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— E X P E D I E N T E — 
Para facilitar ás pessoas, que dezeja-

rein auxiliar a nossa empresa resolve
mos estabelecer assignaturas triiues-
traes a rasão de 4:000 
Assim são os nossos preços; 

Ânno 
Semestre 
Trimestre 

15:000 
8:000 
4:000 

les futuros, mantendo assim para 

sempre o magnífico estado sanitária 

que presentemente se nota nesta ei 

dade. 

Para todo e qualquer negocio 
referente a interesse desta folha, 
dtverá ser procurado o seu direc-
tor Juvenal do Amaral, ou 0 ge
rente da officina João Pery de 
Sampaio, únicos aütorisadoa a fir

mar recibos. 
Qualquer outra pessoa que se 

apresentar a serviço desta folha, 
para fazer recebiment s, deverá 
exhíbir uma autorisaçào escripta era 
papel marcado com o sinete do 

Republica. 

PAGAMENTO ADIANTADO 

Reáacção e administreção 

Rua do Oommeroio N. 62 

Hygiene de Ytú 
Como noticiámos, pela n >va or-

ganisação do serviço sanitário do 

Estado, Ytú é a sede do 8/ dis-

tricto; assim sendo, o inspeetor do 

dístricto com os seus auxiliares 

residem nesta cidade, tunccíonando 

a Repartição da Hygiene no provi

mento térreo do edifício da Gamara 

Municipal. Lembrando aos nossos 

leitores esta noticia, fazemol-o com 

a intenção de reiterar o appello 

que fizemos á pop ilação—a bem da 

hygiene, e por conseguinte a bem 

da saúde publica—solicitando o seu 

incondicional apoio ao illustre ins

peetor do distrieto dr. Valentnn 

Browne, nin cavalheiro dedicado e 

pratico, que em boa hora foi esco

lhido pelo governo para cuidar da 

nossa saúde. 
E' preciso que o publico o receba 

sem prevenções, sem animosidades, 

acatando, respeitando e cumprindo 

as suas prescripções e medidas, que 

para alguns menos reflectidos, pare

cera exigências descabidas, não se 

lembrando esses, que da um dia para 

outro, poderão ter grandes dissa-

se desgostos com enfermidades 

resultantes da falta de hygiene. 

Cuidemos pois, de bqa harmonia 

ruiu o distineto funecionario da hy 

ffíene. de orecaver-nos contra ma-

Is beijos que ia não dei 
Lembras-te? a canoa, amarra

da numa estaca próximo ao cães, 

ondulava com pequenas inter** 

mittencias; tu, por phantasia, 

saltaste para dentro eeu, por ins-

tineto (sim, digamos a verdade), 

fiz o mesme. 

Nosso amigo Júlio, traquinas 

como um oollegial incorrigivel, 

desamarrou a canoa quando m e 

nos esperávamos e poz se a rir 

estupidamente, vendo o ai es

pantado que tínhamos, ao desü— 

lizar da canoa pela correnteza 

abaixo, 

Não havia remos, nem cousa 

alguma com que resistíssemos A 

corrente, e, francamente te asse

guro, nossa tranquillidade não 

era completa naquelle momento. 

Tu tinhas a physionomia car 

regada de quem muito se con

traria com qualcuer cousa; tinhas 

aquella expressão que me mos~ 

tras algumas vezes, mesmo hoje, 

quando teu tio ou teu cunhado 

tratam deassumptos que não te 

vão muito ao paiadar... 

Que culpa tenho eu das rabu 

giceg de um e das amolações do 

outro, para que me faça soffrer 

com o teu rosto aniuado e da**~ 

feito ? 

Emiim, desta vez, a cousa era 

séria. Tinhas razão de sobra para 
te aborreceres. 

Isto de morrer, minha amiga, 

ó muito bom nos momentos tris

tes da vida, como aquelles que 

encrespam um lago que já se 

julga oceano, na linguagem do 

poeta , mas, no momento em que 

tudo nos corre d amorosamente e 

sem magnas, é na verdade desa 

gradavel, até mesmo insipido. 

Lembrava-me também de que 

morria a teu lado, bem juntos 

u m contra o outro, os lábios col-

lados aos lábios talvez, como dons 

entes que desprezam o mundo, 

sepultando no intimo u m verda

deiro affecto. 

Eu te queria muito. Pensava 

em beijar-te docemente como mais me custou foi aquillo que 

um beija-flor que extrai o nectar me não agradeceste:—os beijos 

divino com que se alimenta. [ que te não dei-

Sabia, porém, com a magua de 

um coração dilacerado^ que o teu 

áfifecto por mim era rettectido,] 

frio como a cúpula prateada do.] 

formoso monce Branco, que, em 

baçado, so erguealli á nossa vista. 

E a canoa seguia a corremteza, 

e tu estavas iuquiéta, balbuciando 

palavras de medo, como quem 

espera o desconhecido, com um 

terror meditado ! 

Procurava animar-te, mostran 

do que não havia perigo. Não 

acreditavam em mim insistindo 

em teu receio0 
A canoa ausrmentava de ve-

locídade, a correnteza tornava-

se mais tórte. 

Tremias, cada vez mais atter 

rorizada ; ejjLttentia crispaçõesem 

todo o corpo, vendo-te tremer. 

Afinal, perdes te os sentidos. 

Confesso-te :—tive Ímpetos de 

acariciar-te com os meus beijos; 

estava doudo ie paixão por ti, 

deante de teu rosto marmóreo, 

plácido e de ineffavel doçura. 

Tive ímpetos de tudo isso, 

mmli; i amiga, contendo-me, po 

rem, a veneração cega e o res

peito idolatrico ao sentimento tão 

differente que nutres por mim. 

Seguia seu rumo a canoa, ora 

cedendo ao augmento das ou-

dul içõas, ora estalando de encon 

tro ás pequenas vagas. 

De repente, diviso ao longe 

uma barquinhaem direcção anos, 

íizdhe signal com o lenço. 

Era u m pobre cànoeiro que, 

felizmente, nosacudiu, deixando-

nos dentro em pouco em terra 

firme. 

Depois que te passou asyn-

cop**, continuaste na mesma po

sição e eu vi que ficas te numa 

ligeira modorra. Deixe^-te assim 

até a hora em que passaste para 

a terra. 

Logo que te colloquei em ca

sa, em mero de tuas commodi-

dades lembro-mo como si fosse 

agora, me chamas te carinhosa-

mente e, com u m ligeiro soniso 

e u m aperto de mão, me agrade

ceste tudo quanto fiz por ti, 

Nada foi, minha amiga; o que 

FURTADO FILHO. 

(Dos Contos e Impressões) 

DETPÃULO 
Infelizmente teve ura desenlace 

fatal a enfermidade que trouxe a 
esta capital em busca de melhoras, 
a exma. aura. d. Umbelina Ismalia 
Pereira de Toledo, extreinosa esposa 
do nosso estimado amigo tenente-
coronel Joaquim Victorino de Tole
do. 
Desappareccu do meio dos vivos 

uma noasa conterrânea digna por 
todos os titulos; e o que mais nos 
compunge, a todos nos que a apre
ciávamos, foi terá desditosa senhora 
sucumbido em edade ainda tão es-
peranç sa, deixando cinco filhínhos, 
que eram Os seus encantos. 
Segundo estamos inform id-.̂s, o mal 

que arrancou-lhe a vida loi um 
arterio-selorose. 

0 seu enterro teve grande acom-
p;ui!iam<'iuo, notando-se a presença 
do que ha de distineto na colônia 
ytUi.na em S. Paulo. 
Apresento as minhas sincerascon-

dolencias à distineta família que 
passou por tão doloroso golpe. 

* 
A questão da vatorísação io eafé 

que parece positivamente resolvida, 
tem levantado uma celeuma medonha! 

Em redor delia ergueu-se ama 
opposi/ção ímpatriotiea, sendo no
tável a campanha do O Malho, que 
àsocapa, embuçado no seu manto 
malticôr de critico caricaturista, já 
não mais faz campanha á valorisaçãoj 
mas sim descarrega toda a sua bilis, 
systematicamente, contra o nosso 
Estado, que é um dos maiores leito
res daqû lle interessante semanário. 

Porque tanta zanga contra nós ? 
E contra nós que somos um dos mai— 
res contribuintes á União ? 

* 
Os snrs. general Glycerio e dr. 

Albuquerque Lins, Secretario da 
Fazenda, tiveram ante-hontem no 
R\0, uma longa conferência com o 
dr. Ruy Barboza, acerca da valo-
risação d> café. 
Qual será a opinião do illustre 

senador Baliiano ? 
—Ainda a propósito da valorisa— 

cito, lemos em uma folha desta ca
pital : 

«Consta que o dr. Albuquerque 
Lins, secretario da fazenda, que se 
acha no Rio de Janeiro trabalhando 
na uuestão da valorisagão da m )eda 
e do café, telegraphou ao dr. Cam
pos Sal les dizendo que os negócios 
vão correndo muitJ bem.» 
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Asei uvas contucinm ;. ca nr com 
uma certa intermitencia, que jà 
aoorreee. 
A /Repartição (reographica e Geo 

lógica do Estado, attesta que ha 
vinte annos não chove com tanta 
intensidade. 
Espíritos supersticiosos acreditam 

que isto è o começo de um novo 
Deluvio! 
Deluvio sim, para quem anda na 

chuva. .. 

poeta 
* 

João de Deus, o mavi >so 
portu^uez, diz :— 
Beijo na face, pede-se e dá-se. . . 
Outros são de opinião que o beijo 

é* a demonstração mais evidente de 
uma coisa que se não finge. Ha 
o beijo de amor, o beijo de respeito 
o b̂ ijo de saudade, o beijo de des
pedida, etc. Mas assim 
e não aceitou uma robusta moçoila 
ura destes dias passados, segundo 
contam osjornaes. 
Ura rapaz que andava a fazer lhe 

a corte, julgou tel-a conquistado, 
porque ella lhe dava delicada atten-
ç^o; lhe dava palha, mas palha por 
cortesia. . . e vae sorrateiramente, 
por traição furta-lhe ura beijo, os-
eulando-a na face direita ! Querem 
saber os leitores como a joven cor
respondeu a esse acto de ardente 
amor do luvelace ? 
Deudiie uma bruta pancada na 

cabeça, que oprostrouau chão gra
vemente ferido, indo era seguida am
bos justar contas com a policia. 

E' que Í> beijo do tal era um beijo... 
de Judas! 

16—3-906. 
Xisto Júnior, 

': YABÍA8" 
O nome do dr Jorge Tibiriçá foi 
dado p' U Câmara Municipal de 
Faxina á antiga rua da Constituição 
daquelia cidade, «como .meio seguro 
de perpetuar no espírito de seus 
manicipes a muita gratidão d iqu dia 
]> >p'ulação pelos relevantes e enul-
vidaveis serviços recebidos de s. exa. 
desde o feliz inicio de sua fecunda 
e honesta administraç io.» 

Um dos municípios de nosso 
Estado que mais Soífreiam com a 
invasão dos terríveis aeridios vindos 
fias margens do Prata, é, incüntesta-
velraente, o deXírírica, que não tem 
recurso al^um a recorrer indepen
dente da lavoura, era que se cifra 
turla a sua riqueza publica e parti
cular. 

Por noticias checadas ha pouco 
daquela localidade, sabe-se que o 
presente armo agrícola se apresenta 
carreado do sombrios presentimeu-
t>.;s de míseria, porque a sua lavoura 
íieou totalmente aniquilada pela in 
vasão do.s gafanhotos, que ainda alli 
s* conservam, perfiíhando-se indeti-
nidameiit«, não obstante os esforços 
(•rapivgad )s pela populaçãj para 
i;xtermínal-os. 

Enorme enchente arrebatou troa 
ponteado rio Corumbatahv e outras 
• Io Ribeira » Claro, nas estradas de 
íS. Carlos do Pinhal, Passa Cmco e 
Limeira, ficando interrompido o 
transito entre est̂ s tomares. 

Seguia hontem para Poços de 
Caldas aeompanh td > de sua esposa, ( 
o sio*. general Pinheiro Macliad 
eh''fe da Collignçaü Republicana. 

mi, appar^ee um elo bravo que anda 
por alli todos os dias, ameaçando os 
transeuntes. 

A pessoa que nos pediu para 
reclamar providenciai do fiscal, diz-
nos une qualquer morador daquelia 
rua poderá informar s bre a veraci
dade desta reclamação. 

Vae com vistas ao snr. fiscal da < 
municipalidade. 

de s, procurador aposon-
Ca:r.ara Municipal, e 

dr. Prudente 

iviova 
tado da 

irmão do saudoso 
de Moraes. 

Fazemos*«lhe votos 

ras. 
ue nielho 

O illustre clinico e nosso amigo 
anr. dr. Leoneio de Queiroz, parti
cipamos que voltou novamente á 
actividade de sua clinica nesta ci
dade; s. s. dará consultas grátis ás 
pessoas reconhecidamente pobres. 

Gratòs deàejaruos-lhe prosperi-
dades. 

Visitou-nos o snr. )oão d-\ Sil-
não pensou veira Mello, representante d .> "Es

tado de /São Paulo". 

O snr. Benedicto de Paula Bra
sil, ex-dele^ado em jundiahy, que 
pretende insta liar um rinh nesta 
cidade, foi ante-hontera assaltado, 
ás 12 e maia horas da noite em 
São Paulo, tendo os asssaltantes 
lhe subtrahido a quantia de nove 
contos de reis. 

O snr. Brazil foi amordaçado e 
ferido oelos gatunos. 

de espectado 
por causa do 

0% SANTO SEPULCHRO 
Inaugurou-se no salão do Pro-

predior em S. Paulo, a exposição do 
Santo Sepuiehro. 

Uma folha daquelia capita!, des
crevendo a exposição, diz o seguinte: 

«Trata-se de uma rcproducção 
rideHssima,até nos mais insignificantes 
detalhes, do túmulo de Ckriâto, exis
tente em Jerusalém. 

O túmulo é dividido em duas 
partes, na primeira das quaes se 
penetra por uma abertura em forma 
de arco. Dahi, também por uma 
abertura idêntica, passa-3e a segunda 
parte, onde, á direita, está o sepui
ehro, coberto por uma lage de már
more. Esta acha-se fundida trans
versalmente, tal qual como diz a 
tradicção ter ficado a pedra Cumu
lar de Christo, quando se deu a sua 
ressurreição. 

Iunumeras lanternas de vários 
raetaes e cores alli se acham enlilei-
radas, representando cada qualidade 
dellas os diversos ritos. 

lauto externa como internamen
te, o túmulo esta coberto de inscrip-
çòes gregas. 

Os expositores apresentaram às 
pessoas presentes attestados das au
toridades consulares, provando que 
o túmulo ora exposto é a reprodu-
cção fiel do *]Ue existe na Palestina 
e que foi muito admirado na Expo
sição de São Luiz.» 

MISSA 
• Foi muito concorrida a missa re

zada hontem na igreja Matriz, em 
S.uíFragio da alma da exma. sura. d. 
Umbelina Ismalia Pereira de Toledo, 
saudosa esposa do nosso am!j;o snr. 
tenente-coronel J aquim Victorino 
de Toledo, n'tando-s'i no templo 
presença de distiuctas 

N a quinta feira ultima rea-
lisou a companhia Franco», mais 
u m espectaculo no seu elegante 
Circo*+theatro, armado no largo 
do Carmo. 

A coneurronoia 
res foi diminuta 
mau tempo. 

Apesar disso o pequeno nu
mero de assistentes, applaudiu 
muito os artistas, e não houve 
quem naó se mostrasse satisfeito 
com a interpretação dada á 
peça sacra—Milagres ;le Santo 
Antônio. 

A companhia tem u m bom 
guarda-roupa para essa peça. 

Hontem houve mais u m es
pectaculo, que alcançou merecido 
suecesso. 

— P a r a hoje ewtá annunciadc 
mais um espectaculo variado, que 
será o ultimo, devendo ser exhi-
hida a espectaculosa peça :*+•" 
O Remorso 

raidt, de São Paulo. 
E' uma brochura bem impressa, 

contendo GO paginas, í ilustradas 
com u retrato do aut r, que é um 
jovem poeta, de quinze annos de 
edaiíe. 
Nessas seis desnnas de paginas, o 

autor colleccionou as suas primeiras 
poesias, sendo parte dellas feitas 
em Janeiro deste anno, simples como 
podem ser os sonhos e as aspirações 
d̂íz o autor) aos quinze annos. 
Accrescenta o jovem e modesto 
poeta que as suas poesias são más 
è verdade, mas são puramente suaa 
— o que muita gente não ousa dizer. 
Isso c certo, mas felizmente a ca 

rapuça não nos serve, porque não 
temos poeta cá em casa. 
Dedicaremos a nossa attenção ao 

trabalho do novo litterató, e diremos 
algo opportunamente, si para tanto 
derem as nossas fracas forças. 

Vivo. 

Fallscimsntos 
Falleceu repentinamente no 

dia 14 do corrente no Gollegio 
de São Luiz, desta cidade o 
ai um no Oswaldo Ferreira G a -
yas, filho do snr. Ferreira de 
Almeida Gayas, íosidente em 
Campo Místico, "Estado de Mi 
nas Geraes0 

O alumno Oswaldo contava 
14 annos de 
do 

edade, e 

i presença ue uisunccas famílias e 
muitos cavalheiros. 

Foi celebrante o revdmo. vigário 
padre Elisiario de Camargo Barrus. 

E-Jta folha fez-se representar nO 
acto por seu diroetor. 

ESFERMO 
Acha-se enfer.no ha dias o 

por uma syucope cardíaca. 
O seu enterro foi acompa 

nhado por alumnos e alguns pro
fessores do CoIIegio. 

Pezames. 
•-«•No estado de Matto-Grosso 

falleceu o revdmo. padre Antônio 
Manoel Bicudo, irmão do snr. 
Feliciano-Bicudo, estimavel ca
valheiro residente nesta cidade, 
a quem apresentamos as nossas 
condolências. 

-«--No dia 22 do corrente será 
resada, ás 7 1/2, na egreja de 
São Francisco, uma missa em 
suffragio da alma do revdmo. 
padre Antônio Mauoel Bicudo 

CONSÓRCIO 
Realiscn-se hontem, ás õ horas 

da tarde, o consórcio do snr. Fredia-
no Martini, irmão do snr. Paschoal 
Martinî iegocinntre nesta cidade com 
a senhnrita Dusolina Picchi, filhado 
snr. Octavio Picehi industrial tam
bém aqui residente. 
Nossas saudaçõ&s aos noivos. 

Cumprimentos 
Passou-se hontem mais um 

anniversario do snr. dr. Antônio 
Constantíno da Silva Castro, 
illustre e estimado clinico, que 
tem exercido vários cargos pú
blicos nesta cidade, á qual tri
buta muito amor e dedica
ção. 

Saúdam oi o. 
— A m a n h ã completará mais 

uni anno de existência, o popular 
Manoel do Lago, ex-proprietario 

foi victima-* d ° Hotel do La?° e m pi™cieaba, 
que naquella cidade salientou-
se sempre pelos seus actos de 
philantropia 

Enviamos^-lhe as nossas teli-
citações-

CQNTRACTO DE CASAMENTO é 

O nosso colleíra 
snr. 

de imprensa 
Francisco Nardy Filho. 

contractou seu casamento com a 
gentil senhorita Maria Luiza de 
IJIíveira, dUecta filha do sni\ 
Tjiiiz Fefíxde Oliveira, cavalheira 
residente nesta cidade. _ 

Antecipamos ao novo par os 
nossos votos de fe ícu lades. 

—•--^S^^i* 

Em surta parte fia rua da Pai- veiuraudo ancião sar. Frederico *Lyrios R 

«LVRIOS ROXOS» 
Temos sobre a nossa meza de 

trabalhos um interessante livrinho, 

es G passageiros 
Seguiu com destino a São 

Paulo, o snr. coronel Joaquim 
Fernandes de Moraes Sampaio, 
advogado em Piracicaba. 

—Regressou da Capital com
pletamente restabelecido do in~ 
commodo de saúde que o fez sahir 
desta cidade, o snr. Josino Car+« 
neiro, proprietário do Hotel do 
Br az. 

— C h e g o u de S. Paulo o si\ 
Affonso Borges, nosso presado 
amigo. 

•«Está na cidade c visitou-nos, 
o major Júlio Garcia Vieira, re
presentante da casa ''Buhnaeds" 
da Capital. 

JXÚSi 

R E C L A M A Ç Ã O 
Escrevem-nos: Snr. Reda* 

ctor do ''Republica: 
Peço-vos chameis a atten-

ção de quem eoaipetir para 
que seja reprimido o system?t 

le Affonso Schi- abusivo de que usaiu os condu -

http://enfer.no
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c ires iJecarroç -s de ransporte 
de cargas, na Cidade, princi
palmente uo trecho cumpre* 
headido eu Ire a Estação da 
Estrada de Ferro e a Rua 
de S. Francisco onde cons
tantemente se encontram íaes 
conductores, ora trepados no 
caixão, ora nos varões das 
carroças que guiam. 

U m tal abuso, alem do 
perigo que ofterece aos tranc 

seuntes é mais um contrapezo 
que vae sobrecarregar o animal 
que tira o vehiculo, cuja lota
ção não está, segundo me 
parece, precisamente delermi 
nar. E' preciso reprimir taes 
abusos. 

IMPRESSOS 
iüecebemos e agradecemos : 
Boletim Trimensal de Estatís

tica Demographo+«~Sanitaria do 
Interior do Estado; 

Almanack e Manual de Huni-
phreys e deis folhetos de pro
paganda de elixir de M, Morato 

Registro Civil 

dente de Policia e Hygiene, 
Doutor Graciano de Souza Ge-
ribello. 0 vereador Adolpho 
Bauer foi eleito vice-presidente 
na primeira votação a (pie s<5 
procedeu, porem apresentou 
excusas, sendo eutão reeleito 
o Doutor Luiz Marinho de 
Azevedo, para aquelle cargo. 
Foram da mesma forma reelei
tas as commKSÕes de Obra-; 
Publicas e Finanças, Justiça 
e Hedacão. Pelo cidadão Pre
sidente foi designado o prU 
meiro sabbado do mez as dua*--
horas da tarde para ter lugar 
as suas sessões ordinárias, 
podeudo, quando houver oceu 
mulo de serviço reunir-se nos 
d;as subsequentes ao desigua 
do, Procedenjo-se também u 
sorteio da. ultimas tinta le
tras para a amortisação da 
divida d'agua foram lidas as 
de números seguintes : 17o— 
141 -534- i73—532 -125—277 
—300—108—422 —72—381 — 
- 4 3 1 — 5 6 9 — 3 % - 427—102~ 
— 8 2 — 5 5 6 - 3 7 3 - 6 ' L — 9 Í- 117 

—.172—119—4^1—459—286 — 

Do dia 1". ao dia 15 do 324 c 43o. 
corrente foi este o movimento] Proposta do engenheiro Doa
do cartório do registro civil destai tor Álvaro de Menezes, para a 

cidade 
Nascimentos 
Óbitos 
Casamentos 

21 
18 
1 

iamara 
Acta da 2" sessão extraoreli 

niria em 7 do Janeiro de 1906. 
Aos sete dias do mez de 

Janeiro de m l novecentos e 
seis, nesta cidade de Ytú, 
Estado de São Paulo, em a 
sala das sessões da Gamara 
Municipal, ao meio dia, pre
sentes os senhores vereadores 
Godofredo da Fonseca, Doutor 
Luiz Marinho de Azevedo, 
Doutor Graciano de Souza Ge-
ribello, Hermogeues Brenha 
Ribeiro, Virgílio Araujo de 
Aguiar, Tenente Coronel Joa
quim de Almeida Mattos, Ca-
•utão Benjamin do Amaral 
Gurgel e Adolpho Bauer ; ha-j 
vendo numero legal é aberta' 
a sessão. Em seguida foi de
clarado pelo cidadão he^iden* 
te que se ia proceder a eleição 
de presidente, vice pre^dente, 
Intendente de Obras Publicas 
e Finanças; Inten Iene de Po
licia e Hygiene e <*a* ouirais-j 
soes desta Gamara. Procedeu | 

reforma do abastecimento 'fe 
água e installação da rede de 
exgotlos nesta cidade. Por 
dehbeiação da Câmara ficaram 
incumbidos o senhor Pres dente 
e vice-presidente de estudar 
a proposta que será opportu-
nameute discuttida. 
üfíicio do Doutor Joaquim. 

Mamede da îlva, delegado dei 
policia em exercicio, commu-| 
nicaudo a esta Gamara achar -se ' 
no prédio n. 70 da rua de | 
Santa Cruz, installada provi-o-' 
riamente a cadôa e o quartel, 
e pedindo a in&talhçáo do 
serviço de água e de uma 
torneira LIO referido prédio, 
assim como também de uma 
bacia de tijollos acidentado 
para o asseiu dos prezos e dos 
sjldados a bem da Hygiene. 
"Ao Intendente do Policia o 
Hygiene." 

Balancetes apresentados pelo 
cidadão Intendente de Finan
ças da CollecWia e Secretaria 
da Gamara, relativo ao ultimo 
trimestre do anuo próximo pas

sado. 
—'ACommíssão de Finauças" 
Hequerimeato de João Ba* 

ptista Galvao, negociante, ess 
tabelecido com casa de seccos 
e molhados, á rua da Palma, 
nesta cidade, pedindo para 
passar na segunda classe, em 
virtude da mesma não poder 
mais ser considerada de pri
meira classe a sua casa para 
o pagamento do imposto. 
—"A Commissào de Justiça/— 

Idem de Pedro Franciscuui, 

pela Gamara a<.»s smhoreSf 
Grellet e Joaquim Januário de 
Qnadros, para o fim especial 
de serem urilisados para a 
construcrão de uma nova ca
deia^* Câmara Municipal pode 
agora prescindir, visto haver 
dessapp wecido o motivo pela 
qud foram comprados, Gonsi 
derando lambem q;ie o terreno 
silo á- rna do Gommercio, es
quina da rua 7 de Setembro, 
não ó de utilidade publica, 
indico qiie esta Câmara anto-
rise o Intendente de Obras Pus 
blicas e Finanças a pol-os em 
hasta publica pelos seguintes 
preços l miuimos : o terreno 
comprado & Joaquim Januário 
de Quadros, pela quantia de 
o:5 íO$Ü >0; o terreno compra^ 
do á, Alfredo Grellet p-̂ la quan 
tia de 5:000$000; o lerreoo 
sito a rua do Gommercio es
quina da rua 7 de Setembro 
pela quantia de 1:0001000. 
Vírgitio Araújo de Aguiar, 
Godofredo da Fonseca, Luiz 
Marinho de Azevedo. 
—"Approvado" --
Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão; do 
que, pira c>nsttr mandou o 
Presidente lavrar a oriente 
acla que vai, depois de appro-
vada por todos assignada. 
Sala das sessões da Câmara 

Municipal de Ytü, em 7 de 
Janeiro de 1906. Eu, Francisco 
Pereira Mendes Primo, secre
tario da Gamara que a escrevi. 
Codoíredo da Fonseca. 
Hermugenes Brenha Ribeiro. 
Adolpho Bauer. 
Benjamim do Amaral Gurgel 
Joaquim de Almeida Mattos. 
Dr. Graciano Geribello. 
Luiz tlarmho de Azevedo, 
Virgílio Araujo de Aguiar. 

Secção Lioie 
Feliciano Bicudo e 
família convidam as 
pessoas de sua ami-
sade para essistirem 
a uma missa que 
pelo deseanco eter
no ria alma do sen 

presado irmão o Reverendo 
Padre ANTÔNIO MANOPL BI
CUDO, fallecido na Capital d<> 
Estado de Malto Grosso, fará 
celehraj, quinta íeira, 22 do 
corrente naigjeja de S. Fran.eo 

as 7 1/2 horas da manhã, 
Vigésimo dia do seu passa*. 
mento. Desde ja confessam 
agradecidos. 

Ytú, 17 de Março 1906 

qualquer serviço de encana
mento, loruece o capital; e 
concerta qualquer instrumento 
musical. 

Serviço Garantido 
Domingos Bernardi 

" BOM NEGO*,IO 

O proprieinrio da Loja—Ao 
Chie Ytuano, resolveu vender 
o seu estabelecimento com 
grande abatimento. 

Quem desejar dirija-se com 
.» proprietario; a Rua do Com-
racreio n° 74 

N. B. Antes qne appareça 
comprador, vende se tudo pelo 
O CUstO. 

LANDEAU 
Vende-se um era perfeito 

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

S£̂  Tem seu concultorio á rua 
íp) do Commerelo N. 115, 

junto a PHARMACIA SOUZA, CIA 

C_3 
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do se a eleição foram leele»«««{fazendll ineritica reclamação 
p.ira presidente o cidadão W>s, f>1 . despacho." 
dofredd da Fonseca, o para] & ivnririn 
vice-presidente o cidadão Dr. , l , u , 1 ; A , 
Luiz Marinho de Azevedo. Considerando que dos tefs 
Intendente de Obras Publicas reaos sitos a roa de Santa 
e Finanças o cidadão Henno- Cruz desta cidade em trente a 
gene* Brenha il beiro, luteu- praça do Mercalo, comprados 

S 
do 
S. 

AO PUBLICO 

Domingos Hernardí cora of 
fiei na meebanica á Praça 
Cojlegio esquina da Rua 
Cruz, concerta qualquer mas 
china a vapor de beneficiar 
café, milho, arroz, moinhos de 
' café, machiuas, de costnra, 
etc, etc... 

Concerta qnalqmr qualidade 
de armas de logo; aceita 

MAMONO 
Compra-se qualquer partida 

e paga se bem. 
Fernando Dias Ferraz. 

Arroz da terra com 
casca 

Comprasse qualquer partida, 
e paga-se bem, mais é precizo 
ser de Ia. qualidade e bem 
qeneficiado. 

Fernando Dias Ferraz, 



RE: r u J.L< A 

L OMMISSARIOS 
-JP. 

Recebera café e outros gêneros napionaes á 

com missão e prestam conta de venda á 

vista. 

Especialidade em venda de cafés baixos 

0S £tS 
loíícão universal 

Foi a nossa casa a única 
noBrazii que fez a m a ex
posição de 40 cadeiras e 4Q 
motores cie diversas systemas 
como attesoam os seguintes 
jornaes: 

CORREIO PAULISTANO; C ESTADO 

DR S. PAULO, <• GOMMERCIO DE S. 

PAULO-, A PLATKÂ úe 5 de Outu 
bío ile 1904, A FOLHA NOVA de 

4 e CONCÓRDIA de 9 e a TRIBUNA 

ITALIANA de 6 do mesmo mez. 
A VIDA ' AULISTA de 8 de Outu 
brd de 1904 (Jtu a noticia u)0) 
íliustração da nos a casa. 

cy/<2<7 tememos a cone ir~ 

rendo, das suas eoncfene** 

res, portanto e'a primeira 

neste qenero em tod& o 

Brazil 

OS 

Boiiclo, 
Única casa especial de aitigos dentário* 

Januário Loureiro & C-
IO — R u a de S. Bento — 16' 

Caixa Postal N. 71 
— • £>Ao P a u l o «•— 
Ç 

Manitemos depósitos nas 

piincipaes cidades deste 

Estado como 

Campinas, Ribeirão Preto 

Franca, e em Uberaba, 

no Estado de MINAS 

IMPORTAÇÃO 
IDIRECTA 

das principfies fabricas com 

correspodentcs e casas de 

compras em 

Nova York, Philaderphia, 

Londres Pariz, 

Tuttlidgen eElberfel 

Jj Banuarto ICourejto 

Vámm u uma mm 
0 melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, anaJysado 
no Laboratório Cáimioo do Ks 
tado e appnnado pela Junta 
de Hygiene de >ho Paulo. 
Unicu especifico eílicaz e 

infallivel contra as 
PARASITAS, CASCAS e a 

QuEDA D O CAÍ3ELLO. 
Garanta-.se resullado completo uo | 

tratainenlu. HT 

VEiVDU-SE UNÍCAMKYlE DO 

âLâO 
KiSTOW 

GRANDE HOTEL MARINHO 
Gerente—Carlos A.X Machado 

Excelentes commodoâ para 
fã rui tias e viajantes 

CARltOS I>B ALUGUEL 
-«Recebe-se pensionistas»-

Banhos frio e quentes 

Illwminaçãp electríca 

RUA no COMdE.íOlO, 77 
(Sobrado) 
YTU' 

UBERCULOSE 
LYMPHAT1SM0 

T 1 
Os Advogados 

R&PHAEL C- S&HPAfO 

Poderoso medicamento o Vinho 
lodo TÔNICO de 
GRANADO & OOJVIP. 
Roa Io de Março 12, Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias e dro
garias do BRAZIL 

Augusto Avelino da Silva 
oificial de Justiça desta comarca 
com 3i annos de pratica oífe-

^^Ircco 03 seus serviços aos advo-
L JOAQ F̂áRTIÍJS DE \l J U H I ^ I gados que queiram honrai o em 

H- F0I1SM FÍÜRÍZ. 

BSCRIPTORIO: 

TAVESHA DA S É N. G-

S PCÍUÍO 

^ sua proüssao. 
ir Pode ser nr j^ftl Todo ser procurado árua de 

VB—^ Sorocaba n. li e nos ca* tortos 
do 2 üfíicio e Registro de Hy-
potlicca das 7 da manha ás i 
horas da tai de^ 

ESCRIPTORIO 

D E A D V O C A C I A j 

Dr. José P.edade 

./.-

1 

m 
H-, 

W 
* \ a 

Patrocínio de causas eiveis, % £ ' 
comnierciaes c criminaes, em 1. \jj$ 
e 2- instâncias: defesas e aceu- ^i^e 

saçoes perante jury.em qualquer $j\ 
comarca do estado; procuratorio" }}*•> 
nas repartições publicas, empres- $0fci 
timos hypothecarios. cobranças; %*$ 
tudo mediante honorários modi- ^J' 

m 
Attcnde a chamados, qualquej 

hora para serviços na policia 

ATTENÇÀO 
O abaixo assignado participa 

ao publico ei» gerai, que pos
suindo appandhos espeejaes, 
acha se habilitado para tornear 
bolas de bilhar e também com
pra as mesma que estiverem 
estradadas. 
Rna de Santa Rita 87 A 

Sylvio Russolo, 

" l i H w' 

^.;^v ®r.&a 

aç 
ESCRIPTORIO &x.^ ' 

fflg 20—Rua do Quartel—20 
- • & 

Das 11 tarde 

•34 

RESIDÊNCIA 

^ 34—KUAVRIDIANA — 

^ THLEPONE, 6i5 

^ & PAULO 

ãmnsmibM^Mi c^r*. t ^ Z ? ^ 

Dos hospitais do Rio e de S. J^,!^f 
Paulo, dá consultas gratrs li 

^, aos reconhecidamente pobres, f|l__ 
' das 7 ás 8 horas da manhã, ^ ^ f c 

Residência e Consultório ""^ 

L A R G O DA MATRIZ /. 

NOGUEIRâ B^ GAMA 
(bsiabeleeimento de ensino primário e seeundario 

equiparado ao aymnasio Síaeionaí 

JACAREHY ESTADO S- PAULO 
Era virtude de sua equiparação ao Gymnasio Nacional 

os certificados, de exames conferidos pelo Gymnasjo 
Nogueira da Gama dão' direito á matricula nos 
estabelecimentos de ensino superior e nos cursos 
de pharmacia, odontologia, agrimensura e 

bellas artes do paiz. 

Mediante pedido•, envia-seprospecto e informações, 

0 D1KECT0R 

&omortitie jvetamare 

http://Garanta-.se
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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. 
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