
fârgamdos interesses 

do munieipio 

Publicação Bi-semanal 
ASSIGNATURAS 

Anno 15$000 
Semestre 8$000 
Trimestre 4$000 

-Sccção livre e Euitaes-

Linha $200 [Repetição $100 

-FiGilEITO mmm~ 
KKDACÇÃO E OFFICINAS 

—BUA DO COMMERCIO-6 
A R I D A C Ç Ã O não é responsa

rei pelas idèas einittidas em 
artigos assignados. -

Todos os assumptos concer
nentes á redacção devem ser 
tratados com o director 

CARLOS MACHADO 

Pablicações, contratos, paga
mentos e recebimentos com o 
gerente J. P E R Y D E S A M P A I O 

fpisiâo lariano 
Mais uma vez a so

ciedade ytuana está de 

lueto por u m de seus 
membros proeminentes, 

E desta vez a histórica 

Terra da Convenção al-

lia-se áArte para chorar 

a perda irreparável de 

u m legitimo artista. 

Não foi só o cidadão que 

tanto honrava o seu ber

ço, que foi victimado 

pelo golpe traiçoeiro; 

foi o emérito cultor da 

Divina Arte; foi o con-

tinuador do pranteado 

José Màrianó; foi o filho 

dilecto desta terra de 

artistas. 
A' perda foi dolorosa 

e o sentimento de pezar 

profundo, que magoou 

o coração ytuano, foi 

sincero. A triste noticia, 

como todas as noticias 

tristes, espalhou-se ra

pidamente, echoando 

sentidamente em todos 

os recantos da cidade. 

Tristão Mariano, o es

timado cidadão, o maes

tro por excelleneia, mor

reu repentitiamente á 1 

hora da noite de do~ 

mingo para segunda-

feira passada. 

Ainda na véspera, 

domingo á noite, assis

tira ao concerto musical 

no jardim publico e nin-

guern diria que em bre

ves horas seria tão atroz

mente arrebatado den

tre os vivos. 
O saudoso finado con

tava 62 annos de idade 

e deixa viuva a exma. 

sra. d. Maria Augusta, 

eximia cantora-sacra, 

e sete filhos, entre os 

quaes se conta o inspi

rado e talentoso maes-

trino Tristão Mariano 

Júnior. 

Divergências de idéas 

separaram-nos, por ve

zes, do saudoso finado; 

a morte, porem, passa 

uma esponja sobre es

sas pequenas dissenções. 

Deixamos de parte es

sas pequenas coisas, 

pois costumamos sepa 

rar as pessoas das ideas 

e manda a nossa leal»* 

dade que tornemos pu

blica, como já outras 

vezes o temos feito, a 

nossa admiração pelo 

excellente cidadão, ca

rinhoso chefe de família 

e exímio artista. La

mentamos de coração 

tão dolorosa. perda e 

apresentamos á exma. 

viuva e a seus filhos e 

a todos o« seus as nos

sas sentidissimas condo

lências. 

—Segunda-feira, ás 5 ho
ras da tarde, após a'-encom-
mendação do corpo em a 
casa da sua residência, sa-
hiu o f o retro acompanhado 
por cerca de 700 pessoas, 
em cujo numero se encon
trava o escòj da sociedade 
ytuana. dirigindo-se á igreja 
de S. Francisco onde foi no
vamente encommendado pe
lo vigário Revmo. F. Elizia-
rio de Camargo Barros. 
Cobria o caixão grande nu

mero de coroas. 
As duas bandas de musi

cas looacs compareceram e 
acompanharam o caixão, que 
foi levado á rnãoaté o cemi
tério, onde executaram mu-
chas fúnebres. 
A' beira da sepultura 

oraram, fazendo o elogio do 
morto, os srs. capitão Fran
cisco Pereira Mendes Filho, 
e Francisco Nardy Filho, 
ex-alumnqs de Tristão Ma
riano; e.os srs. dr. Nicanor 
Penteado e Juvenal do Ama
ral. 
O COIICLTÍO de S. Luiz este

ve representado por seu rei
tor revmo. P. Manoel Gabino 
de Carvalho, dois padres e 
uma commissão de alumnos. 
Todas as associações reli

giosas se fizeram representar 
por seus membros. 
Entre as pessoas presentes 

notamos os srs. dr. Juiz de 
Direito e Promotor Publico 
da Comarca, delegado de po
licia, vereadores e represen
tante da imprensa local. 
Estiveram durante o dia 

em que falleceu Tristão Ma
riano, com seus pavilhões a 
meia haste, os edifícios em 
que funecionam a Câmara 
Municipal, Club "União 
Ytuano" e o Republica. 
Pudemos tomar nota das 

seguintes coroas : . 
«Lembrança da sua estre-

moza esposa e filhos» 
«Saudades de Maria Fili-

piuho e Nettos» 
«Ao professor Tristão Ma

riano, Dr. Castro e família» 
«Saudades de Godofredo 

e família» 
«Saudades de José Casta

nho e família» 
«Recordação 'da Corpora

ção João Narcizox 
«A "Federação" ao seu 

collaborador» 
«Tributo de gratidão José 

Maria Alves e filhos» 
«Gratidão de sua discipu

le Jovira> 
«Saudades da família 

Grellet» 
«Lembrança dos confra

des de São Vicente» 
«Saudades de Pinho e fa

mília» 
«Recordação da corpora

ção musical 30 de Outubro» 
«Saudades do vosso discí

pulo Edgard Teixeira» 
«A seu velho mestre diver

sos seus ex-alumnos de 1894» 
oíferecem seus discípulos 

d'O Collegio de S. Luiz. 
—Segunda-feira, ás 8 ho

ras, será resada na igreja do 
Bom-Jesus, a missa de 7.o 
dia, em suffragio da alma 
do illustre morto. 

Po^to de firo 

Sob a presidência do sr. 
Prefeito Municipal reuni
ram-se no ultimo domingo, 
ao meio dia, na sala das srs 
soes da Câmara Municipal; 
vários officiaes e civis con
vocadas por determinação 
do Cominando Superior da 
Guarda Nacional dete Esta
do, para resolverem sobre a 
fundação do Posto de Tiro 
Ytuano, filial ao "Tiro Bra
sileiro de S. Paulo". 

Nessa reunião ficou resol
vido que se abrisse a inscri-
pção dos sócios, até comple
tar o numero de 50 exigido 
pelo regulameuto respectivo, 
devendo realisar-se a reunião 
da installação no próximo 
domingo, ao meio dia, pois 
o enthusiasmo com que foi 
acolhida a patriótica idéa 
da fundação do "Tiro Ytua
no'' é demonstrado pela lista 
das pessoas inscriptas que 
damos abaixo, as quaes re
presentam grande parte do 
nosso melhorelemento social. 
O sr. Hormogeues Brenha 

Ribeiro,nosso illustre Prefei 
to Municipal, presidirá a ses
são da installação, na qual 
será eleita a directoria defi
nitiva. 

Até houtem inscreveram-

se os seguintes srs : 

Hermogenes Brenha Ribeiro, 
dr. Graeiano de Souza Geribello, 
major José de Arruda Botelho, 
dr. José de Campos Toledo, dr. 
Joaquim Mamede da Silva, coro
nel dr. Antônio Constantino da 
Silva Castro, dr. Eugênio Fonse
ca, tenente-coronel Lourenço Xa-
vit r de Almeida Bueno, tenente 
coronel Francisco CoFrea de Bar
ros, tenente-coronel dr. Qctavia-
no Pereira Mendes, tenente-co
ronel Joaquim Virtorino de To
ledo, major Manuel Paula Leite 
de Barros, major José Euclídes 
Mugnani, capitão Juvenal do 
Amaral, capitão José Balduino 
do Amaral Gurgel, capitão Be-
larmino U;ymundo de Sousa, ca
pitão Mario de Camargo Fonseca, 
capitão Joviniano de Sousa Frei
re, eapitão Trinen de Sousa, ca
pitão Francisco Pereira Mendes 
Primo, capitão Francisco Porei' 
ia Mendes Filho, eapitão Joa
quim Dias Galvão, tenente José 
Manoel de Abreu, tenente Fran' 
cisco Vicente »lo Campos, tenente 
Bento de Camargo Barros, SyP 
vio Porto, Júlio dos Santos, Au" 
reliano de Souza Freire, Luiz 
de Camargo Penteado, Edgardo 
Teixeira, Lupercio Borges, Ha" 
raldo de Souza Geribello, Fran" 
cisco Brenha Ribeiro, Norberto 
Guimarães Couto, Djahna de 
Campos Netto, João de Souza 
Cai opôs Netto, Alberto de Almeida 
(romes, Sylvio Fonseca, Benedioto 
Augusto de Souza, Marcos Steiner 
Francisco Arthur Mariano da 
Tosta, Jnlião de Campos Pinto, 
Mizael de Campos, Antônio Ran' 
gel de Barros Franca, Humberto 
de -Souza feeribello, Sebastião 
Martins de Mello, João Amorim, 
José Guimarães Couto, Sylvestrc 
Leal Netto, Benedictô Brenha 
Ribeiro, João Pery de Sampaio, 
Manuel Alves do Unia, Bebas' 
fcião Peite de Almeida Bueno, 
Antenor Galvão, Servulo Corrêa 
Pacheco e Nilva, Antônio G. 
da Costa, Ranulpho Pereira 
Mendes, José Castanho de Bar
ros, José de Padua Castanho, 
Antônio Mariano Penal va da 
Costa, capitão José Bento i*aes 
ds Barros, Percio Pereira Men
des, Militão Alves de Lima e 
Miguel Jlizzo. 

A lista continua em poder 
do sr. secretario interino, ca
pitão Juvenal do Amaral, á 
disposição das pessoas que 

se quizerem inscrever, até 
domingo próximo. 
_ — N o posto de tiro desta 
cidade, de conformidade com 
o regulamento, poderão ser 
admittidos os menores de 1 b 
a 18 annos com auetorisação 
escripta de seus pães. 

O sr. coronel dr. José Pie
dade, commaudaute Supe
rior da Guarda Nacional de 
S. Paulo, dirigiu em data de 
6 do corrente o seguinte te-
legramma ao sr. capitão Ju
venal do Amaral, em respos
ta á communicação feita de 
ter ã^Camara cedido o neces
sário terreno para o estabele
cimento do posto de tiro : 

«Ofticial Agradeço vossa 
communicação, que trans-
mitti ao senhor ministro da 
guerra, sendo de esperar da 
patriótica officiaüdade da 
milicia cívica e da mocidade 
ytuana, todo o esforço para 
a definitiva installação do 
posto de tiro brasileiro nes
sa cidade. Saudações», 

S E WANfl S A N T A 
Tendo-se propalado que 

não se realisariam as eere-
monias da Semana Santa, 
nesta cidade, a commissão 
encarregada da festa, pede-
nos para declarar que ne
nhum fundamento tem esea 
noticia, devendo ser cumpri
do á risca o programma pu
blicado. 
Segundo ouvimos dizer, a 

regência da orchestra ficará 
a cargo do talentoso maestri-
no Tristão Júnior. 

ÂNNIVERSARIOS 

Colhe hoje mais uma flor" 
sinha no jardim de sua exis" 
tencia o jovem Raul de To' 
ledo Galvão, filho do nosso 
amigo sr, Francisco Corrêa 
Galvão. 
—Completa também hoje 

mais um anuo de existência 
o estimado moço snr. Luiz 
Falcato. 
Felicitamos a ambos os 

anniversariantes. 

O PICAPAU 

Recebemos a visita do pri
meiro numero do Picapau., 
bem feita revista, dedicada 
a infância, que tem a sua 
publicação na Capital. 
Desejamos á sympathica 

collega vida longa e prospera 

Devendo seguir hoje para 
Pernambuco, trouxe--nos 
suas despedidas o nosso sym-
pathico e bondoso conterrâ
neo sr. Manoel Galvão. 
Desejamos-lhe feliz viagem 

e muitas prosperidades. 

! O R A ¥ l A é a liainha aos Gemcjas 



REPUBLICA 

Acha-se nesta cidade, de 
passagem para Cabreuva, o 
sr. José Monteiro Boanova, 
distincto inspector escolar. 

Samara lunieipal 
Resumo da acta da sessão 

realizada em 4—4—908 
Está nesta cidade a exma- Sob a presidência do Dr. Silva 

sm. Marqueza de Ytú, que!Castr0' realisou-se no sabbado 
se acha hospedada no Hotel 
de d. Anua Seiffert. 

MATADOURO 
O movimento do Matadou 

ro Publico durante o mez 
de Março p. p. foi o seguin
te : 
Bovinos abatidos 
Vitellos abatidos 
Caprinos abatidos 
Suínos abatidos 
Suínos entrados 

O rendimento total foi de 
Reis 1.792$000 

133 
3 
15 

198 
331 

Pelo sr. Rodomildo Ventu-
roli, cuidadoso veterinário 
municipal foram inutilisados 
durante o mez de Março pas
sado : 

Bovinos 
Por tuberculose 1 
regeitados 4 
pulmões 16 

Suínos 
mortos de doença 8 
pulmões 20 
fígados 12 
Também foram inutilisa

dos 50 porcos atacados de 
aphtosa. 
ESCOLAS PUBLICAS 

O movimento das escolas 
publicas estaduaes e mun1--
eipaes desta cidade e muni
cípio durante o mez de Mar
ço p. p. foi o seguiute : 
Matricülados(sex')masculino,) 255 
Matriculados (sexo feminino) 134 

total ^ 
Matriculados durante o mez 31 
Eliminados durante o mez 8 
Freqüência media 301 
O rendimento do Mercado 
Municipal durante o mez de 
Jiarço p. p. foi de 552$450 
OBITUARIO 

Durante o mez de Março 
p.p. foram sepultados no 
Cemitério Municipal 50 ca
dáveres sendo: adultos 25 e 
25 menores. 

— — .̂ «*-~ 

AFOGADO 
Na visinha cidade do Sal

to, estava ante-hontem, cer
ca das 2 horas da tarde, o 
menor Antenor a tomar ba
nho no Tietê, na sua conflu
ência com o Jundiahy, u m 
dos pontos mais profundos 
do grande rio. De repente, 
sem causa appareute o in
feliz menor afundou para 
não mais voltar á superfície 
da volumosa e rápida cor
rente. 
Antenor, o infeliz afoga

do, contava cerca de 12 an
nos idade e era de côr parda. 

Commuuicado o farto á 
policia, compareceu ao local 
o activo e estimado delegado, 
sr. José Bernardes de Olivei
ra, acompanhado de mais 
pessoas. ylpezar de empre
gados todos os meios, até a 
hora em que escrevemos não 
havia apparecido o cadáver 
do desditoso menor. 

o o o o o o o o o o 
GRANDE HOTEL 
Diária 5$000 

da semana passada, á hora regi
mental a sessão ordinária da 
Câmara Municipal corresponden
te ao corrente mez. 
Compareceram os seguintes ve

readores : 
Srs. Brenha Ribeiro, Ataliba 

Toledo, Paula Leite, Augusto 
Sampaio e coronel Lourenço Xa
vier. Lida e approvada a acta da 
sessão anterior pasaou-se ao ex
pediente que constou do que se 
segue : 
Ofíicio da Baroneza de Itabym 

agradecendo á Câmara os peza-
mes enviados pelo fallecimen^o 
do seu esposo e o haver dado o 
nome de Barão do Itahym á ac-
tual rua do Carmo.—Inteirado — 
—Archive-se— 

Requerimento de Francisea 
Amalia da Gosta, mae dos me
nores Anua Cândida e José, pro
prietários do prédio da rua de 
tíanta Rita n. 4, pedindo que os 
impostos do referido prédio se
jam cobrados depois da maiori-
dade dos meuores em vista de 
sua pobreza. 
— A ' Com missão de Fazenda— 
Idem de Antônio Bortolloti, 

pedindo concessão de privilegio 
para uma empreza funerária. 
—A's Commissões de Justiça e 
Fazenda— 
Idem de Braz Ortiz, escrivão 

de Paz, reclamando contra o im
posto lançado em seu cartório. 
—Igual despacho— 
Representação de José Antônio 

da Silva Pinheiro, reelamaudo 
ainda não estar de posse das 
letras referentes ao empréstimo 
realizado entre o mesmo e a 
Gamara. 
—Igual despacho— 
Passou se em seguida á 

Ordem do dia 
Indicação do vereador Augus

to Sampaio, auetori ando o ci
dadão Prefeito Municipal a con-
trahir u m empréstimo atô— 
40:000$000 para pagamentos de 
diversas dividas municipaes. 

—Approvado— 
Por deliberação da Câmara foi 

restabelecida a subvenção desti
nada ás bandas de musi as para 
tocarem no jardim publico aos 
domingos á tarde. 

Pareceres : 
Da Commissão de. Fazenda e 

Obras, no requorimento dos mar
chantes de carne de porco. 

A commissão entende que não 
tem razão de ser o pedido dos 
supplicantes. 

—Approvado— 

imposto do Industrias e frofissõps 
referente ao corrente exercício ãe 1908 
De ordem do senhor Prefeito Municipal, publico os 

nomes dos contribuintes que pagaram o imposto de Indus 

No requerimento de AdolphoGal 
vão de Almeida, a comini.sNão 
é de parecer que seja indeferido. 

—Approvado— 
No de Franklin Braziliense a com" 
missão foi de parecer que o su-
pplicante deve diminuir as taxas , 
que o mesmo se propõem a cobrar., tnas e Profissões, expecificando os artigos c o m o que ne-

—Approvado— |gociam, a profissão que exercem e a importância que 
No de Horacio Rodrigues e R. 'pagaram 

* Ytú, 12 de Março de 1908. 
O Secretario P. Primo 

Cláudio da Silva, a commissão é 
de parecer que o prefeito .Muni
cipal se entenda com os reque
rentes sobre as bases do contrato. 

—Approvado= 
No de João David Vieira, a com
missão é de parecer que deve ser 
attendido ficando a Câmara de en
tender-se a respeito c m o governo 
— A p p r o v a d o — 
No de José da Silva Pinheiro 

a commissão é de parecer que a 
Câmara auetorise o Presidente a 
assignar as referidas letras tendo 
a assignatura e effeito retroativo 
para validade das mesmas. 
— A p p r o v a d o = 

Bor deliberação da Câmara foi 
concedido um terreno para ins
tallação do Club de tiro nacio
nal nesta cidade. 
Nada mais havendo a tratar 

declarou o Dr. Presidenta encer
rada a sessão. 

Secção Li ore 
D E S P E D I D A 

O abaixo assigua.io reti
rando-se desta cidade, para 
Pernambuco, despede-se por 
este meio de seus amigos, a 
quem offerece seus prestá
mos, não o fazendo pessoal
mente por absoluta falta de 
tempo. 

Ytú, 8 de Abril de 1908. 
Manoel Galvão. 

CONTRIBUINTES ^° l add- + f . *£°°° 
total 5b$>ooo 

Joaquim Dias Galvão | Manoel Pereira Ramos 
Varegista de seccos e molhados Deposito de madeira por 1 
ferragens e louças pelo exerci-160.000 

lõ.ooo 
5.ooo 

] õ.ooo 
40.ooo 
94.ooo 

329$ooo 

TIRO BRAZILEIRO DE SÃO 

PAULO—POSTO DE TIRO DE 

Convido os srs. officiaes e ci
vis que se inscreveram como só
cios do Posio ãe Tiro Ytuanor 
filial ao "Tiro Brasileiro de S. 
Paulo" a reunirem-se ein assem 
bléa geral, domingo, 11 do cor' 
ronte, ao meio dia na sala das 
sessões da Cagara Municipal 
afim de ser ínstall ida essa as' 
socíação e a proceder'se a eleição 
dadirectoria definitiva. 

Ytó, 8 de Abril de 1908, 
O secretario interino 

CAP. JUVENAL no AMARAL 

PAPEL para Embrulho 

Nesta typographia 

cio 
Art. para fumantes 
Fumo em rolo 
Banha 
Camas e colxões 
40 % add. 

total 

Camargo, Irmão & Sobrinho 
Loja de fazendas, roupas feitas, 
armarinho, calçados e chapéos 
por um semestre 130.ooo 
40 .f add, 52.ooo 

total 182$ooo 

Os mesmos 
Varegista de seccos e molhad s 
ferragens e louças por um se
mestre tíO.ooo 
Fumo em rolo 2.5oo 
Toucinho Õ.ooo 
40 '[. add. 35.000 

total 122$5uo 

Bento Dias 
Botequim de café e quitandas, 
(excepto bebidas; pelo exercí
cio 20.ooo 
40 '[. add. 8.000 

total 28íooo 

P. Bonní ti 
Marmoraría pelo èicreicio GO.ooo 
40 '{• add. 24.ooo 

total 84íooo 
Á b d o n da Silveira Mendes 
Taberna por 1 semestre 4ü.ooo 
Fumo em rolo 2.5oo 
Banha 7.5(50 
10 .[• add. 20.ooo 

total 70íooo 
Adolpho Magalhães & Cia. 
Typographia de obras avulsas 
pelo exercLio 30. ooo 
40 [. add. 12.00o 

total 425 o >o 

Egydio Rossi 
Arnarinho por 1 semestre 30.000 
40 .V add. 12,000 

total 42$ooo 

Jacintho Lacerda 
Restaurantpor 1 semestre 40.ooo 
40" [. add. 1G ooo 

total 56$ooo 

Salvador Lam bolha 
Funilaria e ferragens por u m se 

aesípo f risião Mariano da losta 
A viuva, filhos, genros, netto.?, irmãos, cunha

dos, sobrinhos e demais parentes do saudoso MAES
T R O TRISTÃO M A R I A N O D A COSTA, penhora-
dos agradecem ás pessoas amigas que os confortaram 
em tão doloroso transe, bem como ao Dr. Antônio 
Constantino da Silva Castro e ao Revmo. P. Faini, 
os serviços prestados no exercício de seus sagrados 
ministérios. 

Fazendo suffragar a alma do finado com o 
Santo Sacrifício da Missa que será rezada segunda-
feira, 13 do corrente, ás 8 horas da manhã, na Egre-
ja do Bom-Jesus, sétimo dia de seu passamento, 
convidam e renovam os seus agradecimentos, desde 
já, a todos quantos se dignarem assistir á este acto 
de piedade. 

Ytú, 8 de ̂ ibril de 1908. 

G5.ooo 
26.ooo 
91$ooo 

SO.ooo 
12.ooo 
42$ooo 

mestre 
40 *I. add. 

total 
Raphael Tanoni 
ái marinho 
40 '[. add. 

total 
Joaquim Engler 
Carpintaria e Ferraria por um 
semestre 30.ooo 
40 '[. add. 12.ooo 

total 42$ooo 
José Frederico da Fonseca 
Sellaria por 1 semestre 15.ooo 
40 J. add. ti,ooo 

total 21$ooo 
D. Maria Augusta 
''-asa de Peusão por 
mestre 
40 T. add. 

total 
José da Costa Falcato 
Alfaiataria por 1 semestre 15,ooo 
40 'I. add. G.ooo 

total 21$ooo 
Alberto Benedetti 
Padaria por 1 semestre 
40 T. add. 

total 
O mesmo 

Taberna por 1 semestre 
Art. para fumantes 
40 •/• add. 

total 
Antônio Tintanero 
Açougue de carne de porco pe-
o exercicio 40.ooo 

1 se-
BO.ooo 
12. ooo 
42$ooo 

6O.000 

24.ooo 
84$ooo 

40.ooo 
7.000 
19.ooo 

Joo 

semestre 
40 •[• add 

Bardini 
totai 

& Filhos 
Pabriea de cerveja. 
por um semestre 
40 '[. add 

total 
Ângelo Zanelli 
Fundaria 
40 •{. add 

Nunciate 
Açougue 
exercício 
40 '[. add 

40.000 
I6.000 
56,ooo 

licores etc. 
lOO.ooo 
40.ooo 

140$ooo 

por 1 semestre 40.ooo 

total 
I6.000 
56$ooo 

Caisciello 
de carne 

total 
Caetano Cezare 
Alfaiataria 
40 ,Y add. 

Thomaz 
Varegista 
ferragens 

verde pelo 
GO.ooo 
I6.000 
56$ooo 

por 1 semestre 15.ooo 

total 
d'On^fric 
de seccos 
e louças 

6.000 
21$ooo 

2 molhados 
pelo exer-

cicio 160.000 
Art, para fumantes lõ.ooo 
Fumo em rolo Õ.ooo 

Banha lõ.ooo 
Camas e colxões 40.ooo 
40 'I. add. 96.ooo 

total 323$ooo 

O mesmo 
Deposito de madeiras pelo 
exercicio 80.ooo 
40 '/. add. 32.ooo 

total 112$ooo 
O mesmo 

Encanamentos, apparelhos e 
accessorios para água e ex> 
gottos e luz electrica peio 
exercicio l/»0$ooo 
40 7. add. 6O.000 

total 210$ooo 
Manoel Maria da vSiiva Paixão 
Varegista de seccos e molhados, 
ferragens e louças por um se
mestre 6O.000 
Art, para fumantes 7.5oo 
Fumo em rolo 2.5oo 

Toucinho 5.ooo 
40 'I. add' 38.ooo 

total 133$ooo 

Paulo Sbrocco 
Casa de jóias de pequeno va
lor e offlcina de ourives por 
1 semestre 40.ooo 
40 */. add. lG.ooo 

total 56$ooo 
Atilio Dell'Nina 
Hotel por 1 semestre 6O.000 
40 /. add. 24ooo 

total 84$ooo 
O mesmo 

Casa de bebidas por 1 se
mestre 50.ooo 
40 .1* add. 20.000 

total 70$ooo 

Malaquias de Almeida 
Officina de fogos tora do 
perímetro urbano por u m 
semestre 15.000 
40 T. add. 6.000 

total 21$ooo 

Luiz Manfredini 
Taberna por 1 semestre 40.ooo 
Art. para fumantes 7.5oo 
Fumo em rolo 2.5oo 
40 T. add. 20.ooo 

total 70$ooo 

^Continua) 
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REPUBLICA 

Especial attenção das Mães 
DE FAMÍLIAS 
F DUTRA fabricante da IvmTHICHFíI A av-ga e previne ás mães de 
família que ha grande quantidade de JVlatniearda—Falsificada— 
em todos os Estados do Brazil, vendida a todo preço, por indivíduos 
inconscientes e por casas duvidosas; e por esta razão aconselha que 
só comprem a caixa de IMTRIURli que tiver o Selio Verde Especiaj 
aonde diz Esta é Legtima se ̂ ãt) encontrar nas PHARMÀCIAS do l°gar, 
então escreva diroctamente ao seu único depositário para todo Brazil 
oSnr. J. P A C H E C O , proprietário da acreditada 

troçaria P A t i H E & O 

lua dos indradas Is- 59 e 65—fio de íaneiro 
Que remetterá regitrada 12 caixas por 12$000 

[gH|pi E L H A S — D e supe 
J,8~ rior barro vende-se 

posto aqui na cidade a 80$ 
o milheiro, quem quizer ver 
a qualidade tem a mostra em 
casa de Fernando Dias. 

T 
omae a Cerveja MORA-
VIA, a qual dá força, saú
de e vigor. 

NÃO BEBE QUEM 

NÃO QUER 

Officjna ds Carroças e trolys 
S~onoeíro} Sííarceneíro e Sorneiro 

M-WH DE*-*-****-

SYLVIO RUSSOLO 
Nesta bem montada officina executa-se 

todo e qualquer trabalho, concernente a 

mesma arte. 
Torneam-se bollas de bilhares. Tem á 

venda formas de laranjinhas próprias para 

o carnaval. 
Serviço garantido 

Preços razoáveis 
RUA DIBEITA. n, 33 

DENTiÇÃODASCRANÇ\ S 
Nenhum remédio ha que se compare com a 

£f£aírica ria 

Jtfôafrica ria 

% aí rica ria 

DE 

DUTRA 
:eitada pelos 

tuados clínicos do Brazil. 

casas para os seus filhinhos. 
Sempre produz effeito seguro na denticão. 

quando é legitima. 

aíricai ia Faz as crianças, gordas e robustas. 

' ^ * * E' recommendada por todos que a usam, 
arrjoarja^eS(ie 0 ponro até 0 rico. 
' v - - Tem sido elogiada pelos jornaes de todo < 
arrioarjaBr&sú 
' * • - Já ú usada ein todos os Estados do Brazil 
arricariâç. no e8trímgeiro. 

E' um remédio de reconhecida efficacia e 
valor quando é legitima. 

Depois da descoberta deste remédio não 
morrem mais crianças de denticão. 
Quem usar uma vez nunca mais deixa de 

tela em casa. 
E' fácil de applicar- porque as crianças 

usam sem repugnacia. 
Só compre a que tiver o S E L L O VERDJS KS 

PECIAL como garantia de legitima. 

Ãttencão ! 
f 

O commerciante, que hoje 
faz grandes trausacções, bem 
como o 'avrador abastado, 
não podem prever o futuro: 
um negocio mal feito, uma 
grande geada, u m incêndio, 
mil outros incidentes podem 
anniquilar em um dia o que 
levou aunos a ganhar; por 
fallecimentó do chefe, uma 
liquidação desastrada pode 
deixar a família na miséria. 
Po isso é bom que todos 

garantam a sua velhice e a 
sua família, fazendo um bom 
seguro de vida na S U L A M E 
RICA, companhia seria e 
sólida que tem de G A R A N 
TIAS MAIS D E 17 M I L CONTOS. 

O seguro em favor de 
terceiros é inalienável, por 
leis especiaes; nenhum cre
dor poderá arrancar esse 
pecúlio sagrado da família. 
Peçam informações ao cor

retor CA R L O S M A C H A D O . 

aírica ria 

aí ri ca ria 

aí ri caria 

aíricaria 

Iflj^aírjcaria 

DEPOSITO GERAL DO FABRICANTE 

DROGARIA PACHECO 
Rua dos Andrada? Ns. 59 e 65. R!0 DE JANEIRO 

P A P í? í -^ara embrulho. 
i f i r E L Vende-se nesta 

typographia. 

•zrr *£ry-cr»* o C T ^ ^ 

^ D r r . S r r a z B i e u d o ^ 

($ Medico e Operador ® 
& Consultório e ~^£ 
($ Residência g| 
© RUA DIREITA 55 © 

t YTÚ t> 
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cfjãsfa de experieticía$ f—$)e~me só 

GM Pre 
RUA DO COMMEFJCiO 48 

0 proprietário deste novo Cbalet, participa ao 
povo desta cidade, que tendo aberto a R u a do 
Commercio N . 48, onde encontrarão bilhetes de to** 
das as loterias; P A E A 9 D E A B R I L 

S. PAULO—por 7:000 Inteiros 

Meios—3:500 Fracçao—1:000 

L 11 DE ABRIL 

CAPITAL 
FEDERAL 200-Gontos 

Inteiros 18$000 
Meios—9$000 

Frações—lSooo 
—AVISO IXPORTANTE— 

Todos os nossos freguezes que comprarem u m bilhete 
inteiro desta Loteria, terá o direito a um coupon de um 
Piano RITTER. 
Este brinde dá direito de ser sorteado no prêmio maior, 

caso seja: sorteado o possuidor receberá u m magnífico 
Piano, cujo valor e de 1:800$000 

0 Proprietário 
&nofre Sííazza* 

A Ŝ fll M MBlf 
E' o medicamento infallivel nas mo 

lestias d<» utero. K' superoir a ergotu 
na, nas hemorragias: mais activo do que 
o Apiol e apuilma nas suspensões e 
nas menálruaçSes difficeis, uiais efficaz 
do que os ferruginosos e quina nas flo
res brancas e de eífeitu mais prompto 
o duradouro de que a morphina e to
dos os calmantes na> eólicas violentas 
ulerinase finalmente facdita prodigio
samente o parto. 

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

DROGARiA PACHECO 
Rua dos Andradas-59- RIO DlJAMEIRO 
e nas drogarias BARUEL em São 
Paulo e COLOMBO em Santos 

i 
\ 

5 

SI 

B 
* 

R 
5 

mmm& procurem ainesquinhar a justa fama que dia a 
dia vAo conquistando os superiores e iueompa-
raveis vinlios da A D É G A P A R T I C U L A R 
nflo o conseguirAo jamais ! 

Estíi provado exuberantemente q'je, hoje. 
em dia, só bebe vinho genuíno e de primeira 
qualidade quem compra o mngnifieo vinho de 
meza F i G U E I R A e oa insubstituíveis vinhos 
do Porto 

«(audaz» 
e «•Gagrima do (Féo» 

Indispensáveis em todas ns convalescen
ças, por serem os m«n08 alcoólicos, os mais pu
ros, os mais saborosos e, portanto, os melhores 
que existem no mercado. 

Bebam Bebam 
Só os vinhos da 

ADEGA PARTICULAR 
—S. PAULO— 

iERYJEJA M # €LÂÜ^ 



REPUBLICA 

SBoja de/ajendat abmaunkoà e loakaô 

juiab Wejwwto- da alamada (galçcbdo 

Acaba de receber ultima novidade em CAPAS PRETAS 
para senhoras. 

Para a Semana Santa 
Novo soitimento de fazendas Pretas, e outr09 artigos 

com0 sejam: 
pitas L I B E R T Y de todas as cores e larguras, e 

um Ivariado sortimento de outros objectoa que seria 

difíicü aqui mencionar. 

Ver Para CRÊRÜ 

i eesio 
Rua do Commercio 119 

ymíMi i Gnili Cocara 
INTITULADA ^%^ im^z& 
Vende-se uma excellenle chácara, muito próxima desta cidade, sitaada no 

C A M P O D A F O R C A , ê retirada da Villa Nova apenas meio kilometro, indo 
pelo leito da Estrada de Ferro gasta se apenas 8 M I N U T O S a PS'. Achacara 
tem as seguintes bemteitoi ias; 3 boas casas de morada, 14 mil pés de café 
formado; 4 mil pés de bananeiras e grande numero de arvores fructeiras 
fJaboticabeiraSy LarangeiraJS, Mangueiras, etc. 

Trez Aguadas Magníficas e Abundantes 
A colheita annualde Café* tem dado a media de mil arrobas; a producção 

de abacaxis tem sido de 400 MlL, que tem prcdusido aar.ualmente vinte e trez 
'Contos. Possue 40 alqueires de terras, sendo a metade em CApOEIRüES e o 
mais em terrenos cuitivavois e boa pastaria; as suas divisas são próprias e 
naturaes; o dono pode também se utilisar para pastaria, do grande campo íron** 
teiio á chácara. No terreno da chácara existe grande quantidade de barro de 
telha etijollo podendo sustentar uma Olaria sem nunca acabar; a proximidade da 
Estrada de Ferro, permitte remetter o producto para toda a parte. 

O motivo da venda é o dono ter de se retirar para sua pátria, por isso 
vende por preço baratissimo, de modo que o comprador nunca poderá arrepender 
visto que us lucros são extraordinários em relação ao capital empregado. 

cJÍcaocio garantido e de grande importância 

Esta chácara é muitíssima conhecida de todas ns pessoas desta cidade. 
Qualquer negociante da VILLA N O V A poderá dar informações. Trata-se na 
mesma Chácara com 

Giovanni Fiaseníini 

No Salto de Ytú, no largo da Matriz, um terreno 
murado de tijollos, com 15 metros de trente por 22 

metros, pelo preço de 1;500$000 
Também vende-se uma casa no mesmo largo n °2 

com commodos sufFícientes para íamilia e para nego
cio, com quintal regular, um poço todo calçido e mais 
trez casas na rua do Porto ns*. 6t, 63 e 6o com com
modos mais que sufficiente para Operários. 

Vendendo tudo por preços] razoável, quem preten
der dirija-se nesta cidade, á rua do COMMEKClO, 
(Canto do largo do C A R M O N° 172—YTIX 

POSITO 
DE 

Gamas de eferro e Goíchão 
Pelo preço das Fabricas de S. P A U L O 

VARIADO SORTIMENTO 
e de diversos modelos de ioda 

=E QUALQUER QUALIDADE= 

2 P I A N O S ein bom estado, por preços módicos 

PODEM SER VENDIDOS POR PRESTAÇÕES 

RUA DO COMMERCIO 144 
Joaquim %)ias ifafvao 

4—2 

; íss ;Í*S fe &•£? 2£3 &•%*? 

ti«d*- B r u n o Oh£*v<t 
Kl Nisso digno ministro em /toma junto & S.S-u Papa de '$!^& 
- um oplmo resultado o 

Peitoral DeAflGlCO PEIiOTEflSE 

KK'KO seus filhos e declara: 
2̂ £i **Altesto que varias pessoas de minha família 
roÍNtle influenza, bronchites e to^se, usaram et m op 
}§jbdo do Peitoral de Angico Pelotense fabiiçado na pharma 
f̂ cia Edurado Siqueira, de Pelotas.—Roma, 22 de Outubro d 
oM9(i6 — Dr. Bruno Chaves 

i 
affecladâ ffif 

to^se, usaram c< m optiruo resu!*pvHlí 
e 

Uecunheco verdadeira a firmais 
utubro d e $ & & 
Massal, l.-fcSML 
0 livro le 

•a do dr. Bruno C haves.— Pelotas, 26 de Oi 
A1906. Km teslemunho de verdade—Luiz Carlos 
ootario" Nilo tem resguardo. Nao contem ópio. 

A^klva o modo de usar. Exigir o verdadeiro 

F B I T O R A I J X3SJ .A-INTO-IC-O P E I J O T B N S B 

venda em todas as pliarmacias e drogarias 
Deposito no Rio —Drogaria Pacheco, rua dos Andradas 5 [^ 

Em S. Pnulo:—Drogaria Baruel Comp./£ 

E 
rjo 

Deposito Geral:—DROGARIA E. SEQUE1EU & O O M P 
,o**2 535 SiS í^J iKSÂ 
» 

dfjasía de experiências ! xJ eme so a €EE¥KI'A Km €Lâüíl 



 
 

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). 


