
O BARBARENSE 

-com a mais brilhante/elicida-
-CP infinita sem que obscureça 
t a s* radiante fulgor. 

Vós -que na lida espinhosa 
t e n d e s vencido avançando 

-sempre; e que atravesasu>s ;>s 
barreiras perigosas das r e s 
ponsabilidades e as barranca* 
escabrozas;dos abysmoscuson-
dnveis do futuro, hoje princi
palmente ria época actual, em 
que t r avessamos ; apezar das 
insanas difnicuidades ; eu vus 
saúdo com todas as forças que 
pode -um coração bemfazejo e 
humilde com toda aflegria e 
prazw em vós ver proseguir 
como vaes na senda do pro
gresso ao bem «star d'essa ter
ra !-. • * • . 

E' porisso dezejo prosperi
dade e avante sempre, não sò 
por serdes a folha predilecta 
<io meu partido politico. 

Coroo também um orgam 
justiceiro instruetivo que pro
cura-o melhoramento e o pro
gresso d'essa futurosa terra a-
bençoada onde sempre gozei 
d» estima geral d'esso> bom po
vo hospitaleiro e humanitá
rio com todas as amisades que 
são possiveis e que conto com 
plena certeza a continuação de 
merecer. 

E viva 0 Barbarense ! e 
viva o progresso de Santa Bar
b a r a ! ! . , . . . . 

Campinas, 2S—5—1901. 

JÚLIO CEZAR. 

Ulmo. Snr. Redactor d' « O 
Barbarense.» 

Limeira, 31 de Maio de 1901. 

Antes de tudo, sr . red «c-lòr, 
•lenho a dizer que motivos j u s 
tificáveis me tírn feito conser
var no silencio em que me 
acho, isto é, completamente 
esquecido das minhas obriga
ções ; mas, agora que mo 
acho mais animado, espero 
que poderei proseguir, graças 
a essa animação, na direcção 
assi laa da minha fraca colla-
bora cão. 

O vosso rubicundo « B:irba-
rense s de domingo passado. 
armunciardo a flòf que colheu 
no dia 86 do Maio, com o pri
meiro aTinivcrsario, apresen-
tou-se rit.onho e calito que 
causon-mn, sMnmenta fallan-
do. mu tal enthusi ismo, que 
mo fez despertar do profundo 
silencio em que me achava re
tirado, © pegar na penna para, 
na confusão das flúresqtia des
folham ainda sobre :i vossa 
intetligente cabuça.enviar-vos 
um pequeno «bou piet, que de 
envolto cem as minhas « a c e 
ra s congratulações, irão do-
monsTar a minha admiração 
por voa ijiin tanto tom tr ib.i-
>hado em prol da santa mis
são—o Jornalismo. 

EMJLlANoFERnAZ. 

Remoção 
Com pezar registramos hoje 

a noticia da remoção da exm*. 
sr ' . d. Maria Iz-ibei de Olivei
ra, illuslre professora da 2*. 
cadeira desta Villa, removida 
para o Grupo Escolar de Limei
ra . 

Dizemos com pezar, porque 
a população ao saber essa re
solução, ficou pesaroza por ver 
seus filhos privados do ensino 
que essa digna preceptora mi
nistrava com abnegação as su
as alumias. 

Relevantes serviços prestou 
d. Maria jzabel a infância d'-
esta Villa, que hoje ao despe-
dir-se da mestre, sò tem pala-, 
vras de agradecimentos para 
nquella, que não foi somente 
mestre, mas uma irman cari
nhosa. v / o -

Nòs como admiradores d. s 
virtudes que ornam o caracter 
da illustre professor;1, que tãõ 
bons serviços tem prestado du
rante o tempo que aqui exer
ceu o magistério, enterprclan-
do os sentimentos dos pais de 
familiassò desf iamos-lhe pros
peridade na nova vida que vai 
encetar. 

E apresentando^lhe nossas 
d'e s p e d i d a: -apertamos-lhe a 
mão como expressão àe grati
dão. " 

Agora cumpre-nos apresen
tar os nosso parabéns a socie
dade Lii.ieirer.se, pela belia 
requisição que fez do tão dis-
tincta professora. 

T-~* — "' 

Cálculos lmmaiios 
lam-se todos sentando para 

o almoço, quando aquelle quo 
serviafde disper.seiro no pic-
nic lembrou-oo de quo faltava 
o pão. 

Mas nao havia duvida : dali 
a villa[mais próxima eram ape
nas cinco minutos de viagem 
por menos que se fustigasse o 
cavallo sem que se fosse mon 
tado, e o José não viera para 
outro fim. 

Sentados, pois, na relva, sem 
cuidado de espécie alguma, a-
cariciados por aquelle.ar puro 
quo lhes abria a cada vez mais 
o apetite, tendo deante de si 
uma boa dúzia de iguarias ten
tadoras, estavam já a sentir as 
agonias de Tântalo, quando 
uni delle?, para matar o tem
po, lembrou-se de pergunta;1 

onde estaria o Joso naquella 
hora. 

— Ha sete minutos que re
cebeu o recado, deve estar 
chegando ã villa, disse um, de
pois de consultar o relógio* 

— Está era frente á pada
ria. 

— P.ira. Apoia-so. 
— Fede o quo deseja. 
— OcaLxjiio embrulha. 
— (J Josi pag i. 
— Torna a montar. 

— Vem galopando pela es
trada. 

— Está & chegar. 
— Chegou ! 
E. realmente, o José appare-

ceu por detrás de uma arvo
re. 

— Vieste depressa, feliz
mente. 

— Não ! por orH nao vim 
porque ainda não fui. Ando, 
procurando as esporas 1 

IMPRENSA 
Noticiando o nosso antiiver-

Kario, diversos coiíegas nos 
enviaram felicitações as quaes 
agradecemos u abaixo trans
crevemos. 

O JOPNAL DE PIRACICABA.— 
Completou a 26 do corrente o 
seu primeiro anniversario « O 
Barbarense », peioque lhe en
viamos cordiaes saudações. 

A GAZETA DE PIRACICABA.— 
Completou a 26 do corrente o 
seu primeiro armo de existên
cia «O Barbarcnse», bèm feito 
jornal publicado na visinha 
villa de Santa Barbara. 

O numero d' «O Barbaren-
se», commemorando essa da
ta, vem impresso em papel de 
côr, trazendo variada caliabo-
r a ç ã o . • • 

Saudamos ocollega. 

O LtMEtrtr.NSE.—P3m data de 
26 do corrente, o nosso colleg i 
da imprensa paulista, «u Bar-
barense» completou o sou pri
meiro anno de existência. 

Curnprimentamoi-o a f f e c -
tuosameate. 

Nascimentos 
O sr. Joté Benedirto do Oliveira a 26 

do pas»ado tev«u felicidade do ver o sei: 
lar augmontadocoin o nascimento de 
nm guapo rapaz. 

No dia 28 do pasaado o Br. Itcllote Jo
sé estivo com sen Ur em ft>êta..t cota o 
•Meimento <í» um» gentil rrn»u>;a mu 
iníere^iante filhinho. 

SOMOS parubenv. 

A v uive rsarios 
' A 31 do Maio ultimo colhfu Ciai.s ama 

ror^ no jsrdim de sua inf;'.ne.ia a psqno-
no Oetaviano Trombbi. íilho da a r ' 
ar*, d.- Maria Galdini d» Casoargo. 

Completa hoje UM* um annlTsrmrfo 
o .T. tiootuào do Oliveira, IIOSÍO t*x-e(iai-
panhviro do trsbalho. 

Nossos paraíwns. 

Cineographe '}• 

Çnm prandft sní*cftít?.o c *<r- A. F . d-* 
r'::.r-íro, foz honfíTin em nr.jiso tbuatro a 

Viniow^utuiro-i hisUirico-* Ju a r tua í i -
il.-uie quo prininz oflVíto âoft£tU3ibr&nta 
« t"̂ ?. a^i»-iiivel ini(trtíf>>io noa MpoctA» 
doronqiiO assÍMtirkin e ftio doixantin de 
applatúlif otrftbttlho enterveto .i-> sr.O*»-
tro. \'ttTd boje eatá aaQtincí*do ui.w, 
o.ipect;i''u.o ^ eectAnan^ u*r\ enelivntti 
x cnntn» jiorfjut» ftite Rjvnarelho ::•• 
condicvAoa qae wtá montado é dignod*i 
"»trf TÍBIO. 

Âpequena laYoiira 

Está provado que o ramo"de 
sgricttltnra mais rendoso em. . 
iodas as épocas ó a pequena," 
lavoura aliada a industria pas* 
torii. 

Hcje que a nossa principal 
lavoura atravessa uma cris» .. 
horrível com a continua fcaixa 
de seu produeto, si o fazendei- • 
ro que a cultiva tivesse tido o 
cileulo de cuitivar os princi-. 
p&SS alimentos necessários a • 
uiuuutençf.o do colono, a sua . 
condicçãoseria menos critica 
e mais lisongeira, noent re tan- t 
to a própria crise que através- . ; 
sam com immensas difliculda»,., 
des, esta demonstrando vsstÊÊfíH 
cessioaiíe de tratarem -cota-;: 
mais amplitude da pequena: ' . 
lavoura, que si não è , : u r a i ' 
fonte de rnnd3S, ao menos a a - . < 
xiha e facilita as condiçôesdo»:'•. 
a g r i c u 11ores emprehendedo*-^• 
res das grandes lavouras.4 : .* 

O principal produeto da la-?v' 
voura de nosso município i c" 
aguardente, e esta também' 
tem soffrido uma baixa consi
derável com o elTeito da crise 
que actualmente abrange a la-
voura pm peral, mas assim. 
iiiesmo a nossa lavoura acha- -
se em condições menos preca- '* 
vias de que outras, porque 
aquijá se cultiva em escala re - ' 
{rular a lavoura de cereaes o í 1 

brevemente vamos ter mais"-
um ajutoi-io para a pequena''' •• 
lavoura que podfi-à progredir; 

Tr ita-se de montar um ap'-' 
parelho ])nra o fabrico <le. ' 
oloos de amendoim e mamona, 
e isto muito concorre para fa-
cilií.ir a vida do pequeno la
vrador, p o i s a cultura dó 
.•invndoim ó muito fácil e a do..* 
mmiona além de ser ainda 
menos trabalhosa, t e m a vaiir t 
tagern de ser um bom adubo . 
para as le i ras ruins, quo fica- ., 
rão tão bô.is como as de prir . 
moira qualidade quando culti
vadas com a mamona por e s 
paço de algum tempo. 

Agora resta que os os pe 
quenos lavradores compena-
trando-se das vantagens quo .', 
podem tirar com CSS;Í. cultura 
corta e rendo/.a, ftoxOio a unv* 
pre;-.a desenvolvendo ;< plan
tação de amendoim, mamona 
« algodão que terão consu
mo aqui mosmod^ixando-lhes 
um lucro «-erto que servirá de 
auxilio para toear n principal 
lavoura cio niunicipio. 

Século XIX . , 
P< r intormftdio da nu«»a collojr» « A 

L.'«rtlrrna t repolcn! i« uin folheto 30b 
o titulo aMttto X)X ci.ntmdo diwarnot 
ú'j iliu^tro »al>ioàr. l .uit Btrrst te. 

A^r^irciuo pela rS"»rt«. 
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