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Mvmutk 
Assignaturaa : 

Amio 10:000 
&mcsfre 8:000 
Trvmestre 4:000 
PAGAMENTO ADIANTADO 
ifodaccão e administração 
ftua do Commercio N. 02 

Toda a correspondência deve 

tírdnigída ao director—Juvenal do 
Amaral. 

í&~0-<O0~O O **3**-0*<>*-C**>§< 

saudoso naufrago 
Salvou-se a m<'n farte dos nau-

írag»>H «Io ''Siri®". 

Que alegria !... 

Ma» D. Jo#é de Darros ?... 

At*5~hoje nào w; «abo dclle ! ? 

A nessa capital permaneceu 

por muita* horas—que parece** 

iam séculos /•***numa terrível 

hesitação ; seria ou não victima 

do sinistro da velha e mercante 

embarcação, o nosso bondoso c 

eonecto Bispo? 

V- V Estsl salvo 1 Eram as 

interrogações mudas que se lian; 

em todos os olhares, durante o 

tempo angustioso da incerteza 

persistente. 

A situação d«i utna hesitação 

emocionante, fez deveras softrer 

a nossa ordeira população, que 

ávida, hu*cava de minuto a mi 

noto novas notícias do saudoso 
orelado. 

Mas a esperança íagneirn, 

nascida dum despacho de Haoas, 

;iMii mando caíhegoricamente 

não ter perecido o distinet<> sa

cerdote, fugiu rapidamente, nn>-

mentos depois, em vista de Uma 

nova e lacônica cortrmui Ao 

do intimo cabo telegraph •• ! 

D. Jos^, de facto, havia 

vido ! 

D e todos oe ftCci dentes te 

está. exposto a espécie • " a 

uni ÍIUH mais terríveis, 

freqüentes, mormente em ei 

minadas paragens, são os n> 

tros m>M nimoH 

Vóde bem d zer w qno :; 

ha na natureza mais cru ni-

migos dos homens; o que elles 

só conseguem construir à custa 

de laboriosos esforços, o que le

vou, ás vezes, mezes c n s a 

fabricar e concluir, o mar odes-

troe cm poucos minutos, arras

tando ao seu profundo abysmo 

innumcrns victimas 1 

Infelizmente nos oceanos es

tes desastres são irequentes, ra

ros mezes se passam sem que 

sejamos sobresaltados por nau

frágios; e ainda hoje nos apavo

ra e entristece a horrorosa ca-

tastrophe do navio— esquife, 

causando, além do outros, o de** 

sappareeimento do virtuoso che e 

da egreja paulistana. 

Por toda a parte se observa 

quão tremendo foi o abalo causa 

do. e de certo será mister gran

de zelo e deligencia para reme 

diar ou attenuar as conseqüên

cias de uma tão grande des

graça: é preciso muita sorte para 

se encontrar u m suecessor para 

o cond-; D. José de Camargo 

Barro», que foi u m dos vultos 

mais proeminentes que tem appa* 

recido na historia do catholicis 

mo. Foi u m clarão que illumi-

nou o período mais brilhante 

que tem tido a egreja de Ro** 

ma. 

D. José é um desses nomes, 

cuja significação attesta ao inun 

do o poder dum trabalho bene 

fico; o já o povo contemplava 

as suas obras com o estasis que 

*ó o sublime e os prodígios 

criam c desenvolvem ; Sfto Paulo 

inteiro prcclamava-o enthusias-

ticamente como ô prin-.eiro den

tre os primeiro^ d<m seus Bispos. 

Ü despneteucioso autor des

tas linhas, que teve a ventura de 

privar com «» extraordinário 

sacerdote, desde o tempo das 

aulas do saudoso mestre t/aquim 

Mariano da * -ta, nessa cidade, 

não trepida em repetir : é* pre

ciso que a felicidade nos seja 

propicia, para que possamos en

contrar u m substituto j>ara o 

excepcional pastor 

Dando pezames aos seus ve-

nerandos pães e ao mundo ca** 

tholico, deixemos á historia, in 

tacto o *eu privilegio de julgar 

e premiar os que já foram, 

Faz á sua nobre alma. 

S. Paulo, 18»9«906 

G. 

OPapa em Paru 
IIA CEM ANNOS 

Traducgâo especial para o "Repu

blica" 

IX 
O Papa sahiu d/i8 Tulherfaa ás 

nove horas. Pariznao possuía ainda 
ns largas «vendas de hoje; as gran
des artérias da cidade eram: a 
estreit* rua de Santo Honorato, 
que foi preciso segair até a" rua dos 
Lomba idos; depois a ru» de S.Diniz, 
que condaz>a á Ponte do Cambio. 
D'alii, pela rua da Tanoaria e pelo 
cães do Mercado Novo, chegava-so 
à Nctre-Dame. 

Haviam demolido três casas da 
praça do Atrio para dar lugar ao 
cortejo; fora projectado demolir 
!M'H trinta e cinco imraoveis do 
eaes, mas não houve tempo. 

U m pouco ant s das dez horas, o 
carro do Papa, uma soberba car
ruagem, cjo tejaddho estava gaar-
necido com uma tiara de bronze 
dorado e que era puchada por oito 
cavaMoí russos, chegou á rua do 
Claustro, onde era a entrada do 
v«st« edifício lavantado para servir 
de ant -câmara á Cathedral. 

Pio VII entrou quasi imniedia-
tamente na Cathedral, pintada de 
novo para a soiemnidaoV e trans
formada em vasta galeria de festas, 
aberta e desembaraçada desde o 
coro até á tribuna dos orgaos, tob 
a qual eetava collocado o throno im
perial. O Santo Padre dirigiu-se 
para a poltrona que lhe prepararam 
no coro e começou a rezar emquao-
to aguardava a chegada do Impe
rador. Esperou por muito tempo; 
esperou durante duas horas, que, 
pareceram mortalmente longas à 
enorme assistência, cuja paciência 
depresua se ex<;ottou e que se por-
friva ahi, immobdisada sob as archi-
bancadas levanta-las de c*»da lado da 
grande nave, procedendo como teria 
feito no theatro. 
, A ínortiticaçâo e o enfado eram 
tanto maiores em razão do frio in
tenso que reinava no immenso 
templo* pois a etiqueta prohibia ás 
senhoras cobrir com a mais I. ve 
musselina as espaduaa nuas. 

0 Santo Padre, dizem, soffrcu 
cruelmente os rifei tos da tempe
ratura glaeial; haviam-se esquecido 
d<; lhe preparar um esquentador 
para os pés e esta penosa sitaaçao 
aoiito contribuiu para lh^ dar o 
aspecto de victima resignada, que 
elle conservou durante todo o tem
po da ceremonia. 

Ao mtíio dia troaram canhões; re-

picou o grande sino da Notre-Dame 
que nao suava desde a véspera, e 
a carruagem de ouro e crystal, 
puchada por oito cavallos baios, 
onde vinha o imperador e a sua 
esposa, dobrou a esquina do cães e 
entrou ne atrio 

Foi preciso esperar ainda que o 
cortejo imperial se organisasse nos 
salões do arcebispado, que se cem-
municavam cora a cathedral por 
uma galeria especialmente levanta
da para a oecasiao. 

Emtim appareceu no coro o novo 
Cezar, vinha precedido pelos gran
des oíficiaes da coroa e pelos m a -
rechaes do Império. 

O Imperador parecia esmagado 
sob o immenso manto de velludo 
carmezim, semeai o de estrellas 
d'ouro e forrado de arminho, e cujo 
peso regalava 36 kilos, e cuja eu-
pe-ficie media cerca de seis metros 
quadrados. «Sua pequena estatura 
sumia-se sob tao gigantesco ves-
taanon, 

U m a sinçeU coroa de louros c m * 
gia-lhe a fronte; sei rost«> estava 
de uma pallídez extrema, verdadei
ramente commovido e a expressão 
de sou olhar parecia severa e algum 
tanto perturbada. 

O Santo Padre subiu so altar : 
começou a missa. Emquanto duroa 
a solemnídade, escessivamente lon 
g», o Imperador, fosse pela fadiga, 
fosse pela má disposição de sua 
saúde, levou a bucejar. 

Na oceasiao de receber a sagra
da uncçAo, o Imperador»; a Imp -
ratriz, descendo com e seu ouit-jo, 
a escada do throno, foram para o 
coro e s*' ajoelharam no genurfle-
xorio unprrini; o /'apa, entftò, 
approxiiuou-se d'-11 a p .ra cumprir 
a ceremonia. 

Todos sabem que, quando Pio 
Vil apresentou a corda a ̂ apoleao, 
este tomou a e ac tloc^u, elle pró
prio, em sua cabeça; tirou-a em 
Seguida Clû i'1 a trouto -Ia Impe
ratriz, retirando-a depois para a 
collocar sobre a almofada. 

Logo em seguida, i-ullocaram 
uni» CQr<u menor sobre a cabeça 
d-- Jos phina, tao uaii-̂ feita, qu« bó 
á ir u r« a;.lv*-a-»e a tiral-a, no 
nioui oro in •-• deitar. 

Pu o. os jornaes que falle-
c u na H .i na ••<iade do 96 atino* 
soroí .1 , una Cândida Moreira 
Kris, i ...ia das religiosas exis
tente " It colh;ment0 doe Perdões. 

\ taileci/ia era natural de Per-
naiub.i"ü e nínta menina toi íiil r-
nada iiaqu.<lle convento c, hab *ian* 
do-»»- á -ida religiosa, tom o a habito 
em 1824. 

Soroí Joaquiua nunca conheceo 
a cidade era que viveu pelo espaço 
de 84 annos J 
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f GSlaS QB »0Fl0-P6lÍZ bairro do «Pinheirínho* João 

de Almeida, vulgo João Justi-
K sorevem-nas niano, prenunciado como in -
C o m o nos annos precedent s wos curso nas pnnas do artigo 3 0 4 § 

dias 15, 1 6 e l 7 do corrente r e a - í u n i c o d() (>mli p e f í a l 

lisaram-je na visinha cidade de ° 
Porto — Feliz,as lestas da Padroeira, 
Divino Espirito Santo e S. Bene-
dieto. 

Ofüciaram entre outros padres, 
os vigários de Piracicaba, Botacatú 
exalto. Fizeram parte da orchestia 
os notáveis violinistas Tristào jú
nior e Bonifácio. 

A íVsta da Padroeira loí feita 

CLUB UNIÃO YTUAiYO 

CAIXV MUTUA RE PENSO 1S 
VITALÍCIAS 

Funceiona om S. Paulo, de> ie 7 
de Janeiro de 1904, i:ma sociedade 
de Previdência destinada a garan
tir o fu*uro de seus associado-», for-
necen«lo-lhes uma Pensão Vitalí
cia depois de 10 ou 20 anuoa de Foi assignsdo o oVcreio instituiu 
inseriptos. i^° ° «Montepio dos Magistrados» 

Chama-se ella— Caixa "Mutua de ) 
Pensões Vitalícias e tem a sua sede 

licia em Ytú, composto de 9 livros 
e uma brochura, que se achavam em 
seu poder. 

Esses livos vflo ser remettidos 
ao ministério da Justiça e Negócios 
Interiores fia União. 

Teve lugai no domingo, 19 central em & Paulo, á Rua do Pa-
d » i § i lacio. 3 A e a filial no Rio d Jn— 
o corrente, a asNemblea geral .' . j r. A* C» 
, „ c . , , %. . ,neiro, a rua da Cari ca 43 li. a 
da òociedade^ a n o n y m a Club unica Í B ti t a i ç A o de previdência que 
União Ytuano", no escriptorio offerece reaes vantagens a seus as-peiovig^rioe consistiu do s e g u i n t e : ; í k 8 4 d e 8 0 c m l P a r a a «pprovn- socados, bem como seguras garan-

iNo d.a 14 a noite, retr»ta por u m a ' ^ o das conta» do anuo findo *»•» pou qu*, os seus capitães s.lo 
banda de musica de l^rto-Feliz, c m 3 0 de junho p. p. e para a ^ P ^ a d o s em acqu.s.çAo d. B^ns 
M AII ir i J . J i - . i i- • «* Yvuz e sobr* 1 . hvpotnecas. 
no dia li», alvorada, missa cantada eleição da nova directona. D^nmm-nAnnna ««;- XJL ~rtD— pela orchestia da mesma banda, 
cOaajuvada pelo violinistaBonif&eio, 
à tarde procissão e benção. 

A fi sta do Divino Espírito 
Santo, foi feita ptlo sr. Mathias Far* 
nandrs de Camargo, que envidou 
t do* os esforços para que nada fal" 
casse ao seu realço e consistia do 
s -guinte : Dia lôt retreta á noite, 
d>a 10, alvorada; á tarde reslisea-se 
a procissão que precedeu a beação. 
A banda de masica Porto Feliceose 
o a sua oreheBtra desempenharam 
a contento todas as musicas capri' 
ehosauaente escolhidas, tendo colla* 
boiado brilliantemente para esse 
resultado o notável maestríno nosso 
n m u o Tristfto Jjnior, que mais de 
unia v i estas i ou seua ouvintes e 
adui t jtdo.es. 

No . i 4 7 foi realisada a festa 
He S. í-enedicto à expeiu»as da Ir-
mandaii» , consistiu de retre.ts, alvo
rada, inibsa cantada, procissüo e 
bmçà 

O púlpito foi sempre oceapado 
pelo revdmo. padre Seckler, vigá
rio de Piracicaba, que com toda 
a eloqüência de que e dotado, tez 
as suas predicas com agrado geral. 

Para t.car nas festas da Padroei 
ra e tí. £< nedicto o vigário mandou 
basear uma banda de musica da 
visiiih» cidade de Tietê. 

Digno é de elogios o sr. Mathias 
Pernandesi festeiro do Divino Es
pirito Santo; seus esforç >8 conse
guiram rodear sua festa de toda a 
pompa o mngiiifiei> ?uia. 
N* (Lia 17 algues rapazes pro

moveram uiti.% sOirce que prolon
gou-se nté A» 3 horas da manha do 
dia 78. O nosso adorável maestrino 
Tristào Júnior, como de costume, 
nAo perdeu oecasiao de fa#tr cAo-
r<%r as pedras, com as suas arcadas 
•sobre as cordas do seu mágico vio
lino, e dizem até", que feriu uma 
desena dfi coraçd>s. 

eleiçftd »« IIOVH Mi-wi»rw. Recommenda nos pois, aos nossos 
Depois de íido u m bem ela** leitores a Caixa Mutua de Pensões 

borado relatório apresentado Vitalícias. 
pelo Intendente do Club o sr. -*«•*«-. 
capitão José* Antônio da Silva A Câmara Criminal do Tri 
Pinheiro, e examinadas as con- b*nal de Justiça negou provi-
tas apresentadas pelo mesmo, mento ao recurso criminal, desta 
foram estas approvadas. Antes comarca, interposto pelo cx-
de se proceder A eleiçfto da nova viajante Francisco dos Santos 
dircetoria foi pelo sr. tenente Pinto. 
coronel Loarenço Xavier de 
Almeida Bueno, proposto que se 
lançasse na neta u m voto de 
louvor ao thesoureiro intendente 
pela intelligente direcção que 
tem dado ao Ciub,a presentando 

lospedes G viaj inte^ 
E' esperado hoje nesta cida

de) o illustre engenheiro sr, dr. 
João Washington de Aguiar, 

um lucro equivalente a «6 •/. do <i™Lvem iniciar os trabalhos da 
capital e n.antendo sempre a «Nificaçfto <i° P ^ « cadéa. 

boa ordem, o que foi unanime
mente approvado. 
Procedendo^se á eleição foram 

eleitos os mesmos directores, 
conselho fiscal e supplentes, con-

S, Paulo o 
dr. Leoncio 

—Partiu para 
illustre clinico sr 
de Queirós. 

—Regressaram de S. Paulo 
os srs. dr. Mamede da Silva, 

^para cuja manutenção será cobrada 
de cada ministro do Tribunal a 
importância de 6O$0O0 « do cada 
juiz de direito a de 30$000, dedu
zidas dos respectivos ordemnados 
mensaes pelo Thesouro de Estado. 

T o m o prodncto desse importo e 
mediante a certidão de óbito será 
paga aos herdeiros do ministro ou 
jun falk-eido a importância de 
3U:000$000 devendo, no caso do 
deficiência desse peeulio, ser elle 
completado pelo Esta Io. 

O ministro ou juiz que deixar 
effectivamente o BHU cargo para 
continuar a gosar daquelles favores 
deverá continuar a pagar as prea-
taçoes» 
Os srs. Bento Augusto de Camar 
go e TertalianO Mathias Gonçalves* 
festeiros do Espirito Santo, e m S . 
Izabel, commumcam-nos a realisa*-
fAo dos festejos naqu<dla localidade 
nus dias 22 e 23 do próximo mez 
de Setembro. 
Realisar-se-á sabbado próximo, 
na egreja de Santa Rita, ama m o 
desta festa em louvor a S. Roquo. 

Devido a escassez de recur*03,a 
festa constará apenas de missa o 
benção á tarde. 

Na acçAo ordinária que move 
neste juízo João Martins de Oliveira 
a Carlos de biruta, para cobran

ça de divida, toí este condemnado 

ao respectivo pagamento e custas 

do processe. 
Foi advogado do autor 0 sr. A r -

gusto Ferraz Sampaio. 

0 conhecido e estimado cavalhei* 
ro sr. João Grisolia acaba da abrir, 
á rua do Commercio n. 88, uma 

•JAMARA MUNICIPAL 

Parece assentado que o sr 

Por (alta de espaço deixamos de 
d;ir os nomes das pessoas que es- <Je aespeza feiu c o m a epidemia 
tiveram presentes na soirée nílo, 
podendo, entretanto, deixar de 
agradecer o lhano trato que nos 
dispensaram entre ontros, os drs. 
Otber de Barros. promotor publi-
."» e Lirancio medico, e oe srs. 
Mathias Fernandes, José Teixeira, 
ubvlliao e EJonrio Motta. 

Pedem-nos para lembrar a 
queiv. de direito, a varredura 
lia rua 2/ de Abril, que tem[sairmã Maria ürsula, dedicada 
lieado esqueci ia dos srs. encar superiora da enfermaria dos me 
regados da limpeza publica 'nores, na Santa Cas;i da Capital 

tinuando portanto como presi- digno delegado ti? policia e JoAo 
dente o coronel Lourenço Xavier Antunes de Almeida, conceitua-
de Almeida Bueno; secretariot d o negociante. ̂  ^ 

dr. Luiz Marinho de Azevedo, 
c thesoureiro, o capitão José An- F A L L E C 1 M E N T 0 3 

tonio da Silva Pinheiro; conse- Com três annos e poucos me-
Iho fiscal, dr. José Leite Pi- ze8 de edade falleceu domingo 
nheiro, João Carlos C. Teixeira ultimo, o interessante menino 
e major João de Almeida Mattos. Ignacio Baptista, estremecido !b?m montada c.nteitá-ia, botequim 

etc. onde o publico encontrará a par 
de todas a-» • inmodidades, gelj to
dos os dias. 

Foi ha dias destruído por incên
dio o prédio das machiias da Fa
zenda Modelo, de Piracifa.ia. 

Os prejuízostoram calculados em 
15:000$. 

No próximo d.imingò será *lis " 
tribaida nesta cidad- mni p>lyan-
théa em homenagem à memória d« 
exma. sra d. Brandina Coimbra, 
saudosa môe do nosso amigo sr. 
Antônio da Costa Coimbra. 

O sr. presidente eleito da Repu
blica recebeu de sua santidade a 
bençam apostólica, esoripta pelo 
próprio ponrfice, com significativa 
dedicatória em latim. 

O sr. inipector escoln \ntonto 
Uedrígues Alves Pereira,envio.i ao 
dr. secretario do interior o seu re
latório sobre a inspecçaa i qae pro
cedeu om ">tü. Salto, Clareava, 

o 
Hermogencs Breu ha R i b e « , 
ilustre Intendente de Obras, irà 
em pessoa entende-se com o 
sroverno relativamente á cobran- , "T 
° . .- « > abastado 
ca da quantia sup-snor a ò J con- ... 
; ^ TT» t i i i nicipi»». 
tos. que o estado deve a nossa -JT 
JM.,' , , ,j Mossas condolências 

eduidade,correspondente a<> saldo 

íilhinho do nosso amigo sr. A u 
gasto Baptista de Almeida, h á 
bil construetor nesta cidade. 

— T a m b é m falleceu e toi se
pultado houtein o galante meni
no Francisco, tilho do sr. A n 
tônio Leite de Almeida Prado, 

fazendeiro neste m u 

de febre amarella e m 189 7 

"•JfrS**» — 

Cumprimentos 
Fez annos no dia 20 do cor
rente, a exnia. sra. d. Francis 
ca Garrotdigna esposa ('o nosso 
apreciado çollabo:a lor sr.profes
sor Francisco de Almeida GUrret. 

— F a z ann>saiuanhila virtuo-

ttEGISTRO CIVIL 

0 movimento do cartório 
do registro civil, da quinzena 
d<> me/i do Agosto foi 
guinde: 

Nascinientos 
Óbitos 
Casamentos 

se-

33 
22 

Nihil 

7~ « 
£11*121*» 

A r> quisiçío do C o m m a n d o Su
perior da Guarda Nacional de S\® 
Paulo, o sr. JoAo Carlos de Camar
go Teixeira fez entrega do arehivo 
do extineto 5\ batdhAo dessa mi- Jandiaby e Itatiba. 

http://jtdo.es
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O sr. secretario de justiça res
pondendo a consulta que. lha fez o 
intendente de Sertftoaiuhó, declarou 
que as municipalidades nãe são 
responsáveis p-1̂ 9 costas dos pro-
cussos críminaee, oriundos de ou
tros municípios. 

A estaçfto do Salto de Vtu, vae 
aer dentro em t>reves tiias 'Ilumi
nada á luz electrica. 

O illustre sr. dr Intendente da 
Policia e Hygicne, pade por nosso 
intermédio aos srs. moradores, que 
quando tiverem de varrer os pas
seios fronteiros às suas casas, o 
façam também das sarjetas, aftin 
de facilitar o serviço da limpeza 
publica. 

Revoltante 
No domingo ultimo, pelas 
0 horas da tarde mais ou me
nos, seguia desta cidade pela 
estrada que vae ao bairro do 
Brciga onde reside, o preto 
velho Toribio Benedicto da 
Conceição em companhia de sua 
mulher, também já velha, Jesui-
na lienedicta da Conceição, 
• piando inopinadamente foi al-
tvançad<» por João Patrício, co-
t»h( c do desor leiro, cuja perver
sidade ainda mais se accentuou 
«om o revoltante caso que va»* 
iiiox n irar: </oão Patrício sem 
motivo algum espancou a To
ribio e a sua mulher, casal já 
qOasi indefeso, e não contente 
com esse acto bárbaro, condusiu 
a pobre velha a força ao sitie de
nominado «Brenha», e alli estu
prou-a, sob terriveis ameaças, 
abandonando*«a em seguida com 
o corpo todo machucado. 

João Patrício essa fera hu
mana (5 de cor preta, e por va** 
rias veses tem sido preso nos 
municípios visinhos e nesta ci-

da.de, como desordeiro temido e 
reincidente* 

Desta feita, poróm, o malvado 
logrou escapar á acç&o da poli
cia que anda a sua procura. 
Na delegacia prosegue o in

quérito a respeito de tão revol
tante caso. -

A cocheíra da Rua da 
Palma 

Chegou atè ao jornal esta ri
sível questão de cocheiras. 
O proprietário da cocheira 

que tanto aborrece aos mora* 
Uiwe-i da rua da Palma, no n. 
pas*ad j desta folha, escreveu 
iuum i in ente sobre as beilas 
nNriá de anelnctetnra que or
nam o quintal de sna residen* 

dado foi auclorisada pelo dr. 
inspeetor saniiario. 
luspeetores ! Inspectorcs ! 

Creio c muito que são todos 
uns altares!... Pois é crivei 
que um homem de luz e <le| 
consciência permitta a eons 
tiuccSo di estabulus no meio 
duma cidade como a nossa ' 

Embora tome se todas a*-
precauçõew sanitárias é inevi
tável a emanação de gazes que 
podem pòr em perigo a muitas 
vida9. 
?ía aclualidade, que se tra

ta de pòr novas vestes nos> 
contos populosos, velando a' 
coftstrucç&o de domicílios, fis 
calisàndo-os e visitando os a 
ineüdo, afim de evitar o ap* 
parcüiioento de. epidemias, 
cm Ytú da-.se a necessária li* 
cenç i para s*1 fazer cocheiras 
nas ruas c^raes. 
o erro do dr. inspeetor é tão 

grande, que mereceria censo* 
ra do dr. Emílio Rbas si es^o 
illuslre medico tivesse conhe 
ciiuenio dessa irrisória aueto* 
risae&o. 
Os habitantes de prédios que 

loldiin a exqiiisita cocheira 
estão indignados com a indif" 
tm-euça altamente cruel do dr. 
Valentim. 
Muiias pessoas jii enferma* 

ram de moléstia contrahida em 
focos de infecçào e ate mesm > 
um filhinho (to sr. director do 
gnip > escolar que reside em 
frente à casa cios cavallos. 
Nestes últimos tempos é eoí; 

lossal o turbilhão d* meséas 
domesticas que invadem atè a 
mesa de jantar sujando pratos 
o importunando toda a gente. 

Es3es maldictos insettos di* 
pleros estarão chegando de al
gum meio â reiado e luxuoso 
ou dos centros de podridòes 
que facilitam ao seu desenvol
vimento ? 
E isso tudo se dá numa ci

dade civilizada, e iato acon 
tece no >eio duma povoaçuo 
que tem úm Invejável clima, 
clima de localidades batidas 
por ares puros de montanhas. 
Mas é que ao ma de tudo es

tão as Referencias pessoas em 
completo menosprezo duma 
conectividade que tem o di* 
reto de exigir serviço perfeito. 
Que boa gente, como >abem 

comprehender a sua missào... 
E' triste sabei que fazem 

uma sinecura dum cargo pu
blico de -tanta importância 
como o-da inspeetor sanitário ! 

W . 

RINHA YTÚANA 
O abaixo asrtignado directo' 

da rtiNHA YTUANA, participa ao8 

amadores de briga de gallos, 
que no dia l*. de Setembro 
próximo futuro começará uma 

dores deste gênero <!e sroRT 
de Capivary, Piracicaba, In • 
daiatuba etc, a concorrerem 4 
lueta. 

Ytü, 13 de Agosto de 19013. 
O director, 

Joaquim Martins de Mello. 

Cooperativa Bruui 
$ío 1% sorteiofoi pre* 

miado o ü. 51 

ços a dinheiro â vista; 

faz também negócios a 

termo com fechamentos 

dentro de90, dias adian

tando até 80 \%< do valos 

do OB.fé, recebe consi

gnações adiantando 50 '/.* 

nas mesmas condições. 

$ encontrado no cnotei 
À<;K\bECIMBNTO j fosino. 

A abaixo assignada, viuva, j <g> . . -
'em oor meio desta agradecer) & *ra mais infomaçoes 

com o sr. major è>var\S-

; to aalvâo de CJtmeida. 

*Sargó da ématriz 

Francisco Leite Mo-
reiia. 

Misse, entre outras coisas 
que ;i permanência do cavallosjraQA, vindos de ItnpcMninga e 
ei» ooch-Mr.í nu centro Ja ci> Sorocaba, e couvida aos ama-

%^,à grande disputa entre gallosde 
os ratea 

do intimo d'alma a todas as 
pe>soas que tizeran>'he cari>, 
tfadea e não a descuidaram du*i 
raute u tempo em que achou*1 

se emfenna. Com especialda* 
de agradece ao dwtmeto clinico 
Dr. Luiz Gabriel de Freitas, 
pelos soecorros médicos que 
lhe prestou. 
Deus é quem lhes dará a 

recompensa. 
Ytú, 21 de Agosto de 1906. 

Ânna Cândida Ferraz. 

AVISO 
José Ferraz d Toeio. pai 

tecipa aos seus amigos e frê  
guezes que mudou o seu ar
mazém da Rua da Palma n , 
53 para a mesma rua u. 62, 
Espera p.>is que os seus 

bons freguezes, e ntinuarào a 
honraUo com as »uas valio>as 
oi;íJeüs, 

Itú, 18 de Agosto de 1905 

TIJOLOS 

O abaixo assignado, n°ces* 
sitando para uma obra n'esta 
cidade, de 340$- 00 tijolos de 
construeçílo, de bôa qua liiade 
e faetura, chama coneurentes 
para is-m, devendo os senlio-
res proponentes apresentarem 
em casa do abaixo as gnado 
á Rua úo Commercio n* 195 
as amostras e respectivos 
preeos por milheiro; estas 
amostras deverão comprehen* 
der de 3 tijolos 1* 2* 3 qua
lidade, e só de uma fôrma; 
as amostras os senhores p»*o. 
ponentes poderão trazehs em 
casa do abaixo assignado atè 
o dia 9 do setembro próximo 
futuro, dia em que de t/2 dia 
a 1 hora da tarde serão a 
meninas amostras examinada 
por 3 pessoas peritas, escolheu* 
do*se a*sim a que melhor for 
apresentada. O praso para a 
entrega eshibelecerse ha no 
respectivo contraeto, e para 
mais informações com o abaixo 
assignado. 

Luiz Amiràt 

AOS S/?B. FAZENDEIROS 

& abaixo assignado com

pra qualquer quantidade 

de Caí6 beneficiado, pa" 

gando os melhores pre~ 

tülTAL 
(Çlferição referente ao £** 

semestre 

De ,1,1.em »l > chiadãe luten-
den e da Finanças di-st * cioa-
drj de Ytú eU*. 
Avizo a s interessados que, 

u roparlição de aí- riçao fan^ 
cionará no mesmo togar <io 
easíuiflc, di8* 10 horas da mi* 
nliàn ás 3 horas da :;o<lf, a 
começar de segunda feii i, 20 
e term.nandõ a 23 do c irr»Mite 
mez relativo ao 2' ŝ rnestie do 
corrente am.o. Out osiu:, con 
vido os hefoeidntes (̂ tabih-ii* 
dos nesfh cidade e município 
4 aferirem suas balanças, pa/os 
medidas o metros -tè assedia 
de accordo com a lei em vi 
gor. 

E, para que ninguém alie-
gue ignorância laftroi o pre
sente edital pira ser publica 
de pela imprensaria forma da 
lei. 

0 aferidor, 

João Tiomaalâo. 

Annuncios 
onfeítaria Central 

O abaixo assignado, acaba 
de abrir nesta i i i» ̂e, 4 Rua 
do Commereio D ? 88, com o 
titulo acima, uma bem mou 
tada Confeitaria, "nde as 
Exmas. faniilias, e 4> publico 
em geral, encontrarão um 
completo sortimento de do* 
ces, licores ftnos, bebidas gc 
ladas u sorvetes. 
Especialid ide em vinhos 

Italiano, Barbeira, e Virgem 
e Port/iguez. 
Gelo dianamorite. 

1'reeos módicos. 

João GvisoKa: 

http://da.de
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REPUBLICA 

Annimcios 
Vende 'se trcs esplendido 

sabiás rermefco*, cantadores 
cspeciaes, cieadow em gaiolas 

Taia vrr e ti atar. á rua 15 
de Novembro, baixos do sobra. 
do de IX. Ignacia. 

Latas para doces 
Fabricaiii-ve especiaes laia-

para doces, por preços 50 */. 
mais ba-atos que os fabri?au* 
tôs da cidade e da capital. 
Aprompta*se qualquer en * 

commonda em menos de 24 
horas. 
A "Industrial YluanV de M 

i inbo Bicudo & Compánh 
Largo da Estação 

qualquer qnanü 
S0mpPa-SPdiule de eaurt-s 
\ a&ios de V m h<> do Torlfi A» I. • 
anno. Trata-fe á nia \h < 
Novembro, baixos do sobrado 
do U. Ignaeia. 

Rebeneficio de oaíè 
Na ; ndustrial Yteana" re 

lieneficia-sc café com peitei-
ção, ^aranlindo-se que existe 
real lutoresee aos srs. lavra
dores, quti obterão mellio' col 
loeMtçâo pira o seu nrodueto, 
valendo este ma s até i.000 pot 
àrroUa aeima d» hase. 

Prova o que afíii mamos úmi
das cl insules do Convênio,une 
»\f iciliUro rebeneficio de café. 
Marinho Bicudo & Compunha. 

Largo da Estação 

Ver:de*so um bom ;.iano. 
recentemente atinado e en 
muito bom estado. Para vér e 
taratar com Jooqrtim Das Cal 
vão. Preço n.uiio vanlajns... 

Qaadpos e espelho! 
Sor 600$, custaram 1.500$ 
2 ricos quadros a ole « e 

I riquíssimo espelho de crys 
tal biseauié. 
Com A. Coimbra. 

Rodonil ío Venturoli 
VETERINÁRIO 

Encarregasse de curar qual 
qner espécie do animal. 

•tttende a chamados aqnil-
(|Utr hoia do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sítios, /fer.ados na PUarma*-
ria Silo Joçé, e à rua da taj 
ma n. 56. 

• .. -to— — - — I — • • » - • , — -. 

Fcndcs.se um carrinho novo 
próprio para seniço de entu-
ga de pães em domicílios. 

Para vér e tratar á rua do 
C-mmoiclo n. 23, neta cidade. 

C0MMISSAR10S 

. 11 <L?S*Í^LS*9 4^3 

o n cl o r e c o 1o1 o o ws* 
phicoARPIREí§ 

Recebem café e outros gêneros-nacionaes 4 . 

oomuaissão e prestam eoüta de venda a 

vista 

Especialidade em oendade cafés 

baixos 

Tiniria Pis l 
LA.,G0 DO CSRMO N. 4 

Neste bem montado estabelecimento ás tinturaria, lava-
se e tinge-re ehimieamcníc eorn perfeição e brevidade qual
quer roupa por mais fina uno seja, tamode meninos e homens, 
eomo de senhoras, garantindo se o serviço, que &s não 
-tgradar, o frc^uez nada pagará. 

Francisco Simoni 

PROPRIETÁRIO 

nta ^0(*a a í 0 U P n Q u e n*^° *P°r procurada dentro do 
U"* praso de 60 dias, será vendida para pagamento 

da desp* ea. 

i 

Os A\tk/ogados 

WMll SMPAIO-
JO&Q M&RTIKS DE M- JUHfCft 

i mm timi 
%|v ENCRIPTORIO: 

^ • I T A V E S H A DA S É N. 6. tyav 
S Paulo J& 

i 
fixir nutritivo de carne 

Preparado Por 

"Granado & Comp# 
Valioso estimulauts para "restau-

! rdr forças exhausta", ou "tonificar 
I funções depreciada '• 

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

Granar 
Rua 1 * de Masn 

i n 
n « prio» ípaCft i' arn aci s e 

arope iodorefo de ca/cio C a í Ó 

e extracto de nogueira Comprais qualquer quanti 
&&*»m*M+x*â**t'm*x «iade <le cafe, paga*se bem 

A "Industrial Ytuana" 
Largo da Estação 

daiinlio, Bicido & Companhia 
de Granado & Cmpa, 

Tônico reconstituinte deeffei 
tos extraordinários no trata
mento do "Lymphatismo, es-
crophülás, debilidade" etc, 

Granado & Çomp. 

Rua t° de Março n. 12 
Rio de Janeiro 

e uas principaes pharuiaci»> t? 
d logarias dv) Brasil 

ms 

$r. $. Sttalheiros 

dá consultas t attcndt 
d chamados a qualquer 
hora 
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