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A CIDADE DE YTli 
Quem lançar uma vista d*olhos, mesmo 

sem muita perspicácia, para o anno que 
hoje finda-se, lia de sentir-se, por íorça, 
apprehensivo do futuro, descrente do que 
ha de vir. 
O Brazil, cremos mesmo que a maior 

parte dos paizes do mundo, não tem pas
sado por transes tão ásperos e duros, co
mo aconteceu durante o armo de 93. A 
Franc.;i teve o seu 93, ruidoso, sanguiná
rio, aos punhados rolaram cabeças de 
seus filhos ; tal qual dá-se hoje no Bra-
ziT: — revoluções, ambições insoffridas, 
perversrdades, mentiras, intrigas, calum-
nias—de tudo se lança mão para a victo-
ria ! Parece que uma loucura moral, uma 
falta completa de cerebração impera hoje 
na nossa cara pátria I 
Ninguém sahe de casa, .quer custodista 

quer florianista, que não volte para ella 
cabisbaixo e triste; os boatos pululam, 
as conjecturas as mais absurdas são for
jadas com uma facilidade espantosa! 
Emquanto tudo isso se passa no interior, 
na capita! federal e em alguns estados da 
União, varre a metralha os filhos da re
publica ! 

! mi»zoaa^XiJEJiUaLtudu7.está sobre 
um vulcão revolucionado ! E o Brazil terá 
forças para supportar tantos revezes? 
Dil-o-ão os acontecimentos. Não temos 
coragem de dizer o que pensamos do fu
turo do Brazil; um pessimismo atroz in 
vade-nos de todo... basta, basta... 
Temos ás portas o anno de 1894 ; quem 

sahe si elle virá menos carrancudo e feio ? 
Tudo é possível. Ponhamo-nosde atalaia : 
o inimigo que chegar ao alcance das nos
sa* carabinas, disparemos a arma, una-
mo-nos, formemos exércitos—salvemos o 
Brazil de uma extineção completa... 

Não, não é talvez necessário nada dis
to ; as eleições para presidente da repu 
blica estão próximas; vamos cerrar as 
columnas e façamos brotar das urnas um 
patriota despido de ambições de regalias, 
de glorias, e o Brazil será salvo ! 

Viva a republica! 

L E I i\. 9 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Fixa a receita e despeza para o exercido 
de ÍH94. 

O dr. Adelardo da Fonseca, presidente 
da câmara municipal de Ytú. 
Faço saber que a câmara municipal de

cretou e eu promulgo aieí seguinte : 
Receita para o anno financeiro de 

1 89 '-
Imposto sobre licenças. . . 12.500$ 
Idem de industrias e profissões 5.800$ 
Idem sobre torneiras . . . 5.800$ 
N e m sobre carnes verdes e 

marcas 3.600$ 
tdem sobre café 2.500$ 
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A CIDADE DE YTÜ 
cttmja-imenta c felicito a scits leitores, de-
sej ando-lhes mil venturas no novo anno de 
-1894. 

II 31 DE DEZEMBRO DE 1893 

I» 

DESPSZAS PARA O AN.NO FINANCEIRO DE 1894 

Obras publicas 
Conservação do ruas e limfrtíza 

do córrego 5.000$ 
Limpeza da eidade 

Pessoal . . . . 6.000$ 
Milho e pasto. . . 1.800$ 
Fcrrag£ii&~ e c-fmcT 

tos 500$ 8.300$ 
[Iluminação dn cidade 

Accendedores . . 1.000$ 
Materiaes e combus

tível . . . . 3.000$ 4.000$ 
Caixa d'aijoo 

U m zelador . . . 1.200$ 
Limpeza da caixa e concertos . . . 300$ 

Matadouro 
U m zelados • • • 1.200$ 
Conservação. . . 150$ 

1 Cemitério 
U m zelador . . . 1.200$ 
Coveiro . . . . 920$ 
Conservação. . . 180$ 

Cadeia 
Limpeza, luz e outras despezas 

i.t/ceo 
U m porteiro. . . 300$ 
Auxilio para conser

vação do prédio. 100$ 
Ht/ifiene 

Meias custas 
Para eventuaes 

Pmblicações 
.1 Cidade de Ytú. . . . 

Despezvs geraes 

1.500$ 

1.350$ 

2.300$ 

600$ 

400$ 

3.000$ 

500$ 

600$ 

AoAn 
•• d sei 

Idem sobre assucar. 
Idem sobre fumo . 
Idem sobre aguardente. 
Idem sobre algodão. 
Idem sobre capitalistas. 
Idem sobre prédios, 8 °/, 
Renda do cemitério. 
AlTericões 

500$ 
300$ 
300$ 
100$ 

1.500$ 
10.400$ 
2.800$ 

400$ 
46.500$ 

tendente .' . 2.400$ 
ecretario. . . 1.200$ 

Ao fiscal de obras 
publicasematadon-
ro, sem direito a 
m a r c a s . . . . 1.500$ 

Ao fiscal das rendas, 
com direito a 20 % 
sobre multas e af-
ferições . . . 1.200$ 

U m porteiro. . . 300$ 
Zelador do relógio da 

matriz . . . . 420$ 
Papel, pennas e tinta 

para o expediente 90$ 
Porcentagem 

Ao procurador e fiscal. . . 
Empréstimo ao imposto 

Para água, para pagamento de 
juros 

Saldo para eventuaes . . . 

7.110$ 

5.680$ 

3.580$ 
2.580$ 

i(i.:,oos 

tf 

EMPRÉSTIMO PARA ÁGUA 

A pagar 

30 lettras Valor de : 
• idear . 

Juros de (i °l% sobre 
72.000$ . . . 

6.00o$ 

4.320$ 

receber 

10.320$ 

20 "/o addicionaes so
bre 20.700$ . . 

2 % predial . 
Empréstimo a faser 
da receita da câ
mara . . . . 

4.140$ 
2.600$ 

3.580$ 10.320$ 

Mando, portanto, a todas as auetorida-
desa quem a execução da referida lei com
petir, que a cumpram e a façam cumprir 
tão inteiramente como nella se contem. 

Ytú, 30 de dezembro de 1893. 
ADELAHUO DA FONSECA. 

Publicada úa secretaria do governo mu
nicipal, aos 30 de dezembro de 1893. 

Pedro A. Kiehk secretario. 

=&> 

N0TICIAB10 

o-Soleinnidadc religiosa. — Terá 
gar amanhã a festa do Senhor B o m Jesus, 
e m sua egreja. 

A's 11 horas começará a missa cantada, 
pregando ao evangelho o rvd. padre An 
dré Fialho, distineto orador. 

A orcheslra, regida pela hábil batuta do 
do sr. Tristão Mariano eooadjuvada pelos 
insignes professores Vetorazzò, Carissimi 
e Soriani, executará, antes do sermão, o 
celebre Settimmo, de Verdi, e depois o 
Credo, de Mercadantc. 

A' tarde sahirá em procissão a veneran-
da imagem do Senhor, que percorrerá as 
ruas Direita, do Carmo e da Palma. 

Hoje, após a novena, será cantado srj-
lemne Tc-Dcum e m acção de graças pelo 
fim do anno. 

O templo acha-se decorado com muito 
gosto e brilhantemente illumiuadn. revê 
lando assim a perícia do armador Joaquim 
Leitão nesse gênero de trabalho. 

Ao meio dia. hoje. a Banda dos Artis 
ias percorrerá diversas ruas. 
ISoas-bVsfas.—Dos Irmãos Misorelli, 
acreditados negociantes desta praça e pro
prietários da Loja Amizade, recebemos 
uma elegante folhinha de parede, impres-
.i .i i rires. 
— D o s srs. Valentes (fe.Comp., proprie

tários da casa Braz Tizana, de S. Paulo, u m a outra folhinha. Agradecidos. 

Kspectaculo.—Realisar se-á amanha, 
no theatro S. Domingos, o espectaculo e m 
beneficio da inditosa viuva Lobo. 

Eis o programma : 
PRIMEIRA PARTE 

Ucprise do drama A orphâ de Goya 
Na,p*oleãq Goulart, em 4 actos, pelos mem
bros da Sociedade Dramática Benilicente. 

SELUMU PARTE 

serenata, de Braga, cantada pelo bary-
loito sr. Vetorazzò, com acompanhamento 
de piano e violino pelos sp>. T. Mariano e 
T. Mariano Filho. 

Grande ária do Ernaní, de Verdi, para 
barytono, cantada pelo sr. Vetorazzò, acom
panhado ao piano pelo sr. João Flaquer 
•liinior. 

TERCEIRA PARTE 

Preuuèrc da [acra em um acto—Fune-
'•'ancas, pelos membros da Sacieda 

de Dramática Beneficente. 
Novo horário —De amanhã em dian 
te, primeiro dia do annode 1891? correrão 
os trens da linha Ytuanacom o antigo ho
rário do ex-inspector geral Olegario Ortiz, 
o qual é o seguinte : 
TRENS PARA BAIXO 

Dias úteis.—Trens de passageiros: par-
tede Jundiahv ás 12.15. chega e m Itaycy 
á 1.28, parte á 1.40 e chega e m Capivary 

partaás 3.21 e chega e m Piraci
caba ás 4.58. Trem mixto : parte de Jun-

inhã e chega em Itaicj as 
; e chega e m Capivary ás 

ás 3.32, parte ás 3.42 e chega 
em S, iv.lro ás 6.43. 

Días feriados.— Trem de passageiros : 
parte de Jundiahy ás 8.50 da manhã e che
ga ora Ítaicy ás 10.13, parte ás 10.25 e 
chega e m Capivary ás 11. 59, parte ás 12.4 
e chega e m Piracicabaá 1.40. parte á I.50 
e chega e m S. Pedro ás 4.50. 
PARA RAIVO 

Dias úteis.—Passageiros: parte de Pi
racicaba ás O.lo da manhã e chega em Ca
pivary ás 7.42, parte ás 7.47 è chega e m 
Ilaicj as 9.21, parle ás 9.37 e chega e m 
Jundiahy ás 11. Mixto: parte de S.Pedro 
ás o da manhã e chega e m Piracicaba ás 
7.59. parte ás 8.10 e chega e m Capivary 
ás 10.34, parte ás 10.40 e chegd e m ítaicy 
á 1.13, parte á 1.45 e chega em Jundiahv 
ás 4.45. 

Dias feriados.—Passageiros: parte de S. 
Pedro ás 7.45 e chega e m Piracicaba ás 
10.52, parte ás 11.20 e chega e m Capiva
ry A 1.4, parte á 1.9 e chega em ítaicy ás 
2. 41, parte ás 2.56 e chega e m Jundiahv 
ás 4.18. 

LINHA DE \ i i 

Dias úteis.—Passageiros: parte de ítai
cy á 1.35 e chega no Salto ás 2.3. parte ás 
2.5 e chega e m Ytú ás 2.20. Mixto : parte 
de ítaicy ás 10.5 e chega no Salto ás 10.45, 
parte ás 10.50 e chega e m Ytú ás 11.10. 

Dias feriados.—Passageiros : parte de 
ítaicy ás 10.20 e chega no Salto as 10.48, 
parte ás 10.50 e chega e m Ylú ás 11.5 (Ia 
manhã.—Parte de ítaicy ás 3.0 ej:hega no 
Ssllo ás 3.28, parte ás 3.30 e cttega em Ytú 
ás 3.45. —Parle de Jundiahy ás 6.5 da tar
de e chega em ítaicy ás 7.28, parle ás 7.30 
e chega noSaltg.ás 7.58, parte ás 8 e chega 
era Ytú ás 8.15. 

PARA BAIVO 

Dias úteis.—Passageiros : parte de Ytú 
ás 8. J'5 da manhã e chega no Salto- ás 9, 
parte ás 9.2 e chega e m ítaicy ás 9.30 Mix
to : parte de Ytú ás 12 e chega no Salto 
ás 12.20. parte ás 12.25 e chega em Itaicv 
á1.15. 

Dias feriados.—Passageiros : parle de 
Ytú ás 5 da manhã e chega no Salto ás 
s.15, parte ás 5.17e%chega e m Itaic> ás 5.45, parte ás 5.50 e chega e m Jundiahy ás 7.13.—Parte de Ytú ás 9.15 e chega no Salto ás 9.30, parte ás 9.32 e chega e m ítaicy ás 10.—Parte de Ytú ás 2-e chega no Salto ás 2.15, parte ás 2.17 e chega e m ítaicy ás 2.45. 



Cidade de *tú 

Lei municipal.—Em outra secção da I 
nossa Eolhapublíca nos h tje a lei inunici 
[i i! u. 9, de 3) do c irrenle, qu : orça a re
ceita e desp izas d i c i.u ira municipal. 

Alais n n patriota.—Assentou praça 
no batalhão acadêmico, afim da defender 
a repabiica, o n r. Cai-
los Gabriel de Souza Freitas, filho do sr. 
dr. Luiz de Freitas e sobrinho do deputa 
do estadoal dr. Cesãrio de Freitas. 

Fallecimeiitos. — O Esttldo, de hou-
tem, dá noticia dos seguintes 
— E m Barbacena, o dr. Antônio Carlos 

Ribeiro Machado de Andrada e Silva, se 
nador estadoal de Minas. 

— No Rio, o general de divisão José 
Clarindo de Queiroz. 
Concerto.—Consta nosque odistincto 

artista sr. Abrahào Lincoln de Barros está 
promovendo um concei'to para o dia 4 ou 
9 do corrente, o qual deverá ter logar em 
um do., salões do Club Recreio Yluano. 

M o n s e n h o r C a m a r g o Barros. — 
No dia 26 do corrente realisouse na capi
tal do estado, na matriz de Santa Ephige-
nia, perante selecto e numeroso concurso 
de parochiauos, a entrega solemnede um 
riquíssimo annel, feita pelas irmãs doCo-
ração de Jesus a monsenhor José de Ca
margo Sarros; ultimamente nomeado bis 
po do Paraná e Santa Cathariua. 

Orou, por essa occasião, o rvd. padre 
Caraillo Passalacqua, salientando os ser
viços prestados á egreja pelo manifestado. 

O templo esteve repleto de assistentes. 
I5o?is preços. — Lemos no Regenera 

dor, de Nazareth (Bahia), a relação dos 
preços por que são vendidos os gêneros 
alimentícios naquella cidade : 

-Gustavo de Salles, ha pouco ferido 
1 por Domingos Dias, falleceu naSautaf asa. 

— No theairo S. Carlos está íuucciouan-
do a companhia ísmenia dos Saníos. 

PIRACICABA. — Fundou se alli uma loja 
maçouica, sob a denominação de t nato J 
Amizade. 

On;utio val<» uin n o i v o ? — U m a jo 
ven norte-americana, miss £erear, a quem 
um desastre na estrada de ferro fez per
der o futuro amparo de sua vida e o con
forto do seu coração. 

Entre os fallecidos nu lerrivel desastre 
da New-York Central Railway, na véspe
ra do natal de 1891, eslava o sr. John Ba-
gual ile Ponghkeepsic, do estado de New-
York, e entre os feridos miss Eva Frear, 
da mesma cidade. 

Os dois eram noivos. 
Miss Frear, julgando-se seriamente le

sada, mais pela perda do noivo do que pe
los ferimentos próprios, intentou deman
da contra auuella companhia de estrada 
de ferro, exigindo 40.000 dollars (cerca 
de 160:000$) de indemnisaçào ((pela per
da do marido que. seria o seu arrimo no 
resto de sua existência.)) 

A demanda é acompanhada com muito 
iuteresse em New-York, porque é a pri 
raeira vez que se pede á justiça urna in 
demnisacào a terceiros por perda de uoi 
vo em desastre. 

$100 
$320 
$140 
ã$000 
8$000 

a 
a 
a 
a 
a 

$120 
$460 
$160 

3$500 
I0$000 

Farinha, litro, de. . . 
Feijão, litro, d''... . 
Milho, litro, de 
Assucar, arroba a... 
Capado, de • 

Bons preços ! 
U m a paulista.—A nossa patrícia pri-

ma-ilouua Cloliide Maragliano obteve re 
ctíiile triumphü no Polj tbeama Koss -ai, 
de Turim, cantando o papel Ue D sdsmu 
na do Otheílo, de Verdi. 

Dizem vários jornaes locaes que wwcan-
ção do salgueiro a sua voz, de ümhre ar 
gentino, leve suavíssimo e doloroso ac 
cento dramático. 

São unanimes em declarar que a nossa 
patrícia possue, além de voz extensa e so
nora, excedentes mezzi çocali. 

listado de sitio.—Tem o n. 1.017 e a 
data de áo.do corrente o decreto que pro-
roga até At de janeiro pro\i'iio vindouro o 
estado de sitio declarado pelo decreto n. 
1.602, de i.t de novembro ultimo. 

Eis os termos do decreto : 
(( U vice presidente da Republica dos 

Estados Uunlos do Brazil, considerando 
que ainda não cessou a grave commoçào 
interna que tem determinado a suspensão 
das garantias constitucionaes em algumas 
partes do território da republica resolve, 
nos termos do art. 80 da Constituição,pro-
rogar ate 31 de janeiro próximo vindouro 
o esiado de saio em que, pelo decreio n. 
1.602 de 20 de novembro ultimo, foram 
declarados o dislricto federal e os estados 
de Pernambuco-, Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Paraná Santa Cathariuoe Rio Grande do 
Sul. 

Capital federal, 25 de dezernbrode 1893, 
5" da republica.—Fioriuuo Peisoto.—Cas-
siuno do nascimento. » 

«O tjruarany». — No lheatro Villorio 
Emanuele, de Turim, foi recentemente 
representado o Gmiranu, de Carlos Go 
mês. uo meio das maiores^acclamaçõesdo 
publico. 

Foram feitas muitas homenagens ao il-
lustre paulista Carlos Gomes, a quem os 
jornalistas de Turim chamam ; o gênio 
caloroso dos trópicos. 
Outros municípios. — Falleceu em 
Mogj mirim o sr. Bernardino Comes Mo 
reira. 

AM P A R O . — D i z o Diário que era Pedrei
ra a aciriz Dolores foi victima de um ga
tuno, que lhe roubou jóias no valor de 
cinco a ,eis contos de réis. 
—Casaram-se : o sr. Yalencio Carneiro 

e Castro com d. Amélia da Silveira Leme 
o o si-. Felicio Leme com d. Isaura Leme. 

B A N A N A L . — A Pátria, n. 7, traz as suas 
coluniuas editoríaes em branco. 

—Falleceu d. Francisca Raphael. 
CAMPINAS.—Pela secretaria da agricul 

Iara foram approvados o projeclo da rede 
de drenagem dessa cidade e o orçamento 
da despeza provável cora o sen iço, na 
importância de l.250:983$770. 
— Na matriz da Conceição, por occasião 

da missa do natal, á noite 
confusão entre os assistentes, por causa 
de grilar um indivíduo qualquer que—es-(avam matando creanças! 

Diziam que a companhia propuzera se 
miss Frear dando lhe 

o de 

a transigir com 
20.000 dollars. 

Parece que para ella, miss Frear. 
funto John Bagual valia o dobro. 

Homicídio.—Foi assassinado em São 
Paulo, na casa 63 da rua Benjamin de Oli 
veira, o italiano Pansatli Umberto, por 
seu cunhado Girardini Antônio. 

U m m o u r o antropophatjo.—Na tri 
bu de Franjana, em Marrocos, ha um mou 
ro de trinta annos, de dois metros de altu
ra, e pesando 150 kilos. Pois bem: ira-
poz-se a penitencia de, se os hespanhoes 
declararem a guerra, só se alimentar du
rante o tempo que dure esta, da carne dos 
chrisiào-! que maio. Acrreseenta o jornai 
onde vem esui lo*al que o mesma indi\i 
duo comeu o anuo passado, na presença 
de alguns hespanhoes, duas perdizes vi
vas, as cabeças de vinte gallos com cris
tas e bicos, u m coelho cru e duas cabras 
assadas. 
A mania das exposições^—Está to

mando extraordinário movimento, até in
quietado!', na opinião de muitos, a mania 
das exposições. 

Mal acaba de fechar as portas de Jack-
son Park, já S. Francisco se prepara para 
abrir as do Parque de Ouro. 

Nome seduetor, se tal sueceder. 
E.̂ ta (esla começará «MU meio do inver

no. O ciou será uma torre Eithd de 100 
metros, mas radiante de luz elecinca. 

Serão exactamenie reproduzidas as au 
ligas missões hespanholas de Califórnia e 
a secção na Polynesia, representada por 
aldeãs e produetos da industria indígena. 

Boito e Verdi.—Arrigo Boilo entre
gou a Verdi o esboço de um libretlo de 
iiomea e Julieta. 
O grande maestro declarou que preten

de pol-o em musica, com a condição po
rém, que Boito exhiba o seu Nero, que 
não quer ainda vèr adiado por sua causa. 
Denuncia.—O dr. procurador da Re 

publica apresentou a 27 do presente, ao 
dr. juiz federal denuncia contra Alberto 
di' Freitas Amaral, Antônio Theodoro da 
Luz, João Baplista Ferraz de Campos Jú
nior e Arthur Viveiros Cosia como incur
sos os dous primeiros nas penas do art. 
265 do codige penal e os dons últimos na» 
penas desse mesmo art. combinado com 
as do art. 64 do referido código, por crime 
de contrabando praticado na alfândega de 
Santos. 

M u d a n ç a da capital.—No dia 15 do 
corrente o congresso mineiro, reunido em 
Barbacena, votou a redacção final do pro
jeclo relativo a mudança da capital do 
eslado. 

Marcou-se o prazo de 4 annos para a 
mudança definitiva, sendo -Bello-Horizon 
lé o local escolhido para a fundação da 
\\o\w capital. 

i . . 

douro de 1894, deve ser requerida á esta 
Collectoria ale o dia 31 de j meiro jiroxi 
mo futuro; que. excedemio esse prazo, 
só poderá ser concedida mediante multa. 
A sim, pois, convida aos srs. negociantes 
acima referidos, e os que comuiercíam 
i\o><.e ramo de negocio, a virem munir se 
da necessária licença até o referido dia 31 
de janeiro próximo futuro. YLú,| 29 de 
dezembro de 1893.— O conector Olcjario 
Ortiz. 5—1 

g«Mrt*WlHWIPMfti' >, 

/"Si. N NÚNCIOS 
Francisca Carmelina de Castro, 
seus íilhos e netos convidam os 
parentes e pessoas de sua ami 
zade para assistirem a missa de 
7U dia pelo íallecimento de seu 
chorado esposo, paeeavoJoa-

Octavio da Silveira, que será 
quinta-feira, 4 do corrente, ás 7 e 

nefa horas da manuá, na egreja do Car
mo, por cujo aclo de religião e caridade 
se confessam eternamente gratos. 2—1 

Liquidação 
Hermogenes Brenha Ribeiro participa á 

todas as pessoas interessadas e mais nego
ciantes aqui residentes que vai techar o 
negocio, u rua de Santa Riia n. 89, que 
gira soO a lirma de Francisco Brenha ni-
oeiro à Succossores. O motivo e ter o nies 
mo de retirar se e precisar também tratar 
da liquidação da casa ; por isso convida a 
todos os que qutzerein comprar baraio 
qualquer sorumeiuo de ferragens, louçaa 
ou molhados a \ irem certos de levar aiud 
muita cousa com o preço de cambio a2í. 

.Não se i.-squeçam também os que devciii 
.i casa de \ irem se chegando agora, pois 
o tempo e próprio. 1 — t 

ü* praça 
O atnuxu assigoudo declara a praça e a 
iodos a quem possa interessar que, em 
da;a de ó de janeiro do corrente, foi dis 
solvida a sociedade que gyrava sob a lirma 
Pereira Mendes & Conip, estabelecida nes 
tu comarca, írequezia do Salto, com fabri 
ca de nação e tecidos de algodão, estanuo 
o coatractode dissolução devidamente re 
gis.rado na Junta Comuiercial, em data de 
u do mesmo mez e anno, soD u. 116; li 
camto o actno e passivo a cargo do decla 
raute, uuico possuidor boje da reienüa 
uiorica, e pagos e satislenos os demais 
socius, entre os quaes os herdeiros da li-
uaüa sócia d. Auionia Emitia Corrêa Pa-
oneco, como tudo consta da escriptura de 
dissolução. 

U abaixo assignado reitera esta decla
ração, ja em tempos feita pelo Diário Po
pular da capitai, por ler-se dado u m enga
no na partilha dos bens da referida liua-
ua d. Autonia Ennlia, fazendo-se quinhão 
na labnca aos herdeiros desta, por sim
ples inadvertencia, como tudo se demons
tra dos respectivos autos, que neste sen
tido serão recliticados ; sendo que o rim da 
presente declaração e prevenir a praça e 
ao publico, de que interessado algum exis 
te uaquelfa labnca a não ser o abaixo as
signado. 5 —S 

Ytú, 22 de dezembro de I893. 
OCTAVIANO PEREIRA MENDES. 

EDiTVÜS 
Imposto de c<»n :umo de k'n:an 

para o a n n o de 3 <I9 í 

O collector das rendas federaes desta 
cidade, em virtude da circular n. 4 da 
delegacia fiscal do thesouro federal, de 
40 do corrente, declara aos srs. negocian-

louve grande tes desta cidade, villas do Salto, Indaia-
tuba, Cabreuva, fazendas e estradas desta 

j comarca, que a licença para as vendas de 
' fumo e seus preparados, para o anno vin* 

LEILÃO 
Mi CHAOAHA NO SALTO 

A abaixo assignada, tendo de retirar-se 
desta localidade, fará leilão de sua çhaca 
ra no dia 7 de janeiro próximo futuro, ao 
meio dia, a qual consla de terreno com 
5 1/2 alqueires de terra com algum maito 
pastos e uma boa horta completamente di
vidida, tendo uma boa casa de morada, 
construidade tijolos, forrada e envidraça-
da, tudo a capricho, e espaçosos coramo-
dos fora para paiol e deposito, distante 
desta villa um kilometro. 

\s pessoas que pretenderem e queiram 
\IT ,i dita chácara poUerào procurar a pro
prietária nesta villa, era a casa de sua re
sidência, no Hotel do Salto, ao largo do 
Paula Souza. 
O arrematante dará 20 % do valor no 

ido da arrematação. • 4—2 
Salto, 23 de dezemlro de 1893. 

MARIA LIMA 

Attanção 
Pedro Silvestre declara que, vislo o 

proprietário do prédio onde tem o seu ne
gocio havel-o pedido, vende os ^nevo^ 
existentes em seu negocio pelo preço das 
acturas. Os geaieros sãolodus de boaquti-
hdadeenão desagradarão ao comprador 
Quem pretender dirija-se ao mesmo lar 
go dq Carmo n. 2. i_.> 

100SO0O 
320$000 

450$000 
500$000 

GUARDA NACIONAL 

1AVÜÜRA E COMERIO DO RR MIL 
Afim de facilitar aos cidadãos ultima
mente nomeados officiaes da Guarda Na 
cional, deliberamos tomar o encargo de 
mandar exlrabir as respectivas patentes 
na Secretaria da Justiça, devendo os Srs. 
officiaes renietter-nos em caria registrada 
no correio, com valor deciarado,as sommas 
adiante notadas: 
Alferes até capitão (patente e 

commissão) 
Major (patente e commissão)'. 
Tenente coronel (patente e 

commissão) 
Coronel (patente e commissão) 
Além das referidas quantias poderão pai 

sarprocuraçáo ao nosso sócio major hono 
rario do exercito Francisco Gonçalves Cos
ia Sobrinho para o fim especial de extra-
hír a patenteepagar os direitos da Fazen
da Nacional. A nossa emprezarecebe café 
e mais gêneros do paiz á consignação. En
carrega se da \enda de sítios, situações, 
terrenos !'az Mídas, percebendo a modicá 
commissão de 3-Vo. íncumbe-se de liqui
dações de casas commerciaes, cartas de 
fiança para alugueis de casas. Traspasses 
de casas de negocio, hypothecas de pré
dios^ vendas desces papeis de casamentos 
no civil e religioso o cobranças. 

COACEIÇÂO á: COMI*. 

In iaAssfiiallfia 52,1'. »ii: 
CAPITAL I-;:DERAL 

•'" úi\m N.ToliíwT"" 
SOCIEDADE DRAMÁTICA BESEFJCElfTE 

ESPSCTACULO Eit BENEFICIO 
DA VIUVA LOBO 

knúi , ÊS?unia-ffiira, , 
IMÍI.MEIHA 1'ARTE 

.maa.u 

Subirá á scena, pela segunda vez, o 
apreciado drama em 4 actos, de i\apoleào 
Goulart, intitulado 

A orphã de Qoyaz* 
PERSONAGENS 

CommendadorMattoso. T. Vasconcellos 
Luiz Mattoso J. A. da Silva 
Dr. Juvencio A. \\ Carriço 
Tobias, jardineiro A. P. da Silva 
Julião, lahellião J. S. de Barros 
Madlilde, orphã D. Rocha 
Joanna 1. de Sampaio 
!os'', creado J. de Abreu 

SECUNDA PARTE 
Serenata, de Braga, cantada por Veto

razzò, acompanhado ao piano e ao violino 
pelos srs. Trisião Mariano e Tristão Ma
riano Filho. 
Grande ária da opera Kruani, de Verdi, 

cantada por Vetorazzò, acompanhado ao 
p ano pelo sr. João Flaquer Júnior. 

TERCEIRA PARTE 
Fiualisará o espectaculo com a esperi 

tuosa farça em u m acto 

i 

PERSONAGENS 

Cassiano da Costa A. Magalhães 
Augusto, estudante.. . F. Cintra 
Cezar, idem Nazareth Filho 
Alberto, idem J. A. Silva 
Fernando, idem J. S. de Barros 
Caraillo, idem José de Abreu 
Mestre da banda R. Ravache 

Músicos, estudantes, etc, etc. 
O resto dos bilhetes acha-se á venda na 

bilheteria do theatro, das 5 horas da tar
de em diante. 

Não ha mais camarotes. 
Nazareth Filho, 

secretario. 

\ 
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Cidade de Ytú 

NaLoda do Veado, rua do Commercio, 115, existe grande de
posito destes dous artigos, de superior qualidade, sendo aquel-
le de 20 é 1[2 graus. Vende a preços baratiss'mos, sendo a 
aguardente em cascos ou sem lies. Quem quizer, dirija-se 
ao proprietário Vicente MaurindI em Ytú. Também vende 2 
toneis de 50 oargueiros cada um. 

Cartões de visita 
! upr< mi pia si; com brevidade li.st.i 

lYpofiraphia. 

IMrORTAÇÃO DIEECTA, COMPLETO SORTIMENTO DE SECCOS E MOLHADOÒ 
DE 

elani & Simoni 
\h nde-se a preços baratissitnos : 

rroz Japão, uma sacca - -29$000 
ito de dito, um litro $500 
ito Ciroliua. sacca 2á.$000 
ilo de dito, litro §400 
rinha de mandioca, de pri
meira qualidade, sacca ál$000 
ita de dita, litro $320 
lita de trigo, superior, sacca.. 15$800 
>ita de dito, kilo $500 
Assucar reünado, uma arroba. 16$500 
Dito de dito, um kilo 1 $300 
Manteiga estrangeira, uma lata 
de kilo 5$000 

Dita nacional, de Itajahy. kilo. 3$800 
Queijo Parmigiano, de primeira 

qualidade, kilo 6$000 
Dito Cavallo. italiano, de pri
meira qualidade 6$000 

l);fo de Minas, com manteiga.. 3$000 
Massa branca, caixa 9$000 
ila dita, kilo 1$100 
ila italiana, legitima, caixa.. I4$000 
La dita, kilo 1$800 
ila amarella, kilo I$800 
ila de tomate, kilo 3$800 
alaias inglezas, kilo $400 
Mhodo Rio-Grande, restea... 2$000 
ai grosso, litro $200 
)ito lino, um vidro 1$400 
zeitona, umr lata grande 1$800 
•lorladeüadc Bologna, uma lata 
grande I$800 

)it;i de dita, uma lata pequena 1 $500 
alarae italiano, um kilo 8$000 
resunto, kilo 8,$200 
ardinhas, lata $600 
acalháu, uma barrica 35$000 
Oito, kilo $700 
.zeite doce superíino, garrafa. 2$000 
íãmarões americanos, lata 3$000 

l$800 
2$000 
2$000 
4$000 
2$500 
3$600 
$400 
$200 
$160 

3$500 
4$000 
3#000 
á$800 
a$ooo 
á$ooo 

Pelilpois, lata 
Pickles, um vidro 
Molho inglez, 11111 vidro 
liiscouto inglez, lata 
Dito nacional, lata 
Caças era latas 
Polvilho, caixa grande 
Dito, meia cai\a 
Dilo, caixa pequena 
Sabão de pedra superior, caixa 
Passas de primeira qualidade. 

kilo 
Tamaras em lata 
Ameixas em lata 
Doces tinissiraos em lata 
Frutas de Lisboa, era lata 
Cerveja Mainz, caixa 48$000 
Dita dita, garrafa 1$800 
Dita Franziskaner, caixa 80$000 
Dita dita, garrafa á$400 
Dita marca Pá, caixa 75$000 
Dita dita, garrata â$400 
Dita Spatu, caixa 85^000 
Dita dita, garrafa 2$500 
Dita G-uinss, caixa 81 $000 
Dita dita, meia garrafa 1 $100 
Dita dila, garrafa £$500 
Kerozene, caixa 14$000 
Dito, garrafa $400 
Eernet Branca, legitima, caixa. 45$000 
Dila dila. garrafa 3$800 
Vermouih Eraielh Core, caixa. 31 $000 
Dilo dito dilo, garrafa 3.̂ 000 
Vinho italiano de primeira qua
lidade, garrafa 1$6<300 

Dito Moscatel superíino, caixa. 60,$000 
Dito dito, garrafa 4$000 
Dito branco italiano, garrafa.. 1 $200 
Dito iiordeaux, garrafa 1 $200 
Dito Virgem, garrafa 1$000 

Dito Chianli, marca Anjo, caixa 
Dilo dilo dito, garrafa 
Dito dito. marca velho, caixa. . 
Dito dito dito, garrafa 
Dilo Virgem, garrafa 
Cognac Jules Robin, legitimo, 
caixa 

Uma garrafa 
Cognac Biscuit, caixa 
Dito dito, garrafa 
Díto Fine Champagne, caixa... 
Dilo dito, garrafa 
Anizette Bordo, fino, garrafa.. 
Água mineral, caixa 
Dila dita, garrafa 
Nozes de primeira qualidade,k. 
Vinho do Porto, D. Luiz, legiti

mo, garrafa 
Dito do Porto, Ramos Pinto, g. 
Latas de sardinhas italianas, 
em salmoura, com 4 kilos*... 

Champagne Monopoli, garrafa. 
Velas grandes de composição, 
marca Apollo, legitimas, m. 

Ditas ditas pequenas, maço 
Fumo Veado, kilo 
Dito dito, pacote 
Dito Caporal Mineiro, kilo 
Djto dito, pacote 
Dilo em corda, deprimeiraqua-
lidade, kilo 

Dito de segunda qualidade, kilo 
Charutos Bahia, superiores^urn 
Ditos deHivana, legítimos,uma 

caixa de 25 
Um 
Lindas piteiras para charutos.. 
Ditas para cigarros 

44$000 
5$500 

40$000 
4S000 
l$000 

50.^000 
4$600 

45$000 
4$600 

60.5000 
6$000 
6$000 

30$000 
1$500 
1$800 

5$000 
5$000 

3$000 
12,^000 

4 $300 
$640 

5$200 
$300 
4$300 
SâtíO 

5$000 
4$000 
$200 

10$000 
$500 

2$000 
•I $800 

Licores Sinos e miiilosoutros artigos, tado por preços ba-
ralissimos. Garantimos os gêneros, que sào de primeira qua-
liiiade, e se nào forem legitimos devolvemos a respectiva im
portância. I\. B.—Nesta casa sustenta-se os preços. 

r- ^96—-RUA DO COMMERCIO—-96 

Attenção 
ii 

Vende-se quintos e deeiiaos limpos 
ÍIÍ*ÍI ;wjuai*dentea 433000 e pipas poi* pi*e, 
os razo-aveis na tanoaria de M. Campos-
m a da Esperança n. 11, IO—-7 

S.PAULO 

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

Estes carneiros são de pura raça Ram-
bouillet, ;onforme atteslado era poder da 
Companhia Central Paulista firmado pelos 
mais acreditados estabelecimentes ruraes 
do estado Oriental. 

NOVO ARMAZKM 
D e Seeeos, Molhados;, Gêneros Fi

nos, nacionaes e estrangeiros 

133, MA DO COMERCIO,' 138 
O abaixo assignado participa ao respei

tável publico desta cidade e a todos os seus 
antigos freguezes que abriu á rua do Com 
mercio n. 138 um bem surtido, 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 commerciante desta 
praça, pois que sempre negociou com gê
neros legitimos e das melhores fabricas, 
apresenta a seguinte lista, pela qual se 
verá a realidade do que se alfirma : 

Vinho italiano, marcas Toscano, Seci-
liauo e Vesuvio de Nápoles, garrafa 1 $100; 
arroz 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; Vermouth Torino Martinazzi, Ver-
mouth Chasaletto ; óleo de Lucca á â$000 
a garrafa; óleo Bas, portuguez, á 4$200 a 
garrafa; cerveja Spaten ; cerveiaMaVn-;; 
cognac Jules Robin; manteiga'franceza 
superior; ameixas era latas ; fumes des-
liados de Barbacena em latas; peixe:, pr*»-
parados em latas e de diversas marcas ; 
mortadella de Rològna; queijos de Minas. 
(-avalio, Romano e Palermo; charutos sa 
bbrosos e papeis para cigarros; gomma em 
caixas; bacalhau superior marca C\ R.C. 
a I$300o kilo; cebolasá800okilo; azei
tonas ; sardinhas em óleo e em tomates ; 
salemsaccas; chumbo; pólvora; vellas 
Apollo e nacionaes ; genebra Fockin ; fa
rinha de trigo á 500 réis o kilo; doces em 
vidros para varejo; nozes italianas á 1 $700 
o kilo; assucar refinado de 1a á 1$200 o 
kilo ; assucar crystalisado ã 800 réis o 
kilo ; caças preparadas em latas e erafim 
muitos outros gêneros que seria fastidio
so annunciarera-se. 
Convida, portanto, a todos para elle se 

dirigirem, pois que pelos olhos poderão 
melhor verificar se é ou não verdade 
aquillo que seannuncia. 6—6 
SINCERIDADE E RARATEZA 

138, Rua do Goininercio,138 
Luiz Police 
TOUCINHO 

Vicente Vieira Machado esta picando 
toucinho a 15$ a arroba, 1$100okilo, 
carne de lombo a 1$ e outra a 800 réis o 
kilo, no açougue do sr. João Odorico, rua 
da Palma, n. 51. 3—3 

Notas de consignação 
aprompta n-sc nesta lypogra ••hia. 
Preços módicos. 



Cidade de Yiú 
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idUÜfi 
Os proprietários desta casa, querendo alenta? aos numerosos peiidos de sua freguesia, resolveram juntar ao 

seu ramo de Armarinho u m a secção especial de artigos de fazendas, on3e o respeitável publico encontrará sem
pre u m sortimento de apurado gosto, a preços diminutos e sem competência. 

rtip para k\\\n\^ 
Gravatas, collannhos, punhos 

<~=/fteiaú ékeMrcez-eiá) cUiaà) eéitttó. ele fee> e/ fadcoé-é-ta è 

ALGODÃO DE CORES 

CAMISAS DE LINHO 
DITAS DE FLAuELLAS, CEROULAS SUPERIOBES 

LENÇOS DE LINHO 
DITOS DE SEDA 

Sarjas, easimir-as, día^sotiaes, brinsdo 
muitas* qualidades, etc-, etc. 

J p p s para %t\\mm 
Rendas, tiras boroadas, chalé, de 

Malha, lã e casimira 
/ootteó. dê neârfidoá- imctt/eliiCfá, úiiUi/t i/r feclaA cta 

caieA, dt>/a hlc/a áuf/eíioi 

Chita allèrnã. dita inrjleza e franceza 
LEVA N TI NE 

X lf 
Fazendas especiaes para luto, ditas especiaes para noivas, 

SETIIVETAS, sempre 
«jrandc soJítimento de todas as cores 

Ditas estampadas, metin^ lisos ;• tVasseados, a venta es, um lindo 
sortimento de porfumarías dos Yuelhores auetores 

e muitos aidiíjos próprios para o dia de Keis 

IRMÃOS MISORELLÍ 
143-RUA DO COMMERG10-143 

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 bârâteirá. 

PREÇOS BARATISSIMOS" 

A dinheiro 
Espero continuar a merecer dos msus amigos e fregueses a sua valiosa e poderosa protecção 

^||f£T^**f|P 
•W 
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