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Mfmutk 
Assignaturas : 

Anno 15:000 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 

Kedacção e administração 

Rua do Commercio N. 62 

Toda a correspondência deve 

ser dirigida ao directcr—Juvenal do 
Amaral. 

Bilhetes da iaulicéa 

Os escrivães de paz devem 

estar satisfeitos com o projecto 

reparado?, que o deputado Aze 

vedo Marques, apresentou e fun" 
(lamentou no Congresso do Es

tado, atigmentádo oa seus era"** 

lamentos, nos actos do registro 

civi! de casamentos, nascimentos 

e óbitos 

O acto do illustre deputado é 

muito justo; o projecto será con

vertido em lei, sem embargos, 

nem opiniões desfavoráveis, pois 

m o teríamos funccionariós para 

tão útil exercício publico, :lesde 

que 1o.*se observado, á risca, o 

actoítl registro de custas. 

C oíficial do registro civil te 

ria de continuar a lamber im*+ 

biras, se quizesse cumprir o seu 

dever, porque hoje em dia, quem 

espera por alviçaras, tem de an

dar com a barriga cintada pela 

fome. 

A Tribuna, brilhante vesper

tino cítrioca, publicou num dos 

seu-!últimos números, um subs

tancioso artigo, sobre a attitnde 

do benemérito Presidente de São 

Paulo, snr. dr. Jorge Tibiriçá 

deante do importante problema 

da vrtlorisação do cate. 
O articulista extcnde-se em 

criteriosas considerações sobre 

o momentoso assumpto a que 

estão presos toda a attcnção e 

interesse da lavoura paulista, e 

assim termina o seu brilhante 

artigo ; 
«Osr. dr. Jorge Tibiriçá de

monstrou ser o hoiuem que a 

gravidade do momento reclama-

S. exc. não se deixa atordoar 

pelo clamor que o interesse fe

rido vae levantando contra as 

imperiosas necessidades da lavou

ra. Adoptou. pois com muita 

reflexão, a linha de conducta 

governamental que lhe parece 

poder libertar a lavoura das dif* 

Hculdades que a exçrottam e vai 

executando ,sem desfallecimentos, 

o seu programma, 

E J assim que, por estes dias, 

se apresentará na câmara dos 

deputados de S. Paulo um pro-

jf to C^M^kyluas camaias syn 

dica os de café: uma na capita 
e outra em í~ sara a clâ " 

sificaça^TS^^HBMfenda desse | 
producto, verdadeiras bolsas de 

eafè e complemento necessário 

á creação dos armazéns geraes, 

que nenhum serviço prestariam 

ao lavrador, sem taxa offícial que 

o acautele contra os repetidos 

embustes das contas de venda. 

Depois dos armaz( ris geraes e 

das bolsas de café, virá a exe

cução do credito agrícola, as

sumpto maduramente estuda

do e que parece sd depeeder da 

solução do Congresso ao proje

cto de fixação do cambio 

Tem procurado assim o gover

no de S. Paulo attender ás jus

tas reclamações da lavoura do 

Estado, ha longo tempo emba

lada com promessas de uma de

fesa que nunca vem e que só 

agora começa a sentir-«se prete 

gida, mesmo assim contra os 

protestos de grande numero de 

declamadores políticos, que lhe 

estão a augurar dias tristes, sem 

indicar o meio de conjurar as 

nuvens desoladoras em que a 

situação se encontra, por effeito 

de negligencia e falta de senso 

pratico dos" poderes públicos,que 

nunca souberam tirar partido do 

monopólio excepcional ('o cate. 

Tudo faz crer que finalmente, 

vae raiar para ella uma éra 
nova. 

Como recompensa do seu tra

balho, ao illustre presidente de 

' S. Paulo caberá maior parte 

das glorias nessa redempção da 

lavoura. Pelo que sa exc. já fez, 

pdde-ae affirmar que não podia 

ser confiada a mãos mais há

beis e enérgicas a solução desse 

problema, que não é o da pros

peridade de uma classe, mas do 

engrandecímento' econômico da 

nação » 

j. 

«Até parece mentira...» é o que 
dizem todos oa nossos collegas que 
transcrevem a noticia do extraor
dinário caso, cuja narração vem no 
Bandeirante. 

cedia á lavagem do reservatório da 
água que abastece a população 
daquelk cidade, foi encontrada 
grande quantidade de lodo, muitos 
sapos e também jacarés, sendo u m 
deties dos arurás, qua tem o papo 
amarello. 

Foi tambern retirada da referida 
repreza u m a vacca morta já e m 
estado de putrefacção. 

E' por essas e outras que as fe
bres de m a u caracter tem appa-
recído naquella cidade. C o m distas 
ao sr. Director da Serv;ço Sanita-
ri o». 

Essa água devia alimentar 
bem... Quanto elemento nutritivo ! 

Era uma verdadeira sopa de 
araphibíos, feita com sueco de car
ne de vacca ! 

Li vra 
u m a menrua de 9 
mais oa.^menos. 1 

Xisto Jwnior 

d e u n s 

qTF*T= 
algumas dores no braço 
do ahi surgido u m tu-

Empregandó dnTe<*sos medicnmen 
••os, tendentes a fazer vasar o m e s 
m o tumor, qual não foi a surpresa 
da criança, vendo sahir, uns após 
outros, perfeitamente enrolados, pe
dacinhos de papel de cor azul, á* 
semelhança de confetti. 

E assim até Hoje, sem falhar u m 
stí dia, tem a pequena Maria ex
pelido do corpo muitos pedacinhos 
de papel, sem sentir a menor dor, 
a minina alteração e m seu estado 
de finado, conservando-se activa, 
alegre e bem disposta. 

Diz o redaetor da folha loeal, o 
Bandeirante, que, levado por uma 
natural curiosidade, se dirigiu à 
residência do sr. Augusto Olürico, 
podendo então observar dz visa o 
extrunho phenomeno" 

Q u e boa mina d*, confetti ! 

U m telegramma do Rio noticia 
que o advogado dr. Pinto Lima 
apresentou ao ministro da Justiça 
ama petição de graça e m favor de 
Bar tale Felice, qu«, por engano 
foi condemnado a sais annos de 
prisão-, como autor da morte de co
nhecido desordeiro quando a inten
ção do jurt/ era absolver o rào. 

O Jury a mais libernma das ins
tituições populares, tem desses pe
rigos... 
A este caso não se pôde npplicnr 

o velho annoxim : 
Dos enganos... 

Gariosidad^ 
U m facto curioso a as 

que os Estados Unidos, o paiz por 
excellencia dos grandes milliona-
rios, nunca tiveram u m presidente 
verdadeiramente rico. 

O presidente Roosevelt é u m ho
m e m remediado, mais remediado, 
em todo o caso, que Washington, 
que ia receber os s e m vencimentos 
com qu-^ gistava dois milhões de 
francos por anno. Van Buron tam 
bem tinha f -rtuna própria; elle re
cusava-se aieceber os seus e m o 
lumentos antes da terminação do 
seu quatriênio. 

A o deixar a Casa Branca» ello 
tinha direito a u m cheque de 
6*25.000 francos. 

James Monroe* 0 pae d;i doutrina 
de Moaroe, tinha u m a pequena for
tuna e quando, toi eleito, ao deixar 
o poder não restava u m sou. A n -
drew Jackson enUou millionario 
para a Casa Branca. Seu filho con-
trahíu dividas, elle pagou-as e sahiu 
da presidência completamente ai ruí
na do. 

Os dois Harrisson tinham ape
nas, com que viver. 

Abrahão Lincoln era conhecido 
pela sua pobresa e Gartield deixo 
a sua viuva e m situação bem prô -
xima da miséria. 

Ahi esta o que se chama yite-
«ridade. / 

A Sociedade Paulista de Agri
cultura, Commercio e Ipdustría, en
viou a esta redacção um folheto ni
tidamente impresso, tratando da 
segunda Exposição de Animaes e 
produetos correlatívos a inaugurar-
se no Posto Z>otPchnií:o Central, e m 

Refere o Mogyano de M o g y - m i - S. Paulo, no dia 12 do corrente 
rim que na oceasíão e m quo se pro- ' Agradecidos. 



KBPUBLICA 

U m telegramma de Roma, noti
cia que o transporte do corpo de 
LeAo XIII para a fíaeilica de São 
João de Latrão se effectuará em ca
racter privado. 

O corpo será conduzido em carro 
modestíssimo, acompanhado de pou 
cas carruagens, canduzindo os per
sonagens officlaes qne deverão as
sistir á entrega do corpo. 

O Vaticano «Onvidará as asso
ciações catholicas a absterem-se de 
intervir no enterro, limitando-se 
a assistir às ceremouias da Basíli
ca. 

O advogado er. dr. Osório de 
Souza, fixou sua residência em .Pi
racicaba. 

Regressou de Buenos Ayres, o 
jornalista snr. Benjamin Motta, que 
fora áquella capital afim de tomar 
parte no Congresso do Livre Pensa
mento. 

Noticias chegadas de Port > Fe
liz dizem que uma densa iiuv̂ ra de 
gafanhotos poisou nos campos e 
terras lavradias daquelle município 
causando muitos estragos. 

Está em São Paulo, afim de es
tudar a cultura e preparo do café, 
o general Buena^entura Carazo, 
oinniíssionado pelo governo de 
Costr» Rica para percorrer os pai-
z is cafeeiros, 

no iiu^wro publica re
inos Uma interessante carta do il-

lo -íl voga Io sr. dr. José M a 
noel ie Arruda Alvim, queaetual-
mente se acha nesta cidade, sobre 
o ramal férreo de Ytú a Porto-
Felíz. 

CÂMARA MUNICIPAL 
Reuniu-se hontem a nossa Ca-

m ira M inicipal, em sessão ordiná
ria. 

Logo apds a leitura da acta O sr. 
dr. Luiz Marinho de Azevedo, vice-
presidente em exercício declarou 
que interpretando a vontade dos 
snr. vereadores presentes.suspendia-
a sessão era signal de pesar pelo 
falleciniento da esposa do sr. Hír-
mogenesBrenha Ribeiro,e propoz a 
nomeação de uma commissão, que 
ficou composta dos srs. vereadores 
Adolpho Bauer, Benjamin do Ama
ral Gurgel e dr. Luiz Marinho de 
Azevedo, para dar pezaraes a seu 
colh-ga fia municipalidade e repre
sentar a Câmara no aetü da missa 
UÍ 7". dia. 

— -í*S»gs>"* 

Será' verdade ? 
Prometemos syndicar sobie 

o grave caso que noticiámos e m 

o nosso numero passado, sob a 

m e s m a epigtaphe de hoje. 

Podemos, ag;ora, dizer que é 

verdade, que o si.r. agente da es

tação, desta cidade,, com u m ab-

solutismo que faz pasmar, pe

netrou no domicilio do portador 

da Estrada Sorocabana, snr. 

Manoel Corrêa, e deu busca, a 

procura de u m chapéo, que ha

via desapparecido de u m volume 

de encommenda, e o fez na au

sência do dono da casa. 

O snr. agente assim proce

dendo, sem a competente invés-

tidura legai, praticou u m acto que 

tem sido e deve m e s m o ser re»* 

provado. 

O portador, empregado anti

go da Estrada, ao saber que lhe 

attvibuiam tão intamante pro* 

cedimento, que era afinal apon+« 

tado ao publico como suspeito de 

roubo com a basca abusiva e il** 

legal do snr. agente á sua casa 

foi accommettido de u m ataque. 

que o prostrou sem sentidos, por 
prolongados minutos. 

E o snr. agente não encontrou 

lá semelhante chapéo ! 

Admirámo nos bastante que 

o snr. agente, que é* u m func*-

cíonarío veterano da Sorocabana, 

que tem desempenhado o. seu 

cargo nas mais importantes 

cidades da zona da Companhia, 

tivesse, por sua própria iniciativa 

u m procedimento attentatorív» das 

leis que nos regem, e das garan* 

tias do cidadão, sem medir a 

responsabilidade que lhe cabe ! 

E' b o m que haja qualquer 

medida por parte ia ad;uinisj 

trarão, aíiui de que s< 

pita semelhante abu^o 

respeito Í H leis. 

viduo;fazendo-o tombarão chão, 

por motivo da linguagem of-

fensiva que estava usando o 
oífendido contra o offensor. 

Outros dizem que o facto 

passou-se de med o diverso. 

A policia está apurando o 

lamentável caso. 

AGENCIA DO CORRETO 
O movimento da Agencia do cor

reio, desfa cidade, durante o mez 
de Setembio p. passado foi o se- v$a nesta praça. 
guinte : 

RECEITA 
Venda de sellos sobre 

cartas e etc. 
Sellos de taxa 
Prêmios de vales 
Imposto de sellos so

bre vencimentos 
Emissüo de valea 
Supprimento em di

nheiro para pagamen 
to a empregados,mez 
Agosto 

Idem a aluguel casa 

Rs. 
DEíPEZA 

Pagamento ao pessoal 
do mez de Agosti 

liem aluguel de casa 
Idem de valos 
Reembolso de 1 vale 
Saldo recolhido a Ad 

iniiiistraçilo 

1:391.550 
22.020 
68.800 

35.310 
4:732.784 

967.ÔW 
10.000 

gusto Marinho, que segiiu para o 
Rio de Janeiro. 

— O sr. dr. Valentim Browne, 
digno inspector sanitário deste diV 
tricto, qne esteve em inspecçâo em 
Jundiahy eLouveira, regressou ante* 
hontera a Ytú. 
—Está na cidade, com sua exma. 

tamilia o snr. Benedicto Ortiz,filho 
do sr. Braz Ortjz,digno escrivão de 
paz. 

—Partiu para as Republicas 
do Prata, em viagem de recreio o 
sr. Joaquim Dias Galvâo, capitalís* 

Desejamosdhe feliz viagem. 

7:287.964 

957.5oo 
7i».oo3 

4:958.7 oo 

"CCMP. FORÇA E LUZ" 
Realipa-Stí hoje, com qualquer 

numero de necionistas presentes, a 
assembléa gcal da Companhia 
Ytuana Força e Luz. 

A assembléa de hoje desperta 
vivo interesse em nossa população, 
que tem parte de seus interesses pre* 
S03 a essa importante Empreza. 

Segundo é corrente será reeleito 
presidente o sr. dr. Octaviauo Pe
reira Mendes. 

uao re-, 
e deáJS 

E S C O L A D O flAIRRO D O PI" 
RAHYACIMA 

De accordo com a lei Estadual de 
23 de Julho ultimo, deixou o exer
cício do cargo de professor o snr. 
\ Edgard Mario Meyer, da escola do 

3).ooo • bairro do Pirahy Acima, em virtude 
da referida escola ter s;do transfor
mada em mixta, sendo nomeada para 
substituir a professora d. .augusta 

7:287. Salles Paula Ramjs. 

1:261.764 n 

•n.?^?-.,*— 

ESCOLA D O BAIRRO D O T j | 
B O Ã O 

.Assumiu ÍI regência da esrt,o 

Ia do sexo feminino do bairro do 

Taboão a substituta exma. sra. 

d. Alzira Macedo, em virtude 

daerFectiva ter entrado em o-ozo 
o 

de 60 dias de licença. 

O COítPODO BIS 
z um despacho de P< 

o Jornal : _ 
is para 

"0 bispo de Oran confirma 
que o corpo do monsenhor Camac-
go^ Karros, bispo de S. Paulo, victí-
wa do naufrágio do Sírio, toi en-
~contrado~~numa praia porto de Oran. 

O prelado francez tomou pro
videncias para que os despojos moi 
taes fossem encerrados dent rü 
ura caixão chumbo, afim á> 
permittir a exhumaoAo e o trans-
'prte, ministrando, elle próprio. 

ja encommenda do corpo/' 

Q U E ' D A E F R . V I T U R A 
0 popular Felix Bertholdo 

da Costa, vulgo Felix Chupete. 

fracturou na quinta-feira pas

sada, uma perna, sendo recolhi

do a Santa Casa cie Miseri-

cordir, onde foi medicado 

dr. Graciano Geribello. 

AttrÍbue«-se essa queda, que 

levou o nho Felix atò a Santa 

Casa, ao sr. Salles Coury, que 

segundo informações dadas á 

policia, esbofeteou aquelle indi 

pelo 

9 9 sr. dr. Carlos Alberto Vi-

H p , illustre promotor publico 

^Pcomarca, deu denuncia contra 

José de Oliveira Cassu e José 

î ranciseo da Silva, vu'gQ «Jo é 

Portuguez» como incubo* nas 
penas do artigo 303 do Jodigo 

Penal, por crime fie ferimentos 

leves praticados na pessoa de 

Emilio Antônio Marcai. 

MISSA 

Amanhã ás 8 horas será sc-

lebrada na egreja do B o m Jesus 

a missa de V dia em sutfragio 

da alma da inditosa ara, d. Ani-

sia de Paula Leite Brenha, espo 

sa do nosso distineto amigo sr. 

Hermogencs Brenha Pibeiro, 

lospodese viajantes 
Estiveram n«ijta cídad<; 03 srs. : 
Júlio Pires da Silva e Chrisan-

to Fonseca, vi<~e-presidente e se
cretario da câmara do Salto, revd. 
padre Aatonio Vopo} digno vigaiio 
daquelle parochia e o snr. A. ASOCO" 

tti, photographo na mesma localída* 
de. 

— Acham-se na cidade os snrs. 
Virgílio d; Araújo Aguiar, illustre 
vereador Municipal e dr. Luiz de 
Campos Mesquita, abastado capita' 
lista. 

— Regivssou do Rio o sr. tenen' 
te coronel Domingos Marinho, so" 
cio da ''Industrial1*. 

—Trouxe-nos as suas amáveis 
despedidn o distiricto moi;o sr. Au" 

IN3TRUCÇÃ0 PUBLICA 
0 movimento das E-ÍCOÍH E<-

tadoaes e Municipaes desta eíd t li 
e município, durante o rn-^z de Se-
tembro p.p. foi o sM^uinte: 
Matriculados (sexo masculino 

( ' fenunino 

total 
Freqüência media 

286 
764 

450 
326 

MATADOURO 
O movimento do Matadouro Pu

blico, durante o mez de S 'teinijro 
p. p. foi o-sfiguinte : 

Bovinos abatidos 12o 
Suínos 2/4 
Caprinos " 32 
Suinoa entrados 278 

0 rendimento total foi R$. 874.800 

MERCADO 
0 rendimento do Mercado 

Municipal durante o mez de Se
tembro p. p. foi de Rs. 482.413 

W B O A ! 

A ' ômpanhia Sorocabana 

vendeu ante-hontem passagens 

paraPiracicaba e outros pontos, 

cujas passagens davam direito a 

lugares no carro que passa 

sempre ligado ao trem de cargas 

0 carro não veiu nesse dia, e 

os passageiros ficaram com as 

paisagem e não seguiram ! 

(lomo era natural isso causuu 

prejuisos. 

(;omo se esplica 9 



REPUBLICA 

IMPOSTO PREDIAL 
*Do exeicicio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogenes Brenha Ribeiro In-* 
tendente de Obras Publicas e Finanças da Câmara 
Municipal desta cidade de Ylú( ua torma da lei etc. / 

Faça 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 30 dias a contar da pu 
blicitção desta para reclamações, e findo esse prazo será o 
mesmo lançamentojulgado bom para o cíTeito de proceder-
se a cobrança do alludido imposto. B para que ninguém 
allegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
forma da lei Ytú, 7 de Outubro de 1906 

Vicente ãe Campos, Collector Municipal NOMES RUA N.de Casa | IMPOSTO 

Cruz Eugênio S.daCosta (a herança) Santa 
Idem Idem 
Emygdio B. G. Pateruian Idem 
Elias Roza Idem 
Bmilio de Almeida idem 
Escolastica da Fonseca Bicudo Direita 
Escolastica Lopes Santa Onz 
Elias Olym.do de AssumnçObo Misericórdia 
Elias A. P. Mendeá(a herança) Palma 
Elisa Dias Misericodia 
Elias Ferraz de Sampaio L. Carmo 
EvarUro Galvão de Almeida Palma 
Elias Ferraz de Sampaio Patrocínio 
Elias Alvares Lobo (a herança) Palma 
Eiind i e Maria A, de Carvalho C mira areio 
Ermelinda Luiza Padilha Convenção 
Francisco de P. L. Camargo Commercio 
Idem Idem 
idem Idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idero Palma 
Francisco Amaro Pírahy 
Francisco Villuron Idem 
Idem lrjem 
Idem Idem 
Idem S. Rita 
Francisco Antunes de Almeida Idem Groz 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Francisco Martins de Assis 
Idem 
Francisco Pereira Mendes 
idem 
Francisca Emllia C. Pachecc 

Idwm Idem 
ldcm Idem 
Quitanda 
Idem 
Klein 
ldcm 
Commercio 
L. da Matriz 
Idem Ormo 
Idem Matriz 
Idem Carmo 
Sant. Anna 

Frar!ci>co de Paula Leite 
Francisca Luiza de Jesus 
Francsco Antônio dos Santos Convenção 
Francsco Eufrasio P.Monteiro Palma 
Felix Pacheco Cadeia 
Francelino M. Lirio e Cintra T. Carmo 
Francisco Leiie de Souza S. Francisco 
Francisco Dias de Almeida 7 de 7bro 
Idem S Cruz 
Idem Idem Idem 
Idem Flores 
Francisco Eugênio de Oliveira «. Rita 
Idem Idem Idem 
Francifco Antônio de Oliveira idem Idem 
Francisco Antônio d^Caraargo hiena idetn 
Francisco Garparazzo Idem idem 
Francisco de Oliveira Bugre idem Cruz 
Francisco Luiz de Moraes Patrociuio 
Francisco de Almeida Leitão S. Cruz 
dem ldcm Idem 

dem Idem Idem 

217 
219 
12 
8-rí 
17.o 
53 
S8 
25 
27 

s. n. 
10 

• 50 
7o 
44 
142 
14 
100 
102 
104 
106 
UO 
58 
19 
61 
63 

s. u. 
207 
35 
112 
114 
01 
63 
6* 
13 
31 
i: 
i 

10 
5 

20 
6 
58 
5 
4 

s n. 
Idem 
III A 
167 
77 

s. n. 
72 
183 
189 
201 
20 
82 
108 
UO 
138 

10.00° 
6 00^ 
10.000 
8.000 
10.00o 
70.000 
10.000 
£0.000 
30.000 
8.000 
2o.ooo 
3o.ooo 
15.ooo 
2o.ooo 
3o.ooo 
8.000 
Io.ooo 
Io.000 
Io.OOO 
4o.ooo 
74.ooo 
7o ooo 
Io.ooo 
Io.00'> 
15.000 
Io.000 
8.ooo 

2o.ooo 
2o.ooo 
Io.ooo 

;H.OOO 
8.000 
8.000 
2o.ooo 
4o.ooo 
80.000 
5o.000 
7o.000 
80.000 
4 o.000 
8 000 

5o.ooo 
6.000 
Io.000 
lô.ooo 
3o.ooo 
2o.ooo 
#<>.ooo 
8 000 
3o.000 
2o.ooo 
6.000 
6.ooo 
8.000 
8.00c 

I0.O0Ô 
lS.ooo 
Io.000 
2o.000 

Francisco de Almeida Leitão Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Francisco Benedicto Leme Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Francisco Villaron Idem Rita 
Idem Idem Idem 
Francisco da 8. Camargo Idem Idem 
Francisco Antônio da Costa Idem Idem 
Francisca Maria das Dores Idem Idem 
Francisca Blydia da Fonseca Palma 
Idem Direita 
Francisco de Sampaio Flores 

147 
149 
113 
115 
s.n. 
Idem 
160 
233 

s .n. 
22 
25 
27 

6.000 
lo.ooo 
3o.000 
15.000 
1 j.000 
2o 000 
12 000 
6.000 
8.000 
4.0000 
35.000 
8.000 

Continua 

Secçâo livre 
UMA EXPLICAÇÃO 

Tendo o sr. dr. Mame le, 
delegado do policia, recebido 
uma denuncia contra o restau 
rante "José de Barros"—ondn 
segundo eglá averiguado não 
ha iogos illicitos,essa denuncia 
fui allribuida á minha esposa; 
verificando-se era presença da 
autoridade, comoera esperado, 
que da parle delia não pirtiu 
e nem podia ter partido tal pro 
cedimento pois, não costuma 

se envolver com a vida alheia. 
Ytú, 5 de Outubro de J006. 

Benedicto Leite 

A dez reis de mel coado! 
Não fica pedra sobre pedra ! 
Vai mesmo tudo razo t 

Mas o que ?!... O grande 
sortimento que elle lá tem t 
Vai"rnesino liquidar com tu

do atèofim do anno, por isso 
approveitem, mesmo por ser a 
ultima saudação de despedida 
do Grande Armazém do Coim . 
bra. 

Está contratado o prédio, 
sendo por isso real a liquida
ção, não se admittindo duvida 

D. Amsia de Paula Leite Brenha 
Hermogenes Brenha Ribeiro, Antônio de Paula L?ite de 

líarros Sobrinho, Umbelina de Almeida Barro*;, marido, pao 
e mãe, e as irmãs-, o irrnão, tio o tias, cunhados e cunha
das da finada Sra. D. ANISIA DE PAULA LEiTE BRENHA, 
agradecem penhoradíasiraos a todas as pessoas que acom
panharam os seus restos morlaes a ultima morada, e que 
ourante os seus dias de dor caridosamente a soecorreram, e 
de novo convidam a to Ias as pessoas amigas e caridosas 
para assistirem a ^issa que pelo descanço eterno de sua 
alma, êra celebrada segunda-feira, ás 8 horas da manhã, 
na egreja do Bom Jesus, confessando-se desde já agradeci
dos por mais esla prova de religião, caridade e amisade. 

Ytú, 3 de Setembro de 1906 

Ânnuncios 

n% P&RTEIRA DIPLOMiOl 
Isolina Salesian 
Attende a chamados a 

qualquer hora do dia ou 
da noite 

3 Rua do Commercio, 78 

mmr 

PAPEIS PARA CASAMENTOS 

Quem precisar com prom* 
pílláo,de papeis para casamen
tos, quer no civil quer no re
ligioso, e bem assim outros 
papeis e requerimentos relati
vos ás diversa* repariições pu
blicas do Estado, dirija>se á 
rua da Palma n° 27 

Cooperativa Br uni 
Sío 20 sorteio Joi pre

miado o n 7. 

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

lo á Rna do Commercio n° 23 

Gafe 
Compra^e qualquer quanti

dade de café, paga-se bem. 
A "Industrial Ytuana" 
Lar^o J;> Est - i 

Marinho, Bicido & Companhia 



REPUBLICA 

LOMMISSARIOS 

KufiPaulaSouza, 

c^jjLClojr^oo telegra 
Recebem café e outros gênero* nacionaes á 

commiasão e prestam conta de venda a 
vista 

Especialidade em venda dJ cafés 
baixos 

0 abaixo assignado avisa aos seus freguezes e amigo? que 
brevemente reabrira as suas offlchias mechanicas, ao largo do 
Oollegio, annexando a ellas uma secção para fabricação e re* 
paraçào de machinas de beneficiar cafc, tendo para isso ad
quirido oíflciaes peritos. 
Trabajhará também em fundição de ferro e bronze. 

ffaphael dalentini 

RUA S, RITAN. 66 
O v t j v v ^ v * *w « s ^ w m v ^ W A Neste bom montado estabelecimento de linturaria, lava-

I W Í F R i ^ ü Illa Pffí¥il Í se' línge~pe chimieamcntt corn perfeição o brevidade 
Av&M^a%%Jir&ãJPA&% &&%£ qualquer roupa por mais fina une .seja, tanio de 

a i O Rã Èi » meninos e homens, come deseohoias, garan-
nPíYIÜZefífl 06 Ò6CC0S 6 mOltlQuOS Hndo-se o serviço, que se não agradar, o freguês nada pagará, 

ANTÔNIO ELIAS 
RUA DO COMMERCIO, 86--YTU 

Grande pnrtimonic de gêneros alimentícios na> 
cionaes e estrangeiros, seccos, moinados e saccaria. 

Esta conhecida ca>a com muniu» aos seus freguezes que acaba 
de receber 1EGITIMGS VINHOS PORTUGUEZES, do 

Porto e para meza importados direelamerlíe pela 
afamada e acreditada 

Francisco Simoni 
PKOPIETARIO 

^ i Toda a roupa que não for procurada dentro do 

"Uld pjaso de GO dias será vendida para pagamento 

j 

D e São Paulo 

(!a despesa, 

garantindo a sua pureza. 
Tamb» m avisa ao publico qae recebeu uma partida do mo 
den.o apparclho AEHATORS para fabricação instantânea de 

E m cinco minutos, á mesa da refeição, peia insignificante 
(juantia de 200 REIS m os ou menos, Custando o ap. 

parelho, que é de grande duração—8$O0O. 

PREÇOS SIM nJQtkpstiBOB. 
em todos os gêneros de seu ramo de nogocio. 

Fumos, cigarros, doces em latas etc. 

RO UERCADINHO 

Rebeneficio de café 
Na " ndusirial Ytuana" re-

hencíicia-sc café com perfei
ção, garantindo-se que existe 
real interesse aos srs. lavra
dores, que obterão meíhopcol-
loeação para o seu producío, 
valendo este ma;5 até 7.000 por 
arroba acima da base. 
Prova o que affiimamos uma 

das cláusulas do Convênio,que 
ê facililaro rebeneficio cio café. 
Marinho Bicudo & Corripanhi; 

Largo da Bslaçào 

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

com o proprietário Giacomo 
Çagliari, rtia da Palma n- 67. 

r*. 

irroz com Gasca para sementes 

(Slcabo de receber uma boa partida de arroz esw 

ciat para plantações, de um rendimento extraor* 

narío e opfima prodticçao. ilendo pelo custo da 

factura. (Sis sementes que acabo de receber sâo 

das afamadas qualidades <K Casca branca» e u)ourado% 

Maliba de Jllmeicta Toledo 

Latas para doces 
Fabrica.n-se egpeciaos lata** 

para doces, por preços 50 /. 
mais balaios que os fabri?an" 
(es da cidade e da capital. 
Aprompia-se qualquer eir 

eoinmcnda em menos de 21 
horas. 
A I -.dustrial Ytuana" de Ma* 

nnlio Bicudo & Companhia, 
Largo da Eslaçào 

O COIMBRA 
J->go de tambola, lin
dos prêmios, números 

todos premiados—30"; 
eusto, era 500 

Bolsa para mão 
Perdeu se no domingo atra 

sado. na estrada de rodagem, 
entre Salto o Hú, uma bolsa 
de setim p:eto para senhora. 
A' pessoa que a encontrou 

pede se entregar ao Sr. Viga* 
rio do Salto 

Por 200:000 
Vende-se uma raoenda de 

Canna coro três celiudros, em 
perfeito estado, próprio para 
casa de negocio e chácara. 

Fernando Dias Ferraz. 

INHO 
cneconstituin te 

de Granado 
Com quinium, carne iücio^phospha, 
do Cfl e pcp&ina glyccrinaií» E' 'le ut 
valor extraordinário no irnUmenlo da 
tuberculose pulmonar, chloro-aneraia 
lympliatismo, rnchitUmo. 

Granado &omp. 
lá, rua Primeiro de Março. 12 
ttio deJaneiro.enas urinei pães 
pharmacias e drogarias do 
Brazil. 


