
ANN0 VIII YTU, QUINTA-FEIRA, 26 BE SETEMBRO BE 1907 NUMERO 624 

-ÍSEPflBUCA 

@rcfam dos interesses 

do mnnicipio 

Publicação Bi-semanal 
**• 

ASSIGNATURAS 

Anuo 15S000 
Semestre S$000 
Trimestre 4$000 

-Stvdo (brc t ÊMtaes-

Linba $200 —.[Repetição $100 

-F4SM8T0 ABUHTJBC-
RJCOACC-ÃO E O F F I C I X A S — 

— UTA DO COMME11CIO-62 

A TÍT:DACÇÃO não é responsá
vel pi-Ias idèas emitHdas era 
swtigjs asMgnados. 

— 0 — 
T J loa os assumptos concer

nentes á folha e ás officinas de-
vem der tratados com o directo. 

CARLOS MACHADO 

!"\c;í;tr» i-k jtgos, goiabas e man-
laibaj 

inhos Finos e Licores 
; só na casa DUDU' 

GRANDE 
1 MANIFESTAÇÃO 

Ainda penduram na ima-
j .-pular os ecos da 

g vuidiosa manifestação de 
apreço que o povo ytuano 
ítv,. sabbado passado, ao snr. 
dr. Silva Castro. 

E.u n >ssa noticiado nume
ro pagado fizemos u m apa-
n i.fi i geral, ligeira deserí-
]>;lu do occorrido; também 
mais do que isso não pode

is fazer, pelo adiantado 
da hora em que terminou a 
sumptuosa íestajopouco que 
fúemos, representa a nossa 
força de vontade e m bem 
sorvir á população desta ci-
ilaij, trazendo-a informada 
di-i rr;neipaes faetos de nos
sa intensa vida social, logo 
a p n a realização desses fae
tos. 

Ncjsa faina de ter a maior 
\> mtualidade nas informa-

• i sempre com a 
ções, luctando escapam natu
ralmente algumas notas, do 
que pedimos desculpas ao3 
nohfios leitores. 

O snr. dr, (.'astro recebeu 
. Paulo tíbroeco, hábil 

ourivi do • -ta ci
dade, u m mimoso cartão de 

i, formato cartão de vi-
juinte inscri-

: >r. A. 
C. :a Silva Castro—Felicito-

vos pelo suecesso alcançado 
no Congresso Medico de S. 
Paulo—Ytú-Setembro—907. 
— P. tíbroeco.» O delicado 
trabalho representa a grati
dão do esforçado artista. 

Sabbado, cerca das duas 
horas, ao finalisar o animado 
baile, foi o illustre manifesta
do acompanhado, do prédio 
da rua da Palma, onde se 
realizou a magnífica festa,até 
a casa de sua residência, á 
rua Direita, pelas duas cor
porações musicaes e por to
das as pessoas que enchiam 
os vistos salões, inclusive o 
numeroso grupo de senhoras 
e senhoritas. 

O trajecto foi feito sob as 
mais calorosas acclamações, 
terminando por dois enthu-
siasticos vivas ao dr. Castro, 
em frente a sua residência, 
levantados pelos srs. Felicia-
no Bicudo e bacharelando 
Alfredo Bauer. 

Como complemento da ex-
cellente festa, o sr. dr. Castro 
teve a gentileza de convidar, 
para u m a reunião intima, se
gunda feira á noite, em sua 
residência, os membros da 
commissão promotora, as au-
ctoridades e a imprensa locai 
a quem oífereceu u m magní
fico lunch, durante o qual 
houve os seguintes brindes: 
do dr. Castro á referida com 
missão, agradecendo os seus 
expontâneos e dedicados ser
viços; do dr. Graciano Gerir 
bello á Imprensa local, repre
sentada nas pessoas dos snrs. 
Francellmo Cintra, da Fede
ração e Carlos Machado, des
ta folha; do dr. Castro ao sr. 
J. Pessoa, correspondente do 
Estado, pedindo transmittir 
ao sr. Juvenal Amaral, cor
respondente do Correio Pau
listano, cuja ausência S. S. 
declara sentir; do dírector 
desta folha, em nome de seus 
collegae presentes,agradecen-
do a saudação do dr. Gracia
no Geribello, e fazendo o 
brinde da Imprensa á tícien-
cia, na pessoa dosr. dr. Cas
tro; do dr. Carlos Vianna ú 
exma. sra. d. AnnaCastro,es-
timada progenitora do dr. 
Castro; dosr. Ignacio de Ca
margo Penteado ao dr. (.'as
tro; do dr. J. Mamede da Sil
va em seu nome e no do sex-
tetto «José Mariano» aodis-
tineto facultativo. 
Terminado o lunch, fez se 

ouvir, em primoroso concer
to, o magnífico sextetto do 
«Grêmio José Mariano,»diri
gido pelo maestro Tri 
Mariano; as excellentes peças 
executadas com primor de ar
te, foram ouvidas em religio

so'silencio, terminando sem
pre sob prolongada salva de 
palmas. 

Foi executado o seguinte 
selecto programai a: . 

l.a PARTE 
1 Herold—ZAMPA—ouver-

ture. 
2 Eilemberg—J'Y P E N S E — 

gavotte 
3 Waldteufel—NUÉE D'OI-

sEAux--polka_brilbajit£L 
4 Waldteufel—UM J O U R 

E N SÉVILLE—valsa he-
panhola. 

2.il PARTE 
5 Gillet Au VILLAGE 

gavotte. 
6 Czibváka— S O N G E DTa-

MOUR APKÈS LE BAL 
surdina. 

7 Waldtetífel—TÒUT P A R I S 

—valsa de concerto. 
8 Zirhercr—PARFUM—val

sa final. 
Foram bisadas as peças n. 

2 e 6. N a brilhante execução 
tomaram parte os distinetos 
musicistas: VIOLINOS—maes-
truio Tristão Mariano Júnior, 
Arlindo Lopes de Oliveira e 
I.Iomiic: to ( V'4r; P L A U T 
Luiz Gonzaga da Cos! 
TBABASSO—maestro Tristãõ 
Mariano da Costa 

Os acompanhamentos ao 
piano forão feiras pelas dis-
tinetas senhoritas Synesia 
<larneiro e Clara A. da Costa. 

Entre a primeira e a se
gunda parte do concerto, foi 
servido o chá. 
As 11 horas retiraram-se 

os convidados,satisfeitos com 
o traio fidalgo que lhes Eoj 
dispensado pelo sr.dr. Castro 
e sua exma. progenitora. 

XOTA FINAL—Sinceramen
te ieücitamos á dedicada 
eomtuissãò promotora, que 
tanto se esforçou pelo bri
lhante suecesso que conse
guiu dar á grandiosa mani
festação e ao snr. Orozimbo 
Carneiro, encarregado pelo 
dr. Castro, de preparar a re
cepção aos manifestantes e 
que soube dar magnífico cum
primento* á diflicil incum
bência. 

$ooo o kilo 
} Manteiga fresca mineira 

no —Café Ytuano 

Bma grande 
necessidade 

O grande interesse 
que ligamos ao desen
volvimento e progresso 
desta localidade, desper
tou a nossa attençãó pa
ra uma grande lacuna 
existente nesta terra, 

mormente por tratar-se 
de cousa tão exequivel. 

Queremos nos referir 
á grande falta de que se 
recente este município 
de u m a rede telephoni-
ca que ponha em com-
municação esta localida
de, não somente com a 
capital e outras cidades 
circumvisinhas, como 
principalmente estabele
ça communicações en
tre os bairros diversos 
de que se compõe este 
município. 
Não é precizo nos apro

fundarmos em grandes 
demonstrações para mos
trarmos as reaos van
tagens que adviriam des
te melhoramento para o 
interesse desta cidade. 

iáe fora uma descober
ta scientifica dos últi
mos dias seria justifica
va! que u m a ci«iftde 
aniiquissima como a 
nossa não possuísse es? 

te melhoramento de tão 
extraordinária utilidade. 

Mas, tratando-se do 
telephone uma invenção 
tão velha, essa falta é 
bem extranhavel n u m 
meio tão adeantado co 
m o é o nosso. O Estado 
de S.Paulo está cortado 
em todas ps direcções 
pelo fio telephonico. 

Cidades novíssimas, 
zelosas do seu desenvol
vimento gozam das re-
aes vantagens que este 
simples apparelho pro
porciona. 

Para o commercio é 
u m forte, poderoso e 
indispensável auxiliar; 
para a industria e para 
a lavoira, u m elemento 
efficaz e de máxima 
utilidade. 

Dispomos de uma boa 
e fértil zona cafeeira que 
de u m lado se desenrola 
pelos bairros do Taqua
ral e Varejão até as 
proximidades de São 
Roque e Sorocaba, e de 
outros se estende n'essé 
fértil e prodigioso bairro 
do "Pedregulho" até as 
circumsvisinhanças de 
Itupeva e Jutídiahy. 

Outros de extraordi
nária actividade indus
trial nos rodeam; uma 
légua apenas nos separa 
d'essa cidade florescente 
e futurosa—o Salto. 

Porto-Feliz dista pou
cas léguas da nossa ter
ra e em grande parte 
se abastece no nosso 
commercio. 

Cabreuva igualmente 
coopera para o nosso 
desenvolvimento com-
mercial. 

Mas é necessário que 
nós, que somos mais 
interessados, procure
mos facultar os meios 
de communicação entre 
estas diversas localida
des circumvisinhas. 

O telephone presta-se 
admiravelmente para es
se fim e muito contri
buirá para augmentar 
asaG«És relações eom-
merciaes com os nossos 
visinhos. 

A constituição d e 
u m a empreza que explo
re uma rede telephoni-
ca, representa u m optí-
m o emprego de capitães 
e para isto chamamos a 
attençãó dos srs. capi
talistas. 
, Desejando que estas 
humildes linhas mere
çam attençãó dos nossos 
patrícios, aqui termina
mos por hoje, promet-
tendo voltar ao aŝ -
s u m p t o opportuna-
mente. 

J á todo o Mundo affir-

m a que, de facto a cer

veja Rio C L A R O è a melhor. 

^SeiteSííattado 
alimento para crianças e velhos 

CASA DUDTJ' 

£I€A2)JL8 
— c 5 5 » — 

Vozes d'um triste: 
«Ao B E L L O S E X O ! Eu brindo ! 
A'lnro ás moçaal adoro! 
Si a todas eu não namoro, 
de todas eu não prescindo: 
com todas casar quizéra... 
Oh ! meu Deus ! que sorte a minha ! 
Punha todas na barquinha 
do coração... ei pudera... 
Mas... já que tão vasto, enorme, 
meu coração desconforme 
todas não pode abrigar... 
não devo jamais casar ? 1 !! > 

GAVIÃO 
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REPUBLICA 

iandidatuPcis Ire^idenciaes 
Winiu-se hontem em S. Paulo, á 1 hora da 

tarde a Convenção do Partido Republicano para 
a indicação do candidato á presidência do Estado. 
Conforme prevíamos, (e nem podia deixar de 

ser) foi indicado o sr. dr. Manoel Joaquim de Al
buquerque Lins por 54 votos contra 40 que obte
ve o sr. dr. Campos Salles, de accordo com a es
tatística que publicámos em nossa edição de 19 
deste e na qual dávamos 38 ao candidato da op-
posição porque dous de seus proselytos talvez, 
dissemos nós, não poderiam votar. 

A nossa victoria foi completa e isto nos satis 
faz inteiramente, pois fomos dos primeiros a lan
çar e defender a candidatura do egrégio Secreta
rio da Fazenda. 
Lastimamos sinceramente a queda, o enorme 

fiasco do sr. dr. Campos Salles, que servindo de 
bandeira a um pequeno grupo de despeitados, se 
prestou a tão ridículo papel, deixando tomar vul
to a sua candidatura esphinge. 

Lastimamos, porque S. Excia. apezar dos co-
lossaes erros de seu governo,tem um nome a con
servar. Com fiascos desta ordem 8. Excia. annul-
Ia a sua bella reputação de republicano histórico. 

Em todo o caso o que está feito não se pôde 
destruir : sirva-lhe de lição essa tremenda der
rota. 

A's 4 horas da tarde recebemos de nosso distiucto amigo sr.Af-
fonso Borges o seguinte telegramrna: 

«Victoria! Lins 54—Campos «Salles 40.» 
Immediatamente fizemos imprimir e distribuir profusamente na 

cidade o seguinte boletim: 

AO POV 
randa viGforia do nosso iandidaio 

11 ti Por telegrarama que acabamos de receber de 
S. Paulo, sabemos que a CONVENÇÃO DO PARTIDO 
REPUBLICANO, reunida hoje na Capital, acaba de 
indicar o nome do Exmo.Snn. Dr. JVTãncK-T Joa
quim de Albuquerque liíns, para o alto cargo 
de Presidente do Estado, no próximo quatriennio. 

Fçi este o resultado da votação: 

Albuquerque £ins 5& votos 

Campos faties %0 votos 

õ°annode publicidade. Feli-
citando-a,fazemos votos pela 
sua constante prosperidade c 
longa vida. 

— O Araritaguaba dedicru 
o seu numero de 7 do cor
rente ao pranteado porto-felí-
cense dr. José Manoel de 
Arruda Álvim; em sua pagi
na de honrapublicao retra
to do illustre morto enas 
outras traz diversos artigos a 
elle referentes, 

E' uma bella e justa ho
menagem. 

Recebemos a Noticia II-
lustrada; o presente numero 
da eiíçao illlistrada sema
nal do brilhante vespertino 
paulistano é, como os outros, 
de primorosa factura, tanto 
material, como intellectual 
ou artística. 

A nossa presada collega 
A Noticia, da Capital, tem 
nos dado a honra de trans
crever os nossos editoriais 
sobre ''Candidaturas Presi-
ciaes." 

— A Peleja- nossa presada 
collega de Águas Virtuosas 
(Minas) entrou no seu déci
mo primeiro anuo de publi
cidade, peloque sinceramen
te a felicitamos. 

—Recebemos o primeiro 
numero do Mensageiro dos 
Educadores que iniciou a sua 
publicação na Capital. Dedi
cando-se á defeza do magis
tério, é um semanário bom 
redigido e bem collaborado; 
em sua primeira pagina traz 

Wv dr. Caetano de Campos. 
Auguramos-lhe vida longa e 
muitos triumphos. 
—Coiypletou o seu tercei

ro anuo de existência, consa
grada á causa (pie defende 
A Aurora, orgam de propa
ganda espirita <|ue se publica 
em Pontal, Estado de Minas, 
sob a direcção do sr. Ray-
mundo Juaçaba, a < [uem 
sinceramente felicitamos. 

—Correio estimado orgam 
dos funcionários públicos 
que vê a luz na Capital. 

U m a criança nascida morta, \\ 
lha de João.Luiz. 

Óbitos 
Dia 10—Dois fetos filho de 

Sylvio Julian, sitio. U m feto fi
lho de João Fonseca, cidade. 
Dia 11—Nair, filha de Maria 

Luiza Pinto, cidade. 
Dia 12—José í) annos, filho de 

Filisbino Soares de Moraes,sitio. 
Joaquina da Silveira, solteira, 

40 annos, S. Caza. 
Dia 13 - U m fito, filho de Con 

cheta Aeilla, cidade. 
Dia 14—Benedicto, 5 mezes 

filho de Theophilo de Camargo, 
cidade. Antônio Martins de Mel
lo, casado (üí annos, cidade. U m 
feto, filho de João Luiz, sitio. 

Casamentos 

Dia Vò—Carlos Pardiglioai com 
D. Maria Gaspari 
Dia 14—Liopaldo Gilberti com 

D. Enía Roza Martini. Cynllo 
Jorge Barbierí, com D. Amabile 
Mui m. 

B5 de éfeíembio de iQO^ 

Redacção do «REPUBLICA 

Ao sr. dr. Albuquerque Lins, telegraphámos, onviando Ih 
sas felicitações pelo seu triumpho. 

Pouco depois recebemos do nosso estimado collaborador 
eastrum, o seguinte telegramrna: 

«Felicitações victoria candidato Lins, salvação S. Paulo.' 

Alen. 

A' nossa Redacção vieram muitos a.uigos, nos trazerem felicita 
ções pela victoria alcançada, o que muito agradecemos, apezar de 
para ella termos concorrido com tão pequena pareella, embora 
•Q fizéssemos sempre com o maior enthusiasmo. 

Por nossa vez, nos congratulamos com o povo paulista, que 
vae ter o presidente de que necessita, continuador da política 
Jionesta e bemfazeja do dr. Jorge Tibiriçá. 

Na C A S A D U D U bebe-se Cer
veja Antarctica a 1:200 a garrafa. 

GUARDA NACIONAL 
O Commando superior, em or

dem do dia publicada á 19 do 
xiorrente, elogiou os srs.: coronel 
• Ir. José de Paula Leite de Barros, 
tenente coronel Joaquim Victo-
ríno de Toledo e capitão Juvenal 
-do Amaral, membros da *7om-
jnissâo revizora da Guarda Naci
onal desta comarca pelo correcto 
desempenho e fiel cumprimento 
•de seu mandato nos trabalhos 
de revisão 

— O s officiaes que entregaram 
patentes para serem legalisadas, 
poderão procurai-as com o sr 
capitão Juvenal do Amara!, secre
tario da eotnmissão, devendo le
var o recibo provisório que lhes 
foi passado. 

CulmbacÁ?£r\TnZ?£,ã LOOOnaCàsaDudú 

GUINNKSS'S—Extra Stout, na 
Casa Dudu á lífõOO UL> garrafa 

IMPRENSA 
A Cidade,noss2L presada co 

lega de Dous Córregos, com 
seu numero publicado em 
10 do corrente entrou no seu 

REGISTO CIVIL 
Nascimentos 
Dia 7—/llfredo, filho de Fran

cisco Felippe Bauer. 
Dia 8—Maria, filha de Manoel 

Ivlalgo. Sylvio Filho de José 
Provide, Enella, filha de Barbi 

Dia 0—Aceaeio,*ilho de Fran
cisco Honorio, Iguacio, filho de 
Izaius Antônio do Nascimento. 
Francisco, filho de Francisco da 
Rocha Camargo. 
Dia 10—Duas crianças do se

xo masculino, filho de Sylvio 
Julian. Anna, filha de Pediu 
Castilheiro Lopes. U m a criança 
do sexo feminino nascida morta, 
filha de João Fonseca. 
Dia 12—Georgina, filha de 

Clemente Teixeira. 
Dia 1 3 — U m a criança nascida 

morta, filha de Concheta Acilla. 
Chrysonthemis, filho de Sebas

tião Petri. 
Dia 14—Luiz, filho de Lean

dro Buim. Luiz, filho de Fernan
do Micheleto. Patrocina, filha 
dr Gabriel Américo dos Santos. 

Luiz, filho de Maria Eufrosina 
da Conceição. Ruth Theodora, 
filha de João Baptista Galvão. 

N a Casa Dudu bebe-se 
cerveja MÜNCHEN á 
1$200 a garrafa 
Faz 10 annos hoje o bom me
nino Philadelphp, filho do nosso 
amigo sr. Mareulino Cardoso de 
Camargo, negociante nesta cida
de. Nossas felicitações. 

Está na cidade o sr. Virgílio 
de Araújo Aguiar, illustre verea
dor da nossa Câmara Municipal. 

Fez annos hontem a exma' 
sra. d. Carolina Macedo, distin-
cta pniĵ enitora dos nossos pre-
sados amigos srs. profe«sor Ma-
riu ivlacedq e Alberto Macedo, 
digno thesoureiro da Câmara Mu
nicipal, Nossas respeitosas feli
citações. 

TLPTOP-Cerveja nova e espe
cial, á 1:260 a garrafa 

Na Cisa Dudú 

tissima. acha nol <>, porem pouco 
expressivo. 
O eelecto auditório não rega

teou applausu* ás distmctaa con
certistas. 
O professor D Q sons 

gentis filhas, seguiu hontem pa
ra Jundiahy. 

iíinhos de mesy por 
f pregos convidativos 

So na Casa D O D U ' 

Xk 
s melhores < onservaa são 
encontradas na 

CAŜ Í DUDÚ 

Tendo regressado ao Rio, 
a assumir o seu postono Hos
pital dos Beribericos da Ma
rinha, apresentou- nos suas 
despedidas o nosso inteligen
te conterrâneo doutorando 
Braz Bicudo, por c 
tileza ficamos agradecidos. 

Deve seguir no próximo 
sabbado para Piracicaba a 
corporação "Grêmio Musical 
Saltense" da visinha cidade 
do Salto. 

A excelente banda alli da
rá u m concerto para o cmal 
organisou seiecto program-
ma. 

CONCERTO 11ASSI 
Por difficuIdades spbreyinda,s.,..{, 

o coinérto'das distinetas musi
cistas brazileiras senhoritas Amé
lia e Alice Bassi foi transferido 
de segunda para terça feira. 
A concurrencia ao salão do 

Club União Ytuano foi pequena, 
mas selecta. 
Foi executado o seguinte pro-

granima : 

1.* TARTE 

1 Tirindelli.— L'IXCONTHO — 
canto-duo, soprano e meio 

ihorita Amélia e Alice. 
2 Grieg—Av P R I N T K M P S —op' 

-iM.jpiano—senhorita Amélia 
3 Viànna da Motta -PASTORAL, 

—canto—senhorita Alice. 
4 SUvestri—TOSCA— phantasie 

dramatique, bandolim—-se-
. nborita Alice. 

5 Avena—NINI— Canzone, so
prano—senhorita Amélia. 

2.a PARTE 

1 a) Uaff— CAVATINA 
b) Hauser—BKROKUSE 

Violino, senhorita Amélia 
2 Quarayita—Sv. FÒSSI—Capto 

senhorita Alice. 
3 Tkeodoro 1>H&O/S-LKSAUKIL-

LEB-Piano senhorita Amélia 
4 a) Mezzacapo—TARANTELLA 

N A P O L I T A N A 

b) Belengui—TROVADOR 
Bandolim, senhorita Alice. 

5 Bússola—I M À R I N A I D U O se-
prano e barytono, senhori 
ta Amélia e professor Pedro 
Bassi. 

A execução agradou immensa-
mente, firmaudo-se mais uma vez 
a merecida reputação das genti-
lissimas cantoras e musicistas. 
Todo o programma é excel lente 
e foi executado com verdadeira 
arte, sobresahindo, entretanto ai 
peças n, 2 e 3 da l.a parte e 
1 b, 3 e 4b da 2.a parte, bem 
como o difficil acompanhamento 
do n. 4 a. 
A senhorita Amélia mostrou-se 

pianista de real valor, bem como 
a senhorita Alice, uma valente e 
graciosa bandolinista. A voz de 
ambas é bôa; a senhorita Alice 
tem voz superior á sua irmã, 
não tendo, entretanto, tanta arte. 
A voz de meio barytono do 

prof. Bassi é agradável e corre-

O grande concerio-eoncur 
so musica/ que se devia rea-
íisar em S. Manoel, no dia 
12 de Outubro e para qua 
estavam inscriptas muit ts 
bandas de diversas localida
des, foi adiado para oc<: 
opportuna. 

erva Matte Saperi <r 

CASA DUDU 
, jiAi.mmtm jimi.ii n -

Estiveram nesta cidade 
srs.: José de Alencar Ramos 
Piedade, talentoso estudante 
de direito e nosso estimado 
collaborador; Luiz da Silva., 
dedicado auxiliar da secreta
ria da Agricultura; dr. José 
Pires do Rio, illusíie enge
nheiro, residente n Rio de 
Janeiro; Affonso Borges, nos
so dedicado amigo, auxiliar 
da secretaria de Justiça e 
Segurança publica; Nicanor 
Novaes, nosso presado ami
go econterraueo, pharmaceu-
tica em Monte Alegre. 

AS G R A N D E S DATAS 

Consta-nos que um grupo 
âe rapazes da nossa melhor 
sociedade vai convocar uma 
reunião da mocidade Ytua-
na, para constituir uma com-
missão que se encarregue de 
promover a commemoração 
das grande datas nacionaes 
e universaes. 

Consta-nos também que 
esta grande idea tem encon
trado francos applausos por 
parte de toda a rapaziada. 

Esta idéa muito ennobrece 
a mocidade ytuana. 

Pela nossa parte muito 
desejamos que isto se realise 
o quanto antes e almejamos 
que o 15 D E N O V E M B R O seja 
commernorado condigna-
raente pelo nosso Povo, ini
ciando com esta gloriosa da
ta a nobre e feliz idea da 
Mocidade ytuana. 

F 
ermento Inglez 

NA 

CflSfl DUDU 

http://jimi.ii


REPUBLICA 

Calçado ckocha 
Na Casa Alfredo G reli et 

fubá Mimoso 
no Café Ytuano. 

Alguns rapases da nossa 
melhor sociedade, promove
ram domingo á noite uma 
esplendida assustada em ca
sa do sr. Antônio de Freitai 

Pinho. 
Numerosos rapazes e gra

ciosas senhoritas dansaram 
animadamente até ás 4 ho
ra da madrugada. 
E m brilhante intermezzo 

houve innumeras saudações, 
sendo levantados diversos 
brindes ao bello sexo, a quem 
e ra dedi cada a mimosa 
festa. 

XX DE SETEMBRO 
Não passou completamen

te esquecida esta grandiosa 
data em Ytú. 
Comquanto modestamen

te foi commemorado o XX 
de Setembro. 
Muitos moços da nossa 

sociedade reunidos no res-
taurantFrugoli, organisaram 
um magnífico jantar. 
Foram trocados enthusi-

asticos brindes e erguidos 
osos vivas á Itália livre 

e aos principaes factores da 
unifieaç \o Italiana. 

G LríbaldijMazzini, Cavour 
e outro- nomes foram acla
mados £ victoriados. 
Na na i orcordealidaderea-

lisou-se essa modesta,porem-
enttiuãiâ iica festa. 

O sr. Júlio dos Santos, es-
Io com offieina de 

fojottría G ouriyesaria nes
ta cidade está construindo 
u m relógio, de siaainvenção 

E' uma machina simplicis-
stina, com poucas rodas, de 

le, e movido com peso; 
tem sido pa

cientemente feitas pelo sr. 
Júlio. 

Com um só ponteiro fixo 
indica horas, minutos e se-
gundos, tendo o mostrãdor 
m tvimento rotativo. 

E' muitíssimo interessante 
e digne de ser visto o deli
cado Ir, balhò do caprichoso 
artista; quem quizer, poderá 
ir aprecial-o, pois, apesar de 
ainda não terminado, o relo-

esta trabalhando. 

/Charutos e cigarros 
^ ASPASIA 

Casa Dudu 

Domingo á noite, o sr 
Oro Minho Carneiro, reuniu 
otn a nu,-tosa palestra, na 
1 I itaria Alemã, alguns de 
seus amigos; estiveram pre
sente \ ••' • i Bor-

Paulo Rocha, Luiz da 
Silva. José Carlos Martins, 

Ortiz, Nicanor Novaes, 
Luiz Mendes eo directordes-
ta folha. 
Foram servidos sandwichs 
eja e champagne, liaven-
íca demuistosos brindes 

e affectuosas saudações, sen
do o brinde de honra 1 
tado á brilhante Mocidade 
Yfcuana. Foi uma pequena 
resta bohemia, bastante in
tima, onde reinou a melhor 
cordialidade. 

C? vCYCLISMO-Nas cor-
^p&- 'ridas realisadas domin
go na raia da Arvore Grande, fo
ram vencedores os seguintes: 
Oscar Geribello, medalha de ou
ro; Urias Carneiro e Fernando Pe
reira Mendes, medalhas de prata: 
Olyntho Arruda, medalha de 
bronze. Os prêmios de velocida
de foram ganhos por Sirnao 
Greilach, medalha de onro e Jo
sé Massagli, medalha de prata. 

jÇt& __ / A's corridas 

dfyppodromo rean,adab, 
domingo no Sportivo Ytuano, 
concorreram bastantes aprecia 
dores. A principal carreira foi a 
disputada pelos ca vai loa «Gaci-
que> e <Malacara>, tendo eate 
vencido com vantagem. 
—Sabbado e domingo devem 

haver novas corridas entre as 
qnaes algumas de importância. 

EDITAL DE PRAÇA 
Doutor José de Campos To
ledo, Juiz de Direito desta 
Comarca de Ytú. 
Faço saber aos que o pre

sente edital com o praso de 
nove dias virem que o por
teiro dos auditórios official 
Augusto Avelino da Silva ou 
quem suas vezes fizer ha de 
trazer á publica praça de 
venda e arrematação, no dia 
vinte e seis do corrente mez, 
ao meio dia, no prédio muni
cipal e sala das audiências 
deste JUÍZO, á rua da Palma, 
numero sessenta, os bens se
guintes do espolio do finado 
José Francisco Peres, pira 
pagamento de credores: 
PRIMEIRO LOTE : Uma es

crivaninha envernisada, uma 
prensa para copiar com um 
banco, uma cadeira, um ar
mário pequeno com porta de 
vidro, dois balcões enverni-
sados, dois armários grandes 
<_om pJi LIPÜ.J vidro, todo o 
papel 'marcado e rótulos, 
avaliados por 2oo§ooo (du
zentos mil reis). SEGUNDO 
LOTE : Dois Tornos contínuos 
avaliados por 3:5oo$uo< i 
contos e quinhentos mil reis) 
TESCEIRO L O T E ; Machinis 

mos e utensílios para fabri
cação de 'bolachas :- uma 
masseira mechanica grande, 
um cylindro grande, uma 
machina para bater ovos. 
movida a vapor, uma penei
ra mechanica com caixão 
para coar farinha, uma ma
china para cortar bolachas 
com um terno de fôrmas, 
um cylindro pequeno de 
ferro, uma masseir i tnovel 
de madeira; trez boiões com 
ácido tartarico, dois armários 
grandes, uma masseira fixa, 
quatro armários grandes pa
ra guardar assadeiras, cento 
e quarenta assadeiras de fo
lha, quatro carrinhos para 
bolachas,trez mezas grandes, 
uma balança Howe*com for
ça para duzentos kilos, um 
carrinho de mão com . 
de ferro, trinta c trez assa
deiras de ferrj e vinte e cin
co de arame, correias para 
as transmissões, uma escada, 
uma mesa para serra circu
lar, apparelho para desdo
brar madeira, um eixo para 
serra circular, um moinho 
para moer ammoniaco, far
dos de papel, seis folhas lia
ra serra circular, cinco polias, 
uma caixa de ferro cimenta
da, com capacidade pira 
duzentos e cincoenta litros. 

canos galvanisados, quatro 
pás de madeira de cabo 
comprido, uma serra circular 
marca Jacaré e ferros velhos, 
sendo a avaliação deste lote 
6:500$000 (seis contos e qui
nhentos mil reis) Q U A R T O 
LOTE: Fabrica de macarrão : 
uma machina para fabricar 
macarrão por pressão hy-
draulica, uma fôrma para 
macarrão, uma masseira 
mechanica, um caixão com 
peneira para farinha, cerca 
de cincoenta taboleíros de 
fazenda para seccar macar
rão e uma caldeira de cobre, 
lote avaliado por 1:50055000 
(um conto e quinhentos mil 
reis) QUINTO L O T E : Funda
ria: uma machina para es
tampar folhas, uma dita pa
ra dobrar folhas, uma t!ie-
soura mechanica para cortar 
folhas, e um armário para 
deposito de ferramenta, lote 
avaliado por 9oo$ooo (nove 
centos mil reis) SEXTO LOTE: 
U m locomovei com força de 
oito cavalos, avaliado por 
3:õoo$ooo (três contos e qui
nhentos mil reis.) SÉTIMO LO
TE. U m moinho para fubá, 
um forno e pertences para 
torrefação de café, avalia
dos por 4oo$ooo (quatro 
centos mil reis.) OITAVO Lo-
TE.Uma carretella e um car
rinho com mola, ambos de 
tiac;ão animal, avaliados 
por 3oo$ooo (tresentos mil 
ÍÜIS.)NONO LOTE. Cerca de 
www e cinco carros de cacos 
de pedra liíge, avaliados por 
60S000 (sessenta mil róis.) 
DÉCIMO LOTE. Dois tympa-
nos para orchestra, avalia
dos p"J' 7o$000 j,̂ 'VMi;l mil 
reis); bens esses que scão 
arrematados por quem maior 
lance offereceraci ma das ava
liações, E mandei lavrar o 

! ido no 
logar competente e publica
do [tola imprensa. Dado e 

1 Io nesta cidade de Ytú, 
:te de Setembro de 

mil novecentos c sete. Eu, 
Nicanor de Arruda Pentea-

rivãp escrevi. 

José de Caninos ' 

O ADVOGADO 

Dit. KCGENIO FONSECA 

Transferiu sua 

residência para a 

Rua do Commercio 44 

,« 
(c'ssa tudo quanto a an

tiga mma canta!... 
Não c nada. E'o Coim

bra que recebe proposta 
le já paru a definiti

va venda do seu arma
zém de seceos e molha
dos, louças e ferrai -
Tudo novo, escolhido 

e comprado pelos míni
mos preços, e quanto a 
o aluguel da casa é mui
to asoavel Í1 faz-se con
trato se for exigido, po
rem, em termos. 

A. Coimbra 

IMPOSTO PREDIAL'4' 
^Uo exercido de 1907 

O cidadão Hermogenes Brenha Ribeiro, intendente de Obraa Pa-
blicas e Finanças deste Município de Vtii, na forma da lei ef-t. 
Faço saber que está concluída a collecta para o imposto prt-

dial pura o corrente exercicio como abaixo .se vê: fica, portanto» 
marcado o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste 
para reclamações perante esta intendencia, caso «e julgarem pre
judicados pela collecta, e lindo esse prazo será a mesma collecta 
julgada boa para o effeito de se proceder á cobrança do referido 
imposto. E, para que chegue ao conhecimento de todos OH interes
sados (_• não possam allegar ignorância se publica o presente pela 
imprensa na forma da lei. liado e passado nesta secretaria ria 
(amara Municipal de Ytü, em 15 de Setembro de 1!'Ü7, rrn, Fran
cisco Pereira Mendes Primo, secretario da Câmara, o escrevi. 

Hermogenes Brenha Ribeir: 

Ns. dasllmpost* 
Coxas | a, pagar 

NOMES DOS PROPRIETÁRIOS [Nomes das Reas, 

Francisco Antônio dos-Santos 
d. Francisca .dmalia Martins 
Francisco Anselmo Coelho 
Idem 

Francisco Benedicto Leme 
Idem 
Idem 

Francisco Bonini 
Francisco Brenha Ribeiro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Francisco Bruni 
d. Francisca Bueno Siqueira 
Idem 

Francisco da Costa Falcato 
Francisco Dias d'Almeida 
Idem 
Idem 
Idem 

d.Francisca E.Corrêa Pacheco 
Francisco Eugênio d'01iveiral 
d. Francisca Elidia Fonseca 
Idem 
Idem 

d. Francisca E. de Camargo 
Francisco E. Paula Monteiro 
Francisco Faustino Pinheiro 
Idem 

Francisoo Kicl. 
Idem 

Francisco José d*Araújo 
Francisco Luiz de Moraes 
Francisco Gasparazzo 
Francisco Leite de Souza 
1. Francisca Luiza do Carmo 
Francisco Miguel Espto.Santo 
FranciscoMonteirod'A.Garret 
Francisco Moratb de Almeida 
Francisco Marques Fernandes 
Francisco Martins de Mello 
dr. Francisco de M. Barros 
Idem 
Idem 

Francisco Muchacha 
Idem 
Idem 

Francisco Nobrega d'Avila 
Francisco Otero Feres. 

Convenção 
Santa Rita 
idem 

Santa Rita 
Santa Cruz 
idem 
idem 
Misericórdia 
Santa Cruz 
idem 
Idem 
2o Janeiro 
Commercio 
Pirahv 
L. Patrocínio 
idem 
Santa Rita 
7 Setembro 
Flores 
Santa Cruz 
idem 

L. da Matriz 
Santa Rita 
Direita 
Palma 
idem 
Commercio 
Palma 
Santa Rita 
Direita 
L. d--> Carmo. 
Commercio 
idem 
Patrocínio 
Santa Rita 
S. Francisco 
SanfAnna 
Commercio 
idem 
SanfAnna 
Patrocínio 
Palma 
Santa Cruz 
Santa Rita 
Commercio 
Santa Cruz 
Commercio 
idem 
Santa Rita 
Santa Cruz 

6 
4 

70 
107 
113 
115 

5 
46 
11 
2 

8 
10 
20 
41 

77 

10 

25 
22 

20 
50 
31 
43 
- B 
169 
59 
82 
201 

20 
179 
145 
."> 
24 
27 
•> 
0 50 
24 
80 
191 
L93 

87 

8.000 
28.8oo 
24.ooo 
24.00o 
19.200 
9.600 
24.000 
9.600 
19.2oo 
33.600 
17.28o 
19.2oo 
11.52o 
11.52o 
11.52o 
19.200 
19.200 
19.200 
9.600 
24.ooo 
15.ooo 
76.800 
30.ooo 
24.ooo 
20.000 
76.000 
20.000 
48.000 
11.520 
19.200 
30 000 
14.400 
48.000 
10.000 
8.000 
16.000 
9.600 
8.000 
40.000 
11.520 
30.000 
14.400 

38.400 
19,200 
14.400 

10.0(jp 
24.000 
62.600 

• ^ 

(Continua) 

m lá!*1 ~mm 
PARA COMPRAR 
Vinhos de mesa, tintos ou brancos 

e finos do Porto, todos devem dar 
preferencia á A D É G A PARTICULAR, 

única casa importadora que recebe 
directamente dos lavradores. 
—Qualidade e pureza garantidas— 

Ungida í Sogueíra 
RUA J0SE' BONIFÁCIO K° 1 

—S. PAULO— 
Importadores exclusivos do legitimo e 
afamado VINHO FIGUEIRA 
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Querem conservaria toupa, f(>zel-a durar, lavai-a bem, tuas lirnpaPa 
mesmo bem ? Exijam sempre as marcas : IMPERADOR 
INDÍGENA, IPIRANGA, PALPITE, VICTORIA, PRIMAVERA E GARIBALDl 

I B0R0"B0RACICÁ " 

BA tf ABSMâ £ 
A maior de & Paalo 

JCX vap or 
A que mais vende 

A que mais produz no Estado. A que fabrica o melhor eabão 
Única que é invejada "T ! 

Sambem vendemos; &&$*& 
Óleo para lamparina, marca Primavera *w15fe5Vár ^ 
Olen para lubrítícaçào e graxa em bexigas marca Victoria v 

Azeite especial. 

ESCÍUPTORIO E DEPOSITO: 

— J*íua da (Quitanda, 3—S.ePauto— 

NASCIMENTO, MATT8S I G0IP 
i 
^^^^^^S^g>á»^»3^0^g'5^^^.&^p*3^^^ Sf: 
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E' o medicamento infallivel nas mo 
lesEiíis do utero. E' superotr a ergo ti
na, nas hemorragias: mais activodoque 
o Apiol e apiolma nas suspensões e 
nas rnenstruações diffieeis, mais rfíicaz 
do que ••& ferruginosos e quina nas do
res brancas e de et feito mais promptu 
e duradouro de que a mprpliina c to-
doa Í>S calmantes nas eólicas v*olent»« 
ulerinase finalmente facilita pfodigío-

Vende-se em todas as drogarias 
pharmacias do Brasil. Deposito, geral: 

DROGARA PACHECO 
Rua dos Andradas~59- RIO DüidíiííQ 

e nas drogarias BARUEL em São 
Paulo e COLOMBO e m Santos 
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CALCADO ROCHA 
Solido, Commodo e ibtecfante 

A casa de Calçados de Alfredo Giellet a Rua 
do Commercio 131, acaba de receber uni bo*-
nito e variado sortimento d'este acreditado cal*-
çado, para Homens( Senhoras e Crianças. 

Rua do Commercio 131 

mémmmmmmm 
Marmoraria e Offieina 

DE 

CANTARIA YTUANA 
Nesta offieina executa-se qualquer serviço 

em mármore, como também em pedra granito 
(do SALTO.) Concerta-se, e limpa-se tamulos, 
ou qualquer outra pedra, preço baratissimo. 

Para tratar com o marmorista 

P, Bonetti 
RUA DO COMMERCIO 12 A 
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ĉ  
w 
o 
o 
O 

a-
< 

CD 

CD 

Adopíado no Exercito Nacional. Po-
lr% *da milagrosa para a cuia de es* 
g* pinhas, darthros, as^aduras, 

queimaduras, empígens, 
HÓI roa. tezem as,cancro, 
ozagre, • trieiras, 
herpes,escori' 

ações 
e todas as moléstias da pelle. Milhares 

$)de pessoas attestárna efficacia da ceie-
Í4'.bre pomacha—P>oro Bóraeica. 
•m Vende-se em Iodas as ph 
# drogarias do Brasil e na cas;; 

i 

© 

® 

$ 

rmacias e.-m 

m 
LOTJIS HERMANYN 

Deposito Geral:—Drogaria Pacheco — 
Rua dos Ándradas-, 59. -Rio de Janeiro] 
fE nas drogarias «Barirel», em S. Paulo1 

em Santos. © vi:ie «*'̂ loinb(i» 
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.Vende-se om todas as pharmacfas desta cidade 

Je Machado & Comp 
Successores de 

òvansto cRTachado, étrmão & C 
COMMISSARIOS 

Rua Warquez de Herval. 29—Caixa 102 

Eepresentante em YTÜ" 
0Z / * • (®^ 
greíiuano ojjttcudo 

Rua do Commercio 23 

m. 

ÜFFICINA MECHANICA 
.V.4ZAJRÍ0 FREDERICO 

XTti4* cio OOJVtlKiE HÍ C X O © 3 >fc c/lesta bem montada offieina executa-se todo e quatguei ser
viço concernente a arte, com perfeição e modicidade t 

ços. Concerta-se qualquer arma de focfo,3}fackinas de Costura 

e Sicyctetas; Acha-se expesta na m e s m a offieina u m a Burra 

recentemente concertada e ao m e s m o tempo convido a alguns 
collegas que malevolamente disseram que eu não seria capaz de 
concertada, a virem examinar o serviço. 5 3" 

•o -a 
o 

»í?i^ 

DR. BRUNO CHAVES "^ 
# Nosso digno minislro era /foma junto a S.S. o Pana de 
um optmo resuJlado o 

Peitoral De ANGICO PEIiOTEriSE 
so seus filhos e declara: 

"Attesto que varias pessoas de minha família, affeciadas 
de mfluenz', bronchites e tosse, usaram com optimo^re^u1 

tado do Peitoral de Angico Pelotense fabricado na pharma" 
cia Bdurado Siqueira, de Pelot;»jp.~Roma, 22 de OuíuVo dê 
1906 —Dr. Bruno Chaves—Reconheço verdadeira a 'firma 
supra do dr. Bruno Chaves.—Pelotas, 26 de Outubro de 

1906. K m testemunho de verdade—Luiz Carlos Mascai 1 • 
cotado'' Nao tem resguardo. M o contem ópio. Ò livio le 
va o modo de usar. Exigir o verdadeiro 

^ H I T O R A - X - X>E: A 1 N T G H C O P E I i O T E K T a E 

venda em todas as pharmacias e drogarias 
Deposito rio Rio-Drogaria Pacheco, rua dos Andradas 59 

Em S. Paulo:—Drogaria Baruel Como. 
Deposito Geral:—DROGARIA B. SEQUEIR4 & C0MP. 



 
 

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). 


