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Divagando... 
I Vá companhias d? qualquer j?^ 
n-mi annunéiauL m j ^ oFsens os-

'.aouíô ĥ' meio de cartazes e 
avisos, na imprensa, o 
faei 

que e mais imprensa, 
e commoffo. 

Antigamente as companhias eques 
três faziam o- annuuncio das suas 
funcçõns polo bando, o que era mais 
pitioresco. e quiçá mais proveitoso 
para ellas. 
O bando era uma vistosa caval-

c*ta feita pdo melhor pessoal da 
companhia, e que, muito em or
dem e precedida de musica, per
corria as ruas principaes da cidade, 
com grande gáudio da rapaziada 
miúda. 
Nos dias de espectaculo, logo 

apôi o meio dia, começavam os 
prepatativos para o bandv, e lá pelo 
circo ia um verdioeiro azafaraa 
pessoal em pr̂ parar-so para a pu
blica rxhibíçílo. 
A' hora aprazada chegavam os 

músicos (quatio ou cinco), que de
viam tomar parte no prestito an-
nunciante. Organisado, punha-se 
este em marcha na seguinte ordem: 
na frente os músicos (tarabem^.ea-
vallqj; depois as moças, elegante e 
ricamente vestidas; atraz os artis
tas marmanjos, com roupas de meia 
e calções de cores vivas; e, final-
nalmente, fechando o grupo, o pa
lhaço fazendo cabriolas e tregeit >s 
;°obre o cavallo e seguido de gran-

lumero de creanças, que nAo 
"nçavam de gritar e nem de 

soava a musica no prin-
ma rua, no inteiior.das 
oz qualquer exclamava: 
» e todos deixavam 
res e corriam ás por-
a ver pa$3ar a caval-

ta a passagem do 

aguardavara-no com 
e collocavam-se 
[desaêm ser bem 

vistos pelas bellas jovens da com
panhia .. E tinham as suas predi-
leetas là pela circo: este gostava 
mais da joven Carlota, aquelle da 
joven Tlieresinlm; um ;iympathisa-
"va cora a Marietta, outro com a 
Irene... 
O bando passava !... E as artis

tas, quasi sempre formosas, do alto 
do seu fogoso ginete minioseavam 
os rapazes com um olhar provooa-
dor, que o felizardo correspondia 
como mulhõr podia, emquanto qa« 
os velhos, de bocea aberta e ba
bando, arrancavam do fuado do 
peito um cavernoso u geraebuudo: 
=Ah ! meu tempo de moço ! 
Após a passagem da .apparatoea 

cavalçata eram os cpiumentarjqs: 
nos quaes tomavam parte rapaü«a 

coz;nbeir 
não ra iam phrtisus c*»m"J 
patas : "O baJSlô do Afoxanflre era 
maior, mais est:'i muito Bonito'*̂ » 
"Que penteado b--m feito da joveji 
Theiesíniia ! " "Como o Antoní4 
nho toca bein oplncleide i " 
Muitas Vezes também o bando 

provocava arrufos entre os namo
rados, e não era raro vev-&e uma 
mocinha magra e de cabello nas 
ventas ir tomai' contas ao ŝ u elle 
porque dejt tu u-na fort̂  olhadiwa 
nesta ou naquell.» jooen rfefl eompa-
nhia. Eo infeliz tinha de render-
se em- satisfações. 
Peita a passoiata, recolhia-se o 

prestito, ficando, á porta do circo, 
fazendo um*> gritaria dos diab >s, a 
rapaziada míud(i, atè vir o palhaç • 
designa: os quo teriam entrada O. 
C. S., e estes felizardos eram em 
namero de dez. 
_ A' noite, era aqudli certeza, ha 

via enchente d cunha H 
Hoje as companhias eqüestres n Io 

fazem mais bandos, que foi substi
tuído pelos cartazes, quasi sempre 
distribuídos pelo rauif» pjpular ei-
dadfto fíerthoido, vulgo Chupete, 
que de Vez emquando atroa os ares 
com um retumbante e rachado= 
Aproveita, rapaziadal A companhia 
tá cubando ! 
O próprio nho Felix já vao sendo 

posto a margem, porque lá dizia o 
velho mestre de philosoph:a no cur
so annexc:=71tím vivido mais do 
que é dado á força humana. 
Tudo passa !... Só nâo passam as 

bestas, cujo numero augraenta de 
um modo pavoroso. 

PORF. 

O 

sangue de seu sangue 

0 deputado Azevedo Marques 
fundamentou um projecto, no 
Congresso do Estado, augmeiUando 
aos juizes de paz e respectivos es
crivães os seus emolumentos nos 
actos do registro civil, casamentos, 
nascimentos e óbitos. 

Ouriosidades 
Uma barra de ferro do valor de 

5 dollars transformada era ferra
duras vale 10 dollars; feita em 
agulhas dá 355 dollars; em lâminas 
de canivete, vale 3385 e trabalhada 
em molas de relógio rende a bella 
somma de 250,000 dollars. 

Na Rússia, Servia, Roumania e 
Bulgária mais de 80 */• da popula
ção é analphabeta; na Hespanha, 
63 •/.; Itália, 48 /.; Irlanda, 21 •/. 
França e Bélgica, lõ '/•; Hollanda, 
10 •/. Estados Unidos, 8 •/. Escos-
sia, 7 '/.; Suissa2 1/2 '/, e algu
mas partes da Allemanha, \'[. 
Na Suecta, Dinamarca, Bavária, 

Wurteraborg e Saxònia Iara é a pes
soa que nâo sabe ler-

de 

Do Cruzeiro do Sul de So~ 

roejiba, extraímos o seguinte 

trecho cheio de verdades de um 

criterioso artigo, combatendo o 

«O homem fascinado pelo vi
cio do jogo se já nã) ê u m mor

to ê um doente moral que ca

minha aparos agigantados para 

-) abysmo que o espera—o 

abysmo onde acaba de agonisar 

o caracter e donde nasce cheia 

de vigor, a dopravação moral. 

por con-equencia. 

J I Q Í ^ Duvida 

• mp»»rt;_ifqiu: < ^|^ farei 

jogarmos, se no\j -.- i n •,; o nos 

so dinheiro *e siV> o dinheiro 

alheio ?•» Insensatas que assim 

pensaea ! Jemo quasi todos ha-

veis de ter família, e, assim 

sendo o dinheiro que deixard?s 

sobre o panno verde de uma 

mesa-, não é tota mente vosso, 

porque vae fazer f ilta á vpĵ sa 
pobre esposa e aos vossos i|no 
centes filhinhô  si 6 que (M. n 
d es ! 

Quantas e quantas vezes, o 

marido escravísalo pelo vicio, 

passa a noite a entregar a ou-

trem aquillo que posmie, em

quanto que a sua infeliz esposa 

verte lagrimas amargas a em

balar sosinho o aeu Hlhinho in-

nocente = carne de sua carne, 

D E L E G A D O P R O C E S S A D O 

O juiz de direito de Arara-
quara está promovendo a res
ponsabilidade do delegado de 
policia daquella cidade. 

O Popular diz que os factos 

articulados contra o delegado, 
são us seguintes : 

a) a detenção de presos sem 

culpa formada nem inquérito 

policial nos cárceres da cadáa 

iocal por muitos dias e até me-
zes ; 

b) a incommunicabilidade de 
presos, sendo-lhes tolhidos a 

própria defesa e o nprosegui-

meoto do processo, com çgs^ 
arbitrariedade; 

\ apprehensao irregular 

dôs 

furto 

,4L 

aaimaes, sem processo 
suppostos autores de seu 
ou roubo; 

d) a sonegação do produeto do 

leilão a que foram levados esses 

animaes, em numero de mais de 

40, tendo o delegado entrado 

para os cofres munícipaes uni* 

camente cata 700$; 

e) a apropriação de 12 ani
maes feita pf-h» delegado para 
seu uso e para vender ou per-

amtar. Constituindo lurto; 

J) maus tratos infligidos aos 

réos presos na cadêa local,* 

g) violências e mais abusos 

praticados em diligencias poli— 
ciaes. 

Pela política 
Em reuni.lo dos directorios pt-
líticoa da interior e da capital, 
realisada no dia 29 d > mez fin^lo, 
no reeinto da Câmara dos Deputa
dos £?stadoaes, foram aeclamados 
para dirigirem o Partido Republi
cano, os membros da Coinaiisaao 
Provisória, em numero de sete. 

A Commissão Directora do Par 
tido, cujo mandato será de quatro 
annos, ficou assim constituída : 

Dr. B^rnardino de Campos, pre
sidente; Manoel Pessoa de Siqueira 
Campos, Joíto Alvares RahUo ía-
nior» Pfaneisco Grlycerio, Cesario 
Wastos, A. do Padua Salles e Ad-d-
pho Gordo. 

Uma indicação approvada una-
nimemeate dá á CominissAo os se
guintes p 'deres : 

aj ovganizar a chapa dos can
didatos do Partido ás eleições de 
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senadores federaes e estadoaes e 
ás de deputadòB íederaes, apurando 
previamente as indicações dos di-
rectorios municipaes de todo o 
Estado, nos dois primeiros casos, 
e as de cada u m dos distrlctos elui-
toraes, no ultimo; 

b) aprosentar a chapado Partido 
para as eleições de deputados esta
doaes, u m a vez deliberadas as indi
cações pelos directoiios municipaes 
dus districtos, representados cada 
u m por u m dos seus membros, com 
delegação especial* e m reuniAo 
realisada na sede dos districtos, 
aob a presidência de u m dos m e m 
bros da Coramissflo Directora, e no 
dia qne a m e s m a Commissão desi
gnar. Farão parte da j*eumAo do 
primeiro dístricto, com direito de 
vuto, os delegados d*strietaes da 
capital, reconhecidos: 

ej apresentar os candidatos dos 
Partidos as eleições de presidente 
e vice-presidente do Estado, u m a 
vez escolhidos por maioria abso
luta dos membros do Partido, re- â 

do nosso collaborador G.=sob a 
epigraphe=((Uraa impressão.» 

Gratos. 

O distíneto o applaudido poeta e 
oscríptor Amadeu Amaral, esiá 
actuahnente dirigindo o Instituto 
"São Carlense" útil estabelecimen
to de ensino inaugurado ha dias,em 
S-Ao Carlos do Pinhal. 

THEATRO 
O grupo dramático Eugê

nio de Magalhães" do Salto, re-
alisou domingo passado, no 
palco do nosso thentro/o anun« 
ciado espectacolo. 

Foram representados com 
agrado dos circunstantes o dra
m a —"-Procella e Bonança, e a 
conhecida comedia **++Manda 
qitêm pode, 

A concorrência de espectado-
foi regular. Nos intervallos 

corporação «Grêmio 
Musical Recreio 3altense*> que 
mereceu muitos applausos. 

Por causa tio máo estado de 
saúde da esposa do nosso amigo 
sr. Hermogenes Brenha ifrbeiro, 
a banda de musica saltense não 
tocou no jardim como fora a n -

ífUma grata nova aos piraci-
cabanos ; parece não estarmos 
longe de conseguir u m a ligação 
ferroviária de Piracicaba com 
a zona chamada do Oeste; pois, 
ha dias ouvimos o Presidente do 
Estado manitestar granies espe 
ranças de levar a effeito esse 
melhoramento ainda durante o 
seu governo, prolongando aSo-
íocabana da estação de Recreio 
até Rio Claro. S. exa. então re
velou conhecer e m detalhe a 
zona a cortar com a linha fér
rea, descrevendo minunciosa-
mente o vale do Clorumbatahy 
como a sua melhor directriz. 

Que não fique em prosa e Pi
racicaba terá de registrar mais 
u m grande serviço prestado pelo 
fecundo governo do dr, Jorge 
Tibiriçá.» 

des" de Elisa, Leocadia e Vicencía 
"Saudades" de Zeainl o e Lnia' 
"Saudades" de Chiquínho, André e> 
Benedicto; "Saudades" de seus tios 
Luiz e Chiquinha-' "Saudades" de 
seus irmftos; "Saudades" de Chiquí
nho e Anninha; "Saudades'4 de seus 
pães; "Saudades" de seus tios Ma-
neco e Mimi; "Saudades" de Sílvia; 
"^Saudades" de Tônico e "Sauda
des eternas" de 6eu esposo. 
A distiucta família enlutada apre

sentamos as expressões do nosso 
mais sinceros pesar 
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prestmtantes do Estado nos C o n - tocou a 
gresso F* deral e Estadual. Essa | 
escolha será feita e m renniSo con
vocada e presidida pela C o m missão . 
Diroctor» e m escrutínios secretos 
quantos sejam necessários para 
ob:er-se aqnella maioria. 

= Q u a l q u e r vaga que ae der no 
s';io da Commissao será preenchida 
por u m düs representantes do Par- * T 
talo no Congresso uo Justado, es
colhido para esse fim pelos membros | tonta-nos q u e 
e^rst^nues da Commissão. . grupo « E u g ê n i o 
—U'jpresentou o Partido Republi- ' voltará brevemente 
cano de Vtú nessa reunião o nossof 1 

•lustre chefe político 
da Fonseca. 
tu foi representado Disseram-n >s qu< » 

r.êTado amigo snr. Sil-, <*»
 c s t í l c a° <ÍP9t:t «™ra*7ae« 1<;l 

vestre £(-«l Nanes. | violou, em pessoa, sem inturvençAo 
da aueturidade competente, na casa 

A Ide um antigo empregado da Com-
<«ZÍL BL M . « r » ^ ^ | panhia Sorocabana, do qual s. J. 

• • [suspeitava de roubo. 
D;z O Município, d« S.lo Ma- O eraptegado ao saber da fecha 

noel, qne o dr. Alfredo Ma ia, su- que lliu davam, teve um ataque, e 
pernit-iulento da So>*oeabana, vae j quasi passou desta para outro 

o distineto 
Magalhães» 

P E L O -'lOMMERClO 

O sr. Antônio Elias estin a« 
vel proprietário do acreditado 
amazem «-"Ao Mercadinho"»- te 
ve a genti.eza de nos enviar 
quatro garrafas de vinho Ma**-
laga de estupendo sabor, capaz 
de fazer estalar os beiços ao 
mais exigente apreciador de bom 

SERÁ' VERl 

mandar constr-uir uma 
C Ã O naquella cidade. 

nova esta-

Sabe A Platèa que 0 governo 
pensa introduzir no Estado lü.000 
ímmigrantes japonezes. 

A Collectoria federal mudou-se 
para o prédio Oude esteve a pape
laria allemíT, á rua do Commercio. 

Para o fundo de reserva da 
Companhia Mogyana foram adqui
ridas mais dusentas apólices do 
Estado. 

Do Diário F o pular : 
E' provável que ainda esta se

mana seja passada a escriptura de 
venda de 2.500 alqueires de terra 
effectuada pelo sr. conselheiro Ber
nardo Gavião ao governo do Esta
do. 
Essas terras, que silo situadas no 

mnnicipio de Ar&raqunra, aceres-
cídas com mais 2.500 alqueires que 
o vendedor offereceu ao governo, 
serAo utilizadas na formaçfto de u m 
núcleo colonial, que será o maior 
do Estado. 
O Correio do Salto transcreveu 
no seu ultimo uuinero, o artigo 

• f t q m z c r 
ap r>s 

n.suiinnaí'ao, i 

'_> tal vinn'i. e 
falíamos ou udo 
verdades. 

tazei u m 
fínia opipara 

ngirri u m a dose 
depois diga se 
i mais pura das 

Fallecim^nto 

C o m o havíamos noticiado,se , 
guiram, em visita á Piracicaba 
no domingo passado, em carro 
especial ligado ao trem das 8,00 
da manhã, vários e distinetos 
cavalheiros da nossa suciedade, 
cujos nomes já publicámos. 

Por causa da chuva que rei -
nava em Piracicaba, correu o 
passeio com certo arrefecimento, 
e até a sessão do rink esteve 
fria, regressando os nossos con-
terraneos contristados com esse 
revez do tempo-

Cs excursionistas, em nume
ro de £8, estiversm hospedados 
no maguiniíico Hotel Central, 
propriedade do sr Jofío Baptista 
de Castro c ffi *be-
i hriêhitfÇque honra aquella ci-

.dade, a* mais hsongeiras 
rencias-

Ao sr, Joaquim Dias Galvão, 
que chefiou o grupo de excur
sionistas, foram levantados calo
rosos vivas durante* a viagem. 

mundo. 
A ser isso verdadeiro, é muito 

gra^e. Ninguém ^ó.l^, a não ser 
iuv^tid^ das r^iectivas attribui-
ções legaes, violar a casa alheia. 

Se a raóda pega ficaremos em 
estado de sitio ! 

Vamos syndicar do facto, e 
voltaremos tratar deste assumpto. 

A prefeitura, da capital visi
tou varias casas de torrefaçfio 
de café*, e encontrou esse gêne
ro muito dervirtuado ! 

E' este u m motivo para des 
pertarraos a attencçao do pu
blico, amante do bom café, pa
ra o serviço de toreía^ão—que 
è feito ás claras, pira quem 
quizer ver, a qualquer hora, na 
''Industrial Ytuana". 

D E RECREIO A RIO GLAPO 
Tirámos de uma chronica da 

Capital, da lavra de u m conhe**-
cido político e advogado oiraci** 
cabaano, que se oceulta sob o 
pseudonymo de Abbade, e pu
blicada na Gazeta de Piracicaba: 

Falleceu na segunda-feira [.ultima. 
nesta cidade, a exma. era. d. Anisia 
de Paula Leite Bfeenha, distineta 
esposado nosso presado amigo sr. 
Hermogenes /fr.-nha Ribeiro, Inten
dente cU Obras e Finanças. 

A inditosa senhora que contava 
apLMias 17 annos de edadí*, era (i-
liia do sr. coronel Antônio de P a u 
la Leite Sobrinho. 

A morte da digna esposa daquelle 
íncon^olavel amigo causou 

protun ' • •• n-stiTnagrt. > em 
aladc, que lanvnt 1 o d e 

sappai 1 nrematuio de uma 
senhora W o esumlwfeív>r inuuraeros 
títulos. 

A dolorosalmprossílo que nos cau 
sou tão rude golpe porque passou 
o nosso amigo ITermOgenes, é a 
mes m a que sente a nossa popula
ção, que acompanha, com profund» 
raaoua, a dor impulsionada pela 
fatalidade inexorável, que lhe al
vejou cruelmente, durante cerca 
de oito dias- roubando-llin a mãe 
estremecida, u m filhinho o e m se-
«ruida a esposa querida. 

O enterro da distineta mortn, te
ve estraordinario acompanhamento 
apesai do m á u tempo que reinava. 

Sobre o riquíssimo caixão m o r -
tuario foram depositadas as seguin-

OENERAL MENDE5DE MORAES 

/ ch'»-se u-^sta cidade, em visita 
a' B.ta d.stinctis^iou família, o exc. 
sr. G«neraL Luiz Mendes de il/o-
ra<'S, u m a das ti^nras mais proemi-
n<iit'i 00 Exercito Brazileiro, pela 
sua esclavecídissima intelligencia, 
conhecimentos technicos, valor m i 
litar o Hcendrado paírioiismo. 

Dando esta ligeira noticia, o RÍ'-
publica, como legitimo orgào da 
sociedade ytuana, sente-se verda 
deiramente satisfeito por ver nesta 
boa terra, u m dos seus filhos Mais 
eminentes. 

Hospedes e viajantes 
Partiu para S. Panlo o IK.SSO 

rosado amigo sr. Affonso Bor-pr 
sret* 

Phegar m hontem a esta 

cidade os m"«. Francisco de Pau

la Leite Camargo e Antônio de 

Paula Leite Camargo. 

— D e v e seguir hoje para o 

Rio, o sr. Augusto Marinho. 

M-M-Acham-se na cidade,o snr. 

Carlos Costa, estimayel 

Q Xl '" Saudades'' de vovô: "Saudades"!^ commercio e 
de Nenc Mesquita e Maria; "Saúda | representante da Aqmtatt 

vmjantj 

Vou; 

va 
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IMPOSTO PREDIAL 
u)o exeicicio de 1906 

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

Façj saber que está concluído o lançamento do imposto 
predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento 
de 8 por % para o corrente exercício, como abaixo se vê. 
Fica portanto, marcado o prazo de 3o dias a eonfer da pu
blicação desta para reclamações; e findo esse prazo será o 
mesmo lançamento julgado bom para o effeüo de proceder-
se a cobrança do alludido imposto. E para que ninguém 
allegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
forma da lei * Yíú, 4 de Outubro de 1906 

Vicente ãe Campos, Collectòr Municipal 
VJ NOMES ~"KÜÃ O n T Í õ T M M P l ^ õ RIM 

S. Bento G"lvào de França 
Idem 
Idem 
Idem 
dein' > 
dem 
Bento Anton'o Ribeiro 
IJtm 
Mem 
Briz de Paula França 
Barão de Itahyru 
Boifoio Bruno 
Binliui é Filho 
Idem 
Idem 
Benedicto Bahiano 
Barbar.t Rodrignes da Silveira 
Bento de P. L. de Barros 
Barbara Maria do Nascimento 
Benedicto Alves Pereira 
Benedicto Fenuiano 
Hríni Giu.->ei)pe 
Bencd cfc) Ròza da Fonseca 
Bento de Almeida Prado 
Benjamin Nardy Vasconccüos Santa Rita 
Remo Autonío Domingues lílera 
Bento Pires de Camargw Idem 
Benjamin Antunes Commercio 
Idem Idem 
BeUrmíno Raymundo Souza Direita 
M e m São Francisco 
Bipt-sla Btzzo Santa Cruz 
Brazilía de Camargo Fonseea Commercio 

Rita 
Idem 
Palma 
Idem 
Patroeinio 
Idem 
Palma 
K do Carmo 
Santa Rita 
Palma 
Carmo 
San Ia Cruz 
Sanla AÍHVA 
Idem 
Idem 
Misericórdia 
Patrocínio 
Idem 
Ideijn 
Misericórdia 
Pirahy 
San^a Rila 
Pirahy 
Ideni 

s.n. 
4í 
40 
57 

s. p. 

s. n; 
88 
12 
30 
i(>6 

Idem Idem 
Bernardir.n de Almeida Sania Cru/ 
Boa ventura Vieira da Silva Idem 
Benedicto Aníonto Martins Idem 
Bento de Almeida idem 
Bento de Almeida Nobrega Idem 
Idem Idem 
Benedicto Luca3 de Almeida ldeui 
Benedicto de Araújo Idem 
Benedicla Gregoria da Silva Idem 
Barbai a de Araújo Misericórdia 
Idem Idem 
Benedicto Pedroso(de orphíos) Santa Cruz 
Idem Pirahy 
Bento Sabyno Nobrega Santa Cruz 
Bento fiodrigues da Costa Idem 
Idom Idem 
Bruneli Eliseu L. do Colle< 
Bento Dias de Arruda Misericórdia 
Cândida l\ de Camargo , Palma 
1 iem Direita 
Cândida Teixeira da Fonseca Palma 
Garolinã Dias Ferraz Idem 
Carolina Amalia Gulvàq Carmo 
dem L. do Carmo 
Idem L. da Matriz 
Carolina de M. Vasconsellos Direita 

190 
36 
38 
40 
35 
36 
6i 
92 
35 
21 
159 

o 

51 
2i 
13 
82 
3 

27 
32 
47 
98 
111 
113 
98 
100 
97 
I4Í 
177 
179 
189 
200 
44 A 
37 
92 
lio 
1 

127 
ido 
s. n. 

io I 
19 
102 
Õ'i-

20.000 
S0.0Õ0 
40.000 
25.000 
25.000 
25.000 
50.000 
30.000 
20.(100 
30.000 
88 00) 
8.000 
10.000 
10.000 
15.000 , 
8>000

 ldera 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
15.000 

Cláudio Rodrigues 
Crhisanto A. da Fonseca 
Collegio do Patrocínio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caetano Irussi 
Camíilo Cristofolele 
Idem 
Idem 
Cardína Cândida de Macedo 
Carolina Maria de Jesus 
Carlos de Padua 
Collegio de S. Luiz 
Idem 
idem 
Cas.semiro Pereira 
Idem 
Cailos de Arruda 
üarlos Grellct 
Idem 
Carlos Grellet Júnior 
Cesario Pereira 
Carolina M. F. Pimenta 
Cezarío Das Ferraz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Direita 5 
Idem 22 
Largo da Matriz 11 
L. Patrocínio s.n. 
Idem 2 
Idem 4 
Idem 6 
Patroeinio lo4 
Misericórdia 8 
Largo Matriz 18 
Santa Rita 161 
Commercio 211 
Idem 213 
São Francisco 13 
Santa Cruz 157 
Idem 118 
L.do Collegio s.n. 

75 
21 
4 
6 

2o 

Goilatino de Souza Freire 
Carolina Alves Prado 
Idem 
Idem 
Ciara de Seuza Mesquita 

iâ.OOOÍClara Marfins de Mello 
ÍO-ÓOO Çiln'Iidü Josò Marlins 
6.000 | l d em m 

lO.OOOVWeni 
Idem 
Idem 
Cezario de Camargo 
Constando Francisco 
Domingos Nobr?g& «Ia Cru/. 
Idem 
idem 
Ide-u 
Idem 
Idem 
Idem 
líiem 
Davina R. de M. Abreu 
Domingo Vespa 
Davii do Amaral 
David Rodrigues Castanho 
Davjd Vieira da Silva 
Diogo da Silva 
Deolinda de Caftopos Mendes 
Domelila de A. & Irmãs 
Domingos p. da Silva 
DomcUlh & Iztiura 
Diua de Almeida 
Üano Leopoldo 
Elias Pacheco (a herança) 
Í5\*a Ferrugem 
íilisa Augusta Bueuo 
Idem 
Idem 
Esechias gFelix de Oliveira 
Idem 

25.ooo Eugênio Canavcsi 
2o.ooo! Fugeuio S.da Costa (a herança 
-'io.ooo I idem 
4o.ooo 

\ÒM)0 
15-. 000 
30.000 
20.000 
35.000 
40.000 
15.000 
30.000 
60.000 
6.00D 
8.000 
8 000 
10.000 
20.000 
20.000 
15.000 
6.O00 
G.000 
10.000 
•10.000 
12.oo(> 
12.0*00 
8.000 

lõ.ooo 
2o.oco 
I2.ooo 
Io.ooo 
25.ooo 
6o.ooo 
2o.ooo 
2o.ooo 

Sanla Cruz 
Ide-
Flores 
Farrocinio 
Fioreu 
Santa Rita 
Idem 
Idem 
Flores 
S,.nta Riía 
òVnU Cruz 
Idem K 
hirm «. 
Liem e. 
Idem s. 
I.iem 
Idem 
• Idem 
Santa Rita 
Idem 
L. Patrocínio 
Idem 
Idem 
Direita 
Palma 

Àuna 

m 
194 
22 
l 

18 
95 
97 
99 
17 

Í31 
Tdl 
n. 
n, 
n. 

Saída 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Patrocínio 
Coinmercio 
S. Crua 
10 de Nub. 
S\ Rita 
Idem Idem 
S Francisco 
Idem Idem 
Pairocinio 
li. Jesus 
S. Rita 
lrJom Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
& Francisco 
Misericórdia s. n. 
Patrocínio 98 
Commercio 26 
Idem 78 
Dueita 43 
Flores 35 
Theatro 2 
Carmo 3 
Pirahy 57 
Commercio 159 
L. R. Jesus 3 
Idem Idem Idem 5 
Misericórdia 27 
C. da;giia s n. 
S, Rita s.n. 
iCoinnieicio 136 
S. Rila 76 

(Continua) 

n. 
239 
243 
245 
211 
83 
II 
13 
9 
£8 
84 
1-i 

13 A 
a. n. 
s. n. 
s. n. 

66 
58 
102 
s.n. 
57 
73 
15 

s. n. 
10 
6 
66 
66 
198 
202 
o 

3o.ooo 
4o.ooo 
4o.ooo 
17o.ooo 
io.ooo 
4o.ooo 
2o.ooo 
60.000 
Io.ooo 
4o.000 
1 o.000 
15.ooo 
2o.000 
4o.ooa 
8.000 
12.ooo 

350.000 
2o.000 
25.ooo 
Io.ooo 
Io.ooo 
4o.000 
I5..O<IO 

34.ooo 
35.ooo 
/o.000 
35.ooo 
IO.OOO 
Io.ooo 
Io.ooo 
10-000 
Io.ooo 
Io. 000 
Io.ooo 
Io.ooo 
Io.ooo 
£0.000 
5o.000 
25.ooo 
2o.000 
60.000 
4o.000 
8.000 
8.000 
li» . 000 
lc.000 
Io.ooo 
20.000 
Io.ooo 
15.ooo 
Io.ooo 
3o.000 
3o.ooo 
35.ooo 
Io.ooo 
15.ooo 
6.000 
Io.ooo 
Io.ooo 
6.000 
6.000 
l*.ooo 
8.000 
15.ooo 
15 000 
80.000 
Io.ooo 
io.OitÒ 
Io.ooo 
3i.ooo 
6.000 
2o.000 
l5.ooo 
15.000 
2o.000 
Io.ooo 
15.ooo 
25.000 
25.ooo 



EDITAES 
Doutor*José de Campos To
ledo, Juiz de Direito, nesfa 
Comarca de Ylú. 
Faço saber aos qua o presen-

te edilal virem que o official 
de justiça, porteiro dos audi
tórios ,Angusíe Avelino da Sil' 
va ou quem suas vezes lizcr 
ha de trazer a publico pregão 
de praça de venda e arre nata
ção, no dia nove do próximo 
me/de Outubro, ao meio \\\ >, 
na Câmara Municipal desti ci
dade, sala das nadiencias des 
te JUÍZO, os direitos de losó de 
Calazans Negreiros e sua mu
lher sobre os bens seguintes, 
na ex- eução movida por San>. 
severino e Oiiva, bens esses 
de usofructo de Dona Ignaei t 
Joaquina Corrêa Pacheco: Mo 
veís; Dois espelhos grandes 
avaliados p o- 1003000. Quatro 
quadros avaliados por 20$000. 
Um espelho tle parede avalia 
do p .r 20$o;>0. Um marque-
aão grande avaliado por I^SOOO 
U m hvitorio e pejiences ava 
liad >s por 30$000 Uma mobília 
CO nplela avaliada por 350SOOO. 
U m creado mudo avaliado por 
7$0o0. Dois casticáe.v estraga 
dos avaliados por 1$50'>. Ires 
paios de castiçaes de bronze 
avaliado, pof 15$0(J0.Uracabi ie 
aval ad i por 2§ mo. Um m u-
quezão francez, colchão e Ira» 

avaliados por30$000. 

2;200$000. E quem nos mes
mos quizer lançar compareça 
neste Juizo em o dia acima 
declarado. K para constar ge 
passou o presente que será 
aífíxado no logar do costume 

intenção, e na qual se pede o 
pagamento da quantia cons
tante do documento junto, 
juros, rnulía, desnezas e eus-
tas ficando outrosim citado* 
|pa.ra todos os demais termos 

e publicado pplaimprensa.Da-'da aecfto até final sob 
do e passado nesta cidade de 
Ytú, aos dezenove dias do mez 
de Setembro de mil o noves 
contos e seN. Eu, Bacharel 
3i6anor de Arruda Penteado, 
escrivão, subscrevi. José 
Campos Toledo.( Estava devi 
dimente selladô  
Confere. 
Ytú, 19 9 906. 

Escrivão Penteado. 

de 

Edital parti citação com o pr» 
so de trinta dias. 
O Doutor José Campos To 
ledo, luiz de Direito nesta 
C >marca de Ytú, etc. 
Paço saber aos que o presen 

te edital de citaçl» com o pra 
so de trinta dias, virem, que 
por parte do suppIicanteB irão 
de Itahim me foram feitas 
as petições que seguem: Pe-
tiçãoimcial —Exc dentfssimo^e 
nhor Doutor Juiz do Direito-
Por -eus procuradores infra, 
diz o Birái de Itihim, que.por 
escriptijra publica, lavrada ao 
quatorze de Maio de mil e oito 
ceutjs e noventa e oito. João 
BujitistaVaieiVi li.Rãpli ael Va* 
íentini esua mulheiDona Maria 
Valentini, MiguelValentini esoa 

vesseiro avaliados por30$000. mulher Dona 0 ivja Valentíní, 
U m lav t rio d<* mármore sem. PodroValeutini esui mulher 
o lampo avaliado por lo$000. j DouaTherezi Valentini, oonni. 
Uma .et gere com pedra mar tuiram-se seu^ devedores da 
m ,re avaliada por 60$0OO. [quantia de seis c Mitos de reis 
Duas dúzias de copos oi tavadop|(6;'»00$000) que se c .mpromeí 

as pe
nas da lei. Ilequer a Vossa 
Exceliencia que, üe A, se pro
ceda na forma requerida e de 
accordo coma lei. P. D.E.II. 
Mercê— Sobre uma estampilha 
estadual de duzentos reis: Ytú 
seis de Setembro de mil no
vecentos e seis. P. P. João 
Martins de Mello Júnior. P. 
p.Carlos AlbertoJVianna.— Bn 
cuja petição estava o despa
cho do theor seguinte- — D V. 
Como requer. Yiú, seis do se-
lembro de novecentos e s-is. 
Jo*é de Toledo —Na mesma 
petição estava a dedtnbuição 
Nüguinte : V Numero, um. A o 

como outros codevedorei do 
suppücante aos termos de uma 
acção ordinária de cobrança de 
de divida.B mais requer que se 
junte esta aos autos de acção 
ordinária entre partes o slippli • 
canle como Autor,eR?osRapha* 
ei,Miguel ePedroValentini e os 

pi'elho de christoffle gara chá 
avaliado por 2OSO00 Uma me 
i\ ordinária avaliadapo-i$000. 
Uma inezamenor avaliadapor 
3$OoO.Quatro compoteiras avu* 
liadas por8$00o.;im moveis. Um 
prédio a rua do Commercio, 
desta cidade numero sessenta 
e o to, com cinco frestas de 
frente,coberto de telhasconfron 
tando pelo ladi> de cima com 
propriedade de Joào Flaquer, 
pelo lado baixo com*DonaMa-
ria de França e pelos fundos 
com propriedade de Affonso 
ttorges Corrêa de Almeida, 
prédio esse em que mó-a Jorge 
de Almeida, avaliado por 
4:õ00$000. Uma casa em frente 
á primeira, na mesma rua do 
Commercio, sob numero se
tenta e três, com três frestas 
de frente, dividindo pelo lado 
de cima com propriedade da 
herança de Olegano Ortiz, e 
pelo lado de baixo com pro* 
priedade de Manoel Joaquim 
da Silva Júnior, e pelos fun* 
dos com a rua de jSanta~Rita, 
casa essa em que mora Alber-
o Benedeüi, avaliada por 

avníftFtus por 5$Ó0Q Um ap teram a p>gar no pra>o de 
>arelho trincado para jantiivum anno, cornos juros dçTdo-
avaliad * por 35$00O. Um ap* ze pjr cento {Qjx) ao anno, e 

mais a multa de viafcj por 
cento (e/o) sobre tjja a qutn 
tia que estivessem a ilever 
no caso d-t ser necessário o 
emprego de meios judiciais 
para a cobrançi da divida, 
alem de todas as despezas da 
acçãc. Para o recebimento 
dfssa divida requer o suppli-
cante a Vos>a Exceliencia se 
digne de mandar c lar Uapha* 
ei Valentini, Miguel Valentini. 
Pedro Valentini; e tendo f.ij' 
lecidi) o devedor João Bap-
tista Valentini, requer a cita 
ção dos herdeiros Giacomo 
Canavesi c uno cabeça de ca
sal por ser casado com a her
deira Prancisca Valentini, Fran
cisco Gas(»arone por cabeça 
de *,eu i-asd, visto ser casulo 
com a lieideira Maria Gaspa-
rone o (üuseppe Cavagna co
mo cabeça de cisai por ser 
casado com Julia Cava
gna. citando se também o 

primeiro ofíieio. Ylü, seis de 
Setembro de mil no/eceoto, j 
e seis. ü Distribuidor Joãm 
Carlos de Camargo Teixeira. 
—Petição—Bxeellenti>simo Se* 
ohor Dout>r Ju z de Direito. 
i>iz o Barão de Itahim, por 
seu procurador abaix » as>i> 
gnado. que precizan Io na 
forma da lei j-islificir peraníe 
esse IUÍZO, que (iiuseope Ca
vagna, herieir-. de Joio Bi 
plisia Valentini como cabeçu 

(de casal por ser cisado cora 
Miilia Cavagnt, esta ausente 
|»o i noeno da- Áustria, em 
lugtr incerto e nã » sabido; 
vem requei-̂ vo, designação de 
dit e hora para es*a jusíjli-
eaçãu, na qual deporão como 
test^nunhas Jacob Brcsciani 
e P.-ancis.o Boríholoti. Pede 
mais junc/àíi desta aos autos 
de acção ordinaii i. movida 
pelo supplicantc contra Ita 
pinei Fiíeniiti', .U guel Va 
lentiai, Pedro Valentini e her
deiros de J»ão Uaptista Va
lentini, correndo a jnstíficaN 
ção nos mesmos aulos dt re
feri ia acção. li por ser de 
JustiVa i>. deferimento. So
bre u na ostun.nlhi esta-
lo.il de duzentoa icís ; — 
Vtú, quinze d3 Setembro d^ 
m I e novecentos o s d-;. I». p. 
Carlos Alberto Vianni. E.n 
cuj i petição dei o despacho do 
theor seguinte: J. Sim. desig
nando o Escrivão. Ytú; quinze 
de Setembro do mil e nove 
centos e sei*. José de Toledo. 
—Petição—Excell.mihsiiiioSd-
nh >r Doutor Juiz de Direito. 
Diz o Barão de Itahim oomo 
Autor, p^r s MI procurador 
que, tendo prolusídona forma 
da lei jusrifio.iÇio da au encia 
de Guseppe Cavagna, que se 
acha como provou, o suppIU 

Gollactor de Rendas Estadoaes cante em lugar incerto e íão 
para, na primeira audiência sabido no império da Áustria 
após a citação, virem ver-soo 
lhes propor uma acção, em 

venho requerermos a citação 
do referido Gi^ep,je Cavagna, 

que melhor será exposta sua por ed.tics par.t responder 

lerdeiros de JoãolíapüslaVíden* 
tmi í-nlre os qua^s está eompri* 
hendido o referido Giuseppe 
favagna contra o qual so pede 
i citação por editais, nomean* 
do-se curidor ao mesmo corno 
a use ite. E pt r ter de Jus
tiça. P. deferimento., Sobre 
uma estamjíilha estadual de du
zentos reis : — Yfú, dezenove 
de Siternbr > da mil e novecen
tos <• seis. P. p. GJIJIOS Alber. 
to Vi mua. E m cuja p<»ti * , 
esr̂ iv:i o despacho do thiíur 
Seguint'1: I. Sim com o praso 
le irinta ili.is. Nomeio curador 
» Doutor Manoel Maria BU»*BO. 
Vtú, dezenove de Setembro de 
mil ü n iveceutos e seis. ,iove 
Toledo. —Sentença— Vistos, 
«•te. Julgo por sentença justifi
ca Ia a arsjncia do rèo Giu»-oa 

ppe Cavagna. fora da Republi
ca, em logar de Juridicção 
mserla no Impero da Áustria, 
e em coitseqoeneia homologo 
aJu tificaçao do tolhas para 
que produza os effeiíoa de di
reito. Custis afinal. Ytú, de
zenove de Setembro de mil no
vecentos e S;.*is. José Toledo. 
B tendi o suppl.cante juvt.fi-
fado com aprova lestemuoh I 
o de-íus:do em sua petição, o 
sendo-me os autos conclu
sos, nelles proferi a senten
ça acooa iranscrípta. K o 
virtude do que mando ao 
porteiro d >< auditórios cite 
e chausn a esleJuizo ;io sup-
plicá Io Giuseppe CiVíigna,para 
na prim n a i íieneia posle-
Nor a expiração do prazo, vôr 
propor contra elle uma acçío 
ordinária em que o .supplieau 
te lhe pedirá o pagamento da 
referida quaiiDa de seis con-
ros de re<s (b:i>O0$(X)0) juros 
multas, despezas e .custas, fi« 
cando log.t cifadu p»ra lotb 
os demais termos da causa até 
final sentenç» esua execução 
seb pi ria de revela; e quem 
do mesmo souber e liver no-
licia dará sciencia a este Ju zo. 
E, para conhecim^nio de to
los, se passou o ' presenle e 
mais três que serão publica* 
dos nos lugares do esiylo e 
pela imprensa local. Dado o 
passado nesta cidade de Ylú, 
ais vhre de Setcnbro de mil 
novecentos e seis Eu Syhio 
Porio ajml mte o escrevi.' Eu 
\rllior Kug.ueo da Silva Por
to, Escrivão o subscrevi.—" 
José de Campos^ Toledo. 

G 
asemiras superiores 

"hegou novo sorli-

mento «Ao Bom Gost 
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RBPUBLICA 

Melado Municipal 
Preços correntes 

Mínimo . —M<*xim 
14$ 
5$ 

Feijão alqueire 
Farinha de milho * 

» mandióc a * 
Fubá « 
Arroí (limpo) * 
Milho 
CarÀ 
Batatinhas » 
Batatas dôoes » 
Pon llbo » 

de ararota kg Café 
Laranjal 
Bannnai 
Gallinhas 
Frangos 
Ovos 
Peixet 
Cannaa 
Alhos 

Arroba 

too 
verdes > 

Uma 
Um 
Dnzia 
fieira 

leiohes 
restea 

12$ 
4500' 

u 
4$ 
16$ 
3$ 
4$ 
10$ 
3$ 
10$ 

4500 
17$ 

3500 
4500 
11$ 
3500 
12$ í$1200| 

5$ 

n 
500 
1500 
J20O 
600 
•IS 

5500 
1200 
600 
1800 
IKK) 
700 
1200 

V E N D E - S E a casa da 
Rua da Contrição n.13, 
nesta cidade 
Trata-se com ?. Bicu

do á Rna do Commercio n' 23 

1$ 1500 
600 800 Eíixir nutritivo de carne 

Preanado PO^ 

Granado & Comp# 
Mario de Camargo Fonseca.' Valioso estimulante para *'restau 

rar forças exJmusta'% ou "tonificar 
fwnçõe* depreciada"' 

Nas ^moléstias do peito"t es
pecialmente na "Tuberculose pulmo 
nar" tem dado exeellentes resvlteds* 

Ytú, 3 de Outubro de 1006. 

O ADMINISTRADOR 

Secção livre 

Rodonildo Venturo 1 
VETERINÁRIO 

Encarrega-se de curar qual 
qner espécie de anim-il. 
4Hende a chamados aqnal* 

quer hora do dia o da noite, 
tanto para a cidade como para 
os sítios. /íeeados na Pharma
cia S&o José, c à rua da h»U 
ma n. 56. 

éí/lceras, 
Feridas e leicenços 

não resistem ao ENGU&MTO AN-
NO, preparauo por Granado 
& Comp. 

A' venda em todas as phar 

A dez reis de mel coado! 
N\o fica pedra sobre pedra J 
Vai me-mo tudo razo J 
Mas '» que /!... O grande 

jwtim&rtQ que eíle lá tem i 
VaÇmesmo liquidar com tu* 

do atèofim do anno, por isso 
appr»veitea>y mesmo por será 
ultima saudação de despedida 
do Grande Armazém do Coim
bra. 
Está contratado o prédio, 

sendo por isso real a liquida
ção, nâo se admiltindo duvida. 

B ronchite, clnfluenzã 
Cedera com c w , d.» Anti-

Catharral (eardus benedictos 
de 

Granado &Comp. 
de rua Io, de Março, 12, Rio 
12,Janeiro, e nas principaes 
pharmacias e drogarias do 
Brazii. 

macias e drogarias 

D o c e s de Mangaba 
Jà deste atino, vende-

$p em casa de Fernando 
Dias Ferraz» a 5$00 . Lata 
de 1 kilo. Largo do Carmo 
—Rua do Commercio n. 173 

ESCRlPTORIO 

DE ADVOCACIA 
Dr. José Piedade < 

£^j» Patro'*í*,io de causas eiveis/ 
'coninierciú«> e críminaes, em \.\ 
[e 3. instâncias; defesas e aceu-j 
Cações perante jory,em qaalqncr^ 
icomarca do Hstado; pTocnratorioíj 
•nas repartições publicas, emprés
timos hypothecarios, cobranças; 
'tudo mediante honorários módi
cos. 

Attende a chamados, qualquer; 
hora para serviços na policia' 

E8CBIPTOR10 

|g|20—Rua do Quartel—2< 
f [ D a s 11 isj tarde 

RE8IDENCÍÀ 

3 4 — R O A VEBIDIAUA— 

TELBPHONE ,645 

Wt & PAULO 

i arope iodoreio de caído e exírãcfo de nogueira 

de Granado & Cmpaé 

/?. A n w a de Paula Leite Brenha 

Hcrmogenes Brenha Ribeiro, Antônio de Paula L3ite de 
líarros Sobrinho, Umbelina de Almeida Birros, marido pae 
e roae, e as irmãs, o irmão, tio o tias, cunhados e cunha 
das da finada Sra. D. ANISIA DE PAULA LEiTE BrVENHA 
agradecem penhoradíssimos a tod;is as pessoas que acom
panharam os seus restos morlaes á ultima morada, e que 
durante os seus dias de dor caridosameníe-a eoceorreram e 
de novo convidam a tolas as pessoas amigas e caridosas 
para assistirem a ̂ issa que pelo descanço eterno de so» 
alma, será celebrada segunda-feira, âs 8 horas da manhã, 
na egreja do Bom Jesus, confessandô se desde já agradeci
dos por mais esía prova de religião, caridade e amisade. 

Ytú, 3 de Setembro de 1906, 

Por 200:000 
Vende-se nina moenda de 

Canna com três celiudros, em 
perfeito estado, próprio para 
casa de negocio o chácara. 
Fernando I>i;*s Ferraz. 

Café 
0,mpra->e qualquer rjuai li* 

dade de café, paga-sé bem. 
A "Indusir u\ Yfuana" 
Lar̂ '0 Ji Estpção 

Marinho, Bicndoà Crmpaulii-i 

,e^H, Tônico reĉ nstituíDte deeffei 
tos extraordinários no trata
mento do "Lyrbphatistno^^ 
crophulas, debilidade" etc, 

Granada & ipkpBSJj 
Rua Io de Março n, 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharraacias e 

^ 

INHO 
cReconstituinfe 

de Granado 

PAPEIS P4RA CASAMENTOS 
Quem precisar com prom 

plidão,de papeis para casamen
tos, quer no civil quer no re 
ligioso, e bem assim ouirus 
papeis e requerimentos relati 
\o< ás diversas rep<̂ r̂ içõê  pu
blicas do Est;>do, dirijâ e á 
rua da Palma n° 27 

C o m quiiiiu-n, carne l^ciovphospha, 
df ?r\ p. prphina jrlve«rit;ada E' He ut 
valor ,*\ ÍM r I I U M Í O no tratamento da 
tuberculose pulmonar,- ehloro-anemia 
lympbaitsrao, rachitiamo. 

Granado & omp. 
lá, IUI Primeiro de Março.15 
Kio deJaneiro,enas principaes 
phannacias e drogarias do 
Brazii. 

DR. GRACIANO DE S.GERIBELLO 

™ Tem seu eoncultorio á rua ^ 
Wít do Commercio N. IV §_̂  
|(§junto a PHARMACIA SOUZA, CIA ^4 

Os Advogados 

IMBUI C- SftKF&IO-
JOftO HARTIHS Dl M- JDHIOR 

. FOHSE i FERRAZ 
BSCRIPTOBIO.: 

rAVESSA DA SÉ N. G. 
S Paulo 

asemíras supetreres 

chegou novo surü" 
menlo «Ao Bon;(?jsto» 
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c l e r e e o colog-r-s:* 
í<30^- J > 

Recebem cafc e outros gênero-- nacionaex á 
com missão e prestam conta de vendia a 

vista 

Especiandaeern oencia ds cafés 
baixos 

A 
Armazém de Seccos e Molhados 

ANTÔNIO ELIAS 
RUA DO COMMERCIO, 86--YTU 

-uiMímrnle do iieneros alimentícios na-
^ estrangeiros, seccos, molhados e safecaria. 

'TATT conhecida câ a cdmmunfoa aos ĝ us frejjuezes que acaba 
de receber LKGITIMOS VINHOS PORTUGUEZES, do 

Porto e para rueza importados direcLamenie pela 
afamada e acreditada 

jÇDEGJl P£^TieUL£ít 
D e São Paulo 

garantindo a sua pureza. 
Também avisa ao publico qne recebeu uma pnrlidaido m,o 
demo apparelho A E R A T O R S para fabricação instantânea de 

-Syplioíi-
Em (inco minutos, à mesa da refeição, pela insignificante 

quantia de 200 REIS nnis on menos, custando o ap. 
parelho, que é de gratuie duração—8$000. 

PRSÇ08 mm COMPETIDOR 
em todos os gêneros de seu rarno de nagocio. 

Fumos, cigarros, doces em laias etc. 

AO MERCADIMQ 

0 abaixo assignado avisa aos seus freguezese amigoç que 
brevemente reabrira as suas offlcinas mechanicas^o largo do 
Collegio, anuexando a ellas uma secçáo para fabricação e re* 
paração de machinas de beneficiar café, tendo paru isso ad
quirido offieiaes peritos. 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze, 

í^aphael dal enfim 

RUA S. RITA N, 66 
Neste bom monlado estabelecimento de íinturaria, lava-

se, tinge-ee chimieamentt com perfeição o brevidade 
qualquer roupa por mais fina qnxi sep', tanío de 
meninas e horrçus, come dcbenhoras, garan* 

lindo *se o servço, qne se não agradan, o freguez nada pagará, 

"^^43a:* j3snr*sa crer 
Fiancjsco Simoni 

PK0PÍETAK10 

w - Toda a roupa que não fur procurada dentro do 

jiraso de CO dias, será vendida para pagamento 

desp esa, 

Irroz com Gasca paa sementes 
(9lcabo de receber uma boa partida de arroz es" 

pecialpãrã plantações, de uin- rendimento extraor* 

dinarío e optimã producção* ueiid° pelo custo da 

factttra, vis. sementes que acabo de receber sâo 

das afamadas qualidades « Casca branca» e li/ourado, 

JitQlibü de Jllmeiúa Toiedo 

Rebeneficio de café 
Na " nduslríal Yhiana" rc-

uenelicia-sejjafé cora perfei
ção, gttrantliulQ-8'í qne existe 
real interesse aos srs. lavra
dores, que obterão uieiho'r d-
locação para o seu producío, 
valendo este ma s alé 2.000 por 
arroba acima da l>ase. 
Prova o que affir mantos uma 

das cláusulas do Convênio,«Hie 
éfacilitaro rebeneficio fio café. 
Marinho Bicudo & Companhia 

Largo da Eslação 

Precis&r^se da 
quantia aciriKi, por 
6 mezes pagando 
se os juros de 18 

por cento ao anno; dá^se hy* 
poteca se for exigido. 
Neste jornal «* dirá. ninem 

precisa 

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

com o proprietário Giacomo 
Cagíiarí, rua da Palma n* 67. 

N 
O COIMBRA 
Jogo de tambola, lin
dos prêmios, nurneros 

todos premiados—30"; 
custo, era 500 

/Bolsa para mão 
. Perdeu se no domingo alra 

sado. na estrada de rodagem, 
entre Salto e Ilú. uma bolsa 
de setim pi elo para senhora. 
A* pessoa que a encontrou 

pede ve entregar ao ̂ r. Viga* 
rio do Salto. 

ces, por preces o 
ratos que os fabrí/an 

(es da cidade e da capital. 
Áprompta<se qualquer en* 

commcnda em menos de 2í 
horas. 
A "industrial Ytuana" de Mi* 

nnlio Bicudo & Companhia. 
Largo da Eslaçàu 

GELO 
CTorve "C43 
ás quinlas^sabbadogè <íomingo3 
CERVEJA GELADA E * 

Refrescos 
TODOS OS DIAS 

Gonfei^arda das pamnías 
DE 

(tfu rei ia da Costa efinho 
-• Rua Direita— 


