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iilheies di Faulicéa 
17-8-906 

S. Paulo, em breves dias re
cebera a visita dôa delegados 
no Congresso Pan—Americano, 
atualmente funccionando na 
capital da Republica. 

O "Diário Popular", notician. 
do este facto, diz ; 

«E* preciso que fique bem 
notado que o nosso Estado é o 
único que ê visitado por tíío dis-
tinctos cavalheiros e que essas 
visitas so* lhe tiazera beneficio e 
constituem o me hor meio de se 
tornar conhecido o. Paulo.» 

E é exacto. Não ha viajante 
illustre que, chegando ao Brazil, 
I*Í\O manifeste desejo de visitar 

a nossa paulicéa. 
E isso é um bom incentivo 

para o adiantamento da nossa 
Capital. 

S. Faulo ê um dos estados 
brasileiros maii* conhecidos no 
estrangeirof nfto só pelo grande 
progresso que desenvolve dia a 
dia, como também pelo seu adian
tado commercio exportador. 

E d bom que sempre tenha
mos dessas visitas, porque stf 
assim os nossos visinhos ter&o a 
certeza de que nós os brasileiros 
n&o somos e n?m merecemos o 
qualificativo de macacos.*. 

Dentre o» festejos que aqui se 
realizarão em honra a tilò illus 
tres diplomatas, haverá um gar 
den^party, organisado pelo dr. 
Mario Bulcfto, o incansável ins-
pector escolar. 

A primeira vez que tivemos 
oecasifto de assistir a esse bello 
divertimento, foi quando aqui 
esteve o sr. dr. Lauro Müller, 
Ministro da Agricultura da 
União, no anno findo, e por ter 
excedido A sua expectativa ê que 
applaudimos com onthusiasmo 
essa iniciativa» Porem quanto, 
nilo está divulgado todo o pro~ 
grainma dos festejos, e os leito
res ficarão a par do tudo, se me 
"ajudar o engenho e arte", na 

expressão do vate lusitano. 

Os leitores me penfcarAo a 
exeassez de assumpto. o ea!or 
destes últimos dias tem actuado 

duma maneira horrível sobre 
os meus nervos, por isso peço 
licença para fazer ponto fina). 

*** 

T - •~ms* 

Por falta de espaço deixamos 
d» inaerir hoje alguma matéria de 
oollaboraçao. 

A exma. era. d.Maria Antonietta 
Leite Martins, tendo desistido do 
resto da licença que lhe toi con
cedida em profogaçflo, reassumiu o 
exercício de sua cadeira de profes
sora do bairro yllto nesta cidade. 

Desta cidade foram transmittidot 
vários telegramraas de felicitações 
por motivo do seu anniversario na-
talicio, ao sr. dr. Joaquim Mamede 
da Silvo, delegado de policia desta 
cidade, que se acha actualmente na 
capital. 

Pelo Com mando Superior da 
Guarda Nacional do S. Paulo, foi 
n inettida ao MuseuNacional a ban
deira que pertenceu ao 6*. batalhão 
desta cidade, c que se achava em 
poder do sr. João Carlos de Ca
margo Teixeira, depois do falle-
cunento do saudoso sr. capitAo A n -
tonino Carlos de Camargo Teixeira, 
que era oificial daquelle batalliAo. 

A riquíssima bandeira esteve 
exposta na redacçflo do Jornal do 
Brazü, no Rio, onde foi muito apre
ciada. 

Publicamos em outra parte desta 
tolha ' balacente da receita e des-
pez>i da Câmara Municipal, durante 
o segundo semestre do corrente 
anno, apresentado por seu eollector 
frr. Vicente de Campos. 

O sr. aferidor da municipalidade 
iniciara" amanhA, segunda-feira, o 
serviço de aferiçAo de pezos e me-
didívs que perdurara* durante 3 dias, 
terminando nj dia 23 do corrente. 

Na quarta pagina faz o sr. aferidor 
uma publicação que interessa aos 

O sr. José Ferraz do Tole do 
mudou O seu acreditado armazém 
do predt J de n. 53 da rua da Pal
ma, para o prédio de n. 62, á 
mesma rua. 

Foi aeeoita a desistência que fez 
O sr. Frederico de Moraes, de seu 
cartório de par idor e distribuidor 
desta comarca. 

Visitaram-nos hontem 09 t>nri. 
Francisco Leite Moreira, eomoia-
dor de cafe\ Antônio Mendes Pilho 
conceituado industrial em Piracica 
b;i, e Antônio Rodrigues Guima
rães, negociante om S. Paulo. 

ENFERMA 
Acha-se enferma ha dias a exma. 

fira. d. jt/ariana Brenha Ribeiro, 
rirtaosa mãe dos nossos distinetos 
amigos dr. José Brenha, Hermo-
geoes /irenha, Intendente de Obras 
e Francisco /frenha» segundo juiz 
de paz em exercício. 

Desejamou-lhe proupta? m e 
lhoras: 

DESASTRE 
O «r. José Luiz de AssumpçíVo 

fiscal da municipalidade^ qne 
foi victima ha dias de um de
sastre facto que noticiámos, su
jeitou-se num destes uitimos,dias 
a uma melindrosa operaeílo ci~ 

rurgica. 
Foi seu operador o distíneto 

sr. dr. Antônio Constantino da 
Silva Castro, auxiliado pelo sr. 
dr. João B. Malheiros, medico 

no Salto. 
O estado do operado continua 

a inspirar cuidados* 

FALLECMENTO 
C o m a avançada «dada da 9.5 

annos falloceu na Santa Casa de 
Misericórdia o conhecido velho Her-
menegildo Fehx, qn* ultimamente 
andava pelas ra >» ve idendo raizes e 
plantas medicinaea e era auxiliado 
pela caridad; J ioli 1i. 

Era u m anoifto muito popular em 
Itú. 

Antônio Narciso foi prestem fia-
gante porpaisao» , n » !•» espanca' 
do no aeto da prisAo 

O dr. delegado de policia man
dou autopt i»r v i i-dflver de Antô
nio e proceder a an t<» de corpo à* 
delicto em Narciso. 

O inquérito pr 'Begae. 

FUMO CABR II V^O 

O conceituado c m ne rei ante 
desta praça, sr. Ataliba de Al
meida Toledo presenteou-no» 
còm um kilo do superior fumo 
^abreuvano que, na opinião dos 
competentes, é uni artigo especi
al e dos melhorei que existem 
actualmente no mercado. 

O sr. Ataliba recebeu uma 
grande partida desne delicioso 
fumo, que esta vendendo por 
preço de convidar. 

Agradecemos ao sr. Araliba 
e aconselhamos a*-a apreeiadoi-et» 
que tratem de andar depressa, 
sinfto,.. 

CUMPRIMENTOS 
Apresentamos as nossas sauda

ções a exma. sra. d. Anna do A m a 
ral Ferraz, digna esposa do nosso 
amigo sr. Vicente Dias Ferraz do 
Sampaio, por motivo do seu anni-
versaiio natalicio passido no dia 17 
d corrente. 

C0NFL1JT0 E MORTE 
K m addítamento á* notícia que 

publicamos em o nosso ultimo nu-
inero,do conflicto havido entre co
lonos das fazendas Agu-J B^Víaca e 
Vilía Mariana, temos a acrescentar 
qaa fallecen na Santa Casa Antônio 
de Campos, que fora ferido por An* 
tonio Narciso. 

Antônio Narciso, como è corrente 
quiz se detaoder de uma aggres6fto, 
e o fez com tanta infelicidade, que 
disparou uma garrucha contra Noé 
de tal, indo a bala ferir a Autonio 
do Campos, que também estará cn 

i volvido no conflicto, com a inteu* 
çfto do evitai-o. 

Mospedes e viaj intes 
Esteve nesta cidadã H serviço 

profissional o n isso listínct > 
amigo sr. dr. Joio Martins ie 
Mello Júnior. 
— Jhegou de Santos acompa

nhado de sua exma wposa o sr. 
Ricardo Pinto de Q teve ira, e< 

timavel despachante ernSant).'*. 
—Regressa hoj^ para capital o 

sr. tenente-ô ronf 1 0?egnrio de 
Arruda Amaral, que aqui esteve 
a serviço da Guarda Naciona . 

—Está na cidade o m. Jos& 
Antônio Marinho, estimavel ea** 
Vftlheiro. 

—Clregou de R. Paulo o m 
sua exma, familu.o sr. dr. Ben
to Ferraz do Nascimento, nosso 
illustre conterrâneo* 

—Vindo de Jahíi esti em Ytú 
o sr. coronel Antônio de Paula 
Leite Sobrinho 
-«••Regressaram de Porto Fe

ira oa HW , Trist&o Júnior o Pau** 
Io Carneiro. 

•«••Vindo de Ribeira Treto, 

acha-se na cidade o dittineto 
moço ar- Mario Geriboüo 

*^Cbegou hontem do S. Pau
lo c er. dr. Jí>sé Manoel à% \ •*• 
ruda Alvim, nosso pr si fj ç -
terra r.eo. 
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A Companhia Tjpogr.tphica do 
Wrazil enviou-nos um bello cartaz 
contendo a reprodução de clichês 
retratos de vultos eminentes de 
nosso paiz. 
O referido cartaz acha-se em ex* 

posição em 0 nosso escriptorio. 

DE SOROCABA 
O JQGO DO BICHO 

Colloco-me nojo <<utra vez no 
meu poeto, somente para dizer al
gumas coizitas sobre o jogo do 
bicho. 
O jogo, cora tito boas maneiras 

entrou em Sorocaba, que o povo 
acostumou-se com elle, a ponto de 
muita gente esquecer da vida. 
Vou contar â s leitores um caso 

muito interessante, onde figurou o 
jogo do bicho. 
Domingo ultimo, muito cedo, en

contrei-me com a Bahianinha, uma dadão coherente e cordato, es-
rías maiores propagandist&s do bi- j queci~rae da consideração que 
cho, que, sem esperar os devidos , d e v Q a o s q u e e m 0 U j o raeio v í v 0 

cumprimentos toi perguntando: Nho VT- * • i 1 . J 1 
Chico, mecê diz que ê bom sonha- | N a o e absolutamente verdade 
dô, me conte o que sonhou esta °.ue estas águas sejam das das 
noite ! minhas cavallariças. Adquiri jus 
Eu que nada esperava, fíquei Uamente aos fundos da casa que 

numa entalação medonha com se- h a b i t o p o r preÇf) b e m a|t0 p a r a 

Secçáo livre 
A co cheira da Rua da 

Palma 
AO PUBLICO 

Tendo chegado ao meu co

nhecimento in numeras vezes, 

queixas decidas a aguaa servi

das que sahem pelo escoadouro 

quasi junto ao portão que dá 

entrada para a-* minhas cochei

ras, águas que sob a aceito do 

sói e calor exalan*. mau cheiro 

enttribuidas.á minha casa por 

causa das referidas cocheiras so 

mente hoje me é dado explicar-

me, o que íaço gostosamente 

para que os bons e criteriosos 

habitantes d'esta cidade nao juU 

guem que, como medico e ci

se assim a que melhor forjvpriesen 
tarja. 0 praso para a entregai os 
tab* loeer-sfl-ha no respectivo, con 

duplas cimpermeaveis,que isolam 

as cavallariças até do visinho 

junto a ellas. D o lado direito, 

quem desce a R u a da Palma,por 

u m escoadouro u m pouco affas-

tado,sahe pela manha u m pouco 

d'agua do meu chuveiro e por

que nilo posso evitar, Faculto 

a quem quizer prõcurar-rae para 

pessoalmente verificar as minhas 

affirmaçOes, pois, repito—da 
minha casa nao sahem águas dejdwsiaió homem de -c-enci 

cocheiras para a rua por não te ! 

rem estas a menor communica-

çfto com a 2?na da Palma 

Dr. Leoncio dê Queiroz* 

traço, e pura mais intonnaeòes 
com o abaixo assignado. 

}TÒ,i7 de Agosto de 1906. 
Luiz Aviirai. 

A G R A D E C I M E N T O *] 
0 dr, Leoncio de Queiroz e sua 

senhora agradecem antes de tudo ao 
dr. Silva «.astro que os salvou com 
a sua alta competência de dlustra-

veitam M opp-n t m 1 -\ * • • ui-
fessarem gratissi n0> • Ias visitas 
di« tantos bons amigos. 

A O SR. FRUGOLI A L F R E D O E 
SEU INSTIGADOR 

Era bem merecido que ac >nte 
cesse o que aconteceu para o burro 
da fábula, do novo livro, Fábulas^ 
do Br. Jofto Kopke que sH encon
tra em nossa livraria, e que todo 
bom ytuano deve poss iir; abaixo 

AO SR. FRUGOiJ ALFREDO 
(Que ootiüpa minha 

chácara na V»ll. Nova) 
nl > íe n razi i e<n 

1 sõctfua- * .jtfi 
O sr 

não querer 
mim morai: 
1* porque é mmha;2' porque 

é para mim morar] 3 porque 
transcrevo uma dessas fábulas para eslá S ndo damniflead t COmo 
vôr, quem qu*»*( um momento para jroVO Com OS nOVOS feixes 

melhante pergunta, mais a Bahiani-
nha tanto ins*'stiu que vi-me obri
gado a descrever um sonho, mesmo 
qtte improvisado. 

Para resumira conversa, deixei 

evitar questões e poder canalisar 

as águas sorvidas de 6 ou 8 vi-

sinhos por um exgotto especial 

directamente na Rua da Palma, 

\ parte ò principio do sonho e evitando ainda mais prejuízos de 
co aecei ieloJímí dizendo que sonha 
i t com um sugeíto que por um 
motivo qualquer, resolveu dar cabo 
á vida, suicidando-se—O suicídio, 
para mais segurança devia ser assim: 
O tal subia em uma arvore que 
ficava á margem de um rio,araarrava 
uma corda ao pescoço e num galho 
da arvore, mas de modo que, embora 
emfoieado, ficasse com todo o corpo 
dentro d'agaa; feito isto, o nosso 
homem, munido do todo o neces
sário, devia beber o conteúdo do ura 
copo, que era um poderoso veneno, 
atirar-se da arvore, desfechar um 
tiro no ouvido e cahir no rio* de 
modo que, ou morria enven mado, 
ou atirado, ou eníoreado, ou afo
gado, 

O moço poz em execução .todo 
nquelle plano, mas foi ainda feliz, ,1H0 'podcrn reter asaguasdo 
pois a bala do revolver, por um 
aea$otfoi tao certa contra a corda, 

toda ordem— moléstias e cahi-

mentos de muros que por mais 

de uma vez íui victimn. Sou 

pois o desaguadouro de uma 

porção de casas, receben Io águas 

de banho, lavagens de roupa e 

de uma no centro da travessa da 

Matriz recebi até. certa ocçasião 

água completamente putrelacta 

que me obrigou, visto a falta de 

consideração a minha família íe-

char~lhe o escoadouro outr'ora 

existente e hoje completamente 

modifica ! > pelo que puzem pra* 

tica. O quá hei de fazer eu è o 

que hão do fazer os meus visi~ 

»hos principalmente aquellea que 

outro rtppssar-stí do alheio. 
Eis a fábula: 
O BtfWRO E O JARDINEIRO 

FABÜLÀ 

XXIV 
U m burro, tendo perdido 
(> rabo, á procura andava 

que mandei i.iz r, * porque 
não tem pago o aluguel adi
antado como ser amente trata* 
moa, porque ainda h>>je vt io 
o sr. Frugoli só com 33$000 
por coma, 5* por que t m m e 
dado muito incominodo, preci* 

.Desse leque com que as moscas s a n d o e u m a a f j a r porta \or 
Das lazenas enxotava. d u a a 3 tf^pari liahí quando 

muito o s1*. Frugoli quer vir 
vindo pagar, depois de ter 
feito troça com os portadores. 
Vamos ver no que tica. 
Y(ü, '4 de Agosto dè 1903 
Antônio da Costa Coimbra. 
P.8. E, ítind' querem 6io$l 

de indmnisaçâo) é irrisório ! 
Estou, mesmo, vendo qm 

lavra a epedíraia da pindahw 
ba !... 
Alerta 1 srs. proprietários 

com os aventureiros'... 

Sem reparar n'uma sobe, 
Foi varando por uma horta, 
Quando vem ojardineiro 
Para elle su chegando 

Cabisbaixo e timorato, 
«Senhor,» o pobre murmura, 
«Perdi, não sei onde, o iabo 
«E ando á sua procura.» 

«perdeste o rabo ?i interroga 
O machacaz brutalmente 
«Pois vou mostrar-tu onde paYa, 
((N'cste baque, incontínente.» 

que corrou-a, e o tal cahindo no 
rio, bebeu tanta a^ua que vomitou 
todo o veneno, e a nado conseguiu 
chegar a* margem, somente todo 
molhado. 

Antes de terminar a narrativa' 
a fíahianiuha deu um pulo e disse: 
O seu sonho dá palpito prá 4 bichos 
« eu vou jogar 500 reis em cada 
um, e retirou-se sem dizer quaes 
uram os bichos. 

A' noite ineontrei-mi novamente 
com n Habianinhs o entíto soube que 
ella ganhara 20$000 no bicho. 

Disse ella que os palpites do meu 
sonho eram : touro,cachorro,voado 
e jacaré* e que 03 bichos sorteados 
«aquelle dia eram : pela loteria do 

E m tal dizendo, as orelhas 
Do coitado empunha o corta 
E com quatro cac-t ulas 
P<5e-n:o pr'a fór.» da porta. 

Moralidade 
Quem do seu anda em p 
Sem olkar ao que é alheio, 
Sae, ás vezes, da pesqulza, 
Bem mais pobre do que veio. 

Ytu, lõ de Agosto de 1906 
Antônio da Costa Coimbra, 

banho ? Construi as minhas 

cocheiras de pleno accôrdo com j 

o código sanitário que aqui tem 

o seu digno representante para 

fazel~u cumprir aos que se jul

gam-senhores absolutos de sua^ 
vontade, pisando por ««obre as.pa.a uma obra n'e3t;\ cidade de 
lois em prejuízos da saúde publi- ^40.000 tijolos de construcçío, de 

TIJOLOS 
O abaixo assignado, necessitando 

boa qualidade e facturn, chama 
conenrrentes para isso, devendo os 
senhores proponentes apresentarem 
em casa do abaixo assignado, íí Rua 
do Comme**cio i;. 195, as amostras 
c respectivos procos por mdh'iiro; 
estas amostras deverão comprehen-
der do 3 tijolos V. 2\ e o\ qu-i-

aguas Cíihem n ura canal de \ím ü^de, o só de uma torma; as 
palmo de profundidade <5om de gauioUras 09 senhores prop oventet 

ca e d'elle tem tido as minhas 

cevatlariçaá visitas pessoaes e 

reiteradas. As minhas cocheiras 

são lavadas com água que sahe 

de esguicho abundantemente 

pela manhã e A tarde e estas 

AOSSÍ23. FAZ5NDEIAOS 

& abaixo assignado com* 

pra qualquer quantidade 

romm de Caíé beneficiado, pa

gando os melhores pre

ços a dinheiro â vista; 

faz também ttegocios s 

termo com fechamentos 

d entro de 90, dias adian~ 

tando ate 80 \% do valor 

do café, recebe consi

gnações adiantando 50 /, 

nas mesmas condições. 

&lencontrado no Stotel 

josino. 

ePara mais infomaçoes 

cliv»-, que as conduz directame'1* podorAo trazd-a* emeasa do abai 
K>o o voado e pela de S. Pialo"*^ a o reHervatori'd portátil, nftoj*«(««fi»«tfo ate o dia 9 de setein-
jacaré. ' 1 1 • 1 '* „**« «*,.o|hro próximo futuro, dia em ocn 

O M « f c bieho t.i«nbem (nb^-nl^ndo ama umm gotto paia\ * ^ R B I M ^ d a ^ 
íjueco gente!...* 

OOIÍAMAC 

a rua c 
luííar 

não se inSh.rando om( /2 
serAo ns mesma» amostra» examina 

algu L devido as paredes j das por 3 pesioas.-peritaŝ -s-iôlhend-

com o sr. m // Mr*i\s~ 

to aalvâo de Wttieida, 

Asargo da é?ftatriz 

Fi nuisco Le !e Mo 
reii a. 



REPUBLICA 

RINHA YTUANA 
O abaixo assignado dircctor 

da HINHA. YTUANA, participa aos 
amadores de briga de gallos, 
que no dia l*. de Setembro 
próximo futuro começará uma 
grande disputa entre gallos de 
raça, vindos de ltapoiiuiuga e 
Sorocaba, e convida ao • ama
dores deste gênero lie SPORT 

da Capivary, Piracicaba, In -
daiatuba cte, a concorrerem ã 
luota. 

Yt*. 13 de Agosto de 1906. 
O director, 

Joaquim Martins de Mello* 

EDITÂES 
Dr' dose de Campos Toledo 
Juiz de Direito desta O 
marca de Ytú, etc. 
Faa saber que estando do» 

stgnado o dia 27 de Agosto 
do corrente auno, para abri»; 
uma sessão ordinária do Jury. 
que trabalhará em dias conse
cutivos, e que h-vendo proce-
dido ao sorteio dos quarenta 
e oito jurados que tem de ser
vir na mesma sessão, foram. 
na forma da lei; sorteados OB 
cidàos seguintes; 
1 Alberto de Barros Mello 
2 Ad.dpho Ferraz de Sampaio 
3 Antônio Borges de Nnzaretb 
4 Ani nio Joaquim Freire 
l] Benjamim do Amaral Gurgel 
<> Uoaventura Vieira da Silva 
7 Francisco de Mesquita Bar

ros (Dr;) 
8 Francisco Corrêa de Burros, 
\) Francisco Pereha Mendes, 

Primo t 
10 Francisco Vicente de Cam*-

pos 
II Piancii-eo de Almeida Fer
raz 

12 Lgnacio Fernandes de Al
meida Prado 

13 João Baptista Ferreira Car-
dozo 

14 João Plaquer Júnior 
15 João Baptista de Mesquita 
Sampaio 

16 Joaquim Victorino de Toledo 
17 Joaquim Thomaz de Souza 
18 Josc Xavier da Costa 
19 José Felix do Oliveira 
20 Jo^è Ferraz Bueno 
21 José Bento Paes de Harros 
ti Jo-é Rodrigues de Arruda 
23 Jo-é Dias Ferraz Netto 
24 José Balduino do Amaral 

Gurgel 
25 Jtsò de Andrade Pessoa 
26 Laurentino Buono Camargo 
27 Leobaldo da Fonseca 
28 Leoncio de Queiroz (Dr.) 
29 Luiz Manoel Bueno 
30 Luiz Gabiielde Souza Frei

tas (Dr.) 
31 Luiz Augusto Ferraz 
32 Octaviano Pereira Mendes 

iDr.) 
33 Samuel Borges Corrêa 
3i Salvador Rodrigues de 

Barros 
35 Sebastifto Martins de Mello 
36 ^ylvio Porto 

37 Theodomiro de jilraeida; 
Prado 

38 VirgiUo iíamos*de Salles 
— S A L T O — 

39 Francisco Fernandes de 
Barros Júnior (Dr.) 

40 Ignacio de Almeida Mattos 
41 Mauro Mendes da Silva 
42 Nabor de Moraes Galvào 

-INhAIATUBA-
i3 Antônio de Oliveira Camar
go 

44 Josc Tancler 
—C^BítEUVA-

45 Antônio da Silveira Ca 
margo 

46 E/echias Kodngues da Sil
veira 

47 Felicio Marfins da silveira 
48 Theodolinclo Leopoldíno O. 
Guimarães 
Outro sim, fax mais saber 

que na referida se são hãó de 
ser julgados os réoa que F3 
acham pronunciados em cre
mes que admittem fiança, a 
saber; Antônio Sudarín, réo 
aumente, Bento dos Santos, rèo 
rwnbem ausente, Casefóird 
Fonseca, ré<< reso; Li o pro
cesso em que são réo^ Aroude 
Ceslino, Francisco ( estino, João 
Ceslino 9 Kobii Ce>Uno, róoa 
alliançados;touo> probunciadtífs 
no ari, trejseiftos e três (30ò) 
do Código Penal. A iodos o* 
qiiaes, e a ea«-la um de per si, 
bem como a toUors os inleieso 
sado> em geial,se convida para 
com parecerem no edilicio da 
Camar» Municipal no Largo 
da matriz, em a sala das ses 
soes oo lury, lauto no referido 
dia e hora, como nos sub CN 

quentes, emquanto durar a 
sessão, sol* as penas da lei, so 
[faltarem. E para que chegue 
«a noticia a i conhecimento do 
; todos, mandou 11S.0 só passar 
o presente edHal. que eerá 
lido e affíxacf© ro l< gar do 
costume e publicado pelaim-* 
'prensa, cono precedei as deli 
gencias aecessarjg para a no* 
tiíicação dos juwidoN.aps cul
pados e às testemunhas. D;-do 
e passado nesta cidade de Ytú, 
aos sete de Agosto de mil e 
novecentos e seis. i u, Luper 
cio Borges, esciívã- interino 
do Juiy que o P crevi. 

JVsÉ OE CAMPOS TOLEDO 

Bsia conforme. 
Ytú, 7 de Agosto de 19<>6. 
Escrivão interino Ou ;uiy 

" Lupercio üorges 

CÂMARA MUNICIPAL DE YTU 
éBâlancete da receita e despeza da (Gamara Sfíunicipat de Vttí, 

do $'. trimestre de 1906 

Ir^-OCSOltò» 
Saldo de Março 
20 '/. add 
8 '/*. predial 
Licença para secços e moMiados 
Dita para offic-ina de doirador 
Dita para offièinas diversas 
Dila para açougue 
Dita para ôffictna de reloj leiro 
bita para dentista 
Dita para deposto de calçados 
Dila para botequim 
Dita para taboleiro 
Dita para vender leite 
Dita para vendei* jóias por 30 dias 
Dita para vender fazendas por 30 d 
Dita para vende" estampas 
Diía para vender queijos 
Dita para cosmorama 
Dita para fabrica de sabão 
Dita para olaria 
Dita para pastp dó aluguel 
Dita para carrinho de mão, para 

venda de café elo. 
Dita para carroças 
Dita para carro de boi 
Entrada de turnos 
Dita de toucinho 
Dita de c iroy de outros munícipi 
Imposto de café em kilo 
Dito por pés 
Multas diversas 
Saiu o do mercado 
Touradas 
Companhia eqüestre 
Aferidor 
Calçamento da rua Direita 
Directores de cóllegiôs 
Kcndimentc» do cemitério 
Dita das torneiras 
Percos entrados 
Ditos abatidos 
Cabritos abatidos 
Reses abatidas 

127.529 
1.550.740 
5.365.6<>o 

842.500 

lo:00o 
15.000 

580.000 
150.000 
3o 000 

130. IH 10 
35.000 
30.000 
'50.0<>0 
75.000 

ias 40.000 
Í0.000 
10.000 
10.000 
40.000 

240.000 
20.000 

40.000 
527.000 
4,44.000 
236.200 
5.500 

os 12 0*10 
480.000 

1.281.000 
2?.760 
309.442 
90.000 
\20.000 
f'l .300 
80.:00 
320.000 
654.00'» 

3 542.200 
«44 5O0 
5*3.000 
7.000 

1.239.000 

19.590.771 

Secretarie da Câmara 
Porteiro da Câmara 
Zelador do relógio 
Dito da água 
Dito do cemitério 
Goveiro do cemitério 
Arrecadador municipal 
Gratificação ao escrivão da policia 
Jardim publico e jardiueiro 
Expediente 
llluminação 
Publicações no «Republica» 
Hygiene publica 
Divida de li lettras sorteadas 2 
Juro9 de diversos títulos 
Eventuaes 
Limpeza publica 
Obras publicas 3 
Mercado 
Meias custas do jury 
Grat. ao intendente de finanças 
Proíesser municipal 
Grat. ao intendente de hygiene 
Fiscal da hygiene 
Dito Je obr KH .-mblicas 
Caminho municipal 
Aferidor 
Zelador do Matadouro 
Colleetor municipal 
Saldo a mais no imposto predial 
Saldo que passa para o 3 . trim 

75".e-oo 
255.00» 
7q.ooo 

1«>(),000 
2'2't ut»<J 
27o.ooo 
3Go.ooo 
2 ' -.ooo 
51,2.992 
aíí.ioo 
95.^>o 

OoO.OOO 
697.800 
, 2i;o OOO 
643.4oo 
418.466 
,2Po.7Io 
.044.125 

466,66'» 
7<'0.poo 
4 10.000 
ioO.oOO 
'I5J*0' o 

3oO.OeO 
725.MOO 
#óu.ooq 
36o.ooo 
9oo.uoo 
lõ.ooo 
4l.ol8 

590.771 

Ytü, 5 de Julho de 1900.—VICENTE DE CAMPOS,—Collector Municipal 



REPUBLICA 

(Çfferição referente ao £\ 

semestre 
Do ordem do cidadão Inten-

dc«lO i% Finanças desta cida
de de Ytú etc. 

Avizo aos interessados que, 
a repartição de aferição fun-
cioiará no mesmo logar do 
costume, d i» 10 horas da ma* 
nhàn ás 3 horas da tarde, a 
começar de segunda feira, 20 
e lerm.nando a 23 do corrente 
inea relativo ao 2* semestre do 
corrente anoo. Outrosim, cun 
vido os negociantes estabeleci-
fios nesU-'cidade e município 
ã aferirem sutis balanças, pezos 
medidas e metros ato es^edia 
«lê accordô com a lei em vi' 
gor. 

E, para que ninguém a Ne
gue ignorância lavrei o pre 
sente edital pira ser publica 
do pela imprensa na forma da 
lei. 

O aferidor, 
João Homualdo* 

imposto sobre (Fafeeiro 

De ordem do Cidadão Her 
mognes Brenha Ribeiro, Intei.* 
deníe de Obras e I mancas 
desta cidade, faço saber que 
não tendo sido incluído o no' 
me do Cidadão João Plaque'* 
Júnior, na lista dos contribuin
tes a p;garem o imposto sobre 
líafeeiro ejn prodinvção, fica 
ii mesmo cidadão culleclado 
a pagar "o imposto sobre 15000 
mil pés decafeeiros, ua quan
ta de 22$500 reis e mais o 

IfSO 
José Ferraz de Tolelo, par 

tecipa aos seu» amigos e Ire-
guezes que mudou o seu ar* 
mazem da Rua da Palma n. 
53 para a mesma rua n. 62. 

Kspera pois, que os seus 
bons freguezes, continuarão a 
honraUo com as suas valio-as 
ordens, 

Ytú, 18 de Agosto de 1906 

; Café 
Ct,mpra*>e qualquer quanti 

dade de café, paga*se bems 
A "Industrial Ytuana" 
Largo da Estação 

Marinho, Bicido & Companhia 

RodoniHo Venturoli 
. VfcTERlNARlO 

Ertcarrcga^sé de curar1 qual 
•qner espécie de animal. 
i4ttende a chamados aqnal-

quer boi a do dia e da noite, 
tanto para a cidade como p;tra 
•es sítios. Recados na Pharma
cia São José, e à rua da r I-
ma n. 56. 

^ r '• 

Fcmlev^eum carrinho novo 
próprio para serviço de enties 
ga de pães em domicílios. 

Para vèP!e tratar á rua do 
Commeicío n. £3, ne ta cidade. 

Rebeneficio de café 
Na " ndusirial Yri/.anart re-

benofleia -se café e< In | erfei 
çào, garanlindo-se que existe 
real interesse aos srs. lavra-

GOMMISSARIOS 
I tn;i IF^oulei^ioiixs-a, 
m . I l - « - O a i x a , 4 4 3 
e n d e r e ç o uolecf rr-st, 
•pi* i e o . A / K , Ir» « If* JB S 

Recebem café e outros ííenerô  nacionaes á 
com missão e pregam conta de venda a 
vista. 

Especialidade em oenúa de cafés 
baixos 

locação para o seu produetu, 
valendo este ma $ até 2.000 por 
àrroOa aeiríia da ha-̂ e. 

Prova! o que afíitmamosuma 
das .cláusulas do Gmvenio,uue 
é facilit;iro:rebencficio do café. 
Marinho Bicudo & Gompanhi; 

Largo da Estação 

íidd. de 2ofl/0 sobre o mesmo [dores, que obterão inellio'- col 
imposto. 

Fica marcado o prazo de 30 
<»ias, a contar da data da pu* 
hlicação deste para reclama* 
çib e findo es e prazo eerá o 
mesmo lançamento julgado 
bom paia oeffeilo de oroce 
tlér*se a cobrança do alliidido 
imposto. 

B para* que chegue ao'00^ 
uhecimento do interessado-, Ia*' 
vi'«i este para ser publicado 
pela imprensa na formada le\ 

VÍÚ, 11 de Agr-sto de 1006. 
Pereira Trimo *.. 

Secretario da Câmara. 

Annuncios 

LA.iGODU CARMO N. 4 
Neste bem montado estabelecimento de linluraria, lava-

se e tinge-se chimieamenlt cõlft perfeição*«• bie\idade quaU 
quer roupa por mais fina qnè >eja, tanto de meninos e homens, 
como de senhoras, garantindo-se o serviço, que se não 
agradar, o fiagu< z nada pag rá. 

« ^ rk 

ota 
da tíespi-Bii, 

Francisco Simoni 
PKOPRIBTáRlÜ 

Toda a ioupi qu.j não for roturada dentro do 

praso de 60 dias, será vendida para pagamento 

Vende-se um b m piano, 
recentemente atinado e em 
muito bom estado. Para ver e 
taratar com Jooqnim Dias Gal 
vão. Preço muiio vantajoso. 

Quadros e espelho! 
cPor 600ê,cnstaram 1500$ 

2 ricos quadros a óleo c 
1 riquíssimo espelho de crys' 
tal biseauié. 

Com A. Coimbra. 

SP 
qualquer quanti 

t- t 

Vende se tre* esplendido* 
Babiàs vermelhos, cantadores 
espoeiites, creados em gdolas 

Pata ver e tiatnr, á rua 15 
de Súvem.bfõ, baixos do sobra; 
do de D. Ignacia. 

OITiprB ut^de de cáfxxV-e 
\asios de Vinho do PoitoAdri* 
anuo. "Trata-se á i ua 15 de 
Novembro, baixos do sobrado 
tio D. Ignacia.. 

Latas para doues 
.., Fabrica.nAe especiaes lata» 
para,doces, por preçoe 80 */. 
mais beatos que ns fabrican
tes da cid ide o da capital. 
Aprompta-go, qualquer en * 

comniond i em menos de 25 
horas. 
M "Mndtistr ai ytuana" de M..-
nnhu Bicudo <** Companhia. 

f • Largo da Estação 

i 
arope ioderet° de cálcio 

e extracto de nogueira 

de O- nado & Cmpfít 
To i constituinte de t fiei 

los extri í i dinarioa no ti .la
mento de "Lyrni batismo, es-
crophulas, debili ade5' tti 

Granado & Comp. 
Rua Io de M .ç<» n, 13. 

Hio de Janeiro 
i uns prii :i]>aes pharmacias d 
,li et; ria do BraZÜ 

^-^^ri^A-i^r^irtísfcS^^^^^ 

i-s mmmm§ 
£$0r, $. éfftãtheiros ̂ .; 
*& J $?' rsfc dá consultas e atttnde _ 
*M â chamados a qualquer ^ 

* hora. 

Salto do Ytü 
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