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Expediente 
Communicamos aos nossos assi-
unante» que, a começar do dia 2 0 
desle mez, começaremos a fazer a 
cobrança das assicjnaturas. 

\o escriptorio desta folha, ou no 
do sr. Silva Pinheiro, rua do C o m -
mercio 1 ííí), encontrarão os seus 
recibos todos aquelles que prefe
rirem mandar panar. 
Ytú, I 3 de setembro de 1 8 9 3 . 

COLLVBOBAyAO 

Apontamentos historieis sobre 
o Collegio de S. Luiz 
DA FUNDAÇÃO DO COLLEGIO £ DOS TRÊS PRI
MEIROS ANNOS EM QUE FUNCCIONOU NO 
ANTIGO CONVENTO DE S. FRANCISCO. 

(Continuação do n. 55) 

a E para que não tornasse a cahir no 
olvido a relíquia, o mesmo sr. vigário re-' 
solveu mandar imprimir era pergaminho 
o original e traducção.do certilicadoe pos
to em um quadro dourado collocou ao la
do do altar em que diquia. 

Não consta que -•• presente ã 
cap dia : presum fosse o mesmo 
padre dr, Manoel dacfjsta Aranha, que a 
edilicou. 
Depois da morte do padre Francisco Pa

checo, licou a capella sem zelador por fal
ta ile um sacerdote qüe acceitasse o en
cargo*. Neste tempo o augmento progres
sivo de menino; no Collegio de S. Luiz 
fazia sentir a necessidade de mais com-
m idos. Solicitou se esse recurso daau-
ctóridade competente", e esta fez entrega 
ao rvd. padre reitor, eslando ambos os 
edifícios a podea distancia. Desde então 
abi tem residido um ou mais padres exer
cendo o sagrado ministério, e como esta 
capella é mais espaçosa abi fazem todas 
as fesias. Assim é ella freqüentada como 
nunca foi, e mais bem aproveitada. » FOLHETIM (40 

G E O It G E S OHNET-

0 DERRADEIRO AMOR 
TRADÚCÇÃO 

DE 

VISCOXTI COÃUAGY 
IV 

—Esses conselhos, perguntou Arman
do, aumittindo que elles sejam necessá
rios, quem lb'os dará? 
Lucra encarou o de frente e respondeu 

com todo o socego: 
— 0 senhor, se quizesse ler essa bonda 

de para com uma pobre rapariga ignoran
tíssima. 
Armando licou surprehendido com a 

franqueza dessa , a cujo encontro 
entretanto tinha elle ido. Com o olhar fito 
no semblante de Lúcia examinava a cuida
dosamente, procurWlo alguns signaes re
veladores do seu secreto pensamento. Ti
nha de tratar cora um i cândida e 
sincera, ou com uma namoradeira audaz 
e astuta? A fronte pura de Lúcia, os seus 
olhos límpidos, sua boca nsonha attesta-
vam a innocencia. Aguardava-lhe ella com 
anciedade a resposta. Estava certa de que 

Febril, nervosa, exhausta, ella cosia 
Ferindo os dedos no trabalho, insano ; 
Tinha só um desejo : era um piano ; 
Por isso a pobre nem se quer dormia. 

Ganhou, chorando, a insólita quantia, 
Depois de dias longos como ura anno; 
Que lhe exigiu a usura d'um tyranno 
Judeu que nessas illusües não cria. 

Quando afinal a escura agua-furtada 
Veiu adornar o mimo cobiçado, 
Como a rosa n'um túmulo plantada, 

Com o seio ardente, o rosto desmaiado, 
Ella pozou-lbe a mão enregelada, 
E morreu a sorrir sobre o teclado !... 

L. GUIMARÃES JÚNIOR 

Decorrendo o anno de 1868, do qual 
agora traiamos, uma parte da divisão dos 
grandes, ou, como também é chamada 
pnmetra foi collocado ura dormitório 
improvisado no corredor sobre a actual 
nave esquerda para quem entra na egreja, 
porém no principio do anuo de 1809 foi 
destacada de lodo do antigo convento a 
secção das primeiras leltras, debaixo da 
immedi^ 

lo acoHl'W|pfc 
J>or disposição dò novo padre visitador,'tf que o acompanhava na vinda para esta 
qual foi cjuem verdadeiramente deu a pri
meira idéa do edifício era que boje func-
ciona o collegio, ê fnuitas Outras cousas 
determinou para increçaentó do mesmo, e 
finalmente para seguir com maior ordem 
estes nossos Apontamentos, fallaremos 
aqui deste optimo jesuíta. 
O padre Alexandre Ponza di S. Martino, 

pertencente á uma illustré família, pre
enchera cargos relevantissimos na Com
panhia de Jesus, a qual quiz pertencer, 
nos quaes cargos sempre grangeou-se a 
fama de religioso observantissimo e bon
dosíssimo com aquellesque linha debaixo 
da própria dírecção*. Foi também sou dote 
singular a prudência, e, sendo assim, não 

é para se admirar,se em 1868, tendo ape-j classificada no escriptorio do mesmo, e 
nas acabado o officio de provincial, fosse que nós consultámos, deve ter chegado no 
» mandado, npeíar dos MÓIS quasj 60 annos, fim de abril ou no principio de maio. Dis-

pelo rvd. padre geral Beckx na qualidade 
de visitador ao Brazil, onde já existiam 
vários collegios da Companhia pertencen
tes á varias províncias. Aproou elle em 
Pernambuco cora o padre Andreassi no 
principio de 1B68, e, depois de breve de 

M. pôz-Te a caminho em direcção de 
Ytú com o coração palpitante, sem elle 
saber bem porque. 
Se o rvd. padre Ponza não pôde então 

< onlifcri . braimoíM ;i particular emoção 

ci
dade, a nós, todavia, é licito já fazel-o no
tar aos nossos leitores á gloria da Virgem 
Santíssima Mãe de Deus e Senhora Nos
sa. Era esla mesma Senhora que escolhe
ra este seu fiel servo para pôr os alicerces 
daquelle collegio, no qual tanta mocidade 
brazileira devia aprender a conhecei a de-
baixo do titulo do Bom Conselho, embora 
então não fosse mais conhecida pelos 
ytuanos, que tanto a deviam honrar mais 
tarde. A simples relação dos acontecimeir 
tos fará com que os benignos leitores se-
jam do nosso parecer. 

Não sabemos com exactidão o dia da 
chegada do rvd. padre Ponza, mas, pela 
correspondência do collegio, que acha-se 

elle não podia recusar lhe o que ella lhe 
pedia com aífectuosa conliança. A moça 
fez um gesto de contrariedade, e uma nu
vem lhe passou pelo semblante quando 
elle respondeu : 
— A escolha que a senhora faz de mim 

não é da-; melhores... Tem parentes em 
Paris, que nos são eoinrauns, a quem a 
idade daria uma autoridade moral menos 
discutível do que aquellu que eu posso 
ter. 
Lúcia interrompeu o vivamente e, com 

dureza de semblante e aspereza de tom 
inexperadissimas, em que de súbito sur 
giu a rudeza dos costumes americanos : 
—Não me íalle dellés... Não quero co

nhecei os... São contemporâneos de mi
nha mãi, que tão cruelmente se compor
taram para com cila... Não sinto por elles 
senão rancor, e tenciono nunca lhes de
ver çòusa alguma... Sim... sei que ha 
em Paris famílias distinetas, nas quaes te* 
nho parentes muito chegados e em boa 
posição, que teriam toda a faculdade de 
guiar-me... Mas não me convém pedir-
lhes o'menor favor. 
E riu-se amargamente. 
—Quando ha quinze annos, depois da 

morte de meu ,avô de Pont-Croix, minha 
raãi veiu a Pai;js por causa da herança... 
não com o intuito de protestar contra a 

desherdação, pois não podia entrar-lhe na 
idéa augmentar com uma discussão de in
teresses a cruel magna de coração que ella 
soffria... mas com o desejo de ver os 
seus, na esperança de que o tempo hou
vesse desvanecido as prevenções que se 
haviam levantado contra o seu casamento, 
encontrou toda a família hostil e desde-
nhosa... Só a irmã, sua mãi, primo, já 
bem doente do mal que devia levai a, não 
a repelira. Minha mãi jamais o esqueceu, 
o vinte vezes me disse : Se algum dia tive 
res necessidade de um auxilio ou de 
soecorro em França, não te dirijas senão 
aos Fontenay. São os únicos que são bons 
para comigo... Os outros... cumpre não 
conhecel-os. São menos ainda do que es
tranhos... Eis abi, meu primo, porque 
ao chegar aqui teve o incoramodo de ver
me íippellar para o senhor. 
Reas°umiu a sua ri sonha serenidade, 

um momento perturbada por essas doloro
sas reminiscencias, e com um gesto fa
ceiro: 
—Não tinha sido mal inspirada, pois que 

o senhor acudiu iramediatamente, e com 
certeza, apezar das suas reservas de ha 
pouco, não deixará de interessar-se por 
mira, agora que me conhece... Jamais, 
porém, adivinhará como foi que eu soube 
o nome de seu tabellião, o que me per-

cutindo-se muito naquelle tempo sobre o 
logar onde se tivesse de edificar o futuro 
collegio, depois de muitos projectos, en

tre os quaes havia um feito pelo padre 
Jo é Galvão de Marro; França, legitimo 
proprietário do Seminário do Padre Cam
pos, o qual estimulava mnilo os padres \e 
suitas a acceitar delle a doação do mes
mo, teve preponderância no parecer do 
padre Honorati e de outros o de comprar 
do barão de Piracicaba uma chácara que 
elle possuia um pouco abaixo dama do 
Patrocinio, pela qual pedia o discreto pre
ço de 18:000$000. 
Tendo-se. pois. tido noticia do approxi-

mar se do padre visitador Ponza, partiram 
de Ytú para Jundiahy dois padres para 
dar-lhe conhecimento das cousas e fazer-
lhe ponderar a grande conveniência que 
haveria em acceitar o prédio exhibido 
pelo sobredito barão. 

m Entretanto os amigos do Collegio de S. 
Luiz. ([iie já eram & que de melhor havia 
em Ytú. sabendo que o incremento da 
obra dependia da imp^esSão que o padre 
visitador receberia, àproraptaram unia re 
cepção soleranissima. Os alumnos então 
estavam em férias, e por este motivo a 
festa foi ioda dos externos. Tendo, pois, 
dado as providencias Oportunas para a re
cepção, saluram os cavalheiros mais dis-
tinetos «Ia êldafte, em excellejjfe ordem e 
montados em optimos cavallps, 3jo encon
tro do padre que já, sem con^-ecer. esti
mavam muito, sendo aquella briosa comi
tiva cabal argumento desta estima. Uma 
parte delles deteve-se na ponte do rio 
Tietê; perto da fazenda do Jeca Galvão. 
outros, mais impacientes de vèr o padre, 
foram além. Ficou enternecido o bom pa
dre Alexandre Ponza vendo-se recebido 
como pae por um povo que elle nunca co

nhecera e pelo qual nunca" fora conheci
do, e esta consolação fez-lhe esquecer os 
graves incommodos e achaques, pelos 
quaes tanto sofírera durante a sua longa 
derrota. 

(Continua) 

mittiureccorrerao sr... Foi percorrendo 
os annuncios em procura de uma casa para 
alugar... O nome de Fontenay Cravam, a 
propósito de uma ve\u\,i de cortes de ma
deira, cahiu-me sob os olhos, e vi por 
baixo : « Para informações, dirijam-se ao 
sr. Bernardo Pellier. » Escrevi, conse-
pmintemente, ao sr. Bernardo Pellier, que 
obsequiosamente attendeu ao meu pedido. 
E na semana seguinte vi-o chegar... Eis 
abi ! 

E ria-se. A tia, que estava ouvindo, ao 
mesmo tempo que trabalhava junto ája-
nella, ergueu a cabeça e cora aífectuosa 
admiração : 

— A h ! sr. condel não imagina como é 
atilada esta menina! Se o senhor a tives
se visto discutindo com os homens da lei 
em Dorchester!... E' que ella fallava tão 
bem como elles ; e depois, tinha um par 
de advogados como nem todo o mundo 
pôde ter : os seus olhos!... 

—Minha tia! ralhou Lúcia, que tornou-
se rubra, quer fazer o primo pensar aue 
eu andava namorando os advogados de 
lá?... Teria sido inútil. Deus do céu! 
Elles adicionariam na conta das custas : 
Por ter supportado os olhares de miss 
Lucy, tantas libras esterlinas... E' que na 
i America nada é perdido, principalmente 
! para a gente do foro! (Continua) 



Cidade de *tü 
— 

Club Recreio Ytuano.—-\"o dia 2") 
dp corrente mez, ao meio dia, era uma 
das sulas do Club Recreio Ytuano, deu-
se a eleição da nova direciona, (pie ficou 
assim composta : 

Presidente, Francisco de Paula Leite de 
Barres; vice-presidente, dr. José Henri
que de Sampaio ; secretario, OlegarioOr-
liz ; thesoureiro, José Maria Alves; dire-
clor, João Carlos de Camargo Teixeira ; 
conselho fiscal, Vicente Ferreira de Cam
pos, dr. José Corrêa Pacheco e Silva e 
Adolpho Ravache. 

Compareceram 19accionistas represen 
tando 26 acções; presidiu a reunião o ac-
cionista Joaquim Galvão de Almeida So 
brinho, acclamado presidente. 

A nossa cidade.—A nossa bella cida
de apresenta hoje agradável aspecto, gra
ças á grande atlluencia de hospedes que 
aqui vieram passar o natal. 

As ruas, ordinariamente tão silenciosas, 
são percorridas pelos visitantes, muitos 
dos quaes atirahidos pelo renome das nos 
sas feslas religiosas. 
C h u v a s . — Após quasi dous mezes de 

secca, tem cabido ultimamente abundan
tes chuvas desde o dia 19, como marcava 
Heyer e m seus almanachs. 

Missa d o natal. — Foi concorridissi 
m a a missa chamada do gallo. A nave da 
nossa sumptuosa e vasta matriz era pe
quena demais para conter o grande nume
ro de fieis. 

líoas-ícstas. — Do sr José Maria de 
Carvalho recebemos u m lindo cartão de 
boas-festas. Agradecemos a delicadeza. 

Xovenas. — Tém sido extraordinaria
mente concorridas as novenas do Bom-
Jesus, que estão sendo feitas com grande 
pompa. 

A orchestra, sob a imraediata direcção 
do sr. Tristão Mariano, tem executado mu
sicas sacras escolhidas, o que prova o 
apurado gosto artístico do seu director. 

E' festeiro o exm. sr. barão de Itahyrn. 
Parodio.—Já regressou á esta cidade 

o rvd. sr. padre Paschoal Giííoni, vigário 
desta parochia. 

S. rvdma. reassumiu o seu cargo no dia 
24 do corrente. 

Mastro.—No dia 23, á tarde, foi levan
tado no largo da Matriz o mastro de São 
BenedictoJT-A bandeira sahiu da egreja do 
Bom Jesus e ;foi levada á matriz, em cujo 
largo fui erguida. 
Luejano Vetorazzo.—Acha-se nova

mente nesta cidade este dislincto artista, 
que tanto tem abrilhantado as nossas fes
tas religiosas, tomando parte na orchestra. 

Segundo nos consta, Vetorazzo tomará 
parte no espectaculo concerto que terá 
logar no dia 1. 

Presépios. — Além dos presépios ar
mados em alguns templos, ha ainda ou
tros em casas particulares, que são feitos 
com muito gosto. 
Espectaculo. — Informam nos que o 

espectaculo dramático que terá logar no 
próximo dia Io, dado pela philanthropi 
ca Sociedade Dramática Beneficente em 
beneficio da viuva Lobo, será precedido 
de ura concerto vocal e instrumental, no 
qual tomarão parte dislinctos amadores. 

No próximo numero daremos o pro-
gramina. 
Como liscal. — Pedem-nos que cha
memos a atienção do sr. íiscal para u m 
açougus que existe na rua da Quitanda, 
visto exhalar o mesmo muito máu cheiro. 
imposto predial.—Finda-se a 31 do 
corrente o prazo para pagamento de dez 
por cento predial. Os que não fizerem 
suas entradas até esse dia ficarão sujeitos 
â*multa de seis por cento. 
Outros municípios.— Falleceu em 
Descalvado o sr. Gabriel Araancio Lisboa, 
acreditado negociante alli residente ha 
muitos annos. 

— A aucloridade competente prohibiu o 
uso de armas de fogo, em vista de muitos 
abusos que alli se tem dado. 

—foi levado á scena o drama Joanna 
Ferraz, de Moreira de Vasconcellos, que 
agradou bastante. 

AIÍAKAS.—Casaram-se o dr. José Silve-
rio de Faria e d. Escolaslica Franco de 
Faria. 
—Está trabalhando nessa cidade a tro ipe 

Izidoro de Carvalho, que tem levado á 
scena vários dramas. 

G U A K A T I N G U E T A ' — O Club Carlos Gomes 
festejou pomposamente o seu primeiro 
anniversario. 

PIRACICABA.—Casou-se o tenente Manoel 
Ferraz Nelto cora d. Eufrosina Ferraz de 
Carvalho. 

— A receita geral do município é orçada 
na quantia de I32;000$000. 

—Seguiu para a capital o dr. Manoel de 
Moraes Barros. 

S A N T O S . — Diz o Diário que as novas 

obras realisadas no edifício da cadeia des
sa cidade nada deixam a desejar. 
— O preto Arsenio Andrade e mais dois 

companheiros tentaram roubar um arma 
zem. O dono do negocio, auxiliado poj J. 
de Lima, tentou detel os; dois escapa
ram, mas Andrade, armado de uma faca, 
aggrediu e feriu a J. de Lima, e conseguiu 
fugir, sendo afinal preso na rua do Sena 
dor Feijó. 
— Os gatunos deram alli era limpar os 

gallinlieiros. Também estamos em tempo 
de festas, e elles naturalmente quererão 
banquetear-se, mesmo a custa dos outros. 

PIRASSUNUNGA.—Foi creada nessa cida 
de uma sociedade italo-brazileira. 

—Foi encerrada a sessão do jury. 
— A 20 deu-se o benzimenio da pedra 

fundamental de uma capella que vae ser 
levantada nas margens do rio Guassú. 
—Consta que nas proximidades de Por 

to Ferreira foram encontrados dons cada 
veres, que foram dados á sepultura sem 
o competente auto da auetoridade. 

LI M E I R A . — A companhia lyrica Verdini 
está trabalhando no theatro dessa cidade, 
e seus espectaculos, muito concorridos, 
têm sido muito apreciados. 

IVoviços.—Do Jornal do Commercio : 
« U m telegrarama de Roma para uma fo 

lha platina annuncia que Sua Santidade o 
Papa resolverá mandar ao Brazil uma mis 
são benedictina. 

Provavelmente essa missão tem por 
principal objecto o repovoamentodos mos
teiros em que ha cerca de 40 annos não 
entram noviços. 

A ordem benedictina, a mais rica de 
todas as instituições religiosas do Brazil, 
tem a sua sede na Bahia o mosteiros no 
Rio de Janeiro, Pernambuco, Espirito 
Santo e S. Paulo. 

Os seus avultados ,bens avidamente có 
bicados pela mão viça, na ospiriluosa 
phrase do antigo parlamenlar, escaparam 
ha pouco de serem apanhados por certas 
corporações européas protegidas por um 
internuncio. 

A defesa desses bens da rapacidade do 
guloso monsenhor, valeu a ura de seus 
abbades a excommunhão levuniada ulte-
riormente pelo papa bem informado. 

No Brazil os uenediclinos distinguiram-, 
se sempre pelo seu saber e pelas suas 
idéas de.nocralicas. » 
Fleugma moleza.—N'Üm dia de iti 
verno era Londres estava Júlio Janin len
do ura periódico no botequim, de que era 
dono ura francez. 

Ura inglez que estava assentado á mesa 
fronteira tomando o seu gro.j, chamou lleu-
gmaticamente pelo moço. 

— O ' rapaz, como se chama aquelle su 
jeito que alli está fumando um charuto e 
lendo u m jornal? 
— N ã o sei, mylord. 
O inglez levantou-se, dirigindo-se ao 

mostrador, e perguntou então ao caixeiro: 
— C o m o se chama aquelle sujeito que 

alli está fumando ura charuto e tendo um 
jornal ? 

— N ã o sei, mylord, porque não é fran
cez. 
— Very well! Onde está o dono da casa ? 
—Prompto, mylord. 
^(iood morninj... Como se chama 

aquelle sujeito que alli está fumando u m 
charuto e lendo uin periódico ? 
— N ã o sei, é a primeira vez que o vejo. 
Foi então a Júlio Janin e disse lhe : 
— O senhor como é que se chama ? 
— C h a m o m e Júlio Janin, meu caro se

nhor. 
—Poisenlão, sr. Júlio Janin, advirto.-o 

de que lem a sobrecasaca a arder. 
Ja era tempo, o lume havia consumido 

um pedaço menos máu. 
Salvo condncto. — Lè se no Estado, 
de bontem: 

« O dr. chefe de policia ofiiciou aos 
cônsules dos diversos paizes residentes 
nesta capital fazendo lhes sentir que estes 
não têm competência sufiicienie para dar 
salvos couduetos aos subdilos ou cidadãos 
seus compatriotas. 

Essa auetoridade é exercida unicamente 
pelo dr. chefe de policia. 

Entretanto a reconiraeudação do» con 
sules será tomada em consideração pelo 
dr. chefe de policia, atira de ser facilitada 
a obtenção de salvos conduclos. » 
Augusto I'7ibre<|as. — Falleceu nu 
capital federal o sr. Augusto Fabregas, 
conhecido poeta e jornalista. O linado, 
que collaborava no Paiz, morreu de uma lesão cardíaca. 

ticneral Silva Tellee.—Falleceu no 
Rio o bravo general Silva Telles, u m dos 
maiores ornamentos do nosso exercito. 

O intemerato militar cahiu victimado 
pelo seu inexcedivel heroísmo, e perdeu 
a pátria u m dos seus mais dedicados filhos. 

A morte do distineto cidadão, quê indo 
fez pelo engrandeciraeni.o de seu torrão 
uaiai, veio enlutar o paiz inteiro e abrir 
uma lacuna iinpreenchivel na classe nnli 
lar, que elle lauio illustrou. 

Do Jornal transcrevemos os dados bio-
graphicos desse notável brazileiro: 

« Terminada a guerra do Paraguay, o 
capuão Silva Telles veio servir nos cor
pos de cavallaria da guarnição do Rio-
Grande dõ Sul e desta capital. 

Foi promovido a major, por mereci 
menlo, a 8 de novembro de 1884 e a te 
nente-coroiití), também por merecimento, 
a 18 de agosio de 1888. 

A 7 de janeiro de 1880, por serviços re
levantes, foi promovido a coronel. 

Ante hontera o sr. marechal vice-presi
dente da republica promoveu o a general 
de divisão. 

A morie encontrou o nesse posto, que 
devia ser o penúltimo da sua gloriosa car 
reira militar. 

Por seus feitos e assignalada bravura 
o general Silva Telles conquistara no re-
giraen passado as recompensas honoríficas 
que no seu peito eram os testemunhos 
raateriaes do que muito valia. 

Foi condecorado com a commenda da 
ordem militar de Aviz, como ollicialatoda 
ordem da Rosa, o habito do Cruzeiro, a 
commenda de Chrislo e com as medalhas 
de Mérito Militar, pois ninguém mais do 
que elle Linha jús a usal-as, e com as m e 
dalbas da campanha do Uruguay, da guer 
ra ilo Paraguay (passador ój e com a me 
dalha Argeuiinu commemorativa da nies 
ina guerra. » 

EDiTAtiS 
I m p o r t o predial 

No dia 31 du corrente linda-se o prazo e 
te.npj marcado para o pagamento do impos
to de dez por cento predial ; aquelles que 
n io fizerem suas entradas até aquelle dia 
ucain sujeitos á multa de seis por cento, de 
conformidade com o edital publicado ultima 
mente a 12 de setembro uo corrente anuo. 
Para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, laz o presente aviou, e assim 
evitara ignorância. 1—1 
^^Tr72-)de dezembro de 1893. 

Frjdjriaj Jo*J JJ Mur.ies, 
procura !','.* da câmara municipal. 

L] «.colas (publicas 

O dr. Adelardo daJPonseca, presidente da 
câmara municipal de Ytú. 
tydL sauer a iodos que este edital lerem, 

virem ou delle conheeimenlo tiverem que, 
de conformidade com o art. 203 e seu pa-
ragrapho único do regulamento da ins-
trucçao publica do estado, as aulas das es
colas publicas desta cidade e seu municí
pio abrir-se áo no dia 8 de janeiro próxi
mo. 
As escolas do sexo masculino desta ci

dade íunceionarão todas reunidas no edt-
íicio n. Io da praça do Padre Miguel. 

A \a escola do sexo feminino funeciona-
rá á rua Ja Palma n. 27, e a 2a á rua do 
Carmo n. 17. 
As íuncçóes das escolas, segundo o art. 

179 do supra citado regulamento, serão 
exercidas durante cinco horas, começan
do durante o inverno ás 10 da manhã e 
lerminando ás 3 da tarde, e no verão co
meçando ás 9 da manhã e terminando ás 
2 da tarde. 
O ensino preliminar é obrigatório para 

ambos os sexos até a edade de lá annos e 
começará aos 7, podendo, entretanto, se
rem admiuidas nas escolas aquelle ensino 
creanças maiores de 12 annos. 

A obrigatoriedade do ensino não se es
tende ás creanças que residem á distancia 
da escola publica maior de 2 kilomeiros, 
para meninos, e de 1 kiloraetro para me
ninas. 
Estão lambem isemptas de freqüentar 

as escolas publicas as creanças que sof-
frerem de inhabilidade pbysica ou intel-
lectual, atteslada pelas municipalidades, 
e as que receberem inslrueçàu em suas 
próprias casas ou em escolas particulares. 

Trinta dias depois das aberiuras das au 
Ias a falia de declaração dos pães, tutores 
e patrões sobre os meios de que lançam 
mão, afim de educarem seus filhos, tutel-
lados, curatellados ou empregados impor
ia rá em matricula ex-ojficw. 
Os pães, tutores, curadores e patrões 

que derem informações inexactas ; nega
rem-se a prestar informações e não apre
sentarem motivo legitimo de excusa ou 
prova de que promovem a educação das 
creanças sob sua responsabilidade incor

rerão na muita de 10.J, duplicada na rein
cidência. 

Era igual pena incorrerão os chefes in-
dustriaes que liverem creanças ao seu 
serviço e não as dispensarem do trabalho 
durante o tempo necessário ao ensino. 

As creanças matriculadas que faltarem 
á escola por p.spaço de 1o dias consecuti 
vos, sem motivo justificado, os responsá
veis incorrerão na mesma multa de 10$, 
que duplicara no caso de reincidência. 

Estando jã terminada a estatística esco
lar, isto é, a relação de todos os meninos 
£ meninas desta cidade e seu município, 
que estão nas condições da lei para fre
qüentarem as escolas publicas, se faz este 
edital para que chegue ao conhecimento 
de todos, devendo ser elle publicado pela 
imprensa local. Dado e passado nesta ci
dade de Vlú. aos 22 de dezembro de 1893. 
— E u Pedro Augusto Kiehl, secretario d i 
câmara municipal, o escrevi. —Adelardo 
da Fonseca. k—t 

/vWÜXCIOS 

LEILÃO 
DHl CHAMA MmLTO 

A abaixo assignada, tendo de retirar-se 
desta localidade, fará leilão de sua cháca
ra no dia 7 de janeiro próximo futuro, ao 
meio dia, a qual consta de terreno com 
ó 1/2 alqueires de terra com algum matlo 
pastos e um i boa horta completamente di-
vididi. teu 1 j uma boa casa de morada, 
conslruid t de líjolo-i, forra Ia e envidraça-
da, tudo a capricho, e espaçosos commo-
dos fora para paiol e deposito, distante 
desta vi lia u m kilomeiro. 

As pessoas que pretenderem e queiram 
ver a dita chácara poderão procurar a pro
prietária nesta villa, em a casa de si:a re
sidência, no Hotel do Salto, ao lar^o do 
Paula Souza. 
O arrematante dará 20 % do valor no 

acto daarremataçào. 4-_j 
Sulio, 23 de dezemr.ro de 1893. 

MA.RÍA LIMA ütteação 
Pedro Silvestre declara que, visto o 

proprietário do prédio onde lem o seu ne
gocio havel-o pedido, vende os gêneros 
existentes era seu negocio pelo preço das 
farturas. Os gêneros são todos de boa qua
lidade e não desagradarão ao comprador. 
Quem pretender dirija-se ao mesmo, lar 
go do Carmo n. 2. 4 — \ 

A' praça. 
' O abaixo assignado declara á praça e a 
todos a quem possa interessar que. e m 
data de 13 de janeiro do corrente, foi dis
solvida a sociedade que gvrava sob a firma 
Pereira Mendes & Comp, estabelecida nes
ta comarca, frequezia do Salto, com fabri
ca de fiação e tecidos de algodão, estando 
o contractode dissolução devidamente re 
gistrado na Junta Commercial, em data de 
17 do mesmo mez e anno, sob n. 116 ; fi
cando o activo e passivo a cargo do decla-
ranle, único possuidor hoje da referida 
fabrica, e pagos e satisfeitos os demais 
sócios, entre os quaes os herdeiros da fi
nada sócia d. Anronia Emilia Corrêa Pa
checo, como tudo consta da escriptura de 
dissolução. 

O abaixo assignado reitera esta decla
ração, jã em tempos feita pelo viário Po-
pul ir da capital, por ter-se dado u m enga
no na partilhados bens da referida fina-
la I. Antonia Emilia, fazendo-se quinhão 
na fabrica aos herdeiros desta, por sim-
ples ínadvertencia, como tudo se demons
tra dos respectivos autos, que neste sen
tido serão rectilicados; sendo que o finada 
presente declaração é prevenir a praça e 
ao publico, de que interessado algum exis
te naquella fabrica a não ser o abaixo as
signado. 5 — % 

Ytú, 22 de dezembro de 1893. 
O C T A V I A N O PEREIRA M E N D E S . 

Açougue 
No açougue da rua da Palma, n. 51, 

vende-se excellente toucinho em arrobas 
por preço baratissimo. 6—ü 

&ai 
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C i d a d e d e Y t ú 

Os proprietários desta casa, querendo attenler aos numerosos pedidos de sua freguesia, resolveram juntar ao 
ièXi ramo de Armarinho umasecção especial de artigos de fazendas, onde o respeitável publico k $ h f t a ^ e m -
pre um scrtiment: de anurado gosto, a «recos diminutos e sem competência. 0 Í L ° r

8 *% 

0& eb si 

rtip para S É É Í ? ^ 1 1 ^ 
1 % L_ l-»iiqo*iqojs 

Rendas, tiras boroadas, cdnfâl^Meod' 
Malha, lã e casimira • 

f ilip para IUIÜ}Í i|s 
Gravatas, collannhos, punhos 
ts==/vleta4' €4,an4ie%a4), ebuaéfr eíttaá ele fo& ei S^e&é-é-ia e 

ALGODÃO DE CORES 

CAMISAS DE LINHO 
DITAS DE FLAuELLâS, CEROULAS SUPERIOBES 

LENÇOS DE LINHO 
DITOS DE SEDA 

Sarjas, oasi miras, dia^onaes, brin» do 
muitas qualidades, otc, etc. 

^/o&tfeá de veáttcé&é. tnodeiMetá., é-wbetfy $e t&claá a* 

exiie&} é/ida Ateia é-u/hebtot « ^ 

ühiln nlleniã. dita ingleza elrancez 
LEVANTINE .yAIJiO 

a 

IRMÃOS MISORELLI 

I0UJ 
Fazendas cspcciacs para luto, ditas especiaes para noivas, 

8ETINETAS, sempre 
grande sortimento de todas as cores 

Ditas estampadas, melins lisos e trançados, aventaes, umlindo 
sortimento de perfumaria» dos melhores auctorefc/ 

e muitos ar li «os próprios para o dia de Reis 
,oí.qj;l. XOTl/ 
Fo)ib 'ib oJi(! 

IÍI/!J 

^—f >^_^ JL. ^- JL—J J& * Ja—* **- Cllílili/I 
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Completo e variadissimo sortimento 
de fazendas, armarinho, calçados, cha-
péus, roupas feitas, machinas para costu
ras, etc, etc. A concurrencia que tem esta 
casa e as vendas que tem feito são provas 
evidentes de que é a loja mais bârâteirâ. 

PREÇOS BARATISSIMOS 

A dinheiro 
Espero continuar a merecer des ma<us amigos e fregueses a sua valiosa e poderosa protecção 

A 

Sêmü&tiíi WftWtfNWift ? # & E # # 



CWadé (fê nh 

NaLoda do Veado, rua do Commercio, 115, existe grande de
posito destes dons artigos, de superior qualidade, sendo aquel
le de 20 é ±\2 graus. Vende a preços baratiss'mos, sendo a 
aguardente em cascos ou sem elles. Quem quizer, dirija-se 
ao proprietário Vicente Maurino, em Ytú. Também vende 2 
toneis de 50 oargueiros cada um. 

AJUMAj 
Cartões de visita 

aprcmpta se c u m brevidade u sia 
í typographia. 

IMPORTAÇÃO DIRECTA, COMPLETO SORTIMENTO DE SECCOS EMOLHADOÒ 
DE 

Ceiam & Sixnoxii 
Vende-se a preços baratissimos : 

Arroz Japão, uma sacca 29$000 
Dito de dito, um litro 
Dito Carolina, sacca ; 
Dito de dito, litro 
Farinha de mandioca, de pri

meira qualidade, sacca 
Dita de dita, litro 
Dita de trigo, superior, sacca.. 
Dita de dito, kilo 
Assucar relinado, uma arroba. 
Dito de dito, um kilo 
Manteiga estrangeira, uma laia 
ile kilo 

Dila nacional, de Itajaliy, kilo. 
Queijo Parmigiano, de primeira 
qualidade, kilo 

Dito Cavallo, italiano, de pri
meira qualidade 

Dito de Minas, com manteiga.. 
Massa branca, caixa 
Dita dita, kilo 
Dita italiana, legitima, caixa.. 
Dita dita, kilo 
Dila amdrella, kilo 
Dila de tomate, kilo 
Batatas inglezas, kilo 
Alho do Rio-Grande, restea... 
Sal grosso, litro 
Dito tino, um vidro 
Azeitona, umr lata grande.... 
Mortadelía de Bologna, uma lata 
grande 

Dila de dita, uma lata pequena 
Salame italiano, um kilo 
Presunto, kilo 
Sardinhas, lata 
Bacalhau, uma barrica 
Dito, kilo 
Azeite doce superiino, garrafa. 
Cáinàrõls americanos, lata 

$500 
22$00a 

$'i0:) 

21$000 
$320 

15$800 
$500 

1G$500 
\ $300 

5$000 
3$800 

C$000 

G$000 
3$000 
9$Ü00 
1$100 

li$000 
\ $800 
4 $800 
3$800 
$400 
2$000 
$200 
1$40O 
\ $800 

4 $800 
, 4$509 
8|00ü 
8$200 
$600 

3o$000 
$700 

2$000 
3.̂ 000 

Petitpois, lata 
Pickles, um vidro 
Molho inglez, um vidro 
Biscoulo inglez, lata 
Dito nacional, lata 
Caças em latas * .*. 
Polvilho, caixa grande 
Dito, meia caixa 
Dilo, caixa pequena 
Sabão de pedra superior, caixa 
Passas de primeira qualidade. 
kilo 

Tauiaras em lata 
Ameixas em laia 
Dotei íinissimos em lata 
Frutas de Lisboa, em laia 
Cerveja Mainz, caixa1 

Dita dita, garrafa 
Dita Fraiuisltaner, caixa 
Dita dita, garrafa 
Dita marca Pá, caixa 
Dita dita, garrata 
Dita Spatn, caixa 
Dita dita, garrafa 
Dita Guinss, caixa 
Dila dila, meia garrafa 
Dila dita, garrata 
Kerozene, caixa 
Dito, garrafa 
Feniet Branca, legitima, caixa. 
Dila dita, garrafa 
Vermouth Fralelli Core, caixa. 
Dilo dito dito, garrafa 
Vinho italiano de primeira qua
lidade, garrafa 

Dito Moscaiel superiino, caixa. 
Dito dito, garrata 
Dito branco italiano, garrafa.. 
Oito Bordeaux, garrafa 
Dito Virgem, garrafa 

. j Nozes de primeira qualíi 
?ío,..J Vinho doPono, D. Luiz. 

1$800 
2$0.)0 
£,<>0)) 
4$00d 
Z$o-oU 
3$000 
$400 
$200 
$100 

3$500 
4$000 
3$ooo 
2$800 
2$0J0 
2$00ü{ 

•l$80a 
80$0OJ 
2^400 

75$Ü00 
2$400 

85,^000 
2$500 

81^000 
1$10J 
2?óU0 
I4$000 
$400 

45$000 
3$800 

3'I$0Ü0 
3.̂ 000 

1$200 
60$000 
4$000 
($200j 

Dito Çhia/ili, marca Anjo, caixa 
Dito dito dito, garrafa 
pito dilo, marca velho, caixa.. 
Dilo dito dito, garrafa 
Dito Virgem, garrafa 
Cognac Jales Robin, legitimo, 
caixa f 

Uma garrafa 
Cognac liiscuit, caixa 
Diio dito, garrafa 
Dito Fine Champagne, caixa... 
L)ilo dilo, garrafa 
Anizette Bordo, Uno, garrafa.. 
Água mineral, caixa 
Uua dita, garrafa. 

ide.k. 
legili-

| mo, garrafa 
1 Dito do Porto, fiamos Pinto, g. 
! Latas de sardinhas italianas, 
í em salmoura, com 4 kilos... 
Champagne Monopoli, garrafa. 
Velas grandes de composição, 

1 marca Apollo, legitimas, m. 
Ditas ditas pequenas, maço 
Fumo Veado, kilo 
Dito dilo, pacote 
Dito Caporal Mineiro, kilo 
Dito dito, pacote. 
Dilo em corda, de primeira qua
lidade, kilo 

Dilo de segunda qualidade, kilo 
Charutos Bahia, superiores,um 
Duos deHivana, legítimos,uma 
caixa de 25 

U m 

44$000 
$$500 
40*000 
4$000 
1$000 

50$000 
4$600 
45$000 
4$600 

C0.j000 
C$000 
C$000 
30$000 
<i$5ob 
1 $800 

5$000 
5$000 

3$000 
12$000 

'I ,̂ 200 Lindas piteirás para charutos.. 
I $0001 Ditas para cigarros 

1$300 
$640 

5$200 
$300 
4$300 
$260 

5$000 
4$000 
$200 

í0$000 
$500 
2$000 
1$800 

Licores finos e muitos outros artigos, tudo por preços ba-
ratissimos. Garantimos os gêneros, que sào de primeira qua
lidade, e $é líào forem legítimos devolvemos a respectiva im
portância. JV B.—JNesta casa susten Ia-se os preços. 

96—RUA DO COMMERCIO—96 

Attenção 
Vende-se quintos e décimos limpos 

para aguardente a 4$000epSpas por pre, 
ços razoáveis na tanoaria de M. Campos* 
í\ rua da Esperança n. 11* 10—(J 

S.PAULO 

Carneiros de raça 
t 

O proprietário da fazenda Conceição, 
tendo feito acqutsiçáo de carneiros da me 
lhor raça que tem vindo a S. Paulo, pôde 
dispor de alguns. Quem pretender devo 
dirigir-se á mesma fazenda ou informar-
se nesta typographia. 8—8 
Estes carneiros são de pura raça Ram-

bouillet, ;onforme altestado em poder da 
Companhia Central Paulista firmado pelos 
mais acreditados estabelecimentos ruraes 
do estado Oriental. 

NOVO ARMAZKM 
DeSeceos, Molhados, Gêneros Fi

nos, naeionaes e estrangeiros 

138, RUA D3 COMMERCIO, 133 
O abaixo assignado participa ao respei

tável publico desta cidade e a iodos os seus 
antigos freguezes que abriu á rua do Com
mercio n. 138 ura bem sortido, profuso e 
completo armazém de gêneros superiores 
Para que se possa avaliar da sincerida

de com que sempre se portou o abaixo 
assignado como antigo comraerciante desta 
praça, pois que sempre negociou com *e-
nerosjkgiLimos e das melhores fabricas 
apresenta a seguinte lista, pela qual se 
vera a realidade do que se aílirma • 
. \tnho italiano, marcas Toscano, Seci-
ltano e \ esuvio de Nápoles, garrafa 1 $-100 • 
arroí Japão de 1% litro 500 réis ; macar
rão branco á -1 $000 o kilo ; óleo Oliva do 
vesuvio; vinhos do Porto, D. Luiz, Tinto 
Velho; VermpuLli Tonno Martinazzi, Ver
mouth Cliasaletto ; oieo de Lucca a 2$000 
a garrafa; óleo 8as, portuguez, á 1$200 a 
garrafa ; cerveja Spalen; cerveja Maios ; 
cognac Jules Kobiu ; manteiga franceza 
superior; ameixas em latas ; fumos des-
iiados de Barbacena em latas ; peixes pre
parados em latas e de diversas marcas ; 
mortadelía de Bologna; queijos de Minas 
Lavallo, Homano e Palerrao; charutos sa 
oorosos e papeis para cigarros; gomma em 
caixas ; bacalhau superior marca C. R. C * 
ai $200 o kilo; cebolas á 800 o kilo ; azei
tonas ; sardinhas em óleo e em tomates ; 
sal em suecas; chumbo; pólvora; vellas 
Apollo e naeionaes ; genebra Fockin ; fa
rinha de trigo á 500 réis o kilo; doces em 
vidros para varejo; nozes itali inasá 1 $700 
o kilo; assucar refinado de 1* á 1$200 o 
ki o ; assucar crystalisado á 800 réis o 
feira ; caças preparadas em latas e emfim 
muitos outros gêneros que seria fastidio
so annunciarein se. 
Convida, portanto, a todos para elle se 

dirigirem, pois quo pelos olhos poderão 
melhor verificar se é ou nãotyerdade 
aquillo queseannuncia. \ 6—5 
SINCERIDADE E BARATEZA • 

138, Rua do Commercio, 138 
Luiz Police TOUCINHO 
Vicente Vieira Machado está picando 

toucinho a 15$ a arroba, 1$400okilo, 
carne de lombo a 1$ e outra a 800 réis o 
kilo, no açougue do sr. João Ortorico, rua 
da Palma, n. 51. 3—% 

Notas de consignação 
aprompiam -se nest i typographia» 
Preços módicos. 
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