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OTRÂCHOMA 
O governo do benemérito sr. 

dr. Jorge Tibiriçà. sempre soli

cito em attender ás necessida** 

des publicas acaba de nomear o 

dr. João Baptista Malheiros pa

ra a commissão medica incum

bida do tratamento e da prophy 

iaxia do trachoma, nesta cidade 

e na visinha villa do Salto. 

;0 dr. Malheiros, que pre

sentemente está residinde no 

Salto tem alli attendído a di~ 
versas consultas de tiachoma-

0 illustre snr. dr. Malheiros 

promette nos apparecer nas co 

lumnas desta folha, que lhe fo

ram gostosamente traoqueadas, 

para explicar como se evita a 

propagação do trachoma, como 

se consegue a sua cui'a, quaes 

os meios práticos para o conta

gio e quaes as precauções que 
devem tomar os entermos. 

S.s. pedirá o concurso de to

dos para a debellação da m o 

léstia. 

§ Sgpaj_dos jesuítas 
Realisou-se em Roma, a 8 do cor-

rente e com o ceremonial que ras-

t <SOH e pensa installar dentro em jgfto em eominmn perante o S3. Sa 

breves dias o seu posto^-medico 

com todos os requisitos para a 

commoiidado dos enfermos. 

O tratamento é gratuito, for

necendo o governo os remédios 

necessários, desde que esteja of-

ficialmente annunciada a instai 

lação do posto-medico. 

O dr. Malheiros representou 

á Gamara do Salto, relativa

mente a installação do posto, c 

aquella .eslorçada municipalida

de, sempre accesivel ao bem 

publico, certamente prestará o 

seu valioso apoio ao illustre me

dico c mimissionado pelo gover

no. 
Nos consultórios médicos de 

Ytú, tem apparecido alguns ca

sos, vindo* e m maioria da Villa 

Nova, bairro procurado de pre

ferencia pelos italianos para a 

sua residência, sendo em maior 

numero e daquella nacionalidade, 

as pessoas atacadas de trachoma. 

O trachoma como jà á sabido, 

u m a moléstia de olhos, de 

perfeita cura, porem quando tra

tada em seu inicio-

rece ser descripto a largo traço, ji 
*èTeíçap do padre Francisco -Saverio 
"Wernz para geral da Companhia de 

ás cinco horas 
Jesus. 

De manhfl cedo( 
e meia em ponto, tiouve a missa do 
padre vigário geral Freddi na effre-

Santo iLstamslaü. 
Das rciftos deliu receberam a com-

munhão todos os_padr?Sj. 
*' Í3egúíu-se um discurso moral ein 

rairnã7fê7t(rp(ilolpaclré̂ Weni z, 
expressamente para isso delegado 
ielo conclave; ama hora de medita^ 

crãmento, solémnfmeate_exposto1 e 
as 8 horas em ponto entrada dos 
padres vogaes_na_sala capitular, em 
'jejum absoluto^ 

Aos lados da gramle sala esta
vam duas mesas de fôrma redonda 
com toalhas brancas e em ei nu. 
dellas uma grande quantidade de 
pftesinhos e oito garrafas de água. 

ara o caso de grave urffen-
cia antes da proclamarão, jjorque 
ninguém podia ingerir nenhum ali
mento antes de feita a eleição. 

Fez-se rapidamente a votação e 
o__nome 3o pad>'e TFernz aahiu vic-
torioso das urnas, ao primejro esj 
_crqtinio. 

Eram 9 horas em pontal 
ümlTRõra depois abriu-se a por-

ta do eonclave; dentro, ouvia-se 
cantar o hymno ambrosiãn». 

0 padre\b]red̂ di tomou pela \nã(> 
direita o novo eleito e acompanhou-o 
á famosa cadeira dourada da presi
dência .da ãsserobléa do conclame; 
todoa se puzeram de pc e se ineli" 

jegreja, onde foi rezada a oração 
pro "gratiarum aciione e,depois degsa 
a super electum. 

No tempo de um relampago__a 
mvtiftia_pjv>pagou-se ate A portaria 
do collegib e dahi a todos os jor
nalistas queT do lado de fóraf aguar 
davam anc:QB0s. 

O novo eleito conta 64 annoa cie 
eftafle. Nascido a 4 de dezembro de 

1842Té"m RottweiTTWurtemberg) de 
rica família, estudou em Marioloc, 
onde entrou para a Companhia de 
Jesus eom a edaüe de 18 annos. 

naram profundamente perante o no
vo (jeralT 

O padre TFernz, visivelmente 
cotninovidoTdcclarou que annqJA am 
^ - • •. • —r; — ^ ~ T ' T ,. aem-Mtar o alto cargo e immediata-
mente começou a obediência de to-
'dOBQs padres. 

Por vontade do novo eleito, o pa
dre Freddi tomou a sua direita até 

Pertence actualmente á provín
cia da Allemanha, que conta na 
Companhia 629 sacerdotes, 394 
estudantes, 434 leigos e se compõe 
de 1.455 indivíduos. 

Na guerra franco-prussiana de 
1870 distinguiu-se a Ordem na 
assistência aos feridos. 

Vindo a Roma, por ter dado 
provas de seu grande talento, oecu-
pou o padre íKernz por muitos 
annos diversos cargos em delicadís
sima* missões da Companhia. 

Ha dous annos era reitor da 
Universidade Pontitíeial Gregoriana, 
onda ha mais de dez annos, oceu-
pava a cadeira de direito canonico, 
com 6 U 0 discípulos. 

LeSo XIII e Pio X apreciaram* 
n'o de tal modo que o chamaram a 
fazer parte de muitas congregações 
ecclesíasticas. Com effeito, o padre 
Wernz è consultor da S. Romana e 
Universal Inquisição, consultor ad-
june-to da Congregação especial para 
a revisão dos Concilios Provinciaes, 
presidente da Congregação do Con* 
cílio, consultor para cs negócios 
ecclesiasticüs extraordinários (con
gregação esta que trata da pulittea 
da Santa Sé), consultor da fazenda 
geral da Reverenda Câmara dos 
Espólios. 

Homem douto, sempre deu o seu 
parecer e 0 seu voto em todas es- j 
tas Congregações, nas quaes quasi 
sempre era relator. 

Escreveu uma obra de direito 
cononico, que é considerada um 
trabalho admirável. 

Na política, o padre Wernz é 
tutiorc, isto é, severo e pouco atui" 
o;o do progresso que por toda a 
parte avança, prusegue e domina. 
Para falar sinceramente, a sua elei' 
çtlo em grande parte é até devida 
à sua i-xperi montada tenacidade 
contra tudo quanto haja de novida* 
de e de modernismo. 

Os vogaes francezes teriam de' 
sejado combater a. candidatura 
Wernz, mas o estado anormal em 
que se achava as províncias gallicas 
com a lei de separação, tornaiam 
invisível qualquer accôrdo. 

(Da Gazeta) 

GENERAL MENDES ML« 
RAES 

C nosso illustre conterrâneo, 

snr. general Mendes Moraes, an

tes da sua partida desta cidade, 

onde esteve e m visita á sua 

distineta família, enviou á re

dacção desta foiha u m delicado 

cartão nos cumprimentando 

fazendo votos pela prosperidade 

do Republica, e usando de im-

merecidos adjectivos que muito 

nos jisongearani, agradeceu a 

noticia que demos da chegada de 

s. exa. a Ytú. 

O sr. general Mendes Moraes 

foi aqui visitado por muitas 

peasoas gradas. 

O sr.r presideute do Estado 

promulgou a lei que isenta de 

imposto do sello e da taxa judi

ciaria do Eátado os livros, pro

cessos, justificações e todos os 

papeis ou documentos, destinados 

á celebração do casamento civil. 

T m 

ir 
O retrato do benemérito snr. dr. 

Jorge Tibiriçà, vae ser collocado na 
saia da Câmara Municipal do Rio 
das Pedras. 

— A Câmara Municipal de Ati-
baia também vae collocar na sala 
da3 suas sessões o retrato do erui-
nenin chefe do governo do nosso 
Estado. 

Declarou-se á Câmara J/unícipal 
cie Cabreuva que ^ó poderão ser 
providas, nô próximo anno, as esco
las isoladas daquelle município. 

O sr. presidente do Estado sanc-
eionou o decreto de lei do Con-. 
gresso creando o districto de Boi-
tuva, no districto policial do mesmo 
nome, do município e comarca de 
Porto Feliz. 

Fundou-se na Capitai o Banco 
Catkolico de São Vaulo estab 
cimento de credito, destin;;dj a 
auxiliar as pequenas tranzações 
eomraerciaes. 

0 capital do banco é de 200 
contos, e a sua installaçao realisar-
se-á no dia 28 do corrente. 

alguns Sabe o Commercio que 
advogados e solicitadores provisio-
nados, actualmente em S. Paulo, 
pretendem convidar seus collegas 
do interior» para uma reunião na 
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qual tratarão de interesses da classe 
efinindo positivamente o direito 
jique lhes asste, em faoe da Cons-
tuiçao federal. 

O dr. juiz de direito da er>fnarca 
deu sentença contra Francisco de 
Paula Ferraz de &impaio, despre-
sandops embargos apresentados por 
este na acção movida eoitra o mes* 
mo pela Câmara Municipal de Ca-
breuva. 

J$ bem do povo 
Ha queixas do povo relati

vamente a falta d W u a , durante 

as horas em que se faz mais 

necessária a sua presença nas 

casas do famílias. 

0 dr. Intendente de Hygiene. 

inundou publicar editaes avi

sando ao povo que sóapptrece-

ria a^ua nas torneiras, das 6 ás 

S horas da manhã e das 4 ás 

G da tarde, isto até segunda or« 
dom. 

. 1* sabemos quaes as rasões 

dessa medida; ellas devem ser 

bmi ponderosas porque o dri In — 

tendente é bem zeloso dos negó

cios publicos. 

- a sua segunda ordem 

não apparece, e já v/i* forte o 

cil • >' estranhando toda agente 

a derTici ncia do abastecimento 

d^agua, que afinal 6 prejudicial 

aos serviços domésticos trazendo 

grandes embaraços, até á pró

pria hygiene publica( 
ein-nos que os filtros não 

são devidamente lavados e dahi 

a deficiência da água e a sua in-

salubridade. 

L >va;nos esta justa queixa que 

é do povo quasi geral, a pre

sença do di. Intendente certos 

do que s. s. tomará as necessá

rias providencias para nos dar 

águ i durante algumas horas 

mais, attendendo aos arreganhos 

do verão que já chegou trazen^ 

do um calor ameaçador. 

D E N U N C I A 
0 snr. dr. Carlos Alberto 

Vianna, promotor publico da 
comarca deu denuncia contra 
Raymundo Mo', como incurso 
nas penas do artigo 2D4, § 1*. 
do Código Penal por crime de 
morte, praticado na pessoa de 
Faustíno de Almeida Prado, na 
tazenda "Bom«/ardim" deste 
município. 

ARMAZÉNS £ERAE3 
0 snr. presidente do Estado 

promulgou a lei que auctorisa a 
construcção de armazéns geraes 
para deposito de cate. 

O finado era casulo era segundas 
nupcias com a preta Pasehoa Amélia 
Ferraz, deixando de ambos os ca
samentos lh Hlhos. 

0 snr 
pção digno fiscs 

José Luiz de Assum-

da Câmara M-ir 

jnicipal, que ha tem jos foi Hc~ 

'tima de um desastre esteve Ifon»-

tem em nosso cscriptorio. 

O sr. José Luiz veiu visitar-

nos e agradecer as referencias 

que lhe fizemos por occasião da 

sua moléstia. 

Foiçamos de vel~o restabe^ 

xecido. 

JULGAMENTO 
Na audiência do tu iritissun o juiz 

de direito desta eoaiarca, sr. dr. 
José de Campo; Tulcio, hontem 
realisada foi publicada a sentença 
absolvendo a Luiz Mngilo do crime 
que lhe era imputado de resis-f 

D E M E N T E 
A' ríícquisição do delegado de 

policia desta cidade foi interna 

do no hospício de Juquery a 

demente Lourença de Campos, 

que se achava presa na cadêa 

publica. 

No próximo domingo se estroa* 

rá nesta cidade, no largo de S. 

i^Vancisco, uma Companhia de 

touradas, dirigida pelo sr. Bvaz 

Gruz. 

IXTF^DENCÍA DEOlíRAS PU 
BLICAS E FINANÇAS 

Reassumiu o exercicio do 

cargo de Intendente de Übras 

Publicas e Finanças o nosso 

illustre amigo snr. Hermogenes 

Brenha Ribeiro. 

EXERCÍCIO D A ADVOCACIA 
O deputado dr. Nogueira Jagua-

ribe justificou no Congresso Fede
ral um projecto de lei regulando a 
advocacia, que poderá ser exercida 
tanto pulos advogados píovisionados 
como pelos bacharéis em direito e 
raulhuroa formadas em leis. 
Esse projecto concede direitos a 

qualquer cidad&o brazileiro ou ex-
trangeiro de requerer habeas-cor-
pus e prestar fianças. 

Seccão livre 

o 
INQUÉRITOS 

sr. dr. dtílê ado de polícia re-I 
rowttau ao dr. promotor publico por 
intermédio do dr. juiz de direito, o 
inquérito instaurado contra Elias da 
Silva, por crime de ferimentos leves, 
—3egunda-t'tiira será remettido á 

mesma auetoridade, o inquérito 
instaurado contra S^Ues Cury, por 
erim:i dn ferimento-* craves pra
ticados- contra Felix Bertiioldo da 
Costa. 

SUMJfAbüO D E CULPAS 
Está deül̂ nado o dia 24 do cor

rente para continuara formação da 
culpa de José Francisco Rodrigues 
•vul̂ o José Pòvtigii*x.&t e José de 
'Oliveira Cassu, pronunciados como 
incursos nas penas do artigo 3D3, 
do Código Penal. 

RINK 
Hoje haverá a sessão do cos-

tencia á auetoridade policial, no Sal-]turnft' tocando o applaudidosex** 
to de ytú. í tetto "João Narciso". 

O boliche tem dado sorte, não 
tendo o Vicentinho mãos a me

dir para att3nder os amadores 

do jogo athletico~allemão. 

CUMPRIMENTOS 
Passou hontem o anniversario 

natalicio do sr. Francisco Xavier 
da Costaí estiraavel pharraac«utioo 
residente na visinha villa de -In-
daiatuba. 

Varias famílias e pessoas da 
amisade daqueüe cavalheiro segui
ram hontem afim de, naquella vil— 
lu, tomarem parte em uma feita ' 
intima que se promoveu era'home
nagem áqnelle cavalheiro. 
Agradecemos o convite feito ao 

director desta folha. 
= 0 sr. capitão ígnacío Leite de j 

Negreiros, digno depositário publi' j 
co, tem desde hontem o seu lar 1 
enriquecido cora o nascimento de ' 
mais uma filhínha que recebeu- 0 
nome de Ignacia. 
Nossas felicitações. 

ItispedGS e viajantes 
Está na cidade o sr. Ignacio 

de Camargo Penteado. 
—Esteve nesta cidade o .snr. 

major Júlio Garcia Vieira. • 
—Regressou de S. Paulo o 

snr. dr. Mamede da Silva digno 
delegado de policia. 

—Estiveiam nesta cidade os 
snra. Manoel (Jarvalho, João 
Garcia e Álvaro Vieira, estima-
veis cavalheiros residentes no 
Salto. 

TrTEATRO 
O syrapathico grupo dramático 

"Eugênio de Magalhães" do Salto, 
realizará no próximo domingo, maís 
um espetáculo em nosso theatro 
levando a sc-;na o drama—Jo&o o 
eorta mar. 

PRTáÕES 
Antônio Canavnzze queixou-se 

ao dr. delegado de policia de que 
Ângelo de tal e outros, ital;anos, 
estavam ameaçando-o de uma ao--
gressSo. O dr. delegado deu-lhe um 
carUo de avis> para ser encaminha
do a Ângelo. Quando Canavezze 
sahia desta cidade levando o cartão, 
foi aggredido por Ângelo. 
Por esse motivo Ângelo foi preso. 
—Sebastião Pereira, con hecido 

vagabundo foi ante-hontera preso 
por suspeita de se achar envolvido 
em um roubo. 

OS GAFANHOTOS 
Os gafanhotos passaram hontem 

apor esta cidade* ás oito horas d 
noite. 
Os damninhos roedores viaiam até 

à noite! Tomaram rumo de Indaia-
tuba. 
Nas ruas da cidade cahiram mui

tos delles, que serviram na manha 
da hontem de divertimento ás 
creanças. 
Felizmente lá se foram. 

FÃLLEOÍMÊNTO 
Falleceu hontem ás 3 e raeia 

horas da ujaahã, em conseqüência 
á uma syncope cardica o velho 
africano Pedro Antônio do Nasci
mento, conhecido por mestre Pedro. 

CABRSUVA 
E' curioso u m requerimento 

do Presidente daOainara Mu
nicipal de Cabreuva, dirigido 
ao Delegado de Policia, Ci-
pitão Odo/ico Lopier de Fr<-i« 
tas, e para que os leitores 
possam avaliar o alcance ia** 
tuiectaííl do Snr. Vreúdtnte, 
transcrevo abaixo o alludulo 
requerimento 3 bem assim os 
artigos 31 e6l do regimento 
interno, lei n. 5, citados pelo 
mesnae, no requerimento. Não 
no> causou estranheza esse 
requerimento, antes pelo con* 
trario, está de accordo com 
a posição social do Snr. Presi
dente; talvez na occasião que 
escrevia, pensasse que esíav i 
puchando alguma carrora ou 
tocando algum i junta de bois, 
para o serviço do seu enge 
nho. 

O requerimento é o seguirw 
te : «Exmo. Snr. Delegado de 
Policia Odonco Lupier de Frei-
ta. 

Antônio Quintino dos San
tos, Presidente da Câmara 
Municipal d'esta Villa de Ca^ 
brei;va, usando este da com
petência conferida pelo artigo 
31 da lei u . ode 20 de Feve
reiro de 130-i seu regimento 
interno e Postura da Gamara, 
—exonerou do cargo de pro.* 
curador ínterim» Urbano Jus* 
tino da Silveir* Machado, como 
con>ta dos editues affíxados 
pelo presidente, o supplicado 
desobedecendo desoutorou o 
Porteiro João di Silveira Cam
pos e o proprii» presidente com 
palavras injuriosas, e disse 
que não recebia o offieio e 
não entregava nada e m quanfio» 
o Dr. João Martins aqui não 
chegasse,—e chamou na se
cretaria o Fiscal .Francisco 
Pedro ordenou que se visse 
pensarem porcos em oulro lu
gar, intimasse a muita, com 
pena de ser DimiUldo. Portan^ 
to o supplicante achando-se 
desouto'*ado requer autoridade 
de V. Bxcia se digne de or
denar o supplicado reentregar 
os arebivos d;i procuradoria 
da Câmara ao procurador ef-
fectivo Theodolindo LeopoUU 
no Vaz Guimarães de acet. rdo 
com o artigo 61 seu regimento 
iuierno. Nesies termos, P.de-
ferimeuto. E.R. Mce. Cabr.^o-
\a 15 de Outubro de 1906. 
Antônio Quintino dos Santos 
Presidente da Gamara.» 

£' escusado dizer-se, que a 
maior parte do que diz no re»-
querimeüto do Snr. Predd-mte, 
ó mentira, pois os leitores e 
especialmente os de Cabre.uva 
conhecem a força do PresUen. 
te da Câmara, no seutidn de 
mentir; porem isto não vai ao 
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aso, vamos agora transcrever 
os artigo 31 e 61 do regimento 
interno. Artigo 31*. A com* 
missão executiva e deliberativa 
ó de nomeação do presidente 
da Gamara, o qual deverá 
declarar qual o l-.e 2*. mem
bro delia. 
Quanto me parece, o artigo 

3! do regimento interno, nada 
tem com o requerimento do 
Penhor Presidente; ao delega
do de Policia, porem o artigo. 
6\, tal ves tenha alguma relação 
vejamos. 
Artigo 6I\ A presidência 

pode requisitar força da au* 
toridade policial, afim de, em 
harmonia com o poder legisla
tivo municipal, manter a li* 
berdade de tribuna, a segu
rança de vereadores e a or* 
dera das sessões, não só no 
recinto legislativo, como no 
edifício em que funeciona a 
Câmara e nas duas circumvi* 
sinhanças.» 
Oiante de tantas asneiras, 

deixo ao publico a apreciação 
do procedimento do Senhor 
Presidente da Câmara. 
Caoreuva, 17 de Outubro 

de 1906. JU3TUS 

l autorizar procurações, este não 
deu poderes ao sr. Parada para 
fazer a liquidaçãc da Câmara, 
visto ter um advogado legal 
constituído pela mesma. 
Major intonio da Silveira 

Gamargo Intendente Municipal. 
José Antônio de Oliveira. 
José Benicio de Cerqueira 

Leite. 
A' PRAC4 

e 

Communico á esta e demais 

praças onde eu tive transações 
commcrciaes, que nesta datâ  
vendi ao Sr. Francisco Euge°f 
nio de Oliveira, o meu nego
cio sito á rua de Santa Rita 
n* 167, livre e desembaraçar 
do de todo e qualquer onu^. 

Ytú, 1-2 de Outubro de 1906, 
Militão Alves de Lima. 

Concordo : 
Francisco Eugênio de. Oliveira. 

3—2 

IMPOSTO PREDIAL 
$)o exeicicio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogenes Brenha Ribeiro In** 
tendente de Obras Publicas c Finanças da Câmara 
Municipal desta cidade de Ytú, na torma 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 corrente exercício, como abaixo se vê. 
Pica portanto, marcado o prazo de 30 dias a contar dá pu
blicação desta para reclamações, e findo esse prazo será o 
mesmo lançamento julgado bom para o eífeito de proceder-
se a cobrança do alludtdo imposto. E para que ninguém 
atlegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
forma da lei Ytú, 21 de Outubro de 190ü 

Vicente de Campos, Collector Municipal m 

AGRADECIMENTO 
O abaixo assignado achando* 

se restabelecido da grave en
fermidade, que o afflígia em 
conseqüência de um desastre. 
vem manifestar publicamente 
a sua eterna gratidão aos dis.. 
tínetos médicos srs. drs. Anto* 
nio Conatantino da Silva Cas 
tro, Gnciano Geribello, João 
Btptista Malheiros e Luiz de 
Freitas, os quaes em miiíndro-
sa operação que praticaram, o 
salvaram mínistrando-lhe tam
bém com admirável dedicação 
e scíeacía, os curativos necess 
sarios. •" 
Agradece também ás innu-

meras pessoas de sua amUas 
de e ás muitas pessoas que 
se interessaram por sua saúde, 
em constantes visitas e servi
ço- inestimáveis que lhe prea* 
taram. 

Ytú, 20 de Outubro de I9o0 
õosé Luís dekssumpção 

Fiscal da Câmara 

Protseto 
CABREUVA 

Tendo o sr. Doutor Juve
nal Parada, advogado,presiden
te em São Paulo, enviado á 
diversas pessoas desta Villa 
alguns tuemorandums, na qua* 
lidade de advogado da Câma
ra Municipal de Cabreuva, 
nós abaixo assignados, verea* 
dores e Intendente Municipal. 
protestamos contra oacto Mie* 
gal do sr. Presidente da Ca 
mara, outorgando procuração 
á advogados, quando a maio-, 
ria da Câmara não tem scien« 
cia disso. O Intendente- Munici
pal é o único competente para 

Mercadinho iaUanso 
DE 
QAETANO LIBERATORB & 

FILHO 
O Proprietan.' deste popu-

larissimo estabelecimento avi-
za ao publico desta eidade 
que, chegando ultimamente de 
Itaüa, trouxe em grande quan
tidade o atam ido viono CE>-
.fíASUOLO que garante ser de 
pura uva e que não se en' 
contra em oa'ra qnalquer parte 

Sreço sem conpetencía 
8-1 

EDITAL 
INTLMYCÁO COM 0 PK\Z0 DE 

90 DIAS 
De ordem do cidalão dr. 
Graeiano Geribello, Inten* 
dente Municipal interino des
ta cidade de Ytú, etc. 
Faço saber que, de accordo 

com os piragr.tpiios 1* e 3' 
do art. 22 da lei n- 24 de 21 
de Abril de 1806, fica intimado 
o cidadão Felicío Pacheco, pro* 
prietario do prédio n* 38 srto 
á rua da Palma desta cidade 
para no prazo de 90 dias a 
contar da publicação deste, fa
zer a parte do fecho de seu 
quintal que divide com o ei" 
dadão Horiorato Rodrigues de 
Arruda, conforme o requeri
mento deste. Findo esse "prazo 
será o serviço teito por esta 
lutendencia e o imfractor pa
gará as despezas feitas com o 
referido fecho , e mais a mul
ta de lo$oòo rs. 

E, para sdencia do interes
sado^ se não allegue ignorân
cia lavrei este que vai pu
blicado pela imprensa local na 
forma da lei. 

Ytú, 19 de Outubro de 1906 
P. Primo 

Secretario da Câmara. 4—1 

NOMES RUA N.de Casa | IMPOSTO 

IgnocencioJ. do Amaral 
Innocencia Maria 
lsaac de Almeida 
Indalecio de Souza 
lgnacio J. C. Pacheco 
Idem 
Idem 
ldem 
Idem 
Idem 
ldem 
Ida /abona 
Innocencio 
lnnoceocio Pavone 
Joaquim Dias de Almeida 
Joaquim Bueno Ruivo 
Joaquim i;ueno de Camargo 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
Joaquim Antônio Gomes 
Joaquim José de Araújo 
ldem 
Joaquim E. Gal vão (herança) 
ldem 
Joaquim I). Galvão 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
Idem 
ldem 
Idem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
Idem 
Joaquim P. R. da Silveira 
ldem 
ldem 
Joaquim B. da Silveira 
ldem 
ldem 
Joaquim J<»só Luiz 
Joaquim Avelino 
Joaquim A. P. Forte 
ldem 
ldem 
Joaquim M. í*. da Fonseca 
Joaquim Pedro de M. A. 
Joaquim c João de Almeida 
Joaquim de A. Mattos 
ldem 

S. Cruz 
ldem ldem 
ldem ldem 
ide.- ldem 
Flores 
ldem 
15 9bro 
Commercio 
ldem 
ldem 
Direita 
T. Municipa 
Commercio 
Idem 
Flores 
Commercio 
M sericordía 
idem 
ldem 
Patrocínio 
Idem 
Misericórdia 
Saut-^nna 
Palma 
ldem 
ldem 
s. Cruz 
S. Rila 
ldem Idem 
Commercio 
ldem 
idom 
Idem 
ldem 
Idem 

20 
183 
193 
191 
3 
5 
\ 
73 
90 
£8 
51 

1 s.r.' 
169 
160 
16 
143 
1 A 
22 
17 

. 25 
27 

s.n-
!dera 
33 
98 
100 
215 
s.n* 
105 
119 
118 
s.n" 
Idem 
ldem 
Idem 

L. do Carmo 
Palma 
ldem 
Matriz 
ldem 

59 
83 
6 

s.n-
L. Patrocínio i9 
Palma 
Idem 
S. Rita 
ldem ldem 
ldem ldem 
Commercio 
S. Rita 
ldem ldem 
Flores 
Metn 
ldem 
Commercio 
Pirahy 
ldem 
Carmo 
Commercio 

82 
87 
/S3 
13 
U 
7 
23 
123 
47 
49 
51 
1 
25 
47 
19 
138 

10.00° 
6.00° 
10.00° 
10.('0° 
15.00° 
20J>0° 

20.00° 
40.00° 
80.00° 
70.00° 
80.00° 
10.00° 
2ft.00° 
12.000 
10.000 
50.000 
20.000 
12.000 
6.000 
10.000 
10-000 
10.000 
10.000 
82.G0O 
30.000 
30.000 

35 oo° 
35.000 
25.000 

130.cOG 
40.000 
120.000 
45.000 
50.000 
60.000 
25.000 
35 000 
50 000 
12.000 
12.000 
50.000 
âo.oun 
25.000 
20.000 

15.„oo 
15.00o 
35.00o 
. 6.oi>1( 
2o.oo 0 

Io o o 0 

lo.oo 0 

loo 0 
15o.oo0 
15.OU0 

1< i 0 0 

6o oo0 

2o OOo 

{Continua) 
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«A INDUSTRIAL YTUAiVA» participa aos seus imiumeros 
íreguezes de café em pó, que otferece de hoje em diante 
um prêmio em cada DEZ LATAS de cale marca 

EJVIf REZA 
Os cafés desta empresa são garantidos, pois a sua tor* 
refacçâó e enlatamento, poderão ser verificados pelos inte
ressados a qualquer hora. 

Ytú, lg de Outubro du 1906-

MAfilNHO, BICUDO & C O M P . 

JE?1 £> 
o abaixo assignado, mar-

morista, proprietário da M A R -
MORARIA YTUANA, participa 
ao publico que acha-se a sua 
disposiçãi», todos os dias úteis, 
no cemitério, durante o dia, e 
á tarde em casa de sua resw 
deneii, á roa do Commercio 
n. \2. 
F'Z este aviso ás pessoas 

qoe quiserem cuidar de seus 
monumentos, porque estamos 
e 11 ve-i eras de finados. 

Y 11,-17—10-08. 
I\ BONETTI. 

0\3 CASAS 

O abaixo assignado avisa aos seus freguezes e amigos que 
brevemente reabrirá as suas offlcinas mechanicas, ao largo do 
Collegio, annexando a ellas uma secçâo para fabricação e res 
paraçào de machinas de beneficiar café, tendo para isso ad
quirido officiaes peritos. 
Trabalhará também em fundição de ferro e bronze. 

f^aphael dalentini 

Troca-se o sortimento do 
Grairle Armazém do Coimbra; 

A 
-) PAPELARIA ALLEMA(— 

1ÜG UOTA^MEHEL M A N N 
mudou-se pai a a rua do-Cum 
mercio n. 00. 

ENDE-SE^casa da 
Rua da r.un^cnção n. 13, 
ne^ta cidade 
Trata-se com ?. Bicu-

á Rua d*» Commercio n* 23 

Neste 
se, 

Tinturaria PíoX 
RUA S. RITAN. 66 

bem montado estabelecimento de fraturaria, lava-
ünge-se chjmicamenit com perfeição o brevidade qualquer roupa por mais fina une seja, tanlo de 
meníiins e homens, c<;mc desenhoras, garan^ 

lindo-se o serviço, que se não agradar, o frcguez nada pagará 

Francisco Simoni 
PKOPÍETARIO 

Toda a loupa que não for procurada dentro do 

pi aso de 60 dias, será vendida para pagamento 

.PiRl&ClIü 
lota 

da despesa. 

P LOMMÍSSARIOS 

ôafès 

11CO 
Recebem café e outros gênero* nacionaes 

commiasào e prestam conta de venda a 
vista 

Especialidade em oen da d3 
baixos 

Ax-so'es Americanos 
LEGÍTIMOS 

Sorlimento escolhido por 
Viceidinho. assim como outros 
petredios para pescaria, en
contra-se no armazém de Nhô 
Marco.—Rua da Quitanda, 16 

a lança de braço com 90 
kilos de pesos de ferro. 
eoiii força de '300 kilos. 

Vende-se no Coimbra. 

gl P&BTEÍR& DIPL0M&D& L 
3 Isolina Salesianí I 
«j m\ 
JK Attende a chamados a m 
gé qualquer hora do dia ou ãe 
§J da noite. g* 
m Rua do Commercio} 78 m 

PAPEIS P*RA CASAMENTOS 
j Quem precisar com prom -
|)tidão,de papeis para casamen-
Uos, quer no civil quer no re-
jligioso, e bem assim outros 
j papeis e requerimentos relati-
| vos ás diversas repartições pu
blicas do Estado, dirija-se á 
rua da Palma n° 27 

Per 22.000 
Vroíle^e uma machina de 

costura em perfeito estado, 
do autor Saxonia Regia. Quem 
pretender se dirija a esta ty 
pographia, onde se dirá quem 
'tem. 6-1 

Bananas 
Gallinhas 
Frangos 
Ovos 
Peixes 
Cannas 

/[angaba Ja Alhog 
ytú 

Caie 
Compra'?e qualquer quanti

dade de cifé, paga-se bem. 
V "Industrial Ytuana" 

. Laríío. da Estação 
Marinho, Bicudo & Companhia 

Por 200:000 
Vende-se uma moenda de 

('anua com três celiudros, cm 
perfeito estado, projírio para 
caaa de negocio o chácara. 

Fernando Dias Ferraz. 

oces Q 
de-te anno; vende-se era 
casa de Fernando Dias 
Ferraz, a 4$000. Luta de 

1 kílo. Largo do Carmo — R u a 

do Commercio n* 173. 

Mercado Municipal 
Preços correntes 

Mínimo —Maçctrn 
Feijão alqueire 
Farinha de milho * 

» mandioca ** 
Fubá « v 

Arroz (limpo) « 
Milho « 
Cará » 
Batatinhas 
ttatatas doces » 
Porrilho » 

» de araruta kg. 
Café Arr oba 
Laranjas 100 

verdes » 
U m a 
Um 
Dúzia 
fieira 

íeiches 
restea 

21 de Outubro de 1906 
O ADMINISTRADOR Mario de Camargo Fonseca 

12$ 
4500 
8$ 
4s 
W$ 
3$ 
4$ 
10$ 
3$ 
10$ 

n 5$ 
i$ 
500 
1500 
Í20O 
600 

n ls 
600 

14$ 
$ 

10$ 
4500 
• 17$ 
3500 
4500 
11$ 

3500 
12$ 

1200 
5500 
jf̂ OO 
600 
1800 
1500 
700 
1200 
1500 
800 

51 
0r. S. Malheiros 

cld consultas e attende 
d chamados a qualquer 

hora. 

Salto de Ytú 

ãSsü 

Í^.DR. GRACIANO D E S.GERIBELLO ~g 

Tem seu concultorio á rua 
do Commercio N. 94-


