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C m i D Teixeira 
A morte implacável veiu afinal'negocio de molhados e bilhar, pelo 

oeiíar a vida preciosa ao venerando qual pagou de imposto 15$O0O (ain-

e cstimadissimo ancião, Snr. Capitão da conservava ultimamfente e mos-

Antonino Carlos de Camargo Teixei-1 trava aos seus Íntimos o recibo do 

ia, decano doa negociantes de Ytú e imposto.) 
j urt« ,»oio i-Aen̂ itnvpis da Foi intimo araigJ de todcs os ve-

u m dos vultos mais íespeuaveis un n 
. , , í lhos e preatimosoa filhos de >tú. 

nossa sociedade. r
 m 

. - . , 1 desde os hnados 1". barões de 1 tu 
Traz-ant'hontem, as 11 horas d 

doa em annos, e que oceupam po
sição saliente no Estado e no paiz, 
foi exeellente correspondente de 
cdllegio, e verdadeiro amigo. 

E m sua casa de negocio ae reu

nia, na falta de Club, a elite, a nata 

da sociedade ytuana, onde eram 
tratadas todas as questões financei

ras, políticaŝ  sociaes, emfim elle se 
Orgulhava de ter assistido as mais 

e Pirac caba, Tibiriça. Parnahyba até 
nianhan mais ou menos, circulou na f ̂ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
cidade, a triste noticia do seaintaos- ^ os ve\hos de h je) Foi varias \ sangrentas batalhas vict riosas ao 

o falleciraento, que foi annunciado i g vereador ( r a e m bro da Câmara j rt dor de seu balcão, do que se <ra-
por boletins distribuídos por esta ra- 1 Manieipal) fHZendo quasi « m p r e ^ h a r a m no Paraguay. 

dacçao. parte da CommissAo de Obras, em | Foi granáe a m ^ 0 e ffrftnde ad 

Immediatamente a casa da residên

cia do distincto ytuano ficou repleta 

de amigos, achandc-se alli presentes 

todcs os membros da família do 

morto aqui residentes. 

O impolluto e saudoso veterano sr. 

Cap.Antonino Carlos de Camargo Tei

xeira nasceu neata cidade em 1822, 

que tomava a serio e cumpria com , , .. ••. • A » . 
M v , mirador das incutas virtudes do be 
rigor suas obrigações. Por varias vezes loi delegado de 
policia, em situações conservadoras 

nemento e virtuoso Padre Miguel 

Corrêa, e o modesto monumento que 

.orna a sepultura do caritativo sa-
s-ndo sempre autoridade enérgica e r 

. „.- • c- m „ 1 cerdote é devido exclusivamente ao 
justiceira, em cujo cargo toi sempre p 

-j i. CanitAo Teixeira que o tez cons-
muito considerado. p-^F w i 

trair auxiliado por mais alguns ad-

cos trouxe comsigo do Rio de Ja-l1"'»*1^ 

neiro, onde tinha ido fazer sorti-1 A o s 8 4 annos dft id:lde ainda 

", conservava uma intelligencia clara mento pa£a_o_8eu_negocio, e plan^ 
tou as actaaes palmeiras imperiaes|e uma m e m ria invejável - era uma 
tão graciosas no kr^cTdo Carmo, chronica ambulante e dePciosa— 

quando narrando com grande pre-Foi o encarregado por muitos an
nos e d*'sde seu principio das obras 

para a fundação e melhoramento do 
Collegio das Irmana de S. José. 

Mas onde desenvolveu sua srran 

Pertenceu á Irmandade do Carmo, 

prestando-lhe relevantes serviços; 
aprendeu a ler, rudimentôs de fran- e m mil _oitocentos e sessenta e poiv- ' 

cez e f.rtinha latina no antigo Se

minário do Padre Campos, e teve 

por mestre entre outros o anr. Fro

ta pae doa actuaes negociantes em 
bancos. Leccíonou primeiras lettraa 
era Capivary na fazenda do Snr. 
Damifto Pastana. No corpo da anti
ga Milícia oecnpou o posto de aar-

gento-mandanle, e em cuja quali
dade por ordem de seu superior o 

Tenente Coronel Cândido José da 
Motta, então commandante superior, 
leu nas esquinas das diversas ruas 
da cidade a proclamado da revo
lução que em 1842 o partido liberal 
havia feito em Sorocaba, chefiado 

pelo c< ronel Raphael Tobiaa de 

Aguiar, como protesto ao Acto Ad-

dicional praticado pelo Congresso 

pouco tempo antes. Tentou nego
ciar em Campinas, nAo se dando 

m radores (poucos, aliás) das pere

grinas virtudes do excelsO Padre 

, , , j J- * /• • por theatro 0 velho Ytú. 
de capacidade e dedicação íoi na r 

cisão e verdade todoa os principaes 
factos que se deram na tradicional 
cidade—era um gosto vel-0 narrar 

tantos factos e casos que tiveram 

Irmandade de Misericórdia, da qual 
foi em 1867 eleito primeiro procu

rador, sendo pouco depois elevado 

Era moço, quem diria ' foi 

grande amador d« theatro, e muitas 

vezes colheu como bom cômico que 

a thezoureiro, em cujo cargo pres- era fartas meces de louros no m o -

tou os mais relevantes serviços com 

uma dedicação e proficiência pouco 
vulgares até o anno de 1897, quando 

vencido pelo peso doa annos deixou 

o cargo que tanto abrilhantara, e 

desto palco do nos^o S. Domingos, 
Nunca adherio á Republica, só 

votava depois da proclamaç&o era 

amigos seus. Foi reformado no posto 

de tenente coronel da guarda na

cional, e um grupo de amigos seus 

e admiradores propuzerara tirar a 

134S abriu, no largo da Matriz, um j De muitos hoje já bem avança-* respectiva patente; elle agradeceu e 

no qual prestou á Santa Casa ines-

bem voltou a terra natal, onde em thraveia serviços. 

declarou que só acceitaria se lhe 

oferecessem a do posto de capita* 

que lhe foi dado por sua magestade. 

Foi possuidor de uma boa fortuna, 

e entretanto morreu pobre. 

Cora a morte do capitAo Antonino 

Carlos de Camargo Teixeira, Ytú per-

deuum doa seus filhos mais distintos. 
O Republica apresenta á família 

enlutada as expressões do aeu ninis 
sincero peznr. 

O ENTERRO 
No dia immediato, ás II horas 

realisou-se o aahiraento fúnebre do 
sr. capitão Antonino Teixeira. 

O feretro foi carregado a máo, até 

ao cemitério municipal, com grande 

acompanhamento, notando-se a pre

sença de quasí todos oa snrs. verea

dores municipaes, intendentes, de

legado e aub-delegado de policia, 

juizes de paz, representantes da im

prensa local e de jornnes de Sâo 
Paulo e muitas peaaoaa gradas. 

O acto da encoraraendaçào teve 
lugar na egreja do B jm-Jeaus, sendo 

celebrante o revdrao. padre Miguel 

Nogueira 

O corpo foi vestido com o farda

mento da antiga milícia, levando a 

espada que serviu no período da re

volução de 42, isto attcndendo-se aos 

desejos manifestados pelo capitão 

Teixeira, nos seus últimos momentos 
de vida. 

O destacamento local, sob ocora-

mando do offlcial inferior, sr. Durval 

de Castro prestou as honras ao capi

tão Teixeira, dando deseargas, à sa-

hida do corpo da caaa da residência, 

á sabida da egreja e qjando elle ioi 
dado á sepultura. 

Sobre o feretro foram depositadas. 

as seguintes lindas e ricas coroas : 



' tfBLICA. 

De Silvano e Àlb»-rtina; de Aine-
li.n e Ni^ota; de Anna Fonseca;de dr. 
José de Paula Leite; de Antônio d-
Paula; de Joaè Maria Alveae filhos; 
de Godofredoe família; de João 
Martins; do Commercio de Ytú e de 

alguns amigos. 
No remiterio fadou brilhantemente 

poroccasiào do enterramento, produ
zindo um emocionante discurso, o 
nosso distincio amigo snr. A m m s o 
i?0rges, que fez O elogio do morto. 

Foram tocantes as ultimas despe
didas ao saudoso capitão T^ix^ira, 
que baixou ao túmulo deixando a sua 
memória respeitável gravada nos 
corações de todos os seus amigoa sin
ceros. Quasi todas as pessoas pre
sentes no cemiterio,nfto puderam dis
simular as lagrimas que alli foram 
debulhadas como um tributo de fun
da saudade. 

NOTAS AVULSAS 
Chegaram de São Paulo especial

mente para acompanhar o enterro do 
capitão Teixeira, os snrs. Godofredo 
Fonseca, presidente da Câmara M u 
nicipal, dr. Antônio de Queiroz Tel-
Jes, Sdvano Anhaia, dr. Antônio de^ 
unhais Mello, dr. José Henrique de 
Sampaio e Leobaldo Fonseca. 

— O snr. Jayme Mont'Alegre, re
presentante do Correio Paulistano, 
que se achava nesta cidade, também 
acompanhou o enterro. 

A bandeira do legendário batalhílo 
a que pertenceu 0 sr. capitão Anto
nino Carlos de Camargo Teixeira, a 
qual fora confiada á sua guar
da, vae ser offereeida ao Club da 
Guarda Nacional, de S. Paulo. 

O Republica logo que teve conhe-
eira utü do fallecimento do tradi-

il e honrado ytuanc, de velha 
tempera paulista, hasteou a meia 
haste o pavilhão nacional, e vanaa 
casa» commereíaes conservaram en-
treab» rtaa as suas portas até a pas-
saffem do feretro. 

VARIAS 
Aeha-se restabelecido do incom-

modo de saúde que o prendeu no lei-
iiante alguns dias, o illustre 

clinico snr. dr. João /iaptista M a -
1 • s. 

O senador eatadoal, snr. dr. Pe
reira da Rocha, acha-se gravemen
te, enfermo era São Panlo. 

Diz o Correio Paulistano que foi 
no -lia 21 do corrente hasteada 
p Ia primeira vez no Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo 
.-. rica bandeira de seda, offereeida 
áqueUa instituição pela mademoiselle 
Annita Tibiriçá. O bello pavilhão 
que tem as armas nacionaes borda
das caprichosamente a seda frouxa, 
em ambas as faces, estava á noite, 
exposto aos convidados era uma sala 
contigua ao salão de concertos, m o 
tivando geraes elogios os trabalhoa 
deaeua bordados pela primorosa de 
licadeza da execução, 

O «-overno dispensou os snr. Be-
nedicto Duarte Passos, José Verguei 
ro Steidel e dr. Araandio Sobral, do 
lugar de fiscaes do governo na ex-
tineção dos gafanhotos, visto achar-
se extineta essa praga. 

Visitou-nos hontera o ar. prof. 
Leopold Stern, óptico scientifico 

norte-americano, q•-. • abriu por al-
gnns dias o seu consultório nesta 
cidade, no hot<d de d. Anna Seifer. 

0 Snr. prof. Stern apresenta-se 
como especialista na correcçAo da 
vista, e traz comsigo apreciações do 
vários jornaea conceituados sobre u 
seu consultório, onde se encontra de
licados e perfeitos instrumentos, os 
quaes determinam qualquer irregula
ridade na vista; o sr. prof. Stern 
consegue então por meio de chys-
taes adqaa los a sua correcção. 

As pessoas necessitadas devem 
procurar o consultório daquelle pr if. 
afim de ae sei ntificar m melhor 
da sua cempetencia, recommendada 
por alguns collegas de imprensa. 

Installou-se hontem era reunião 
extraordinária o Congresso do Esta
do, afim de tratar de assumptoa re
ferentes a valorisagão de café 

O distineto eseríptor e romancis
ta Coelho iNetto, solicitou a sua exo
neração de lente da cadeira de lit-
teratura do Gymnanío de Campina». 

Consta ao Commercio que para 
aquelie cargo será nomeado defini
tivamente o dr. Uaptista Pereira, 
que,tendo entrado em concurso cora 
o sr. Coelho Netto para provimento 
da cadeira de Literatura, obteve a 
mesma classificação que este ultimo. 

Para substituir o revmo. monse
nhor José Marcondes H o m e m de 
Mello na vice-presidência da Con
federação das Associações Catholicas 
foi nomeado o revmo. monsenhor 
dr. 2?enedicto Paulo Alves de Sou
za, permanecendo no cargo de pre
sidente o revmo. conego Pereira 
Zfeimào. 

Foi solemnemente inaugurada em 
S. Paulo, a egreja do Rosário. 
recentemente constri ida no largo 
do Paysandú. 

O novo templo que é de estylo 
moderno ficou muito elegante. 

VISITAS SANITÁRIAS 
O snr. dr. Valentim Browne 

digno inspector .«unitário deste 
districto. visitou ante-hontem os 
collegíós São Luiz, Patrocínio 
e o Conventinho das freiras, 
encontrando todos esses edifícios 
em boas condições hygienicas. 
S.S. notou entretanto que o 
prédio em que funeciona o 
Conventinho das freiras, é bas
tante velho. 

M O R R E U NO G1R20 
Em Jacarehy, quando desem

penhava o seu papel na farça "A 
guerra de Canudos" falleceu re
pentinamente no Circo Mendes, 
victimada por uma syncope car
díaca d. Einilia Mira artista 
daquella companhia. 

HORRENDO CRIME 
Em Santos, na rua Amador 

Bueno, 8, residenc^ de Luiza de 
tal, deu-se ante-hontem um hor
rendo crime, 

Luiza inspira uma paixão vio
lenta a um homem casado. 

Pessoa interessada peitou ura 
indivíduo para acabar com essa 
ligação. 

O miserável dirigindo «*•« casa 
de Luiza, amordaçou-a, cortan
do-lhe em «erguida os cabellos á 
navalha e feriu lo-ano rosto, que 
ficara completam; nte deforma Io. 

Luiza está quasi louca. 
O Criminoso, quando coinmct-

teu o crime, declarou á sua victi-
ma * «Não venho matar-te, mas 
acenas marcar-te.» 

0 facto causou geral indi
gnação. 

Ha tempos que Luiza ia sen
do victima de egual attentado, 
sendo, entretanto salvfc pelas 
pessoas que se achavam em sua 
casa. 

A polícia abriu inquérito. 

AMEAÇA A' IMPRENSA 
Q nosso distineto collega d'0 

Movimento, de S. Manoel, snr. 
dr. Godofredo Wilkem, resolveu 
suspender a publicação daquella 
folha, pelos motivos seguintes; 
No dia 22 do corrente,á noitej 

grande numeio de indivíduos 
armados, depois de arrombarem 
as portas do Hotel Paulista, di
rigiram-se ao edifício daqivdla 
edacção, tentando arrombar as 

portas. 
Depois em altas vozes, e di 

rigindo insultos, forçaram as 
portas da residência daquelle 

collega insultando-o, e permane
ceram por mais de duas horas em 
frente á mesma casa, gritando 
e disparando tiros de revolver. 

O dr. Godotredo telegraphou 
ao« jornaea de S. Paulo, decla 
rando achar-se sem garantias 
e ameaçado de morte. 

lospedes e passageiros 
Partiu para sua propriedade 
apricola o snr. Franscisco de 
Paula Leite, abastado fazendeiro 
e membro do directorio político, 

desta cidade. 
—Seguiu para Jundiahy o snr. 

Jayme Mont'Alegre, que esteve 
nesta cidade a serviço de alguns 

jornaes de S. Paulo. 
—Regressaram aS. Paulo, os 

snrs. Godofredo Fonseca, dr. 
Antônio Queircz Te lies e dr. 
José Henrique de Sampaio. 

—Estiveram em Ytú os snrs. 
José Pinto Barrote, agricultoi 
no Salto, e o revmo padre Pepe,1 

vigário daquella parochia. 
—Seguiu para S, Paulo o snr. 

coronel Francisco Assis Oliveira 
—Esteve hontem nesta cidade 

o snr. dr. Enrico Viscardi, illus 
tre clinico residente no Salto. 

CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS 

Consta-nos que brevemente 
virá a esta cidade o sr. mon* 
senhor Miguel Martins, que 
presentemente acha-se em 
Piracicaba, continuando a s;ia 
i brilhante serie de conferências 

religiosas, ínici-idas no interior 
Io Evtad >. 
O conferenelsla está ftuto-

risado a dispensar em relação 
•t.K rmtsiados e aos que fü 
z nna unicamente o contracto 
ei vil. todos os impedimentos e 
formalidades cauonicas e fará 
mdependenle de qualquer 
rclribuiçS > por parte dos nu-
bentes. Cada vez que se ouve 
uma das predigas feitas p >r 
monsenhor Martins gauham>se 
Juzent )s dias de indulgências; 
e os que ouvem a metade do 
numero de predicas na paro-
chii, confessando se e ooin-
inuoganlo, ganham uma in
dulgência plenaiia. 

I ADRE BENTO 

Acha-se enfermo, em estado 

grave( o revmo. padre B«nto 

Dias Pacheco, que tem sido da 

mais abnegada dedicarão ao 

Hospital dos Lázaros, do qual 

lia longas annos ò director e 

seu maior e mais p eduso bem 

feitor. 

Fiizeraoà sinceros votos ne% 

Io seu restabelecimento. 

DR CESARIO MOTfA JÚNIOR 

Passou hontem mais um 

anniversario do falíecimento do 

dr. Cesario Motta Júnior, o 

inesquecível propugnador da 

instrução publica em S. Paulo 

Os professores do grupo* Es

colar que tem o seu nome, 

nesta cidade, lembraram aos 

alumnos em phraaes cheias de 

gratidão os feilon do grande 

morto. 

ALMANACH 1)0 "FANFULLA" 

Recebemos um exemnlar do 
almanacco JA"Vanfulla" bellis> 
simo brinde que aquelli folha 
distribuiu este anno aos seus 
assignanies. 

E' um livro de 62í paginas 
artisticamente impressas, na 
Itália, contendo illastrarões fi% 
uissimas. Traz retratos de \uN 
tos da política paulista, do Brasil, 
e do extrangeiro ; de industria 
aes. maestros, jornalistas etc. 

Annexo ao mesmo livro vem 
uma secção do Almanacco Italia
no-19o6t da casa R. Hemporad 
& Figlio, de Firenze, trazendo 
vistas da exposição de Milano. 
Felizes os ass-gnantes do Fan-

fu\\a que obtiveram o lindo 
almanach. 

Agradeci los pela gentileza 
da remessa. 

Que foi feito daquella dam i 
qne lu dizias ser a luz da tua 
vida ? 
—Houve um intruso que se 

metten entre mim e a luz. Fi
quei na sombra. 



« 

REPUBLICA 

lalanceíe da receita c despezas da iam?ra Municipal de Wt relativa ao quarto trlraes-
íre de Outubro a Sezembro do 1905 

.ecei 
Saldo de Outubro, Ncvembró e Dezembro 
2 ) por 0|o add. 
8 por 0i

e Predial 
Licença para lojas de fazendas 

O ] &3Í* 

Dita 
Dita 
Dita 
Dita 
Dito 
Dito 

Imposto 
Díío 
Dito 
Dito 

Entrada 
Dito 

Licença 
Dito 
Dilo 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 

IOS seccos e moina 
Confeitaria 
Restauran I 
Casa de pensão 
Açougue 

» Officmas 
de Capitalista 
» Café em kilo 
» Cafeeiro por pè 
» Medico 
> fumo 
> toucmho 
para Botequim provisório 
• Marcante 
« Carrinho de mão 
« taboleiro de doce 
€ vender leite 
< Companhia Eqüestre. 
< Carroças 
u Carro de boi 
« Dentista 
c Olaria 
Machina de beneficiar Café de ganho 

Calçamento da rua Direita e becco da rua da Palma 
Leilão de auimaes aprehendídos 
Afirição dinheiro recebido 
Multa recebida 
Rendimento do Cemitério 

Dito das torneiras de Água 3. 
Porcos entrados 
Ditos abatidos 

Cabritos c 
Reses « 1 
Saldo do Mercado, Setembro, Ontubro e Novembro 

.157.910 

.705.110 

.365.000 
240.000 
871. '250 
25.000 
40.000 
30.001! 
35.'00 
60.000 
810.000 
88.000 

.0I3.200 
100.000 
408.800 
2.000 
5.O00 

"25.000 
37 500 
5.500 
35.000 
150.000 
18.000 
53.000 
30.000 
6\0/>C 
100.000 
473 370 
24.200 
702.000 
150.000 
664.000 
257.200 
317.000 
649.000 
16.000 

.308.000 
499.575 

Secretaria da Câmara Muuieipal 
Poi tei"o « < 
Piscai da rfygi^ne Publica 
Dito de Obras 

Zelador do Matadouro 
Dito « Cemitério 
Dito da Caixa d'agua 
Dito < Relógio 

Arrecadador Municipal 
Coveiro do Cemitério 
Escola Municipal 
Hygiene Publica 
llluminaçao Pulica 
Gratificação ao delegçdo e Escrivão 
Dito ao Intendente de finanças de Janeiro a Junho 
Afiridor e Ajudante 
Credores diversos 
Publicações da Cidade 
Expediente da Secretaria e Colletoria 
.Jardim Publico 
Obras Publicas 
Limpeza Publica 
Custas úo Jury 
Caminho Municipal 
Eventuaes 
Mercado 
Cemitério 
Collector Municipal Ordenado de Agosto a Novèasfei 
Saldo de Ouiubro a Dezembro 

750 
210 
300 
450 
360 
30o 
360 
105 
360 
225 
281 
6£ 

2.2M 
750. 

1200 
200 
400 
250, 
28. 

575, 
4.620, 
3.144, 

278. 
2 742. 

623. 
1.276, 

no. 
1.200. 

187: 

.000 

.000 

.000 

.00o 

.000 

.000 

.000 

.000 
000 
,000 
.000 
,400 
,o00 
O'0 
,000 
.000 
,000 
000 
300 
000 
440 
45** 

ooo 
100 
49o 
57o 
00o 
000 

'895^ 

Vtú 4 de Janeiro de 1906—O Collector Municipal-VICENTE FíiRREfRA DE CAMPOS 
23.560.645 

Edital de concitrrencia com 
o prazo de 30 dias. 

O Cidadão Hermogenes Brcnha 
Ribeiro, Intendente de Obras 
Publicas e Finanças da Ca 
mara Municipal desla cidade 
de Ytú. etc. 
Faz publico que acha-se aber 

ta, nesta secretaria, durante o 
prazo de 30 dias a contar da 
da!a da publicação deste edital, 
a concurrencia para a colloca-
ção de guias e facturas de sar
jetas de parallepipedos, no 
largo do Carmo, serviço esse 
que será feito de accòrdo com 
a planta existente, a qual se 
acha nesta secretaria a dispoc 

siçào dos interessados. 
Nas condições será observado 

que o pagamento será feito a 
prazo de um anno, depois de 

executadas as referidas obras. 
Para melhores esclarecimen

tos 03 interessados poderão di> 
rigir-se a esta Secretaria onde 
seMhes-ão prestados todas as; 
informações necessárias. E, para; 
que chegue ao conhecimento! 
dos interessados W? lavrar o 
presente que vae publicado pela 
imprensa local na forma da 
lei. decretaria da Câmara Mu* 
nicipal de Ytú, em 19 de Abril 
de 1906. Eu, Francisco Pereira 
Mendes Primo, secretario da 
Câmara, que o escrevi. 

Hermogenes Brenha Ribeiro 

O Cidadão Hermogenes Brenha 
Ribeiro, Intendente de Obras 
Publicas e Finanças da Câ
mara Municipal desta Cidade 
de Ytú, na forma da lei. etc. 
Faz saber aos que o presente 

edital virem, ou delle notícia 
tiverem que cora o prazo da 
lei no dia 30 de \bril do 
corrente mez, a« meio dia, na 
porta do edifício onde turic-
ciona a Câmara Municipal, sito, 
ao Largo da Matriz n. 15. será 
levado a publico pregão de 

venda e arrematação a quem 
mais der e maior lance oífe-
recer sobre a quantia de 
(6O0SO0O) seiscentos mil reis 

o terreno situado á rua do 
Commercio, esquina da rua 
7 de Setembro, medindo 2 me
tros e 50 centímetros de fren 
te, por 21 metros e 5o centí

metros de fundo, confinando 
pelo lado de cima com a casa 
de Hermano Engler, e pelo., 
fundos cora terrenos de D. 
Gabriella Emilia Corrêa Pa

checo. A arrematação será 
isenta do imposto de Ciza na 
forma da lei. E para que chegue 
ao conhecimento de todos os 
interessados mandei exped:r o 
presente edital para ser publi -
cado pela imprensa na forma 
da lei, afflxarto no logar do 
costume. Secretaria da Câmara 
Municipal de Ytú, em 10 de 
.abril de 1906. Eu, Francisco 
Pereira Mendes Primo, secre
tario da Câmara que o escrevi. 
Hermogenes Brenha Ribeiro 

Intendente do Obras Publicas e 
Finanças 

3CAT1NK—RINK- ÍTUÀNO 

As exraas famílias encontra> 
rão patins novos á venda no 
RINK YTUANO. 

Srecos vãsoaveis 

file:///bril


R E P U B L I C A 

DISC3BERTA DE IMPIUL SCüCiOIi 
O melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Chirnico do Es 
tado e approvado pela Junta 
de llygine de tiào Paulo. 
Único eespeciflco eflicaz e 

infallivel contra as 
PARASITAS, CASPAS e a 

Q u E D A D O CABELLO. 
Garante-se resultado completo no 

tratamento. 
VEÍVDE-SE UNICAMENTE no 

HOTEL 
Largo Ia Matriz--PIRAClUABA 
SSHIO PHOMPT1DÀ0 E MODICIDADE 

KJSÍOW 
YTÜ 

Xaropeiodureto decaído 

e extracto de nogueira 

de Granado & Comp, 
Tônico reconstitui ute de effei-

tos extraordinários no trata
mento do "Lyraphatismo, es-
crophulas, debilidade" etc, 

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

Rio de Janeiro 
9 nas principaes pharrnacias e 
drogarias do Brazil 

«M ESCRIPTORIO 
f| DE ADVOCACIA 
4$í Dr. José Piedade 

f í S Patrocínio de causas eiveis, 
& comnierciacs e criminaes, em 1. 

»lf& e 2- instâncias; defesas e aceu-
££& saçÕes perante jnry.em qu^i^ér 
i^yfy comarca do Rstado'; pxocuratorio^ 
f n a s repartições publicas, empres-

• tiraoshypothecarios. cobranças; 
- tudo mediante honorários iuodi-

* § C° S-
bjfc Attende a chamados, qualquer ;ÈCê5 
lí^j hora para serviços na policia |ji& 

] M ESCRIPTORIO : 
T$í> 20—Rua do Quartel—20 
<.̂ § [Das 11 ás^ tarde 

"S& RESIDENCÍA 

É$ 34—RÜA VERIDIANA—34 

^ TELEPHONE ,645 

$2 S. PAULO 

E/ütir nutritivo de carne 

Preparado Por 

G-ranado & Comp, 
Valioso estimulauts para "restau

rar forcas exhausta"y ou "tonificar 
funções depreciada!'* 

Nas ''moléstias do peito" e es* 
pecialmente na "Tuberculose pulmo
nar" tem dado excellentes resultados. 

Granado <& Comp. 
Rua 1* de Março, 12—Rio de 

Janeiro 
E nas principaes pharrnacias o 

drogirias. 

0 ÜFUPgíão dentista 
Setuíio grellet 

Participa aos seus clientes que 
mudou o seu gabinete dentário pxra 
a rua da Palma n. 51, onde conti
nua a disposição dos mesmos.. 

Serviço com promptidâo e y«-
rantido. 

noso- grande hotel têm-se hospedado as mais distinetas famílias, e os homens mais notáveis que 

têm vindo a esta cidade. 
Àdega e serviço de copa, irrepreh 'üdveis—0 serviço de cozinha está a cargo da família do 

proprietário. 

João Baptista de Castro-PIRACICABM 

ANTÔNIO ELIAS 
Armazém de Seccos e Molhado 

Rua do Commercion. 86 

S PhosptLaturi J 
TTeurasthenia 

Usem a Knla gr anula da, 
fjli/cero phosphalada, de 

GRANADO & COMP. 
Rua Io. de .Março, 12 

"Rio <rl© «Taueiro 
e nas principaes pharrnacias e 
drogarias do Brazil. 

Neste bem montado estabelecimento, o publico encon
trara sempre ""m completo sortimento de gêneros tanto na* 
cionaes como estrangeiros, por preces baratissimos. 

VER PARA CRER 

O abaixo assignado, tendo fechado o sen estabelecimento 
eommercial, vende o resto dos gêneros ex-atentes, cm lotes 
ou englobadamente. 

Convida, pois, os pretendentes a vidtarem o referido es-. 

y DR. GRACIANO DE S. GERIBELLO 

Tem seu concultorio á rua 
do Commercio N. 115, 

juntu a PHARMACIA SOUZA, CIA 

•i 
O advogado 

D R EUGÊNIO FONSECA 

participa aos seus clientes 
què mudou a sua residência 
para um dos prédios novos dô 
propriedade do snr. Joaquim 
GBIVRO, á rua de Santa Kita 

ianarios do raino 
Ura caprichoso criador lis 

quida todos os canários por 

qualquer preço. Ver e tratar á 

rua Direita, D. 51. 

Escrivaninha 
Vendo-se uma, 

inclinado, própria 
rio ou esciiptorio. 
Para ver e traclar 

,?riptorio d'esta folha 

de systema 
para carto-

iro lh 
Participa aos seus clientes e ús [fj 
pessoas que desejarem utilisar- \\ 

tabelecimeuto/aíitn devereficarero a realidade da liquiááçad.rW H E R ^ ^ S
n

B - ™ ^ P K 

RUA DIREITA N. 51 i« Formado pela Faculdade 
1 §\ Medicina do Rio de Jane 

Ü 
'* se dos seus serviços profisiona- X 
Jjl es que mudou-se para a casa v.jTr 
Jjj do Largo da Matriz. 

i jV Consultas e trabalhou (fj 
I R do 1J2 dia ás 5 da tarde. |ft 

2S JÜ^: 5P^^:35;^35;35:?^^;2T: 

no es 


