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Quem 
MFTOMA 

Assignaturaa : 

rl n n o Í5:«90<9 
Semestre 8.-000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 

Reãacção e administração 

Rua do Commercio N. 62 

Toda a correspondência deve 

ser dirigiria no directcr—Juvenal do 
Amaral. 

O "Diário Popular", de 6 do 

iXirjffiííjjlilhljfigl} ° s nomes pro-
vaven^^| K congressistas, 
n-vmcandoidervSWles.o do nosso 

distincto e [bondoso contsrra-

neosnr. Codofredo da Fonseca, 

pelo 4". districto. 
Alegrou nos a noticia. Ale~ 

gron-nos, porque traduzimos 

nella tfín auspicioso futuro para 

a nossa terra, 

E haverá mais legitima can

didatura? Haverá quem melhor 

represente o importante districto 

eleitoral, do que o benemérito 

consolidador da paz ytuana ? 

Quer-nos parecer que não, 

porque o illustre moço, a despei

to da sua adorável modéstia, 

reúne, como bem poucos, todos 

os bons elementos, tão nec?ssa-

rios para o desempenho do alto 

cargo, para se tornar um cor-

rêcto interprete do nosso circulo 

político ; s. s. qne se tem reve-

do ac-
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3001 •»+•»«»«•»•• 

«Ç3ÇÍY5-í»;-?S3" 

Feliz ! que trazoa dentro da alma apenas 

A dor de um ideal sem esperança; 

Que não conheces a maior das penas 

— A tristeza do sonho que se alcança^ 

Essas magoas que choram cantilenas 

Como as ondas em languida bonança, 

Banham suaves illusões serenas, 

Junto a dor que me fere e que me cança; 

Ai ! o sonho do amor parece um monte 

Que de longe se avista azul̂ -celoste 

*A eslumar^se nacur va do horiso n te... 

E que, entanto, do perto, a nossos olhos_ 

"^Se^^s^i^inal^^ííídadG e agi es te, 

Erriçado de pedras e de ahjrõThos ! 

AMADEU AMARAL, 

w\ das suas habilitações ? 
nAo conhece taes exames...» 

E' o caso para perguntarei >s co
mo perguntamos : 
Quem examinou taes fxflminan-

dos no Tribanal d« Jusfciya ? 
Nao foram os senhores bacha

réis, sob a presidência do presiden
te do Tribunal, também bacharel ? 
Como apprcvaram os letrados 

examinadores a analphabetOs ? 
Perdoe-nos o conspicuo deputa

do, mas o seu projecto egoísta, vai
doso e inconstitucional, é de qu^m 
está apaixonado com a cone ur-
rencia. 

Felizmente para os rábulas, o 
sr. Marques nao se esqueceu dos 
nomes de Luiz Gama e general 
(Slycerio que è seu chefa político 
eminente, e rábula. 

XISTO JÚNIOR. 

Curiosidades 

Bello e excepcional procedi

mento !... 

As qualidades que distinguem 

o nosso caro conterrâneo e a 

amenidade affavel do seu trato 

por tal forma captivam ?.. affei 

ção do todos, que a confiança 

inspirada aos ytuanos, pela sua 

pessoa, é koje ilimitada. 

0 valor intrínseco dos seus 

serviços prestados ao nosso torrão 

já é considerável; porém, do 

seu reconhecido bairrismo ha 

ainda muito a 'esperar. 

Fazendo aqui ponto, appclla-

rr.os para o seu espirito de pa

triotismo não ren.usar a sua elei 

ção, que será uma verdadeira 
acclamaçãb popular. 

Ntfs temos a convicção de que 
cendrado patriotismo do seu ve- Ia sua orientação politica ha de 

lado um digno suecessor 

neranc&o e saudoso progenitor, 
será com mais tacilidade, o con 

tinnador da obra grandiosa do 

nosso almejadoengrandecimento. 

E' diíficil sempre distinguir 

o caracter politicode um homem 

que vive no nosso tempo, do seu 

caracter individual. Será apenas 

prestar homenagem á verdade o 

dizer, que o 3nr. Go.dofredo 

Fonseca faz questão de não 

apparecer, directa ou indirecta-

mente onde a gloria impera. 

AROHA&0S 

( U m bloco de carvão de pedra 
j exhibido na exposição do Estado 
f de íowa, America do Norte, pesou 
3.500 kilos, acreditando--Si ser o 
maior bloco tirado de uma mina 

O maior britador de carvão de 
pedia é o de E Iwnrdsville, Pen-
nsylvania, britando 4000 vagões 
de carvão em 10 horas de serviço. 

Chegara informações de Cartha-
<*ena. que, só depois de ingentes 
trabalhos se conseguio tirar do 
tundo do mar a casa forte do vapor 
Sirio, oade no dia do desastre, se 
achavam guardados importantes va
lores. 
Aberto o cofre, em presença das 

auetoridades, nada foi aehado iielle. 
Este facto tem provocado diver

sos e desencontrados commentario^, 
e nem era para menos. i O VÃO mais comprido, de um 

H;i quem jure, e jura bem, que i Ho telegraphic >, oo mundo, é so
bre o rio kistuah na índia. 

O fio é supportado entre duas 
montanhas de cerca de 60D0 metros 
de altura cada uma e t«ra mais de 
1800 metros de cumorunento. 

Uma folha de papel de um me
tro e oitenta centímetros de largar?» 
e 12.400 metros de comprimento, 
pezando IOQ'2 kílos foi fabricada e 
enrolada sem deteíto algum na fa
brica de papel de Watertoson, New 
lork. 

experimentar, no futuro, urn 

severo inquérito, e que o seu re

sultado será abençoado pelos 

seus contemporâneos; estamos 

convencidos que, depois de con~ 

ciuido este oroces^o, a justiça 

se fará inteira. 

8. Paulo, 9-10-906'. 

Na fabrica de tecidos dirigida 
pelo snr. José TKeissonh no Salto5 
foi inaugurada uma fabrica de gelo, 
que produz dusentos kilos diários-

si esse negocio nAo tem agita no 
ÔÍC), deixará de existir bico com 
água neste mund" de Christo. 

Yá Io creo hombre 1 

O sr deputado Azevedo Marques 
fundamentou com todas as forças 
d s pulmões, que sao s<-us, na câ
mara dos deputados Estadoaes, um 
projecto que estingue a classe dos 
advogados piovisiònarios e limita o 
numero dos solicitadores, respei
tados os direitos adquiridos pelos 
actualmente existentes. 

O projecto fixa em três o nume
ro de solicitadorus para estai cornar 
ca, Ate ahi o negocio nílo está máo, 
e parece que o sr. Marques tem ra-
zAo .' é advogado, bacharel, e puxa 
brazas para a sua sardinha. 

Mas, quanto a exames para os 
provisionados, o auetor do projec
to nüo tem. rasão, dizendo na sua 
exposição de motivos : 

«Deram todos a prova irrecusa-

As duas maiores peças fuadidas 
do mundo sao as estatuas da Nara e 
Kamakura no Japão. 

A primeira tem 16.12 metros de 
altura e a segunda 14.10. 

O pharol de Sydney, Austrália 
è o maior do mundo em poder il-
luminativo: Tem ISO 000 velas 
avistado por navios a 80 kiloraa-
tròs de distancia. Vem um segun Io 
lugar o do Palácio da Industria mi 
Paris, com 15o.ooo velas. 

Wilson IFaddngham que >m 
1887 comprou 27.16*0 alqueirei de 
terra em San Miguel. New Me: íco 
Estados Unidos, é o maior possuidor 
de terras do mundo, possqindo 
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actualmente 25oooo alqueires, ou 
um terço mais que o Duque de 
IFestmister. 

O maior sino do mundo ê o de 
um templo Pudhisla, perto de <".an-
ton, China. Tem 5.4o metros de ai 
tara e 4.3o de diâmetro na base. 
E? um dos oito sinos que foram fun 
cficíos por ordem doimperador_Ynag' 
Io no anno (ieT^oo, e dizem que 
'•ustcu a vTaa de~oito pessoas da-" 
Vanteo processo da fundição. E' todo 
coberto, tanto externa como inter
namente de Tnseripçõas chinezas, 

dos contando uilla nistoría de um 
clássicos do CeIeste~Tmpevio. 

•ar lil^E€l,lS 
O Diário Popular diz constar-lhe 

rj-iR o nome do nosso distiiuto ami-
g> sr. God'fredo da Pons°c3. será 
incluído na futura chapa de depu
tados estadoaes. 

O jury da Capital, absolveu por 
8 votos, do crime que lhes era im
putado, a Gmlherme Book e Gui
lherme Turk, pronunciados como 
responsáveis pela gfalsificaçiío da 
firma do nosso conterrâneo sr. dr. 
José Manoel da Fonseca, num che
que de 1.79 contos contra o"/?ritish 
Bank". 
O presidente do .lury appMlou 

d \ r«fp-ridn decisão para o Tribunal 
d-í Justiça. 
Koi advogado de (luilherme Turk, 

o si. dr. Raphael Sampaio. 

"* A decretaria do Coirmando fli\-
P -ríitr da Guarda Nacional de S;io 
P »>T|O, foram remettidas as paten-
t -• l!os srs. coronel Ageo Parreira 
d • Camargo e capitrlo José Balduino 
ri) Amaral Gurgel. 

quaes construídos especialmente pa
ra esta esposiçfto. 
De todas as secções, segundo diz 

a imprensa da capital, a qne maior 
attencilo despertou aos visitantes, 
foi a de productos lacticinios, onde 
se vêem os apparelhos mais rm-
dernos e aperfeiçoados que existem. 
Representou a nossa Câmara 

Municipal no acto da inauguraçAo 
o aeu presidente sr. (rodofredo da 
Fonseca. 

JULGAMENTO 
Em audiência ' especial do me-

ritissimo sr. dr. juiz de direito da 
comarca, foi julgado o processo em 
que é réo Luiz Mugilo, pronuncia-Io 
como incurso nas penas do artigo 
721 § 1*. do Código Penal,por crime 
de resistência a auctoiidaae. 
O processa subiu para a senten

ça. 
Foi advogado do réo, o sr. José 

Innocencio do Amara!. 

A serviço da Repartição de Es
tatística fio Estado deviam ter par
tido hoj^, a percorrer vários mu
nicípios, ns seguintes funceionarios 
daqû llíi repartição .' Olega-io de 
Arruda Amaral, chefe de secção 
fiittoralj; Paulo Egydio de Oliveira 
í?irvalho Júnior, amanuense (Mo-
o-v>na e Paulista); Virgílio Marciano 
p-reira Sobrinho, amanuense (C«n-
tnl) é Francisco Ferreira LeAO 
\.*M.o, praticantefSorocabana e Itua 

„,.) 

A "Industrial Ytuana'" esta 

distribuindo aos seus fresuezes 

uni delicado prêmio em« cada 

dez latas de cate especial marca 

Empreza. 
Por ralta de espaço não da

mos hoje o ajinuncio daquelle 

importante estabelecimento. 

ENFERMA 

Acha se enferma a exmà. ara. 

d. Maria d'01iveira, virtuosa 

esposa do nosso presado ' amigo 

sr. Arlindo Lopes de Oliveira. 

Fazemos sinceros votos pelo' 

restabelecimento da distincta se
nhora. 

E assim que o referido Congres' 
so tem por fim, entre outros as-
vumptos : 
Regular as funcções dos colonos 

e trabalhadores, as relações entre 
o trabalho e o capital; reanimar a 
classe média; Organisar espedientes 
profissionaes e sociedades coopera
tivas; e orientar o movimento de 
mutualísmo entre maçons, creando 
uma caixa de pecúlio maçonico em 
beneficio das famílias de irmãos fal* 
leeidos. 

o foram cumprimentar, fcrocan-

do-se por essa oceasião amisto

sos brindes. 

—Festejaram também no dia 

12 do corrente os seus anniver-
sarios natalicios os snrs. A m é 

rico Marinho, pharmaceutico e 

Christiano Chagas, estimaveis 
moços da nossa sociedade. 

Noticiamos hoje o nascimen

to de mais dois ytuanos, esp#« 

ADVOGADOS IMtOVISIONADOS1 ranças da Pátria e futuros de-

Diz o Commzrcio que o pro- } fensores desta terra. 
jucto apresentado na Câmara pelo; São elles : Lineu, filho -do 

vedo Marques, extinguindo' n o s S O a m j g 0 C a r l o s Chaves, e 

Américo filho do sr. Oswaldo 

Alves de Carvalho, dedicado ge* 

rente das of fiei nas desta folha. 

Felicitamo-los. 

;i clusse dos advogados ptovlsiona-
• tos, encontrará cerrada opposição 
no S«nado e será combatido pelo 
dr. Almeida Nogueira. 

O dr. Herculano de Freitas, ao 
que s abeams, combatel-o-á também 
na tribuua da Câmara, provando a 
sua inconstituciunalidade. 

sessão extraordinária da nossa 

Câmara Municipal, afim de tra

tar de um dos mais almejados 

melhoramentos locies—i rede 

de exgottos—e da refortr.a do 

abastecimento de água a nossa 
população. 

Na sessão de hoje será discu

tido e posto em approvação o 
Esses funecionfirios vão colher | projecto do novo Ccdigo de Pos 

turas. 

Fallí-aeu e 
,11 do c irrente a 
jtina ülympia de AssumpçAo, filha 
do sr. Elias Olympio de Assumpcão, 
eontando 18 annos de edade. O en
terro esteve regularmente concorrido 

E comparecendo ao aeto as ir manda* 
sta marcada para hoie uma . , \ 0 n ,. , „ ,UrtlIU» 

\ des de b. ̂ tmedicto e do Rosário. A 
encommendacAo foi feita na agreia 
Mí.triz pelo R^vd. vigário padre 
Elísíario de Camargo Barros. 

Hospedes 6 viajantes 
Esta na cidade o sr. dr. José 

Manoel da Fonseca Barros, ca

pitalista em S. Paulo. 
—Partiu para Quilombo o sr. 

dr. José Manoel de Arruda Al-

vim. 
—i?egressou de S. Paulo o 

sr. major Dario Chagas. 

—Seguiu hontem para a ca

pital o snr. Augusto d'Almeida, 

empreiteiro de obras. 

— E ' esperado hoje nesta ci

dade o sr. Godofredo da Fon-

F A L L E C l M E K T O " 'secS,""illüstre"presidenta 

foi sepultada no dia mara Municipal, 
senhorita Emes" '— 

Falla-se que o sr. Ricardo 

Gonçalves, orador anticlerical, 

virá brevemente realisar uma 

conferência nesta cidaile, 

Os festeiros de S. Benedicto em 
Pitanguüiras, coiividaram-nos paça 
assistirmos ás pomposas festas era 
louvor ao glorioso Santo, que se 
rt-ahsarao nos dias 17 e 18 do cor-
reiue naquelia localidade. 

Aírrndtícidos 

C Â M A R A MUNICIPAL 

ô  dados rjue faltam para comple
tar as estatísticas sobre tinan ças 
municípaes, producçao agrícola e 
zooteohníca, alimentação e vias de 
cominuiíieação. 

EXPOSIÇÃO DE ANIMAES 
Vo Posto Zootechnico Central da 

Moóca, f-m &a"o Paulo, inauguroa-se 
antes de hontem a segunda Expo
sição Esta d Ufil de f.nimaes. 
G importante certamen, organi-

sndo pela Sociedade Paulista de 
Agricultura, por incumbência do 
governo do Estado, teve grande 
brilho em sua inauguração pelo in-
teresâe que despertou aos criadoras 
píiulibtas, qne tiveram ensejo de 
apresentar ao publico ps mais bellos 
produetos. 
O Posto Zootechnico apresenta 

um bello aspecto pela disposição 
c-iprichosa dos pavilhões muitos dos 

M I S S A 

N a terça-feira próxima, às 7 

horas, será celebrada na egreja 

do Bom-Jesus a missa de 30". 

dia em suffragio da alma cio 

inditoso jovem Mario de Arruda 
Botelho, filho do nosso presado 

amigo sr. major José de Arruda 

Botelho) estimado agricultoi nes

te município 

CONGRESSO MAÇONICO 
Rcuniu-Sft no dia 12 do corrente, 

em RibeirAe Preto o Congresso Ma
çonico, promovido por diversas 
ligas nfim de tratar-sn de impor
tantes interessas sociaes, que visam 
directacoente o bom publico. 

Nossos pesamesa familra enlutada 

RINK >TUANO 

No rink hoje á noite, alem da 

Seccão livre 
illmo. Senhor Redator: 

Eu eslando quota e m minha 
Caza entrou o Senhor Zuaquim 
Bngiue com Chicote e m e su-
rô Eu pe>so as possuas Cari-
di zas de Ytú que tire Zua-
(puin Engniode mosnral coín 
ooro para mim viver na minha 
Caza. O Senhor Zuaquim Eng> 
i rue mo'*a na rua de Santa 

sessão de patinação, será inau- Anua, e Kü moio na rua do 
guiado um novo gênero de 

sport~-o boliche, o qual segun

do dizem não é conhecido em 
Ytú. 

O rink passou por algumas 

reformas, e reabre se com essa 

novidade, que levará com cer

teza muitos espectadores ás suas 
aichibancadas. 

Tocará o esplendido sextetto 
do costume. ' 

Cumprimentos 
Passou no dia 11 do corren

te, o anniversario natalicio do 
sr. Josino Carneiro, estiinavel 
proprietário do Hotel do Braz. 

O snr, Josino recebeu muitas 
felicitações e offereceu um jan
tar intimo aos seus amigas, que 

Patrocínio, 

Gertiuães de Sulles, 

(Coriformeo original) 

MARIO DE ARRUDA BOTELHO 

José de Arruda 
Botelho e sua íami-
lha convidam as 
pessoas de sua atui-
s;ulp e rios seus pa-
roales, pira assisti* 
reái a missa de 3o" 

que mandam celebrar, na 
terça feira lü do corrente, ás 7 
horaw, na egreja do B o m jesus, 
em suffragio da alma do seu 
pranteado e desditosofilh-i -i v* 
RIO D R ARRU"»A B0TL1 HO, 
confessando-se gratos a lo- >s 
que comparecei eir- a osse o 
religioso, era sua atten^ã*' 

Ytú, 12 de Outubro dcl9 6. 
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IMPOSTO PREDIAL 
u)o exeicicio de 1906 

De ordem 
tendente 

do cidadão Herraogen°s Brenha Ribeiro In
do Obras Publicas e Finanças da Câmara 

Municipal desta cidade de Ylú, na turma da lei etc. 
Faço saber que está concluído o lançamento do imposto 

predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento 
de 8 por % para o coerente exercício, como abaixo se vé. 
Pica portanto, marcado o prazo de 3o dias a contar da pu 
blicação desta para reclamações, e findo esse prazo será .» 
mesmo lançamento julgado bom para o efíeüo de proceder-
se a cobrança* do alludido imposto. E para que ninguém 
allegue ignorância publica-se o presente pcia imprensa na 
forma da lei Ylú, lide Oulubro de 1006 

Vicente de Campos % Collecfcor Municipal 

~TÜJÃ~ ]^dTCãlaTWPÕ^l\) 
"ST 

Ido com caus* participada os 
'vereadores Adolpho Bauer, c 
1 Tenente Coronel Joaquim de 
Almeida Mattos, e sem parti* 
cipaçào Godofredo da Fonseca. 
Presidente; havendo numero 
legal, foi pelo doutor vice-pre
sidente em exercício deelaran 
do aberta a sessão Lidas e 
postas em discussão as nelas 

NOMES 

Riu Francisco Faustino Pinheiro Santa 
Francisco Nobrega de Almeida ldetn 
Vrà neiscoE.Fons"ca(dr)herança Direita 
Francisco Vlmeida Camargo ldem 
ídena 
Francisca Ermelinda Camargo 
Francsct) Jibsé do Araújo 
Francisco Almeida 6 «rrelt 
Ideip 
Francisco do Espirito Santo 
Francisco da Silveira 
Francisco Missassi 
ldem 
Mera 
Francisco Bonini 
Francisco A. dos Santos 
Francisco Marques Fernandes Patrocínio 
WvnevsoA Portella Maurlno Coinmerc 
Francisca A. de Cerqueira 
1 íem 

Misericórdia 
Commercio 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
Santa Cruz 
Hisericordí \ 
Convençao 

i ) 

ldem 
Santa Riía 
ldem 
ldem 
Santa Cruz 
Liem 
Santa Rifa 
ldem 
Commercio 

Barros (dr.) ldem 
Santa Rita 
Santa Cruz 

Francisco Morato de Almeida tíauti Rita 

Francisca Amalia da Costa 
Francisca da Rocha Gamargo 
Francisco da Costa Falcajo 
Francisco Brenha ií» beiro 
Idarn 
ldem 
ldem 
ldetn 
Francisco 
ldem 
ldem 

de M 

Francisco Tosoni 
Feüppe do Amaral Campos 
Felippé de Almeida 
Felieio larussi 
ldem 
ldem 
Franklim Basilio Vascoucelles 
ldem 
ldem 
Furlunato Garcia di 
Fidelis Gianechinní 
ldem 
ldem 
Felesbino Soares de Moraes 
ldem 
Felippa 
Feliciano Bicudo 
Felix lilackmann 

Firahy 
ldem 
Carmo 
Direita 
São Francisco 
L. Municipal 
Direita 
7 de Abril 
ldem 

Almeida Sauta Rita 
L.do Coilegio 
Palma 
dem 
Santa Crnz 
ldem 
ldem 
Commercio 
Santa Rita 

{Continua) 

s.n. 
U 
3i 

12 A 
21 
59 
145 
s.n. 
179 
181 
191 

\m 
80 

s n. 
tí 

2i 
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i 

s.n. 
41 
Õ 
II 

40 

5o 

50 
s.n. 
23 
12 
l:{ 
I 

s n. 
'30 

i 
s.n-
92 

da sessões ordinárias de i e 5 
de Agosto prox mo passado, 
foram as mesmas appmvadas em 3D 
e assignadas. Pa-sou-se ao >.to em 

.n. 
79 
81 
61 
42 
168 
23 
0 
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3o 
00 
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2o 
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15 
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C\MARA MUNICIPAL 

Acta da 8* sessão ordinária 
em 1'de Setembro de 1906. 
Presidência do Cidadão Dr. 

Luiz Marinho de Azevedo. 
Secretario Pereira Primo. 
A' hora regimental no Paro 

Municipal presentes os ..enho* 
re's vereadores Dr. Luiz Maiv 
nho de Azevedo, Dr. Grania • 
no Geribello, Ilermogens Ihv-
nha Ribeiro, Virgílio Araújo 
de Aguiar, c Capitão Benja* 
min do Amaral Gurgel, íaltau-

Expcdiente 
Ofíici t da Secretaria do Eso 

fado dos Negócios do InítTior, 
leclarando, em resposta ao 
ofíicio ílo Ooutor Intendente de 
Policia o Hygieue, que a pro
fessora d<) bairro dos Olhos 
d'Agua d*esj;e município, deve 
matricular meninos na respec
tiva escola, visto ter s d> a 
mesma transformada cm -nixti. 
—Int ir d > — 

Requerimento d • douto1* 
Bivnha Ribeiro, proprietário 
do prédio ir 37 a rua da Pai 
ma, reclamando contra a per* 
manencia de ama c -cheira 
existente encostada au referi
do prédio o de propriedade d< 
dr Leoneío de Queiroz. 

—A' Comrais&io de 'Justiça 
para dar parece;* — 
lilem deítedomildo Vealuro* 

Ií, veterinário. olferecendo 
os serviç is piioficíonaes a esta 
«'.atuar;», mv.diftutí uma grati* 
ficação estipulada pefa mesma. 
— Ao Intendente de Policia 

c Hygieae para informar— 
— Despacho — Nilo exislo 

verba consignada no orçamen
to para este íim.—Inlefe-ido 
Pelo cidadão Intendente 

de Obras Publicas e Finanças 
foi levado ao conhecimento da 
Câmara, que em data d^ 3 de 
Agosto proxii«no passado, oi 
íiciara ao doutoi' Pr*-sident • do 
Estado, sobe t m Io do m^smo, 
providencias noseniido.de ser 
esla Câmara reemhdçada na 
quantia que por ordem t\o Go 
verno do estado, do M. h. 
Dr. Manoel Ferraz de Campos 

o.ooo (Salles, e de acoôrdo com o seu 
2.ooo secretario do luterfor, o Doulor 
2.000 A. Dino da Costa Bueno, des-
6.000 pendeu com gêneros Jifücnth 

cios, dietas, drogas, enfermei
ros, etc; durante a epidemia 
do anuo de 1897 que assolou 
esta cidade —Sciente—• 

Pelo advogado da Câmara 
foi declarado jà estar de pos
se das certidões dos senhores 
jurados multados desde a ulti* 

] ma sessão do anno findo até a 
3-sessão do corrente anno seir 
domuttado os seguintes senho 
res: loaquimLopes Pinheiro em 
150.0 10; Humberto de Souza 
Geribello em I50.Q00. João 
Firmiano de Souza, emlõo.ooo 
e José, de Camargo Couto em 
150.000; da ultima sessão do 

annu fip.Io: Doutor Manoel 
Leite de Barros* Sampaio em 
GO.000 Dr. Jeito Martins de 
Mello Júnior em 60.00", Joa* 
i|im Martins .de Mello em 
00.000, Marroel Rodrigues de 
Vafíconcellos em 60.000, Joa
quim Manoel Pacheco da í?on 
seca em .'íO.000. João de 
Almeida Campos em '60 000, 
Carlos Grisolfa em 30, 000, 
pVancisco Corrêa de Almeida 

000, José Camargo Cou' 
30 000, !)r. Franc:sco 

rte M. Barros em 30.000, João 
Pery de Sampaio em 30.000, 
Dr. José Elias Corrêa Pacheco 
em 30.000. da I* sessão. 
Joaquim. Lopes Pinheiro em 

30».000, Josòde Carara^o Cou
to em 30Ò.OO0, Dr. Jo<è Elias 
Corrêa Pacheco em #00.090. 
Leonel Sdveira Moraes em 
30». OrO, Avelino Maciel de 
Almeida em IZO.OOo. Dr. Gra< 
ciano de Souza Geribello em 
30.000, e Feliciano Bicudo em 
30.000, da 2-sessão. Theodo" 
lindo Leopoldíno Vaz Guimarã
es ern 270.00o, da 3* ses-ão 
do corrente anno —Sciente --

i'.xgotada a matéria de ex* 
pedieme, passou-se em segui
da a—ORDEM Dü DIA — 
Indicamos que seja autoriza

do o M". Intendente de ubras 
e Finanças a contratar o assen
tamento de guias e sarjetas na 
traves^ do Carmo, assim como 
a factura do bueiro no largo do 
C r̂ino, mediante idenlicas cou 
d;ções do contràctò feU t pa
ra obras de melhoramentos no 
mesmo largo. S. S. Í-9-Í9o6. 
Dv. (iraciano Geribello 
Benjamim do Vmaral Gui-gel 
Virgílio de Aguiar 
— Approvada — 
tí. S. i 9 19)0. 
Luiz Marinho de Àzexedo 
Xila mais havendo a tratar 

fui encerrada a sess&r, do que 
pira constar mandou o doulor 
Presidente lavrar a presente 
acta que vai, dejxds, de appro. 
vadu por todos assignada. 
Paço Municipal de Ytú, em 

1- ile Setembro de /9ob\ Eu, 
FraníNsCO Pereira Mendes Pri
mo secretario via Câmara, a 
esore vi. 
Luiz Marinho de Azevedo 
Virgílio de Aguiar 
Benjamiu do Amaral Gurgel 
Dr. Graciano Geribello 
Adol| ho Bauer 

Oti CASAS 

Troca-se o sortimento do 
Gran le Armazém do Coimbra: 

A -) PAPELARIA ALLEMÃi— ÍUGUSTA HEHELHA A; 

mudou-se para a rua rjo < 

mercio n. 90. 
m 

http://noseniido.de


REPUBLICA 

Arlmflo, Pires k Cinalíi 
OMMÍSSARIOS 

JEX. 1 1 — O^ttlzXLSl, 4 4 3 

e n d e r e ç o tolocjx-s* 
Recebem café e outros gêneros nacionaes á 

commissão e prestam conta de venda ã 
vista 

Especialidade em venda dd\ cafés 
baixos 

0 abaixo assignado avisa aos seus freguezes e amigo? que 
brevemente reabrira as suas offlcinas mechanicas, ao largo do 
Collegio, annexando a ellas uma seccâo para fabricação e rew 
paraçào de machinas de beneficiar café, tendo para isso ad
quirido offlciaes peritos. 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze. 

í^aphael dalentini 

RUA S. RITAN, 66 

AO MERCÂDINHO 
Armazém de Se ecos e Molhados 

ANTÔNIO ELIAS 
RUA DO COMMERCIC 86--7TU 

í Neste bem montado estabelecimento de tinluraria, lava-
se, tinge-se chimieamentt corn perfeição c brevidade 
qualquer roupa por mais fina une seja, tanlo de 

meninos e homens, come desenhoras, garan-
lindo-se o serviço, que se não agradar, o freguez nada pagará, 

Fiancisco Simoni 
PKOPÍBTAKIO 

Grande fortimente de gêneros alimentícios na-
>\ionaes e estrangeiros, seccos, moinados e saccarín. 

Esta conhecida ca>a communi^i aos sVüs fro*uezes ijue acaòi» 
de receber LEGÍTIMOS VINHOS PORTÜGUEZE8, do 

Porlo e para meza importados direclamenle pela 
afamada e acreditada 

JiVEGJl PUfiTieüLJift 
D e São Paulo 

garantindo a sua pureza. 
Também avisa ao publico que recebeu uma parlida do mo 
derr.o apparelho AERATORS para fabricação instantânea de 

—Sy jyti. o ML— 
E m cinco minutos, á mesa da refeição, pela insignificante 

quantia de 200 REIS mais ou menos, custando o ap
parelho, que é de gradue duração—8$O0O. 

ate™ 
JTXJ9 

Toda a roupa que não for procurada dentro do 
piaáü 'ie tftf úa:íis, seca re.vJtó? p-sra psgas>&&U> 

da despesa 

KE"' 
cm todos os gêneros de seu ramo de negocio. 

Fumos, cigarros, doces em latas etc, 

AO MERCÂDINHO 

feoz com casca para sementes 
wcabo de receber uma boa partida de arroz es" 

peoial para plantações, de um rendimento extraor* 

dinario e optima producçâo. üendo pelo custo da 

factura. ws sementes que acabo de receber sao 

das afamadas qualidades « Casca branca» e zDourado< 

jffaiiba dpJIlnieiüa Toledo 

Rebeneficio de oafé 
Na " ndnslrial Yti/ana" re-

beneíicia-sr café com perfei
ção, garantindo-se que exisíe 
real interesse aos srs. lavra
dores, que obterão melhof,col-
locução para o seu producío, 
valendoe.de masalé 1.000 por 
arroba acima da base. 
Prova o que atin manios uma 

das cláusulas do Convênio,que 
O facililaio rebeneficio de café. 
Marinho Bicudo & Coropanhi; 

Largo <ÍH Estação 

Latas para doues 
Fabricam-se especiaes laia* 

para doces, por preços 30 /. 
mais baratos que os fabri?air 
les da cidade e da capital. 
Aprornpla*se qualquer en' 

commenda em menos de 24 
horas. 
A "Industrial Ytuana" de ML-

nnho Bicudo & Companhia". 
Largo da Estação 

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

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

*** t..A 

O COIMBRA 
Jogo de tambola, lin
dos prêmios, números 

todos premiados—30<»[ 
custo, era 500 _ 

Bolsa para mão 
Perdeu se no domingo atra 

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

pede se entregar ao ̂ r. Viga' 
rio do Salto 

Por 200:000 
Vende-se nraa m<»enda de 

Canna com três celimlros, em 
perfeito estado, próprio para 
casa de negocio e chácara. 

Peruando Dias Ferraz. 

INHO 
Sleconstituin te 

de Granado 
Com .qninium, carne Ijictovphospha, 
de c?l e pep&ina (flvcerii ada E' ri*1 ul 
valor extraordinário no imUmpnii d-i 
tuberculose pnlmnnar, chlnro-anemia 
lymphaiismo, rachitunrm. 

G-ranr.dc & 
12, rua Prime m '*< 2 
Rio deJaneiro ei 
pharmacia-
Brazil-

o 
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