em cédulas desiinc 
tas e com os respectivos rótulos, ponforrne as 
instrujçoes citadas. O numero dos eleitores 
geraes da parochia è o de vinte e seis; e, pois, 

Municipal desta cidade de Ytu e seu tremo.& - j cada cédula não poderá conter mais de 18 no-
Faço saber aos quo o presente edital de 20 | m e s de cidadãos elegjreis, conforme o art. 100 

dias de pregão e 3 praças virem, que por este juízo, findos que sejào os ditos, pregões e pra
ças, tem de ser arrematados k quem mais der, 
e maior lanço offerecer, na audiência de 30 de 
Setembro, próximo futuro, os bens de raiz per
tencentes ao inventario deGeitrudes Maria da 
Costa, esãu: U m a morada de casa de dois lan
ços, na rua das flores d'esta cidade, com quin
tal atequazi o corrigo, por 250$000. um ter
reno unido à mesma casa, com igual fundo por 
80$0Ü0. E assim serão os ditos bens arrema-
dos á quem mais dèr e maior lance ofierecer, 
no dia acima indicado. E para que chegue á 
noticia a todos, mando ao Porteiro do Juízo 
que afixe o presente, e que passe a respectiva 
certidão. Dado e passado nesta cidade de Ytu 
aos 29 de Agosto de 1876. Eu Francisco José 
de Andrade. Escrivão, que o escrevi.—Fran-
•cssco de Assis Pacheco Júnior. 

das instrucções. Cada cédula para vereador 
não poderá conter mais de seis nomes ; mas 
a cédula para juises de paz contará quatro 
nomes : todos com as condições do art. 137 
das sobreditas instrucções. 
E pa>a conhecimento dos cidadõõs da paro-

IIS. LUIZ 
cie 

TECIDOS DB AL&QDÃO 
cie 

NGELO Grande reducçtÍQ cio "preços 
A çlíntieiro 

Panno de A1godão,fio grosso—1 .* qualidade,de 1 a 16 
peças a 340 rs. o metro. 
Pamio <!e Algod âo groseo,qualidade,de 16 peças para 

chia e notificações dos convocados, mandei! cima a 320rs. o metro. 
passar este, que ãragn* para ser afixado naj J ^ n r ^ 
portada Igreja Matris e publicado pela impren- çap *nn0 d™ A?godâo grosso de 16 peças para teima a 270 
sa. — Juízo de paz da Parochia de Itu 29 de 
Agosto de 1876. — Eu Francisco Dias de Car
valho, escrivão, que o escrevi—Francisco Pe 
reira Mendes Júnior; 
fíKtSBWSJOBmWBKKf: 

O Dr. Francisco de Assis Pacheco Júnior Ju. 
iz de orphães nesta cidade de Ytu eseu Termo# 

Faço saber aos que o presente Edital virem 
que de sua publicação a 30 dias o porteiro 
lgnacio Leite da Silva, ou quem suas vezes fi
zer, trará a pregão de venda publica e arre-
matação pelos dias da Lei, todos os bens mo
veis e de raiz, constantes do bilhete de praça, 
gjto com este se lhe entrega e que findos os di-
"as da Lei, e praças do estilo, sendo elles arre
matados a porta da casa da herança do Inven
tariado Joaquim Bicudo de Araújo na villa de 
Monte-mòr termo desta cidode no dia Q de Ou
tubro próximo futuro. E para chegue a no
ticia a todos mandei passa o presente por três 
vias que serão afixados, u m na villa de Mon
te-mòr, nesta cidade e publicado pela impren
sa.—Dado e passado n'esta cidade de Vtu aos 
28 de Agosto de 1876.—Eu Jozé Francisco da 
Costa escrivão do Juízo de Orphãos que o es
crevi—Francisco de Assis Pacheco Júnior. 

O Capitão Francisco Pereira Mendes Júnior, 
Io juiz de paz da parochia de ltu. 

Pelo presente, na conformidade dos arts. 
99, 131 e 157 das instrucções n. 6097 de 12 
de Janeiro edeste anno, convoca os 

. EldBITORpS 

1 CaDm. Francisco Pereira Mendes Júnior 
2 Fallecido 
3 Capm. Agostinho de Souza Neves 
4 Capm Antônio Corrêa Pacheco e Silva 
5 Joae Mendes Ferraz. 
6 Bv. Manoel Fermino Pereira Jorge 
J Mudado 
8 José Francisco da Costa 
9 Elias Galvão do França 
10 Vicente Ferraz do Amaral Campos 
11 Quintiíiano de Oliveira Garcia 
12 Matheus Lourouço da Silva Paes 
13 Joaquim Jpse da Silveira. 

SUPrXENTES 
1 Dr. Antônio de Queirós Tèlies 
2 José Mendes Galvão 
3 José Galvão de Almeida Júnior 
4 Capm. Francisco José de Andrade 
5'Ten. Feleciano Loite Pacheco Júnior 
Ó Capm. Joaquim José de Toledo 
7 Emigdio Baptista Bueno 
8 Fernando Dias Ferras 
9 Pre. José Galvão de Barros França 
10 Francisco de Almeida Kompôo 
11 Maximiano de Oliveira Bueno 
12 Falecido 
13 Lapm,. Francisco Corrêa Pacheco. 

1 Os quaes devem comparecer no consistorio da 
''Igreja''Matris, no dia 28 de Setembro próximo 
futuro/as 10 horas da-manhã, aíim de elege
rem; n-a conformidade da lei n. 2675 de 20 de 
Qutubro de 1875 e das ditas instrucções, a 

tfAÍUU 

tençao 
SANTOS. 

Augusto Leuba & Cft. únicos importadores 
n'osta província, dos vinhos brancos da marca 
Paul Emile Th/nnas, previnem ao respeitável 
publico, que alem do referida marca não tive
rem a declaração sê inr.e. Augusto Leuba & 
C\ únicos importadores. Santos. Deverão ser 
considerados falsificados. Fasemos apresente 
publicação por termos sabido, que ultimamen
te tem vindo para a praça de S. Paulo, vinhos 
com a referida marca, porem fabricados no Rio 
de Janeiro. Santos 12 de Agosto de 1876. 

Augusto Líuba & C*. 
J. J. da Situa Vaseoncellos. 

;ende-se 6 parelhas de bestas mansas de 
, Ca ro» o outras de arreios, cangalhas etc. 

Nestes aniraaef encontrâo-se oqiieáde 
melhor. 
Os pretendentes dirijam-se ao seoproprieta 

rio. 
Elias Antônio pereira Mendes 

rs. o metro. 
Fio grosso em novellos—1$200 o kilo 
Fio fino em novellos, simples ou dobrado—1U400 o 

kilo. 5—5 

R E M I S S Ã O 5>0 g E R V I Ç O Hl-

LI r A.R. 
Cora muito pequena despeja annuaknente 

pode qualquer Cidadão, livrar-se do serviço, 
do exercito, ou da armada. O mesmo aconte
ce com os que ja estiverem alistados para o 
primeiro, e segundo sorteios. Os» pretenden
tes, queirão deixar suas moradas, e irem o H O 
TEL D O B R S, Rua da Palma n.° 45 para 
serem procurados pelo Agente 

Morgarido da Silva m 

Tende-se um carro Fayton com uma boa pa
rei ha, de bestas : os arreios são novos 
e de coiitrucção muito forte e próprios para 
viagems. 
Quem pretender dírija-se a D. Anna Lodovi-

na da Fontera Galvão. 
Largo do Patrocínio. 1—3 

Aluga-se uma excrava de 13 annos, de ida
de e muinto própria para lidar com criança e 
mesmo serviços do mestiças, quemquiser pede 
dirigir-se a Feliciano Leite Pacheco Júnior. 

. .t._..-. u«MAx>m. 
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7-Vll 
COM LOJA DS FAZENDAS. 

( A. DinTieiro ). 

RUA DIREITA 
Pretendendo eu continuar com a loja nesta 

praça por mais alguns temoo, levo ao conneci-
mento do publico que me acaba de chegar do 
Kiode Janeiro u m lindo Sonim :nto de fasendas 
com o qual Desejo chamar attenção dos fregue-
zes tanto pela bondade dos objetos como pela 
commodidade dos preços, assim como: chitas 
superior metro 280. 300 .920, 360. 400. 500. 
algodftrtzinho pe^sa, 1 "00 «00 2030 2200 etc-
morins superior pessa,3:200 4500 5U, 6U, e9U; 
cretonne estampado* com ramos, de cere^, me
tro, 2U000,cassa mol mol rretro 1800. brim par
dos superior 800,920, 1200. cassimira pi^ta cor 
de cinza superior metro,7500; dita setim preta 
superior,4500. panno atoalhado, com ranvs, o 
palmo de largo 2000 metro: cerouias de l,inh3 
hamburgues superior, 45$000 a dúzia. 

Grande sortimente de camizas para homem 
de morim, exford e precalis superior a 3U-3500 
e 4U, cada uma assim também vários objectos 
de perfumarias ; miudezas, calsadose chapeos; 
tudo por preços mui razoáveis. 2—3 
ç Caza baratoira de Jozè Giribello 

& Irmão a rua do commercio n.94 
acaba de chegar um grande e va
riado sortimento de fasenda e ou

tros objectos que se vendem por 
preços báratissim s a dinheiro ! . 
D'enti'0 elles destacaremos alguns 

que por sua excellente qualidade e novidade de 
preços se torrão recommendaveis : chitas lar-

Ámsí 
Antônio Vaz Fernandes Guimarães, nego 

ciante do fazendas* ferragens, armarinho, dro- !fjas portügueza* o fraricezás padrões modernos 
gas etc. nesta Villa, participa aos seus amigos 'e gostos lindos de maneira a satisfaser os mais 
e freguezes que recebeu iiontem novo sorti- 'exigentes, á 300, 400, 500 o 560. o metros; 
mento de fazendas de seda, Iam. linho e algo- ditas baptista a 400 reis o metro; lãzinhas de 
dão de gostos modornos que vende pólos mais uma só cor para vestidos; dita cor de cinza á 
diminutos preços. ,5Ci0 o metro; agordãó superior à 1$500, reis 
Limitando-se ao -pequeno luxo, offerece o p a r a cima' a Pessa; ejarda-çhuva para Sras. 

mais lindes precalis finos o de todas as cores 
diagonal, cretone cor de havana, precalisa-
marellos, Iam de todas as QÔPá$,£ustÕes e ou
tras fazendas para ves ito, ultimo gosto. Pale* 
tos de panno, cazemira de coros 'pira H o m e m 
e senhoras, miudezas e outras muitas fanta-
rias.Vinho tinto puro de superior qualidade a 
640 rs. a garrafa, voltando a vazilha. Espera 
do respeitável publico merecer a mesma con
fiança que até aqui lhe tem dispensado. 

gostos lindos e para H o m e m ; challes de lã 
grandes superiores, cem uma e duas vistas o 
nue á do melhor neste gosto. g — 4 

r-eciza-se de officiaes.de alfaiate,e paga- \e 
m? n e m n a officina de 

Miguel F alço ne 
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