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Tod> s os assumptos concer

nentes •'• U lha e ás oíticinas de
vem .-r tratados com o director 

CARLOS MACHADO. 

Disiia 
Presidencial 

informe roticíavam os bole
tins réviamente espalhados pe
la Câmara Municipal e de accor-
do com :;P nossas noticias, esta 
cidade fui honrada, quinta feira, 
r>!!t a visita do dr. Jorge Tibi-
ri • i, benemérito presidente uo 
Estado. 
Houve, entretanto, uma diffe-

. assaz notável, ém nossas 
noticias: não vieram, como espe-
ravaim s,os drs. Carlos Botelho 
e Gustavo Godqy, dietinçtos se
cretários da agricultura e do in-
I 
O snr. dr. presidente deixou 

ua comiti va, q ue segui u por 
Jundí: hy. 
Q-xnta feiradesde pela manhã 

era extraordinário o movimento 
da população ytuana, que aguar-

a promettida visita; osmais 
in üfferentea sentiam qualquer 
cousa de notável nos costumes 
da 'idade; predominava em todas 
as camadas sociaee o sentimento 
patriótico de bem receber a 
primeira auetoridade do nosso 
adiantado Estado; a anciedade, 
o desejo, a curiosidade estampa 
vam se interrogativãmente em 
todos os semblantes: faziam-se 
aprestonde toda a sorte, cora sa
tisfação geral. 
Sobre a viagem presidencial 

rnos diversos telegrammas 
expedidos pelo nosso dedicado 
companheiro de trabalhos, cap. 
JuvenaJ Amaral; o ultimo tele-
gramma, expedido de Capívary, 
onde o dírectorio republicano 
offereceu lauto almoço ao dr. 

lente, dizia-nos que o trem 

: 'i devia chegar á 1,20 
d>. tar<le; affixamol-o á porta 
desta rcda< 

^9,40 mandamos soltar di
versos foquetes, ánnuneiando ao 
povoa próxima chegada do dis-
tineto visitante. 
A' esríH hora começaram a des

cer p" ,-ão muitas pes
soas, comraissões, corporações e 
colle ;Í03; 

A estação galhardamente en-
la de bandeiras c folhagens 
dentro em pouco, aninha

da de povo: três bandas de mu
sica faziam-se ouvir incessante
mente: as corporações musieaes 
João Narcizo, 30 de Outubro e 
do CollegioS. Luiz. 
Notavam-se representantes de 

todas as classes sociaes; entre 
outras pessoas, estavam as se
guintes : drs. Godofredo Fonseca, 
Graeiano Geribello, Hermogenes 
lírenha Ribeiro, José de Campos 
Toledo, Luiz Marinho de Azeve
do, Manoel Maria Bueno, Antô
nio C. da Silva Castro, Armando 
de Barros, J. Mamede da Silva, 
Nicanor Penteado, Leoncio de 
Queiroz. Barão de Itahym; srs. 
Oswaldo Geribello, Affonso Bor
ges, Haraldo Geribello, Alceu 
Geribello, Paulo Affonso da Ro
cha Pinto, Benjamin do Amaral 
Gurgel, Arthur Porto, Ataliba de 
Almeida Toledo, Sebastião Mar
tins de Mello, Joaquim Victorino 
de Toledo, Paschoãl Martini, M. 
Rizzo, Jacob Breseiani, Francis
co Barros, Lupercio Borges, Braz 
Ortiz, Alfredo Marinho, Louren-
ço X. A. Bueno, Irineu de Sou
za, Luiz Cintra, J. Chesnay, José 
.Maria Alves, S,-bastião X.Bueno, 
Francisco Peres, Ivo Tortori, Per-
cio V. Mendes, o director desta 
folha e muitos outros; um nu
meroso e hellissimo grupo de 
'listínctas senhoras e senhoritas; 
Collegio S.Luiz e seus professo 
res; Grupo Escolar "Dr. Cesario 
Motta, director e professores; es
colas isoladas dos professores Jo 
sé Ildefonso de Carvalho e Car
los Grellet. 
Os alumuos dos diversos Col-

legios e escolas achavam-se uni-
formisados, em alas formadas, 
fora da estação; lamentamos sin
ceramente a péssima collocação 
r'o nosso Grupo escolar, cujos 
aluirmos e alumnas estavam mui
to longe da estação, a quem 'Ia 
ponte, como si esse notável es
tabelecimento de instrucção não 
tivesse u m director que lem obri
gação estrieta de (aelar pela 
boa apparencia e cõllocaeãõ de 
seus alumnos. O Grupo Escolar 
devia ser o primeiro a prestar 
homenagem á mais alta auetori
dade do Estado e si não o Tez, 
sabemos que foi contra a opi
nião de alguns de seus disMnclos 
professores que realmente se in
teressam pelo bom nome e pelo 
brilho de tão importante e 
lecimento, onde recebem a luz 
da instrucção centenas de filhos 
do povo'. Passemos á narração. 
A s duas horas, ao estrondar 

de numerosas salvas e ao som 
das três bandas de musica, en
trou na estação o comboio pre
sidencial. K m meio de enfhusias-
ticos vivas, desembarcou o snr. 
dr, Jorge Tibiriçá, acompanhado 
de suas gentilisshnay filhas, as 
distinetas senhoritas Annita e 
Leonor Tibiriçá, drs. Siqueira 
Campos, Alfredo Maia, Antônio 
Penido, J. Nabuco de Araújo, 
Barros Barreto, tenente Paula 
Ferreira, srs. Thiago Guimarães, 
Juvenal Amaral, dr. Mauro Ne-
gueiros dr. Mario Cardim do 
Estadode S. Paulo, Augusto de 
AbreUj do !>'<<ir'io Popular*, e 
Plínio Reys, do Cortejo Paulista
no; com sua Excia. vieivm tam
bém os snr. Leobaldo Fonseca e 
Francisco lírenha Ribeiro, que' 
Coram esperal-o em Itaícy: e drs.' 
João Martins de Mello Júnior c ! 
Carlos Alberto Vianua, que 
se incorporaram á comitiva na 
estação do Salto, onde foi feita 
uma grandiosa manifestação ao 
illustre excursionista, que foi 
saudado pelo -Ir. Carlos A. Vian-
na, em nome do povo salter.se. 

Na plataforma da estação, e m 
brilhante c significativa allocu-
ção, o wr.ilr. Graeiano Geribello 
em nome do povo ytuano, deu 
as boas vindas ao illustre visi
tante, que foi delirantemente 
victoriado pela iramensa multi
dão, que enchia o edifício, o lar
go da estação e parte da rua do 
Commercio. 
Ao sahir da estação, 8. excia, 

dispensando as carruagens postas 
á sua disposição, subiu a pé, la
deado pelos srs. Godofredo da 
Fonseca, Joaquim V. de Toledo, 
dr. Graeiano Geribello e acompa
nhado por todos os presentes 
que continuamente o víctoriavara. 
S. Excia. dirigiu-se para a casa 
do si*. Godofredo Fonseca, á rua 
Direita, onde foi brilhantemente 
saudado pelo talentoso ytuano 
sr. Affonso Borges, representan
do a população' ytuana; o distin-
cto oradpr, em ph rases arrebata
doras, com a sua eloqüência fluen
te e ent bus ias ti ca, depois de 
recordar ligeiramente òs prinei-
paes actos do governo do dr. 
Jorge Tibiriçá, fez-lhe a apresen
tação da cidade, que lhe serviu 
de carinhoso berço e do povo que 
tanto u estima. 
Terminada a saudação, o snr. 

dr. presidente acompanhado de 
sua comitiva, das auetoridades 
loeaes e mais pessoas, fez uma 
ligeira excursão, de carro, tendo 
percorrido quasi todaa cidade e 
voltando novamente á casa do 
sr. Godofredo Fonseca, onde lhe 
foi offereeido u m profuso e de
licado lunch. 
Quasi ao terminar,na oceasião 

em que era servido o champagne, 
entrou no salão uma commissão 
de professores e alumnas do 
Grupo escolar, tendo fallado em 
primeiro Sugar o director do (im
po e em seguida as gentis e in-
telligentes meninas [raide Silva 
e límh Amorira que offerecerara 
a sua. excia.lindos ramiiheies de 
flores naturai-;. 
O dr. Jorge Tibiriçá, levantan-

do-se bastante commovido, agra
deceu a manifestação qué lhe era 
feita, dirigindo aos presentes as 
seguintes palavras : 

«Minhas senhoras, meus senho
res: —Não sei com que palavras 
possa manifestar o meu agrade
cimento pelaa provas de amabili-
dade que tenho recebi Io nesta 
minha terra quasi natal. Digo 
quasi natal, porquanto, si estou 
certo que aqui não nasci fui 
porque m'o disseram. Datam, en
tretanto, as minhas primeiras 
impressões 'desta terra. 
si me é sempre grato repeber 

manifestações da população do 
Estado, mais gratas ainda ellas 
são quando partem de meus pa
trícios ytuanos. 

El por isso que me sinto mais 
commovido, porque cada trecho 
de rua, quasi cada casa que eu 
revejo, despertam as mais gratas 
lembranças da minha vida. 

Vou daqui levando o coração 
cheio de saudade e gratidão e 
brindo pela prosperidade desta 
terra.» 

Cuia banda de musica oxecutou 
o liymno Nacional. 
Terminado o lunck tssüiira,iii os 

excursionistas, em caruagens, 
caminho da. oração da estraVla 
de Cerro. 
Ahi reproduziram-«e,com a mes
ma intensidade, as brilhantes 
àcclamaçóes, partindo o comboio 
ás i horas e 12 minutos da tar
de. 

O trem presidencial chegou a 
S. Paulo ás 8 horasdanoite, ten

do sido o dr. presidente acclama-
do em Mayrink pela população 
d'aqucl!a localidade, durante a 
curta parada que ahi fez. 

As festas em homenagem ao 
benemérito presidente foram tão 
enthusiastíeas que, depois da 
partida do dr. Jorge Tibiriçá. 
ainda continuaram, tendo termi
nado por uma animada soirée 
dançante na casa do sr. Godo
fredo Futiseca; e que prolou^ou-
se até ás duas horas da madru
gada. 

Estiveram nesia cidade, tendo 
tomado parte no final das festas 
muitas pessoas gradas do Salto; 
entre outras notamos os srs. : 
Luiz Dias da Silva, Júlio Pires 
da Silva e Silvestre Leal, do dí
rectorio republicano; Domingos 
Fernandes da Silva e Luiz da 
.Silva Leite, da Câmara Municipal; 
professor. Jorge Alcknnn. José 
Joaquim da Cunha, Armando de 
Almeida, Saiu Cury, Regul Sa-
lesiani e outros de cujos nomes 
não podemos tomar nota. 

Sexta-feira o dr. Jorge Tibiri
çá, tevea gentileza de passar ao 
presidente da Câmara Municipal, 
o seguinte teíegramma: 

• De volta dessa cidade ve
nho agradecer a cordial rece
pção que recebi da sua popu
lação e que muito me penho-
rou. Affectuosas Saudações.» 

Na viagem d" dr. presidente 
do Rstado, desde [taicy até Pi
racicaba e em sua volta a;é esta 
cidade, bem como durante os dias 
que permaneceu "m Piracicaba, o 
nosso companheiro de trabalhos, 
snr. Juvenal Amaral, representou 
esta folha, bem como o directorio 
republicano eo Correio do Salto, 
da visinha eidade. 

Aproveitamos a oceasião para 
agradecer a illustre edilidade 
piracicabana, representa-la pelo 
seu distineto intendente sr. Fer
nando Costa, as amabilidades que 
dispensou ao nos..o companheiro 
e ás pessoas que \ foram desta 
ei lade. 
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Não será demais, para bôa 
comprehensão de nossas con
siderações e seja mesmo a ti
tulo de reçapitulação, repe
tirmos aqui o que em ante
riores artigos dissemos a res
peito da inexequibilidade, 
por parle da câmara, dos tra
balhos de água e cxjíottos 
pélosysthema de empreitada. 

Não possuindo a câmara 
uma arrecadação de impostos 
normal a qual possa servir 
de. base ás suas transações 
financeiras e tendo, caso se 
realisem esses trabalhos pelo 
systhema de empreitada, de 
arcar com pesados compro
missos, difícil, muito difiicii 
será que u m exilo seguro ve
nha coroar esse esforço da 
actuál edilidade, que sempre 
ha-de ser a responsável mo
ral polo bom ou m a u resul
tado d'essa medida. E é sem 

pessimismo, com a inteneã i 
de auxiliar, posto que modes
tamente, ao3 que com o seu 
voto, com a sua escolha vão 
tornar-se responsáveis pelos 
resultados que a d v i r e m 
d'esse passo, que escrevemos" 
e argumentamos sinceramen
te, procurando, dentre as pro
postas, mostrar a mais exe-
quivel, a mais adaptável ás 
condições econômicas e fi
nanceiras do município. Cre
mos que é sob esse ponto de 
vista que temos sido com-
prehendidos pelos que nos 
honram c 'bi a sua attençãoe 
é ainda n'essa crença que nos 
abalansarnoshoje aaecentuar 
a nossa divergência com o 
articulista da "Federação" 
quanto a exequibilidade das 
propostas n'este assumpto a 
que elle chama de «impor
tante e magno problema . 

Pondo de parte o estudo 
indispensável das finanças do 
município, o que parece ir 
íazer preliminarmente, como 
se pôde inferir de suas pri
meiras palavras, passa o ar
ticulista, afim de formaruma 
base para a sua argumenta
ção, a buscar exclusivamente 
na taxa mensal media, o úni
co arbítrio que deverá deci
dir da escolha deste ou ã'h-
quelle systema para execu
ção das obras. C o m e-se in
tento, depois de dividir as 
1̂ 4") casas da cidade em 
duascathegorias—l.a de va
lor locativo inferior a20$000 
mensaes e 2.a de valor loca
tivo superior a essa quantia 
— e m quadros com taxas re
lativas aos rendimentos dos 
mesmos prédios e compara
das com as de Ribeirão Pre
to, é que- deduz u m a taxa 
mensal media geral de 
Õ$45â, que liielica servindo 
de base para os cálculos e 
argumentos, taxa qué se fos
se verdadeira ecorrespondes
se a realidade dos factos não 
poderia ser despresada pelo 
attraherite de sua modieida-
de. Mas, no precedente arti
go provamos que dos 1200 
prédios que tem a nossa ci
dade 750 no máximo, fazen
do-se u m calculo optimista. 

JxXJU M 
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r,\ as boas pernas 
de Ferrari—o andarilho, 
que carreiras bem modernas 
ganha dos que comam miU.o. 

Lembrando do motocyclé 
que ha te npos matou mu gafe 

miendo aos bons felinos 
que se livrem do sapato 
do temível andador, 
si querem ficar com a vida, 
para todos tão querida 
quando á pelle têm amor. 

GAVIÃO 
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I ão, nos primeiros an-
n pagar imposto de água 
e exgottos e, assim sendo, 
u m a taxa media de í)$500 
por prédio servido é* que 
deverá ser lançada pela câ
mara para poder sol ver pon
tualmente as oorigacões as
sumidas, o que mostra quan
to estão longe da realidade, 
os cálculos tirados pelo arti
culista da "Federação" e 
que lhe deram a taxa media 
geral. 

Os dois primeiros quadros 
que nos apresenta o articulis
ta muito serviriam para se
rem lançados e fixados d'aqui 
á 8 ou 10 annos qnando as 
redes de água e exgottos já 
estivessem extendidase utili-
sadas por todos os prédios 
da cidade, mas para serem 
lançados agora, ou melhor, 
nos primeiros annos são 
absolutamente impróprios, 
não só pela escassez do tem
po para adaptação das redes 
a todos os prédios, como pe
la natural resistência que 
hão de "offerecer os bairros 
pobres, que só por u m injus
tificável rigor poderão ser 
obrigados a utilisar-se imme-
diatamente dos melhoramen
tos realisados. A taxa media 
geral deduzida d'esses qua
dros não pode, portanto, 
servir termo de comparação 
á qualquer outra, porque é 
u m a taxa ficticia como aca
bamos de mostrar. Carece 
por isso de fundamento a 
comparação feita no terceiro 
quadro pelo articulista, entre 
as taxas contidas nos qua
dros anteriores e a que rela
tivamente a esses quadros 
deveriam ser cobradas pela 
erapreza que tem u m a taxa 
mensal media fixada e m . 
6$Õ00. Firmado e m pre
missas falsas só poderia dar, 
como de facto dá, falsas con
clusões. Mas, o articulista 
levado ainda pelo falso prin
cipio de que as 1245 casas 
existentes na cidade serão 
taxadas pagando o respectivo 
imposto desde o dia da con
clusão das obras, calcula e m 
8:092$000 mensaes, i. é, 
97:092$000 os rendimentos 
annuaes da empreza e, por 
elles, os rendimentos totaes 
da empreza e m 3.398:850$ 
nos 35 annos, que é o praso 
da concessão, sem levar e m 
conta, ou mais acertado, e m 
desconto os gastos de admi
nistração e conservação que 
por qualquer systhema que 
se faça serão sempre de, pe
lo menos, 12:000$000 an
nuaes e também as arreca
dações mais ou menos dimi
nutas nos annos que hão-de 
medear entre a inauguração 
dos trabalhos e a geral adap
tação d'elles a todos os pré
dios que formam a cidade. 

Ainda mais, esquiva-se ou 
se esquece o articulista de 
estudar as condições de en
campação existentes na pro
posta de empreza, condições 
que são as melhores garan
tias que tem a câmara, a qual 
desde o momento em que se 
sinta economicamente forte, 
com u m a regular arrecada
ção de impostos que traga 

u m equilíbrio estável nas 
suas finanças, poderá chamar 
para si a empreza, mediante 
u m a porcentagem determi
nada sobre o total dos gastos 
feitos. 

E para nós a encampação 
será u m grande auxiliar para 
a câmara no systhema de em
prega, pois os primeiros an
nos, todos cheios de escolhos 
e empecilhos para a adapta
ção geral das redes, serão ce
didos aos emprezarios, e os 
subsequentes a esses e m que 
não existirão mais difficul-
dades a superar, serão os de 
encampação. pela câmara, 
que durante esse tempo po
derá ter realisado a sua re
generação financeira. 

E' por isso e em face das 
obrigações pesadas a assu
mir e das condições precá
rias dos cofres municipaes 
que não são sólidas para 
movimentos financeiros, que 
julgamos sinceramente ser 
preferível ao systhema de 
empreitada e adaptável ao 
nosso meio o de empreza com 
as condições essenciaes de 
taxa media e encampação 
existentes na proposta que 
foi apresentada na ultima 
concurrencia publica, a qual 
está dependendo do arbítrio 
da câmara. 

C o m e!la, ao menos, po
de-se ter seguridade no êxito 
dos trabalhos, o que não se 
dá com as demais propostas. 

Felizmente, para nós, o 
tempo se incumbirá de resol
ver esse problema, e a sua 
resolução será irrevogável 
porque virá firmada na ló
gica dos factos consumados. 

A. 

G-RUPO ESCOLAR 
Cá fora, extra-muros, muita coi
sa ouvíamos dizer sobre o modo 
por que est sendo dirigida essa 
casa de ensino e julgávamos que 
eram exaggerados oa cominenta-
rios. 
Agora, porém, eom as festas de 

recepção do illustre dr. Tibiriçá é 
que fizemos u m juizo bem seguro 
sobre os passos incertos e vac-
cillantesda actual directoria do 
Grupo. 

Foi mal planeada a sabida dos 
alumnos daqucl Restabelecimento 
para as festividades. 
Aquellas alas de pequenos, ca

minhando pelo passeio publico, 
parecia mais u m prestito de en
terro que u m feliz e enthusiasti-
co encontro com a primeira aue
toridade do Estado. 

Entretanto, oceasião mais aza
da não haveria para essas crean-
ças apparecerem com todo o es
plendor a que tinham direito. 

Existe organisado no grupo es
colar u m batalhão infantil com 
bonets, espadas, dragõet», carabi-
nas á mignon, cinturões, réfles, 
tambores e cometas. 

De outro lado estava a bôa 
vontade dos pães e professores, 
que são distinetissimos e apai
xonados pela escola. 

Não parou ahi a inércia do 
director do Grupo, Na estação, 
collocou os alumnos em posição 
altamente desvantajosa para o 
estabelecimento que representa
vam: ficaram em duas filas na 
calçada duma rua, a um kilome-
tro da gare., soffrendo as imper-
tvnencias da poeira, trambolhões 
e azafama de transeuntes. 

Os lugares que se podiam 
chamar de honra, foram oecupa-
dos depois por alumnos de outras 
casas de ensino. 

Muita gewte quando viu esta 
extravagante disposição ficou 

maguada e até noa semblantes 
dos petizes viam-se traços de con-
trariedade. 

Hoje, o Grupo abriga a parte 
mais mimosa da população ytua
na e é uma casa de amor e por 
isso ha de ter sempre a prote
ção das almas boa? e o agasalho 
da imprensa. 

Felizmente, a deli mre ovação 
que reCebeu o dr. ,Wge Tibiriçá 
encobriu inteíramea-c estes tias 
cos, que tanto excitaram a sen
sibilidade do povo. 

WALDECK. MOVIMENTO FORENS E 
1.° Cartório—Escrivão Arihur 

Porto. 
Por não ter havido licitan-

tes foi adiada -para 24 de 
corrente, a praça dos bens 
deixados por d. Carolina Sa-
genti, rcalisada no dia 15. 

— N a acção ordinária mo
vida por d. Leopoldina Maria 
de Mesquita contra José Ro
drigues de Almeida e outros 
o M. juiz resolveu o julga
mento e m diligencia, man
dando proceder á vistoria no 
cartório de paz de Cabreuva. 

—Realisou-se hontem a 
inquirição de testemunhas 
no crime a que responde Se 
bastião Pereira. 
2.° Cartório—Escrivão dr. Ni-

canor Penteado. 
N o inventario do finado 

Antônio Felix de Oliveira 
disseram os interessados so
bre as ultimas declarações 
do inventariante. 

— M a n d o u o M. Juiz que 
os interessados no inventario 
de José Benicio de Cerqueira 
Cezar dissessem sobre as 
avaliações. 

—Despachando o reque
rimento de Miguel de Almei
da Prado, em que pede re
moção de vinculo, ordenou 
o M. Juiz que se procedesse 
á avaliação dos immoveis ou 
se offerecesse documento que 
a suppra. 

— F o r a m remettidos ao 
Contador, para proceder ao 
calculo, o inventario do fi
nado José de Souza Lobo 
Guimarães. 

—Para contagem das cus
tas das reclamações de Poya-
res & Comp, e de Ach.Oppe-
nheim contra a concordata 
requerida por Curv & C o m p . 
foram remettidos os autos 
ao Contador. 

—Realisa-se amanhã a di
ligencia á cidade de Cabreu
va, afim de ser e m audiência 
extraordinária, tomado o de
poimento pessoal de Felicio 
Martins da Silveira, na causa 
que lhe move José Coury. 

—Procedeu-sfante-hontem 
ao summario crime instau
rado contra Francisco Feli-
zola, com assistência de seus 
curadores Paschoal Martini 
e Juvenal Amaral, sendo es
te á üde. 

IMPRENSA 
Recebemos e agradecemos: 
Boletim de Medicina Homm-

patica, anno II n.° 2. 
E' u m a boa revista, publi

cada pela Liga Propagadora 
da Homcepathia no Estado 
de S.Pauloe que com sua ma
gnífica confecção, presta bons 
serviços á causa que defende. 

—Almanaque das famílias 
para 190?, 16\° janno, Edita
do pelo conhecido Estabele

cimento Industrial-Pharma- ( 
ceutico Sousa Soares, esta
belecido e m Pelotas, Rio 
Grande do Sul, é u m bom 
repositório de úteis informa
ções efaz a propaganda dos 
preparados desse importante 
estabelecimento. 

— A Restauraçãojii. 4; traz 
u m bom retrato do príncipe 
D. Luiz. 

REGISTO CIVIL 
Naseiriventos 

Dia 17 
Mario, filho de João Pery de 

Sampaio. 
Dia 18 

Benedicto, filho de Sarte 
Constantino. 

Horacio, filho de Roque de 
Moraes. 

Maria, filha de Miquelina 
Maria de Jesus. 

Óbitos 
Dia 15 

José Sanches, 60 annos, ca
sado com Amalia Martins 
Sanches (espanhol) 

Dia 16 
Benedicto, com 13 mezes, 

filho de Ignacio Felix, 
(ytuano) 

Dia 17 
Maria, filha de Maria Pache

co (do sitio) 
Dia 18 

Pascoalina, 29 annos, casada 
com Antônio Gonçalves 
da Cruz (sitio). 
Casamentos 
Nenhum. 

Durante a semana 
finda foram rejeitados 
no matadouro munici
pal, pelo veterinário sr. 
Rodomildo Venturoli: 

2 rezes tuberculosas 
3 pulmões de bovi

nos; 
4 f ressuras de suínos. 

COOPERATIVA BRUNI 
3.° Club 11.» Semana 

Premiado o n.° 48 

FESTA DO DIVINO 
Conforme haviamos no

ticiado, realizou-se quinta, 
sexta e hontem o solemne 
triduo, que antecede a po
pular festa do Divino. 

Ante-hontem pela manhã 
foi feita a distribuição de 
carne fresca aos pobres, ten
do sido, para esse fim, des
tinadas 21 rezes, das quaes 
1 morreu e m viagem; 1 foi 
dada aos hospitaes; 2 foram 
rejeitadas pelo veterinário 
por serem tuberculosas; e 17 
foram distribuídas entre os 
pobres. 

Hontem deram entrada na 
cidade os carros de lenha, 
em numero de 71. Vinham 
todos 'enfeitados com fitas, 
galhardetes e folhagens de 
variegadas cores e precedi
dos da banda de musica 
«30 de Outubro.» 

Hoje, dia da festa, deverá 
haver alvorada. 

A missa cantada terá lu
gar ás 10 horas, sendo ce
lebrante o revmo. P. Vigário; 
abrilhantará a [solemnidade 
a esplendida orchestra regi
da pelo distineto maestro sr. 

Trístão Mariano da Costa. 
Depois da missa será feita 

a distribuição de roscas, no 
prédio n. 4 da Rua da Ma
triz, onde será offerecido, ás 
2 horas da tarde, o grande 
jantar aos pobres. 

A's 5 horas da tarde sa-
hirá a solemne proeissãoque 
percorrerá as ruas do Car
mo, Direita e Palma; após a 
entrada, haverá bençam so
lemne, depois da qual seiá 
feita, pelo actual festeiro, o 
«Circulo Catholico,» a entre
ga da coroa ao novo festeiro 
coronel Lourenço Xavier de 
Almeida Bueno. 

O HOMEM MACHINA 
Esteve nesta redacção o 

sr. José Ferrari, o homem 
machina, celebre andarilho, 
que tem alcançado enorme 
suecesso e m desafios e apos
tas com cavallos a trote, cy-
clistas e patinadores. 

Si não fossem as noticias, 
que o sr.-Ferrari nos mos
trou, publicadas e m muitos 
jornaes da Capital e do inte
rior, qua sinao podíamos a re
citar na admirável valentia 
de suas pernas que resistem 
andar 3léguas e m u m a hora 
e fazer cansar u m cavãllo d e 
raça. 

A esposa do sr. -Ferrari, 
a sra. d. Ottilia Ferra \ rio-
grandense, é também uma 
valente andarilha, que 
apezar de seus 70 Irilos de 
peso, caminha ininterrupta
mente u m a milha ingleza. 

A novidade é tão singular 
e tão extraordinária, que o 
o pequeno Rink não caberá 
a multidão de apreciadores, 
que com certeza, irão admi
rar o celebre casal de anda
rilhos. 

COOPERATIVA GÁNZEULI 
5.a Semana 

Foi premiado o u.° 4$ 
HOSPEDES 

Estiveram entre n s: o sr. 
Austherio de Cam a r i- > A n d ra-
de, empregado da Co npanhia 
Mogyana, residente em Cam
pinas. 

— A Sinhorita Quiirnha 
Milloni, professora ouiple-
mentarista, residente e m 
Jundiahy;—e o sr. Aroldo 
Moraes, gerente da Coope
rativa da Companhia Pau
lista, e sua exma. família, 
residente e m Jundiahy. 

Fez annos no dia 15 a 
exma. sra. d. Carolina Bauer 
a quem cordialmente felici
tamos. 

SPORT-As corridas 
annunciadas para hon
tem foram transferida» 
para o próximo domin
go, 27 do corrente. 

ASapataria Santos 
Dumont, tema dis
posição do publico 

duas cadeiras de engraxa
te e pessoal para o res
pectivo ser viço A qualquer 

hora. 
Rua do Gommerftio, 108 

HOJE! A O BINKt 
— O HOMEM MACHINA— 
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Secção livre 

MAMOfíA 
Compra-se qualquer 

porção, e paga-se melhor 
preço de que o anno 
passado; quem tiver e 
queira dispor dirija-se 
em Ytú a—Fernando 
Dias Ferraz. 

— P a r a AliUCRFl— 

Antônio da Costa Coim 
bra avisa a quem possa 
interessar que estão dispo

níveis os altos do seu so

brado, á rua Direita, es

quina do Largo do Jardim 

e bem assim os ccmmodos 

para negocio, onde está 

estabelecido sr. José Dias 

Marinho, que vae se m u 

dar brevemente* 

TREZE DE.MAIO 
Receita e Despezas feitas com os festejos 

SÃO BENEDICTO em 13 de Maio de 1907. a 

RECEITA 

Dinheiro angariado . rs. 210$000 
Ámbrozio Bueno uma vara de baterias. 
Pedro Claro » » » 
Misruel de Castro » » » 
Francisco Juvencio 12 rojões 

DESPEZAS 

Gratificação ao Vigário 2õ$000 
ao José Victorio 10$000 
ao Organista , 5$000 
ao Joaquim Leitão 43$000 
ao João Paulo 12$000 

Pago ao Urbano Fogueteiro 60$000 
» p Ta 1 décimo de pinga 10$000 

ao cervejeiro 8$000 
» Vinho do Porto 9$000 

Velas de cebo e breu 9$500 
Fechadura e creolina 8$500 
Eventuaes 4$500 
Saldo que fica para São Benedicto. . . 5$500 

Somma 
Ytà. 15 de Maio de 1907. 

210$000 

A COMMISSÃO. 

EDITAES 

EDITAL DE 2a PRAÇA 

O Doutor José de Campos 
Toledo, Juiz de Direito, 
nesta Comarca de Ytú, etc. 
Faz saber a todos que o 

presente edital de segunda 
praç i virem, ou delle noticia 
tiverem, que no dia vinte e 
quatro do corrente mez ao 
meio dia, ,na porta do edifício 
da Câmara Municipal desta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios Augusto Avelino . da 
Silva ou quem suas vezes 
fizer, levará á segunda praça 
de venda e arrematacão a 
quem mais der e maior lan
ce offerecer acima da avalia
ção, os bens da finada Dona 
CarmelinaRodriguesSegenti, 
para pagamento dojpassivo, 
cujos bens são os seguintes : 
O sitio denominado «Curu-
rú» nó iiniuieipio de Cabreu-
v.i desta Comarca dividindo 
com terras de Manoel Leme 
de < íodoy,de José de Moraes, 
de José Francisco de.Barros, 
de João Matto Virgem e ou-
\v-.>^. de Antônio Soares da 
Silva, de Joaquim Rosa, 
Francisco Rosa, com os her
deiros de Joaquim Manoel 
d i Paula e com a estrada que 

vae do Jacaré ao Cururú, 
com as seguintes bernf eitorias: 
SEMOVENTES: U m cavãl
lo velho para troly avaliado 
por setenta e cinco mil reis, 
(75$000) U m burro velho, 
vermelho, por cem mil reis, 
(100$000). Duas vaccas lei
teiras a cem mil reis cada uma, 
ambas por duzentos mil reis, 
(200$000). Cinco cabe
ças a sessenta mil reis cada 
uma, todas por tresentos mil 
rs. (300$000).-MOVEL: U m 
troly arreiado avaliado por 
i tresentos mil reis, (300$000). 
— I M M O V E I S : Casa de mo
rada avaliada por um conto 
e quatrocentos mil reis,, 
,(l:400WOO]Fi Uma dita unida 
j avaliada por um conto de rs. 
(1:000$000). Duas" ca-
Jsas pequenas para colonos, 
] avaliadas a cento e cincoen-
ta mil reis cada uma, ambas 
' por tresentos mil reis. (300$). 
. Casa e machina de beneficiar 
café, em mau estado, avalia
da por quatro contos e du
zentos mil reis, (4:200$QP0). 
U m paiol avaliado por cento 
e cincoenta mil reis,(150$). 
U m a casa pequena avaliada 

1 por oitenta mil reis, (80$000) 
Vinte alqueires de terras bai-
\ xas,avaliados a setenta e cm-
, co mil reis o alqueire, todos 

por um conto e quinhentos 
mil reis, (1:500$000). Onze 
ditos de pasto fechado, ava
liados a oitenta e cinco mil 
reis o alqueire, todos por no
vecentos e trinta e cinco mil 
reis, (935$000). Cincoenta al
queires de campo fechado,ava 
liado a cincoenta e cinco mil 
reis o alqueire, todos por dois 
contos setecentos e cincoen
ta mil reis, (2:750$000). Doze 
mil e quinhentos pés de 
café, avaliados a quinhentos 
reis o pé, todos por seis con
tos duzentos e cincoenta, mil 
rs.(6:250$000). Dez alqueires 
de terras no logar denomina
do «Serra» avaliados a oi
tenta mil reis o alqueire, to
dos por oitocentos mil reis, 
(800$000). Seis mil pés de 
café nas terras «Serra», ava
liados a„ quinhentos reis o 
pé, todos por três contos de 
reis, (3:000$000). Mil e qui
nhentos pés de café no lugar 
denominado «Jacaré» em 
mau estado, a tresentos reis o 
pé, todos por quatrocentos e 
cincoenta mil réis (450$000) 
.Moinho. U m moinho avalia
do porcento e oitenta mil rs. 
(180$000). E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, man
dei lavrar o presente edital 
de segunda praça que será 
affixado no logar.do costume 
e publicado pela imprensa. 
E não havendo licitante se
rão os mesmos bens postos 
em leilão publico pelo maior 
lance independentemente da 
avaliação.Dado e passado nes-
taCidadedeYtú,aos quinze de 
Maio de mil novecentos e se
te. Diz a emenda «ao meio 
dia.» Eu Arthur Eugênio da 
Silva Porto, Escrivão, o sub-
crevi. José de Campos Toledo. 

EDITAL DE JURY 
O Dr- Jnsé dn Campos To
ledo, Juiz de Direito desta 
Comarca de Ytú, etc. 
Faz saber que (atando 

designado o dia 27 do cor
rente mez, para abrir a se
gunda sessAo ordinária do 
.lury desta Comarca, que 
trabalhará em dias consecu
tivos, e que havendo pro
cedido ao sorteio dos 48 ju
rados que tem de servir na 
mesma sessão, foram, na 
forma da lei, sorteados òs 
cidadftcs seguintes * 

—YTU'— 

í Adolplfb Rodrigues de 
Arruda 

2 Antônio de Campos Arru
da Botelho. 

3 Antônio Curren de Ameída 
4 Antônio Ferraz de Toledo 
5 Aurellano Augusto^Iguirre 
6 Aureliano de Souza Freire 
7 Benjamin Amaral Gurgel 
8 Carlos Grisolia 
9 Ezet-hias da Co&ta Galvflo 
10 Felippe Baner 
11 Flaminio Xavier Silveira 
12 Francisco Falcato 
13 BVanc s-o do Mesquita 

Barro? íDr.J 
14 Franei-eo Pereira Mendes 
15 Grac^iio Geribello (Dr.) 
1Q JoAo dd Almeida Arruda 
77 Jofio Baptista Ferreira 

Cardozo 

/8 Joflo Leite de Camargo 
19 João Rodrigues d'Avil!a 
20 Joaquim Antônio Gomes 
21 Joaquim de Toledo Prado 
22 José de Almeida Sampaio 

Sobrinho 
23 José fíueno de Camargo 
24 José Dias Aranha 
25 José Ftlix de Oliveira 
26 José Ferraz de Toledo 
27 Luiz de Almeida Silveira 
28 Luiz Gonsaga Novelli 
29 Luiz de Paula Leite de 

Barros 
30 Manoel Joaquim da Sil

veira Moraes 
31 Narcizo José do Couto 
32 Oscar de Toledo Almeida 

Prado 
33 Octavinno Pereira Men

des (Dr.) 
34 Ranulpho Pereira Men

des 
35 Salvador Rodrigues de 

/Jarros 
36 Tristão Mariano Júnior 
37 Vicente de Sampaio Go^s 

4 SALTO— 
38 Francisco Corrêa de Al

meida 
39 Francisco Fernando de 

Barros Júnior (Dr.) 
40 Nabor de Moraes Galvüo 

- I N D A I A T U B A — 

41 Agostinho Majoriano da 
Fonseca 

42 JoAo Fermiano de -Souza 
43 Luiz Teixeira Camargo 

= C A B R E Ü V A — 

44 .Antônio Alves Mesquita 
45 Antônio Manoel Rodri

gues Júnior 
46 Fiancisco Assis Oliveira 
47 Juvenal de Freitas Ferraz 
48 Leonel fíodrigues de 

Moraes 

Outrosím faz mais saber 
que, na referida sessão, hAo 
de ser julgados os rèos 
que se acham pronunciados 
em crimes que admittem 
fiança a saber: Ignacio Frnn 
cisco da Costa e outro, réos 
afiançados: JofloPatricio, réo 
aurente; Tito do Amaral 
Lima, réo afiançado e Mi
guel Gonzales ^oiiano, rèo 
afiançado, todos pronuncia
dos no art. 303 do Cod. 
Penal. A todos os quaes, e 
a cada um de per si, bem 
como a todos os interessados 

em gerab 6e convida para 
comparecerem no edifício da 
Câmara Municipal em a sa
la das sessões do Jury, tan
to no referido dia e hora, 
como n<s subsequentes, cm-
fjuanto durar a sessão, sob 
as penas da lei, se faltarem. 
E, para que chegue a noti
cia ao conhecimento de to
dos, mandou cão só passar o 
presente edital, que será afv 
fixado no lugar do costume 
e publicado pela imprensa, 
como proceder as diligen
cias necessárias para a no
tificação dos jurados, aos 
culpados e as testemunhas. 
Dado e passado nesta cida
de de ltú, aos sete dias do 
mez de Maio do anno de 
mil novecentos e sete. Eu, 
Lupercio Borges, eBcrívilo 
interino do Juiy que ó es
crevi. (Assignado «Tose de 
Campos Toledo.) 

Está conforme 

O escrivão interino 

Lupercio Borges 

Sois negociantes e estaes em 
prosperidade; mas o negocio, ás 
vezes, pode se transtornar, ou 
com o vosso falleeimento, a li
quidação poderá ser desastrosa. 
Fazei, portanto, um bom se

guro na Sul America. Si sobre-
viverdes ao praso, recebereis a 
importância do seguro e os prê
mios de vosso capital, o que 
poderá ser bem útil na oceasião. 
Si tiverdes uma necessidade 

pecuniária para qualquer tran
sação, a Sul America vos em
presta dinheiro a 5 °Io ao anno. 
E si vierdes a fallecer, a vos

sa família ficará ao abrigo da 
miséria, porque o seguro ̂é ina
lienável e nenhum credor poderá 
lençar mãô desse pecúlio de vos
sa família, para pagar-se de 
vossas dividas. 
O seguro é a garantia do ne

gociante. 

CALÇADOS SOB ME-
Q I P Á = especialidade 
em calçados inglezes e 

americanos** afazem-se 

cem perfeição na Sapata-

ria Santos Dumont, de 

Vicente iüossi. 

Rua do Commercio, 108 

Grande Qtficma Mechanica 
Communico aos srs. lavradores e ao puqlico 

ytuano que de mudança para esta cidade acabo de 

int-tallar minha bem montada otíicina â rua de San

ta Rita n. 68 A e 70. Encarrego-me de construo**-

(,'ões de machina» para café e arroz; faço carrite!»* 

Ias, trolys, cabriolets, etc. Tudo na mais perfeita 

legra de arte, firme e solido, por preços nunca vis

tos nesta praça, com todo o capricho desejável* 

cFrancisco (yfnselmo Coelho. 

RESTAURANT CENTRAL 
0 proprietário deste conhecido restaurant avi sa a 

sua numerosa freguezia que se acha definitivamen
te a testa dosou estabelecimento. 

Fornece pensão a preços módicos, em seu res** 

taurant c a domicilio; biU-s. pasteis, empadas, etc. 

a qualquer hora. 

Recebe encomniendas para festas podendo ser**-

vir com toda a pontualidade e capricho. 
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Pensão FAMILIAR 
RU A 21 D ABRIL, esquina do Largo do Jardim 

Confortavelmente installada, com bastante as-
fteio e capricho, dá comida a pensionistas e fornece 
pensão a domicílio, com fartura e a preços módicos. 

Cosinha a' Brasileira 
Bites, pasteis, etc. a qualquer hora. 
Vinhos e bebidas nacionaes e estrangeiras. Cerve**-

jas de todas as marcas. 
Recebe encommendas de comidas e doces para 

baptisados, casamentos, lestas, etc-

ASSEIO IRREP3EHEHSIVEL 
Todo o serviço está a cargo directodo proprietaiio 

Soão çuenedicto dos Sattlos 

FABRI 
DE 

Rua de S. Francisco, 13.=Esquina da do Commcrcio 
Nesta fabrica encontra-se sempre massas do diversos sys* 

teraas, e fabricadas com as melhores farinhas , 
que existem nos mercados. Garr.nte-se 

não haver azedume nas massas de sua fabrica. Pois pcs-
sue ella o fabricante sr. Casimiio 7?rÍ£;ito, o mais 

conhecido, que aqui já trabalha ha 10' 
annos, muito caprichoso, muita limpeza no seu serviço, 

emfira todos os requisitos que esta espécie 
de gênero necessita. Os embrulhos tem o carim

bo = ALBERTO D E M A C E D O = YTÚ 

clzlaeedo & &ei, eixeira. 

AOS LAVRADORES 
Compra-se qualquer quantidade de arroz em 
casca e paga-se á vista. 

Recebesse também para beneficiar por conta de 
terceiros, por preços módicos.**™**£endo os machi** 
nisrros dos mais aperfeiçoados entre os actuaes, ga
rante-se serviço a contento dos seus committentes 

aoledo, cnoch* & Cia, 

Ecripstorio —Rua do Comm-rcio, 8 
Ecfennho—Largo da Estação — ^C tUL 

7£F<fiABQR 
Araadou Felpa participa aos seus amigos o frop:ne-

Zes que mudou u sua terraria para a Travessa do Bom 
Jesua, entre as ruas do Commercio e Santa RiU. 

Preço8:=Btirros 3$000=CavaIlos 3*500 
Communico qtio ae ?s outros ferradon-s abaixarem 

os preços eu também abaixarei igualmente os meus preços. 
O serviço será Bempre o mesmo e garantido. Si 

o freguez nâo achar bom o serviço nAo precisa pagar nada. 

(tâtnadeu Selpa* 

Com 3 hervas do Monte Ruwenzori (Uganda** 
África equatorial)obteniM-He rapidamente a cura ma**-
ravilhosa e segura de Q U A L Q U E R doença*-ro 
Cente ou chi'onica, seja de que gênero for. Ninguém 
sofTre desenganos tomando estas hervas. Preço 
10$000 reis. Envia se franco de porte e registrado. 
Único Concessionários ; 

Srs.: P E N N E L L Y P E S C.°-Milão (Itália) 

WULÈJfl^E.R- * melhor das cervejas 
já bastante afamada e conhecida. 

V. MENGHINI & COMP. 
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Grande Chácara â venda 
Vende-se uma excellente, chácara, muito próxima deeta 

cidade, situada no CAMPO DA FORCA e retirada da Villa Nova 
aprnaa meio kilomelro; indo pelo leito da eslrada do ferro 
gasta-se apena-s "8 minutos" a pé. A chácara tem asseguín* 
tes bcmfeitorias ; 3 boas casas de moradia; H mil pes rie 
café íormado;4 mil bananeiras c graude numero de aivore*? 
fructifer3> (jabolicubeiras, laranjeiras, mangueiras, etc.) 

—tres aguadas magníficas e abundantes— 
A colheita annual de cafe tem dado a media de mil í-rrubris: 
a producçíio de abacaxis teem sido de 400 MIL, 4ue lem 
produzido annuaimenle vinte e tres contos. Possue quarenta 
alqueires de terras, sendo a metade em MATTÜ VIRGEM e o 
mais em terreno» cultivaveis e boa pastaiia; as sua-: dív Fa 
sãó [)ro|)rias e naturaes; o dono pole também ê utiüsar. 
para pastaria, do grande campo, fronteiro á chácara. 

Ne terreno da checara existe grande quantidade de 
barro de telha e líjollo podendo sustentar uma olaria sem 
nunca ficnbar: a proximidade da estrada de ferro peniine 
remtlter o produclo para toda a parle. 

O motivo da venda é o dono ter de se relirar para j-ua 
pátria, por is-io vende por preço baratissímo, de ícodo que 
o c )mpru!or nunca poderá se arrepender v;sto que os lu*ios 
sSo exlnord-narios em rehiçáo ao capital ernoiegado. >(•• 
gocio garantido e de grande importância. E-ta çhrc.-tra á 
muitíssimo conhecida de todas fas pessoas de-sfi cidade: Qual
quer negociante da Vil'a Nova poderá dar informações. Tia-
la-cie n • mesma chácara com 
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!j.Adoptado no Rx«TCÍto Nacional. Po-w 
ij mada milagrosa para a cura de es* U 

.^ pinhas, darthros, aasaduras, & 
^ queimaduras, ompigens, 
J[) sarnateczemas,cancro, 
^ ozagre, fileiras, ^ 
® berpes, escori' » 
fiü ações 
\#7e todaa aa moléstias <h pelle. Milhares^! 
^.de pessoas attestáma efficacia da oeL.̂ -S 
;i|Ibre pomada—Roro Hóracica. 
(j|il Vendo-se em- Iodas as phartnacias e^ 
^drogarias do Brasil e na casa ^ 

í LOUIS HERMAITNY f 
j Deposito Geral:—Drogaria Pacheco— ,^ 
Rua dos* Andradas, 59. — Rio de Janeir..(|j|J 
'E nas drogarias «Baruel», em S. Pí*uIo^ 
le «Colombo» em Santos. 

Ve n d e - s e era todaa as pharmacías desta cldado I 

> 



 
 

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). 


