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Bilhetes da Faulicéa 
23-8-506 

O t«l«grapho consterna, diaria-
*n W&Q d asivarso *om a» IDAS no-

líftws alarmantes. B' tom « ns*o 
(rflüulaqae a penna vae deserdar, 
<'íU SYfttbese, o f-erraicoto qjo 1U1-* 
traia Talparais». 

N.1'j ka muito tfiinpo foi A Ca-
í fonnn a^azada pelos tr^iaareade 
f̂ rr/i, e«'HJO oatr'ora P.orap*ia fora 
H»ptfl4axM pelaa cinzas do V**§UTIO; 
-• xorn a desgraça pouS-j a >ua mflo 
»obr*> o korisoat'* Ch Un . 

NaiTi m os toU^ramnias que a 
»iilade de V«rprtfftiz) foi abalada 
vi0lent;uneate pt»r oapaço de 30 
h*£im*len a primeira vez. e 20 k 
^utida O que se p*eaoa B O pri
meiro momento é diitieil de so 
pítfBcret«r ; to doa nós fazemos aran 
M* do panieo de que ae apoderou 
;- p«p-iíaçào de Valparaiie. 

MüJiaws de pe«aoas vagasiam 
<-ütaltaiuvntr pt-laa ruas. ievantna-
tí<> preces ao Senhor e acampada 
nos paateios inimensa multidfts 
olt-recc um quadro «únsternador. 

N^o se sabe positivamente Q 
umev^ das vistimas; corre entre-

1 Mito o boato* aegunlo dizem os 
i lugramUiAs, de terra perecido 
f) 0 0 0 pese**** o que ainda nao 
t-e pode atíirmar, visto serem in-
* ompletae as notieias que nas 
i hegnro de lá. Alguns navios que 
kio achavam aueourados ne porto, 
r .ibmcrgirftiB-ae com a fúria das 
vagae <lu Pocitico. 

I>izem ainda os telegrammas 
da li que a veqba que se destinava 
\ ira a festa da posse do Prosidence 
• leito, será applicada em sota »rro 
-Ias infelizes. Belliesima acçao ! 

Hwsta agora que o tfrazil, de 
S'iem e Gbde è ain dos bons «mi-
JJOS, asra os s^as eofres e oflfftr<*-
ya, um obulo aos íareíiz-s qie 
hoje va^ieiam pedns ruas de V M I -
paraizo, imitando a*sim o exemplo 
és algumas republicas «ul aissii-
etinas. 

Os asgentinoe continuam a dar 
provas da sua sincera amizade. 

Quando * Sr. Eliht Root cha
gou a Arçentmt, eiles diatribuirnin 
*\'n folheto fazvndo a compararão 
da população dos diverso* paiz<*s 
da America Latina. 

Ao referirem-se ao-Brazil, di
ziam cilea (vejam *ó iisc) que a sua 
população se compunha de negros^ 
•mestiços de negros c extrangeiros \ [ 

Nataralnento queriam dizer que 
n5o havia populaçflo brasileira ! 
f*tO una pândegos esses nossos ami~ 
gos, 

fehztuanU o Sr. Root visitou o 

1 nosso paize podará dizor a muitos 
| senhores argeati^ost muitos daqael-
les qae nanca tiveram a honra de 
de ver o aoeso bello {Ji-asil, qao 
qualidade de gente elíe encontrou 
aqui. A imprensa portefia agora 
la-meotn o exagero da linguagem dos 
nossos Jornaes e pessoa influente 
na política argentina envioa um 
eommunicado é ímpr^nsi ílumiacn-
se dizebdo ser apocrypha a «sta-
t U tifa, 

Baeno hombres ! 

«iiia^ 

TRIBUNAL DÓ'JTURT 

Sob a presidência do exm* 
sr. dr, V/osé de Campos Tole
do, meritifttimo juiz de direito, 

in»iftllar̂ «e-à aniftnhft áa 1\ 

bojtAHa, terceira fiesfíAo periódi

ca deste nnno do jury deela co-

mfvrca. 

Oecupaní a cadeira da prô-̂  

rottoria publica oilluatre nr. dr. 

Alberto Vianna,que fará a «ua 

estr̂ a na tribuna judiciaria 

desta comarca. -

Scrviiá o escrivão «*. Lu-
0 alur-mor ât w s | i daa M a r - | 0 B o r f e g < 

oes está isenao doaranto novamente A L J 
a «pensada ex.un. sra. rf. Carolina A c h a m - M preparados para 
PwdQ. lantrar e m julgamento os se-

Tado o trabalho da dóurnmanto (guintes proceHHOH ; 
4 executado pelo hábil e conhecida 
artista sr. Augusto íieuuicr. 

No aoneurjo de proferonc a lao-
vido pela capitão JuA-*» Antunes de 
Almeida e outros, contra Jiao Y a -
l*rBte Barb.iB Ovarence, na execu
ção de sentença murida por es*o 
aoütia Jaryntlio Valente Barbas, 
o juiz de direito desti e o m u e a ^ a j 
sentença jalgando nAo provados es 
artigos doe prefereates e uubeisten 
te e direito do credor exequente 
João Valente daraas Ovarenee. Foi 
advogado deste o sr. Augusto Fer
raz Sampaio. 

O distincto raasicista e pir.tor sr. 
Joaquim Miguel Dutra, que com 
agrado genil tem tom «do p-<rt-* aa 
orchestra do maescr » Tnscu .Vi i -
nano nesta ci^aae, t^ve a gentila 
za de orTwreeer ao Republica uma 
bulllssima taboletn, qu ; SIM i dentro 
em breves dias collocaaa no ['ron-
tnspieio do edifício em que lunc-
ciona o nosso jornal. 

Agradecemos penli irados .iquelle 
no»fto ami^o a delicadesaUa ohTerta. 

O sr. Marinho Filho, retiran
do-se de mudança pui-â ó áfaUo,onde 
vae continuar o seu n« gocio ie liocel 
tso,»X'*-iios as 6Uaa d**ep -U -ias. 

l)t sHjainos-lhe prosperidade em 
&.ji ti ova rtísidi-ncia. 

*.0m outra parta desta foi ha 
I í 'amos vm aviso do sr. João 
Carlos Xavier, digno procurador 
da irmandade da Boa Morte, rela-
vaiiji ote as festas desg* Irmandade, 
^anunciadas para os dias 8 e 9 do 
•"Setembro próximo. 

Por mativo de força maior o 
Republica será hoj« diaínbuido 
tora ds hora de costumo, loto é; u m 
po ia r tardado. 

v Antônio 3uda», r*$o atmente 

Bento doa Santoat Caaemiro 

Fo>í5eca, Andr^ PfOiiígwco Joílo 

e Rosa Geatino e Joaquim 
6. de F Pacheco, accuswlon 

de ferimentos ieve&, Jofto Ro-

mnaJdo Junwr^accurtado de cri-

m« de morta. 

,A)LYANTH2A 
r#ns o numere de hoje dia-

Ivlbaimoa uma polyantheacom-
inemorando o anniveraar»o do 

pasaamenlo da ex»ia' pra. d, 

Br.nnoüna M a r i a dos SantoH 

Coimbra, reapeitavel senhora 

paulinta, m ã e do conceituado 

negociante sr." Antônio da (?oata 

ioiitibra* • 

E* uma delicada lembrança 

que o t*i'. Coimbra offereee, por 

nosao intermédio aos asaignan-

tes do Republica. 

CO.ti^ORiÇA 0 M U S I C A L 

.«IOÃO NARCISO» 

Hoje í tarde, se o tempo 

pèrniittir a ennlendida eorpora**-

çio nusiçul «Joüo Narciso» irá 

Cocar na iftixa d água, aprasi-

vel arrebalde dep*ta cidade. 

CÒLLECTORTA DO SALTO 

Foi exonerado, a pedido, do 
cargo de conector de rendas tV 
deraes do Salto de Itá, o sr. Je 

suino FrancÍHco Martins de 
Mello, pendo nomeado para 

substituil-o o bacharel Cíastáo 

Meirellos dft França. 

FORÇA E LUZ 
0 sr( dr. Luiz Marinho de 

Azevedo engenheiro techinico 

da Companhia Força e Luz 

Ytuana, iegundo nos inifor̂ hou 

vae resignar o açu -cargo. 

Oavimos dizer qmf na aasembléa 

geral da Conipaíjbin. a reali-

zar*̂ se no dia 9 do próximo 

mez, serfto calorosa3Dente tra
tados vários asFumptos de mag~ 

na impoitancia. Por essa ocea* 

p\ho fnrem#« trabalhar a nossa 

reportagem para orientar o pu

blico. 

Entretanto, poderans dizer 

quejA é do dominio publico, * 

síiii desavença exstente entre 

alguns directores da compa

nhia, por questões que seiJã,0 

esclarecidas na tutura assemb!í*a 

e, segundo dizem, aa imprensw 

e em juizo 

ENFERMOS 
Acha se gravemente entermo 

o respeitável ancião sr. Joa

quim Vaz Pinto. 

—Foi ante-bonUm accom-

mettido de uma syrwrpe o sr. 

Joko GrisoKa, estimavel nego** 

#ia*nte Ilê ta praça, cujo estado 

de sande insp ra sérios «uida-

dos. 
Aoa «liarmos, fazemos votes 

de promptaH melhoras. 

ITONAT-VcTvALiOSO 

Por ordem da generoso <?-ida-

dfto sr. Francisco de Paula Lei

te Camargo, ío encosta idado 

parn a ''asa Assucena A Couip, 

db Rio, uu» bonito tapete, gran

de, para çodí* a capella mor da 

igreja da> orcas, afim d* ser-

vir na testa d» pndrot ira do re

colhimento o*» úa 2 U\ pvoxúne 

luctnn» losr. 

BspeGeseviàjanleç 
Regressou | nwa ^, Prulo o 

sr José í anoel it Arruda I-* 
v|m,illustre advogado e utu dos 
benenieiritOB amigoa desta cida
de. 

—Chegev hínten*. a P \ 

cidade e sr. Pedi aulo B>Í<HÍI, 

d# Jornal, de Piracicaba, que 

veio a serviço daquella íolhn. 



- kEPJBJLíCA 

'&& eundar m èxforços da com-ívélique se ofllciafcse á Gorn- Ç/i/»/i/i/i liana 
|1]>ts>àü ali conslilufclu entre faj missão Regional de Hapetininí OGCÇQO f/ViG 

V 

Eamara Municipal 
A '• I r?Ct .V 5€*SÍJ() orJinari i CM r 

á<3 1906. 
I* e-Jdeocia do Cidadão Dr. 

\J i;z Marinho ie Vzevedo. 
tfeci otário — Pereira Primo. 
A1 hora regimental, ao Paço 

M s icipal, verificasse a presen
te » iio« senhores vereadores Or 
Ai -rinho de Azevedo. D:\Ge* 
i i'i ío, Pronha Ribeiro, Bauer, 
o \\ «piho Ara ITM| GHigrl.blian 
"i ' roío causa participada os 
v-jreauoPes* Araújo do Aguiar, 
c Tenente roronel Almeida 
Maltop, a, sem participação 
Godofredo da Fonseca, Pre.i 
íLciileJ havendo numero legal 
v aberta a sessão pelo devier 
p-'i'si<leute em exercício. 

Lida e appmvadas ut arhts 
t s -^^ões-Arrleriores passou-
—EXPEDIENTE— 
Oíficio do Dr. Octavían" 
Perene Mendes, coramunieaa-
ii» haver desempenhadt t c»f 
£0 rfe representar este munici-
pio, na lixpoNÍção Regional, 
para o qual esta Cornara o 
havia nomeado; parlicip* mais 
ijne lauto a Commissão Orga 
ni8ad>ri da Exposição, tomo a 
thwoara Municipal d • Kapeti.-
ninga n acolheu gentilmente 
e nomeou>o para fazer parte 
de uma rommissâojulgadora. 

— Inteirado—\rchive<se e 
Agradeça— 
"—Offíeiado em II 7 i90G 
Idam da Gamar* Municipal 

títe são Vicente, couvidand o 
LíSta Gamara a seguir o exem 
pio patriótico damesma G o da 
de Conquista Es'ado tia Bahia, 
4«e aeaham de incluir no seu 
orçamento a quantia de >())$ 
anaaaes («jaU oTi meno« l.le 

s o fere a sua renda bruta) dura* 
te anuos, como auxilio ao Go
verno para attgmcnto da no>-s:i 
marinha da guena. 
— A ' Comunssào de Justiça 

e He-! cçàt— 
liem ja GommHííào de La* 

vradores d » muumipio da Frin 
ca, solicitando o ap i • ileâüa 
Gamara em prol -I i v MUI aa* 
i;l > do caie. e pi lin l.i »ira 
que dentre o<í me > ( 

cíasse-s produeto-a • -*ej i • 
uma eoramissão aí'i dt que 
BC empenhe e t*i uia' para 
realisaçuu deconvemode Tau 
bato. 

-Intendente—d rehive-se— Creular do Presidente d;i ira Municipal da Franca, &0ÜCÍI ' • rjan*íi ae' 

CI.ÍVMH prolucstotija \ixv& o ÍÍJP Ega, a;;f adeeen'1 i o arolhimens 
tie pieilear * uaiiule U t >s fio genlire di.sllncío que.pelo^ 
os I ivi*adore> d'esie Estado, seus; membros foi dispensado 
Minas e Qio afiai de mini* 
feriarem ao Congresso Naeio-
aal a grande urgência de ser 
approvado o convênio de. T^u* 
bate. 

—Inteirado Archive se 
liem dá Secretaria da A^ri* 

cultura, O.unmercio e Obras 
Puniieas do Estado e Sà i 
Puulu, ac >mpahliandü doi •; 
exemplares (fo decreto a. 1 ÍÕ*3 
de ]() <le vbr I ultimo que cre; 
ou agenci.i ofFicial da eoloni* 
sação e trabalho, e solicitando 
dejtu Gani ir i õ sco aptrio 
empenh» para -) ("iinpriment,.) 
do mesmo ileereto. 

Ao luteudeule de Policia 
e Hygiene 

IdeiH da Sceretara dos Ne* 
Rocios do Inferior, solicitando 
desta (."amara providencias no 
sentido d" serem fiscaiisados 

AOS SRS. FAZENDEIROS 
& abaixo assign a do com* 

pra qualquer quantidade 

de,. Café beneficiado; pa~ 

ffando os melhores pre~ 

ços a dinheiro á vista; 

assUuaiuente <\ \ esenlas dü-íte 
ejuiiícipio, b"in COOÍO a ritnes* 
sa de mappis e boletins eeco* 
lares á Inspecloria Geral do 
Ensino Publico. 

Ao Intendente de Policia e 
Hygiene 
líequerimen^ de FVaneisc:? 

B enha Kibeiro, no qti d se 
p )poa fui lar rrjifie n luiei' 
pio uma empresa Tetepiion ca 
destinada a ligar todas as Ta 
zendas fe mesmo miinjcipie 
com as casas e.untnci'ei>es in • 
dustriai s e parto ulares, não só 
de Ia cidade c Hno lamboiíi na 
vizinha Vi Ia do Salto. 

A'Coromi>sào de Justiça o íl<-
dacçao 

Liem de Jo>é U^«, mascate 
am^uianle de faxê ndas, recor
rendo do aeto do Dr. Inlenicir 
te de Policia e rlygíeíie, que 
Í mandou que fosse appreheu ir 
i 'as as fazendas e mais«*bjeeios 
; de mercancia encontradas em 
poder do recorrente e viriu 
de~c>o mes-no não ler I c ?nça 
deslà C m a r a para m;*sc»lear 
neste município. 
A' OoMímissão de Ju lira 
R preMMitaeilo asíígnad i p-r 

muitos municipes ifim Io que 
a Gam vr • i: alas 1 *. m dh >v 
mandr i coní o sup 'nni nden^ 
le da e-trada de fei i S-»ro* 
cubana, Dv. Alfr do VI .ia, a 
iiu ile sertMí) oiüdad s para 
esta ciílade a.s nfrl-ma da irt ' 
im coiiipaníiia, óra ín-t lad »fi 
em Água Biaca. 

A* Gotinnfrsnc de luslira e 
li-* laeçao 
í'eio cidadã • Intendente de 

Finanças. IOIÍXO apresentados 
os balanceies trimesfraas, relê 
reates ao seicun io «rpuesíre e 
eomíeeci -nados pelo secretario 
da Gam ira, e pelo Gdíect jr Mu* 
m dpa!. ,\' Com;i:isaTo de Finanças A Gamara Mu deip d rcsol-

àos;'rejVres-cuianles d*'Sie mu.n-
eipfi aiii. dürantü a ExpObirâo 
RejjíôríSli 

f̂Oílioiadi em H-7HJ906. 

ExgOtfad'»1 a malería de expes 
diente passou ve em seguida a 

«OrtDliM D o DIA— 
Lidos e postos e:n discos 

tíão f..raai approvados. o? W*.\/MM também neqocios a 
^uintes pireceies: da Cora J ** 
missão de.!;̂ ii»;a na Repres Ur^fO com fechamentos 
Süutjiçào assign ula por "\uwv^ j'entro de90, dias adian» 
mnriicipes pe<l ndo ' qur esía . / , n+^ É 

Caínara ntervie » junl » ao Dr. ***<*P afe 80 T. do v"101 

Supentenden^ «ia Entrada de do té, recebe consi* 
ferro Soroc b m afim de (iue „ *. . * -- • 
fo.s,- |i-Hn8u:M.a para ^ ffnsções adisntando 50 I.-
cidade a» ofüciuas aclualnien- nas mesmas condições. 
te cxi«te,.le nn Água Br»mu, $'encontrado no Sfote* 
a Comimxsao e de parecer que 
se ofíicie: 

S.s. 7-7-1906 
Breu! a Kibeii•<» 
Dr, Graciano Grribelio 
A lolpho Uauer 
—Ofliciádo em tí—7—1906 -

No requcrinM nto de José 
lábÇ, no qnal lecorre do act© 
do Doutor Intendft nte de Po-
W'cia e lly^íene, a Commissào 
ó de parecer que se deixe ao 
eniopo du intendeucia de 
ijohcíae tlygienoa approvação 
e julgamento do que allega o 
requerente. 
S.s. 7-7 — 1906 

Brerdia Rjheuo 
Adolplio Bacer 

ludicação 
Ind cantos que a Gamara au* 

Josino. 

\ cr ara maisínfomações 

com o sr. major Svar\S" 

to aalvão de Cllmeida. 

Alargo da Sííatriz 

Francisco Leite Mo
rena. 

lonfeítaria Central 
1 O abaixo assígmido, acaba 
de abrir nesta cidade, k Rua 
: do Comrnereio n ? 88, com o 
titulo acima, uma bem raon* 
rtada Coníoitaria, ti 7 as 
Exmas. faniilias, e o publico 
em geral, ene n^arâo ura torístí o senhor Intendente de comple.to strtiroento cie 

Tin nais a ofíiciar ao l)r. Se^ 
cretaiio »ta Agricultira, pen-
dindo auiori's;ic:;ão para de* 
mi I r o ítuiigo prédio da Cadèa 
sito no l.ar̂ o do Carm», agora 
que a Câmara inicia 09 
mólhorameuios d'aqaelle cargo 
S S. 7—7—^06 

f>r Gniciano Gt ribello 
bènjãínin do Amaral Gurgel. 
Adpipho Batier 
— .4pproVíidn— ' 
o.N. 7—7 — 1906 

Luiz Marinho de Axeveda 
— Olliciado fcoi 9—7—i90t> 
. Nada mais havendo a tra* 
Ur fai encenada a seesà-o, d w 
que para cunatur mandou o 
üout'0- Presidente lavrar a» 

virrboa 
Virgem 

ces, 1 cores f.uos, bebittea ^e 
ladas e sorvete^. 

Espeeialid ue eu» 
ltalian<». Barbeira, e 
e Pi»rtugue«. 

Gelo dianamente 
Pregos módica. 

João GrisoK a 

RINHA YTÚANA 
O abaixo w dignado r.jrector 

da<':BiNBA YTPANA, participa aos 
amadores de briga de gallos, 
qoe no i\\n l'. de Retembro 
proXidío tuiuro começará uma 
gi-auíe disputa entre galloe de 
raça, vindo> de Itapcliaiüga e 
Sorocaba, eeoarida aog ama-

P0KT 

UoUi"»r i re-.i e m o nvrar a i n .A . . 

1 dore^ deste eenei > de t.ron 
i:,ebVI,t" ? £ Ç J toiní & S * Caplvary * Piracicaba, í 
de rtiiiiiüvaua por tooos as1*. , • . r .»" 
. K\ h daiatuba cte, a concorrerem 

signada. 
Paço Municipal de Ytú, em 

7 de 'Julho de 1906. Eü, inn, 
c co Pereira Mendes Pnfmo, 
secrèlario da Câmara, que a 
e cre vi 
Luiz Marinho de Azevedo.-
BeíijarBin da Amaral Gurgel 
Joaquim de Almeida Maltos 
Virgílio de A^UTmr 
I r. Graciano Gt ribello 
Hermogenes l̂ renha Ribeiro 
Ado'lp!io Bauer 

lueta. 
Ytü, 13 de Agosto de 1906. 

O director, 
Joaquim Martins de Mello. 

TIJOLOS 

0 fcbaixo assignado, necea' 
sitando para uma obra n'eôta 
cidade, de 340.000 tijolos de 
eonstrucção, de bôa qualidade 
0 tactura, chama còncurentes 
para ia^o, devendo o» bculivr* 

file://D:/Ge*


REPUBLICA 

i proponentes apresentarem 7 Kraneiseo de Mesquita Bar-
em «asa do abaixo asgmtdoj ri»$(Hi'.} 
ti Rua i\o Commereio n* PJÕJH Iraneuco Crurca de Btrrrog 

!i ír.nesco PereTna Mendes 
h imo 

io rrantítJtòo Vicente de Caro*-

as ktnofltras e respeèüvoi 
preeos p*vr mimeíro; e^tas 
«mostras deverão comprehvir 
der de 3 íi/julos 1' 2- G-qu;*' 
lidade, e só de uai.i fôrma; 
tts amostras os eenho-es pro. 
ponrâtes poderão trazehs em 
<*asa Io abaixo aasiírnado a'è 
o dia 0 de setembro próximo 
t ito o, dia em que de 1/2 dia 
a 1 1IOJ'A d i larde serio a 
mesmas anio4rn8 t-xaminadas 
por 3 peésoasperitas, escolheu* 
d.rse rv-sitn a que melhor for 16 Joaquim Victorino de Toledo 
apresentada. O praso para a '? Joaquim Thomaz de Souza 
iMif>egA estabelecer se ha noi"8 José Xavier da Cosia 
líNpeetivo e mtractO, e para I? J°sé rehx de Oliveira 
m ii - iní'>ru içõea com o abaixo 
asslgtjado. 

Luiz Amirat. 

poâ 

li I?ranci>c<j de Almeida Per* 
raz 

42 igaaeio Fernandes do Al
meida Prado 

!3 João Uaptista Ferreira Car* 
do/o 

li Joio Plaquer Juaior 
\õ João Baptiata de Mesquita 
Saanpaio 

EDÍTAL 

20 Jd&è Ferraz Bueno 
21 José Bento Paes de Burros 
i-Z José Rodrigues de Arruda 
23 Jo-e Dias Ferraz Netto 
'A José-'Balduiâu do Amaral 
tiurgel 

25 Jtse Je AniraJe Pessoa 
26 Laureutino B m m o Camargo 

/$ r . 27 Le-jbaldo da Fonseca 

Imposto sobre 6 ^ 1 * » ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , 
De ordem do Cidadão He-r 29 Lttiz Manoel Bueno 

mogaes Breuha Ribeiro, Inte*.* 3<J Luu Uajnielde duuza Frei* 
t;H (Ür.)' 

31 Luiz Augusto Ferraz 
32 üütuvjanj Pereira Mendes 

33 Samuel" Borgeá Corroa 
3í Salvador lioirigthis de 

Barros 
35 Sebastião Martins de Mello 

Ja matriz, em n pala das &es 
^i*s do lu>y, fánt-e no jeferido 
dia eboja, coino no-j bub ĉ  
quentes, enquanto durar a 
sees&a, sob as penas da lei, se 
tal tarem. K para que chegue 
a noticia ao conhecimento de 
todos, mandou nào só passai 
o presente editai, que **erá 
lido e nffixado no logar do 
costume e publicado pelaim-
prensa, como proceder as dei 
ereneias necessária para a no' 
tifloaçSLo do6jurados, aos cul
pados e ás testemunhas. Dado 
e passado nesta cidade de Ytú. 
aos sete de Agosto de jnil e 
novecentos e seis. Fu, Lu per 
cio Borges, eseiivílo interino 
do Jury que o escrevi. 

JOSÉ DE CAMPOS TOLEDO 

Está comformo. 
Vtú, 7 de Agosto de 1906 
Escrivão interino do Jury 

Lupercio Borges 

DR. GBACUNO tm S, GtafUHKijLO&fi 

J$ TVm seti eonmhorio & rua 
*w áú Couiraerclo N. 3Í" 
t̂| juito a PHAKUACJA SOUZA, CIA 

1 
1 

1&1) 

(/heras, 

dente de Obras e Finança* 
tiesls eidade, faço saber ̂ ue 
n ío tendo sido incluído u no' 
toe do Cidadão João Plaquer 
.1 mjor, na lista dos contributo-
fes » pagarem o imposto sobre 
<•JÍeeiro em prGdueyílo* fie: i 
<> mesmo cidadão collèelado 
a 

AaüuaciDS 
tX* Wfc>. .,i» .Aa .jfcra. -J5ra .*a 4* 
m\-#>*?^A *£*J ̂ ÍT^ -"-TR31 -VTÍT^ TÍ*^ -VÍr 

^CESCRIPTORIO 

pagar o imposto subre ió'i>U0 3* ^ylvio Porta 
uni pás decafeeiros, na quair 
t a tit* 22$.'>00 rem e mais o 
íílif. de 8J*/. sobr« o mesmo 
i oi posto. 

Fica marcado o prazo dé 30 
-'ias. a contar da d(aa da pu
blicação deste para reclama-
ç*nj * fiulo es^e prazo será o 
mesiní» lançam ei ilo julgado 
bom para oeffeito de jaoce 
defstí a cobrança do allndido 
importo. 
K para (jue chegue ao co* 

nhecitnento do iulereasado, Ia* 
vtaí e*le para ser publicado 
pela imprensa na formada le», 

Viú, 11 de Âgrst.i de 1906. 
Per&irsL Prime 

Secretano da Câmara. 

;t7 Theodomiro de illmeiii» 
Prado 

'38 VugiPo iíamos de Saílcs 
—SALiü — 

3) Fr ncisc) Pemandes de 
íJanoá Júnior (ür.) 

Í0 Ignaeio i!e AMaieid.v Mittos 
41 Miturü Atendes da Silva 
i2 Nabor de Moraes üalvão 

—ÍNIiAIATUBA-
53 Antônio d^JUveira Camargo 
i4 JUÍÒ fancler 

—CvBllEUVA— 
45 Aotonio du Silveira Ca
margo 

46 Ezechias Rodrigues da SiJ* 
veira 

i7 Fel.icio Martins da Silveira 
18 Theódolindo Leopoklíno O. 
Guimaráea 

. ..osè de Campos Toledo Outro sim, faz mais eaber 

m 
DE ADVOCACIA > 

+*H Or. José Piedade % 
*& . .\» 
• ̂  Palr0'"*,*o de causas eiveis, Ws> 
"^®d 2. instnocias; defesas e aceu- \*' 
^tAsaçõos perante jury,era qualquer ̂ í 
<ç̂ pcoõia"rca do estado; pTocuratono= v £ 
•^^nas repartições publicas, empres- j ^ 
tfvtimos hypothecarios, cobranças; ̂ f 
*-^lnéu mediante h^aorarios raoii-^ * 

F^r d-is e leíoenços 
nilo e i tem \iu ENGUBNT V 

N»>, p epara ip por Granado 
<È Comp. 

A' vend . p II t-i 'a-» M ' 
maoi s e drogaria* 

AVI^O 
José Feri az de Toledo.par-

tecipa n<*s seus AMIDOS e írê  
guezers (jno mudou o sen JT-
uazoii! ..!« Rua da l̂tf.rp* n, 
h\i para mesma ru» n. 62. 

K>pei';i p <i? que os seus 
bons íiegue?»*, e< ntinuatToi ;i 
hpni ai «.o c< mi MS &,ua$ va 'i<>>as 
•( deu*, 
ÍMl, 1H dia AgiKSto 100í> 

t ^ ^Ittende a cbaníadoa, qualq«cr\ 
^ A h o r a para serviços ca policia '^ 

EHCRIPTOBIO : 

J*í/> de Direito desta Co 
marca de Ytú, etc, 
Piií saber que estando de-

signado o dia 27 de Agosío 
do eortente anuo, para abrir 
uma sessão ordinária do Jury. 
M O O irabalharô em dias conse* 
* iiivos, e que ktvetido proce-
oi iu ão sorteio dos quarenta 

que na referida MhsSii hào de 
ser julgados os réus que F? 
acham pronunciados em cr.-
mes que admitíem fiança, a 
saber: Antônio Sudario, réu 
ausente, Bento dos Santos, roo 
também ausente, Casem ir o 
Fonseca, réo preso; G o pro
cesso em.que são réo* Aronde 

ito e jurados que tem de ser» Çestino, Franoisoo Cestino. Joào 
vir na mesma sessão, (oram, 
na foraia da lei; sorteados: os 
t-idti<iaos seguintes: 
' Aíberk) de Barros Mello 
á 'Ad.tlphj Ferrp? rle Pampaio 
:' Antônio.Borges de N»<zarefcb 
ft Antônio Joaquim Freirs 
•' Benjamiu do Amaral Gurgel 
0 üoavôntura Vieira da .Silva 

Cestino o ttosa Centíno, réos 
aílianç-ados;todos pronunciados 
no ari, tresentos e três (303) 
do Código Penal. A todos o« 
qnaes, e a cada um de per si, 
bem como a todos os iutereso 
sados em geral^e convida para 
comparecerem no edifício da 
Caiüara Municipal no Largo 

t$$20—Rua do Quartel—20 3* 
f-7*í [Das 11 as j tarÓL t .w 

Mè RESIDENCÍA -S:̂  

&t34 - ROA VKRIDIAÍA^-54 % 
•;m TELEPKONB ,645 ;^ 

® 8. PAULO ^| 

Coletes de fustão/e d 
seda nhegsrôo o que ha d-
moderno ffAo Bom Gosto > 
Loja do Alberto* 

^alletos de alpa ;J 
pretas e e cor <* 

ÂV TEM NO * BOVf GOSTO 

Ponecíis grandes e peqacfla^ 
'In (JOH £! an I'J ** rl if i 

— A o Bo*i» Gcsi — 

n Ü R B E W COMPKAK :>.í t!OS 
Jlid^s bõ *iR*'iiti G^í Rua 
ío ComniPieio 11*.). riu de 
Vímoulu Gome 

G 
-*nsernÍros super ores 

ÍMIHÜ u novo soríi • 

! « Ao B'll! (íô io» 

ü 
(P procurador da irmandade, abaixo a$$igna~ 

do, encarregado petos festeiros, de promover "festa 

no anno corrente, avisa que de accordo com o enevd. 

uigario da oarochia a mesma terá logar nos dias 

8 e 9 de Setembro com foi publicado. 

$ procissão da Soa Sítorte, na noite de ,j? 

sahirá â rua ás 8 liS, não ás 7 horas comot foi 

anteriormente annunciado. 

Vtú, f6 de lífgosto de 1906. 

© procurador, 

João Carlos Xavier. 



hEPUBMCA 

tronche. 

chijsuenza 

Cedem com o ) do ÂuÜ* 
Cathi tfal (cuidus bci.edietov 
de 

Granada & Comp, 
de rua Io. de Março, 12, Rio 
42Janeiro, e nas prmcipues 
ph umacms e drogarias do 
Hti-sii. 

Latas para doues 
Fabrica.n-ve especiaes lata» 

para docce, por pr#?ços 30 •/• 
mais baratos que os fabri?án* 
ics d i cidade e da capital. 
Aproinpla*8*! qualquer en' 

commeml • em meaos de 2í 
horas. 
A "Industrial VtuanV de Má-

i mho Bicudo & Companhia. 
Largo da Estação 

P^TVX»*» «**oiialquer qnantí-

yonipra=sFl.ule
q
(1o(

qalxfv, 
\asios de Vinho do Corte Adri* 
í:nno. 'J rala-se á iua' 15 de 
Novembro, baixos do sobrado 
do U. Igjiaeia. 

Rebeneficio de oaíé 
Na "Industrial Ytuana" re-

*)<3nílici -se café min perfei
ção, garántindo-se que existe 
real ii.lcrcsse ao« srs. lavra
dores, <jue obterão melho'*col-
Ioração para o seu produeto, 
valendo esle mas aléí.oüo por 
nnona a« una da base. 

Prova o que aflirman os uniu 
íf:»s cláusulas do Conyénio,iiu« 
é facilitai o refcenpflcib de café. 
Marinín Bicudo & Com pari hi. 

Largo da Estação 

Quadros e espelho! 
Sor 600$,custaram 1.300$ 

2 ricos qua IroM a ole e 
i riquíssimo espelho de crys 
tal biseau é. 
Com A. Coimbra. 

Rodonilio Venturoli 
VKTEIUNARIO 

Encarregue de curar qual 
^ner eepeêie de animal. 
/tttende a chamados aqn-il* 

quer hofíi do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sitiou /ferados na Pharma* 
cia S;\o J »sé, e à rua da biU 
roa n. 50. 

DSTHO 
cReconstituin te 

de Granado 
Com quinnim, carne, lacto^pliospha, 
de cri e pepsina «-Ivc^rmaJa E' de ul 
valor extraordinário no tratamento da 
tuberculose pulmonar, chloro-aneuna 
lymphalismo, rachiti*uio. 

Granado & Comp. 
lã, rua Primeiro de Março,12 
Rio de Janeiro,enas nrincipaes 
pharma^ias e drogarias do 
BrazlL 

C0MMISSARI0S 

I S uas \ Y*ÍI i• 1 Í i ^ o vm«ri 9 
ai. 11«( aixa, 443 
enclere^í> te 1 oo*•£! 
pliieo.VRP' 1 If^JBSi 

Recebem café e outros gêneros nacionaes & 

com missão e prestam conta de ve.ida a 

vista 

Especial ida e em oenda de cafés 

baixs 

TiiinPiiX 
HUA S. RITA N. 66 

IVost* bem montado estabelecimento de tioturaría, lava-
se e linge-pc chiipieame»dt com perfeição e brevidade quaU 
q»erronp.i por mais fina une seja, tanto do Inenínos e homens, 
como de senhoras, garanündo-se o serviço, que se não 
agradar, o frtgucz nada pagará. 

Francisco Simoni 
PROPRIETÁRIO 

JTVJ* 
Mnia Toda a r o u W Q u e n**° f°p procurada dentro do 

oa despesa. 
praso de üo dia% será vendida para pagamento 

Y arope iodorc1° de cateio Café 
f\e extrscío de noqueira , Cortpra-íe qualquer quanti 

A Indyslra! Ytuana 

de Granado & Cmpa, 

J 3 MPMft C- SMMI9- ífcL 
JOiOlIRTffiSDÍ ü-JiliílilW 

•> FSITSfCA FERRáZ. 
BSCRIPTORIO: 

% 

\ 

Tônico iTcoiislituinte deèffej 
tos extraordinários no trata
mento do "Lymnhatismp, es-
trophulas, debilidade" etc, 

Granado & Comp. 

Una *° de Maiço n. 12 
Rio de Janeiro 

u nas principaes pharmacias e 
drogarias do Brazil 

Lar̂ o di Estação 
Marinho, Bicudo & Pompaiibia 

^r. S. Slítlheivos | 

dá consultas e asteniie ^ 
á chamados a qualquer * 
hora. 9 

Salto de Ytü ft 
jj^^^^^jZ^-a^^j^^^vÂ^fS] 

ÍAVE88A DA Si N. 6. > 
S Paulo ü 

1 

lixir nutritivo de carne 

Preparado Por 

'Granado & Ccnp. 
Valioso eatimulauts para "resta â 

rrtr forças exhau$ta"9 ou "tonificar 
funções depreciada1'* 

Nas ''moléstias ão peito'7 e es* 
pecialmente na "TiU>ewnlo*e pulmo
nar' tem dado exeellentes resultados 

Granado é Comp. 
Rua 4- de Março, 12-Rie de 

J.-neiro 
nas prim*ipi<es pí̂ rniaci-s e 

drogarias. 

**ií?gr*í~ 
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