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UM JUSTO 
O santo velhinho, como os que 

se empenham de boa fé no ser
viço de Deus e do próximo, 
não#elevariaá penna indiscreta 
que inventariasse os sacrifícios 
com que tem pago espontanea
mente á nossa terra e á humani
dade o tributo que nem todos 
sabem solver. 

O toro intimo é sanctuario que 
não se perfuma de alheios in-
censos A luz que o alegra vem 
de cima, e reflecte-se para fora 
em praticas de virtudej que são 
luz e calor ao mesmo tempo. 

Não ój pois, a sua biographia 
que para aqui trazemos, e sim 
certas e respeitosas considera
ções sobre a adorável e santa 
pessoa do Padre Bento Dias Pa
checo. 

C o m u m pé sobre o túmulo, 
que o convida ao descanço, com 
os olhos fitos no céo, sua única 
esperança, crendo a todos os ins* 
tantes ouvir a vóà de Deus, que 
o chama; gasto pelos desenga
nos, flagelado por mil angustias, 
desterrado do mundo, morto para 
a saudade, é quasi u m deus,que, 
se ainda participa da vida, já 
vive da eternidade; as cãs que 
lhe enchem a veneranda cabeça, 
arripiadas pela viraçâo que so
pra, a barba crescida e pratea
da, parece comporem lhe u m 
reaplendor., como o dos bema-
venturados. 

Parece ouvirmos dos seus trê
mulos e puríssimos lábios : ^ 
Deixa o sol indícios do seu tra-
jecto na athmosphera aquecida, 
deixa a flor mirrada o despido 

Wo uretra 
Era apenas malhei e... tão somente ! 

F. Octaviano. 

Era meti ideal ! ; tantos encantos 
Só n'ella via. Tinha a tez .morena, 
Porte gracil, a voz clara e serena, 
Em bella sorrindo ou feita em prantos ! 

Nos olhos, o luzir dos sacrosantos 
Ciriosi que fulgem junto cia pafcena ! 1 
Tinha o doce sorrir de Magdalena 
Dando ao bello Jesus seus beijos santos. 

Julguei que fosse rada a feiticeira ! ! 
Olhos d'uma mulher, por tal maneira 
Jamais os olhos meus viram rendidos ! 

í 
Mas... caiu-lhe essa maseWa ligeira ! ?,.. 
Vejo agora que os olhos da loureira 
Ds tanto namorar já são brunidos 

Piracicaba, 23—8—906 ^ 

tronco no chão peru toda a.parte I ofíicialidade, que o dirige garbo 
encontro vestígios de galas n0'

sauiente: 

luto, de pmzeres onde já o, j . ̂ AaÍM \do p
E s t » d % M a Í ° ! 

„~ i ' , , J . . , riü Uuiinaraeà Co.it;> renente-Co-
nao ha, porem sobre a minha ronfil eòmaiíindant«; major Joilo 

Os característicos dessas m o e ~ 
das são os seguintes: 

Valores em réis : 500, 1$000 
e 2$Oí)0, em grammas : õ.CQO 
10.000e 20.00 i; títulos: 0.900; 
modelo : 2% 26 e 88. 

E m seus pe^os a tolerância 
será de 0.70 para. as de 2$00ü 
réis, de 0,05 para as de 1$000 
réis e de 0,025 para as de 500 
réis. 

T e m a forma circular e no 
anverso a effigie da Republica 
com barrete phrygio, a era do 
cunho no enxergo e a inscripção 
— «Republica dos Estados Uni
dos do Brazil»;—no reverso ; 
em algarismo romanos, o peso" 
de cada moeda, o respectivo 
valor em algarismos árabes e a 
inscripção—Ordem e Progres
s o — 1 5 de novembro de 1889 

Ma-

face envelhecida ninguém des 
cobriu o mais leve traço duma 
alegria passada...E' porque nun
ca as provou o meu pobre co
ração !— 

O santo varão; o voluntário 
prisioneiro da velha chácara do 

tal visinho. pó\le-se julgar feliz, 
porque, tendo percorrido os par-
céis duma navegação perigosa, 
repousa hoje nó seio da cons
ciência, e olha desassombrado 
para o espelho das suas pro 
prias acções. 

E como nós veneramol-o ! 
G. 

batalhão escolar 
O interessante batalhão infantil 

"José Bonifácio" do grupo escolar 
desta cidade, que fez uma passeata 
pela cidade, no dia 7 de Setembro 
com agrado geral, tem a seguinte 

Baptista d-á Macedo, fiscal; capitão 
Luiz de Camargo,—Porta bandeira; 
capitão Sizinio dü Toledo, tenente 
Dario dos Santos, tenente José Ma
ria de Camargo, alferes Riul dos 
Santos, sargentos da Guarda Ban
deira : Clovis Couto, Flaminio Fa-
vero, Guilherme Pieratti, Francisco caminho de Porto Feliz, que só#P3e Mello e Antônio Russolo; Cora-

attende com piedosa benevolen- raandanttíS dos polotôea : pelo-

cia os gemidos de afflicçã-o dos 
seus queridos doentes do hosp 

DR. JOSÉ' IGNAGIO 

Acha-se em franca cónva-
Iecença da enfermidade que o 
deteve no leito, durante alguns 
dias, o sr. dr, José Ignacio da 
Fonseca. 

O illustre e estimado clinico 
ytuano tem sidojmuito visitado, 
Ante-hontem o sr. capitão José 
Antônio da Silva Pinheiro, in*-
tendeqte do " Jlub União Ytua
no'1, foi visita-lo, commissionado 
por aquelia associação. 

tílo, eommandante Alferes Phila 
delpho de Camargo; 2o. pelotão, 
comFnandante Alferes Cicero C. Pi 
nho? 3". pelotão, corara.mdante di
feres Gilberto de Toledo; 4°. pelo
tão, eommandante Alforos Arnaldo 
Lobo' õ°. pelotAo eommandante al
teres Durval 0. Couto; 6o. pelotão, 
eommandante Tenente João B. 
Macedo e 7o. pelotitoi eommandante 
Capitão Mareilio Couto de Freitas 
MOEDASDEPRATA 

E m circular dirigida ás re
partições dependentes do minis
tério da tazenda, declarou o sr. 
Leopoldo de Bulhões que vão 
entrar e m circulação as moedas 
de prata de 500 réis, 1 $ 0 0 ^ réis 
e 2$000 réis, em substituição 
ás notas do Thesouro Federal de 
eguaes valores. 

7* 
* ra.fi 

Reassumiu a direcçao do Correio 
do Salto, o nosso distineto coll^ga 
sr. capittlo Luiz Dias da Silva. 

Foi difinitivaniente nomeado che
fe deste diatricto sanitário o siir. 
dr. Vale n tini Browne, que já re
gressou de S.Paulo, onde foi tomar 
posse do seu" cargo. 

Na secçAo respectiva publieamos 
um aviso da commissáo municipal 
incumbida da cobrança dos impos
tos em atraso. 

Chamamos a attonçílo dos inte
ressados para essa public\çfto. 

No dia 15 do corrente realisat-
se-á nesta cidade o consórcio do sr. 
Domingos Giovannetti, director do 
Nuncleo Colonial "Campos &*Lle3" 
com a senhorita Helena Amirat. 

/ 
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KEPUBLICA 

Seguiu para Buenos Ayres O 
jornalista sr. Benjaraiu Motta que 
vai áquella capital tomar parte no 
Congresso Universal dó Livre Pen
samento que deve se imstallar no' 
dia 20 do corrente, 

O sr. Benjamin Motta vae como 
delegado dos livres pensadores de 
S. Paulo. 

Morreu em Sao Paulo com 75 
arinos de edade o conhecido maes
tro Gabriel Giraudon. 

Deixou a redacção da Gazeta, de 
Piracicaba, o sr. Jonathas Mattos. 

Por ara concedido3 doÍ3 mezes 
de licença a exnia. sra. d. Izabel 
do Amaral Corrêa, professara da 
escola do bairro de Sorocaba nesta 
cidade, para tratar de sua saúde. 

Do São Paulo : 
«Conforme verão os nossos lei

tores na SPCÇSO coramercial, a pra
ça de Santos tem estado movimen
tada com grandes compras d* café 
«ffectuadas pela casa Nathan & 
CoiHp. 

Secundo ainda as informações 
da secção coinmerciab o emprés
timo realizado pelo governo do Es
tado, de um milhão esterlino, pare
ce que está concorrendo para essas 
importantes t"ansaeções». 
Foi nomeada a exjna. sra. d. 
Pelisbina du Escobar, para subs
tituir a professora da escola do 
baír.no de Sorocaba, nesta cid*le, 
qae solicitou 60 dias de licença. 

Devia ter chegado ante-hon-
teni a. Lisboa, s. exa. revrna. D. 
José Marcondes Hnuen de MJIIO, 
Arcebispo do Pará. -
5» Na capital portugueza prepa
ravam ao illustre prelado carinhoso 
acolhimento. 

DR. BERNARD3N0 DE 
CAMPOS 

De regresso da Europa onde es
teve durante alguns mezes, chegou 
anvís de hontera, ás E>,30 da tarde 
á Capital, o sr. dr. Bernardino de 
Campos, presidente da Commissão 
Central do Partido Republicano, 
senador e ex-presidente do Estado. 

Em carros especiaes haviam se
guido pela manha para Santos,afim 
de aguardar a chega ia de s, exea. 
o sr. dr. Jorge Tíbiriçá presidente 
do Estado, sua exuift. familia, seu 
ajudante de ordens capitão Cou-
tinho, secretários do estado, chefe 
de policia, ministros do Tribunal 
de Justiça, senadores, deputados, 
vereadores e outros convidados. 

E m Santos teve o dr. Bernardi
no de T.ampos festiva recepção, 
sendo-lhe offerecido ura almoço no 
Hotel Internacional. 

.Ao chegar o trem á estação da 
Luz tocaram três bandas de musi
ca, que em seguida percorreram a 
cidade, festivamente illuminada. 

Por occasiãõ da chegada o dr. 
Bernardino de Campos foi saudado 
pelo dr. Mario Tavares. 
* Pela eomraissAo de íestejos toi 

offerecido a s. exa, um lauto ban
quete, tendo-lhe sido eutregues lin
dos ramalhetes de flores. 

Vários jornaes da Capital e de 
tantos, eonsagrarara-lhe expressivas 
horaenagens em suas columnas. 

ASSASSINATO 
N o dia 7 do- corrente, ás 7 

horas da noite, na fazenda « B o m 
Jardim», neste município, hou 
ve u m a scena de sangue, ia qual 
sahiu jnorto por u m tiro de 
garrucha, o carroceiro Paustino 
Patrício, de nacionalidade bra-
zileira- O facto deu«se assim: 

R a y m u n d o M ó , colono d'a-
quella tazenda, teve u m a forte 
rixa com Antonico de tal, va
lentão conhecido no bairro por 
suas façanhas, constando que 
essa rixa foi por questões de fa-
n.ilia- Antonico fora a casa de 
R a y m u n d o em companhia de 
Faustino Patrício, em attitude 
ameaçadora; elle receio-n da 
valentia de Antonico, disparou 
a garrucha,pensando alvejal-o, 
íerindoj entretanto, mortalmen** 
te a Faustino, companheiro do 
valentão, que cahiu morto pou
cos pa^os adeante do logar on
de se deu a triste scena. 

O criminoso, logo após a per-
petração do crime^ apresentou-
se ao dono da fazenda, sr. Luiz 
Guilherme Whitacker, contes -
sando o crime. N o dia seguinte 
foi remettido para esta cidade, 
o cadáver da victimn, acompa
nhado de testemunhas, tendo 
aquelle fazendeiro communici-
do o facto, por escripto, ao sr 
dr- delegado de policia. 

O corpo de Faustino Patrício 
recebeu 22 bagos de chumbo 
grosso no mammelão esquerdo,os 
quaes produziram-lhe a morte 
instantânea. i 

O criminoso apesar de ter 
se promptificado a vir á presen
ça da auctoridade, evadiu-t>e du
rante á noite, 

A policia prosegue noinque-
to. 

Examinaram o cadáver de 
Faustino, nomeados pela policia 
os srs. dr. Luiz de Freitas e 
Antônio Francisco de Paula Lei 
te. 

va Castro e capitãojosé Antô
nio da Silva Pinheiro. 

PRONUNCIA 
O sr. dr. Jos^ de Campos 

Toledo, juiz 'Jde direito desta 
comarca, por despacho de 11 do 
corrente, jnlgou procedente a 
queixa apresentada por Bardini 
& Filhos contra Gilberto Bor-
tolo, pronunciando a este co m o 
incurso nas penas do artigo 315 
com referencia ao art. 3/6*, §/.• 
do Código Penal por crime de 
calumnía impressa, e facultan
do ao r^o a fiança provisória, 
arbitrou-a em 4OO$OO0. 

Gilberto Bortolo requereu e 
vae prestar fiança* 

—Estão na cidade os senhores: 
Lavinio Galeão, Antônio 

Francisco e Francisco de Paula 
Leite. 

Secção livre 
LUZ !... 

U m trecho do relatório do 
Presidente da Luz: 

Hoje a directoria me
lhor informada dos preços da 
praça, acredita que um excitador 
unido ao eixo do gerador evita
ria o uso de correias e seria pre-
fenvel; assim como está intima** 
mente convencida de que a'casa 
Lidgerwood exhorbitou-se nos 
preços dos materiaes fornecidos 

i^/ilBCA ÉLECTPICA a P o n t o c*e flcar Sl(jeito & u m a 
Com o tomporal qu» hont«m à a c << â o delesão ^ormissima- Co

tará», desabou sobre esta cidade, m o preparo dedefeza, (presuaie 
cahiu uma faísca electrica no oi tão a directoria). ella em seu coa~ 
direito do prédio visinho a esta re- ' tracto abriu margem na respon-

ÍiaaCÇGanz°elÍtí ^"T? * *IfaÍata" ^M^ ^ t0™» ** P*V* 
O telhado no trecho da eu- os e ^ m W o s por conta do con-

mieira, foi levantado, e a faisea tracto; e so assim se explica a 
penetrou no corrndor do prédio, \ gratificação que Lidgerwood 
danificando a pire le lateral di- j deu aos incorporadoresda Conr 
reita. Felizmente, foi só o que aeon- hia ft titulo d e bonificacâo^ 
teceu, ídem do grande susto por- ' M M r , . , t ' \ - . 

! ! ! ? E-ita de b^i tamanho ! 
Lamparina. vi 

que passou a família Ganzelli, 
Affluirara â easa do nosso 

sinho muitos curiosos e amigos que 
tiveram notícia da faisea. ACTA 

N Á U F R A G O S D O "SÍRIO" 

Hoje. às 7 horas da manhft, na 
egreja do Carmo, senl celebrada 
uma missa de Kequiem por alma de 
todos os nautragos do "Si ri o," 
mandada rezar por d. Elína de 
Pina. Após a missa haverá enconi-
mendaçíío. / 

FORÇA E LUZ YTUANA 

Por falta de numero não se 
realisou a annunciada assem-
bléa geral da Companhia Força 
e Luz, no domingo ultimo. 

Essa reunião ficou marcada 
para o dia 23 do corrente. 

Resignaram os respectivos 
cargos de secretario e guarda»* 
livros dessa companhia os srs. 
dr. Antônio Constantino da Sil-

AOÜ nove dias do raez de Se-
F - 4 L L E C I M E N T 0 [tembro de 1Í?J6, aehando-se reu-

j Telegramma que recebemos hõff-' "id<?s na '^ideneía do snr. Luiz 
tira, a ultima hora, trouxe-n>s a ' A:airat os seguintes senhores: 
noticia do infausto pavimento do tortanatóMinozzi, Arabrogi Akssio 
nosso conterrâneo sr. Antônio de,e dr*_ Laiz Marinho do Azevedo 
Almeida Garrei, dedicado funecio- ®°»° ? ® ^ 3 „n°.raea.d.03 Pel° 9nr 

nario da Scroiabana e cavalheiro 
muito estimado^em Ytú e na ca
pital. 

O finado qui sucumbia aos 
seus 40 annos de edade, era irraílo 
do nosso presad > collaboradif st*, i 
Francisco Çarroffe s.ibrinho do; 
ar. Antônio*de Fretas Pinho. 

Nossas sinceras condolências á 
família enlatada. _ j 

Cumprimentos 
Fez annos hontem o sr. dr 
Francisco de Salles Queiroga dos senhores tfardini & Filhos, em 
distineto engenheiro da Compa- fi 

nhia Sorocabana, residente nes
ta cidade. 

Apresentamos ao illustre ca-

Lniz Amirat para procederem ao 
exame sobre qualidade, tamanho, 
resistência e manufactura de amos
tras de tijollos fabricados pelos 
senhores eoneurrentes bardini & 
Filhos, Antônio xi& Lueca, Gi>-
ivanni Personna presentes a este 
jacto e Antônio Carazzani e Romu-
1 Io ̂ Sulíerini. ausentes* após minu
cioso exame e conterencia docidi-
rara os perítoj por unanimidade era 
J seus laudo*? classificarem da 3e~ 
'guinte forma as amostras apresen
tadas : 
Riu primeiro lû tr as a. a >str\s 

valhíiro as nossa» saudações. 
—Passou antes de hontem o 

anniversario natalicio do nosso 
distineto amigo sr. Ari indo L o 
pes de Oliveira, cavalheiro"es-* 
timadissimo nasociecla le ytuana, 
por suas innumoras virtudes. 

Abraçamo-lo cordialmente. 
•-. —•••U.^g>M« 

Sospedese viajantes 
Partiu para S. Paulo em 

companhia de sua gentilíssima 
filha Ciloca, o nosso distineto 
cjllaborador sr. Francisco Gar-
ret. 

e em 
(terceiro as de Antônio de Lu.*ca, 
polo que passam todus e assignam 
este documento escripto pelo snx. 
Luiz Marinho de Azevedo e subs-
cnpto por todos os pertos. 

Ftú, 9 de Setembro de Í906 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Wortunato Minozzi 
Ambrogi Alessio. 

— 3—1 

Cooperativa Br uni 
N o 17 sorteio foi premiado 

o numero 77. 

Bolsa para mão 
Perdeu se no domingo atra

sado, na estrada de rodagem, 
entre Salto e ltú, urna bolsa 
de setim preto para senhora. 

A' pessoa que a encontrou 
pede ae entregar ao ̂ r. Viga1 

rio do Salto. 



REPUBLICA 

amara Municipal 
Acta da 6ft sessão ordinária em 4 

de Agosto de 1908. 
Presidência do Dr. Marinho 

de Azevedo. 
Secretario PereiraPrimo. 
A' hora regimental, uo Paço 

da Gamara Municipal, premen
tes os senhores vereadores Dr. 
Luiz Marinho de Azevedo, Her* 
mogenes Brenha fíibeiro, Dr. 
Graciano de Souza Geribello, 
Virgílio Araújo de Aguiar, Te
nente Coronel Joaquim de Al
meida Mattos. Capitão Bania» 
nrti do Amaral Gurgel e Adoi-
pbo Bauer, faltando sem moti* 
vi> justificado o cidadão Godo* 
l'reio da Fonseca, Presidente; 
havendo numero legil o cida-
d 10 vice-presidente em exerci* 
cio declarou aberta a sessão. 
L:da e posta em discussão a 

acta di sessão anterior è a 
mesma approvadae assignada. 
Passou-se ao 

-EXPEDIENTE— 
Officjo da Superintendência 

de Obns Publicas do primeiro 
districto do Estado, communi-
c indo a esta Câmara, que iam 
ser encetados-03 serviços da 
demolição da antiga cadê* 
desla cidade. 
—inteirado— Archive se— 
Ídem do Presidente da Com* 

panhia Ituana «Força e Luz> 
trazei» Io ao conhecimento des
ta Câmara haver augmeutado 
mais onze lâmpadas na illumi-* 
nação publica conforme a In • 
tendência de Policia c Hygie 
nj as havia solicitado. 

—Scienic— 
ídem da Superintendência 

da Entrada de Perro Sorocaba 
na comraunicando a esta Câ
mara não poder attender uma 
representação dos moradores 
d'edte município, a qual lhe 
foi enviada por intermédio da 
mesma em que solicitaram 
que fo>sern transferidas para 
esta cidade as officinas provi
sórias de Água Branca. 
—Inteirado—Archíwse — 
Idem da Câmara Municipal 

de Bragança, solicitando qae 
esta Câmara represente junto 
ao Congresso Estadoal afim 
de eximir se da obrigação de 
pagar as meias custas judiciaes 
—A 9 Commissão de Justiça e 
Redacção -

Idem do Dr. Delegado de 
Policia desta cidade,represen
tando a esta Câmara sobre a 
necessidade de ser creado o 
cargo de medico da policia 

bem como CDnlractar a Câma
ra com uma pharmacia para 
fornecer remédios necessários 
ás victimas das ofiensas phisi* 
casj solicita mais que lhe se* 
ja fornecido o necessário para 
o seu expediente. 
—A* Commissão de Justiça e 
Redacção— 
Circular da casa Spindola 

de São Paulo, offerecendo a 
esía Gamara pela quaalia de 
doze mil-reis um exemplar 
do "Manual das Sciencias das 
Finança,,." 
— A o Intendente de Finanças— 
Idem da Secretaria dos Ne

gócios do Interior do Estada, 
recommoiuiando que seja pago 
a taxa devida às correspon-a 
dencias a ella expedida afim 
entrar as multas que a mes
ma paga o correio pela in-
sufficiencia de sello. 
—Ao secretario para cumprir -
Idem da Secretaria da Agri

cultura do Estado, solicitando 
desta Câmara, a indicação de 
três nomes de lavradores afim 
de serem nomeados para a 
nova commissão, em virtude 
de ter terminado o mandato 
da commissã > municipal de 
agricultura deste município. 
—Obteve o seguinte despa
cho : 
indico os nomes dos cida

dãos Major Jo-é Elias Corroa 
Pacheco, para Presidente Coro
nel Antônio de Almeida Sam
paio e Francisco de Paula 
Leite dd Barros, para^membros 
da commissão municipal de 
agricultura deste município. 
Offioie«se á respeito a Secre
taria de Agricultura e aos iudi" 
cados. 
Oíllciados em 9-6-906. 

. Idem Idem acompanhando 
dois exemplares do decreto 
n. 1335 10 de Abril ullimo 
que crêou agencia offlcial de 
colonísação e trabalho, solici
tando desta Gamara o seu 
apoio, permitindo que na se
cretaria d i Gamara M unicipal, 
sob a guarda do respectivo 
funecionario possa quaesquer 
interessado encontrar as for
mulas impressas paradi: igirem 
suas procuras e offertas á mes
ma agencia. 
—Obteve o segnjnte des
pacho: 
Fica nomeado o secretario 

da Gamara para o cargo de 
agente da Agencia Offlcial de 
Colonísação e Trabalho neste 
município 
Offlcie se "á Secretaria da 

Agricultura. 

Ôfflciado em 9.-8^90& 
Obiturario do moz de Julho 

próximo findo com o numero 
de 48 cadáveres sepultados,sen% 

do 17 adultos e 31 menores. 
— Publique*se—o Archive-se— 
Exgottada a matéria de 

expediente passou-se em se* 
guída a 

ordem 'do dia 
Lidas e postas em discus1 

são forão approvados os se* 
guintes pareceres: da Commís* 
são de Justiçâ  e Redacção, 
no offlcio da Gamara Munici' 
pai de Bragança,: a Commis-
são é de parecer que se re
presente ao Congresso. 
S. S. 4 8 1906. 

Brenha Ribeiro 
Dr. Geribcllo 
Bauer 
Ofliciado em 10 8-1906. \ 
No da Câmara Municipal do 

São Vicente, convidando esta 
Câmara a seguir o exemplo 
patriótico da mesma e da de 
Conquista, Estado da Bahia. 
que acabam de incluir no sou 
orçamento a quantia de 500$ 
annuaes (mais oa menos le/e 
sobre a renda bruta) durante 
cincoenta annos, como auxilio 
ao governo no augmenl > ila 
nossa marinha do guerra: a 
Commissã» é de parecer que 
seja arohivadv*. 
S. S. 4 8 1906 

Brenha Ribeiro 
Dr. Graciano Geribello 
Bauer 

Indicação: 
lnd!coque a Câmara nomeio 

uma com nissào de três mem
bros da qual fica parte como 
presidente o senhor Intendente 
de Obras c Fíaaças. conferindo 
a ella todos os poderes de for
ma que sejam atè o lim do 
corrente exercício financeiro, 
liquidadas Iodas as dividas exis* 
tentes na Câmara. 
A liquidação o-ossas divida^ 

será feita ao arbítrio exclusi
vo da commissão. Para a exe
cução d'es te projecto será ru
bricado polo presidente da Câ
mara um livro esp "ciai uo qual 
ficará especificado não só o 
debito titd, como também a 
quantia pela quul for elíectua-
da a liquidação. 
S. S. 4-8*1906. 
Dr. 6 Geribello 
Posto em di cussão e a votos 

ninguém pedindo a palavra 
foi a indicação unanimemente 
approvada. 
S. S. 4 8 1906 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Por deliberação da Gamara 

a respectiva coniamsão ficou 
composta dos seguintes verea
dores. 
Ueimogenes Brenha Ribeiro* 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Adolpbo Bauer. 
Nada mais havendo a -tratar foi 
encerrada a sessão, do que para 
constar mandou o senhor Pre
sidente lavrar a presente acta 
que vai, depois de approvada 
por todos assignada. 
Paço da Gamara Municipal 

de Ytú, em 4 de Agosto de 1906 
Eu, Francisco Pereira Men

des Primo, secretario da Câma
ra qus a escrevi. 
Luiz Marinho do Azevedo 

Benjamim do Amaral Gurgel 
Hcrinogenes Brenha Ribeiro 
Dr. Graciano Geribello 
Virgílio de Aguiar 

Aviso 
A commissão abaixo assig' 

nada, nomeada pela Câmara 
para procurar o melhor meio 
de liquidai* a divida neliva 
municipal, com o intuito de 
evitar ainda os meios coercí* 
tivos, resolveu fazer um des 
conto de 10% a ledos o>* con-
Lribtrntes que at£ o fim do 
corrente mez vierem pagar 
á bocea do cofre os inpostos 
em atrazo, firam pois avisados 
todos os devedores da Câma
ra que até o fim do corrente 
mez de Setembro os pagamen
tos feilos na Collectoria Mu
nicipal terão o desconto de 
10e|o e findo e>te prazo iinpro* 
rogavel a Câmara entregará a 
dous ou mais advogados todas 
as dividas activas afim de se
rem cobradas executivamente, 
com mais 30°(o ** titulo de 
rnul'a de accordo com a lei n. 
69 de 15 de Outubro de 1900. 
em vigor. 

K, para que chegue ao co* 
nhec!inento,(le todos os interes
sados e não possam allegar 
ignorância vai este pcblicado 
pela imprensa. 

Eu, Francisco Pereira Men
des Primo,secretario,o escrevi. 

Ytú, 6 de Setembro de 1906 
llermogenes Brenha Ribeiro 
Luiz Marinho de Azevedo 
Adolpbo Bauer 

EDITAL 
FALTi D'ÁGUA 

De ordem do cidadão Dr. 
Graciano de Souza Geribello, 
ímendente de. Policia e Hygie-
ne desta cidade, faço pu
blico que, attendendo a aclual 
escassez d'agua, fica a mesma 
franqueada ao publico, a 
partir desta data, somente das 
6 ás 8 horas da manhan e das 
4 as 6 da tarde, aiò segundo 
avizo. 

E. para que chegue ao con
hecimento de Iodos, fiz esle 
para ser publicado pela impren
sa. 

Ytú, 28 de Agosto de 1906. 
P. Vrimo 

Secretario da Gamara 

Annuncios 
P I ! lill Precisa-se da 
•~|l I |L quantia acim i, por 
u U L K U J o mezes pagando-

^*%-e os juros de 18 
por cento ao anno'f dá^se hy* 
poteca se for exigido. 
Neste jornal se dirá quom 

precisa. 



REPUBLICA 

Latas para doces 
fabricam-se espêciaos [ata* 

para doces, por preços 50 •/. 
mais baratos que os fabri?an* 
íes da cidade e da capital. 
Aprornptasse qualquer en* 

commencla em menos de 2í 
horas. 
A "Industrial Ytuana" de Ma-

nnbo Bicudo & Companhia. 
Largo da Estação 

B ronchite, d cfnfluenzâ 

Cedem com o u ) do Autb 
Catharral (cardus benedictos 
de 

Granado & Comp. 
de rua í\ de Março, 12, Rio 
12, Janeiro, e nas priocipaes 
pharmacias e drogarias do 
B:azii. 

wumpia ordl)de de caiXò-s 
\asios de Vinho do Porto Adr> 
anno. Traía-se á lua 15 de 
Novembro, baixos do sobrado 
de U. iguaria. 

1INHO 

L OMMÍSSARIOS 

Recebem cafò e outros gêneros nacionaes á 
commissão e prestam conta de venda a 

vista 

Especraiidaeem oenda de cafés 
baixs 

Rebeneficio de café 
Na " ndnstrial Ytuana" re-

benuficia-sccafé com perfei-
çio, garantindo-so que existe 
real interesse aos srs. lavra
dores, que obterão melhorcol-
loriiçào para o seu produefo, 
valendo este ma;saté í.000 por] 
arroba acima da base. 

Prova o que afflrmamos uma 
das cláusulas do Convênio,que 
éíacilitaro rebenefleio de café. 
Marinho Bicudo & Companhk 

Largo da Estação 

Quadros e espelho! 
éPor 600$, custaram 1500$ 
2 ricos quadros a óleo c 

•1 riquíssimo espelho de crys-
Tal biseauté.^ 
D o m A. Coimbra. 

Rodonilio VenturolI 
VETERINÁRIO 

Encarregasse de curar qual 
qner espécie de animal. 
4ttemle a chamados a qnal* 

<|uer hoia do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sitios. /iecados na Pharma
cia São José, c à rua da PâU 
ma n. 56. 

Timnr \ Pii í 
RUA S. RITAN. 66 
NesUi bem montado estabelecimento de (faturaria, lava-

se, tinge-s-e chimieamenít com perfeição o brevidade 
qualquer roupa por mais fina qne sep, tanto de 

meninos e homens, come desenhoras, garan* 
lindo-se o serviço, que se nã3 agradar, o freguez nada pagará 

Francisco Sinioni 
PROPIETARIO 

YTU9 
Toda a roupa que não for procurada dentro do 
praso de 60 dias será vendida para pagamento oía 

cia despesa, 

(/lceras, 
Feridas e leícenços 

não resistem ao ENGUENTO AN-
NO, preparado por Granado 
ã Comp. 

A'venda em todas as phar 
macias e drogarias 

O abaixo assignado avisa aos seus freguezes e,amigoç que 
brevemente reabrira as suas offlcinas mechanicas, ao largo do 
Coilegio, anuexando a ellas uma secção para fabricação e re* 
paração de machinas de beneficiar café, tendo para isso ad
quirido officiaes peritos. 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze. 

ffüphaeJ dalenfini 

Café 
Compra>e qualquer quanti 
dade de café, paga-s£ benv>* 
A "Industrial Ytuana" 

Largo da Estação 

Marinho, Bicndo & Companhia 

Sr, 3. Mtatheiros |S 
dá consultas e attende j^j 

â chamados a qualquer M 

hora. g 
_ Salto de Ytú _ J$ 

Sieconsíiíuinte 

de Granado 
Com quiníum, carne laciô phospha, 
de c?l e pep&ina glvcerinada E' de ut 
valor extraonhnarío no tratamento da 
tuberculose pulmonar, chloro-anemia 
lymphatismo, racbitUmo. 

Granado &Gomp. 
12, rua Primeiro de Março,12 
Rio de Janeiro,enas nríncipaes 
pharmacias e drogarias do 
Brazil. 

i 
ârope iodoreío de Câtcio 

e exíracío de nogueira 

de Granado & C m p a , 

Tônico reconstituintedeeffei 
tos extraordinários no trata
mento do "Lymphatismo, es-
crophulas, debilidade" etc, 

Granada & Çomp. 

Rua Io de Março n. 12 
Rio de Janeiro 

e nas principaes pharmacias e 
droga rias do Brazil. 

íixir nutritivo de carne 

Preparado Por 

•'Granado & Comp# 
Valioso estimxdaiUs 'para "restau

rar forças exhausta", ou "tonificar 
funções depreciada"' 

Nas ''moléstias do peito" e es-
pecialmente na "Tuberculose pidmo-
nar" tem dado excellentes resultados 

Granado á Gomp. 
flua 1- de Março, 12—Rio de 

Janeiro 
nas principaes pharmacias e 

drogarias. 

Os Advogados 

RAPHAEL C- SÊHPÉIO 
JOÃO MftRTIHS DE H- JUKI0B. 

H- FONSECA FERUZ. ^ 
ESCRIPTORIO: 

4lBBr TAVESSA DA S É N. 6. '4^y 
S Paulo 

DR. GRACIANO DE S. GERIBELLO S S 

pjj Tem seu concultorio k rua 
W; do Commerclo N. 11' 
|;§ juntu a PHARMACIA SOUZA, CIA 

asemiras superiores 

chegou novo sorti-
mento «Ao Bom Gosto. 

file:///asios

