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—EXPEDIENTE— 
Para facilitar ás pessoas, que dezeja 

reni anx»liar a nossa empresa resolve 
mos estabelecer assignatnras trimes 
traes a r;tsão de 4:000 
Assim são os nossos preços; 

Anno 
Semestre 
Trimestre 

10:000 
8:000 
4:000 

Para todo e qualquer negocio 
referente a interesse desta folha, 

deverá ser procurado o seu direc-
tor Juvenal do Amaral, ou o ge

rente da officina João Pery de 
Sampaio, únicos autorizados a fir

mar recibos. 

Qualquer outra pessoa que se 

apresentar a serviço* desta folha, 
para fazer reeebiment >s, devera 
oxhibirmna automação eseripta era 

papel marcado com O smete do 

Republica. 

PAGAMENTO ADIANTADO 

Uedacção e ^dministreção 

Rua do Commercio N. G2 

DE S.PAULO 
Iniciando hoje as minhas pro-
mettidas correspondências, de S. 
Paulo, conto com a benevolência 

do« leitores, para quem não possue 
os predicados de jornalista. 

Comas grandes e ultimas chuvas, 

a enchente do Tietê, continua innun-

dando as ruas situadas na Ponte 
Pequena,, na flarrn Funda e no Bom 
Retiro, oceasionando prejuízos ex

traordinários. 
As águas do Tamanduatehy sahi-

ram fora do leito, transformando as 

várzeas do Carabuey, Carmo e Pary 
num verdadeiro mar. Os trens do 
transway da Cantarelra,entre a esta 

câo central, que è próximo ao mer
cado velho, e o ponto terminal, 
correm ditficilmente. 

Falla-se em novos desastres na 

Central, boeiros era arcos abatidos, 
linha solta sobre as águas e outros 

factos lastimáveis. 
Ainda devido ao tempo chuvoso, 

um pobre carroceiro de nome Ângelo 
Buonaventura, na oecasiao em que 

trabalhava no corte de uma barreira, 
nó Cambucy, foi de su-preza apa
nhado por enorme bloco de terra, 

que se deseraoronou, soteirando-o 

P 

/ tualmente na regência da 1. esc da 
' do Parv. 

•/ 

— F oi extmerado do lugar do sub 
delegado do Braz, em vista da nova 
IRÍ, O snr. capitão José Fermino da 
Fonseca Osório, muito relacionado 
nessa cidade e onde cecupou o car
go de delegado de policia era cora-
missào. 

Para substituil-o foi nomeado o 

snr. maj r Lindolpho Francisco de 
Paula, ex-inspector escolar. 

—Continua gravemente enfermo 
aqui, O respeitado clinico dr. Igliacio 
Pereira da Rocha, senador estadual. 

—Parece que a policia, sem em

bargo de muito trabalhar, nada tem 
adeantado até h<>j.>f quanto a iden
tidade do tal sugeito qun sacou os 

119 contos contra o banco alleraflo 
desta capital, cujo cheque éra firmado, 
falsamente, pelo capitalista ytuano, 
o snr. dr. José Manoel da Fonseca. 

Ultimamente, mais um saque de 
16 contos, ainda firmado talsaníente 

por um outro capitalista conhecido, 
deu-se riaqu<dle estabelecimento de 
icredict •, sendo, como o primeiro, 
desconhecido o seu finório nuetoe 

Não haverá em toda esta historia 
um plano gigantesco. . . ? 

— O snr. Jonas de Barros, intel-
ligente pintor ytuano, já tem era 
exposição uma beüa tela, na qual 
representa fielmente dois conhecidos 
roceiros de Mogy das Cruzes em 
agradável palestra. 

O quadro, tamanh • natural, é dig
no de ser visitado pelos entendidos. 

—Estabeleceu-se nesta capital, 
com armazém de loucas, o snr. Ra-
phael Coimbra, natural dessa cidade. 

—Estilo prestas a finalisar os 
exames de preparatórios, da presente 

época. 
Segundo me disseram, os cortes 

motivaram insignificante concurr^n-

eia aos diversos cursos superiores. 
—Corre cora insistência que um 

dos secretários do Estado deixará 

brevemente o cargo. 
Esta noticia, que já foi dada pelo 

"Diário Popular" de 9 do andante, 
foi-me fornecida por pessoa digna 
de credito. 

10 3 906.. 

Pinho e Almeida. 

ira nunca mais se erguer. 

Por todo o raez corrente deve ser 
inaugurado o novo grupo escolar do 

OS 
Com uma diminuta concurrencia 

de espectadores, devido certamente 
a ininterrupta chuva que cahiu 
durante toda a semana, realisou-se 

sabbado ultimo, O aniuinciado espec-
taculo promovido pela aetriz cantora 
Mi.thilde Ceballos, segundada por 

vwn\"soZúrro A» Moóca, nosta tt-| ufane amncWee 
r r , i nn-i íliri«n -n. () variado Dl 

certa iv'u»z* por parte dos esp -cta-
dores, agradou. 

Iniciou u espeetaculo a graciosa 

comedia em 1 acto intitulada A raiz 
maravilhosa, N'ella tomaram parte 
a snra. M. Ceballos e snr. Mario 
Macedo, que se portaram bom, dando 
bastante realce ás suas partes e ti

rando, com felicidade, partido da 
peça. 

Era seguida a snra. M. Ceballos 
cantou um trecho da zarzuela El 
Anillo de Hiérro, sua voz df con
trai to, pouco volumosa, mas afinada, 
agradou bastante. 

Pelo snr. Orozimbo Carneiro e 
snra. M. Ceballos, fui ex entado após 

a parte cantante um leoer de rideau, 
intitulada Casem-se rapazes. E um 
interessante episódio da vida con
jugai. 0 snr. Ü. Carneiro, no seu pa
pel de exclusiva miraiea, guiou-se 
bem, traduzindo na mutação variada 
da expressão phisionomiea, todas as 

phases porque passou. A snra. M. 
Ceballos no papel de esposa, coad-
juvou dignamenteo seu companheiro. 

Antes de se representar a co
media A Costureira que poz termo 
ao espectacnlo, a snra Ceballos can
tou novamente o gracioso tango da 
zarzuela Certamem Internacional El 
café de Puerto-Rico. 

Na comedia A Costureira to
maram parte a snra. Ceballos, os srs. 
AíTolpho Magalhães e Orozirabo Car-
aeiro. Chistosa e de leve enredo foi 
a peça realçada pelos seus interpres 
tes, salientando-se na parte cômica 

o snr. Magalhães, os outros não lhe 
ficaram atraz portando-se a trazer 
á peça um bom desempenho. 

A parte de acompanhamento á 

piano encarregou-se n senhor ita 
Julia Giannecchini. 

Durante os intervallos tocou a 
exeellente banda musical «30 de 

Outubro» regida u-Ao maestro José 
Victorio de Quadros. 

0 MÍLAGRE 
Uni homem, indo a floresta 
lenhar, descobriu na broca de um 
tronco u m idolo grusseiro e loiro, 
accendido em zelo devoto, to-
mou-o nos braços e regressou 
contente á villa. Rápida, pelo 
logarejo espalhou-se a noticia do 
achado, e não faltaram presagios 

pitai 
o di 
fesso 

sendo nomeado paradirigil-o, r senno nomeauo r f l , m ' n " ~>l , ,. i .r. " ; r, . 
stineto ytuano e illustrado pro-ha publicado, foi executado a risca 
>r Galdino Alvares Corrêa, a c - U no seu conjuneto, apesar d'uraa 

O variado programma, p >r nós 

ido 

bre uma mesa forrada de linho 
alvoj avultava como um toro 
apenas falquejado. 

Choveram esmolas, n.ultiolica-
ram-.se promessas e, como eram 
indistinetas as íe«çôes do idolo, 
cada qual o appellidou conforme 
a sua devoção, e foi assim que 
o santo teve vários nomes,preva
lecendo, poréíii o de «Senhor 
apparccido ». 

A nova propalou-se ás po-
voaçf>es vizinhas. Começaram as 
romarias e, com ei Ias—porque a 
cabana não podia comportar :i 
turba de devotos—veiu a ideado 
levantar-se uma capela, onde a 
imagem tivesse agasalho di^no e 
todos a pudesse contemplara von 
trtde pedindo-lhe o que preten
dessem. 

Não faltaram matori .es nem 
obreiros e, pouco a pouco, ao som 
de cânticos, foram subindo os 
muros da capela. 

Contavam-se os enfermos por 
centenas, vindo de varias partes 
—cegos, febrentos, lázaros e pa-
ralyticos, todos pedindo a cura e 
fazendo promessas generosas. 

O santo, sempre entre flores e 
luzes, parecia indiferente aosro-
o-os dos infelizes. 

U m a manhã, porém, certa ve
lha que checara em andas, entre-
vada, pode deixar o estrame em 
que jazia e, por seu pé, sem 
auxilio, dirigiu-se, entoando lou
vores, até a cabana do lenhador, 
prostrando se ante o santo a 
proclamar e a agradecer o mi
lagre. 

Tanto bastou para que se di
vulgasse, com maravilhosos de -
talhes, a noticia da cura espan
tosa. 

Cresceu a té entre os enfermos 
*d<balde, porém, rezavam e pro-
mettiam, nunca mais houve quem 
saisse do seu grabato, vendo, se 
era cego; ouvindo, se era surdo; 
caminhando, se era entrevado ; 

felizes attribuindo todos o appa 'livre da febre ou sem dores. 
recimento da imagem a intuitos \ Queixavam-se os miserandos, 
de mercês com que Deus queria mas sempre havia quem lhes res-
premiar as gentes. ponde-se «que a razão estavaem 

N a tarde do mesmo dia, que( elles não terem fé», e com isso os 
foi de alegre alvoroço, encheu se desgraçados resignavam-se, sem-
a cabana do lenhador, onde o 
a santo», entre luzes e flores, so 

pre louvando o santo, cuja fama 

alastrava. 

http://ram-.se
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O povoado, o >m a iníFluencia 
dos devotos, crescia e desenvol

via-se; o seu commercio que 
era mesquinho, tornou-se consi
derável e, á volta da capela, cr-
gueram se tendas detiabalhos- o 
oleiro amassando o barro, o ter
reiro malhando á bigorna, o 
carpinteiro acepilhando a taboa, 
o imaginário esculpindo copias do 
«santo> que os devotos traziam 
ao pescoço, a rendeira com a sua 
almofadade crivo e, como sempre 
chegavam famílias, iam os pe~ 
dreiros edificando e as cíficinas 
todas laboravam. 

Apesar de não se ter realisado 

outro milagre depois do desentra-
ve da velha, a romaria não ces«-
sava, e se alguém, por desanimo, 
mostrava-se descrente, logo lhe 

citavam o caso da paralytica, 
mostravam-wlhe o caminho que 
ella percorra* i, diziam como 
chegara á cabana, que fizera e 
ainda mostravam os castiçaea de 

prata que ella mandara ao sanfo 
com um quadro em que estava 

miudamente referido o milagre 

sublime. 
E assim os mesmos que re** 

gressavam aos seus lares s©m 
melhoras, faziam o louvor do 

santo «que curara a velha de uma 
paralysia de longos annos» . 

Outra cura não fez a imagem 

de bosque que da cabana passou 
ao altar*ffliór da capela, mas 
só c; or mi lado uma en~ 

Bncficio para o qual 

talvez, não concorrera—ganhou 
tão grande fama, que se alguém 

nas terras de longe, se referia 

á 

mhiversario de sua ordena^ ao alcance de minhas fo/<;£L' | 
cào sacerdotai. 

O snr. bispo agradeceu por inter
médio do seu secretario revd. padre 
Manoel Vinheta. 

O illustrado clinico dr. João Xa
vier da Silveira, de S. Paulc, par
ticipou-nos que mudou sua residên
cia para a rua Amador Baeuo, n. 
6, junto ao largo do Paysandú. 

O distineto Jornalista Cruz Gomes, 
correspondente d' ''A Tribuna", de 
Santos, teve a gentileza de enviar-nos 
0 seu carta j de despedida. 

O snr. dr. Jorge Tibiríçá, illustre 
presidente do Estado, enviou-nos 
ura delicado cartAo agradecendo as 
congratulações Ú'0 Republica, envia
das a s. exa. peda assignatura do 
Convênio de Taubaté. 

0 nosso conterrâneo Snr. 
restabelecera harmonia cn-|Octaviano Pacheco Jordão, es 
i dois í-ecrat trios de Estado, [tudante de direito, participa-nos 

Fallecimenío 
No dia 10 do corrente fallecen 

em S. Paulo, onde tora consultar 
médicos, a Exara. Snra. D. Umbeliha 
Ismalia Pereira de Toledo, virtuosa 
esposa do snr. tenente-coronel Joa
quim Victorino de Toledo, nosso 
presado conternineo e ex-negociante 
desta praça. 

A desditosa senhora, que foi ar
rebatada ao convívio da nossa 
sociedade, aos seus 29 annos de 
edade, deixou cinco filhos. 

A sua morte foi muito sentida, 
pois a finada foi sempre digna de 
estima pelos seus dotes de esp >sa 
e mãe carinhosa. 

A finada pertencia a uma impor
tante família ytuana e era irmã do 
nosso amigo snr. capitão Francisco 
Pereira Mendes Primo, secretario 
da Câmara Municipal. 
Apresentamos as expressões do nos

so pesar á dístineta lamina enlutada. 
—Depots d'amaidiã, ás 8 horas 

será resada na eçreia Matriz uma 

ambos dedicados ao serviço 
publico, ambos credores da 
minha il imitada confiança. 

E\ fiou, bem contrariado que 
me vejo na necessidade de 
acceitar o seu pedido de exo
neração de u;u ciigí) que 
• iccupou com tanto brilho e 
proveito para o nosso Estado. 
Acceito e agradeço o ofte-

reciraento que me faz de con
tinuar a gerir os serviços a 
seu cargo, até a nomearão do 
seu saccessor, que espero po 
der fazer dentro de poucos 
dias. 
Queira acceitar os senfirnen 

tos de estima e consideração 
rato —Jorge Tibiriçá. 

vílhoEo:—«Não 

milagroso !» e 
lusa o ao caso 

ha santo mais 
h\ vinha a al~ 
único de cura. 

missa de sétimo dia em suffragio da 
sua bondade, logo em coro ahua daquella saudosa senhora.' 

se murmurava, em tom mara-

DESPEDIDA 
A applaudida actriz cantora Ma-

tluJde Ceballos despedindo-se de nós 
dirigiu-nos a seguinte carta : 

«Retirando-me d'esta cidade, agra
deço as amabilidades, que se dignou 
dispensar-me "O Republica" e rogo 
queconsinta que pela mesma folha 
me confesse grata aos distinetos 
amadores snrs. Magalhães, Orozimbo 
Carneiro e Mario Macedo e ainda aos 
snrs. Paulo Carneiro, raaest-o José 
Victorio, Dv. Maraede professor T.is 
tão Júnior, senhorita Julia Gíannec-
ehini D. Olyinpia Mesquita e demais 
pessoas que cooperrar;nn para a 
effectividade da minha festa artística. 

Sou sua admirador», Mathüde 
Ceballos -actriz cantora.» 

VISITA 
Distinguiu-nos com a sua 

visita, o snr. coronel Joaquim 
Fernandes de Moraes Sampaio, 
advogado e ex-delegado de 
policia em Piracicaba. 
S. S. com & execução di 

Lei que creou a policia de 
carreira, deixou recentemente 
o cargo dedelegado, no qual 
conquistou os applau^oJ quasi 
unanimes do povo da visínha 
cidade, pela sua critério ia ixú\ 
ministrarão policiai. 
Saudamol-o. 

IMPRENSA 
Completou mais um anniver-

feario a «Gazeta de Capivary», 
apreciado periódico que se 
publica na visinha cidade que 
lhe dá o dome, e á qual tem 
prestado ínoívidaveis serviços. 
Soldamos efusivamente o 

colíega. 

qu^ contractou o seu casamento 
com a senhorita Maria Amélia 
Ferraz, dilecta filha cio snr. A n 
tonio Benedícto de Oliveira Fer
raz, rosidente em Campinas. 

Gamara Municipal 

Para milhai es de desiludidos 

só havia aquelle consolo, eesse 
bastava manterá crença e pres
tigiar o santo. Gomo esse idolo 
da florestaria que se attribuiu 
um mílagre^-quantos ha de 
carne e osso que são potenta
dos por terem tido a sorto de 
achar uma velha entrevada e 
de pé.01 que se levantou do es 

trame e proclamou a sua vir

tude. 
Ídolos e homens... tudo está em 

criarem fama, 

COELHO NETTO. 

VABIAB 
Já foram assignados os decretos 

autorisando a permuttar entie si ^s 
respectivos cargos os juizes de di
reitos drs.Manoel Octavio Pereira e 
Souza, desta comarca, e José de 
Campos Toledo, de Santa Rita do 
Passa Quatro. 

O snr. presidente do Estado man
dou cumprimentar, por seu ofHcial 
de gabinete o illustre prelado d. José 
de Camargo Barros, Bispo Diocesano 

DR. CARDOSO DE ALMEIDA 
* 
Em resposta ao pedido de 

demissão qne lhe apresentou 
sahbado, pa-sado o snr. dr. 
Cardoso de Almeida, o snr. 
dr. Jorge Tibiriçá, illustre 
presidente do Estado dirigiu a 
8. exc. a seguinte carta ; 

aS. Paulo, lo de Março de 
906. Amigo Dr, Cardoso de 
Almeida : 
Com bastante pesar tomei 

conhecimento da presada cars 
Ia de hontem. 
Lastimo deveras não estar 

Hospedes G passageiros 
E>teve em Ytü o snr. Fran 

cisco José de Araújo, conceitua
do e estimado negociaute em 
Itaicy. 

— Também esteve nesta cida^ 
.lê o nosso amigo,sr. coronel 
Francisco de Assis Oliveira. 
agricultor em Cabreuva. 

Cumprtmsntos 
Paasou-sa hontem maia um 

anniversario natalicio do nosso 
presado amigo snr. Arthur Porto, 
estimado cavalheiro que exerce 
nesta cidade o officio do primei
ro tabellionnto. 

Por motivo desse aconteci
mento o snr. Arthur Porto re
cebeu de seus amigos inequívocas 
provas de affeição, que muito 
accentuaram a grande estima em 

que é tido em nossa sociedade. 
Saudainol-o cordialmente, 
—Completa no próximo do

mingo o seu primeiro anniver

sario, a galante menina Maria de 
Lourdes, filhinha do nosso dedi 
cado gerente snr. João Peiy de 

Sampaio. 
Nossas saudações. 

Acta da P sessão extraordi
nária em o de Janeiro de 

1906, da eleição dos membro? 
effectivos e seus supplentes para 

a revisão do alistamento eleitoral. 

Presidência do Cidadão Dr. 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Secretario Pereira Primo 
Aos cinco dias do mez de 

Janeiro de mil novecentos e 
seis, nesta cidade de Ytú, 
Estado de São Paulo, em a 
sala das sessões da Câmara 
Municipal, pelas duas horas da 
tarde, presentes» os senhores 
vereadores Doutor Luiz Mari* 
nho de Azevedo, Doutor Gra» 
ciano de Souza Ceribello, Her-
moges Brenha Ribeiro, Adoipho 
Bauer, e . Tenente Coronel 
Joaquim de Almeida Mattos, 
íaltaudo cmn cauza participa
da os vereadores fiodotre lo da 
Fonseca, Virgílio de Araújo 
Aguiar, e Capitão Benjamin do 
Amaral Gurgei; havendo nu-
u cro legal foi aberta a sessão. 
Pelo cidadão Presidente foi 
d;£o que a presente sessão 
extraordinária tem por fim 
tratar da eleição dos mem
bros effectivos e seus suppleu-
tes para a revizão do alista
mento eleitoral, de conformi
dade com o § Io do artigo 
41 da lei n. 1.269 de 15 de 
Novembro de 190i ; dando o 
resultado seguinte ; Para mem
bros effectivos, Io Doutor i\la* 
noel Leile de liarros Sampaio. 
cinco votos ; 2o Francellino 
Cintra, três votos; 3a José 
Bento Paes de Barros, três 
votos: supplentes I* Dr. Luiz 
Gabriel de Souza Freitas, qua* 
,tro votos; 2' a João de Ais 
meida Mattos, três votos ; Igna*-
cio Buenw de Negreiros, três 
votos. Pelo cidadão Doutor 
Presidente foi ordenado a mim 
secretario da Gamara que oí-
ficiasse aos eleitos communi-
cando a sus eleição e cunvís 
dando os a entrarem no exer
cício de seus cargos no dia 
lo do corrente conforme diz as 
disposições das lei-, supra ci
ladas ; ordenou mais que se 
ofíiciasse ao Presidente da 
commissão de revisão, e ao 
da Junta de recursos da Ca-
pitai do Estado e que fosse 
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affixado editil cnram uniam ló 
o resultado da presente elei
ção. Nada mais havendo a 
tratar foi suspensa a sessão, 
em seguida mandou o Doutor 
Presidente lavrar a presente 
acta que depois de lida e 
achada coraforrae vai por todos 
assinada. Sala das sessões da 
Gamara Municipal de Ytu. era 
i de Janeiro de 1906. Eu, 
Francisco Pereira Mendes Pri
mo, secretario da Gamara, que 

a escrevi. 
Godofredo da Fonseca. 
Herraogenes Rrenha Ribeiro 
Adoipho Bauer. 
Joaquim de Almeida Mattos. 
Benjamim do Amaral Gurgei. 
Lui/i Marinho de Azevedo. 
Virgílio de Aguiar. 

MULHER VALENTE 
Hontem, pelas dez horas e meia 

da manha, por motivo tatu, Fran-
cisca Messias, após ligeira discussão 
com Joaquim Pereira, saccou por 
uma faca que trazia à sinta, e vi
brou um profundo golpe na perna 
esquerda de Joaquim, produzindo-
lhe o ferimento forte hemorrhagia. 

A policia, avisada do occorndo 
tomou conhecimesto, mandando pro
ceder o auto de corpo de delicto 
no òffendido e medical-o na Phar

macia Souza. 
O ferimento foi considerado 

leve. . , 
A offensora evadiu-se, abrindo 

a policia inquérito sobre o delicto. 
Francisca Messias é conhecida 

desordeira, e valentona, que anda 
sempre armada, affrontando assim 
até a gente do sexo forte. 

Cir»eo-Theatro [prançois 
Estreou-se ante-hontem com 

uma casa regulara companhia Circo 
Theatro François, que acha-se ins-
tallada no largo do Carmo. 

O Circo-Theatro é muito ele
gante, e offerece seguras garantias 
e commodidades, aos espectadores. 

'Os trabalhos foram todos muitos 
applaudidoa, contando a companhia 
cin seu conjunto artistas de verda
deiro merecimento. 

Para hoje está annunciado novo 
espectaculo, com um prograrama 
attrahente, devendo ser exhibida, no 
theatrinho do Circo, a apparatosa e 
popular peça sacra—Os Milagres 
de Santo Antônio. 

A companhia tem elementos 
para fazer carreira em Ytú, e, e isso 
que sinceramente lhe desejamos, 

LEI N. 126 
DE 3 DE MARÇO DE 1006 

Outorisa o Intendente de Obras 
Publicas e Finanças a levantar o 
empréstimo atè (6:000$000) seis con
tos de reis para o pagamento de al
gumas dividas vencidas da Câmara. 

O Cidadão Godofredo da Fon
seca, Presidente da Câmara 
Municipal desta cidade de Ytü, 
Estado de São Paulo. 

da Caixa ü'Agua, Z dadur do 
Cemitério, Administrador do 
Mercado, Ajudante do Mercado, 
e .servente do Mercado. 

Art. 4o. Picão sujeitos a 
anetoridade do Intendente de 
Obras e Finanças os seguintes 
empregados municipaes ; Col-
lector Municipal, Fiscal das 
Obras Municipaes, Arrecadador 
Municipal, Jardineiro, Zelador 
do relógio, Porteiro da Gama
ra, Secretario da Gamara, 
Aferidor.e ajudante de aíeridoi 

Faz saberquea Câmara em A,t rjQ
 J

Ao Secreiario com
issão de 3 do corrente mez |)eteül t o i a s as attribuições 
ecretou e eu promulgo a d o AVt 5 7 d o regimento inter-

sess 
d 
•eguinte lei 

Art. Io. Fica o Intendente 
de Obras Publicas e Finanças 
autorisado a levantar o era^ 
prestimo até (6:000$000) seis 
contos de reis, pagando os 
juros de 12 % ao anno, para 
o pagamento urgente ie al
gumas dividas vencidas. 

Art. 2o. Revogam-se as dis
posições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as 

auetoridades a quem a exe 
cuçilo da referida lei competir 
que a cumpram e taçam cum> 
prir tão inteiramente como 
nella se contem. 
O Secretario do Governo 

Municipal á faça publicar e 
registrar. 
Governo do Município de Ylü, 

em 7 de Março de 1906. 
O PRESIDENTE 

Godofredo da Fonseca^ 
O Secretario 

Francisco Pereira Mendes Primo 

DIAZ ALBERTTNI 
O exhlmio violinista cubano' 

Diaz Albertini,deu-nos a grata nova 
da sua próxima visita a nossa ci

dade. 
O distineto artista, vira realisar 

um concerto, provavelmente no salão 
d„ Club União Ytnano. 

Transmittindo com satisfação 
esta noticia aos nossos leitores, cá 
esperamos anciosos a visita do afa-
mado artista, que nos proporcionará 
ensejo de oavirnios boa musica, coisir 
que por aqui tem sido muito es 

cassa. 

SUPERIOR CAFÉ E M PÓ 
Da Empveza Industrial ]tuana. 

Encontra-se nas principaes 

casas de negócios. 

LEI N. 127 
!)E 4 DE MARÇO DE 19u6 
Que regularisa as demissões e 

nomeações dos empregados munici
paes determinando quaes os que se 
achão sujeitos a Intendencia de 
Obras Publicas e quaes a de Policia 
e Hygiene. 
6 Cidadão Godofredo da 

Fonseca, Presidente^da Gamara 
Municipal desta cidade de 
Ytú, Estado de São Paulo. 
Faz saber que a Câmara, 

em sessão de 4 do corrente 
mez decretou e eu promulgo 
a seguinte lei : 

Art. Io. A Câmara Municu 
pai compete cròar os empregos 
municipaes, supprir os exis
tentes marcar os vencimentos 
do pessoal e votar annual 
raente a verba necessat ia 
para os respectivo? pagamen
tos 
Art. '2o. Quando for votada 

uma lei crèando um emprego 
municipal, nella se declarará 
o Intendente ao qual ficará 
subordinado o novo emprega
do e todas as condições que 
a Gamara julgar conveniente 
estabelecer era relação a no
meação e demissão do mesmo. 

Art. 3\ Ficão sujeitos a 

no ^a Gamara, alem dos ser
viços designados pelos Inten
dentes de Obras e Finanças 
e de r/olicia e Hygiene. 

Art. 6n. Revogamsse as 
disposições em contrario. 

Mando, portanto, a todas 
as aucíorida^es a quem a 
execução da referida lei com0 

petir que a cumpram e façam 
cumprir tão inteiramente co 
mu nella se contem. 
O Secreiario do Governo 

Municipal á faça publicar e 
registrar. 
Governo do Mnnicipio de 

Ytü, em 7 de Março de 1906. 
O PRESIDENTE 

Godofredo da Fonseca. 

O Secretario 
Francisco Pereira Mendes Frimo. 

Secção Lioie 

€Ü$¥ITE 
Francisco Pereira 

Mendes Primo, e seus 
filhos, profundamente 
consternados pela morte 
de sua chorada irmA e 
tia Umbelina Ismalia 
Pereira de Toledo 
fallecida em São Paulo, 

eonvuíam seus amigos e parentes 
para assistirem a missa de 7*. dia 
que será celebrada na igreja Ma
triz no dia 17 do corrente (sabbado) 
as 8 horas da manhan. Por esse acto 
de religião e caridade reitera os 
seus mais profundos agradecimentos. 

Ytú, 14 de Março de 1906. 

BOM NEGOCIO 

O proprieierio da Loja—Ao 
Chie Ytuano, resolveu vender 
o «eu estabelecimento com 
grande abatimento. 

Quem desejar dirijâ se cora 
o proprietario; a Rua do Com-
mercio n° 74 

N. R. Ante-; qne appareça 
comprador, vende se tudo pelo 
o custo. • 

DECLARAÇÃO 

En abaixo assignado, declaro 
a quem interessar que comprei 
do Snr. Manoel Pereira Ramo,, 
os gêneros existentes do seu 
extineto negocio de seccos e 

auetoridade do Intendente dejmolhados á Rua do Cornmer-
Policia e Hygiene os seguintes,cio, livre e desembaraçado de 
empregados municipaes : Fis** qualquer ônus. 
cal de Policia e Hygiene, ZesS Ytú, 10 de Março de 1906 
lador do Matadouro, Zelador José Quintino de Camaigo 

MAM0N0 
Compra-se qualquer partida 

e paga se bem. 
Fernando Dias Ferraz. 

Arroz da terra com 
casca 

Comprasse qualquer partida, 
e pagacse bem, mais é precizo 
ser de Ia. qualidade e bem 
qeneficiado. 

Fernando Dias Ferraz. 

LANDEAU 
Vendevse um em perfeito 

estado, com uma parelha de 
bestas para o mesmo, pretas 
e bem altas. Para ver e tra
tar, no Salto, no escriptorio 
da Societá Ítalo Americana. 

~-?*Z^*SJ=;> 
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^i| Suvenal do (Mmaral 
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I solicitado! 

Com cerca de oito annos de 
pratica, defende no Jury de 
qualquer comarca e trabalha no 
civil e comercial. 
Pôde ser procurado 
na redacção desta folha 

WMW&&ÊM&Ê1MÊÊÊM 
«GM D R . GRACIANO D E S. G E R I B E L L O ass 

p a Tem seu consultório á rua 
p i do Comraercio N. i H 
|H junto a P H A R M A C I A SOUZA, C I A 

I 

-•-".T.-"**--., 

|A 
HERMOGENES B. RIBEIRO 

CICJRGIÃO DENTÍSTA 

Formado pela Faculdade do 
Medicina do Rio de Janeiro 
Participa aos seits clientes e ás ff> 
pessoas que desejarem utilisar- jA 
se dos seus serviços profisiona- Jij 
es que mudou-se para a casa n.7?l 
do Largo da Matriz. jy 
Consultas e trabalhos f(J 

do 1/2 dia ás õ da tarde, ||j 

yj -r^^r.^^^^^ysirji^^^.i^.^js^r;^ 

! 
omitos 

NÁUSEAS 
IRIUTAÇÕFS INTESTINAES 

Aconselha se a Magnesia Fluida 
DE 

GÍUNADO & C0MP. 
Rua Io de Março n. J2 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias do 
Brazil 

uperior café em po 

Da Empreza Indus
trial Ytuana, en
contra-se nas prin
cipaes casas de ne
gócios. 



REPUBLICA 

L OMMTSSARIOS 

Recebem café e outros gêneros nacionaes á 

com missão e prestam conta de venda á 

vista. 

IspGGialidadG era venda de Gafes baixo 

0 Bt& 

DZSuBiílTÃ Dt Mmil SCACÍGTÂ 

O melhor preparado para a 
hygiene da cabeça, analysado 
uo Laboratório Químico do íís 
tudo e approvado pela Junta 
de Hygiene de ^ào Paulo. 
Único especifico efíicaz e 

infaliivel contra as 
PARASITAS, CÁSPAS e a 

QuBDA DO CABELLO. 
Garante-se resuludo completo Q Ü 

tratamento. 
VE:YDF-SI^ UNÍCAMKME no 

rm fw- *é 
M) 

Jjm 

'Tem&s 

<n 

- fl 

GRANDE HOTEL MARINHO 
Gerenie—Carlos A.X. Machado 

Excelentes commodus para 
famílias e viajantes 

CARROS DE ALUGUEL 
-«Recebe-se pensionistas»" 
Banhos frio e quentes 

Illurninação electríca 

RUA DO COMMEKCIO, 77 
(Sobrado) 

T 

Os Advogados 

RAPZIAEL c- umm 
Z5\ J0A8 MARTIHS DE M-J«l|p> 

\\Í.Í 

i mm mm-
ESCRIPTOIÍIS-: 

TÀVESSA DA SÉ N 

S Paulo 

W?. 

Joticão UrJvers 
Única casa eapeeial de artigos dentário» 

Januário Loureiro*& C-
16 — Rua de S. Bento — 10' 

Caixa Posta! N. 71 
—«• S A o Paulo •*-? 

Foi a nossa, casa a única 
no Brazil que fez u m a ex
posição Cie 40 cadeiras e 4(9 
motores cie diversas áystemas 
como attestam os seguintes 
joma.es: 

fORREIO PAULISTANO, C ESTAD" 

DE S. PAULO, O COMERCIO DE S. 

PAULO, A PLATKA de õ de Outu 
JIO de 1904, A FOLHA NOVA de 

4 e CONCÓRDIA de 9 e a. TRIBUNA 

ITALIANA de 6 do mesmo mez 
A VIDA PAULISTA de 8 de Outu
bro de 1904 deu a noticia ipm 
íliüstraçÊLo da nos a casa. 
Slão tememos a eonor-

reneia das suas eencfene*-

res} portanto é a primeira 

neste qenero em todo o 

Bro>Jl 
Mamtemos depósitos nàs 
principaes cidades deste 

Estado corno 

Campinas, Ribeirão Preto 

Franca, e em Uberaba, 

no Estado de MINAS 

IMPORTAÇÃO 
D!RECTA 
dns principaes fabricas com 

corrcspodcntcs e casas de 
compras cm 

xr~-x 

Ma, 

JBERCULOSE 
LYMPHATISMÒ 

Poderoso medicamento o Vinho 
lodo TOJS1ICO de 

G^A?4ADO St GQfãP-

Rua Io de Março 12, Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias e dro
garias do BRAZIL 

CSj&O-Oiígvl cio Justiça 

Augusto Avelino da Silva 
olficial de Justiça desta comarca 
com 3i amioa de pratica ofíe-
rece os seus serviços aos advo
gados qtfc queiram honral-o em 
sua profissão. 

Pode ser procurado árua de 
Sorocaba n. 14 e nos caturios 
do 2 Ofíicio e Registro de Hy-
potheça das 7 da manha ás 4 
lioras da ta; de. 

> ESCBIPTORIO 

DE ADVOCACIA 
& Dr. José Piedade 

.v? 

S 

Ü 
^ 

Patrocínio de causas eiveis, 
conamerciaes e criiniuaes, em 1. 
e 2. instâncias; defesas e aceu-

3 vfc 

B 
^ A sações perante jury.em qualquer /j+fí 
<*?//i comarca do estado; procuratorio» {*-,£• j 
Í3&Í nas repartições publicas, empres-
T$V timos hypothecarios. cobranças; 
™ £ tudo mediante honorários modi-

ATTEJMÇÁO 
0 abaixo assignado parlicipa 

10 publico ero geral, que pos
suindo apparoihoiB esperjaes, 
acíia se habilifadn para tornear 
bolas de bilhar e também com-
pra as mesma que estiverem 
estradadas. 
Rna de Santa Rira 87 À 

Sylvio Russolo. 
v//Sl 

•*/í3 Attende a chamados, qualquer 
í>^ hora para serviços na policia §&£ (

 fjjfy 

\M EC^CRIPTCRIO : 

rjj| 20— Rua do Quartel—20 
,*'•££ [Das 11 ásj tarde] 

m 

li|| LDEQUEROZ P 

RESIDÊNCIA 

Nova York, Philadephia, 
Londres Yariz, 

Tuttlidgen eElberfel 

X 

'M 34—EUA VRIDIANA —34 |§£ 
l4, THLEPONE, 645 g& 

P 

<4t |^g Medico Operador e Parteiro cĵ ; 
•Ô^i C ° m Prat;ca llcs hospitais do Rio $?''* 
&Á t^ P a u l ° " «pecialidade: Cirurgia $?t 
fô 8 Moléstias de Senhoras, vias urinanas t ^ 3 syphihs 

^s^* Residência e Consultório 
LARGO DA MATRIZ 

CS-

ibstãbetecimento de ensino primário e seeundario 

equiparado ao aymnasio STaeional 

JACAREHY ESTADO S- PAULO 
Em virtude de sua equiparação ao Gyranasio Nacional 

os certificados, de exames conferidos peio Gyranasio 
Nogueira da Gama dào direito á matricula nos 
estabelecimentos de ensino quperinr e nos cursos 
de piutnníicia. odontologia, ngrimen:,ura e 

bellas artes do paiz. 

Mediante pedido, envia-se prospecto e informações. 

0 DlRECTüfi 

Àíamartine züelamare 

http://joma.es


 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


