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Assigoaturaa : 

/limo 75:000 
&«ietfrfl /8.-Q00 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
ftedacção e administração 

lata do Commcrcio N. 62 

Toda a correspondência deve 

sei lirigída *o díreetcr—Juvenal d® 
Amaral. 

§ 2r. íüF03 fibi 
O q 0;1 no poMemos dizer de «. cx 

cido que lhe é inseparável, sabia 
que o seu criterioso e patrió
tico pi ocedimento encontraria 
francamente, como os demais dos 
seus netos, echo nos quatro can 
tos do nosso território 

Confio accendrado paulista qne 
é, o dr. Jorge Tibiriçá nao po
dia se não interessar-se pelo 
suecessó destas contendas, A s 
suas opiniões políticas, inclinam 
se sempre e tortemente para o 
lado da liberdade e do bem geral. 

N e n h u m elemento pôde con
correi- tanto para o engrandeôi-
monto de u m a causa, do que a 
boa vontade dos que são incum 

O menor exagero nestas Ii-< 
nhas dcsapparece completamente 
perante a evidencia dos tactos. 

S, Paulo," j ? 7 — S — 9 0 6 . 

VJT» 

ene não o .saiba todo o nosso Es- (bidos de realisal-a. O amor pela 
tido—se não o paiz inteiro—que pátria desperta no indivíduo u m 
não ceapa de dar gracan à Deus alto sentimento de sua digni-
eio tol-o como seu chefe ? dado. 

C seu espírito de patriotismo, E é precisamente o que se 

d,em aro revez do que acontece dá com ò illustre ytuano, que 
entre nos, tem lançado protun- j<*m báa hora foi lembrado para 
ÍIÍW wícfl no solo paulista; a. dirigir os destinos do opulento 

ex. tom Se imposto a admiração Estado do seu inesquecível e 
da Nação pela sua bondade e immAnte/nowfo d 
tin administrativo; tem tido a gf. 
admiração das mais esplendidas 
e numerosas íisseinhléas accla 
inações oa t̂ talidaiíe de u m a po-
pulaçV-, applau&os de, homens 
applaeididos. 

Apenas são decorridos pouco 
mais de dois annos, depois que 
tomou posse da administração 
publica, já tem íeito tanta cousa, 
que seria sufficicnte para encher 
u m longo e benéfico 
Basta -nos 

mmentemente democrata pro 
itur 

ben • iierito chefe do 
T o ios os oartid 

assignalar 
governo. 

a ampla 
do voto, ;i auspiciosa 

transacçCto com a Sorocabana. 
nine 

calumnia, que nada tem 
p upado na política, tem no en 
tanto respeitado o caracter do 

Estado. 
os partidários, mesmos 

os mais apaixonados, tám reco
nhecido o grande patriotismo 
que s, ex. alimenta por este caro 
pe laço de terra brazileira e as 
raras qualidades que o distin
gue] .. 

<^de a nossa mocidade. ti-
omos especial veneração para 

CHRONICA 
Ora, Vossês não estfió vendo ? 
Caipira quando checa á Capital, 

níío pôde dormir a primeira nonte.. 
Anda o dia inteiro eorao bobo, 
d'um a outro lado, passando três 
vezes no mesmo lugar sem saber, 
apalesmado no meio de tanta gente, 
tanta casa grande» carros, bonds, 
etc. e nlein de tudo o tal foom.,. 
íoom... que lá vem rápido, tyranno 
|e malvado, esmagando amotina e as 
,vesos também alguns ehrísta^^Bj^ 
)&0-0 taJ - aG-t6&d¥etespaB4a d«4vez 
o pobre matuto que nfto pode com-
prehender como esse carro anda 
tão depiessa, sem burro, sem m a -
ehina, sem Ho (ou seui arame)t^em 
trilho, sem... nada. 

De repente em meio da excurafto 
sem destino, o pobre coitado es
barra no bequiaíio do Schort, vô 
íá o annuneio ehopp e elle também 
entra para choppar. 

O primeiro gole obriga-o a fazer 
curetas com a algidez ^xe^ssiva 
da péssima bebida: depois g"eta, 

algum carro, barulhento com o 
plak... plak... das ferraduras eaval-
lares. 

Amanhece... surge radiante no 
horizonte o pharol do dia: augmenta 
recrudesce com rapiaez o barulho 
da civilisaçao, o »*uido do trabalho 
incessante das multidões é* só então 
depois de ex^ottadas as forças ner
vosas do ptbre paciente, é* que elle 
cabe em somno profundo, de doze 
horas seguidas; começa em pleno 
dia entra pela noute dentro e so 
ao raiar da aurora é que dá aceor-
do de si e lembra se de que está na 
Capital para tratar de interesses, 
qu« precisa zelar. L"vanta-se então 
e, já domestica*Io, iniciando nos 
mystfrios ti civjliaayAü moderna 
entra atfoite UM labutaoAo c o m m u m , 
t.ans.oi mui '") às vezes mesmo 
mais activ.j, ÍÍJ.II& t-xperto do que 
os velhos metadores das cidades 
•grandes. • -~-- —<. ̂ ^ — 

EÜI IIÍI 'nsoinnia de uma primei
ra iKiut pítüsada na Capital que 
es4es rab o,s sem valdr foram tra-
gadoa polo p"nh-j a.; um 

MATUTO 

Coiu 

ic ódJ r*<iUlo 

i íg«d i Ao vapor t'oitou 
• Sanu IAI\Í-> a* ultonas es-
,-í "ic;i r» appar- cimento do sau-
'̂ - dun L»sè de Camarsro 5anos, 

político-. 
Os homens 

o convtnio de T.uibaté e ulti-'c«'in os homens que trabalham 
mnmente, a união dos elemento» jem prol io nosso progresso, e 

•antes de vermos s. ex. coüocado 
que consultou r,a gestão do eminente cargo, 

f»em duvida de opinüíb "'ide encontramos a confirmarão 
que os acontecimentos deviam 'd°* nossos vaticinios já a nossa 
ser reaüsa ios. Dovemos 3 todavia, j crença viu firme 
rcfieetir que elle formou a sua' 

salutar opinião e pozl-a e m pra
tica sem ouvir quem quer que 
sejn. 

1 I 

na 

ohocando, an-
bein estar tfoi 

11 I tri >tas e o real en-« 
grandecimento do Estado acima 
de qualquer interesse pessoal, 

com o espinto recto e cxclare- a quadra que apparccflsse. 

profiquida-
de Tios sons feitos 

Dotara-o a natm - . i de u m co 
ração generoso & bem inclinado: 
distineto conjuri m e pela 
finara e pela energia do seu en
tendimento, affectuoH#, o dr. Jor
ge Tibiriçá é evidentemente a 
creatura da sua época, e se U o -
hia sempre, qualquer que fosse 

oispo de feâo Paulo, pois e»sse va-
passa para os duDlôs e dahi a poueó í ̂ ur ^ue ftíZ via^eiIi dirueta, esteve 
rera na frente uma pilha de pu.s 
A tarde recolhe-se ao hotel e janta 
O que lhe querem dar e que tdl« 
acha muito saboroso... melhor mes
mo do que feijão com torresmo; 
bebe vinho* a que n/to está habi
tuado 

Saho de novo para a rua : um 
explorador qualquer leva-o ao Po-
lytheaina e dela arrasta-o, ja bas 
tanto excitado, para as alturas das 
avenidas Badaró... 

Volta de novo ao albergue: entra 
no quartinho que lhe arrumaram; 
abre a janeila (pois ò sobrado.1, por 
causa do calor ou antes pir falta 
de ar; desp^-se e deita; mas dor
mir... quando ? Ruas, casas, gen-
t-,chopps, vinho, automóveis, thea-
tro* badaró, tudo isso, em dansa 
macabra, se lhe apresentSo confu-
samente antes os olhos fech 
tudo isso atordõa-lhe ò cérebro 
desacostumado a tào múltiplas fo-
cubraçôes. 

A' torça de capseira, vae ador-
mee< hdo ! E ', mas*, oh ! 
j - i ' •• ' ' ' ' 

e r lli nto : vuuh... uuh... uul 
di ti... detn... detn:.. o pobre diabo 
ac rda_-se para d'ahi a meia hora 
ii • aquecendo e ser novamente 
despertado por outro bond ou por 

nas proximidades do Sírio, quando 
este naufragou no cabo de Paios, 
e não trouxe a seu bordo nenhum 
naufrago. 

Monsenhor H o m e m de Mello» 
bispo do PnvÁj e üütnunícou ao go ™ 
vernador <io bispado, que acham-se 
perdidas todas as esperanças de se 
; encontrar o cadáver de dom José. 

T.onsta que o Cardeal Arcover-
de indicou os nouu'ô de n. João 
iNeiy, bispo de Pouso Alegre para 
f bispad < de S\o Paulo e do mon-
senhor 13 n d.cto de Souza, vigário 
d B Sa n ta Ciei lia na (?a p i ta I, para 
substituir moi '• r Mery. 

CoiiLimia üi 
I 
n o enfei1' 
..-.<o estima-

vel conterrâneo e digno auxiliar 
da contador ia da íáorocabana 
hnr. Antônio de Almeida G a r ^ 
i ett. 

E' wtiu medico i-.., usteute, o 
iIlustre clinico dr. Antônio de 
Siqueira* 

OaSeaniras superiores 

chegou novo sorti mento«Ao Bom Gosto. 
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Bilhetes da faulicéa 
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A "Gazeta" primoroso vespertino 
dirigido pelo intrépido jornalista 
Adolpho Araújo, acaba de intro
duzir ama boa innovayão aos seus 
leitores. Toda a pessoa que obtiver 
u m exemplar do seu jornal, está 
habilitado a empalmar uma peleya 
da dez mil reis. 

Mas. como? Por uma maneira 
muito simples; todos os exemplares1 

sào rubricados á margem com um 
numeio correspondente a sua ordem !nimida(ld d e vot03* ° P » m e i p 0 f,Jl 

ferimentos graves; Joio Uumaaldo I licia (artigo 124 do decreto citado» nn e do seu procedimento cor-
Júnior, accusado de crime de mor
te-' Antônio Sndan- ocensado de 
crime de íerimentos leves e Hento 
dos Santos também accusado de 
ferimento leves. 

Casimiro Fonseca, foi absolvido 
por oito votos, JoAo Ru.aualdo Jú
nior, por 10 votoj e .lo.lo de Al
meida, por unauimidade de votos. 
iFoiadvogado destes aceusados oer. 
I dr. Eugênio Fonseca. 

Antônio Sudan e BenedictQ dos 
Santos foram absolvidos por una-

e artigo 44 
9886.» 

do regulamento n 

de impressáo, e qualquer pessoa deíendido pelo sr. Juvenal do Ama 

A FAMÍLIA D E D. J O S E 
O si'- João Baptista de Ca

margo Barros.^sua exma. esposa, 

e filhas, retiraram-se traz~ante-

hontem desta cidade para a <;s-

tação de Quilombo, onde se de

morarão algum tempo, na fa

zenda do sr, dr. José Estanis-

lau do Amaral. 

A distineta família do saudo-

familía. seir 

recto e leal, durante o longo 

tempo em que aqui residiu 

Deixa numerosa 

do os seus filhos laboriosos moc,o:i 

que gosam de bastante estima' 

Esta folha fez-se representar 

em seu enterro, que foi mtiUo 

concorrido. 

Sobre o ca-xão fúnebre to*' 

jram depositadas ricas coroas. 

A' sua família enlatada apre*« 

sentamos nossos,sentimentos. 

que tiver o numero do seu jornal, ! ral, nomeado advogado ad-koc e so bispo de S. Paulo, teve a 
gentileza de nos endereçar u m 

delicado cartão, agradecendo a 

modesta homenagem que o R e -

]mblica pi estou á memória do 

pranteado prelado, e despedin

do-se desta re lacção. 

igual aos três últimos algarismos da 
sorte grande da loteria da esperan
ça, receberá o seu prnmio. 

E' o e;iso de se dizer agor* : mor
te ao bicho! porque, quem irá jo
gar no bieho quinhentos reis para 
ganhar dez mil reis, quando com 
HUI simples nickei pode, alem de 
passar alguns momentos lendo a 
"Gazeta", pegar numa de X ? 

Quem estiver na etnblra nào deve 
perder essa mina. Aconselho aos 
leitores que fat;atn a mesma eousa 
que eu : reservar 
kiiekeiztah.de comprar a "Gazeta". 

A policia agora metteu-s© n'um 
labyríntho, procura diplomatica
mente desvendar um caso suscepti-* 
v.il lü vândalo. O caso é muito 
natural uiesta época): tratar-se de 
m estelhonato de que foi victima 

e residente nesta capital. Essa se
nhora mantinha correspondência 
cm os seus pães, moradores no V e -
lho-Mundo, pòr intermédio do côn
sul do sen paiz, aqui. Tendo ficado 
doente, foi tratada por um clinico, 
que, ao terminar seus serviços pro-
hssionaes entregou-lhe a conta na 
importância de oito contos de reis. 

Requisitando essa quantia,a sua 
lamdia remetteu-a directaraente ao 
agenttí consular. 

Ultimamente a senhora teve co
nhecimento de que o cônsul nfto 
sat'-tíz<ira ao clinico a importância 
devida e que outras irregularidades 
tinhim sido eommettidas por aquel-
la autoridade. 

•íi jornaes jà esclareceram o fac* 
to ! ido o nome da senhara e do 
soiid Esperemos o epdogo. 

do ultimo toí advoga Io o sr. dr. 
Manoel Maria Bueno. 

X )je, será julgado o processo 
eai que sào réos JoAo, Francisco, 
André e Rosa Jescini, jae serilu 
defendidos pelo sr. dr. José Leito 
Pinheiro. 

Amanhã encerrar-se-í a sessão 
do Jury após o julgamento de Joa
quim O. de F. Pacheco e do ex-
víajt,ntedu commercio Prane tico dos 
Santos Pinto. 

Esta encarregado da defeza do 

diaViãmentVum V*'"™™ ° "'• dr\ João Martins de 
Mello Júnior e da dei<-za do se 
gundo o ar. Juvenal do Amara 1 

Castas do regisiro civil 
O sr. dr. secretario "da justiça 

fez baixar em circular a seguinte , 'ar u m a paca. 
tabeliã ̂ <eT custas, a cobrar p.-!o* 
actos do registro civd : 

((Pelo registros de nascimentos 
•u de óbitos, 5 0 0 rèís; pela anhô-
tac.lo ou averbaçAo de qualquer as
sentamento, 2 0 0 réis; pelas certi
dões que passarem (cada lauda de 
33 linhas, contendo cada linha 3 0 
letras pelo menos;, 400 rói»; pelas 
buscas, corrtados M nnnos do 2'. 

CAÇADA DESASTRAD \ 
No dia 2b do corrente, ás 11 

boras da manhã e m unia caçada, 

na fazenda dqfícimníidi\3oqaeiro 

ura te município, o sr. Giusep-

pe delia Paschoa, empreiteiro 

da mesma, recebeu de seu com

panheiro u m tiro, que attíngiu 

o dorso da mão direita na ec* 

Casi&o em que ae procurava ma* 

C tacto passou-se assim : 
O ligeiro quadrúpede roedor, 

perseguido pelos caçadores 

tendo'se escondido em uma to

ca de pedra, Paschoa aproxi-

i 

a 

i 

nou~.se do esconderijo e metttíu 

nvão direita para alcançar a 

saca ; seu companheiro apro 

ximando se também v,iu atra
em deante, depois da data do as-
sent-unent», cada anão, 2 0 0 reis: v e z das tôllias d e m'xít0 ° 

mo 
qualquer que swja o numero d« vimento que se operava na taça 
annos, nao serAo eob'radoã mais de 
£*$000; pela busca in liem Io o 
interessado o inez e •> inuo do as-
sentamento« 5l)0 réis; para assistir 
ao casamento cel^oiado nas eas*s 
de audiência, 1$JJ); si o easa-

o pensando que tinha ao alcan

ce de sua pontaria a caça per-

seguida, disparou a arma] car

regada 0~>i\\ bala, 
Tendo vindo para esta cidade 

ífibunal do íury 

conducçAo, 2$000; (jiessas impor
tâncias já está inclui Io o custo do 
termo do casamento). Registro dos 
termos lavrados de conformidade 
eom o artigo 35 do decreto n. 781, 
de 24 de Janeiro de 1390,—das 
sentenças a (pje se referem os ar-

In^tallou-se no dia 21 do cor- tigos 42 e 53 do mesmo decreto, 
renti; a terceira sessíXO periódica j dos pregões de edital de proclamas, 
do Jury desta comarca, sob a pra- das certidões de habdita^io d- cou-
sideiioa do sr. dr. José de C a m - j trahentes ou da apresentação d-.* 
pos Toledo, integro juiz de direito (impedimentos' dns averba;ôes a qae 
desta comarca. f ra refere o artigo l/l> do inesno 

Com-) noticiámos fez a sua es- decreto, de cada acto, t JQÍlO. To-
fcróa o illusíre sr dr. l*arloa Al- dos demais actos Io ofdcial re'ativos 
berto Vianna, promotor publico ha 
pouco removido para ítú. 

S. S. ap»'esentot-se co;n agrado 
geral, produzindo as suas aceusa-
cões nos processos que já tocam 
julgados, com firmeza, .. clareza, 
calma e fundo jur l1 >elo \ î  
LÔm sido favorável <: r amen 
tadas as suas or - inal. 

Ate liontem havi i i ; liga
dos os proces- i rèos 
Casimir ,(1 ní^cn, i de 
crim 'iientos !• > de 
Almeida, accusado a de 

meu to for celebrado tora, alem da j G_ Paschoíi, tol ante-hontem, 

28 do corrente, extrahida pelo 

illüátrado operador sr. dr. Silva 

Castro, a bala que penetrou na 

t'ac3 dorsal da mão direita, ao 

nível da extremidade superior 

do terceiro metacarpiaao, diri

gindo-se para frfra e para traz 

Iracturan Io o osao trapeaoid», 

íntjo aloj ir-se entre o O-ÍSO tra-

pezio e o e^caphoide* 

O ferido acha-se em boas 

condições. 

FALLECI 4ENT0 

Falleeeu antes de honterq re' 

pentinauí snteefoj sepultado lion. 

tewi o sr, João Grisolia antigo e 

conceituado corrunerciante nesta 

cidade. 

Natural da Itália, o finado 

contava 56 annos e ern o 

estimado em no$sa s ici i lade, 

onde tinha innumorofl amigos s 

admiradores de seu trato ame 

;io casamento sAo grátis (artigo 124 
do decreto n. 181 citado. 

Da mesma formai sfto grátis to
dos os aetos aqui mencionados re
lativos ao casamento, náo devendo 
0 ofíicial cobrar emolumento al
gum por elleSj quer no registro, 
annotaçôes ou averbajões desle 
que se refiram a pessoas notoria
mente pobres. 

E' sutficiente para provar pobre
za notória, quando impugnada a 
declaração dos respectivos parochos 
juizes de paz e s-ubdelegado do po-

A N J I N R O 

SepuJtou**8e traz-ante-hontem 

n® cemitério desta cidade o 

corpo do innocentinho Benedw 

cto, filho do sr» José H. de 

Moraes, asrricuitor neste muni-

cipio e Tietto do sr Joaquim li 

Silva Barbosa, negociante nes

ta praça. 

Nossas condolências 

InspedesGV^j rates 
Afim de tomar parte nos tra

balhos do jury acha-se na ei la

de o illustre advogai» e losaa 

amigo sr. dr. João Martins de 

Mello Júnior. 

—Elstão na eiílade ys srs : 

Tenente José Tancler e An

tônio de Oliveira Gamarão, de 

índaiatuba, ígnacio de Almeida 

Mattos e Nabor Moraes Galvão, 

do Salto. 

—Esteve neeta cidade o sr. 

Francisco José Je Araújo, es *• 

timavel e honrado negociante 

residente em Itaicy. 

—Está ne.̂ ta cidade aexv-i. 

ara. d. Maria de Almeida T s-

quita, digna esposa do sr. di\ 

ígnacio de Mesquita, capitalis

ta residente e»n S. Paulo. 

do 
^ T R U O Eá 10LÂR 

Já está nomeado lireca »r 

grupo escolar d i \[ > > j i, eu \ 

Paulo, oestiiiiavel e iltastrali 

ytuano pro/essor Liai li O Vi i« 

res Cerrêa» 

CGNFLICTO 

Narra a<Gazeta deCapivary»: 
« E m dias desta semana p.ts* 

^ada, na fazenda Sào Bernar
do, do sr. dr. José EstanisHau, 
u m colono pedia ao admiim-
fcrador ManoeMJomes a quan
tia fie cinco mil reis para vir 
a cidade medica*: n m íiltv>) 
que estava enfermo. Gomes 
negou-se a satlstaser o pedi
do alienando que o colono já 
dev^a cincoeata mil reis. Este 
raeAino >em linheiro resolveu 
vir a ei lade * em caminlio, 
nas proximi lades de Vilia 
Raffard, foi alcançado paio 
administrador qje tentou íx> 

voltar a fazenda. 

http://kiiekeiztah.de
http://nou~.se
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Negando-se este a voltarOo 
mes^ exaltou* se e descarrego-
Ihe algumas chicotadas iravan* 
do*se em seguida lucta corpo
ral entre ambo», tragada a 
lu«ta Gomes de rubou por ter̂  
ra o íáeu contendor e subjuga* 
va-o quando este de baixo 
puchou pela faca e oflendeu a 
Gomes com uma facada no 
peito. Logo em ..eguida che> 
gou um preto empregado de 
Gomes e tomando parte no 
«onflicto espaifcou barbara
mente o offensor de Gome*. 
Cbegando o facto ao cunhe* 

emento do dr. Delegado de 
Policia, este em companhia 
de seu escrivão dirigiu-se a 
Viiía iíaflaui e fez proceder 
a auto de corpo de dcücto 
em Manei Gemes e no colono 
rehrid <« abrindo em seguida 
o competente inquérito que 
se^ue os seus tramites legacs.> 

Seccao livre 

AGRADECIMENTOS 

Antônio da Posta Coimbra 
vem p^rdiorado perante o pu
blico agradecer ás pessoas 
que cxjiontaneamente toma* 
iam irte e -e interessaram 

n i oponentes apresentarem 
ei casa do abaixo asignado 
á Rua do Lommercio n# 195 
as amostras e respectivos 
pr< jos poi milheiro; estas 
amostras ao coruprehen* 
der de 3 tij 1 2' 3qua; 
lidade, e só uma fôrn a| 
as amostras uã senhores p o. 
ponerites |i< * rào trazebs eu 
casa d- ali» xo assignado atè 
o dia 9 de setembro próximo 
futuro, dia em que de i/2 dia 
a 1 hora ú\ i. rde serão as 
mesmas amostr s examinada: 
por 3 pessoas peritas escolheu* 
do*se assim a que melhor for 
apresentada, O praso para á< 
entrega estabelecer *se ha nm 
respectivo contracto, e para 
mais informações com o abaixo 
asslgnado. 

Luiz Amirat-

Annuncm Q 
Io 

Br/ 'hanles! 

por l.:i(K)$ 
cnstaram 1.800$ 

Finíssimo par de bixas de 
brilhantes de 1* água e som 
jaca em solida cravação a ou-
roe kilaies aüançadas. 
Neste jornal se dirá quem 

tem para dispor. 

IIS COMPRAtt BICHOS 

o «Bom Gosto». Rua 
ommercio 119. Alberto de 

Gomes. 

EDITAES 

Feude»se uma casa á traves* 
sa municipal. Transe com Bu-
ralo Innocenciü, residente á 
mesma travessa 

5-1 

P Ueto's de alp̂  ca 
ÍS e ôe cores 

bO'TEM NO <BOM GOSTO» 

m DR. GRACIANO DE S. GERIBELLO ^ 

, Tem seu concmltorio á rua gg 
P do CommereloN. 11* m 
W iunto * PHARMACIA SOUZA, CIA ^ 

l 

í/lceras, 

pela publicação da polyanthea, 
no dia <ío XVIII anniversario 
do fallecimento desuasaudo 
sa míli d. Brandiria Maria dos 
Santos Coimbra» e, em parti
cular agradece ao digno sr. 
.Direetor do «Republica» qu< 
não poupou esforços para dai 
um trabalho digno de sua* 
oHiciuas; agradece tamhem àt-
pessoa saquem foram endere' 
çados muitos números da mes* 
ma polyanthea, com cffeíeci-
mentô, a bôa acceitação qm 
lhe de-am: a todos pois, o meu 
eterno reconherircento, 

Ytú, 20 de Agosto de 1906 
A Coimbra 

RINHA YTÚANA 
0 abaixo as*ignado direetor 

da RINHÂ YTUANA, participa aos 
amadores de briga de gallos 
que no dia t'. de Setembro 
próximo futuro começará ufflH 
grande disputa entre galloade 
raça, vindos de Uapctininga e 
Sorocaba, e convida aos ama
dores deste gênero de SPORT 

ile Capivary, Piracicaba, In • 
daíatuba etc, a concorrerem á 
lueta. 

Ytü, 13 le Agosto de 1906. 
O direetor, 

Joaquim Martins de Mello. 

TIJOLOS 

0 abaixo asáignado, neí 
sitando para uma obra rTests 
ei lade, de 340.000 tijolos de 
constracçBn, de bóa qual; 
v factura, chama concure 
.ara isso, devendo os s« 

cfmp os to sobre C afeeh 'o 

De ordem do Cidadão Her 
mognes Brenha Ribeiro, Inten
dente de Obras e Finanças 
desta cidade, faço saber que 
nao tendo sido incluído o nõ* 
me ifo-CjHtãiiiào- ü"rrmr- rYKtrnr*-
Júnior, na lista dos contribuiu 
tes a pagarem o imposto sohrt 
cafeciro em producçãõ, 
o mesmo cidadão collecladi 
a pagar o imposto sobre loOO 
uil pés decafeeiros, na quão-
a do 22$500 reis e mais o 
nld. de 2o€/0 sobre o mesm 
imposto. 
Fica mareado o prazo d* 3< 

lias, a contar da data da pi 
lilicação deste para reclama 
çào e findo esse prazo será 
esmo lançamento julg 

»om paia p effeito de proe 
ei"se a cobrança do alludío 
UMOStO. 
B para que cheguo ao co 

ihecimento do inlereusado, Ia 
vroi este para ser publica-
pela imprensa na formada le 

Yiú, 11 de Agosto de 1906. 
Pereira Primo 

Secretario da Gamara . 

á^ESCRlPTORIO 
% DE ADVOCACIA 

I Dr. José P edade 
Patrc"-:";o de causas eiveis,í^j^ 

commerci. .e criniinaes, em l.fSt' 

Jp^rõ'' 
instâncias; defesas e aceu 

.r.-u) tej ury .( • m_ qualquer^É 
^/.coiiiarcaTÜTHstado; procura 

repartições publicas, en 
•j&timos hypothecarios. cobr 
y^tudo mediante honorários i., 

COS. 

. hora 

/.-

Attende a chamados, qualquer-^ 
para serviços na policia.*^? 

ESCRIPTORIO : WÍ 

íy20—Rua do Quartel—2#§*J 
4% IDas U ás? tarü^ ÈK, 

REBIDENCÍA ^ 

;+%34_ RÜA V K R I D I A K A — 5 4 ^ 
TELEFHOME ,645 

S. PAULO 

sonecas grandes e pequenas 
icgou grande sortimento 

— A o Bo.i. Gesto— 

Feridas e leicenç^s 
n^o re istem ao ENGL*EMTC 
NO, preparauo por Granado 
á Comp. 

A1 venda em todas as pliar 
macias e drogarias 

AVISO 
José Ferraz de Toledo.p:ir-

guezes que mun-i < veu ar*-
mazem da Rn» r!n I ÍIITTM n. 
53 para a mesma rua n. 62, 
Espera pois que os seus 

bons freguezes, continuarão a 
honraUo com as suas valiosas 
ordens, 

Ytú, 18 de Agosto deT, 1906 

AfllNHO 
cneconstituinie 

de Crsrado 

FALTi D'AGUA ^ 

De brdem do cidadão Dr. 
Grneiano de Souza Geribi 
luiendenle de Polici.» e HYL»» 
oe desta cidade, faço ou 
blico que, atlendendoa ac 
escassez d'agua, fica ;i mesm» 
franqueada no publico, ; 
p irtir desta data, somente d;« 

8 horas da manhati e d \ 
l as G da tarde, aiò scguti 
vizo. 

para que chegue ao c -n 
i cimento de todos, fiz esli 
oara ser publicado pela ini e 
a. 
Ylú, 28 de Azosto de 1906 

P. Primo 
Secretario da Câmara 

Oolletes de íustâo e de 
seda chegaram o queha de 
•noderno «Ao B o m Gosto». 
Loja do Alberto. 

Com qnimuri', carne. I cio^phospha, 
df c/l e pepsina plvcori aüa E' 'le u| 
valor extraordinário no tratnIIIPU» 
tuberculose pulmonar, chloro-anemia 
lymphatismo, rachitismo. 

Granadc &Comp. 
12, rua Primeiro de Março, 12 
Rio de JaP( m 
pharmaeias 
Brazll. 

(enas oriucipaes 
e drogarias rio 

1 K 

© procurador da irmandade, ahaixo assigna>-> 

do, encarregado petos festeiros, de promover a festa 

no anno corrente, avisa qtte de accordo com o clíevd. 

Vigário da Sarochia a mesma terá togar nos dias 

\8 e Ode Setembro como foi publicado. 

@l procissão da éBâa Sítorte, tta noite de â 

sahirá á rua ás 8 1\§, não ás as comoJoi 

' anteriormente annunciado. 

Viii, 26 de @gosto de 1906. 

0 procurai 

João arte 

c K 



REPUBLICA 

Q r enche, 
cJnfiticiizã 

Cedem c.im < u > do Ànti-
Cathurral (cardus behedictos 
de 

Granado & Comp. 
de rua Io. de Março, 12, liio 
12,Janeiro, e nas prinoipaes 
pharmacius e drogarias do 
Brazii. 

Latas para doJes 
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LO ISSARIOS 
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.br.ca-n.so espécies ^ | ^ d e r - e C 4 ., *.<3 S l O C S JL'* 
para ÍÍCCTS, por preços 50 •/. 

'atos í[ue o a fabrican1 

les -da cidade o da capital. 
Apruinp(a>so qualquer en • 

couiiacnda em menos de., 24 
horas. 
A "industrial Ytuana" de Ma

rinho Bicudo & (iiupánhia. Largo da Eslaeai 

8, EL > 1 . 3 0 ̂ %* JtrÇ ÍTÍ: I- Jfcrfc Jtá 

Recebem çafè e ou troa gênero* uaeioíiaes á 

con, missão e prestam conta de veada a 

vista 

SomDiàsiP^,qu/1 '^u}u\EspecJai ídüèeni ociuía de cates 
uuufijjxu u.t ̂ j g j,. caixões Á 

baixs 
vasios de Vinho do lortoAdri* 
anno. Trata-se á tua 15 de 
Novembro, baixos do sobrado 
de ('. Igriaeia. 

Rebeneficio de café 
Na "industrial Yíeana" re-

heneíicía-se café com peifei-
ção, gaiaptiiulo-BO que exisle 
real interesse aos srs. lavra-
""Hes. íjue ohterào melhor col-
locação para o seu producío, 
valendo ode mà's até Í.000 por 
arroba acima da base. 

Prova o que affirmamos umaj tfngK chimi^nicMíreonrpei:MÍ:ào7 brevidade quaN 
ilas causulasdo C o n v e n i o , q u e # maÍH fin;i I(n(l sej;; ; W ( H f. menin-s e í.orrens 
o íacihtaío rcbencticio do café J 

UA Sr RITA N, 66 
NosU;/bom rooníadó estabelecimento de línkinHa, lava 

Marinho Bicudo & Oompanhit 
Largo «ia Kslação 

Quedrose espelho! 
éfor 600$, custaram 1.500$ 
2 ricos quadros a óleo o 

i riquíssimo espelho de crys-
tal bi^cauté. 

Com A. Coimbra. 

R o d o n ü d o Venturo li 
VETERINÁRIO 

Encarregasse cie curar qual 
qncr espécie de animal. 
áttenile a chamados a qual

quer hoia do dia e da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sitios. /tecados nafPharma" 
cia São José, c à rua da h»N 
ma n. 56. 

ÍWHO 
Sieconstituinte 

de Granado 
C o m quiníum, carne', lacio^p-hospha, 

;l e pep&ina glvccriuaila E' de ut 
valor extraordinário no tratamento da 
tuberculose pulmonar, chloro-anemia 
lympliatismo, rachitismo. 

Granado & G o m p . 
12, rua Primeiro de Março, 13 
Rio de Janeiro,euas prinoipaes 
phartnaeias e drogarias do 
Brazii. 

corno dfò senhoras,, garanUndo-pe o serviço, que *e não 
aerada/í o íreguez nada pagará. 

Os Advogados 

3 UPUEL C-SMP11B- W 
? C JOM«T»IEI-"JIIIILH^ 
J ) I- FOHSEri ffiBBiZ-

ESCRIPTORÍO: 

' TAVESSÀ DA S É N. G, 

fev S Paulo jJP 

Eíixir nutritivo de carne 

Preparado Por 

'Granado <fe Comp9 
Valioso estimulaitts para "resta g 

rar forças exhausta"', ou "tonificr a 
funções depreciada"*. 

N a s ''moléstias do peito' e es
pecialmente n a "Tuberculose pulmo
nar" i e m dado excellentes resultados 

Granado é Comp. 
R-UÍI l' de Março, 12—Rio do 

Janeiro 
nas prinoipaes phar macias e 

drogarias. 

• ^»*s*&z:*&z*&z*&z?*&&í& 
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da despesa 

£ Toila"'a roupa que r.fío for procurada dentro do 
^ praso de GO dias, será vendida para pagamento 

O

X 
ãrope iodorefo de cateio 

^ extrãcto de nogueira 

de Granado feCmpa, 

Tônico reconstituiiite deeffei 
tos extraordinários no trata
mento do "Lyraiihatisrao, es-
crophula^, debilidade" etc, 

Granei D £ Comp. 

Rua*-i° de Março n. 12 
Rio de Janeiro 

o nas prmcipaes pharruaciaá c 
droga rias do Biazil 

Café 
Cfimprane qualquer quanti 

dnúc de cafo, paga-jae bems 
A "industriai Yíuana" 
Largo á • Estação 

Marinho, Bicodo & Companhia 

Í2J 
r^ 

> 

| ^ c0. Silalheiros 
i, 

I 

i 

a 

rfá constatas e aiten.de 
d chamados a qualquer 

hora. 

Salto de Ytü 
S^SãSS^ásã^s 

5 

51 

pi 
í=3 

C3 

CD 

53* 

vj ?> 

http://br.ca-n.so
http://aiten.de

