
#6***:+,*+'*+• 

Rnno ̂  

ÍHSKHSÍ5K 

il 
YTU' 15 ̂  NOVEMBRO de 1906 

Faz hoje dezessete annos que 

foi plociamada a Republica 

Brasileira. 
C o m o algures disse u m jor

nalista republicano: C o m o toda 

e qualquer expressão que ex~ 

prima unia data nacional, a 

expiessão 15 de Novembro, é 

u m a luminosa, u m a fulgurante 

synthese das mais velhas, cons
tantes e legitimas aspirações bra** 

zileiras. 
D, bi n po-la por analyse e m 

todos o seus elementos decres

cente, e decrescente do comple 
x > liara o simples, ate chegar 

MO elemento irreductivel; snjei-

tal-a ao pacientíssimo trabalho 

que lassem os chirnifeos e m «eus 

laboratórios, é tarefa histórica 

infinitamente superior á modes

ta capa^Harle do nosso espírito 
edos nossos conhecimentos nesse 

vastissimo ramo do saber h u m a 
no , ado m e s m o que o pudes** 

setnos fazer, seria labor de ta

man h a êxtensífo—que so' com

portaria u m livro; e jamais o 

,>.• i- -no espaço de que se pode 

dispor em qualquer jornal.» 

O 15 de Novembro, quer di

zer n emancipação da u m pove 

americano, forte e esperançoso 

de u m futuro brilhantíssimo no 

seu continente; o 15 deNovem-

bro, quer dizer o inicio do gran
de progresso brazileiro já acecn--

tuado no decorrer de patrióti

cos governos-. 

@r. JÊffonso @u 

Presidem 

ro, o inolvidave 

Ir Q 
consolida^ 

oa rvepublica. 

O Republica, não deixando 

passar despercebida a gloriosa 

data nacional, daqui sau Ia o 

em inente D r C a i > • pos Sa 1 les, 

ex-presidente da Republica e 

rendo u m preito de homòna-* 

nem, estan-.pando em suas co * 

Numero 54Í 

dentes, por pceasíao da revolta; no 
governo do dr. Prudente este cargo 
de confiança foi lambera exercido 
por oatio ytuáno=o snr. general 
Moraes, que actualmente é uma d ts 
fi^ui-as salientes no glorioso exercito 
aae.ional. / 

Além dessa pleiade de y to anos 
disc netos, que tão brilhante figura 
tem feíM no exercito, onde esta ei-
Ude se acha representada em quasi 
todos os postos, desde o de alferes 
até o de general de divisão, ahi 
* stAo outros muitos que, em todos 
os rumos da avtividarie hum ana, 
elevam bem alto o nome do nosso 
torrão natal, o qual desde os tempos 
••oloniaes começou a salientar-se 
pela parte directa ? actívissima,que 
tomou na emancipação política deste 
grande e rico paiz. 

Assim vão os ytuanos levando 
por toda a parte, com gloria para 
'i e honra paia es seiu eonterra-

noine de Ytú, a tpd< a DÓS 
querido. 

H a nesta «idade muitos que cul
tivam a arte musical, da qual uns 
lazf.ni profissão e outros são simples 
dilettantl Entretanto ninguém se 
[lembra de promover um concerto 
com programma organisado de com-
posíçò" a selectas e de bons auetores. 
E' esta nma diversão tão útil 

quanto agradável e ímiocente, e 
muito era voga nas sociedade cultas. 
Demais, viria ella como qu« desper
tar e desenvolver entre nos o gosto 
pela arte por excellència, pois quem 
ha por ahi que não se deleite ao 
ouvir uma sonata de fíeethoven, 
um minuetto de Boceherini, uma 
serenata de Schubert ou um trocho 
de C. Goraes, Meyerbeer, CLiopin, 
Verdi e tantos e tantos outros com-

r. Rodrigues Alves passa U o r e s de Ce|(-bridade musical ? 
, da Republica ao snr. ^ é ft influencia que a musica 

eonselhe.ro VtYonso P«nn«s reoem-( e x e r c e e m nosgoegpirlt0í q üe, se-
eleito pfir« H suprema magistratura f ̂ ^ l e m 0 g al ureS, n u m hospital, 
Haiiaça.j. Vae ò iIlustre mineiro oo-f* 

aíToreira Senna 

Republica 

f% 

Hoj 

• uropeo está sendo applicada com 

E h'je que a Republica Bra-

zileírf»,já se impoz no conceito | u m n f W de honra os retratos d 

elo rjrocedí-- lpi-e>idèntep Pndi-io-n.w Al vi 

que têrmii 

dato e AÍTÕIÍSO 

rle todo o m u n d o pelo procedi- lpre>jdèntes Rodrigues Alvo-
mento patriótico da governo que |^ue termina hoje o seu m a u 

ora termina o seu mandato, o J 

qual soube resolver diplomati 

camente todas as nossas quês 

toes exteriores, conseguindo reu 

nir no Rio de Janeiro a Ter
ceira Conferência P a n - A m e r i -

cana, devemos levar u m a coroa 

d saudades aos túmulos de 

Deodoro da Fonseca, de Pru
dente de Moraes que consolidou 

a paz interna ede Floriano Pei* 

xoto, o inclito marechal d 

erma que <> oecupou o alt 

substitue, com u m prógrpmm» 

cheio de esperanças para a Na** 

ção. 

Salve 15 de Novembro ! 

cnpnr o quinto Jogar no quadro dos j ̂ "t£~~ musieotherapia*no t-atamen 
to de varias moléstias, especialmente 
as nervosas, com muito agrado dos 
musicotherapentas. 

Antigamente a nossa cidade era 
procurada por artistas de grande 
mérito, taes como Paul Julien, Co-
n(.pH e Noronha; mas hoje, quemito 
sabemos por qual motivo, ella tem 

residentes, desde queria dezessete 
nnnos, foi a d optada a nova fôrma 
de governo em nossa pátria, até então 
íraperio. 

Nu antigo regimen, o padre Pet-
jó, que aqui residiu largos annos, 

ie regente e 
ministro do impero; f1 neste, inau-
gurado em 15 de novembro de 1S89 -
w \- • . • i i .•,.-,» aiíin ^HIIP* esnuecida taz-se miscci 
coube a \ tú a gloria de dar a na-,sid0 aeiies esqu LI; n r n m f t M m 

- que os nossos artistas promovam 
lrvM<> avante bons concertos, 

çao o primeiro presidente civil—o 
dr. Prudente José de Moraes Bar-
Irod — cujo nome foi brilhantemente 

=̂«* suÜVagadu em todo 0 paiz. 
v -o ' i ! Para chefe cia sua c«sa militar 

cassou no dia Io üo coi^i •, e . „ ;f]at,(llQ.Mn„n 
convidou ofutuio presiaenteao nosso 

re/ite o 7'- anniversariò da nior^lbravo conterrâneo sr. coronel Fe-
-, j • x AI -i ! lieiano Mendes de Moraes, que já 

tedo saudoso pintor Almeida L a SBU b a p t i s m o d e sangue quau-
Juniõr, glorioso artista ytuano. do eoraraandante do batalhão Tira-

i lrvr-i" avante DOns 
prestando deste modo um optimo 
serviço á nossa cociedade. 
Ahi estilo, por ex< mpl< , os dis-

tinetos cirtuosi Tristfto Jun oi -
Arlindo Lopes, qne be podem 
chamar a si esta útil tar ' para 
esses dous eméritos VJol U : 13 ;ll'" 
paliamos. 

http://lazf.ni
http://eonselhe.ro


KEiJUBLICA 

=Que,dizem a isto, me us caro 
maestrinos ? 

* 
* * 

O apreciado pintor Benedieto Ca- j 
lixto, autor de muitos quadros dn 
grande valor artístico, Vae pintar 
u m representando o naufrágio do 
Sírio.. no qual pereceu o bispo dio
cesano. 

Tivemos oeeasião de ver um pe
queno esboço desse novo trabalho 
do illusrre artista, e cremos que, 
terminado o grande painel/j&erà uma 
obra digna do seu auetor e do pro- ] 
gresso artístico deste Estado. jj 

Vêr-se o navio em naufrágio, um \ 
tanto inclinado, destacando-se o 
grupo dos clérigos, que se achavam 
a bordo. E m logar saliente» em pè, 
com a mão esquerda segurando a 
cruz peitoral e com a direita dando 
absolvição aos náufragos, e6tá d. 
José de Camargo, cuja physionomia 
exprime resignação; ao lado esquer
do, d. José Marcondes, arcebispo do 
Pará, segurando um salva-vida e 
com physionomia de quem está 
calmou á direita o padre Vinheta, 
secretario de d. José, e em frente 
dous benedictinos, ambos prostrados 
e com as mãos postas, rocebeodo a 
absolvição. Além deste grupo, mais 
em evidencia, vêm-sè uma mulher 
consuma das mãos á cabeça e tendo 
ao braço um filhinho, um casal abia-
çado e junto u m pequeno agarrado 
ao pae, e homens , mulheres e crian
ças erágande confusão, procuran
do salvarem-se, uns trepando pelas 
cordas e mastros e outros, mais ou
sados, jogando-rse ao mar. 

:J •[.> pequeno esboço pode-se di
zer que a nova. tela foi muito bem 
concebida, e que será este um tra
balho que fará honra ao distincto 
artista santista, a quem felicitamos 
pela feliz idèa. 

E assim ficarão também iramor-
talisados na tela e no bronze os três 
bispos paulistas que esta diocesse tem 
tido. 

D. Antônio de Mello tem o seu mo* 
numentu no seminário e a sua es
tatua em bronze, d. Antônio de Al
varenga ricou unmortalisado na apre* 
ciada tola ao exumo pintor De >í>'er-
vi, pur um acto de summa caridade 
praticado poi aquelle prelado; agora 
d. José de Camargo, o bispo-mar-
tyr, ficará também immortal pelo 
abalísado pincel de jBenedieto Ca-
lixto, uma das nossas glorias ar
tísticas. 

POR 
~ ̂ - F. 

FALLENCIA 
O ar. rli. João Martins de 

Mello Júnior como advogado da 

firma P.iyarea & C o m p . ia C a 

pital, retjuereu hontem ao meri-

tissimo juiz de direito da co

marca, a allencja de Coury & 

C o m p . do visinho município do 
Salto de Ftu. 

n 

A ex sra. d. Jósina do 

Amaral irgo, digna consor-

iolino Cardoso de 

uado negocian' 

ieu honteni à 

te do sr 

Camai g 

te nest 

luz u m a nina. 

A iha falleeeu pouco 

tcuip i dn nascimento. 

iDr. Slodricfues m ves 

rge f iDiriça 
Passasse hoj? o anniversarío 

natalicio do exmo. sr. dr. Jorge 
Tibiríçá. 
Quiz uma feliz coincidência que 

ft Republica commemorasse a 

sua proclamação, justamente em 

u m dia em que nasceu u m de 

seus mais imperterritos adeptos 

e beneméritos propugnadores — 

o dr. Jorge Tibiricá. 

0 governo do dr. Jorge T W 

ta 

CUMPRIMENTOS 
U 
praça 

conceituado negociante des* 

snr. Abrahão Borsarí, 

o seu anniversarío festeja hoje 
natalicio. 

«-«-Completa amanhã mais u m 

annò de existência a senhorita 

Vicentina da Gosta, dílccta e 

gentil filha do snr. maestro Tris-
tão Mariano. 

Nossas felicitações. 

.ONÇAS PINTADAS 
No bairro do Pirapitinguy, 

Commemorando a data gloriosa 
da proclamação da Republica, esta* 
rão hoje embandeirados os edifícios 
em que runccionara a Caraara,grupo 
escolar, clubs, coneio, imprensa etc. 

A' meia noite,e pela madrugada 
foram queimadas baterias de 21 ti" 
ros em frente ao prédio da muuici' 
palidade. 

Ao escurecer, á hora habitual a 
corporação musical "30 de Outubro" 
tocará no coreto do jardim, eseo* 
lhidas peças de seu repertório. 

Completa hoje o primeiro anno da 
direcção do snr. Juvenal do Amaral 
nesta folha. 

A Noticia^xim dos mais bom feito» 
orgam da imprensa da Capital,sus
pendeu sua publicação. 
Esse acontecimento foi muito la

mentado pelos cúüegas de imprensa. 

Do Correio do Salto : 
«Consta que o òr. João #aptist)i 

illalheiros fará brevemente em Ytú, 
no theatio S. Domingos, uma con
ferência religiosa subordinada a 
theraa—A religião sob o ponto di' 
vista sócio 1 gieo.» 

Diz c Sao Paulo que no próxi
mo mez de dezembro, Sua anti -
dade convocará o Sacro Collegio, 
não ereando, porem, desta vez, ne
nhum cardinalato. 
ĵ .Neste consistorío serão nomeado» 
bispos para diversas dioeejes vagas, 
E' provável que a diocesse de Sito 
Paulo seja elwvada a archidiocese. 

m 

No próximo numero transcreve
remos a representação da Câmara 
Municipal de Porio--P«l:z, dirigida 
ao Congresso do Estado, pedindo 
autorisaçüo para a construcção de 
uma estrada de ferro que ligue 
aquella cidade a Ftú. 

jEssa representação, publicada no 
São Panlo, sustentada por um bel-
lo artigo do illustre snr. dr. José 
Manoel de Arruda Alvim, tenaz e 
beneméritos defensor desse tAo ai 
mijado emprehendimento, que muito 
virá felicitar dpus municípios visi-
•hos. 

Transcreveremos tara hera conse-
cutivamenteo artigo do dr. Alvim 

binçá~~dil-o todo o nosso Esta- [ appareceram u m casal de onça* 

d o — ê u m dos mais profícuos e | pintadas, estavam fazendo gran~ 

gloriosos que temos tido. "de estrago nos animaes perten-
0 Republica verdadeiro or-! c e n t e s a o s lavradores dalli. 

gara da opinião publica ytuana,! Q sr. Pranklin Basilio de Vas-

interpretando os sentimentos da concellos, agricultor e industrial 
nossa população, saúda effusiva- aii; residente, que nos trouxe esta 

mente o seu eminente conterra- noticia, acrescentou-nos que 
,neo, dr. Jorge Tibiríçá, pela feliz u n m das onças foi morta n u m 

destes últimos dias, por u m co

rajoso caçador,que a prostou e m 

terra com u m certeiro tiro de 
carabina. 

O s moradores d'alli. estão £ 

caça da outra onça pintada. 

data do nascimento de s. e*xa. 

Tribunal do Jury 
Sob a presidência do exmo. snr. 

dr. José de. Campos Toledo, iiastal-
lou-se no dia 12 do corrente a 4". e 
ultima sessAa periódica do jury desta 
comarca no corrente anno. 

No dia 12 do corrente entrou em 
i julgamento o processo era que era 
i réo Antônio Gonzalez, accusado de 
ter f°ito cora uma pedrada um fe
rimento grave na cabeça de Leopol
do de Almeida. Antônio Gonzalez chefe republicano senador Frau-

Sospedes e viajantes 
Acha-se na cidade a exma. 

sra. d. ̂ 4nna de Almeida Fonse

ca, virtuosa viuva do saudoso 

foi defendido pelo snr. Juvenal do cisco E m y g d í o da Fonseca "J. 
L-

amigo sr. Gôdofredo Fonseca 

Esteve nesta cidade ond< 

A.i.arai, que conseguiu a absolvição C Q e Co'e m ã e do nosso distineto 
do accusado por unanimidade de 
votos. 

No dia,13, foi julgada o processo --Partiu para Capivary e m 
em que é réo Antônio Narciso, ac* serviço de seu Cargo, O snr. dr. 
ousado de crime de raorti*. Defen- Valentim Browne, inspector sa 
dido pelo advogado siv;. % Augusto njtario deste districto. 
Ferraz de Sampaio, foi o i"éo eon-
demnado a 3 annos e meio de pri
são ceilular, tendo o jury -desclas- v e m a chamado do sr. Francisco 
siKcado o crime para o antigo 295. de Paula Leite Camargo, o illus-
0 advogado appelou da «entença. trado clinico snr. dr. Bittencourt 

Hont«m íoram julgados dous Rodrigues. 
processos. i P i i 
r . "--Acompanhando sua exma. 

Pelo primeiro respondeu Anto-
| nio Rozemlo deArruda, accusado de 
ter feito um ferimento com uma fa
cada nas costas de João Baptista, 
facto õccorrido na estrada que vae, pitalista nesta praça 

familia.que vae lazer uso de ba

nhos de mar,seguiu para Santos 

o sr. Joaquim Dias Galvão, ea»* 

da fazenda "Floresta" a fazenda 
' lngá". Defendido pelo snr. Jnvenal 
do Amaral, íoi o rèo conderanado a 
p?,na rainima dò artigo 303, do Co* 
ligo Penal, isto é a 3 raezes de 
prisão,por \0 votos. 

Pelo segundo respondeu Estevara 
de Souza, accusado de crime dele-
rimentos leves na pessoa de Porfirio 
iWendes. 

Serviu o mesmo conselho que jul' 
íoa o primeiro. Defendido pelo 
advogado snr. Augusto Ferraz Sam
paio, toi o accusado condemnado por 
unanimidade de votos, 

Hoju não ha sessão por ser fe
riado. 

.amanhã, continuaráa sessão a 
qual terminará no próximo sabbado. 

De conformidade com um edi
tal do dr. juiz de direito, que vaes 
inserto na sessão compet mte o ses* 
silo dô jury com ; ir i \ i t" 
oito horas da manha. 

•Seguiu para ("abreuva o 

sr. coronel -Francisco de A S M S 

Oliveira, m e m b r o do direetorio 

político daquella villa. 
—Visitou-«nos o sr. Antenor 

de Camargo, da Empreza Gau*« 

mont, do cmematographo faU 

lante. 

S. s. pretende trazer seu ap-

parelho, para estreiar aqui na 

próxima quinta-feira. 

|Palleceu no dia 13 do corrente 

na Santa Casa, a popular preta 

Maria Thereza, que sempre an

dou pelas íuas cantando e dan» 

çando. 

ieceu no dia 18 a meni

na Benedicta Hlha do sr. João 

Fogaça, machinista da Soroca** 

bana. 



REPUBLICA 

Seccáo livre 
T0B1AS DE S4MPAI0 

PENTEADp 
Ura ex^alumnodo inolvidavel 

professor Tobias desejando 
assigoalar o seu nome cem um 
modesto túmulo, convida a to* 
dos os seus collegas que delle 
receberam as luzes das primei" 
ras letras, a concorrerei com 
qualquer quantia para que u* 
nidos, em um só pensamento 
possam patentear a sua grati-
dão. O sr. Capitão João Antunes 
de Almeida está autorizado a 
receber qualquer quantia que 
para esta homenagem lhe seja 
emtregue. 

Ytú, 8 de Outubro de 190fj. 

AVISO 
Aífonso Vendramíni aviza a 

todos os possuidores de bübe* 
tes da rifa que promoxeu, de 
dois quadros, que a extracção 
terá iogar amanhã, pela lota
ria de 6ão Paulo, e que aquel* 
les que uão pagaram os seus 
bilhetes uão terão direito ao 
prêmio. 
Ytú, Io denovembro de 1006. 

das afim de serem cobradas 
executivamente com mais 30'|. 
a titulo de multa do accordo 
com a lei n- 69, de 15 de Ou
tubro do 1900, em vigor. E, 
para que chegue ao conheci-

mentodo todos os interessa
dos c não poisam aliegar igno
rância vai este publicado pela 
imprensa. Eu, Francisco Perei • 
vra Mendes Primo, secretario o 
feserevi. 

j Ytú, 30 de Outubro del906. 
Hermogenes Brenha Ribeiro 
Dr; Graciano Giribello 
Adofpho Bauer 

zDomincfOj 18 do corrente 

no prado 

Sport C, Ytuano 
renlisar-se-ão vazios pareôs en -
tre animoes nacionaes, haven
do ires corridas tratadas. 
Convida-se aos «sportmens» 

a comparecerem a esses de-
safi"S. 

@t s 3 hora^ da tarde 
Tocoá a band^<Joào Narciso» 

Entrada 500 rs 
N. B,—Os srs sócios e donos 
de cávallos não pagará:) entra
das . 

Novo aviso 
A commissão abaixo assigna-

da, nomeada pela Gamara, re
solveu prorogar até o dia 30 
de Novembro do mez vindou* 
ro para procurar melhor meio 
de liquidar a divida activa mu
nicipal; com o intuito de evi' 
tar ainda os meios coercitivos 
resolveu fazer um desconto de 
10'/. a todos os contribuintes 
que até aqueila data vierem 
pagar á bocea do cofre os in 
postos em atrazo; ficam pois 
avizados todos os devedores 

da Gamara que até o fim do 
corrente mez de Novembro os 
pagamentos feitos na Colleolo* 
ria Municipal terão o desconto 
de 10a[o e findo este prazo a 

Gamara entregará a dois ou 
mais advogados todas as divi-

lamara Municipal 
Termo de reunião dos, verea" 
dores em 14 de Outubro de 
1906. 

Aos quatorze dias do me/ do 
Outubro do anno de mil e no
vecentos e seis, nesta cidade 
de Ytú, na sala das sessões 
da Câmara Municipal, pelas 
duas horas da tarde, ahi pre
sentes os vereadores: 

Dr. Graciano de Souza Ge* 
ribello. Virgílio Araújo de A 
guiar. Adolpho Bauer, o Capi
tão Benjamin do Amaral Gur* 
gel, faltando cora motivos jus
tificados os vereidores Her 
mogenes Brenha Ribeiro, ,v 
Dr. Luiz Marinho de Azevedo, 
e sem participação os verea-( 
dores Godofredo da Fonseca e-
Tenente Coronel Joaquim de! 
Almeida Mattos) não havendo j 
numero legal deixa de haver 
sessão, lavrando se então, este 
teimo para constar que vai 
assignado pelos . vereadores 
presentes. 
Salas das sessões da Câma

ra Municipal 4e Ytú, 14 de 
Outubro de 1906. Eu, BVan* 
cisco Pereira Mendes Primo, 
secretario da Câmara, que o 
escrevi. 
Adolpho Pauer 
Benjamin do Amaral Gurgel 
Virgílio de Aguiar 
Drt Graciano Geribello 

LEI N. 132" 
DE 3 DE NOVEMBRO DE 1906 

Autorisa o Intendente de Polí
cia e Hygiene a abater rezes para o 
consumo da população quando os 
commereiantes desse gênero estabe
leçam preços exagerados. 

O cidadão Dr. Graciano de 
Souza Geribello, Intendente 
de Policia e Hygiene da Câ
mara Municipal desta cidade 
de Ytú, na forma da lei etc, 
Faro saber que a Câmara 

em sessão de 3 do corrente 
mez ''eeretou c eu publico a 
seguinte lei: 

Art. Ia Fica autorisado o In 
tendente de Policia e Hygiene 

a fazer abater rezes para o 
consumo da população quan
do verificar que os com uer-
ciantes de carnes verdes esta* 
beleçam preços exaggerados. 

Art. 2' Revogam^se »s diss 
posições em contrario. 
Cumpra-se. 
O respectivo intendente a fa 

ça registrar e publicar. 
Secretaria da Câmara Muni' 

cipal de Ytü, em 10 de No
vembro de Í906. 
O Presidente em exercício. 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Registrado no livro compe

tente. 
O Secretario da Câmara 
Francisco Pereira Mendes 

Primo. Mando portanto, a tos 
das autoridades aquém o co* 
nhecimento e a execução da 
referida lei compelir, que a 
cumpra e façam cumprir tão 
jpíeiramente como nella se 
contem. 
Secretaria Municipal de Ytú, 

em 10 de Novembro de 1906. 
\)f. Graciano Ge.ribello 
Intendente de Policia e Hy* 

giene. 

"EDITAES 
O Cidadão Dr Graciano de 
Souza Geribello Inspeetor , 
Municipal desta cidade de 

^Jrlú, na forma da lei etc. 
Vaz .saber qu?, em cumpri

mento ás disposições regula-
mentares scjenliíica aos «rs. 
professores das eacholas isola 
dag d'esle município, lauto das 
preliminares, como «Ia muni* 
cipal, e bem àsMm aos pães e 
responsáveis pelos aluímos nel-
Ias matriculados, que os exa
mes finaes d:> corrente anno, 
devem obdecer a seguinte or
dem: 
Dia 3 de Dezembro:—Ia 

Esehola do sexs masculino do 
bairro da Villa-Nova. regida 
pelo professor intermédio sr. 
josé íldefonso de Carvalho e 
Oliveiia. 
Dia i :— 2* Esehola do sexo 

masculino do bairro da Villa-
Nova, regida pelo professor 
preliminar sr Carlos Grelletj 
Jnnior. 

Dia o:— Esehola do sexo fe* 
minino do bairro daVilla-No* 
va, regida pela professora 
complementar Exma. D. Ma-»j 
ria Antonietta Leite Martins. 
Dia 6:— Esehola do sexo fe 

minino do bairro de Sorocaba, 
regida pela professora prelimr 
nar Exma. sra. D- Maria Iza-
bel Vaz Pinto. 
Dia 7:— Esehola mixta do 

bairro de Sorocaba, regida pe* 
Ia professora complementar 
Exma. sra. D. Izabel do Ama
ral Corrêa. 

Dia l'1:—1- Esehola do sexo 
masculino do bairro do Taboão, 
regida pelo professor coraple* 

'mentarista sr. /,uiz Gonzaga 
da Costa, 
Dia 11:— Eschohi do sexo 

feminino do bairro do Taboão, 
regida pel 1 professora comple
mentar Exma. sra. D. Baptis* 
tina AdetaidedeOiiveira Car
valho. 
Dia 12.—5' Escholado s« xo 

masculino rcg'da pelo profes
sor compleraeutarista sr. Bel-
mírio Martins. 
Dia —-:i'ò Esehola nocturna 

o sexo mascolmo regida pe-
o professor preliminar sr 
Francisco Mariano da Costa 
Sobrinho. 

Dia :—14 Esehola mixta da 
Bairro Alto, regida pela profes
sora complementarista Exm t. 
sra. D. AnnaCaroiina de Sam
paio Oliveira 
Dia 15:— Esehola mixta do 

bairro dos Olhos d'Agua, regi
da pela professora complemen
tarista Exma. sra. D. Carme-
Ia Maria Laura Vitta. 

Dia 17:— Esehola do sexo 
masculino do bairro dos Olhos 
d1 Água, regida pelo professor 
intermédio sr. Emidio de Oii, 
veira Boza, 

Dia 18:— Esehola mixt 1 
municipal do bairro do Vare-
jãd, regida pelo professor in
terino sr. José Custodio Soares, 
Dia ^9:— Esehola mixta do 

bairro doPirahy-^cima, regi
da pe.a professora comple
mentar Exmi. D. Augusta Sai-
les de Paula Ramos. 

As ferias terão começo no 
dia 23 de Dezembro, conforme 
preceitua o Regulamento em 
vigor. 

E, para sciencia dos interes
sados mandei expedir o pre-
Bente edital para ser publica
do pela imprensa na forma 
de lei. Secretaria da Câmara 
Municipal de Ytú, em 16 de 
Novombro de Í906. Eu," Fran
cisco Pereira Mendes Primo. 
secretario da Câmara, que o 
que o escrevi 
Dr. Graciano Giribello. 

JURY 
0 dr. José de Campos Toledo, 
Juiz de Direito desta comar
ca de Ytú. 
Faz saber aos srs. jurados 

pane e testemunhas a >tiâca* 
das para a presente sessão do 
jury que por tser teriado o dia 
15 do corrente mez, ficam 
suspensos nesses dia os traba
lhos da sessão, que deverão 
contiuuar no dia seguinte (16) 
ás 8 horas da manhã, Para 
que ninguém possa aliegar ig
norância mandou passar o pre
sente que será affixado e pu
blicado. Dado e passado nes
ta cidade de Itü aos 14 de No
vembro dei9o6. Eu Luperc:o 
Borges, escrivão do jury o 
escrevi.—José de Campos To 
ledo. 



REPUBLICA 

IMPOSTO PREDIAL 
« o exeicicio de 1906 

3VCIO 
«A INDUSTRIAL YTUAiVA» parfieipa aos 

fre&uezes de café e m pó 
seus innumeros 

que olfereee de hoje e m diante 
marca 

De ordem do cidadão Hermogenos Brenha Ribeiro In
tendente de Obras Publicas e Finanças da Câmara u m prêmio e m cada DEZ LATAS de café 
Municipal desta cidade de Y\ú, na torma da* lei etc. I 

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, c o m ) abaixo se vè. 
Fica portanto, marcado o prazo de 3» dias a cont-ir da pu
blicação desta para reclamações, e findo esse prazo será o o s c afé s desta empresa são garantidos, pois a sua tor-
seesmo lançamento julgado bom para o eíTeito de proceder- refacção e enlaramento, poderão ser verificados pelos inte 
m a cobrança do alludido imposto. E para que ninguém fossados a qualquer hora. 

E|V1PREZA 
allegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
forma da lei Ytú, 15 de Novembro de 1906 

Vieente de Campos % Collecfcor Municipal 

Ytú, 19 de Outubro de I90e 

MAÍÍINHO, BICUDO & COMP 
HUA NOMES 

Manoel £. Rodrigue? Idem ld;m 188 
Manoel Rodrignes Fernandes Còmmercio 9 
Manoel Machado de Almeida Misericórdia 3 

34 
s.n. 

s,n-
47 
ai 
29 
2!.) 

ldern 
Idem 
Direita 
Còmmercio 
Santa Rita 
Santa Cruz 
Idem Idem 
Idem Idem 
Quitanda 
Cadeia 
Santa Cruz 

Vespra 

Alves de Lima 

T. do Carmo 5 
idem s n * 
Palma 43 
Idem s ir 
S. Cruz s ti
ldem \21 
S. Rita 167 
Idem 169 
S. Cruz lòV 
Idem 73 
idem 174 
Còmmercio 150 

Idem Patrocínio 
Idem Brochado 
Manoel M. de Mello (herança) Palma 
Manoel VI. Bueno (Dr.) 
Mauóel .1. da Silveira Moraes 
Marcelíno E. de ASSIS 
Idem 
Idem 
1 leio 
Idem 
Idem 
Idem 
Malüchius da Costa 
Manoel t Maria da Conceição 
Miguel larussi 
Idem 
Idem 
Idem 
Miguel 
Idem 
Milüão 
Idem 
liem 
Jfalvino de Vasconcellos 
Matluas F. de Almeida 
Modesto Gazola 
Idem 
Matriz de Ytu 
Idem 
Idem 
Idem 
Malhias H. S; Castro 
Malvíua de Barros Leme 
Idem 
Mequeíina de Almeida 
Marcolina da Silveira 
Mariaoa Nunes Brenha 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem Idem Idem 

N.de Casa j IMFOtíTO 
20.000 
20.000 
£0.000 
10.000 
6.000 
20.000 
20 000 
20.000 
35.000 
20.000 

118 
120 
34 
6 
95 

1'atrocinio 26 
135 
18 
9. 

Idem 
Idem 
Patrocínio 
idem 
Idem 
Idem 
Palma 
í 
S. RUa 
Palma 
^antAnna 
Direita 
Idem 
B' Jeus 
Idem 
Carmo 
Candelária 
L. Collegio 
fc\ Rita 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
S. Rita 
lders> 
Idem 
Quitanda 

150 B 
^28 
17 
19 
21 
9*7 

-) PAPELARIA ALLEMA (— 1 Café 

JUGIL9TA MEHELMANN ; Compra-e qualquer qaanti-
mudou-se para a rua do Com- Jade de café, paga*se bem. 
mercio n. 96. l A "Industrial Ytuana" 

ENDE-SE a Cílsa (Ia<i ^argd da Eshção 
ua da Convenção Ü. 13, !ariílho> BiCÍ,do * ^ m ^ r l u a 

1 r>,000 
10.000 
2.0.0.0» 
20.000 
15.000 
8.000 
6.000 

iesta cidade 
Trata-se com ?. Bicu--

á Rua do Còmmercio n"32 

sn* 
Idem 

2 
% 
17 

3 
197 

197 A 
3 
36 
38 
40 
79 
87 

87 A 
89 
17 
{Continua) 

oces de M a n g a b a Ja 
de-te anno. vende-se rm 
caba de Fernando Dias 
Ferraz, a 4$000. Lata de 

1 kílo. Largo do Carmo — R u a 
20.000 do Còmmercio ir 173. 
10.000 —r 

J2;jgg MsrGadinho iaUense 
20.000 D E 
12 Q'.'0 GAETANOLIBEKATORB & l\ 
20.000 O Proprietário deste popu-
10.000 bris-imo estabelecimento nyi -
li.£00 za no puhlbo desta cidade 
12.000 que, chegando ultimamente* de 
lO.ouO Ualia, trouxe em grande quan-
20.000 Hd.dc o atamado vinho CE-
ln.000 J B A S U O L O que garante sur de 
4o.ooo pura uva e que não se en* 
T.ooo contra vm outra qnalquer parte 
^•0Ol) Este fei analysado em Santos. 
7.ooo R u M 7 de Setembro — Salto 
o.ooo CP * 
35 ooo c/reço sem conpetenciâ 
3o.ooo• 
8.ooo 

1o ooo 
9.6oo 
13.44o 
13.44o 
1\ .52o 
11.52o 
48.ooo 
14.4oo 
19.Soo 
1i.52o 
11.52o 
8.64o 
li.4oo 
14.4oo 
£4.ooo 
17.28o 
17.28o 
26.88o 
76.8oo 38.4oo 

Anso'es Americanos 
LEGÍTIMOS 

Sorümeoto escolhido por 
Vicentinho, assim como outros 
petrechos para pescaria, en
contra-se no armazém de .Mo 
Marco.— 

ios senhores dentistas 
A viuva do cirurgião-dentis-

ta Joaquim Elias Gaivào de 
Barros, tem para vender gran
de quantidade de ntensdíos 
e ferramentas próprias para 
dentistas; ludoem muito bom 
estado, podendo serem vistos 
em sua residência á rua da 
Palma, n. 98. # 

5-1 
a lança de braço com 90 

kilos de pesos de ferro 
com forca de 300 kilos 

Vende-se no Coimbra. 

B 

PRA84L € 
C o m casa em São Pau o e Santo s 

Recebem café à consignação com adianlamento de dinheio. 

armazenando nos seus vastos e hygienicos armazéns em 
Sào Paulo. 

INDEPENDENTE DE PAGAMENTO DE ARMAZENA
GEM PARA A RESPECTIVA VENDA, PELO TEMPO 

MODO QUE ENTENDEREM OS S/iS. FAZENDEIROS 

Representante oesta praça 
i 

Alfredo Rheinfranck 


