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PAGAMENTO ADIANTADO 

Redaeção e administração 

Rua do Commercio N. 62 

Toda a correspondência deve 

ser dirigida no directcr—Juvenal do 
Amaral; 
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MUCIBOS Goloniaos 
O Exmo. Snr. Dr. João Pinheiro, 
novo presidente de Minas, expoz, 
em entrevista com um redaetor do 
O Paiz, os seus planos de coloni-
sação pelo systeraa de nucle >s co-
lonines, systema este que podemos 
classificar «ideal > 

E m sua exposição, O Dr. João Pi
nheiro mostra que o seu projecto 
è simples e pratico e liga-se inti
mamente ao magno problema da 
reorganisaeão agrícola. 

Procuraremos resumir essa es
plendida exposição, mostrando só-
:neníe a parte material "ia organi-
saç.í1) fios núcleos coloniaes. 

Cada lote medirá 25 hectares 
(cerca de J0 alqueires;. No centro 
do lote será eonstruída a casa co
lonial e visinho a esta tícarAo um 
chiqueiro b uma palhoça ou gali
nheiro: neste lado ricará o pasto, 
que terminará junto a casa; do 
outro lado estará o terreno cultiva-

vel e um pedaço de terreno de re
serva. 

O colono, ao chegar, achará a 
casa construída, o chiqueiro prom-
pto e o pasto marcado. 

Esta disposição, acha o Dr, JoAo 
Pinheiro, muito boa em vista de 
geralmente o colono chegar som 
dinheiro, e sem conhecimentos dos 
usos e pessoal da terra, de modo 
que, fiuando a seu cargo essas cous-
trucções, ou nunca serAo feitas de
vidamente, ou a especularão nos 
preços de materiaes e mão de obra 
captivrtiá o colono por tanto tempo 
que nunca poderá progredir." 

A proximidade do chiqueiro e 
pasto, tende a poupar ao colono o 
tempo, qae poderá aproveitar no 
serviço cultural, bem como a faci
lidade da água, que, assim juntos, 
servirá para todos os usos. Pensa 
O dr. 7-*inheiro em extrahit a água 
de poços artezianos, onde não a 
haja corrente, tendo já adquirido 
tubos e machina perfaradora. A 
água virá encanada até á casa, 

iíltsão ajuf 
-«saooo 

Ultitçfío soneto do inditoso poeta 

Rolain, ratilam soes—celigena cachoeira— 
flm fóryida caudal, pela rubra garganta 
D e fantástico cèo.queaLuz marcheta o esteira, 
Abrindo-we n um mar, que rne seduz o espanta ! 

« • . . - . • •••• — ' 

Tudo íescende e ríftia ró^ea cordilh?ira 

E nos campos azues tia luminosa manta. 
O roseira! rebrilha e canta quando cheira 
TETa passarada cheira e fulge quando canta. 

» — • 

Avisto Dante a voar nas azas da Chimergu». 

"Tasao... Homero. ..Caiuõea.^Qugsoes maravilhosos 

Bailando á flor do mar de oiro, onde a L u z se gera ! 

Que espleodfilo paiz de não sonhador goaoa ! 

Ijuero também subir á esplemlorosa Esphera, 

Quero também nadar e m rios luminosos 1^ 

FAUSTO CARDOSO. 

Declarando-se a favor do re~> 

pouso dominical o Cor/imera» 

avisa que nao circulará ád se

gundas-feiras. 

Ao collega, que tãodistineta-

mente se apresenta almejamos 

um bello futuro. 

d'onde passará ao chiqueiro e pasto, 
indo ém seguida irrigar o terreno 
eultivavel. 

U m a vezcollocado, o colono *"-or-. 
nar-se-á, em cinco annos, proprie
tário do lote, que pagará «ui natu-
ra» com ama parte de sua oropria 
producção, qii4 a administração da 
colônia recebe e vende. Esta admi
nistrarão também se poderá encar
regar da venda dos pi odutos per
tencentes ao colono, caso este o 
queira. 

A casa da administração ti:ará 
situada no centro da colônia; em 
suas proximidades ficarão os ma-
chinismos necessários á pmparação 
dos diversos produetos coloniaes, 
bem como á sua bôa «mbalagem para 
conservação e expedição. 

As terras dos lotes serão ana-
lysadas chimicainente ea adminis
tração fornecerá ao* colono os adubos 
chimieos necessários ás terras do 
lote, de conformidade com o dito 
exame e as exigências da cultura. 

"Estü colônia, aífirma o Dr. J, 
Pinheiro, que considera a colônia 
—modelo, deveria servir de typo a 
adopfeir pela iniciativa dos nossos 
agricultores, como meio de ütòrri-
gír as dificuldades que pesam so
bre uma parte da classe agrícola, 
collocada em condições especiaes 
depois da extineção da escravatu
ra ." 

"Visitei em minha viagauj ;í 
Matia, no alto Jcquitibá, em Manha-

uassú, uma colônia suissa (com eul 
tura dfl eaféj muito prospera, em-
quanto os fazendeiros da zon i se 
reni*ntiam da crise." 

Com» vêem os leitores, nesta re
sumida exposição, on In deixamos á 
margem muitas mínadenciás de 
importância, o plano dt» Dr. João 
Pinheiro é realmente ideal, p iis, 
facilitando J progresso dos núcleos 
coloniaes, visa fixir o colono ao 
stflo» augmentando assim a popu
lação brazileira, com grandes vnn-
cagens à ricpieza nacioiv*l, sem tra
zer prejuízos ao erari » pablieo, que 
representaria somente o capitalista 
qu'i adianta capitães cora segurança 
e era condições solvavcis 

Parece-nos esse plano digno de 
imitação iio nosso rico e faturoso 
Estado, que tanto precisa de braços 

4'0 COMMERCIO D E SAO 
PAULO*' 

Reappareceu na capital o 
Commercio de São Paulo, sob 

a proficiente direcção do sr. 

GiympioLima, director da Tri

buna de Santos. 

O seu artigo de apresentarão 

scientifica-nos rle que a tolha 

orocurará reivindicar qja privi** 

legiados ftfros, que já teve de 

ôrgam genuíno, independente a 

livre da opinião publica.* 

D. M A R ] ANA N. B R E N H A 

Esteve muito concorrida a 
missa de 7 . dia celebrada na 

sexta feira ultima, na egreja da 

O r d e m Terceira de S, Francis

co, e m Ruffragio da alma da es

timada e virtuosa matrona exma. 

ara. d. Mariana Nunes Brenha. 

Foi celebrante o revdmo. 

padre Giorgini. 

"^V7" 5:1. JE*Í.£14H» 

E' di^no dos maiores elogios o 
acto praticado pelos officiaes e 
inferiores da Força Publica, que se 
cotisaram e compraram o prédio 
n. 287 A da rua da Consolação, por 
três contos e offereeeram á viuva 
do inditoso alfercs Magalhães, as
sassinado no quartel da Luz. 

E m 1". de Dezembro será posto 
em exec uçao o regulamento sobre 
a arrecadaçAo da taxa addicion;d de 
três Irancòs, uma das cláusulas ào 
Convênio de Taubatè. 

No dia 27 foi inaugurado scílera* 
" • • : ' • i-í * 

neinente com a pres-Mica^nos bxmos. 
brs. presidente do Estado, ministro 
*da víãcçAo e muitas pessoas gradas 
e representantes da imprensa cario
ca o paulistana* os primeiros cem 
TETIometroB da Estrada d**Ferro No
roeste do Zjrazil, que .lürara este 
Testado ao de Matto-Grosso. ter Ao 
inauguradas as três estações He T^iy 
rú finicial), Dr. Jorŝ e Tjhiriçá. 
^il.J^õ^ è Jaastinga (kit. 4T)J as 
XdaãsultiinaÃ t*stào construídas em 
*Í5TermíloresTa; as estações dos kits. 
^(i e t)'i estío muito adeantadas e 
é muito provável que um novo tre-
"cho de í'f> leiIs. seja também entre-
<rue ao trafego antes do rim do 

anuo 

O alcaide do município de Santa 
Maria Oftigaeira, Hespanha, i >ai-
municou ao governador do Coruüa 
que tola a população daquell lo
calidade emigrou para a Anc rica. 
0 alçai lede Ortiirueír.i ficou cora 



REPUBLICA 

Está publicado o decreto ultima
mente assignado, quo dà regula-* 
mento para a cobrança da taxa es
pecial de três francos por sacea de 
café -produzido no Estado de S. 
Paulo. 

Appareeeu em S. josè dos Cam
pos mais um caso de peste bubo-
uica. 

Terminaram na egreja Matriz e 
na do Hom Jesus, as preces pela 
breve .escolha do novo bispo que 
virá dirigir os destinos desta 
cese. 

dio-

IMPRENSA 
=TVraos sobre a mesa : 
= 0 n. 3, anno, II, da esplen * 

dida revista literária A Nova Cruz, 
de Aithur Goulart, Francisco Gas
par e Francisco Teixeira. 

Summario magnífico. 

JOGO DC BICHO 
O dr. Mamede da Silva, n^sso 

dignn e aetivo delegado de policia, 
continua a dar caça sem tréguas aos 
biehfMt os. 

D« agora em diante s. s. for
necerá á imprensa os nomes dos 
apontados banqueiros reincidentes, 
que forem intimados pela policia, 
sujeitando-os a3 penalidades legaes. 

Brandão, que hontem veiu visitar-
nos e offereceu seis garrafas da 
afamada água mineral nacional a 
esta redacção. 

Agradecemos, e .não disemos 
mais nada porque a água de 6a-
xambu não precisa reclames. 

PASSEIO A PIRACICABA 
E m visita a formosa e hospita

leira viBÍnha cidade de Piracicaba, 
deve partir hoje, acompanhado do 
esplendido sextetto da banda ' João 
Narciso" em carro especial, da So-
rocabana um grupo de rapazes e 
cavalheiros da nossa sociedade, mui
tos dos quaes tomarão parte na 
sessão do rink, á realisar-se, á noi
te, naquella aprasivel cidade. 

Desse grupo fazem parto os srs, 
Joaquim Dias Galvao, Domingos 
Marinho de Azevedo, Horaeio de 
.Souza Geribcllo, Oscar de Souza 
(jeribello, Alfredo Marinho de 4ze-
ve.do, Joaquim Leite de Camargo, 
Manoel Galvílo, Joaquim Bucno de 
Camargo Júnior, Paulo Carneiro, 
Augusto Marinho, Luiz Gonzaga Bi
cudo, Américo Marinho de Azeve
do, Joaquim Galvão de Fiança Pa
checo, Luiz de Camargo Penteado, 
Antônio da Costa Gallinha, Dr. Ni-
canor Arruda Penteado, Carlos de 
Souza (íeribello. Francisco de Aza-
vedo, Misael de Catnpos; Juliào de 
Campos Pinto, Leobaldo Fonseca, 
.Alceu de Souza Geribello, Eucly-

T H E A T R O Hes Liborio, o representante desta 

O distincto grupo draniati~ |folhrt e ü a U ° 3 c u ) o s n ü m e s n ã o 

co «Eugênio de Magalhães», do pa
f
del 

Ster oalto, que havia adiado o espe-

ctaculo annunciado e m nosso 

theatro, por motivo do falleci-

niento da exma. sra. Mariana 

Brenha. virá hoje a esta cidade 
se exhibir. 

Serão representados o drama 

Procella e Bonança, e a come

dia—Manda quem pôde. 

N u m dos intervallos haverá 

u m intermédio. 

O publico deve ir hoje ao 

theatro applaudir o grupo que 

se mostrou tao gentil, tomando 

parte no Iucto( que magoou u m a 

parte da nossa sociedade, e ao 

m e s m o tempo fazer justiça ao 

mérito dos esforçados a m a d o 

res. 

A esplendida banda de musi 

ca Grêmio Musical Saltense, 

que acompanhará o grupo, to

cará á tarde, no jardim publico, 

executando um escolhido pro-

FORÇA E LUZ 
Só no próximo domingo, em ter

ceira e ultima convocação, realisar-
se-á cora qualquer numero de accio-
nistas presentes, a assemblêa geral 
da Companhia Força e Luz, já va
rias vezes adiada por falta de nu
mero. 

ÁGUA DE CAXAMBÚ 
A popular água de Caxambú. 

considerada hoje como uma das 
melhores, tem o representante do 
seu depositário em S. Panlo actual-
mente em Ytü : é o snr. Vieira 

Segundo i M consta os ytuanos 
ao uma espressiva recepção, no 

rink* em Piracicaba, po» parte dos 
patinadores. 
Bom e alegre divertimento de

vem ter os nossos conterrâneos na 
sympathica "Noiva da Collina. 

NOVOS SELLOS 
Os novos sellos postaes que vão 

ser postos em circulação trazem 
as ephygies dos marechaes De.o-
dòro, Floriano, Prudente de M o 
raes, Campos Salles, Almirante 
Wandenkolck, Aristide3 Lobo e 
Pedro Alvares Cabral. 

O sello oftíciai terá o prusidente 
que estiver em exercício do cargo 

Cumprimentos 
O sr. Antônio Francisco de 

Toledo e sua esposa exma. sra. 

d. Luiza Dutra de Toledo, ti«-

veram a gentileza de nos par

ticipar o feliz nascimento de seu 

filho, que recebeu o n o m e de 

Oscar. 
= T a m b e m participou-nos o 

nascimento de sua filha—Maria, 

o sr. Luiz Cintra Júnior. 

Nossa felicitações. 

•«-««Completou hontem mais 
u m anniversario natalicio o sr. 

João do Amaral Duarte. 

Em oratório particular de

via se ter realisado hontem, e m 

Piracicaba, o consórcio da dis** 

tincta senhorita Joanna Morei 

ra Coelho, graciosa filha *do 

noaso presado amigo sr. Te»* 

nente-Coronel Joaquim Morei

ra '.!oclh«, com o sr. dr. José' 

Intantini jovem e tolentoso 

advogadoj 
Foram paranymphos da nòi 

ar, Eduardo Motta, cirurgião 

dentista. 

•«•«-Está na cidade o sr. Pe

dro Aranha residente na capital* 

ANGINHO 
A exma. sra. d. Anisia de 

P. Leite Brenha, digna esposa 

do nosso distincto amigo sr. 

Hermogenes Brenha Ribeiro, 

deu 4 luz um interessante me

nino, que falleceu três dias de*« 

pois de nascer. 

O estado de saúde da distin-

cta senhoi^ mãe do anginho, 

está inspirando sérios cuidados 

á sua exma. família e estreme

cido esposo, 

fazemos sinceros votos por 

suas melhoras. 

A VALORTSAÇÃO 
Dizem do Rio. que o Banco do 

Brazil continua a ser tomador fran
co das letras de café, naquella 
praça e emSautos. 
Ura telogramma de Nova-York 

diz que vários importadores de café 
e banqneiros de Nova YorkiLondres 
Hamburgo e Havre celebraram 

va no acto civil odr. Raphrfel contracto, propondo-se a cooperar 
Marques Oantinho, juiz de di- noanceiraraent a para a execução 

rei to da comarca e no religioso 

o sr. dr. Cherubim Ferraz de 

Andrade; do noivo no acto civil 

o sr dr. Antônio Pinto e no 

religioso o sr- teoente Mattos 

Júnior. 
Daqui enviamos os nossos vo

tos de venturas aos nubentes. 

O T Y M N A S I O S 

O sr. deputado Carneiro de 

Rezende apresentou na Gamara 

Federal um projecto determi

nando que os lentes dos estabe

lecimentos de ensino secundário, 

fundados pelos Estados e Dis-

do convênio de Taubatè e susten
tar o preço mínimo do café em be
neficio dos plantadores e limitando 
as compras a doze milhões de sac-
cas. 

ARCEBISPO DO PARA1 

Chegou a S. Paulo, inesperada
mente, s. exa. revdm. d. Josè Mar 
condes Homem de Mello, arcebispo 
do Pará. 
S. exa. que ê um dos felizes so

breviventes do naufrágio do vapor 
Sirio, veiu acompanhado do padre 
Vinheta, secretario do pranteado 
bispo d. José de Sarros. 

O conhecido e antigo Hotê'' 

Marinho, de propriedade do sr 

José Dias Marinho, mudou-se 

para o , confortável prédio, onie 

antigamente esteve installado, á 

rua Direita, esquina do largo 

da Matriz. 

FALLECIMENTO 
Contando apenas 25 annos de 

edade, falleceu hontem, víetíma de 
uma febre typhoide, o sr. João 

tnetos redera , no gozo das ore- D- J « I J 
* • -NT • Ricardo Matheus, empregado da 

rogativas do bryrnnasio Macio- | Companhia Ytuana Força eLuz, 
nal, que tenham sido providos] Pêsames. 
nas suas cadeiras mediante pro
vas do concurso, poderão ser 
removidos, a seu requerimento. 
para as cadeiras, vagas do Gym-
nasis Nacional ou então per-
mutar as cadeiras, caso sejam 
estas da mesma disciplina. 

' E N F E R M O S 

Acham se enfermos : 

Nesta cidade o snr 

Bruni, èstimavel negociante; 

-«•Também está enfermo, nes

ta cidade, o si. Paschoal Mar-

tini, conceituado negociante e 

| agente consular ataliano. 

— N o Salto, a exma,sra. d. 

Alcides da Silva, virtuosa con*« 

sorte do nosso distincto amigo 

sr. capitão Luiz Dias da Sixva. 

Aos enfermos, apresentamos 

nossos votos de melhoras. 

lospedese viajantes 
Passou por esta cidade c o m 

Higino destino a Pirapitingui, acompa

nhado de sua digna esposa, o 

sr. Carlos Basilio de Vasconcel-

los nosso estiruavel conterrâneo. 

— E s t á na cidade o sr. coro-* 

nel Antônio de Paula Leite So 

brinho, nosso presado amigo. 

— C h e g o u hontem o sr. A n 

tônio Francisco de Paula Leite, 

abastado fazendeiro, 
— C o m destino a Porto-Feliz, 

passou hontem por esta cidade o 

Curiosidades 
Aa minas mais extensas do 

mundo são as de Preyburg, -«Saxonia. 
Foram começadas no século 

XII, e em Í835 o comprimento to~ 
tal das gallerias tinha attingido 
197 kilometros de extensão. U m a 
nova galleria principiada em 1838 
alcançava em 1878, 13 bilometrõs 
de comprimento. 

A miua de chumbo de Prízil-
ram, Bohemia è* a mina mais pro
funda perpendicularmente. Foi co
meçada era 1832 e em J880 tinha 
iOOO metros de profundidade. 

A mina de'carvão mais funda 
é a de Tourney naBeigica. 

Tem cerca de 1100 metros de 
profundidade mas não é a prumo 
como a de Brizilram. 

A mina de sal perto de Berlim 
tem cerca de 1300 metros de fun-
do, 

0 buraco mais profundo cavado 
na terra é o poço artesiano de 
Pottsdam que tem 1(>80 metros. 



KEPüBLICA 

IMPOSTO PREDIAL 
$0 exeicicio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogenes Brenha Ribeiro In
tendente de Obras Publicas ê Finanças- da Câmara 
Municipal desta cidade de Ytú, na torma da lei etc. í 

Faço saber que está concluído o lançamento do imposto/ 
predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento) 
de 8 por % para o corrente exercjcio, como abaixo se vè. 
Pica portanto, marcado o prazo de 30 dias a contar da pu
blicação deste para reclamações, e findo esse prazo êrá o 
mesmo lançamento julgado bom pura o elTeito de proceder-
se a cobrança do alludido imposto. E para que ninguém 
allegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
forma da lei Ytú, 30 de Setembro de Í906 

ldem Palma 78 3o. ooo 
Idem S. Rita 61 2o.ooo 
ldem ldem Idem 69 2o ooo 
Alberto de Almeida Gomes flores 75 1o.ooo 
Idem Commercio 110 4o. ooo 

Continua 

Secçâo livre 

^rt/w^ruw**-

Vicente ie Campos, 

JVOMBS 
Augusto Corrêa Sampaio 
Idem 
ldem 
idem 
idem 
Idem 
Augusto Baptista de Almeida 
Augusto do Amaral 
Augusto Mina 
Adolpho Magalhães 
Adolpho Galvão de Almeida 
Adolpbo Bauer 
I<iern 
idem 
Angela Guilhermina de Barros Direita 

Collector Munieipa! 

JtUU 
Pirahy 
ldem 
ldem 
Santa Anna 
Idem ldem 
Santa Cruz 
Patrocínio 
Sorocaba 
Smvta Anna 
Palma 
Commercio 
Idem 
ldem 
Santa Rita 

N.deCas> | IMPOSTO 

ldem 
Affonso Borges Corrêa 
Alilli Delia Nina 
ldem 
Augusto Gusmão 
ldem 
Idem 
ldem 
Alfrvdo Grellet 
ldem 
Ângelo Bardini 
Avelino Monteiro 
ldem 
Anasíaeio Caetano 
Adelaide Eufrosimi de A. G. 
ldem 
ldem 
ldem 
Arlindo 
ldem 
ldem 
Abdon 

ldem 
Idem 

2à 
24 
44 
42 

164 
4 
2 

Sem 
23 

117 
92 
109 
48 
39 
41 
49 

Gommercio Sem n 

Nobrega de Almeida 

da Silveira Mendes 
Adriano Leite 
Auleria.no de Souza Frei/e 
ldem 
AnaeletoJosè de Carvalho 
Appolinario Antooio de Mello 
Amalíi Maria Mende3 
ldem 
Andra Andriata 
ldem 
ldem 
Ângelo Brune 
Alberto Benedeti 
Aleixo da Costa 
Alfredo Benedieto Leme 
Alexandre Cardozo <íe Almeida Idem Idem 
Agostinho de Almeida Prado ldem Idem 
ldem 
Ângelo Slivani 
Alexandre Brera 
Adão da Silveira 
^Uliba de Almeida Toledo 
Bruno Flaquer 
Angelina de Vasconeellos 

Candelária 
Palma 
ldem 
Idem 
ldem 
Commercio 
& Rita 
Commercio 
idem 
Idem 
Idem 
ldem 
Mern 
Idem 
ldem 
Idem 
S. Francisco 
S. Cruz 
S. Anná 
S. JSita 
Idem ldem 
ldem ldem 
Cadea 
S. Rita 
ldem ldem 
Idem ldem 
ldem ldem 
idem ldem 
ldem Idem 
Idem ldem 
Idctn ldem 
S. Cruz 
ldem Idem 

n 

S. Anna 
S. Cruz 
L. Matriz 
S. Anna 
5. Rita 
S. Anna 
ldem Idem 

I 
92 
92 A 
58 V 
59 B 
131 
133 
18o 
JH7 
189 
207 
120 
122 
124 
126 
32 
Sem 
10;j 
Sem 
157 
104 
106 

1 
61 
17 
19 

171 
177 A 
Sem 
203 
Sem n 
17 
107 
111 
183 
Som n 
195 
13 
40 
70 

ao 
14 

II 

12.000 
12 000 
12.000 
10.000 
10.000 
12.000 
15.000 
6.000 
10.000 
30.000 
40.000 
õO.OdO 
40 000 
40.000 
40.000 
45.000 
40.000 
45.000 
40.000 
30.0f)0 
2<> 000 
35.000 
30.000 
40.000 
40.000 
30.000 
25.000 
H.000 
10.000 
50.000 
40.0('0 
40 000 
40.000 
40.000 
30.000 
20.00o 
18.000 
15.000 
10.000 
20.000 
12.000 
20.00U 
2o.00'» 
2^.000 
12.000 
Io.ooo 
2o.ooo 
Io.ooo 
15.ooo 
12.ooo 
15.ooe 
2o. oo o 
6.000 
8.000 
Io.ooo 
45.ooo 
12 ooo 
!8.ooo 
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Annuncios 

GRÊMIO BENEFICIENTE DOS 
PROFESSORES DE YTU' 

Sessão ordinária, amanhan , 
30 do corrente, ás 6 horas da 
tarde, á rua do Commercio 
n- 153, re?ideucia do sr. Car 
los Grellet Júnior. 
Pede-̂ se o com^arecimento de 
todos os sócios, afim de se 
discutir nesse dia as bases dos 
Estatutos. 

Ytú, 29 de Setembro de 1906 
S: Santo.*—Secretario. 

PAPEIS PARA CASAMENTOS 

Quem precisar com prom * 
pti'lào,de papeis para casamen
tos, quer no civil quer no re
ligioso, e bem assim outros 
papeis e requerimentos relati
vos ás diversas repartições pu
blicas do Estado, dirijasse á 
rua da Palma n* 27 

Doces de Mangaba 
Jà deste anuo, vende-

SP em casa de Fernando 
Dias Ferraz, a 5$00". Lata 
de 1 kilo. Largo do Carmo 
— R u a di> Commercio n. 173 

Por 200:000 
Vende-se nma moenda de 

Canna com três celindros, em 
per feito estado, próprio para 
casa de negocio e chácara, 
Fernando Dias Ferraz. 

Aviso 
A comraissâo abaixo assig-

nada, nomeada pela Gamara 
para procurar c melhor meio 
de liquidar a divida activa 
municipal, com o intuito de 
evitar ainda os meios coerei* 
ti vos, resolveu fazer 
desconto de lo% a todos os 
contribuintes que até o lim do 
corrente mez vierem pagar á 
bocea do cofre impostos e m 
atrazo; íicam pois avisados to-' 
dos os deyedoresda Câmara 
que até o fim do corrente mez 
ae Setembro os pagamen* 
t«is feitosna Collectoria Munici
pal terào o desconto de Io % e 
findo este prasc improrogavel 
a Câmara entregará a dous ou 
mais advogados todas as ú\-
vidas activas afim do serem 
cobradas executivamente,cora 
mais 3o % a titulo de multa. 
'ie accordo com lei n. 69 de 

S.OOÍ 115 de Outubro de 19oo, em vi-
12.ooo|gor. 

v do á 

ENDE-SEacasa*ie 
Rua do Commercio n.l3> 
nesta cidade 
Trata-se com ?. Bicu-

Rua do Commercio n' 23 

Café 
Compra-j-e qualquer quanti

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

um Marinho, Bicado & Companhia1 

Rodonildo Venturolí 
VETEMftÁftlO* 

Encarregasse de eorar qual -
qner espécie de animal. 
ittende a chamados aqttfal̂  

quer hora do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sítios. /íenados na Pharma
cia S*o José,e à rua da ra|. 
ma n\ 56, 

Cooperativa Brutii 

STo 19 sorteio J?>i pre* 

miãdo o n £0. 

http://Auleria.no
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Recebem café e outros gerieràs- nadonaes á 
com missão e prestam couta de venda a 

» vista 

Efipeciaiidaeem venda dj èaffa 
baixos 

AO MERCADINHO 
Armazém de Seccos e Molhados 

ANTÔNIO ELIAS 
RUA DO COMMERCIO, 86—YTU 

Grande >-oriiracnto d\i gêneros FÜimcnliçips ua-
cíonaes o estrangeiros, seccos, moinados e saccana. 

E>ta c>nh«xiiía ca>a comuumk;a aosgeus fre^uezcs que acaba 
de receber LEGÍTIMOS VINHOS POKTÜGÜEZES, do 

Porioe para mezaimporíados directameriie pela 
afauuula e acreditada 

ADEGJ1 PMiTieULJlíi 
De São Paulo 

garantindo a su;i pureza. 
Também avisa ao publico qne recebeu uma parlida do mo-
tlerí.o app.irelho A E H A T O R S para fabricarão instaiüunea de 

Em cinco ininníos, a mesa da refeição, pda insignificante 
;uan;.iade 200 HEIS aras ou menos, custando o ap. 

pareiho, que é de gramie duração—8$<»0O. 

^RMm SEM 0^'MPETIBO.E 
em todos os gêneros de seu raro o de nègjocio. 

Fumos, cigarros, doces em latas etc. 

AO MERCADINHO 

0 abaixo assignado avisa aos- s^usficguezese amigo? que 
brevemeute reabrirá as suas offlcinas rnechanicas, ao largo do 
Collegio, anuexaodo a ellas uma secção para fabricação e re>̂  
paraeão de rni\$ualf de beneficiar café, tendo pari* isso ad
quirido oíflciaes peritos. 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze. 

ílaphael dahnfini 

Tiüturaria Píi X 
RUA S..RITAN. 66 
Neste bnn montado estabelecimento de íinturaria, lava-
se, lioge^e íhiinicà'nientê com perfeição o brevidade 
qualquer roupa por mais fina une seja; tanlo de 
meníics e lioirens, come desenhoras, garan-

indo-ae o servço, que se náo agradar, o freguez nada pagará. 

é r &>dfci*£fc c r e r 
Fianusco Simoni 

PKOPIETARIO 

Toda a ioupa que não for procurada dentro do 

tOíd j i r a s 0 ,jc 50 dias será vendida p#a pagamento 
da despesa. 

lebeneficio de café 
Na " ndtis. :al Yfuana" re-

< neíicia-sc café ci/íq perfei
to garantintio-g<i que exisle 
o ai h.íeivss d íis srs. lavra-
lore- que obterão uiellio''coN 
locação para o seu urodueto, 
vaJeudo este ma;saté 2.000 por 
arroba adma da base. 
Prova o ípuí alíli maniOK uma 

das cláusulas do Convênio,une 
é facilitai o rebeneficio de café. 
Mariiilro Bicudo & Companhu 

largo da Estação 

V E N D E SE uma bem mon
tada fahi íca de massas 
alimentícias; trata-se 

com o proprietário Giacorno 
Çaglinrí, roa da Palma n* 67. 

!*. 

O COIMBRA 
Jogo de tambola, lin
dos prêmios-, números 

todos premiados—300: 
custo, era 500 

irroz com casca paa sementes 
@lcabo de receber uma boa partida de arroz es" 

ccialpara plantações, de um rendimento extraor* 

íinarío e optima producçâo. uend° pelo custo da 

hcttira. ws sementes que acabo de receíier sâo 

*s afamadas qualidades <K Casca branca» c ^Dourado, 

JltüIibQdejIlmeiúa Toledo 

frecisar̂ se da 
quantia acini.t, por c 

li llill'1 m e z P S pagando 
por cento ao. aimo] dá7se hy-
poteca se for exigido. 
Neste jornal ^ àirh onera 

precisa. 

Latas para doues 
FabiicoiiAC especiacs lata-

para doces, por prteçes 50 */• 
mais balaios que os fubrí?an-
(es da cidade e da capital. 
Aproiopla^ao qualquer en* 

eommcnda em menos de 2í 
horas. 
A "Industrial Ytuana" de HE-

nnlio Bicudo & Companhia. 
Largo da Estação 

/Bolsa para mão 
Perdeu se no domingo atra 

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

pede se entregar ao <r. Viga' 
rio do Salto 

GELO 
ás (|UÍn!as,sibbado<!o domingo3 

CERVEJA GELADA E " 
Refrescos 

TODOS OS DIAS 
Gonfeî arfía das pamnias 

DE 
éfurelia da (?esta c/in/io 

1 i Di is — 


