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—EXPEDIENTE— í 
Para facilitar ás pessoas, que dezcja-

r«m auxiliar a nossa empresa, resolve
mos estabelecer assignaturas trimes
trais a rasão de 4:000 
Assim sao os nossos preços; 

Anno 
Semestre 
Trimestre 

PAGAMENTO 

Jò-.OOO 
8:000 
4:000 

ADIANTADO 
'Redaccão e administração 

Rua do Commercio N. G2 

Toda a correspondência deve 

ser dirigida ao dir- ctcr-Juvenal do 

Amaral. 

€ E depois rogou a 
Pi latos José de Ari ma th 'a 
<que era discípulo de Jesus, 
porém oeeulto por medo dos 
judeus) que podesse tirar 0 
corpo de Jesus, e Pilatoa lh'o 
permittiu. Veiu, pos, e tir u 
o c rpo. 
E veiu também NicoçUmns 

aquelle que d'antes de noite 
tinha vindo a Jesus) trazen
do um composto de inyrrha e 
áloes, de quasi cem arrateís. 

Tomaram pois o eorpo de 
Jesus, e o envolveram em 
lençoes com as especiarias, 
como é costume dos judeus 
sepultar. 

E havia uma horta naqtud-
le logar, aonde tora crucifi
cado, e na horta, um se-
pulchro novo, em que ainda 

nunca al^aem havia sido pnsto 
Alli (por causa da prepa

ra çAo da Paselioa dos judeus, 
e porque aqu'*lle sepulchro es 
tava perto) püz-oam a Jesus». 

S. João, cap. X/X, V. 38 

a 42 

0 supremo sacrifício estava 

consummado; o H o m e m Deus, 

o cordeiro iunocente o inima*-

culado, o tundador e o primeiro 

martyr de uma religião sublime, 

destinada a regenerar a huma

nidade corrompida, soffrêra o 

supplicio dos grin les faciuoio-

sos em expiação das culpas e 

peccados dos mesmos homens ! 

A sociedade antiga, minada 

pelos profundos vícios, que as 

doutrinas luminosas de ohristl 

iviarr. revelado em toda a sua 

hediondez, estava mestes aalluir-' 

nova ja se via 

dio aixao G 
jfulio cJilary 

Traducção de 
Cancio de Albuquerque 

F r i m o i r a i3«.i",,o 
O PROFESSOR C A R D E N A L 

I 

CHEGADA A'ALDEIA 

—Não é lá para que digamos a 
Sua mobília meu rapaz ! 
João corou, nflo porque 90 enver

gonhasse da sua pobreza, mas aquel-
la brutalidade magoava. Pilpret, o 
perceberia ? Talvez, porque um pou
co embaraçado, acerescentou : 

— E , como so quizease fazer es
quecer a sua crueld-ide, retirou elle 
próprio o cavallo dos varaes e levou-
o para a cocheira, emquanto Joflo 
ajudava o pae a descer. Augment.íra 
a multidito. Uns cincoenta aldeòes 

st, a sociedade 

Jalvorecer num horisonto próxi

m o ; e a cruz, mysterioso sym-

bolo da Egroja nascente, arvo 

rada no alto do Galgotha, como 

instrumento affrontosu de morte, 

devia ser o glorioso labaro que 

conduzisse as gerações futuras ao 

goso de uma felicidade desconhe

cida até então, e que se estendia 

ainda além do mundo. 

O grande crime, o maior cri

me que se ha commettido desde 

que o universo foi creado, rea-

lisára se inteiramente, com todas 

as circunstancias que as Escrip 

turas tinham annunciado. 

ali estavam, á escuta, esperando as 
noticias de commentarios da che«ra-
da do mestre escola ; espalhara-se a 
nova de que Cardenal era o sueces-
sor do sr. Hormay. Num abrir e fe
char d'olhos, a aldeia estava ao cor
rente da ecusa. O grupo de meninos 
havia voltado e contado, a seu modo, 
como Cardenal agarrara um delles, 
Júlio Prieuret, e o esbordoara vigo
rosamente, só porque o pequeno re
cusava responder-lhe, e como todo o 
grupo tivera de vir, a pedradas, em 
s o ocorro d . prisioneiro. 
Os aldeòes franziram as sobran

celhas. Levantaram-se murmúrios. 
Achavam mal feito que o rccemche-
gado affirmasse a sua autoridade na 
aldeia de um modo tão enérgico e 
com tanta desenvoltura. De todos os 
grupos partiam exclamações. 

Ninguém indagava se a historia 
contada era veridica. Porque atira
riam pedras em Cardenal, se este 
tivesse passado sem excital-oa ? Isto 

grandioso drama da Redempção 

que n egreja catholica relembra

ra na vindoura semana. 

G. 

A própria natureza como que 

demonstrou em prodigiosos suc-

cessos a divindade de Jesus 

Christo, e a sublimidade da sua 

missão, robomtído a fè esmoreci

da dos discípulos e sectários, aba

lando e aterrando a incredulidade 

cega e pertinaz dos pharLseus e 

dos pagôes. 

Tremeu a terra violentamen 

te* o sol, coberto de u m denso 

véo, escondeu por'algum tempo 

os seus raios, entristecendo e 

apavorando o mundo absorto; 

rasgou-se o véo do templo, di

ante dos sacerdotes da antiga lei, 

espavoridos e attonitps; abriram-

se as sepulturas, e Jerusalém, a 

reprovada, e Jerusalém, a mal

dita, cheia de horror, recebeu 

dentro em seus muros a medo 

nha visita dos que jà eram fina

dos de ha muito i 

O transtoi no de toda a ordem 

natural no mundo physico foi 

apenas uma débil imagem da 

metamorphose por que passou o 

mundo moral. 

(Jonsummada a parte doloro

sa do mysterio, seguía-se, segun

do as divinas promessas, a pre

paração para o glorioso trium-

pho do Filho de Deus na terra. 

E estava escrip to que o Sal

vador seria sepultado como u m 

simples mortal, e que só ao fim 

do terceiro dia rea urgi ria das 

trevas do tfepulchro. 

E' este episódio, bom leitor, do 

parecia lógico. Por mais um pouco, 
queixrfir-so-iam ao cura Quévut ; que 
era o grande da communa, ou á 
menina Elisa, sua sobrinha, que era 
quem dava u"deus em Neuvillo-aux-
Joútes. Seguir-se-ia uma severa ad-
raeestaçAo do cura ou da sobrinha e, 
certamente, o professor esfriaria o 
entliusiasiuo. Depois, pessoas mais 
calmas e que nAo tinham filhos, 
interrogaram Júlio Prieuret sobre o 
que so passara, acabando por onde 
se deveria ter começado. 0 pe
queno confessou, chorando, que nAo 
fora esbordoado, mas que pouco fal
tara para isso. EntAo, os ânimos 
so acaluaram. .chegava do Rocroí onde, ha sete 
J0A0 Cláudio passou a tarde ao ou oito annos, era adjunto numa 

lado de seus pães e só á noite, sahiu 
para visitar a aldeia, deixando para 
o dia seçruinte a sua visita ás auto-

@s te YGOS do Maria 
0 primeiro véo de Maria era de 

um linho mais alvo que a neve. 

Bordara-o com as suas mãos e 

ornára-ocom uma grinalda de 

flores de seda, tão bem imitada» 

que as abelhas, illudidas, vinham 

pousar-lhe em cima. Este véo 

branco s<> o trouxe uma vez, no 

dia de sua primeira communhão. 

O segundo véo de Maria ei;a 
de lã negra-

Princ.pio-o no mesmo dia em 

que sua mãe lhe morrera, dei

xando a sosinha, sem amparo, na 

triste e abandonada choupana. 

Era bordado de perpétuas ro-
xas como as dos sepulchros de 

mármore e cs olhos de Maria 

tinham n'o orvalhado com todas 
as suas lagrimas. 

0 véo negro s<5 o trouxe uma 

vez, no dia em que se tornou 

esposa de Jesus, no convento da 
rVve-lvíaria; 

0 terceiro véo era feito de u m 

retalho do azul celeste, bordado 

déestrellase perfumado de aro
mas suavíssimos. 

Foi o seu anjo da guarda quem 

lh'o deu, 110 mesmo dia em que 

cila entrou no paraíso. 

GUERRA JUNQUEIRO. 

sua chegada. Ao findar do dia, os 
aldeòes passeiavam, ou conversavam 
sentados em cadeiras ou em bancos 
de pedra, ás suas portas. E era a 
respeito delle que falavam. Quando 
o professor pnssou pela estada, cala 
ram-se as vozes, nflo tAo rapida
mente que elle não ouvisse fragmen
tos de phrasns o não comprehendesse 
que era elle o assuuipto das con
versações. 

II 

UMA CABTA DO PREFEITO 

Joflo Cláudio tinha trinta annos e 

escola. A' força de trabalho, ener
gia e grande constância, conseguira 
instruir-ffe. Idolatrava com toda a 

ridades de Neuville e a todas as pea- sua alma a ingrata profissão a que 
soas cuja influencia a ŝ a posição 
dependente tinha de aproveitar. 

ninguém mais ignorava a Agora, 

tinham aspirado, desde a_ sua infan
ta, os seus secretos desejos. 

(Continua) 



REPUBLICA. 

mas não como 
pois as pessoas que 

fif. Manoel ichvio 
O illustro snr. dr. Manoel üctavio 

Pereira e Souza, integro magistrado 
o ex-juiz de direito desta comarca, 

teve a gentileza do enviar-nos a 
seguinte carta. 

«Snr. Redactor do "Republica"— 
Saudações.- Penhoradissimo venho 
agradecera V. S\ os benevolos con
ceitos com que em seu jornal de 25 
de Março ultimo se dignou do hon
rar-me. 

Justamente desvanecido por essa 
prova de sua valiosa sympathia, re
conheço entretanto nAo ser merece
dor do juizo que a meu respeito lhe 
dictou a incxeedivel generosidade. 

Nenhum serviço pude realmente 

prestar a esta terra, cuja hospita
lidade partilhei durante mais de um 
anno, recebendo de continuo inequí
vocas demonstrações da magnanimi
dade do povo ytuano, que fiel ás suas 

nobres tradições, não desmentiu ja

mais as grandes virtudes herdadas de 
seus maiores. 

A esse povo offereço, sim, com 

DQM1N6UEÍRAS 
Não sei por cue cargas d'agua 
ainda volto hoje, a occupar-me 
de cousas da religião catholioa, 

iimi°;o delia, 
o 

me honraram 
coma leitura da passada chibni-
ca, ficaram tartas de saber que 
eu sou defensor das idéas chna 
tãs, que as professo, e por isso que 
não posso ver alguém pôl-a a 
rediculo, por leviandade ou irre 

flexão. 
Que se não diga que eu sou 

um mexeriqueiro; que ando a es-
caninhar cousas do arco da 
velha, para encher tiras de pa
pel com prosai semsaboronas 
e descabidas; não, não, e não. 

0 que eu quero è por a cal
va á mostra, a coitas pessoas 
que pensam que a gente ê capaz 
de comer mingau com o dedo, 
e querem nos impingir gato por 

lebre e urubu por beija-flor. 

Contou-me pessoa merecedora 

de todo o credito, que ha quem as homenagens de rainha admiração 
viva aqui, de esmolar para tes
tas de Santos, que nunca foram 
festejados com o resultado da 
collcctafeita para tal fim; e que, 
nem existe na casa de quem pede 
imagem alguma para receber as 
homenagens, para as quaes o 

publico contribuiu, 

Ora, é meu modo de ver as 
coisas; ninguém devia sahir à rua, 
pedindo para este ou aquelle San 
to, sem que apresentasse aos 
crentes um documento qualquer 

em que a gente visse o nome do 
nosso vigário, que ê afinal a 
autoridade competente para au-
torisar a esmolar, evitando-se 
assim que andem por ?thi, ate 
pessoas desconhecidas, de fora 
do município, a pedinchar, quem 

sabe se como mera exploração do 
bolço alheio, pretextando a rea-
lisação de uma festa num logar 
em que o diabo perdeu as botas, 
isto para cumprir uma promessa ! 

Ha, de tacto, no meio disso, 
muitas pessoas que praticam esse 
acto em desencargo de consciên
cia, porque effectivaniente fize
ram promessa; mas nesta cousa 
de promessas ha também muitos 
abusos, aos quaes é preciso al

guém por cobro. 

Ainda hontem contou-me um 
venerando ancião, desta cidade, 
que pessoa aqui muito conhecida 
fez a modestíssima promessa de 
passar por espaço de trinta dias, 
comendo em casa de seus amigos 
e conhecidos e como desencargo 
de consciência já começou a co

mer... 
Ah S isso não é exploração 1... 

E' uma dolorosa penitencia de... 

barriga ! 

JUAL. 

qu« se rcaiisn a 20 do oorrente, to- /delações Ext< riores so havia ajoelha-
mana parte o velho actor Tabcrda e do e beijado a m.To do cardeal por 
a actriz Virgínia. occasifto da chegada de sua eminen-

PodHinos dizer qno o acto do ve- cia. 
Iho e glorioso artista portuguez, é Esse fi.cto nada teria de extra-
altamente significativo o honroso pa- ordinário, si nAo fosse a malévola in-
ra nóff, pois ao peso dos seus oíten- j terpretação que lhe quizeram dar, 
ta e tantos annos, após achar-se attribuindo o sr. Barão do Rio Bran-
re tira do do palco, reapparece aquel- | co íntentos, que jamais passaram 

e de profundo reconhecimento, os 

mais ardentes retos por seu cons
tante progredir em meio da paz e 
da tranquillidade. 

E' com verdadeira saudade que 
me retiro de Ytú, cedendo ao im

pério de motivo inteiramente ex-
tranho á minha vontade. 

Também agradeço e retribuo 
os votos que junetamente me foram 
enviados por V. S\ pela minha 
felicidade pessoal e a de minha fa
mília. 

Peçô-lhe finalmente que accei-

te os augurios de prosperidade do 
jornal que dignamente dirige e os 

protestos de distineta consideração 
e elevada estima com que folgo em 

subscrever-me. De V. S*. Atta. ven.°r 

cr.* obg.°—M. Octavio Pereira e 
Souza.—-Ytú, 4-4—906. 

VARIAS 
0 snr. Salvador dos tantos, an

tigo professor do grupo Escolar de 
Jundíahy, que ultimamente perrau-
tou a sua cadeira com o snr. Luiz 
de Sampaio Arruda, do grupo Es
colar, desta cidade, foi alvo de uma 
expressiva raanifestaçAo de apreço, 
ao retirar-se de Jundíahy, com des
tino a Ytú. 

A gare da estação achava-se re
pleta de amigos e admiradores da 
quelle professor, os quaes lhe foram 
levar as suas despedidas. 

U m telegramraa expedido para S. 
Paulo, referindo-so á retirada da-
quelle funecionario da instrucçAo 
publica, diz, que durante o tempo 
em qu« s.s. exerceu o magistério era 
Jundíahy, esteve sempre cercado da 
estima collectiva da populaçfto e 
consideração respeitosa de todos 

Antecipamos-lhe as nossas boas-
vindas. 
Diz uir» telegramma de Lisboa, 
que na recita do theatro D. Maria, 

le vulto querido da arte portugue 
za, no theatro D. Maria, a prestar-
nos uma inesquecível homenagem, 
num acto de sublime caridade. 

Diz o Jornal, de Piracicaba, que 
o snr. dr. Valentim Browne, inspec-
tor sanitário deste districto, resi
dente nesta cidade, e actualmente em 
serviço de inspecçAo naquella adean-
tada cidade, visitou em companhia 
do fiscal de hygiene snr. Antônio 
Peiialva da Costa, e de vários fun-
ccionarios municipaes, a Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital dos Láza
ros, grupos escolares, Escola C o m 
plementar, matadouro etc, observan
do pequenas faltas de hygiene. 

A impressão dos visitantes sobre 
£ cidade, tomada em conjuneto, foi 
excellonte. 
0 snr. dr. Baptista Malheiros an
tigo e distineto medico, abriu, nesta 
cidade, no largo da Matriz, n. 12, o 
seu consultório clinico, onde atten-
derá á chamados a qualquer hora. 

Fazemos-lhe votos de prosperi-
dades. 

Dizem que terminada a licença, 
em cujo goso se acha actualmente, 
será Aposentado o snr. dr. João Bar-
bnlho, ministro do Supremo Tribu
nal Federal. 

Para substituil-o, consta, está 
apontado o nome do snr. desem
bargador Spindola, chefe de policia 
federal. 

Foi lançado na praça de Lon
dres, pela casa Rothschild ura gran-

pela sua idéa. 
Sabendo da publicidade daquel-

les despachos era S. Paulo o illustre 
titular da pasta do Exterior aueto-
risou-nos a dar lhes formal desmen-

! tido. 
Apesar de semelhante noticia não 

ter npparecido no Rio, o sr. Barão do 
Hio Branco confunde aqui mesmo os 
boateiros, disposto a fazel*o Sempre 
que se torne preciso restabelecer a 
verdade perversamente adulterada.» 

A Superintendência de Obras 
Publicas officiou aosnr. capitAoJosè* 
Bento Paes de Barros, desta cidade, 
declarandodhe acceitarasua proposta 
para os concertos de que carece H 
estrada que vai de Ytú a Cebreuva. 

O S W A L D O G E Í T B E L L O 
Foi plenamente approvado noa 

exames do terceiro anno de di
reito, na Faculdade de S. Paulo, 
o nosso distineto collaborador 
snr. Oswaldo Geribello, que obte
ve grau 9, e m todas as matérias. 

Apresentamos as nossas feli
citações ao talentoso quart'an-
nista. 

JUIZO D E DIREITO 
Assumiu hontem a jurisdicção 

do cargo de Juiz de direito desta 
comarca, o snr. dr. José de 
Campos Toledo, ultimamente 
removido para Ytü. 

As audiências do juizo reali 
de empréstimo de um milhão ecera'Síir_ae a0j aoa sabbados, ao meio 
mil esterlinos para a nova empresa 
do Lloyd ^razíleiro. 

0 empreatimo será feito ao typo 
de 96 7. e juro de 5 */• 

As garantias serio dadas pelo 
governo do Brazil. 

Está como era esperado eleito 
vereador o candidato official dr. 
Silva Telles, na vaga do dr. Gomes 
Cardiin, era S. Paulo. 

O sr. conde d. José de Camargo 
Barros, bispo diocesano, acompanha
do por monsenhor H o m e m de Mello, 
bispo eleito do Pará partirá no dia 
5 de maio próximo para a Europa, 
em visita ad limina apostolorum. 

Informa um despacho official de 
Laa Palmas para Madrid,que quando 
o rei Affonso XIII ia para desem
barcar na ilha de Ferro, naufragou 
a lancha que condusia os músicos. 
Estes salvarara-se a nado. 

Apezar das supplicas dos infan
tes seus irmãos, o rei desembarcou 
no raeio de um violentíssimo tem
poral. 

O regresso do soberano pata bor
do foi difficilirao. O navio da esqua
dra que escoltou a lancha real sof-
íreu leves avarias, tendo por isso 
de se refugiar em Las Palmas. 

Tirámos do Correio Paulistano : 
«Dois collegas da capital deram , 

ha dias, entre os telegrammas do Rio presidente da Oamara 

día, na sala do pavimento supe
rior da Câmara Municipal. 

S.S. recebeu hontem muitos 
cumprimentos do pessoal do foro, 
por motivo de sua posse. 

lospedes e passageiros 
Chegou de S. Paulo, em com

panhia do snr. José Fermiano, 
} terceiro annista da Escola de 
Pharmacia, a exma. Snra. d. 
ivíaria Rita do Amaral, capita
lista, cujos dotes de coração são 
bem conhecidos em Ytú. 

—Está na cidade e enviou -
nos o seu cartão de visita, o snr. 
José de Moraes Costa ; represen
tante da casa "A Apparecida", 
da Gapital. 

—Seguiram para Piracicaba, 
afim de tomarem parte na orches-
tra que executara as musicas na 
Semana Santa, na matriz daquel-
la cidade, as exruas. snras. d.d. 
Maria Augusta da Costa e Clara 
Augusta da Costa, e oa snrs. 
maestrino Tristão Júnior e João 
de Deus do Nascimento. 

—Chegou hontem a esta cida-
- de o snr. Godofredo da Fonseca, 

Munici-
a favor das victimas do Aquidaban, a noticia de que ao Snr. ministro das pai. 
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IMPOSTO FEDERAL 
O snr. Francisco Antônio do Nas

cimento, fiscal federal deste districto 
lavrou autos por infracçAo do im
posto de consummo e falta de registro, 
contra os seguintes negociantes des
ta cidade : Surs. José Francisco de 
Assis, ̂ enedicto Fernandes -;ó, Al
berto üe Almeida Gomes, Manoel 
Loues Guilh<:rrae Júnior, Antônio da 
Costa Coimbra, Manoel Lopes tiui-
Iherme e Antônio de Freitas Pinho. 

CÂMARA MUNICIPAL 
Por lalta <\o numero nAo houve 

hontem aessAo T»a Câmara Municipal, 
devunu0 reulisar-se hoje, á hora do 
costume> 
Estiver;im presentes hontem ape

nas oá gnrs. vereadores Godofredo da 
Fonsê jj dr. Graciano Gcríbello, 
Virgílio Aguiar e Herraogenes 5re-
n ha. 

MANIFESTAÇÃO 
Por motivo de força maior, a com-

miss\o promotora da manifestação 
a ) illustre snr. dr. Manoel Oetavio 
Pereira e Souza, €X-juiz de direito 
desta comarca, após ter distribuído 
um boletim convidando o povo a 
comparecer hontem a essa home
nagem, distribuiu outros boletins 
adiando-u para quando tôr aununcia 

da. 

QUE BRINCADEIRA ! 
No domingo passado, achando-se 

em uma venda de propriedade de 
Eugênio Marcello, no bairo do Pi-
nheirinho, estrada do Apotrebu, 
neste raunicipíc, JoAodetal, que é 
enteado do dono da venda, com 
uma garrucha carregada com chum
bo, desfechou esta contra Jono do 
Terraço, após ter dito ao mesmo que 
o atiraria por brincadeira. 
JoAo do Terraço rebateu a pontaria 

que lhe foi feita, sobre o peito, re
cebendo a carga na região dorsal da 
mao direita, sahindo grande parte 
do chumbo pela região anterior do 
ante braço. 
U m bago de chumbo, desviado do 

alvo, foi offender levemente na re
gião deltoidiana direita, a um italia
no que também se achava presente. 

José Terraço, cujo estado não 
ioi considerado grave, acha-se era 
tratamento na Santa casa do Mi
sericórdia. 
O dr. Mamede Silva, delegado 

de Policia abriu inquérito sobre- o 
facto, no qual já depuzeram varias 
testemunhas. 

O otfensor evadiu-se. 

receu aos seus amigos, que foram 
cumprimentai-o, um lauto jan
tar intimo, durante o qual rei
nou muita cordialidade. 
Kodessert, foi servido uma taça 

de champagney trocando se a-
mistosos brindes. 
Reiteramos as nossas sauda

ções áquelle sympathico amigo. 

RE 'JTIFI CAÇÃO 
Por um imperdoável equivoco 

dizemos em nossa primeira varia de 
hoje, que o snr. professor Salvador 
Santos, (jue teve a gentileza do vi-
•itar-nOs hontem,- retirara-se de 
Jundiahy-quaudo s.s. foi por muito 
tempo estimado professor do grupo 
escolar do Limeira, onde recebeu, á 
sua sabida, expressiva prova de apre
ço da população. 

*"~ Visitou-nos o snr. João 
de Arruda A, Godoy represen
tante da Gazeta de Piracicaba. 

Gratos. 

Ca 
"HABE4S-C0RPUS" 

Na sessão de ante-hontem a 
raara Criminal do Tribunal de Jus
tiça tornou conhecimento do habeas 
cor pus impetrado por Francisco dos 
/Santos Pinto, incurso nas penas do 
artigo 266 do Código Penal, como 
autor de um delicto que noticiámos, 
acontecido nesta cidade, 

O Tribunal concedeu a ordem 
para ser o paciente ouvido na pri
meira sessão ordinária, pedindo-Se 
informações ao juiz de direito desta 
comarca e a^ chefe d>5 policia. 

E' seu advogado o snr. dr. Eze-
quiel Rumos. 

MATADOURO 
O movimento do Matadouro 

Municipal durante o mez de 
Março p. p. foi o seguinte 
Bovinos abatidos 
Suínos » 

» entrados 
Caprinos ab -tidos 

\40 
127 
207 
7 

O rendimento foi de Rs.784:800 

MERCADO 
O rendiment > do Mercado 

Municipal durante o mez de 
Março p. p. foi de Ks.601:682 

t&o eu dei pinote, deve pro 
anno eu faço careta preie 
e foi o que aconteceu que è 
pra o liome não me limpa com 
á cohrera que tá por ganha. 
Mio chjco quaquele geitão-

sinho dele nao quê sabe de 
nada, tá onça mermo. não se 
importa que a gente teje, raor-
rendo de fome, o que elle que 
é vê a gente sem ropa, que 
ó pra fica mais faci pra tira 
o coro. Nho chico aconeeio o 
gov* rno que não inforque nois, 
que corte pra metade, os or
denado de todo pessoa pub'i 
co. até de sordado, que se nao 
a gaita da republica não ca
minha. Não é só meçe ingor* 
da e o« do governo/ c précizo 
oiá o povo que está tudo de
sanimado, pois que sinifica isto 
uho chjco ; mato entrando 
dentro de casa e a gente fa
zendo vim teijão de S. Paulo, 
tudo o que quê é se professo 
soldado, deputado, fiscá, colleló 
e o diabo incangaiado, pois 
nho chico, tuece não vê que 
é nois que sustenta esse 
povo, pois meçe uão ve, que 
nois leva o anno todo m 
forcando uns cobrmhos e me*. 
ceis no fim do dito limpa tudo. 
Ale outro dia. 

Nhozinho Coimbra 

ne da Câmara Municipal desta 
Cidade de Ytú, etc. 
Faço saber aos interessados 

que no dia 9 do corrente moz. 
vou proceder a correiçâo refe
rente ao Io Semestre do corren* 
te exercício sobre o imposto 
de "Industria e Profissões" a 
fim do verificarse são obser
vadas as Posturas Municipaes 
vigentes, incorrendo nas penas 
da lei, todos aquelles que es
tiverem do encontro ás mesmas 
Posturas. Ef para que chegue 
ao conhecimento de todos os 
interessados, e não alleguem 
ignorância, vai este publicado 
pela imprensa local. 

Ytú, 5 do Abril de 1.906. 
O fiscal de Policia 

Coliatino de Souza Freire 

ÀNNUNCIOS 

í/r. SJ. Siíaíheiros £Ã. 

£5í dd consultas e attenda &£?• 
d chamados a qualquer 
hora 
Largo da Matriz 12 

Imprensa 
Appareceu era S. Paulo o 

Revista de Policia, interessante 
raensario que trata de assurnp-
los de interesses policiaes, 
tendo como seu director u dr. 
Ascanio Cerqueira, delegado 
da 3. ciicunscripção. 

--O Estandarte Catholico» 
distr buiu um lindo numero ess 
pecial, com oito paginas, 
imp;e^sasem fino papel a>se 
tinado, em homenagem ao 
cardeal brazileiru e trazendo 
vários retratos de Su i Emi
nência. 

Secção Li oi e 

EDITAES 
Correicão 

> 
Do ordem do Cidadão Doutor 

Intendente de Policia o Hvgies 

1 
scíivaninha 

Vendo-se uma, de systema 
inclinado, própria para cartó
rio ou esctiplorio. 
Para ver e tractar no es-

cnptorio d'esta folha. 

Cumprimentos 
Cora nemorando o seu anniver-

snrio nataíicio, o intelligente m o 
ço snr. Orozimbo Carneiro, offe* 

Ao PUBLICO 

Vou conta um casinho que 
é o que motivou o nh<. chic<> 
naoimento vim me carrega com 
maço de phospro e velas bra 
zilera (deserto nho chico não 
tem luis eletica, pois ê te 
h>>me tem sido um saguesuga 
pra mim,d'esde que eu morava 
em Pricicaba, vorta e meia es*-
lava me atentando, se bem 
que elle désti feita não tem 
(anta empa, porque foi cutu
cada por hüo barduino, pois 
ainda o anno passado uho chico 
me feis paga de licença 20$ 
pra turno e preparados; %>$ 
proque eu mandava fecha ŝ g ir 
ru, e punha selo ; 20$ proque 
eu vendia bebidas ; 20$ proque 
eu vendia conservas, que ve-" 
hha a ser, sardinha azeitona,' 
frutas em carda edecvtra, ea-' 

o x>*xt>JLloo 
Ordem e progresso vLiberdade Igualdade e fraternidade'1 

uíntem poupado... 
Exposição de imposto que pago por anno: 

(Capital do negocio 7.000§000) 
Gamara Imposto de licença 180.000 

» Proporcional locativo 60.000 
» Artigos para fumantes(nAo tenho) 20.000 

Fumo era rolo " 5.000 
tfanha " 10.00C 

• 2u */• Para água (addicionaly 55.000 
» Aferição 5.400 

Alvará 4.000 

Somma 339.400 

ImpOsto predial 
» 
» 
• 

tt 

Collec toria 

rt 

Fed 

Sobrado 
1 casa (becco do Colle^io) 
1 Chácara ou casa(no campo) 

Som ma 
Consumo d'água 

2 Torneiras, por anno 
eral 

Além dos sellos de consumo 
Imposto para mandar fazer cigarros 

Fumos e preparado 
Conservas 
Bebidas 

90.000 
35.000 
30.000 

155.000 

84.000 

20.000 
20.000 
2O.000 
20.000 

80.000-

30.000 

Som ma 
Collectoria Estadoal 

imposto de capital realisadofem questão) 
Total por anno 708.400 

Vendas diárias do nogocio 12$, 20$, 3,3$ e 50$ fcom dois empregados) 

E* coso de dizer-se, trabalhar para o bispo 

A. COIMBRA -



REPUBLICA 

iisuitin DI nmn Kiiim 
O melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Chimico do Es 
ti»do e approvado pela Junta 
de Hygiene de Sao Paulo. 
Único especifico efíicaz e 

infallivel contra as 
PAKASITAS, CA SP AS e a 

QuEDA D O CABELLO. 
Garanie.se resultado completo no 

tratamento. 

VE:VDE-SE UNICAMENTE no 

&&L&Ò-
RI8TOW 

iti , 

'íIL^JbLa 

Èevorina Eranulada 
GRANADO 
Approvado pela junta de 

hygiene 
As vinténs (] i «L^vuHiia de Grana-

dc», no traUmei^o <J i r^üaUNCULO^K, 
sà>i attesUJaa por to>1os Í/.IHÍUOS delia têm 
f—itt» ns », tenJ<» sido administraria com 
1'íjiial suocesso nas «pneumonia, influeu-
f i, lypho, i]inj'te e variida,» 

G-ranad ;• & Gcmp, 
Rua i. de Março 12—Rio 
Janeiro e nas prineipae phrs 
macias e 

Largo da Matriz-PIRAClÜAfiA 
ASSEIO PROMPTIDÁO E MODICIDADE 

§ ESCRIPTORIO 

drogaria-

DE ADVOCACIA 
Dr. José Piedade 

Patrocínio de causas eiveis, 
commerciaes e críminaes, eiu 1. 
e 2. instâncias: defesas e aceu-
sações perante jnry,em qualquer 
comarca do estado; procuratorio» 
nas repartições publicas, emprés
timos hypothecarios. cobranças: 
tudo mediante honorários módi
cos. 
Attende a chamados, qualquer •A'-' 

hora para serviços na policia 3* 

EriCRIPTORlO : 

20—Rua do Quartel—20 
[Das 11 ásj tarde] 

RESIDÊNCIA 

34— RUA VERIDIAXA—54 
TELEPHONE ,6-15 

S. PAULO 

Ws 

Ê 

1 

neste grande hotel tímse huspeduloas mais distinetas famílias, e os homens mais notáveis que 
têm vindo a esta cidade. 

Ailega e servido de e >pa, invpreli-ndvtMs—0 serviço de cosinfia àstá a cargo da família do 
proprietário. 

João Baptista de Gastro-PIRAIQ&BH 

1 
m 

y arope iodurefo decateio 

]\<? exíracto de nogueira 

de Granado & Comp4 
Tônico reconstitui nte deeffci-

tos extraordinários no trata
mento do "Lymphatismo, es-
erophulàs, debilidade'' etc, 

Granada & Comp. 
Rua Io. de Março n. 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharroacias e 
drogarias do Brazil 

LÇIO0 ROCHA 
0 MELHOR DO BRAZÍL 
Ã Preços de São Paulo 

òm casa de (Stlfredo §rcllef 

Sina da Commercio 131—í/fú 

\ CÜIl-í Dí CM8XILU f líLISU 
\LJ B e G ^ n a d o & QomP. 
j Prec»m,sa nas DJGESTÕKS DIK 
jrCKlS, DORES DE CABEÇA K DO ES-
TOMAOO, accumulo de gazes 
ie para regularisar o ventre. 

Granado & Comp. 
Rua 1°. de Março, 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias e 
ldrogarias do Brazil. 

Casa a venda 
Vende se uma casa na rua 
da Palma, por preço baratissi-

mo. 
Para tratar nesta typo-

graphin. 

ANTÔNIO ELIAS 
Armazém de Seccos e Molhado 

Rua do Commercion.86 

Neste hetn montado estnhelecimeuto, n [>ubl*c*o enfon 
(rara sempre um completo sorlimento do gêneros tanto na 
cionaes como estrangeiros, por préres baratis imos. 

VER PARA CRER 

5 DR. GRACIANO DE S. GEÍÍIBELLO 

Tem seu eoncnltorip á rua W 
do Commêrclo N. 115, ^j 

§f juntu a PHAIÍMACIA SOUZA, CIA |^. 

I ~- b 
ü aavogado 

D R RüflEKio FoNbECA 
participa aos seus clientes 

què mudou a sua residência 
para um dos prédios covos de 
propriedade do snr. Joaquim 
Gaivilo. á rua de Santa Kita 

, Í HERMOGENES B. RIBEIRO ti 
,7 CIURGIÀO DENTISTA f) 
! jí Formado pela Faculdade de K 
4 Medicina do Rio de Janeiro K 
fij Participa aos seus clientes e ás j/j 
Q pessoas que desejarem utiíisar- j£ 
i se dos seus serviços profisiona- jjj 
J es que mudou-se para a casa ».7.S 
Jjj do Lar,jo da Matriz. v\ 
l£ Consultas e trabalho* f\ 
M dol'2 dia ás õ da tarde. B 
a ^2?K35S3S3y3J^ ^5>—YC^J • 3S525S 

http://Garanie.se

