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ap. ixeiFd 
Quem sepropuzess-* \ escrever al

guma coisa sobre w individualidade 
do saudoso CapitAo Antonim» Carlos 
de Camargo Teixeira, podaria ins
pirar-se perfeitamente nos diversos 
feitos que constituíam a sua vida 
publica. 
Nos dados biographieos publicados 

no ultimo numero do "0 fíepublica" 
encontram-se as'mais bellas Jiço«*s 
de civismo, as mais extraordinárias 
provas de virtudes. 
De grandemente pobre tornou-se 

satisfatoriamente abastado e depois 
por tiii), sem que nunca houvesse 
esbanjado, sem que se tivesse; ati
rado ás especulações de negócios 
arriscados, voltou novamente qu;»si 
que ao estado primitivo. 
Entretanto, os seus actos de phi-

lantropia ahi estão eloqüentes p;.ra 
dizer aos seus conterrâneos sobre 
a grandeza de seu coração. 
Quem quizer poderá agora revol

ver u archívo de suas virtudes e 
proclamal-as sem receeio de magoar 
a sua modéstia. 
Dantes, quem pretendesse faltar 

em semelhante coisa, incorreria por 
certo em seu desagrado. 
Hoje, nòs, os filhos desta terra e 

todos aquelles que estão concorrendo 
para o engrandeeimento desta cidade, 
temos o direito de apregoar as virtu
des daquelle patrício —ellas deixaram 
de pertencer-lhe para tornarem-se 
um legado d s ytuanos. 
E é, nessas condições que todos 

acudimos ao appelo do "Republica" 
e vimos dolorosamente presurosos O Republica estampando em suas eolumnas de honra o retrato 
render a ultima homenagem ao ca- do capitão Antonino Carlos de Camargo Teixeira, cumpre um 
IpitAo Antonino Teixeira. dever imperioso no 7' dia do seu rallecimento. E* un.a homenagem 

E\ sem duv.da: difficil tarefa ieg;timfl a o tradicional filho de Ytú que se impoas á admiração dos 
produzir o pane^ynco de uma ues- • i i~ i i i • L i S j 

uonu oncidadaos, pelos exemolos de virtudes assiomalad 

Ôapitão illjifonino Carlos de (Famarao éfeíxeira 

da qual pouco se c.-nnece os 
seus exemplos les assi»rnaiaaoH numa 

idos biographieos, no entanto, não longa existência, sempre rodeada do conceito da mais elevada so-
e mais fácil discorrer-se com van- ciedade ytuana. 
tagem sobre a individualidade de um Já dissemos o que foi o morto que ainda prende a nossa attpneão ; 
Ihomem, cuja vida foi a reproducícai» 
Iconstante de actos de benemerencia. 

A obrigaçSoé mais árdua porque 
'• mais elevada e torna-se preciso 
[destacar daquella vida uma das be-
jnemerencias, porque fallar sobre to 
ilas seria prolixidade. 
" O capitão Antonino Teixeira 
[grandemente caridoso, o seu coração 
|i ra um manancia 
jorrava crystalina a água da cari 
Idade. 

e para isso não poupamos espaço e nem adjeeti 

come amigo leal e intransigente que era, 
vos 
— e 

que ei lo 
merece come amigo leal e intransigente que era,—e como um 
cidadão respeitável por todos os títulos. 

A nossa modesta homenagem de boje, apoiada por um grupo 

de amigos do finado, que era um homem do povo, que era um ho-

. mera pobre, mas que fez se por si, e se elevou por seus actos, nos 

quaes deixou sempre transparecer o seu caracter inquebrantavel,— 

fecundo donde c: :l prova mais sincera da nossa admiração e saudade. 

A caridade assim distribuída e, 
A pobreza ytuana recebia os seus assim comprehendida não pôde abri 

benefícios, sem mesmo saber onde gar-se isclada em uma pessoa e è 
era a fonte de que provinham esses por isso que o capitão Teixeira pos-
lenitivcfc. suia tantas outras excellenlea quali-
Alíi está como se exerce nobre- dad"s. 

mente uma viitude. Fui modestamente caritativo e só 

mesmo hoje, que elle j,-i não existe, 
nos é dado o direito de proclamar 
bem alto o seu nome como o de uni 
amparo da pobreza. 
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AFFONSO BORGES. 

Capitão Teixeira 
.. .Venho, morto Mlustiv, nes

te momento de luto para a ci

dade- de Ytú. ;í luz d(> cujo ceo 

esmeraldino tivestes a ventura de 
haver nascido, concorrer para 

esta merecida e justa honiena 

gein. com as linhas siniph s 

que a sinceridade t\v> minha ad

miração e respeito vão dictando. 

Subistos tanto cm idade e em 

virtudes, que, por mais que tente 
elevar a minha peniia rude, ufu» 

COOSÍ guirei attingii o aheroso pin-

caro em (pie vos alcan.hu-aram ;m 

raras qualidades de homem e de 

cidadão que sempre vos serviram 
de brnquel na vida. 

Habituado a ver no vosso no

me venerando uni desses ensi

namentos vivos de que nós m o 

ços tanto carecemos para vencer 

com altivez as vicissitudes que 

encontramos no peregrinar da 

vida, assisti--* om o pensamento 

de Hamleto, na comedia de 

! hakespear, vendo o corpo es

cultura! de Opholia descerão tú

mulo para o hanquetear dos ver

m e s — , assisti o Jampo Santo 

abrir as suas fiiuces quadrangu -

lares e frias, o nellas desappare-

corem os vossos despojos mate-

riaes. Entretanto, respeitável an

cião, minb'alma nessa hora, co r 

m o que viu myriades dedelicadas 

borboletas de antennas d'oiro, en

gastando pérolas, diamantes, es 

meraldas e saphiifis. subirem em 

vaporosas evoluções aéreas, indo 

aos bandos e em v o o s alacres, 

descrevendo o vosso nome, ao 

lado dos eleitos desta Pátria a-
bençoada. 

Sim, porque uma vida de hou-

ra,virtudes e trabalhos úteis como 

foi a vossa, não pôde ac-ompa-, 

nhar o pereciinento da matéria... 

) pensamento dos que ficam ê 

u m outro mundo em que habitam

os grandes vultos que tombam 

na lueta. por uma vida honrada e 
digna. 

Capitulo humanisado e impor

tante da Historia de S. Paulo, 

—fostea um elo forte que lio-a o 
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bandeirante guerreira o ousado, 

ao actual paulista, emprehende-

dor, intelligeute e forte, 

Coração bemfazejo e grande, 

no qual podia se abrigar toda a 

humanidade boa e sã do espirito; 

intelligencia viva; espirito fino 

ao qual a inoffensiva e leve iro

nia dava um apreciável chiste. 

que muito animava a palestra; 

memória feliz que não traiu nem 

na véspera da morte; vontade 

forte que somente transigia pelo 

bem do próximo; caracter aus

tero que jamais foi vencido nos 

imiumeros combates em que pe

lejou; amigo sincero, capaz de to

das as abnegações; alma sempre 

votada ao bem e ás virtudes; 

mãos abençoadas que na pratica 

da caridade, quando uma tazia a 

outra oceultava; — eis em ligeira 

synthese o perfil moral do ilhas-

tre íinade, Japitão Teixeira. 

Como u m justo que sempre 

ibstos, digníssimo ytuano, en-

trastes para a vida de além tú

mulo redimido pelos sacramentos 

da Egreja e cercado polo carinho 

dos vossos entes queridos e pelos 

affectos dos amigos que nunca 

vos abandonaram. Fechando com 

serenidade os olhos bondosos, e 

n'uma expressão de riso, vos 

despedistos do mundo com a ale

gria que vos dava a certeza da 

suavidade do trajecto a percorrer. 

A vossa alma nesse supremo 

instante, voou mansamente para 

junto de Deus e õ vosso nome 

-Travou se de modo indelével na 

memória dos vossos amigos. 

Queiraes pois receber lá do 

Céo os protestos de amisade o 

respeito, de quem em vossa vida 

sempre oocultou o altíssimo con

ceito em que vos tinha. 

Pezames a Ytu. 

2 7 — 4 — 9 0 6 . 

M.S 

íífTi conservador, 
um amigo 

0 traço característico da vida 

do cap. Antonino Teixeira, que 

imprimiu uma feição toda espe

cial, foi, por certo, a tenacidade 

a constância e firmeza que tão 

bem sabia empregar em todos os 

actos e acçfies que praticava, o 

seu reconhecido conservatorisrno, 

em fim. 

Conservador por instineto, por 

Índole eprincipalmente por prin

cipie, em quasi todos os actos de 

sua longa uti! e honrada existên

cia, como tal sempre generosa

mente se manifestou. 

Adorava seu torrão natal, seus 

grandes homens e tudo que dis

sesse respeito ao seu progresso, 

como verdadeiro ytuano, tanto 

quanto idolatrava a fa**da e os 

o;alõ«)s de SUÍI antiga guarda mi

os n r? 

cíiMial, de que muito se ufanava. 

No cumprimento dos deveres 

dos muitos cargos públicos que 

com brilho < xerceu no antigo o 

novo regimens foi de uma de-

dieição e constância a toda pro

va, acima do vulgar. 

A' Irmandade Misericórdia des

ta cidade, da qual foi no decor 

rer de muitos lustres honestíssimo 

Thesoureiro, dedicou a melhor 

porção de seu generoso coração. 

A. firmeza que tinha por suas 

ideas e princípios políticos (muito 

se orgu hava na intimidade de ser 

verdadeiro cascudo) é digna de 

elogios e admiração da actuali-

dade. 

IVlas no que todavia custava 

encontrar competidor, inexeedi 

vel mesm >. <• lhe dava um cunho 

todo seu, era na manifestação 

'ia amisade, esse sentimento que 

è o predicado, o attributo de 

almas n<»Jbres, para elle a ami

sade ora um culto, cousa sagrada 

uma 'religião que com carinho 

cultivava, a nora oredominante 

de sua vida; era le facto sincera 

e verdadeiramente amigo de seus 

amigos, sem ambages, sem affe" 

ctação, desinteressadamente, á 

antiga. 

Paz, muita paz a sua alma. 

JOSÉ1 D E P A U L A L OE B A R R O S 

DISCURSO 
Damos em seguida, ao3 loitores, 

o que pudemos apanhar em resumo 

do brilhante discurso proferido pe

lo n 'sso distineto amigo ^.ffoiso 

Borges, á beira da sepultura do ca

pitão Antonino Teixeira, por ocea-

ciào do seu enterramento. 

0 orador começou disendo que, 

Ruy Barbosa, fazendo o panegyrico 

de um morto illustre, dísse:«Qnan-

do a natureza clemente estender nes

te sepulehro o froxel verde e macio 

de lichen, como aimofada de um 

coração que se partiu de muito amor, 

ó musgo que veste as covas de es

perança não se nutrirá na soledade 

do orvalho das noites indifferentes, 

mas da humidade de, uns ollioa fieis 

e da brandura de una dedos asseda-

dos pela bondade, acariciando*/ na 

pedra a fronte resfriada que ella a-

briga. 

..Vem boje, meus senhores, des-

cançar na solidão desta morada um 

homem que constitnio-ae em vida o 

exemplo ma:s admirável de virtudes 

cívicas, um cidadão para o qual vol 

tavam-se, nesta cidade, todas as 

vistas como um dos mais aperfeiçoa

dos modelos de honesti lade e de 

amor ao trabalho. 

Quantos cuuti i ranços illustivs 

cresceram, aprend -ndo nas sins 

belíssimas e salutares lições a ser 

homens de bem a prestantes. 

Era o mais liei depositário das 

gloriosas tradicçòVs de que sií ufa

nam os yt.tíanos. 
Foi 

teda a sua acahrunhadora impo-

nene:a, estaiíipida e:n vossas physio— 

nomias e até, rolando "in lagrimas 

pelas vossas faces, branca como a 

amizade e pura ccinu a saudade 

A dôr ifilacera o vosso espirito 

nr-st'- moui"nto, sabieis perfeita

mente que a al< gria Dão se acha nes

te lugar e qnizestes assiih mesmo vir 

o companheiro mais querido |á beira desta sepultura prestar a ul-
dos vult s que mais elevaram 

nome deste torrão. 

Os Barros, Paruahyba, Fonsecas, 

/3aulas Leites, u tantos ortros acata

vam a sua Opinião, sempre criteriosa 

e h nesta. 
Finalmente o vento da adver

sidade roçou-lhe o crepúsculo da 

existência; manifestou-se, então, em 

toda a sua plenitude & grandeza in-

comparavel das suas virtudes, por

que bem dizia Seneca, o phíloso-

|>ho, que não ha espect ictilo mais 
deslumbrante do que um homem 

luctando com a adversidade. 

E nós fomos as testemunhas 

permanentes de todas as peripécias 

que rodearam a sua vida; era jusfo 

pois, que viéssemos dizer-lhe o ul

timo adeus, numa romaria piedosa 

e canta, que viéssemos prestar a der

radeira homenagem ao venerando 

amigo que vai escünder-se na escu

ridão desta cova. 
E eu poderia dizer-vos ainda 

como R\iy .Barbosa que a ressurrei

ção não é uni previlegiq da fé, ella 
não se deu somente para o amor das 

mulheres de Gallilóia, ante a gr<<-

ta funerária do Christo, aberta e 

vasia. 

E' verdade que o amigo não se 

levantará jamais para a nossa con

vivência, mas o exemplo ha de per

durar para o bem desta população. 

Os homens, que sabem impor-

se à estima dos seus concidadãos,não 

morrem,, porque as bônt acçôes que 

praticavam ou os produetos da sua 

intelligencia ficam permanentemente 

a recordar a'sua passagem pelo mun 

do, numa lembrança saudosa para os 

seus amigos. 

"O exemplo, 0 exemplo 

Pátria, não temas que se vá 

Que o corpo fique nalgum templo, 

0 mais o povo aprenderá" 

Assim acontecera 6om esse que 

hoje aqui nos trouxe, num dolorosi-

tima homenagem ao velho conterra 

neo que acaba de desaparecer den

tre ris vivos. Pois bem, magoastes 

bem fundo o vuss" coração,'mas cum 

pristrís o vosso dever. 

WW^A 1':. 1™^^' - *£$*&:£? I 

S JATiNG-RINTK Y T U A N O 

Estão quasi concluídos os tra

balhos de installação do Scating 

*+~Rink Ytuano, cuja inaugu-

roção será marcada para bre

vemente. 

Foi instailada a luz electrica 

ao centro do rink, o qual já se 

acha cimentado c com as res

pectivas archibancadas assen

tadas. 

A empreza mandou vir um 

grande yortiinento de patins mo

dernos, os quaes acham-se ex 

iiostos a venda. 

YÂHÍâS 
Sabemos que o (,lub da Guarda 

Nacional d". S. Paulo lo°;o que te

nha conhecimento offieial da efferta 

da ba u de ir;, que pertenceu ao len-

(jendario õ. batalhão da milícia de 

\ tú, e que se achava-se poder do 

fallecido.snr. capitão Antonino Tei

xeira, enviará a esta cidade uma 

commissào de seus membros, afim 

de recebera valiosa prenda, que irà 

figurar no salão de honra daquella 

issociação cívica militar. 

Nos grupos escolares do Estad <: 
ssim» c-umpi-Imiinto ' d« dev,r. Eli, inol|lil>e „ ,,„ it;ll !lc|1Ilin_s„ m , 
bem merece a vossa estima, e bem 

justa a nossa dôr. 

E o que é a dôr? esse sentimen

to que muita vez tios f(''y. mais, aca-

brunhando .o nosso espirito do qu; 

délacerando as nossas carnes. 

Adôr são os gemidos daquella mãi 

extreinosa que antevê na partida do 

filho querido os ímmensos perigos de 

uma grande jornada. E' a d«si!lusão 

que vem todos os dias. apagar em 

nosso espírito a luz vivificadora de 

uma crença. 

E' o ullular dos sinos, annunciando 

o desaparecimento de um ente que

rido, A dôr são as lagrimas que 

esses anginh vs, brancos como a ne

ves, vertem, s"in cessar, sobre essas 

campas de mármore; são essas cru

zes negras « singellas que encimão 

sepulchros modestos. A ddv é o 

beijo depositado na gélida fronte de 

quem morreu, são os ais ehtrecor-

tados que precedem a unia eterna 

separação. A dor é a figura resig

nada de Maria com ns lábios colados 

ás chagas do Nazareno. 

Mas, para que ir tão longe defi-

nil-a, quando eu vejo-a aqui,, em 

triêulados 29.074, sendo 12.460 do 

sexo masculino e 11.654 do sexo 

feminino. 

Com o numero de hoje distribuí

mos um avulso reclame do profes-

ssor /*'*opold Stern, óptico sciehti -

fico—american » que se acha tia dias 

nesta cidade, s. s. pretende retirar-

se na próxima terça-feira, e não no 

dia 4 de maio como está aununeia-

do. 

Vae ser inaugurada na estação 

ila estrada de Ferro, nesta cidade 

a illuininaçào eb>etri -a. forneci Ia 

pela Enipreza de Força e Luz. 

Os postes já toram collocados nas 

entradas dos ramaes cio Itaicy eMai-

rink, e ostentarão lâmpadas de M 

velas. O iuteríoí' e a gare Serão tam

bém iIluminados com lâmpadas de-

egaal força. 



REPUBLICA 

Continua a inspirar sérios "uida 
dos, o estado do saúde do estirau-
díssimo e piedoso revdmo. padre i 
Bento Dias Pacheco, diiector-enfer-
meno do Hospital dos Lázaros. 
Regressou hontem do Rio á capi
tal, o snr. conde D. José de Camar
go Barros, bispo de S. Panlo. 

Lemos no São Paulo : 
«A Agencia Offieial de Coloniza 

ção e Trabalho —essa optima erea-
ção do sr. dr. Carlos Botelli >—stá 
despertando o interesse e as sym-
pathias de toda a gente, o que è a I 
dem aistração mais cabal do sua real i 
utilidade. Isto quer dizer que aqmd 
le novo orgara corresponde exacta-
mente a uma nova necess-dade ef-
tiva, de tal modo que todos o sentem 
o enxergara e o applaudem sem res
trições. 
A Agencia tem sido constante

mente visitada por pessoas de repre
sentação social, - membros de gover
no, altos funecionarios, sonsules, 
viajantes, jornalistas, e todos mani
festam invariavelmente a sua mais 
viva approvação.» 

Antonino Carlos de Camargo Teixeira 

João C. C. Teixeira, Maria Antonia de Camargo 
Teixeira e Alfredo de Camargo Teixeira, muito 
agradecem ás pessoas que acomoanharám o enterro 
do sou pae ANTONINO C. C. TEIXEIRA, e de novo 
pedem á todas ás pessoas de sua amisade o favor 
de assistirem a missa que seià resada por sua alma 
amanhã, seg ind i fdra, ás 8 lion<, na [grej i do 
Bom-lesus, pelo que antecipadamente agradecem. 

tamanho da dôs 
experimentaram 
hfibitfintes incalcu(ave 

que então] deixamos. pr is, intacto á 
os nossos ínisll,ri*'<lutí «julgará c< ru a 

DES- Py 
«O homem não vae t i 

do á sepultura. A mais 
nobre parte d'elle fica 
vivendo, viverá sempre, 
e não perde o direito á 
estima e consideração dos 
outros. 
>4ssim tem pensado o 

gênero humano, tribu
tando honras, depois de 
milhares de anuo-, aos 
bemfeitores da humani
dade. 
A honra mais depu

rada e mais sublime è 
aquella a que se aspira 
somente depois da mor
te, Ninguém mais louva 
vel, que ò que lavra e se
meia para uma época em 
que não poderá colher.» 

R. de .Bastos. 
Tia liannos. em o dia 21 

de Abril de I89á, na sua mo
desta casa da IUI do Com 

Mais diffíciltoente se eneon* 
irará, ua historia da religião,] 
um cura bondoso e insticeiro,, 
ihano de trato e de u m vi-j 
ver tão simples e proveitoso 
como foi o padre Miguel. 

A justiça, em seu sentido 
lato, è o complexo de todas 
as virtudes. 
0 fallecid*> e distinetissimo 

parocho ytuano mereceu o 
grandioso titulo *e homem 
justo, porque sua alma foi 
creada ornada de iodas as 
virtudes precisas para o pren-
| henchimeuto de sua árdua e 
mobílissima missão. 

A caridade encontrava sem 
pre nelle o mais franco adepto 
a d'':-pei*o de muitos ignora» 
roni, o durante a funesta e-
pidemia, <|ue ahi reinou; os 
serviços, na melindrosa situa-
cão, jirestad »s pelo adorável 
sacerdote não sã» para, <erein 
esquecidos tão facilmente. 

E a nos a Matriz ? 
Completamente reformada, 

talvez rtfto estivera ainda 
hoje concluída, se não fora 

jjustiça, que só ella sabe fazer. 
G. 

Cumprimentos 
Passou hontem mais u m an-

niversario da senhorita Maria 
Emmannuela Dias, gentil pu 
pilli do nosso amigo sr. Vi 
cente Dias Ferraz Sampaio. 

os se> 

CASAMENTOS 
Reaiisaram se hontem 

gumtes casamentos : 
De Antônio Moyolla com 

Adele B o m e a : 
— D e Simplicio Ferreira de 

Goés co.D d. raro ina Missas:. 
Tostem unharam o acto da 
pai te da noiva o sr Alberto 
lienedetti ; e do noivo o snr 
Joüé Pereira de Góes: 

Sabemos que o EI\ dr. Alfre
do Maia jà proinetteu providen -
ciar no sentido de nudhoraraquel
la praça fronteira a estação, mas 
não sabemos porque até hoje está 
no olvido esse urgente melhora
mento. 

Naijuella praça existe agora 
um importante estabelecimento 
industrial, que também muito se 
prejudica com o seu abandono. 

Vai esta reclamação como um 
lembrete, ac esforçado superin
tendente! da Sorocabana, 

ENFERMAS 
Acha-se enferma a exma, sra. 

'd, Anttonietta JVarthiP, professora 
nesta cidade o digna consorte do 
sr. professor Behniro Martins. 
— D e S. Paulo chegaram notici
as desanimndoras do estado de 
saúde da exma. Snra. d. Elisa de 
Souza, estremecida esposa do sr. 
dr. Manoel Ocíavio Pereira e 
Souza, ex-juiz de direito desta 
comarca» 

mereio, nes^a cidade, cerrava ° P° l l e r díi ^nerg a e da boa 
os olhos para sempre; o santo 
e saudoso vara» padi\ Miguel 
Corrêa Pacheco. 

O terrível mal de que elle 
soffria tornaram-se sem reine -
dío; e um grande numero 
de pessoas de Iodas as classes 
corria avidamente a informar 
se do seu gravíssimo estado. 

Então. Ytú inteiro ancava ; 
No seio da nossa tn tooh i 

pop ilação debati t-se uma du
vida; fluctoava nelie uma 
esperança, 

Mas que duvida, mais que 
esperança ! 

Duvida e esperança de fu
mo, que se defáz io mais 
leve sop°o da razão, e, no 
entanto, a duvid » mais tenaz 
a espeiança mais crente ! 

Deus é grande : pôde que> 
rendo praticar um milagre : 
padre Miguel viverá. 

Mas o corpo não respira, 
mas o corpo não se move, 
mas... já não tem vida !... 

Diffícil será imaginar o 

vontade que ornavam a pes^ 
soa do venerando ancião. 

Hoje é ella um belto o in 
veja vel templo, appropriado 
a todos os fins do seu destinos 
(dieia de luz e bastanleinente 
alegre no seu v.tsto interior 
a nossa, madre igreja so nos 
faz lembrar o notável conten
tamento que patenteava, quan 
do nella penetrava, o seu 
apaixonado protector. 

Mas... tudo no rnun Io tem 
um cyclo fatal a realisar-se 
e não ha força que se possa 
oppor com vantagem a essa 
marcha inevitável, que é for
çado a seguir tudo que tem 
v da no reino vegetal e ca, 
serie animal. 

U m a dezena de annos tem 
passado por cima das c:n/as 
desse extraordinário homem. 
A melancólica sombra da mor
te cobriu essa sublime figura 
de bondade, mas a sua fulgu^ 
cante memória viverá eter
namente. 

MISSA 
Por ser hoje domingo, sos 

mente amanhã será resada, ás 
8 horas, a missa de 7'dia em 
suffragio da aima do honrado 
negociante e velho ytuano, sr. 
capitão Antonino G.C. Teixeira 

O íicto será celebrado na 
egreja do Hora Jesus. 

seguinte 

S. M A N O E L "EM CALM4 
O 2. delegado de policia o 

aciualmente em comtnUsão em 
§'. Manoel transmitiu ao dr. 
chefe de policia o 
telegramma : 

«A cidade está em calma. 
0s< tacíos oceorridos não tern 
a gravidade que se lhe em
prestam telegramas oriundos 
de boatx sem fundamenio. 

v policia ^6 tem procurado 
manter a ordem . > 
AO, DP. ALFREDO MAIA 

Nestes últimos dias de chuva 
tivemos ,occasião de notar o 
péssimo estado em que fica, no 
tempo das águas o largo da es 
tação, desta cidade. 
Os passageiros que sahem da ga-

retêai por torça que encontrar 
grande empecilho no lamaçal 
que alli se forma. 

C O M A HYGIENE 
Disseran rios q le o Ooliegio 

do PaííOcinio foi intimado a 
capinar um gramado que es 
tava no recreio da alumnas, 
como medida, de hygiene. Foi 
firomptamenle obedeci la a in 
timaçã , privaudo-se desse re^ 
'creio as alumnas; entretanto, 
todo o iix » daih retirado foi 
depositado nas circumsv'inha-
nças do mesmo collegio! 

W caso para d zw- o : - Foi 
peior a emenda... 

'es G passageiros 
Partiu para S. Paulo o sr. 

dr. José de Campos Toledo; juiz 
de direito d^sta comarca. 

—Esteve nesta cidade o snr. 
Nicanor do Amaral guarda-li
vros da casa Para, (lampos êc 
Toledo, de Santos. 

— Está na cidade o snr. Mario 
Andreini, representante actual-
mente da companhia de Seguros 
New-York. 

Seccão Livre 
(ífos srs. consumidores 

O abaix > as ignad K negos 
ei ante no mercado, «quarto 
n. 12» vende carne de porco, 
toucinho e porcos em pé, a 
razão de cem reis menos, em 
k Io, do que outro qualquer ne
gociante. 

Os porcos também por pie* 
ços razoáveis. 
Quarto do me ca do n. 1*2 

Eiiptnositio Fonseca. 

3CAT1.NG—RINKr ÍTUÀNO 
As exmas famílias encontra 

rão patins'novos á venda no 
RINK YIIUNO. 

clrecos raso a veis 



REPUBLICA 

Gim^ra Municipal 
J cta da i\ sessão extraordiná

ria ejn 3 de Marco de 1900 
Pi esideucia io Gida lã » lio 

dofredo da i; mseca. 
Secretaria pcre ra Primo. 
Presente a hora regimental 

n > Paço Municipal os sonho-
reá vereadores Qodofredo da 
Fonseca, Hermogenes Brenha 
Ribeiro, Doutor Gaac ano de 
>ouza Geribello, Virgílio \rau 
jo de Aguiar, Doutor Luiz 
Marinho de Azevedo, Tenente 
ror uel Joaquim de Almeida 

ja it.> ao c »r *e;ro no camiah ) 
(|ue vae ao Bairro-Al to, no 
principio da rua 21 de Abril 

| afim de dar o alinhamento de 
aecordo com o referida rua. 
!—"A ! Gonmissão de Justiça" — 

Obituarios dos niezes de Fe
vereiro e Marco, com o nume
ro de 93 cadáveres sepultados 
sendo 39 adultos e 5í nieno 
res. 
—"Publique-c c Archivese" -
Ao ancer/ar-se o expedh n. 

te a Câmara unanime resolveu 
mandar lançar na acla um 
voto de piorundo pezar pela 

Mattos. Gap tão Benjauril do.carílstroP,l,> da "-dquidaban 
Amaral Guigel e Adolpho 
Bauer; havendo numero legil 
foi pelo cidadão Presidente 
declarado aberta a sessão. 
Lulas e approvadas as actas 
das sessões anteriores. 

Passou-se ao 
— E X P E D I E N T E — 

Offieio de Dr. loaqui in Ma 
mede da Silva, Delegado defeidadao Xutonio de Paula Leite 

que eaiutoii a pátria braziieira. 
Exgortada a matéria do ex 

pelienle passou-se em seguida 
a 

- O R D E M DO DIA — 
Lido e o»tu em discussão-iniciativa 

e bem assim as b use, de con 
currencia para o serviço do 
abastecimento da água e rede 
de exgortos. 
8.3.-3 -19'G. 

Dr. Graciano Geribello 
Luiz Marinho d ; Azevedo 
Virgílio Araújo de Aguiar 
líenj uniu do Amaral Gurgel 
Joaquim de Almeida Mattos 
Adolpho Bauer 
Godofredo da Fonseca 

—"Aprovado" — 
N . S . - 3 - 3 — 19D6 
Godofredo da Fonseca 

—Indicação— 
Indicamos que a Gamara Mu

nicipal, ofncití ao Exmo Snr. 

raara Municipal desta Cidade 
de Ytú, na forma da lei. etc. 
Paz saber aos que o presente 

edital virem, ou delle notícia 
liv.erem que com o prazo da 
lei no dia ;í0 de Abril do 
corrente mez. ao meio dia, na 
porta do edifício onde tuuc-
ciona a Câmara Municipal, silo, 
ao Largo da Matriz n. 15. será 
levado a puldico pregão de 
venda e arremataçâo a quem 
m a u der e maior lance "olíe-
r**c*r sobre a quaniia de 
(60(>#0o0) seiscenlos mil reis 
o terreno situado a rua do 
Gom merco, esquina da rua 
7 ile S. 

.. oe setembro, medindo 2 me 
2 L t « f K , ' W ' B t r p P r , t l t r ^ e 5' centímetros de fre„ 
sidente do Estado de S. Paulo,. 

te, por 21 metros e 5o centi 

foi 
m u pareeer da Co in missão 
de lustlça, opinando pelo de-
ferimento do re lueri.nen^o do 

Polícia em exercício ne^ i 
cidade, communicando á Ga
mara que em virtude da nova 
lei estadual que iPNtitue a 
policia de carreira pela qual 
é agora retribuído nas funeções 
desse cargo pelos cofres do 
Estad>, vem desistir da grati
ficarão mensal que percebia 
da Câmara, e como desap -
rece essa verba do orçi nento 
vigente, pede que Sej i au-

eongratul endosse cora s. Ex.fl 

pelo brilhante êxito de sua 
a assignatura do 

debate approvado1 convênio de Taubaté, que saU 
vando a lavoura cafee ra virá 
cooperar para o engradecimeu-
.o do Estado de São Paulo. Indi
camos também que esta Cama*. 
a oflicie no mesmo sentido 
aos illustres Presidentes do Es 
tado do Rio e do Estado de 
Minas, dístinctos collaboradores 
do Presiden e de São Paulo 
neste mportantisyimo acto. 
S.S — 3 - 3 — 1906. 
Virgílio Araújo de Aguiar. 
Godofredo da Fonseca. 
Hermogenes Brenha Ribeiro 
Adolpho Bauer 
Benjamin do Amaral Gurgel 

de (Sarros. 
S.S. 3—3—1906 

H Brenha Kiibeiro 
Adol dio I biuer 
Dr. Giaciano Geribello 

—Indicação — 
Indicam »s qua i Câmara 

Municipal autonse o Intendente 
de (pbras Publicas e Finanças 
» I 'v ml ir um empréstimo até 
(6.000:000) se^ contos de reis 
aos juros de 12 ./* ao anno 

mentaiitt a gratificação de|finiianh> |WíJ esSe flm uraáJLuia Marinho de Azevedo 
í>)$'H)t> reis que percebe ()jiffcra afim de ocorrer ao pa% 
actua! escrivão da delegacia, 
visto ser muito pequena a 
reuumeração que percebe o 
referido escrivão. 
"A Com missão de Finanças* 

Idem da Companhia Ytuana 
"Força e Luz" cominunicando 
á Gamara, que desde a data 
de 11) do corrente m -z ie 
Janeiro acha-se funccionamlo a illuminaeão publica com a 
devida regularidade e sem in
terrupção, a directoria con** 

gainento urgente de algumas 
dividas venci t is 
S.S. 3 3--l9dG 

Dr. Graciano Gerib dlo 
Godotredo da Fonseca 
Adolpho Bauer 
Virgílio Araújo de Aguiar 
Luiz M ninho de \zeve Io 
—"Approvado" --
s.S. 3-3-1906 

God tfredo da Fonseca 
-Indicação -

Indicamos que a Gamara Estadoal pedindo a creação de 
novo Grupo Escolar altendendo 
ao grande numero de creançis 
que neees-iíaih de iniciar a 
Mia educ ição conforme se 
verifica pelo recenseamento 
junto. 

S > . 3_3-|í)06 
Dr. Graciano Ger bello 
L IÍZ Marinho de Azevedo 

Adolpho Dauer 
Godofredo da Fonseca 
II. lirenha Ribeiro 
—"'Approvado"— 
S.S. 3- 3-1906 

gralula^se com esta Câmara Municipal officie a» Governo 
por mais esse melhoramento' 
de progresso. 
— " A o Intendente de Policia e 
Hygieue"— 
Gartão do Dr. Presidente 

do Estado, agradecendo a 
Câmara os pezames enviados 
pela catastrophe do Aquidaban. 
—"Inteirado"— 

Garta do cidadã > José An
tônio da Silva Pinheiro, levan* Virgílio Araújo de Aguiar 
do ao conhecimento desta Benjamin do .imaial Gurgel 
Gamara que sendo en\]or da Joaquim de Almeida Matto 
q lantia de 7.080:Ü'K) por um 
vale vencido em 31 de De
zembro ultimo, e tendo até 
esta data recebido um 1.000$ 
por conta da referida <»bri 
gação, pede que seja feito o Godofredo da Fonseca 
prompto pagamento, visto uãoj —Indicação— 
Mie convir mais dem >ra. I Indicamos que a Câmara Mu* 
"Ao intendente de Finanças" nicipal autorise o Intendente 

Requerimento do ei 'adão de Obras e finanças a contractar 
\ntonio de Paula Leite de um profissional afim de oons 
iianos propondo â Gamara, a formidade com a planta da 
permuta de um terreno de sua cidade projectar a rede de dis-
oropríedade, com o terreno tribuíção de água especificando 
unnexo desta muaicipalidade, bitola e quautidade de tubos 

Joaquim de Almeida Mattos. 
Dr. Graciano Geribello 
—"Approvado" 
S.S. -3 -3-1906 
Godofredo da Fonseca 

—Indicação— 
O Intendente de Polica e 

Hygiene, pede a Câmara au^ 
torisação pira reformar os ex* 
vottos do mercado municipal e 
bem como fazer a iustallação 
de dois ou três focos electricos 
de trinta e duas velas. 
s.S.— 3—3-1.906. 
Dr Graciano Geribello. 
Posto em discussão e a votos 

foi approvado. 
S.S. -3—3 — 1906. 
Godofredo da Fonseca 

Nada mais havendo a tratar 
foi pelo cidadão Presidente 
declarado encerrada a sessão, 
do que, para contar mandou 
lavrar a presente acta que vai, 
depois de approvada por todos 
aseignada. Sala das sessões da 
Gamara Municipal de Ytü, 3 
de Março de 1906. Pu, Francis
co Pereira Mendes Primo, se
cretario da Câmara que o eo* 
crevi. 
Godofredo da Fonseca. 
Hermogenes Brenha Rd»eiro. 
Virgílio de Aguiar. 
Benjamin do Amaral Gurgol. 
Adolpho Bauer. 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Dr. Graciano Geribello. 
Joaquim de Almeida Mattos. 
O Cidadão Hermogenes Brenha 

Ribeiro, Intendente de Obras 
Publicas e Finanças da Ca

rneiros de fundo, confinando 
pelo lido de cima com a casa 
de Hermauo Engle , e pelo, 
fundos com terrenos de D. 
Gabriella Emilia Corrêa Pa
checo. A ai etnatação será 
isenta do imposto d»* * iza na 
forma d.» lei. E para que chegue 
ao conhecimento de todos os 
interessados mandei e\i>ed:r o 
presente edital para ser publi
cado pela imprensa na forma 
da lei, affixado no logar do 
costume. Secretaria da Gamara 
Municipal de Ytú, em 10 do 
4biil de 1906. Eu, Francisco 
Pereira Mendes Primo, secre
tario da ('amara que o escrevi. 

Hermogenes Brenha Ribeiro 
bitendente de OI» as Publicas e 
Finanças Edital de concorrência com 

o prazo de S0 dias. 

O G dad io líormogenes Brenha 
H\b io, Intendente de Obras 
Publicas e Finanças da Câ
mara Municipal desta cidade 
de Ytú. efc. 
Faz publico que acha se aber-

Ia. nesta secretaria, durante o 
prazo de 30 dias a contar da 
data da publicação deste edital, 
a concurrencia para a colloca-
ção de guias e factuyis de sar-
| jotas de par.dlopipedos, no 
largo do Canm», serviço esse 
que será feito de aecòrdo com 
a pi mia existente, a qual se 
acha nesta secretaria a dispo43 

siçao dos interessados. 
Na- condições será observado 

<pie o pagamento será feito a 
prazo de um aooo, depois de 
executados as referidas obras. 

Para melhores esclarecimen
tos os interessados poderão du 
rigir-se a esta Secretaria onde 
sers||ies-ão prestados todas as 
informações necessárias. E, para 
que chegue ao onhecirnenlo 
dos interessados li/ lavrar o 
presente que vae publicado pela 
imprensa local na forma da 
lei. decretaria da Cunara Mu* 
nicipal de Ytú, em 19 de Abril 
de 1906. Eu, Francisco Pereira 
Mendes Primo, secretario da 
Cunara, que o escrevi. 

Hermogenes Brenha Vubeit o 
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