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PAGAMENTO ADIANTADO 
Redacção e administração 

Rua do Comraercío N. 62 

Toda a correspondência dev 

ser dirigida, AÓ directcr—Juvenal do 
Amaral. 

U m amigo, moço mtelligente 

e observador, que' me acompa

nhou, em um passeio ao Salto, 

no dia festivo de 8 do corrente, 

pinta o hoje com as cores mais 

brilhantes e vivàaes que lhe pode 

fornecer uma imaginação ex

pansiva, estimulada oelos encan 

tos de unia natureza tão esplen

dida cie phenomenos naturaes. 

0 ouvinte sente-se viajar 

também para alli, attrahido pe

la magia da sua enthusíastiéa ex-

posição, que com uma natura

lidade, animado e colorido o 

grandioso espectaculo que lá se 

observa, iorma um desses ex

traordinários quadros, que pin** 

tor alguns conseguiu até hoje 

transportar para a tela. 

, S, de facto, 3 visita á in-

dustriosa e pittoresca villa, ê 

pass eio incontestaveimente um 
cheio de attractivos, 

Para quem viaja sinceramen 

te com amor do bello, com de

sejo de desfructar as sublimes 

acenas da natureza num dos seus 

mais sublimes, poéticos e mara

vilhosos conjunctos, não deve 

deixar de lá ir. A cada sai to, 

por entre innumeras pedras, do 

famoso Tietê pára-se ; olha se 

espairece-se a vista por aquelles 

borisontcs tão formosos e sem 

h'm, inundados pelos variantes 

de uma luz explendidn, recosta-

dos suavemente pelas ondula

ções das montanhas longínquas, 

ou perdendo-se no prateado rio( 
que se alonga e reflecte aos raios 

do sol, como um limpido expe-

lho. 

E' quasi impossivel gosar e 

abranger todos os accidentes e 

contrastes de uma tão vasta pers

pectiva. Os olhos, por não po

derem alcançar, fecham-se para 

deixar o espirito voar por aquel-

le bello cé*o.por aquellas saltitan-

tes ondas brandas como a neve. 

Sente-se a imaginação como 

imbriada pela força de fermen

tações que parecem sair do seio 

das gigantescas pedras. 

Alli» entrega-se o coração e 

o espirito ao portentoso espec-

tacnlo que ae desenrola aos olhos 

ao pensamento e á alma. 

Como ê soberba a natureza 

naquelle local ! 

Rasãc, pois, tem o meu amá

vel companheiro d? excursão e 

dedicado amigo, quando, ao re
feri r-SQ ao apreciadissimo sitio, 

diz; E' um céo aberto ! 

S. Paulo, 23-9«9Otf. 
G. 

Divagando... 
O u v i m o s dizer qae alguém trata 

de fundar aqui ura gabinete de lei
tura.-. N Í V Í sabemos se ha funda-

qu« d tira-raento era tal noticia 
raoa de passagem,'desejamos arden 
temente vel-a logo convertida e m 
realidade 

N Ã O é nova a idóa da fuhdnçfto 
d u m a bíbliotheca publica nosta 
cidade, onde, aliás, ejçasâeiam d i 
versões. H a doze annOs talvez foi 
tal idéa aventada e calorosamente 
patrocinada por ura íllustre publi
cista, qae entüo collaborava na 
Cidade, Mais infelizmente nao pas
sou de ura pr-rjectó; de mera ten
tativa, que não vingou. 

Naquela lenipo funciona va o 
Instituto Ytaano do Nooo Mando, 
que possira uma boa bíbliotheca, 
doada pelo dr. José Carlos Rodri
gues. E ella com pequena reforma 
e com o consentimeat i da directo 
ria, podia facilmente ser franquea
da ao publico. 

O JnstitutOj porém, deixou de 
existir, e o seu patrimônio (oitenta 
contos, mais ou menos) foi parar 
em outras mãos, por sentença ju
dicial, se não noa falha a memória. 

E da bibliothecn, annexa ao Ins
tituto, nflo sabemos o que foi feito 

Entretanto, si ella ainda existe 
bem pôde ser aproveitada para o 

projeetado gabinete de leitura, qii« 
virá preencher uma sensível lacu
na em nosso meio social, ou mes
mo ser annexada ao Grupo Cesa-
rio Moíía, sob a condição de ser 
franqueada ao publico á noite. 

Será esto quiçá* ura meio mais 
pratico de ser levada avante esta 
idça, já que perdemos o Instituto 
que bons serviços prestou em seu 
tempo. 

* 
* * 

Despaches de Paris refcromque 
foi encontrado nas costas oranezas 
o cadáver de una ecclesiastíco tra
jando batina cor de violeta, e q u<* 
presume-se ser o do nosso bispo 
d. José. 

Esta noticia despertou certo 
cont^ntamentono publico.porque ao 
menos esta diocese poderá guardar 
os restos mortaes do grande e es
timado prelado p&utista. 

Oxalá seja verdade tal noticia ! 
Que os despõjos do inclyto pontí
fice repousem no pátrio solo, ao 
lado dos seus antecessores no sclio, 

A nossa terra, que tem palmeiras 
(nas quaes, porém, nrto ouvimos 
cantar O sabia), passa uma epóca 
de real pasmaceira.. N*m um espe-
ctaeulo, nem ura Baile; nem um 
Ptc-níc, nem ura conforto mu
sical, nade,absolutameute nada vem 
quebrar a monotonW deste viver 
refinadamente burguez ! 

Apenas, de vez em quando e nas 
horas quentes do dia. um eburnéo 
morador dum dos nossos largos 
rompe o sileç̂ lo reputcliral, qu 
reina, entoando 
e com -estridente voz 
o — O vos omnes qui trãnsitis...com 
musica de sua lavra, toda cheia d« 
trinados e garganteios. 

E que bclla musica ! Que voz 
melíflua a pesse cultor da mais su
blime d*s artçf ! 

E o transeunte liííO S'ibe o qu<* 
mais admirar: na linda canção, si a 
voz harmoniosa cio cantor ou si o 
irrepreensível acompanhamento ao 
piano ! 

Valha-nos ao menos isto o o cir-
cumcisflautíco dos carros do bois \ 

POKP. 

JUSTA HOMENAGEM 

Foi muito concorrido, na ca»* 

pitai, o enterro dos restos mor»* 

to.es do nosso distineto e saudoso' 

conterrânea sr. Antônio de Al

meida Garre tt. irmão do nosso 

amigo e collaborador professor 

F. Garrett. 

A,estrada Sorocabana, que o 

tinha como u m dos seus auxi

liarei mais íntclligcntcs o corre 
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ctoa, fez-se representar por uma 

grande com missão de emprega* 

a planos pulraõ*s, 
1« barvtono. 

do* das diversas repartições, no -

tando-se o secretario da supe-

ritendecia, representando o illus-

tre f*r. dr. A fredq òânín. 

GRUPOS ESCOLARES 
j governo do Estado pre

tende, no espaço de um anno, 

creár mais alguns Grupos Es*« 

colares na capital, que ficarão 

sondo vinte ao todo 

MACHLNA Dffl BENEFICIAR 
ARROZ 

Sabemos de fonte auetorisa-

da que uma firma social, em 
orgauisa5ão nesta praça, vae 

IÍI uíiaf uma importante ma»* 

china para esse fim. Aconselha' 
mos aos snrs.jAgrieultores des-~ 

te município, tão rico em terras 

apropriadas para este cereal a 

plantação de arroz, que aetual— 

mente tão bons resultados está 

dando. Aos interessados chama

mos a attenção para o annun** 

cio que por esta folha faz hoje 

o sr Ataliba de Almeida To-

ledo conceituado negociante. 

D. M A R I A N A N. B R E N H A 

Com grande concurrencia reV 

lisou-se o enterro da exina, ara. 

d. Mariana Nunes Brenha, vir

tuosa e e^ tremecida m ã e dos 
nossos distinetos amidos anrs. 

Hermogenes Brenha Ribeiro, 

intendente âp Obras e Finan^ 

ças, Francisco Brenha Ribeiro, 

segundo juiz de paz e dr. José 

Brenha Ribeiro, clinico e m São 
iZoque. 

O sahimento teve lugar ás 5 

horas da tarde de domingo ulti

m o , sendo o corpo ene nnmenda— 

do na ogivjo. da O r d e m Ter-* 

ceira de 8 Francisco,, pelo revd, 

padre Eliziario de lumar^o 

Uarros/ vigário da, párochia. 

Estivei a m presentes alem 

de grande numero de amidos 

fia íamilia da distineta morra 
vários vereadores, 

polia, 
delegado de 

o sr. ( 

ia e í! 
li*̂  Intendente de p » -

fgiene e representantes 

0:i imprensa log.il, 
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REPUBLICA 

Sobre o riquíssimo caixão 
fúnebre foram depositadas as 
seguintes lindas coroas : 

«Saudades» de Anninha e 
Chíquinho,«gratidão e amisade» 
de José Maria Alves e filhos; 
«saudades* de JuÜa e Elvira de 
Abreu; «saudades» desuaami 
ga Eugracia Jesus de Almeida; 
«saudades» de seus sobrinhos e 
parentes; «saudades* de Chi** 
qiiinho, André e Benedicto, 
- saudades» de Elisa, Leonor e 

1 B liú a f orio-Feliz 
0 sr. dr. Alfredo Maia, digno e 

operoso inepoctor geral da Estrada 
dft Ferro Sorocabana, fez pela im
prensa da Capital declaração de 
que a adminiatração daquella via-
férrea ainda nüo deliberou a eons-
trucçAo do ramal ligando esta cida
de a de Porto-Peliz, como noti
ciamos em u m dos nossos últimos 
números. 

Varrendo a nossa testada, como 
jornalistas criteriosos, que presumi
mos ser, cumpre-nos dizer que es-

a nossa local baseados 
Vicencia; «saudades» de H e r ^ i c r t í V e m o s 

A . • 1 1 tem uma carta particular dirigida 
mojjenes e A m s i a e «saudades» i , 0 D i * r it • J 

) de S.Paulo a u m cavalheiro da nossa 
de Zézinho e Livia 

r Aarisê» 
Foram concedidos 60 dias de 

licença a exaia. sra d. Baptis-
tina Adelaide de Oliveira, professo
ra no bairro do Taboao. 

Foi removido, a pedidu. da es
tação de Jundiahy para a de Pira-
cieitba, o snr. Olympio iíaddíni, 
estimavel cavalheiro que foi ha tem* 
pos agente da esíayão desta cidade 
onde deixou muitas amizades. 

O «jornal do brasil» chama a 
atten';<o das altas auctorid&des pr*n* 
cfpilm nte das paulistas, para o 

e Roma se 

, sociedade. 
Na referida carta o seu auetor 

que è possoa fidedigna, diz que, 
numa conferência com o sr. dr. A. 
Maia, teoe certeza ̂ de que vamos 
t«r o ramal em quesfâo, accres-
centando ainda que a sua esperao-
ça se con&ertra em realidade. 

O auetor da carta faz em seguida 
justos e merecido elogios aos srs. 
drs. A. Maia, inspector da estrada, 
e Jorge Tibinyá, presideute do 
Estado. 

Temos presente a carta que ser
viu de base a nossa local a qual 
nAo publicamos por nao termos 
auctorisação 

Como sempre nos batemos e m 

E m seguida falou o bacharelando 
Mauro de Negreirõs, ex-alumno 
que saudou o manifestado. 

Nos intervallos fez-se ouvir a 
apreciada orchestra do Üolle£ 10. 

A's 3 horas teve lugar o ban-
uete, em que tomaram perte alem 

bos alumnos e corpo docente do 
pollegio, muitas pessoas gradas e | 
representantes da imprensa local" 
rallarara por essa occasiao os snrs. 
Francisco Nardy, André Alckmin 
e dr. Souza Lima. 

O P. Reit r, por fim ao charapa-
gue agradeceu, em eloguente saúda 
çfto, as homenagens que recebia 

A's 7 horas da noite reuniu-se 
ainda os convidados no salão nobre, 
onde se realisou um interessante 
entretimento lyrico=dramatico.Ahi 
á entrada do P. Ghbinio foi execu
tado o hyrantt pontifício. 

Todos os números do bem or-
ganísado programma foram execu
tados a contento geral, notando-se 
especialmente a naturalidade com 
oue o alumno José Cândido do A n -
prade disse o .monólogo Nariz, 
de Olavo Bilac. 

No dia 24realisaram-se, no pa* 
teo de recreio da divisão dos mé
dios, os jogos -jollegiaes,que corre
ram animadamente, n-tando-se na 
partida do foot—baal a superiori
dade revelada pelos médios sobre 
os grandes. 

Finalmente as festas em honra 

guerra sem tréguas ao pernicio
so jogo de|bicho. 

A exm. sra. d Iraides de Oli 
veira Ratto, digna esposa do sr. 
major Francisco Ratto Júnior, 
deu á luz u m menino que rece-« 
beu o nome de N e y . 

facto de em Afadrid 
faz rein publicações 
em horríveis cores a 
eol>mos destinados á 
café e outras. 

prol deste melhoramento, por isso 
jubilosos, redigimos aquella notiria, jao Reitor deixaram agra 

descrevendo Porclae» sendo ella de tanto interes- I pressfto 
situação dos 
lavoura do 

IMSPE'1ÇÀ0 SANITÁRIA 

Sua Eminência o Cardeal A'*co-
vercíe expulsou da sua arefriítíoee-
se do Rio de Janeiro, o padre Par-
Itíti, pelo sen procedimeuto contra 
a moral. 

ses, merecia e devia ser divulgada. 
entretanto lamentamos que os , 

nossos visiuhos, os portofelieenses,< C sr. dr. Valentim Bronne, 
não tenham ainda um almejado m e - djo-no inspector sanitário deste 
lhoramento, que viria pdr a antigçj ̂ tricto regressou de Porto F e * 
e tradicional cidade de Por'0-Fuli z ,. 0 • „ i e\ rt ,rtt.™r>u 

liz e boituva, onde toi a serviços 

THE ATRO 
Por especial attenção dos dis»* 

tinetos armadores que compõem 
o Grupo Dramático Eugênio do 
Magalhães, em virtude do fal*-
lecimento da sra. d. Mariana 
Brenha, foi transferido o espe*» 
ctaculo que deveria ter-se rea-
lisado no domingo passado, fi
cando adiado para o próximo 
domingo, 

Iniciamos hoje a publicação 
da lista dos contribuintes do 
imposto predial,, que damos e m 
supplemento, 

PASSEIO ~A~YlRACICABÂ 
Alguns rapazes amadores do 

Rink promovem um passeio á 
bella cidade de Piracicaba, no 
preximo domingo. * 

E' provável que esse grupo 
seja acompanhado de algumas 
famílias eque leve comsigo tani-** 
bem o esplendido sextetto da ban
da João Narciso. 

em contacto direeto com a Capitai 
e outros grandes centros coíü:aor-
ciaes. 

Rovestiram-se de todo o brilhan-
tismo as festas promovidas pelos 
alumnos do Oollegio de SÃo Luiz 

digno reitor lOinenasrem tío seu 

nhíl o P. 
que foi 

De regresso de Tbiúva passou se" f BabIllÍO Í% I d E V a l f a ü 
gunda feira por esta cidade a eiije' 
rita banda de musiea "Esterpe Porto 
Felicense, de legresso para a sua 
sede, demorando-seaqui apenas uma 
noute. Assí mesmo, aproveitou esse 
pouco tempo para ir comprimentar M P. MãnõêTTjãbiniò de CarvajhoLnp_s 
o sr. Antônio Augusto de Almeida,'jias 23 e 24 do corrente."^ 
que, em sua residência offerreeeu N o dia 23 houve adorada pela 
aos presentes u m explendido cate- banda collegial. Pela ma 
sinho bem acompanhado. i Reitor celebrou a missa, 

ouvida por todos alumnos e eonvi-
0 nosso prosado amigo profes- • dados- tocou durante essa ceremo-

sor Mario Macedo, foi nomeado para ' nia a Orchestra sob a regência do 
regera primeira escola publica dejiaaestio Tristao Mariana 
S. Miguel Archanjo. I A o meio dia \\o salão de coucer 

_1 i tos do collegio realisou-seuma at-
Dízem jornaes dapCapiíal que o ' tiahonte sessão literária com a pre-

consual dos Estado ü m d o # no Rio sença de distinetas famílias ytua-
de Janeiro, no seu ultimo relatório ' nas e muit03 cavalheiros. A' entra-
elogia o línho produzido no BraziÜda do P. Gabinio acompanhado de 
julgando que essa produeçao revo'jmuitos convidados foi ex-ecutado o 
luecionará a industria têxtil do ihymno nacional. 
mundo, devido a tacilídade de sua s&Sua revdma. oecupou a cadeira 
eultnra e superioridade de Mores j da presidência, tendo ao seu ladb 

>JOS srs. dr. Carlos Alberto Viauna, 

DR. JOSÉ' IGNAGIO 
O illustre clinico ytuano, sr. 

dr. José Ignacio da Fonseca, 
acha-se completamente restabe
lecido da enfermidade que 
ò privou dos seus altazeres por 
muitos dias. 

Hontem s. s. veiu agradecer -
nos as merecidas referencias que 

lhe fisemos-

promotor publico da comarca, dr. 
Silva Castro, medico do colleglo,dr. 
Leite Pinheiro,/Souza Lima e outros 
cavalheiros. 

.Aberta a sessão e depois de en
toar o coro dos alumnos um festivo 
hymno ao seu direetor foi dada a 
palavra ao alumno Pelíppe Nery 
Brandão, que pronunciou um dis
curso» offereeendo ao padre reitor 
em nome dos seus eollegae um ri
quíssimo presente 

de seu cargo. Hontem s. s. par 

FALLEC1MENT0 
Falleceu no dia 2í em São 

Paulo e foi sepultada no mes-

tio p ara Cabreuva onde tam^jmodia a exma. sra. d, Maria 
bem vai a serviço de seu cargo. Amélia 

MISSA 

Amanha às 8 horas, na egre-
ja da Ordem Tercei] a de São 
Krancisco, será celebiada a mis
sa do 7.' dia em suífragio da 
alma de d. Mariana Nunes 
Brenha. 

GÁTUNAGEM 

Tiburcio de Moraes aprovei
tando-se da au'sencia de um em» 
pregado do sr Paschoal Marti-
ni, num destes últimos dias, 
penetrou no negocio daquelle 
cavalheiro, subitraindo da gave
ta do balcão, a quantia de....... 

90$00i9. 
Tiburcio foi preso e está sen

do processado. 

de Gamaigo 

J O G O D O BI-^HO 

O Sr. Dr. Delegado de Policia 
tem desenvolvidogrande actin* 
dade na repressão do terrível jo
go do bicho, que novamente 

começava a ressurgir nesta ei- \ 
dada. T e m sido teitas diversas 

Knffler. 
virtuosa esposa do sr. Doris** 
mundo Engler, n;ãe dos srs. 
Antonie Engler Bicudo e Car
los Engler, sogra dos drs. Pe
dro Bicudo e Carlos Augusto 
Pereira Guimarães e cunhada 
Jo nesso distineto amigo sr. 
Hermano Engler, pharmaceuti-
co nesta cidade. 

Nossas condolências 

Hospedese viajante^ 
Regressou a S. Paulo o sr 

dr. Raphael Sampaio, illustre 
advogado 

—Esteve alguns dias nesta 
cidade a serviço de sua profissão 
o sr. Horacio Siqueiro, illustre 
advogadv) em Amparo. 

*•-Chegou antes de hontem a 
Ytú* o revdm. padre Burtholo-
meu Taddei. estimado sacerdote. 

= Deve seguir hoje para a 
capital o sr Afíonso Borges, 
nosso prosado amigo. 
i — •y*s-&r?sn* 

—TVmos sobre a m esa : 
= 0 n. 1, anno, V, da Revista 

prisões para averiguações, e o s i ^ ensino, conceituado orpum <^ 
bicheiros a n d a m ver 

Avante ! Sr. Dr. 
cies. 

Delegado 
Àssociaç/io beneficente do Profes-

sorauo Publico de áão Paulo 



IMPOSTO PREDIAL 
*Do exeicieio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogenes Brenha Riheiro In 
tendente de Obras Publicas e Finanças da Caman 
Municipal desta cidade de Ylú, na lorma da lei ele. 

Faço saber que e3tá concluído o lançamento do imposto 
predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento 
de 8 per % para o corrente exercício, como abaixo «e vê. 
Fica portanto, marcado o prazo de 3 i dias a conto; da pu
blicação deste para reclamações, e findo esse prazo verá o 
mesmo lançamento julgado bom para o effeito de proceder-
se a cobrança do alltidido imposto. B para que ninguém 
allegue ignorância publica-se o presonte poía imprensa na 
forma da lei Ytü, 7 de Setembro de 1906 

Collector Municipal 

Vicente de Campos} 
TOMES 

Aütonio Joaquim Freire 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antônio Seckler Pilho 
Idem 
Antônio Rodrigues da Costa 
Idem 
Antônio Alves 
Antônio de Carvalho 
Antônio Bicudo de Almeida 
Idfon 
Antônio Eelix de Oliveira 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide »» 
Idem 
Idem 
Antônio de ./fraujo 
Antônio ílalvao de Sarros 
Antônio B. de Camargo Primo 
Antônio Jldelfonso (a herança) 
Idem 
Antônio Emygdio da Roza 
Antônio da Costa Coimbra 
Idem 
Idem 
Antônio de P.L. de B.Sobrínho 
Antônio Manoel da Foiiseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Antônio da Siiva Camargo 
Antônio de Campos Ferraz 
Antônio Floriano 
Antônio de Paula Xavier 
Idem 
Idem 
Aníonio B. da Silveira 
Antônio Valente 

Antônio de Freitas Pinho 

Dr; AntonioO.daS.Gastro 
Idem 
Idem 

Antônio Leite deSampaio 
Antônio L de A. Prado 

Antônio de A. Sampaio 

Antônio Titanero 

Antônio Ferraz deS-Leite 
Idem 
Antônio Bueno Pedroso 

Antônio de P.L.deBarros 
Jdem 
Antônio B. de Oliveira 

AntonioD.Pereira(heranca) 
Antônio de C.Botelho 
Antônio Seckler 

Atonio Dias de Moraes 

S. Cruz 
S Rita 
Idem 
Direita 
Palma 
l-Ir m 
8, Cruz 
S. Rita 
8. Cruz 
Idem 
Idem 
Idem 
Flores 
Idem 
L. do Collejçio 
S Rita 
Misericórdia 
Idem 
Idem 
Idem 
Patroeinio 
Idem 
Misericórdia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
7>íreita 
Palma 
Idem 
L. da Matriz 
Palma 
7 de Abril 
Idem 
Misericórdia 
Con^ençíio 
L. Patrocínio 12 
S. Anna 48 
S. Rita 25 
Idem 
S. Cruz 
Converçfto 
Idem 

Direita 

Convençãer 

Direita 

Idem 
Carmo 
Idem 
Idem 
S. Rita 
Comtnercio 
Idein 
Bom-** Jesus 
S. Rita 
L. Matriz 
S. Rita 
Idem 
Idem 
Idem 
S. Cruz 

N.de Cava | IMPOSTO 

io$ooo 
2Ü$000 
20$ooo 
40§ooo 
2Õ$ooo 
4o$ooo 
28§ooo 
12$ooo 
1Q$OOO 

6$ooo 
6$ooo 
8 $ooo 
1 o$ooo 
4o$;ioo 
l;)$coo 
15$ooo 
12$ooo 
15$ooo 
í2$ooo 
12$ooo 
12$ooo 
J2$ooo 
tfjooo 

; lo$000 
lo$ooo 
lo$ooo 
Io.000 
12.000 
9o.ooo 
85.000 
3o.ooo 
5o.ooo 
5o.ooo 
4o.ooo 
1 -5.o oo 
3o.ooo 
Io.ooo 
7r*.ooo 
6.o o 
8.000 
1 0.000 
12.ooo 
7.ooo 

10.000 
40.000 
10.000 
50.000 
60.0^0 
55.000 

10.000 

70.ooo 

2o.ooo 

25.000 

4o.oo<# 

(9-ooo 
Í5-000 

7o.coo 

#0,000 

15.000 

15.ooo 

3 o. ooo 
£.000 

180 
Sem n. 
Idéia 

n 
3b 
63 
Sem n. 
187 
Sem n. 
219 
229 
Sem n. 
53 
55 
6 

.Í55 
12 
18 
23 
Sem n. 
57 
39 
9 
21 
3:5 
26 
28 
39 
38 
4r> 
11 
7 
53 
Sem 
o 
d 

Sem 
84 

n. 

37 
6o 
12 
S 
41 
2 

s 
10 
15 

A 

18 
Sem 
149 
157 
8 
lél 
16 
14 
21 
86 
179 

n. 

Antônio Teixeira 
Antônio F.Toledo(hcrança) 
Idem 
Antônio de Toledo 

| Antônio da Silva Brito 
! Antônio Pinto 
Antônio Duarte da Silva 
Antônio José de Arruda 
Idem 
Antônio Victorino Arruda S. P 
Idem 
Idem 

} Antônio Pires de Camargo 
f Antônio Coelho 
(Antônio Pí»drozo (a herança] 
'Antônio Vaz Domingues 

Idem 
Carmo 
L Matriz 
S. Cruz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Lima 

Idem 
Idem 
Matriz 
S. Cru/ 
P. Collegio 
Convenção 

Antônio C.C.Teixeiratjierança) Commercio 
D Antonia Corrêa Leite 
Idem 
I). Antonia Augusta Martins 
dem 
L. Antonia de A. Pacheco 
Idem 
D.Antonia S.Moraes (Ijeiançi] 
D. Antonia L. do Amaral 
D. Ant-mia E. de A. Lima 
Idem 
Idem 
Idem 
!). Antonia P.P. Jordão 
D. Antonia M.das M . Bwros 
D. Antonia Sallos 
1). Antonia de Mesquita 
D.Anlonia Bueno deCamarg. 
D.ÁníoniettaA.Senna & Irmã? 
D. Anna Augusta 
I). Anna Kiriiia da Costa 
í». Anua de Barros 
D Anna Castanho (herança) 
D. Anua Mar tina 
Idem 
Idem 
1). Anna Lobo (herança) 
Anna Garcia 
Idem 
Edem 
Anna Gerlrudes Pacheco 
Idem 
Anna Roza da Sivcira 
Anna Throdora de A. Gomes 
Anua Leopohlina da Silveira 
Anua Rita dos S. Teixei.ia 
Anua Guilhárniina A. Amaral 
Vnna Luiza de C. Barros 
Anna Candid i de Carvalho 
Anna Guimarães de Ahlij 
Idem 
Aona M. de \Ivaren,ua 
Anna Maria da Silva 
Anna Martins 
Idem 
Anna B. de .4ssi s Pachee) 
Anna Joaquim* de Mtstjuiía 
Anna de Almeida 
jlnna Cândida N. Camargo 
Anna l.eopoldina Amaral 
Anna Rosa de Oliveira 
Idem 
Idem 
idem 
I). Arice Domingos 
Angulo Pinto da Guarda 
Adão de M^anda Ferrugem 
Albano da Silveira 
Augusto Corrêa S a m p iio 
lilem 
Idem 

Flores 
L. Patrocino 
Flores 

Commcrch 
Patroeinio 
Idem 
L. do Carmo 
Idem 
Commercio 
Quitan Ia 
Idem 
Idem 
Direita 
S. Rita 
S. Cruz 
S. Anna 

) Carmo 
i Direita 
S. Cru* 
Convença » 
Patrocínio 
S. Anna 
Convenção 
Idem 
Idem 
Palma 
Convenção 
Idem 
Commereío 
Palma 
S.Cruz 
Palma 
Ideai 

, 1 Jem 
7 de abril 
L. da Matriz 
Carmo 
Idem 
Como ercio 
Sinta Rira 
Commercio 
Idem 
Idem 
Santa Rita 
L. da Matriz 
Palma 
Santa Cruz 
Carmo 
Patina 
Convenção 
Idein 
Commercio 
Santa Cruz 
Palma 
Sanía Cruz 
Pirahy 
Convenção 
Pirahy 
Idem 
Idem 

62 
7 
3 

81 
12Ô 

m 69 
Sem n. 
203 
26 

£em n. 
14 
3 

197 
13 
4 
84 
57 
24 
51 

w 38 
40 
14 

s.n. 
86 
4 
6 
8 
36 
151 
51 
5 
13 

oi A. 
219 
17 
20 

s.n. 
15 
18 
11 
25 
9 

s.n. 
175 
26 
129 
4S 
67 
89 
4 
4 
16 
6 

8.Í 
101 
2S 
Í77 
197 
19 L 
9 
86 
164 
9 
42 
U 
15 
197 
lol 
8J 

229 
oh 

s.n. 
14 
16 
18 

("Continua) 

14.000 
4o. ooo 
60.000 

10.000 

7.0jQ0 

6.000 

7o. 00b 

6.000 

5Í5.OOO 

J?.OOO 

12.000 
12.ooo 
35.000 
10.000 
12.000 
8.000 
90.000 
6.000 
8O.000 
25.'Oo 
30.0 0 
8 000 
8.000 
8 0-0 
6.000 
8.0»0 
15 000 
n 000 
\ . 0 0 
70 (1 0 
10.000 
U/.O 1 > 
12.000 
50.0»»0 
3'i.ooo 
8 000 

15.o. > 
3o.Oirq 
8.000 
8.00d 
8 000 
8.000 

20.«»oo 
In.00" 
10 OÍ>0 

10.0X) 
10 Oi' 
10.00) 
3 • "00 
-?5 000 
24."00 
10 000 
40.000 
.40.000 
25.-00 
50.000 
40.000 
10-ooo 
20.000 
10.000 
10.000 
70.000 
15.0'0 
15.000 
35.000 
25.0"0 
6.000 
6.000 
ÍO.0O0 
6.000 

35.0 »o 
14.ooo 
15.ooo 
Io.000 
12.000 
12.ooo 
12.000 



EDITAES 2:200$0OO. E qucra nds roa
mos quizer lançar co.ítípríreça 
nesfe Juízo e m o oMa acima 
declarado. K para constar se 
passou o presente qua será 
affixado no lo^ar do costume 

Doutor *José de Campos To
ledo, Juiz de Direito, nesta 
Cornarei» de Ylú. 
fr.aço jjahoraos quão presen* ,c publicado |)*U iropronsa.Du-
edital virem que o officnl (io e passado .nesta cidade, de 

de justiça, porteiro dos audi 
fioíàos ,Augusto Avelino da Sil4 

va ou quem suas vezes fizer 
lia de trazer a publico pregão 
de praça de venda e arre ~ata* 
cão, no dia nove do próximo 
mez de Outubro, ao meio Mi-, 
:ii Câmara Municipal tlest > ci
dade, sala das audiências fies 
te JUÍZO, os 4 irei tos de losé de 
Calazans Ncgreiros e sua mu-
llnrsiiueos bens seguintes. 
na ex cuçào movida por SaiiN 
sevcnno e Oliva, bens esses 
de usofructo de Dona Igna *i. 
Joiquiua Corrêa Pacheco: M o 
veis; Dois espelhos grandes 
avalia los p w 1003000. Qtntro 
quadras avaliados por 50SOOO. 
Úui espcluq de parede av.tli i 
dó p ir 2Ó$0,»0. U m m o'qne-
aão ürandeavàliad > por \4i0{)0 
U m liVitorio e pertences ava 
liad s por30$000 U m a mnbilh 
ço npl.-la avaliada por 3508000. 
U m creado mudo avaliado por 
7$0-i0. Dois castiçáe.s1 estraga 
dos avaliados por 1$50'>.'1 res 
pares de easliçaes de bronze 
avaliado, por 15_$109.Uracnbi le 
iiv il ad i por 2§ »;>0. U m m ir 

Ytú, aos dezenove dias do rnez 
de Setembro de mil o nove> 
contos e sei--, Eu, Bacharel 
Nicanor de Arruda Penteado, 
escrivão, subscrevi» José de 
Campos Toledo.( Estava de^U 
damonte sellado^ 

Confere. 
Ytú, 19 9 906. 

Escrivão Penteado. 
-*» 

Edital para citação com o pra* 
so de trinca dias. 
O !)i»utor José Campos To
ledo, luiz de Direito nesta 
C nnarca de Yiú, etc. 
Paço saber aos que o presen 

te edital de citaç.l » com o pra 
so de trinta dias. virem, que 
por parte do $U|)j}licaíiteB uaXo 
de Itahim m e foram feitas 
as petições que seguem: Pe
tição i aicial — E x c dentissiiro^e 
nhor Doutor Juiz de Direito-
Por -eus procuradores infra, 
diz o B ti ;I > (Se It ihim, que,por 
escripíora publica, lavrada ao 
quatorze de Maio de m.l e oito 
oeriti; e noventa e oito. Joíto 
BaptístaVaieiri.íi.Raph irM Va' 
lentini esua rnulheiDona Maria 

quezão francez, colchão e Ira- j Valentini, >Hffi|elV*leníini esua 
VtíSsí'-**'*) avaliado- por 30;$00ü. | mulher Dora Oivia Valentiní. 
U m l;iv t rio cl<* mármore ^em P^droValenüni esut mullier 
tt i.-finpj avaliado por |0$000.È DouaTherezi Valéumri, conüf-
U m a .et gere com pedra mar-,'tuiram se seus devedores da 
m a e avaliada por 60$000.1 quintia de seis c Hitus de reis 
Duas d izias.de copos oitavadoe |(6;')00SíK»0)i|U3 Si Comprome* 
avaliado* por B$000 U m ap. teram a p^gar no prw> de 
pan lho trincado para jantar .[um anno, c vn os juros "de do-
avaliad > por 35$')0(). U m ap 
pcelão de chri>fcoffie para chá 
;.ívabad > por 2OSO00 U m a m e 
zi urdiu-u-i.i avaliadapo"i$000. 
" m a meza menor avaliada por 
-"Í^OOO.Quatío e^mpoteirasavn" 
liadas por8$0i>í'.*lmmoveis. U m 
[iredio a rua do Commercio, 
desta cidade nameio sessenta 
e o to, com cinco frestas de 
frente.coberto de telhasconfron 
tando pelo lado ds cima com 
propriedade de João Flaquer, 
pelo lado baixo com*DonaMa* 
ria de Trinca e pelos fun los 
o m propriedade de Alfoiwo 
Norges Corrêa de Almeida, 
p:*edíoesseem que mó*a Jorge 
de Al oeida. avaliado por 
4:ô00$000. Unia casa e m frente 
á pri neiia, na mesma rua do 
Gommeicio, sob numero ge-
Eer.ta e trew, com três ('restas 
de frente, dividindo pelo lado 
de cima com propriedade da 
herança de Olegano -Ortíz, e 
pelo lado de baixo com pro* 
príedade de Manoel Joaquim 
da Silva Júnior, e pelos fuu-
d )s com a rua de jSanta^Rita, 
casa essa e m que móraAlber-
o Benedetti, avaliada por 

ze pjr conto \0/j) ao anão, e 
mais a multa de vint-j por 
cento (e/0) aobretad.i a qutiv 
tia que esrivt-ssM.i a dever 
no ciso d • ser necessário o 
em pi'e^o d d m e ío -i j i i d ici a es 
para a oobrançi da divi Ia, 
alem de todas as despezas da 
aeçãi. Para o recebimento 
dess i divida requer o suppli" 
cante a Vos--a ExceiUmcia se 
digne de mandar c tar Ilapha* 
ei Valentini, Miguel Valentini, 
Pedro Valentini; e tendo f.tl' 
leeido o devedor João Bap-
tisla Valentini, requer a cita 
çãó dos herdeiros Giacomo 
Canavesi c uno cabeça de ca* 
sal por ser casado com a her 
deiraFrauciaca Valentini, Prair 
cisco GaSj»arone por cabeça 
de nen <*asd, visto ser casido 
com a heideira Maria (j.ispü1 

rone e (iluseope Cavagna co' 
m o cabeça de casal por ser 
casado com Julia Cava* 
gna, citando-se também o 
Gollactor de Rendas Estadoaes 
para, na primeira audiência 
após a citação, virem ver-80o 
lhes propor u m a acçáo, em 
que melhor será exposta sua 

j ntençào, e na qual se pede o 
pagamento da quantia còus* 
tante do documento junto, 
juros, mulfa, desoezas e eus* 
tas ficando outrosim citados 
para todos os demais termos 
da acção até final sob as pe* 
uas da lei. Uequer a Vossa 
Excidiencia que, Oe A. se pro' 
ceda na forma requerida e de 
acedrdo c o m a lei. P. D.E.R. 
Mercê—Sobre u m a estampilha 
estadoal de duzent(>s reis: Ytú 
seis. d^ Setembro do mil no
vecentos e seis. f\ P. João 
Martins de Mello Júnior. P. 
p. Cai los ÁlbertoJVianna.— E m 
cuja petição estava o despa' 
cho do'theor seguinte* — D \. 
Üi>mo requer. Ytú, ?eis do se-
lembro de novecentos e s is. 
Jo^é de Toledo — N a m e s m a 
petição estava a deátribuiçfto 
seguinte : V Numero, u m . Ao 
primeiro officio. Yiü, seis de 
Setembro de mil no/ccent>> 
e seis. ü Distribuidor João 
Gãrlos de ílamargj Teixeira. 
— Pet:ção— Excoílentissimo Se' 
ohor Di?ut)r Ju % de Direito. 
Hiz o Burilo de Itaiihn, p.»r 
seu procurador abaix » asd> 
goado. que precizan Io na 
forma tia lei j islificw perante 
esse iuizo, que (.iiusenpe Ca-
vagna, herdeir i de Juao \}\ 
pí.isja Valentini como cabeça 
de casal por ser casado com 
JuJni Cav.agni, está ausente 
no i irperro da Áustria, em 
lugar incerto e \\íí • sabido; 
vem r.eque«'\vo< designação de 
iüa e hora para oam justiíi* 
cação, ua qual deporá > como 
testemunhas Jicob Bresciaui 
e Erãncís.o Borih.oloti. Pede 
rn tis juicvm desta aos autos 
de acçáo ordinária movida 
pelo supplicante contra Ua-
phtcl Fãleiiliui, M guel Va 
lentini, Pedro Valentini e hor-
deiro.s de J JÍIO Uaptista Va
lentini,, correndo a justificas 
ç.lo nos mesmos autos da re
ferida acçáo. E por ser de 
Justira P. deferimento. So* 
bre u fix est on(njii i esta* 
Io d de duzentos »eís ; — 
Ytú, quinze d3 Setembro de 
m I e novecentos o S.JÍÍ. P. p. 
Carlos Alíierto Vianna. E m 
cuj i petição dei o de-paeli t do 
th^or seguinte: J. Sim. desig
nando d Escrivão. Ytú, quinze 
de Sjtembro do mil e nove 
centoj e seis. José de Toledo. 
—Petição—ExcelldiUHsimoSd1 

nhor Doutor Juiz de Direito. 
Diz o Barão de Itahim. como 
Autor, per SJU procurador 
qu'\ tendo produsidona forma 
•ia lei justific.iç to da au-encia 
de Guseppe Cavagna, que se 
acha como provou, o suppIU 
cante e m lugar incerto c não 
sabido no império da Áustria, 
venho requerer*vos a citação 
tio referido Giu^eppe Cavagna, 
por edit ics para responder 

como outros codevedoreã do 
suppl'Cante aos termos de u m a 
acção ordinária de cobrança de 
de divida.E mais requer que se 
junle esta aos autos de acção 
ordinária entre partes o suppli-
caníe corno Autor,eRoüsRapha* 
ei;Miguel ePedroValentini e os 
herdeiros de JonoBaptislaViilej]1 

tmí onlre os quaes está Compri* 
hendido o referido Giuseppe 
ra^agua contra o qual se pede 
a citação por editaes, nomean-
do-se curador.ao m e s m o corno 
ouse ite. E por ser de Jns-
tiça. P. deferioiento. Sobro 
u n i estampilha ostadoal de du* 
zéntqs reis :— Ylú, dozenovi; 
de î Lembro de mil e noveceu" 
los o seis. P. p. Castos Alber. 
Io Vimna. E m cuja petição 
estava o despacho dn theor 
Seguint'*: -I- Sim com o praao 
de frintà ilias. Nomeio curador 
o Doutor Manoel Maria Bm-mo. 
Ytú, dezenove de Setembro de 
mil e n ivecentos e seis. ose 
Toledo. —Sentença— Vistos, 
etc. Julgo por sentença justifi
cada a acsjucia do rè«> Giuso* 
ppe Cavagna fora da Republi* 
ca, em logar de Jurí^dicção 
inseria no Impor.o da Au~tria, 
e em conseqüência homologo 
a Ju-tihcaçao d(i folhas para 
que produza os etfeitos de di* 
peito. Custis afinal. Ytú, de* 
zenove de Setembro de mil no
vecentos aseis. José Toledo. 
E tendi o suppíicante justifi
ca Io com a prova testemunhai 
odeiusido em sua petição, e 
sendo*me os autos conclu
sos, uelfcj proferi a senlen* 
ça acima iranscrípta. E m 
virtude do que mando ao 
porteiro dos auditório^ cite 
<Í chame a este .Iuizo H O stip* 
plicálj Giuíeppe Cavagna,paia 
na [iiinuri ajdienciu poste*-
:ior a expiração do prazo, vêr 
propor contra elle u m a acção 
ordinária em que o supplican. 
te lhe pe<hrà o pagamento da 
refjrida quantia de seis con
tos de re»s (6:000$000) juros 
multas, íícspezas e .custits, fi
cando logo cirüdo p-*ra Iodos 
os demais termos da causa até 
finai sentença e sua execução 
seb pi-na de revel a; e t|uem 
do mesmo souber e li ver no* 
licia dará sciencia aosle Ju Z«K 
E, para cunhecimenio de to
los, se passou o presente e 
mais t*es que serão publica> 
dos nos lugares do esiylo e 
pela imprensa local. Dado e 
passado nesta cidade de Ylú, 
a KS viue de Setembro de mil 
novecentos c seis Eu Sylvio 
Porio ajudante o escrevi. Eu 
\rthur Eugênio da Silva Por
to, Escriv&o o subscrevi.— 
José de Campos Toledo. 

Gasemlras superiores 

chegou novo sorti -
mentn «Ao Bom Gost 

http://izias.de
file:///rthur


REPUBLICA 

Secçâo livre 

AOS SEUS AMIGOS DE YTU; 

Olympio Baddini, agente da 
estarão de jundiahy, tendo 
sido removido para egual car
go na estação de Piracicaba, 
vem offerecer os seus prestk 
mos aos seus amigos de Ytú, 
em a sua nova residência. 
Z Jundiahy, 26 de Setembro 
de í9o6. 

Fu, Francisco Pereira Men 
des Primo,secrotario,o escrevi. 
Ytú, 6 de Setembro de 19o6. 
Hermogenes Brenha Ribeiro 
Luiz Marinho de Azeveedo. 
Adolpho Bauer 

Annuncios 

Aviso 
gfÀ eommissão abaixo aseig: 
nada, nomeada pela Gamara 
para procurar c melhor meio 
de liquidar a divida activa 
municipal, com o intuito de 
evitar ainda os meios coerci* 
ti vos, resolveu fazer um 
desconto de lo°/a a todos os 
contribuintes que até o tira do1 

corrente me/ vierem pagar á 
bocea do cofre imnostos em 
atrazo; licam pois avisados to--
dos os devedores da Câmara 
que ate o fim do corrente mez 
üe Setembro os pagamen* 
tos feüo^na Collectoria Munici
pal terão o desconto de Io % e 
findo este prasc improrogavel 
a Câmara entregará a dous ou 
mais advogados todas as di
vidas activas afim de serem 
cobradas executivamente,com 
mais 3o % a titulo de multa. 
de accordo com lei n. (13 de 
15 de Outubro de 19oo, em vi
gor. 

ú, para que chegue ao co
nheci mente de todos os iuteo 
ressados e nao possam ai legar 
ignorância vae este pubiicado 
pela imprensa. 

V BNDE SE uma bem montada fabrica de massas 
alimentícias; trata-sê  

Com o proprietário Giacomo 
Cagliarí, rua da Palma n* 67. 

5-í 

irroz com casGa para sementes 

@eabo de reeeber uma boa partida de arroz es" 

peoiat para plantações, de um rendimento extraor-* 

dinarío e optima produeção. uend° pelo eusto da 

faetura. (Sls sementes que aeabo de reeeber sâo 

das afamadas qualidades «Casea branea» e %)ourado% 

N O COIMBRA J*>go de tambola,'lin
dos prêmios, números 

todos premiados—30": 
custo, era 500 

Bolsa para m ã o 
Perdeu se uo domingo afrà 

sado, na estrada de rodagem, 
entre Salto e ltu_, uma bolsa 
de setim pieío para senhora. 
A' pessoa que a encontrou 

pede tíe entregar ao <i\ Viga* 
rio do Salto. 

GELO 
ás quintas,sabbadose ijomir&oã 

CERVEJA GELADA E " 
Refrê cos 

TODOS OS DIAS 
Gonfei^ania das famnias 

DE 
éíurelia da 6osta cPiuho 

-Rua Direita— 

Atüliba deJíímeiaa T eodo 

Xarope iodo rei'& de ealeio 

e exíraeto de nogueira 

de Granado & Cmpa, 
Tônico reconstitumte deeffei 

tos extraordinários no trata
mento do "Lymphatismo, es-
crophulas, debilbiude" etc, 

Granado & Gomp. 
Rua Io de Março n. 12 

Rio de Janeiro 
e nas priucipaes pharmaciaá 0 

INHO 
cneeonstituin te 

de Granado 
Com qniinum, carne l.àCío*íphospha, 
ti.; c?| e pepMiia glycfini aJa E" de nt 
valor it&traurtlinàrio no ir.tUhiwino da 
tuberculosB pulmonar, chloro-aneiniii 
lyiuphaiidmo, rachitismo. 

Granado- &omp. 
12, rua Primeiro de Março. 12 
Rio de Janeiro,enas orincipaes 
pharmacias e drogarias do 
Brazil. 

• v Patrc":"'0 de causas eiveis,yfê> 
*ÍV comiuerci. -J e criniinaes, era l-v^" 
£«5>e a. instâncias; defesas e aceu-^" 
ifc^sações perante jury,em qualquer^*! 
^^comarca do estado; pTocuratoriop^Tj 
f n a s repartições publicas, empres-^ij 

timos hypothecarios. cobranças;\<*^f 
tudo mediante honorários m o d i - w ^ 

§cos. * &tL 
Attende a chamados, qualquer^^ 

\ hora para serviços na policia^^^ 
ESCRIPTCR10 : %í 
\Í4ÈÕ—Eua do Quartel—-20^ 
H [Das llásj tarde, ^ 

ifá RESIDÊNCIA §?' 
Íg34- RDA VKRIDIANA—3A& 
W$ TELEPHONE ,6Í5 g& 

<% S. PAULO 

4: m 

D. MARIANA NUNES BRENHA 
Hermogenes Brenha Ribeiro, doutor J*»sé Brenha Ribeiro 
Francisco Brenha Ribeiro, Elisa G.Brenha Ribeiro, Anna Maria 
«renhi de Mesquita Barros, André Brenha Ribeiro, Leo 
cadia Brenha Ribeiro e Víccncia J, Brenha, douior Fnncis-
co de Mesquita Barros, Anizia de Paula Leite Brenha e Livia 
Vistarini-Brenha, filhos, genros e noras da fdleeida D. MA
RIANA NUNES .BRENHA, agradecem penhorados a todas 
as pessoas que acompanharam à ultima morada os restos 
mortaes de sua pranteada mãe e sogra, e convidam acs seus 
parentes e as pessoas de sua amisade a assistirem á missa 
do sétimo dia que mandara celebrar, sexta-feira, 28 do corren 
te, as 8 horas, na egreja da Ordem Terceira de S 
rrancisco, em suffragio de sua alma anttcipamlo por 
mais essa aüençao os seus agradecimentos a iodos uue com. 
parecerem. 

Ytú 26 de Setembro de 1906. 

^ DR.GRACIANO DE S. GERIBELLO j£ 

P. 

lixir nutritivo de earn 

Prearado por 

'Granado &eomr. 
Valioso estimulautspara *'resta v.~ 

rar forças exluiusta", ou "tonifica* 
íunçGei>lãepreciaãa"' 

Nas ''moléstias do peito"e es
pecialmente na "Tuberculose piâmo 
nar" umdado exccUentes resaliado 

Tem seu consultório a rua 
do Comraerelo N. IV 

£ junto a P H A R M A C I A SOUZA, C I A '• 

TTTU 1 

Bi! 

m 
m W-WÊMM #6: 

®r. S. Sflatheiros 

dá consultas e axtewle 
d chamados a qualquer 
hora. 

;'V; 

_ Solto de JÍ% 

.^ JOIO^TiiSDEK.JW^ 
sz^ l im-l FERRAZ-

ESCRIPTORIO: 

f AVÇPSA n\ SÉ X. G 

íjsy S Paulo 

m %3 y* y i#p 
• 

ascmlras super O P 3 

chegou novo sorli 

mento «Ao ünn(? -çto» 

Bnmhr-a-çp q u f , l q n , T q n a n 1 i* 
•UIU|IId-hFdslde d, raiX(V,s 
\asios de Vinho do Podo Adfi-
fumo. Trat;i-se â tua 15 ii,i 
Novembro, baixos do sobrado 
»!o li. líriiíici". 

í otn eis ,uiain!rs e \M ̂ m\ a 

clu kr.i!t Í;I «nde soi (incito 
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REPUBLICA 

AO MEBCÂDINHO 
Armazém de Seccos e Molhados 

ANTÔNIO ELIAS 
RUA DO COMMERCIO, 86--YTU 

Grande worUmente de gêneros alimentícios na-
cionaes e estrangeiros, seccos, molhados e saccaria. 

Esta conhecida c^h communica aos seus freguezes que acaba 
de receber LEGITIMOS VINHOS PORTUGUEZES, do 

Porto e para meza importados direclameníe pela 
afarnada e acreditada 

JIDEGJÇ PJlítTieULJifi 
D e São Paulo 

garantindo a sua pureza. 
Também avisa ao publico que recebeu unia partida do mo
derno apparelho A E R A T O R S para fabricação instantânea de 

OM- — 
E m cinco minutos, â mesa da refeição, pela insignificante 

quantia de 2 0 0 REIS nnis ou menos, custando o ap. 
parelho, queé de grande duração—8$ÍÍOO. 

TÍIlBifli 
RUA S, RITA N, 66 

Neste bem montado estabelecimento de tintura ria, fava-
&e, tinge-íe rhimieainçntt com perMcuo .» brevidade 

qualquer roupa por mais fina utie seja, tanlo de 
meninos e homens, come. de senhoras, garan> 

findo-ise o servço, que se n&o agradar, o fre^uez nada pagará 

Fianciscü Sinioni 
PKOPIBTARIO 

Mota Totla n I0Up;i que na° for ProcUra,I:l tI,,f,lro ' 
da despesa, 

praso do 6o dias, será vendida («ara pagaip^nt 

Jiiiços S E M 
c m todos os gêneros de seu ramo de negocio. 

Fumos, cigarros, doces e m latas etc, 

AO MERCADINHO 

Café 
Ci"»mpra'>e qualquer qurmli* 
dade de café, pa<ra'se bem-

A "Industria! Ytoana" 
Largo d i Estica.) 

Marinho, Bicodo & Companhia 

í/lceras, 
Feridas e leicenços 

nao redrem ao ENGCENÍT'» AN

NO. prepara*io por Grtanadv 
é Cowp. 

A' vendi* e m todas as piiar 
macias e drogarias 

Latas para doces 
Fabricam^e especiaes lata-

para doces, por preços 50 /. 
mais baratos que os fabrican
tes da cidade e da capital. 
Aprornpta*se qualquer en# 

eommenda era menos de 24 
horas. 
A "Industrial Ytuana" de Ma

rinho Bicudo & Companhia. 
Largo da Estação 

B 
ronchie, 

Rodonildo VenturolI 
VETERINÁRIO 

Encarrega-se de curar qual 
^ner espécie de animal. 
ittende a ciiamados aqnal-

quer boi a do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sities. /íecados tia Pharnia* 
cia São José, c à rua da Pal
ma n. 56. 

O abaixo assistindo avisa aos ŝ uvífregueze.s è amigo? que 
brevemente reabrira as suas offlcinas nreclianicas, ;u» la'g» do 
ÇoMegio, annexanuo a ellas uma secçiio \wa fabticaç&o e re j 
oaraçào de machinas de beneficiar café, tendo paru uso ad
quirido oífíciaes perifos., 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze. 

í^aphdeí da lentini 

clnfluenza 
Cedem com o U.J do Anti-

Catharral (cardus* benedictos 
de 
Granado & Comp. 

de rua Io. de Março, 12, Rio 
12,Janeiro, e nas principaes 
pharmaeias e drogarias do 
Brazii. 

nf fltll" Precisar-.se da 
Y\\\ ||L quantia acími, por 
.11 l|l|Y> mezes pagando-
\J\J\Jyp ̂  os j u r o s d e i§ 
por cento ao anno; dá^se hy* 
poteca se for exigido. 

v«~irt ;/i»n''ii aPÍ Hírá. nnem 
precisa. 

ijrolín 
COMMISSARIOS 
o 1^ A, TLI11JO OL&H 

E*-
•*~o<: 

Rebeneficio de J: íé 
Na " ndustrial Vlcan-i" \ r . 

heneíicia -se café rõm j críi-i-
çàij, iruran^ndo-se que ekisie 
Ireal inícn-ssi- aos sis. I .\ f.-, 
dores, aiic o! P»i;üo IICÜKV CMÍ-

| locação ir-ra o seu i ro 'nc • , 
j valendo este n>a s até l.vui) \ oi* 
arroba acima d • base. 

Prova o qui! atjii rnainov n m a 
das cláusulas (Ki O u . t tuo^iue 
ê f icililai p rvhí i.(»ni m i;<» cr*Tè. 
Marinho líieudn & Contpunln;. 

Largo da Ksinrãn 
u * 

Recebem café e outros gênero- nacionae^ á 
commissão e prestam conta de venda a 

vista 

Espeòiaiidae em Detida de cafèi 
baixos 

omxas ,ura mês v , , l(ucr;i 
cin gpii i' a n d e s m (iti ei to 

s ! 
,.̂  

asem*rüs super oŝ e 
''he . 'O n.i vo s-í-r:i 
1 «A»"B Ü G • \ 
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