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Judicialmente corai 
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' Um perigo 
0 facto ha dias pas
sado nesta cidade, em 
que um chefe de faraüia 
viu tre^de seus queridos 
filhos mordidos por cão 
hydrophobo, devia pe
nalizar a população e ao 
mesmo tempo servir-lhe 
de aviso, visto como ha 
por aqui, mais do que 
cm outra qualquer ci
dade, a mania de se 
crear cachorros em lar
ga escala. 

Na quadra de verão 
que atravessamos é mui
to fácil a manifestação 
da hydrophobia nos cães 
e todos nós sabemos o 
grande e extraordinário 
perigo que correm as 
pessoas, donas ou não, 
desses animaesemquem 
a raiva apparece com 
violência, transmittin-
do-a a outros. 

Nem sempre as pes
soas mordidas por cSo 
damnado sabem que o 
animal estava atacado 
de tal moléstia e, nestes 
casos, deixam de fazer 
os curativos que a sci-
encia aconselha, dando-
se como conseqüência a 
erupção da moléstia a 
mais perigosa,talvez, do 
que possa ser affectado 
um indivíduo. 

Os filhos do sr. Borto-
]o Bruni, em numero de 
três, foram mordidos por 
um cão de sua proprie
dade, um animal esti

mado pela família, e fá
cil é calcular-se'o gran
de susto que o pobre 
operário devia ter sof-
frido. 

Sem iccursos para 
uma viagem immediata ^ 
afim de submettcr as 
creanças ao tratamento 
do instituto Pasteur, o 
golpe lhe &eria mais do , 
loroso se a sr. prefeito 
não mandasse fornecer 
as passagens, facilitan
do assim a internação 
dos menores naquelle 
estabelecimento. 

E' necessário que #. 
população evite o quan
to possível crear cães 
que de ufn momento 
para.outro podem ser o 
factor de grandes des-

tei oencionisia 

graças no seio de- uma 
família. 

Ainda não ha muito 
tempo, o instituto Pas-

lazbítfío a estaíisti-
ca das pessoas mordi
das por cães hydropho-
bos nas diversas cidades 1 
do Estado, apresentava 
luícomoa que Fornece 

SONETO PLAGIADO 

Ser cego, torto, surdo-mudo, ético, 
Piloto, calvo, uarigudo. asmathico, 
Doido vafrido, tisiêo, lymphatico, 
Mancta, gago, vesgo, louco, ep'lotico. 

Capenga, velho, sujo, cão, rheumatico, 
Gira-patfióa, seco, anão, morphetico. 
Vil, bexiguento, beberrão, cachetico, 
Bilioso zambro, beraonhoídario, hepatico. 

Ser tudo isso, tev catarros, dores, 
Barriga d'agua, saram pão, azia, 
E tudo! E tudo! Mais de mil horrores! 

Tudo isso junto nem sequer daria 
Pallida ídé̂ i do que é, senhores 
Ser intervencionista ummez, um dia! 

MIGUEL RIBEIRO 

nca*'o plano de assalto 
a uma cidade. 

E o general Sotero do 
Menezes para fazer o que 
os outros não fariam 
sem consumir muito tem
po em estudos, organi-
sação de mappas, dispo-
çô^s das armas e ordem 
de marcha das tropas, 
resolveu tudo em menos 
de uma hora, e sahin vi-
ctorioso da campanha. 

Abi está toda a sua 
gloria. E' dizer como o 

i poeta: «Cessatudoquau-

nosso tecto e que á for- de 
ça de convivência so
mos obrigados a esti-
mal-o. 

Mas precisamos refle-

nho, a quem cumulamos 
de carinho pode, em da 
do momento, ser a cau
sa de males irremedía-

benemerito da 

veis e que nos causarão 
quantidade1 os transtornos mais do-

de atacados. {lorosos, como seja a 

Isso absolutamente!perda ou a loucura de 

em nada nos abona e 
antes evidencia o pouco 
caso que ligamos a pro
blema de tanta trans-
cedencia, ligado directa-
mento á nossa.vida. 

As ruas da cidade es
tão pejadas de cachor
ros ; nos sítios visinhos 
á nossa urbs elles são 
em quantidade vultuosa, 
de maneira que se Faz 
necessário umappelloá 
população no sentido de 
precavel-a contra males 
futuros e isto só se con
seguirá exterminando 
essa canscada. 
. E' certo que muitas 
pessoas tomam afteição 
a umeachorrinho, dan
do dhe o tratamento! 
egual ao que dai ia a 
uma pessoa da família; 
isto pode ser qualificado 
corno bondades do cora
ção, ou como um senti
mento aííectivo que se 
toma a qualquer animal 
que viya debaixo do 

um filho ou do chefe da 
família. 

Que a população se 
compenetre desta.* ver
dades que evitarão o 
agumento dos pensionis
tas do instituto, livran
do-nos ao mesmo tempo 
de uma ameaça terrível 
— é o que desejamos. 

um 
pátria. 

Bandas mareiaes, es
quadrão de cavailaria, 
carro do Estado, repre-

ntes do presftl 
da Republica, ministros 

to a antiga musa canta». 
Para longe os feitos he
róicos de Alcxandre,Ce-
sar, Annibal, Pirrho, 
Ozorio e Saldanha. No 
século vinte «outro va
lor mais alto sele vanta -, 
deixando n i penumbra 
os representantes da ce
lebridade, osprototypos 
do valor, os cham 

Na Cafrária, Z 
do governo, clero, no- sia, Sammalia, Hoteijtu-

breza c povo, tudo isso 

Saría de u m leitor 
Os jornaes deram cur
so á noticia da grande 
manifestação que se pre
parou na capital da Re
publica ao general So
tero de Menezes, vindo 
da Bahia, a chamado 
do marechal Hermes. 

Ao militar, que bom
bardeou S. Salvador, fa
zendo a fortaleza São 
Mareei]o quebrar o seu 
silencio três vezes secu
lar com o troveiar sinis
tro dos seus canhões; fo
ram dispensadas honras 

viu o general no seu de
sembarque, para maior 
gloria das instituições 
democráticas de uma 
nacionalidade que se diz 
"ivilisada. 

Volta victorioso o ge
neral. Não era cousa de 
pouca monta bombar
dear uma cidade indefe
sa, levar.o incêndio á 
bibíiotheca publica, on 
de os livros preciosos 
faziam frente ás armas 
republicanas como pro
curando destruil-as. 

Não era plano vulgar 
traçar as linhas para le
var a eríeito a deposição 
de um governador, ar
rasar parte de uma ci
dade. Não, tudo isso exi 
gíria, por certo, grande 
lapso de tempo, estudo 
acurado, paciência e al
to descortino de vista. 

Alexandre da Macc-
donia, César, Annibal, 
Pirrho, Napoleão Bona-
parte, Osório, Saldanha 
da Gama e outros que a 
historia celebra, consu
miriam algumas deze
nas de dias para deli

cia e Senegambia, o 
feito heróico do general 
Sotero de Menezes, já 
por ultrapassar a possi
bilidade das coisas hu 
mamib, já por tocar as 
raias do sobrenatural, 
não seria comprehendi-
do pela população des
sas regiões, e elle te
ria a cabeça separada 
do tronco quando che
gasse victorioso.das cem 
batalhas. 

No Brasil, não ; a civi-
lisação chegou até on
de podia chegar e o ge
neral c recebido com 
manifestações deliran
tes da multidão, como ò 
representante mais ele
vado de uma nacionali
dade, como o salvador 
da pátria, como o envia
do da providencia... 

Resta agora que o go
verno da União mande 
levantar na praça publi
ca do Rio de Janeiro 
uma estatua ao general 
Sotero de Menezes. 

Que se perpetue no 
bronze a memória dessa 
gloria nacional, uma vez 
lue a historia nem sem
pre sabe fazer justiça ! 
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rama 
H a pouco tempo, 

quando o recurso do Ma-
nequinho estava pen
dente de solução, o tri
bunal de justiça do Es
tado era para os jagun
ço uma garantia dos 
nossos direitos, u m freio 
poderoro ás ambições 
dos políticos sem escrú
pulo, etc, etc. 

E nesta toada iam por 
ahi afora, engrossando 
sempre, na persuasão 
de que as suas loas 
desbarrancassem algu
m a barreira resistente. 

Agora que o recurso 
foi julgado a nosso fa
vor, como era de justi
ça, elles com um desca
ramento digno de nota 
e oíiensivo ao caracter 
dos que não lhes ouvem 
a seca, dizem «que con
tam com a impunidade 
do mais alto tribunal do 
Estado, sanccionando 
uma fraude, apesar de 
estar ella mais que pro
vada.» 

E ahi está, perfeita
mente caracterisado, o 
critério da^uelle povo. 
_Quurido a coisa não lhe 
agrada, nãoduvidamen-
fiar os pés pelas mãos, 
desdizendc-se hoje do 
que hontem afirmaram. 

São sempre assim. 

* 

Continua o Octaviano 
a chorar pitangas por 
causa do empréstimo, 
em que elle vê a ameaça 
terrível de ficar sem a 
«Força e Luz», o que 
quer dizer que a gorda 
mamata está a lhe fugir 
da bocca... 

O homem dá por paus 
e por pedras. U m a hora 
quer dois mil e tantos 
contospelaempreza,não 
entrando os privilégios 
de outros municípios, 
outra hora allega que se 
houver dinheiro os seus 
legítimos donos não fa
rão questão de realisar 
o negocio. E diz mais 
jpie com prosa fiada a 
cousa não vae ! 

Ellebern sabe que não 
será com prosas que a 
Câmara encampará a 
empreza : ha de ser com 
dinheiro depositado alli 
no Ignacinho. E nisto 
não ha fraude, nem dis-
late. Ha, unicamente, 
o desejo de livrar o po

vo das garras aduncas 
de uma companhia que 
não tem rei nem roque 
para as suas cobranças 
absurdas. 

E depois o Octavia
no, com aquelle geiti-
nho, a declarar que está 
empregando esforços a-
fim de salvar o munici-
pio de um desastre fi
nanceiro... 

Ai, Maricás, não ve
nhas, que eu te extra-
nho !! 

A «Cidade» está de 
mau humor com os fo-
gueteiros, porque estes, 
á vista do excesso de 
trabalho, experimentam 
os seus rojões a altas ho
ras da noite, sobresal-
tando os que estão no 
doce somno. 

Ousamos agora fazer 
uma pergunta ao órgão 
electrico : se a cousa do 
recurso lhe fosse favorá
vel, os seus rcdactores 
se importariam com o 
socego das famühs ou 
com os que estivessem 
no doce somno ? 

Boas! 
Era foguete por cima 

do tempo, muito embora 
as famílias reclamas
sem. Pois se até a fogue-
tada de S. Roque veio 
toda para aqui ! 

Os srs. fogueteiros fi
quem avisados de que o 
pessoal da «Cidade» 
não quer ter o somno 
perturbado por encafi-
fantes apitos... 
Fiau !... 

* 

A propósito de um 
desfalque na thesoura-
ria da Câmara de Cam
pinas, a gente lá de cima 
escreveu umas perfidias 
querendo ferir a reputa
ção do honesto cavalhei
ro que superintende o 
thesouro municipal. 

Como única resposta 
declaramos ao redactor 
da «Cidade» que a es-
cripta da Câmara de Itú 
está á &»ua disposição 
para ser examinada a 
hora que entender. 

Não medite, pois. 
* 

O órgão do empata.,. 
empréstimos está bas
tante satisfeito com a 
candidatura do general 
Menna Barreto ao Rio 
Grande do Sul, afirman
do que S. Paulo também 
o quer... 

Notiaario 
Alistamento.— En

cerraram-se hBrrteni, de Re
cordo, com a liei, os traba^ 
lhos de alistamento de elei-

sados collegas, as nossas cor* n ã o está habilitado para 

torea, sendo lnaíificador> os 
seguintes srs 

IgnaíiodaSfeeira Moraes, 
Beuedicto Ferreira Prado, 
Patrocínio *doft Nascimento, 
JoAo CancioljNepoinuceni», 
Ezecbias da Silveira Leite, 
Carlos Rodrigíes da Silvei
ra, João Marfins de Sam
paio, BenediçJjLBueuo, José 
Martins, CaloBpp da Cos
ta,'José EariJHpto Salda
nha, Ignacio Artins de Ro-
zario, Pilade fftagi, Antônio 
Carlos de Moraes, Claro de 
Moraes Navarro, Guilherme 
Dias Arnnha^^radido Ma-
thias Castro, Francisco Es« 
tevam, Luiz jde Andrade, 
Frederico Salvador, João 
Baptista Scaletf, Antônio de 
Oliveira, Felicio Scalet, Age
nor da Silva Pinheiro, João 
Santa Rosa, João José Fer
nandes, Felisbino Soares de 
Moraes, Quintiano Costa, 
Antônio Fioratfante, Romão 
Martos Filho, Patrício Pin
to, Ângelo Fioravante, Con 

dea6s BaudaçÕes. Pela dirse* 
taria do centro anti inter 
ve^cionista de S. Paulo. O 
presidente C E Z A R LACERDA. 

D E V E U G U E I R O . — 0 secreur 
rio, M A N O E L ELPIDIO N E T T O . 

— D o jornal carioca o «SÉ
CULO» transcrevemos o se' 
guinte 

Causou excellente impres" 
são no espirito publitfh a 
tocante e significativa ho
menagem que os eleitores 
anti-intervencionistas de Itú 
prestaram ao illustre e inte* 
merato almirante Marques 
de Leão. Deram lhe quasi 
quatrocentos votos para se' 
nador. Bem se vê que os 
briosos eleitores ituanos não 
queriam, com esses votos le* 
var ao Senado da Republi 
ca o destemido marinheiro. 
Na hora presente, porém, 
tão patriótica homenagem é 
de uma imponente e edifi
cante significação. 

aquelle serviço, além de 
ser também isto contra 
as posturas municipaes. 

Acrosoe ainda que to
das as vezes qnc elló 
passa com o vehiculo 
pela rua do Commeroio 
o faz em disparada, o 
que poderá cansar, mais 
hoje ou mais amanhã, 
algum desastre lamentá
vel. 

E' necessário que se 
intime o dono do vehi
culo a mudar immcdia-
tamente de cocheiro. 

5ía cidade. — Já se 
acha nesta cidade, ins-
talladano prédio n. 12, 
da rua Direita, a exma. 
família do sr. dr. Belmi-
ro Simões, digno dele
gado de policia. 

Apresentamos-lhe as 
nossas respeitosas visi
tas. 

Gatunos. — Em dia 
dn semana passada ousa" 
dos gutunos arrombaram a 
porta da casa de residência 
do «sr. Virgílio Castanho, no 
largo de S. Francisco e, após 
penetrarem no edificio, A p ó s cruéis padecimen-

Fallecimentos. — 

rcubaram de u m movei 
rado Fonseca, Guilherme! 60$000 em moedas de pra-
Vecchi, Firmino Fonseca, lta d e 2$(XK). do cunho antr 
Antônio Damasio da Silvei
ra Aucto de Lima, Euclydes 
Alves Camargo, Nello Bar-
biere, Luiz, de Moura, Pau
lo dos Santos Brasil, José 
Di Jjorenzi, Cyro de Almei
da, André Pillielo, Joiío Cos--
ta de Almeida, Octaviano de 
Abreu. 

Marques de ILcão 
— A propósito da brilhante 
e significativa votação alcan
çada pelo brioso almirante 
Marques de Leão para se
nador federal, facto que 
mereceu francos elogios da 
imprensa paulista e carioca, 
o centro anti*interveucionis* 
ta de S. Paulo dirigiu ao seu 
co'irmão desta cidade o se
guinte officío ; 

*S. Paulo, 2 de Feverei
ro de 1912—Illmo, sr. dire-» 
ctor do centro anti-interven* 
cionista de Ytd .Nos jornaes 
desta capital lemos com 
muito prazer a noticia de 
ter esse patriótico Centro 
deliberado, n u m gesto digni-

ficante, adoptar nas ultimas 
eleições c nome do bravo 
e independente almirante 
Marques de LeAo para a va' 
ga de u m senador a ser 
prehenchida no Senado Fe
deral. 

C o m o muito bem haveis 
declarado, não ia nesse pro* 
cedimento u m desprestigio 
ao dr. Campos Salles, que 
reaes serviços tem prestado 
a S. Paulo, mas uma con* 
demnação formal aos proces. 
sos violentos do governo 
federal. 

Esse vosso bello proceder, 
que é u m rasgo de civismo 
digno de imitação, não po
de passar sem que TOS diir 
jamos os uoseos mais caloro
sos applausos. Ácceitae, pre* 

go. Os miliautes. ao que pa
rece, só* procuravam dinhei
ro, pois não tocaram em 
mais nada. 

A pocia teve conhecimen
to do facto. 

— N a madrugada de 
sexta feira dois gatunos 
forçavam o portão da 
casa de d. Robertina 

tos, falleceu nesta cida
de o sr. João Pery Sam
paio, artista graphico de 
muito merecimento e que 
foi, em outra época, ad
ministrador das ofici
nas do Republica. 

O inditoso cidadão 
deixa quatro filhinhos na. 
orphandade. 

Amanhã, ás 7 1/2 ho
ras, no *Carmo, será re-

Antunes, á rua cie São I s a d a m i s s a e m safíra2.io 

Francisco, quando mo
radores do prédio onde 
reside a família do sr. 
Tristão Júnior, ouvindo 
o barulho, abriram aja-
nella, o que fez os Iara 
pios deixarem em meio 
a sua empreitada, pois, 
descobertos, puzeram-se 
em fuga. 

U m a patrulha da po
licia, avisada, foi-lhes 
no encalço, não os en
contrando. 

«Tury. —Quarta feira 
próxima inicianrse os traba* 
lhos da primeijra sessão do 
Jury deste anno. 

Soirée.—A 17 do cor
rente, nos salões do club «28 
D E SETEMBRO,» deJundiahy, 
effectiva-se uma soirée de 
iniciativa, para a qual rece
bemos delicado convite. 

Agradecendo a gentileza, 
far-nos«-emos representar na 
brilhante festa. 

C o m o fiscal.—Cha
mamos a attenção do sr. 
fiscal para o abuso de 
andar guiando a carro-
cinha do Café Rio de Ja
neiro u m menino que, 
segundo nos informam, 

de sua alma. 
A' sua exma. família 

os nossos pêsames. 
—Finou-se o sr. José 

de Arruda, chefe de nu
merosa farailia, a quem 
sentimentamos. 

— A 2 do corrente 
falleceu em Campinas a 
exma. sra. d. Francisca 
Grellet Falcato, presada 
esposa do sr. João Fal
cato, funecionario da 
Mogyana e filha do ve
nerando ytuano sr. Car
los Grellet. 

Os nossos pezames. 

Mudança. — Com-
munica-nos o sr. Sebas
tião Martins de Mello, ta-
bellião do 2o ofiicio des
ta comarca, que trans
feriu a sua residência e 
cartório do largo da Ma
triz n. 1 para a rua do 
Commercio n. 89, onde 
estará á disposição dos 
seus amigos. 

Circo Americano. 
— E m virtude da chuva 
que no domingo, á noi
te cahiu, não foi possi-
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vel o Circo Americano]no próximo pleito de Io 

realiâar o seu especta-
culo de despedida ao 
povo ytuano. 
A companhia embar

cou quinta feira para 
Capivary. 

SSilhares.—Já estão 
montados os novos bi
lhares do club «Recreio, 
Ituano». 
Ao que ouvimos, são 

magníficos o que, certa
mente, deve concorrer 
para tornar ainda mais 
attrahente aquelle pon
to de diversão. 
festa da Cande

lária. — Com todo o 
brilhantismo realisouse 
domingo ultimo a festa 
deN. S. da Candelária, 
da qual foi encarregada 
pelosr. vigário um gru
po de distinctas senho
ras, que deu perfeito e 
cabal desempenho á re
ligiosa tarefa. 

Política estadual. 
— O «Correio Paulista
no» publicou o boletim 
da com missão directora 
do Partido Republicano 

de Março. 
As resoluções tomadas 

a respeito vão era outro 
lugar da folha. 

Casamento— Reali-
sou-se hontem o casa
mento do nosso dedica
do . correligionário sr. 
Antônio Gasperazo com 
a exma. sra. d. Jacomi-
na Bruni. 
Serviram de padri

nhos, tanto no civil co
mo no religioso, da noi
va o sr. Antônio Gaspe
razo e do noivo o sr. 
Abrahão Borsari. 
Ao novo casal deseja

mos todas as venturas. 

S © @ coutos. — Eis 
ahi uma quantia de en
cher os... olhos e as al-
gibeiras ! 

E! o prêmio maior da 
loteria da Capital Fede
ral a se extrahir no pró
ximo sabbado, 17 do 
corrente. 
E como quem não ar

risca, não petisca, lem
braremos aos nossos lei
tores que o chalet Gato 
Preto, onde o Agostinho apresentando os candi 

datos para as vagas do pontifica em matéria de 
p. dr .íosft AWfis dp sorte, está habilitado a sr. dr. José Alves de 

Cerqueira Cezar, no se
nado, e dos srs- Domin
gos de Moraes Filho e 
José Bonifácio de Oli
veira Coutinho, na ca* 
mara dos deputados. 
Paraavaga do senado 

é indicado o dr. Júlio 
Cezar Ferreira de Mes" 
quita ; para as da cama" 
ra, pelo terceiro distri" 
cta, o sr. dr. Alfredo 
Casimho da Rocha, re
sidente em Cunha e 
pelo nono, osr. dr. Ma
noel Frederico Rodri
gues de Andrade, resi
dente em Dois Córre
gos. 

C o m p r a de sitio.— 
Por escriptura publica 
o sr. Ignacio Bueno de 
Negreiros adquiriu do 
sr. dr. João Martins de 
Mello Júnior, pela im
portância de 70 contos 
de réis o sitio denomina' 
do «Conceição», em Ca* 
breuva. 

Câmara Munici
pal —Sob a presidência 
do sr. Godofiedo Fon
seca reuniu-se sexta fei
ra ultima, em sessão ex
traordinária, a Câmara 
Municipal, aíimde desi
gnar o ediíicio e estabe
lecer as secçõesonde de
verão votar os eleitores 

deixar a sua freguezia 
rica, uma vez que elia 
compre bilhetes. 
O plano da loteria de 

sabbado é excellente, 
porque jogam poucos 
bilhetes. 
Os preços são oa se 

guintes: bilhete inteiro 
120$0ÜÜ efracçoes 3$. 

Barão do SSio 
ISraneo. — E' infeliz
mente desesperado!* o 
estado do Barão do Rio 
Branco. 

E' possível que hoje, 
ao circular anossafolha, 
haja . fallecido o emi
nente brasileiro, cuja 
perda todo o paiz de
plora. 
Sacramentado e ungi

do a pedido de sua filha 
a baroneza de Whertes, 
desde sexta-feira que os 
médicos deixaram de 
applicar, por inúteis, os 
remédios no grande bra
sileiro. 
O abalo que o triste 

desenlace causa é enor
me e por elle se verifica 
o extraordinário valor 
do chanceller brasileiro. 
Pezames á pátria. 

Mortos illustres.— 
Dois brasileiros illustres 
acabam de baixar ao tú
mulo: o marquez do Pa

ranaguá, o mais antigsü 
sobrevivente da regi 
men cahido em 15 de 
Novembro de 89 e que 
na sua carreira brilhan
te deu provas incontes
táveis da sua alta capa
cidade, do seu invejável 
talento ede sua prudên
cia e tino administrati
vos. 
Fallcce aos 92 annos 

de idade, o que não obs-
tava que elle se oceu-
passe diariamente dos 
seus estudos litterarios e 
scie utificos, seguindo 
com interesse as publi
cações nacionaes e ex-
trangeiras. 
Como administrador 

publico o conselheiro 
Paranaguá exerceu o 
alto cargo de ministro 
da Justiça no gabinete 
de 10 de agosto de 1859, 
presidido peio conselhei
ro Ângelo Muniz da Sil
va Ferraz; depois o de 
ministro da Guerra e 
interino de Estrangei
ros, em 1866 e 67, situa
ção presidida pelo sena
dor Zacharias de Góes e 
Vassoncellos. 
AgiKírr^.pm^fei^gg-

raguay estava em gran
de actividade, exigindo, 
portarTĈ rlmTO"'com'pe-
tencia e tino para a su
perintendência daquel-
las pastas. 

O conselheiro Paraná-
iguádeu provas dessas 
qualidades, tendo na 
pasta dos extrengeiros 
negociado o accôrdo 
provisório de limites do 
Brasil com a Bolívia e 
que até certo ponto neu-
tralisou a attitude do ge
neral Melgarejo nas suas 
relações com o diecador 
do Paraguay. 
Outro o conselheiro 

Leoncio de Carvalho. 
Nascido no Rio de Ja

neiro e depois de com
pletado um curso de hu
manidades em que o seu 
nome era apontado en
tre os mais applicados e 
talentosos alumnos da 
turma, veiu para S. Pau
lo e matriculou-se na Fa
culdade de Direito. 
O seu tirocinio acadê

mico foi assignalado por 
suecessivos. triumphos, 
recebendo o grau de 
bacharel em sciencias 
jurídicas e sociaes em 
1869. Pouco depois de 
formado foi deputado 
provincial e, no exercí
cio do manda oecupouto, 

freqüentemente a tribu
na pura discutir, com 
proficiência e elevação 
de vistas, vários proble
mas de actualidade, no-
tâdamente os que t*e re
lacionavam com a ins-
trucção publica. 
Lontc da nossa Facul

dade, alcançou logo 
grande popularidade e 
grande estima pelo tra
tamento affavel, quasi 
paternalque elle dispen
sava aos estudantes. 
Foi depois nomeado 

director da Faculdade. 
Fez parte de diversas 

emprezas inclusive a 
que levou a termo a 
construcção do Via-
dueto. 
Ultimamente foi no

meado director de uma 
das faculdades livres da 
Capital Federal e, por 
esse motivo, recebeu es
trondosa manifestação 
da mocidade acadêmi
ca. 

SOJLICITAJ&AS 

Godofredo Fonseca, presi
dente da Câmara Munici
pal de Itú, etc. 
Faz public» que em sessfto 

extraordinária da Câmara 
1 Municipal realisada em 
9 do corrente, foi designado 
o ediíicio publico da rua Di 
reita n. 24, esquina da rua 
Quinze de Novembro, Gru 
po Convenção de Ytú, onde 
deverão funecionar as mesas 
eleitoraes para a eleição de 
Presidente e Vice-presidente 
do Estado de S. Paulo, a 
realisar-se e m Io de março 
do corrente anuo, pela for
m a seguinte : A 1\ secção 
funecionará na sala n°. 1 a 
direita de quem entra, nella 
votarão os eleitoses de ns. 
1 á 2O0. A 2a. secção fune
cionará na sala \\°. 2 a es
querda fie quem eutra e nel
la votarão os eleitores de 
crs. 201 á 400. A 3a. fune
cionará na sala u°. 3 do cor
redor e nella votarão os elei
tores de ns. 401 á 000. A 
4a. secção funecionará na 
nala n°. 4 do corredor da 
área á esquerda e nella vota-
tarao os eleitores de ns. 
601 a 800. todas no pavi
mento térreo. A 5a. secção 
funecionará na sala n°. 7 
a direita de quinn snbe a 
escada e nella votarão os elei* 
tores de n°\ 801 a 1.000. 
A 6. secçAo funecionará na 
sala u. 8 a esquerda de 
quem sobe a escada e nella 
votarão os eleitores de nrs. 
1.001 a 1200. A 7. seeçao 
funecionará na sala do can
to e nella votarão os eleito-
res de nrs. 1.201 a 1400. 
A 8. secção funecionará na 
sala n. lia esquerda do 
corredor e nella votarão 
os eleitores de ns. 1.401 a 
1.512 e mais os novos l̂is

tado e m numero de 116 
perfazendo o total de 228 
eleitores para esta secção. E 
para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei la
vrar o presente edital que 
vut; publicado pela impren* 
sa e affixado no legar do 
costume. Secretaria da Câ
mara Municipal de Ytú, 9 
de Fevereiro de 1912. O Pre
sidente da Câmara (assigna* 
do) Godofredo da Fonseca. 
O Secretario.—Luiz Antônio 
Mendes. 

João !Pery de 
Sampaio 

AGRADECIMENTO R CONVÍTE 

Bemviiida de Almeida Sam
paio, e seus fiihinhoff,' José Joa' 
quim de Almeida, Maria Rita 
de Almeida, Francisco O as i mijo 
ro de Almeida, Maria Marcial de 
Almeida, Joaquim Bueno Ruivo, 
e filhos. Antonia Adelaide de 
Souza, Joviniano de Souza Frei' 
re, e filhos, Laudelina Rosa de 
Almeida. Joaquim Evangelista 
de Almeida, João Baptistita de 
Almeida. Nicanor de Almeida e 
Maria Angelina de Almeida, 
agradecem profundamente a todos 
que acpmpanharam durante a 
enfermidade de seu pranteado 
esposo, pae genro, cunhado e 
tio J O Ã O P E E Y D E S A M P A I O , no' 

tâdamente aos revdmos. padres 
Nogueira, Visconti o Fatne, e 
áquelles que acompanharam o* 
seus d> spojos a seu ultimo jasi" 
go, e de novo convida a todos 
seus parentes, pessoas de amiza' 
de para assistir a missr de 7.° 
dia que em suffragio da alma do 
mesmo finado, fazei 
nhã, segunda fei 
ras da manhã, 
mo, confessandt 
vez sinceramente 
se acto de caridade christã-

Ytü. 11—2—912 ISepartição de 
água e exgottos 

De ordem do sr, pre
feito municipal aviso 
aos srs. contribuintes do 
imposto rle água e que 
se acham atrazados cocn 
os cofres da Câmara ha 
mais de um anno, que 
as suas contas vão ̂er 
entregues a advogado 
para proceder a cobran
ça judicial das mesmas. 
Thesouraria da repar

tição de Água e Exgot
tos, em 5 de Fevereiro 
de 1912—0 thesoureiro 
José Castanho de Sar
ros. 

los iníspessados 

Pagam-se neste 
m e z os Impostos de 
industria e profis
são e tainbem o de 
vehiculos. 
Findo esse prazo 

serão ditos impôs-* 
tos cobrado:* c o m 
15 % de multa ou 
judicialmente com 
3© % . 
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expediente 

« REPUBLICA » 
Director : — E. SALDANHA 

Publica-se aos domingos 

Todo o autographo 

enviado á redacç&o não 

serárestituido, ainda que 

n&o seja publicado. -

ASSIGNATURAS 

Anno } 10S000 

Semestre. . . . 6$000 

Numero do dia. §100 

» atrazado $200 

As assignaturas para 

o interior e cidade só se

rão attendidas quando 

pagas adiantadamente. 

der para bem doa que ao 
frern como eu soffria. 

De Vmcês, Crda, Obra, 
Lydia Maria Ferreira 
(Firma reconhj&cida) 

Vende-se nas boas dro

garias e plxarmacias 

desta cidade 

Molhados jFinos, 

preços sem compe

tência. Jfa Casa de 

£or$es <£ Jrmãos. 

Edttaes 

REDÁCÇÃO E OFFICTNAS 

Rua do Commercio, 5 
(TELEPHONE N. 18 ) 

S&ccao L 

Fabricação especial da 

/' quella cidade 

. Encontra-se na casa de 

BORGES &. IRMAOS 

Chácara ú, venda 
Vende-se uma distan

te 3 kilometros de^ta 

cidade. Boas terras,mui

to melhor água, grande 

numero de pés de aba

caxi, grande bananal e 

muitas laranjeiras, Fru' 

ctas de todas as qualida

des, nacionaes e extran-

geiras, 1.20o pés de vi 

detrás formadas, com 6 

jahnos, muito bem ema-

0 deiràdas, casa 'e mora

da, bom paiol 3 mais 

FcomEsodos para empre-

! gados. O preço não de-

sa gra d ara a o co m pra-

dor eo motivo da ven

da é por achar-se o seu 

proprietário com a ida

de de 93 annos e não 

da 

EDITAL DE CONVOCA
ÇÃO DO JURY 

O Doutor Antônio de Souza 
Barros, Juiz de Direito 
desta Comarca de Ytú etc. 
Faz saber que estando de

signado o dia quatorze (14) 
do próximo mez de Feverei
ro do corrente anno para 
abrir-se a primeira sessão 
ordinária do Jury do corrente 
anno que trabalhará em dias 
consecutivos, e que havendo 
procedido ao sorteio dos 
quarenta e oito (48) jurados 
que tem de servir na mes
ma sessão foram na forma 
da Lei sorteados os cidadãos 
seguintes * 

Município de Itú 
1 Antônio Augusto Ferraz 
2 Antônio Bueno de C. Pri

mo. 
1 3 Àftonso Dias Aranha. 
4 Ângelo Dias de M. Aranha 
5 Alíredo de Camargo Tei
xeira. 

6 André Brecha Ribeiro. 
7 Augusto Ferraz Sampaio. 
ft Oòrnelío Pinho. 
9 Euiico Saldanha. 
10 Fernando de Souza Por* 
telia. 

II Feliciano Bicudo. 
12 Francellino Cintra. 
13 Francisco Corrêa GalvAo 

Filho 

ÀJtóéi- do)-
i ros 

48 Leonel Rodrigues de Mo
raes. 
Outro asMm faz mais sa

ber que na referida sessão, 
hão <le ser julgados os réus 
que se acham pronnuncia-
dos em crimes que admittem 
fiança a saber: Carlos Tan-
cler, Pompilio Conti e Fran
cisco Cecilio Malfa, todos 
pronunciados no artigo tre-
zentros e trez (303) do codir 
go Penal. A todos aos quaes 
e a cada um de por si, bem 
como todo3 os interessados 
em geral, se convida para 
comparecerem no edificiu da 
Cadeia Publica e sala da ses -
são do Jury, tanto no refe
rido dia e hora como nos 
subsequentes em quanto du
rar a sessão, sob as penas da 
lei si faltarem. E para que 
chegue a noticia ao conhe
cimento de todos, mandou 
iião só passar o presente 
edital que será aífixado no 
lugar do costume e publica
do pela imprensa c m o pro
ceder ás deligencias necessa' 
rias para a nocfcificação aos 
jurados, aos culpados e ás 
testemunhas. Dado e passa
do n'esta cidade de Ytú, aos 
vinte e seis (26) de Janeiro 
de mil nove centos e doze 
(1012) Eu, Carlos Penteado 
[de Oliveira, ajudante habí-
llitado escrevi. Eu, Lu pe rei o 
1 Borces. escrivão do 

que será affixado no lugar 
do costume e publicado pe* 
Ia imprensa. Eu Leobaldo 
Fonseca, escrivãc, o subscre' 
vi. Ytú 1 de Fevereiro de 
li) 12, - Antônio de Souza 
Barros. 

Lettras sorteada» 

Letras sorteadas em 2 5 
de Janeiro de 1912, corres* 
pondentes ao primeiro SOP. 
teio deste anno, do emprss 
tirno municipal de 5oo. ooo$ 

682—4.821—597 — 3 690 
—789-4.780—4 717—4801 
—4.603— 4.865— 4.862 — 
4 933—421—4— 588—4.619 
—6—4.554—3-685 — 4602— 
677—443—4.541 —4.618 --
4.538-4.860— 4.883—4. (Uõ 
-4.796—527-4.911 --668 
—4.612—4.732— 4.730 -
343. 

JEdltaS de laai; 

• de vehiculo* 
Aviso aos srs. contri

buintes que o pagamen

to do imposto de vehi

culos será feito durante 

este tnez de Fevereiro á 

bocea do cofre sem mul

ta e termiuado este se** 

Manteiga 2£>©sca 
= A 3$800 o kilo no arma* 
ze.n de Borges & Irrnâos. 

§&offrimento hor

rível 
Areai, 2o districto Muni

cípio de Pelotas, 15 de Fe
vereiro tíe 1909. 
Illmos. 3rs. Viuva Silvei

ra & Filho. 
E' com immenso prazer 

que escrevo aVV, SS. com-
municando o facto extraor
dinário de uma importante 
cura de, uma ferida horrí
vel,, que tinha na perna es
querda, ha 10 para 11 atr 
nos, que me impossibilitava 
da minha profissão de par 
teira. Depois de ter recorri. 
do a muitos medicamentos, 
receitados por diversos me 
dicos, sem nunca poder 
obter melhoras, aconselhada 
por uma pessoa de minha 
amizade a fazer uso do 
poderoso Elixir de Nogueira, 
Salsa. Caroba e Guayaco, 
formula do finado Pharraa" 
ceut.ico e Chimico João da 
Silva Silveira do qual to
mei 18 frascos deste pode
roso medicamento, me en
contro radicalmente curada, 
para prova de verdade te
nho a cicatniz para mostrar 
a quem duvidar, não tenho 
outros meios em que pos
sa explicar o meu reconheci
mento que me acho possuí
da, peço aceitar como prova 
de reconhecimento este hu
milde attestado. podendo 
fazer delle o uso que enten-

14 Francisco Nardv 

mais poder cuidar da 115 Heríulann de F 
, I da Prado. 

m e s m a chácara. 
O proprietário—João i [,, 

Barrauqueiros. i,i,7 Ivo T 
Para tratar com Hen' 

rique Barranqueiros, á 

rua de S- Rita, 16 E, 

nesta cidade; 

rão apprehendidosos ve-

>rses, escnvao ao Jury,| hiculos que não estive-
conferi e subscrevi, (assigna*: rem com suas chapas-

Antônio de Souza Bar-1 ]7aç0 0 presente aviso 

''para que não alleguem 

.ignorância». T a m b é m se. 

cobra neste 

o- | Lupercio Borges. 

O Doutor Antônio de Souza 

VINHO BÀR3ERA SUpC-

rior 1S000 ngarrafa. Ma 

Casa do BOIIGES & IR

MÃOS. 

)S^( 
DRS. 

JOÃO MARTINS 
E 

JOSÉ' PINTO E SILVA 

Advogados 
Travessa da Sé, 12 f( 

S. PAULO " O 

rton. 
18 Joqüim Antcuio Gomes 
Í9 Joaquim de Almeida. 
20 Joaquim Ferreira Lisboa 
21 Jayme de Souza Etigler 
22 Joaquim Thoraaz de Sou

za. 
23 JoAo de Amorim. 
24 João Antunes de Almeida: meio dia, em frente ao edi-
25 João. de Almeida Camar-fncio da Cadeia, nesta cidade, 
o-o. I ;í rua do Commerciu, pelo 

Sfe*Jbão'Martins de Oliveira | ófficial de justiça deste jui 
27 JoSn Valente de Almeida 
28 José Castanho de Barros 

mez o mi 
irros. Juiz de Direito! posto^ sobre taboleiros 

de Ytú.' ̂ e quitandas. 
Itú, 1 de Fevereiro de 

1912. 

N Collector Municipal 
Alberto Afacedo 

desta Comarca 
etc. 
Faz saber a quanto este 

edital com prazo de nove 
dias virem, que no dia doze 
(12) do corrente mez, ao 

2U. TABRLLIÃO 

Sebastião Martins < 
Mello 

Largo da Matriz 
YTÜ' 

<C LÍ0BU90 \mm 
1°. TABELLIÂO 

Rua Direita n. 22 
YTÜ' 

^ 

FERRAGENS E LOUÇAS 
— B e todos os preços— 

No Armazém de 

—BORGES ê IRMÃOS-

29 José Dias Aranha. 
30 José M. de Almeida Por 
tella. 

31 Joviuiano de Souza Frei
re 

32 Luiz Falcato. 
33 Luiz de Paula L. de 

Barros. 
34 Narcizo José do Couto. 
35 Sylvio Fonseca. 
36* Virgílio Nery Braudílo 

Município do Salto' 

37 Antônio Pinto M. Júnior 
38 Domingos Fernandes da 
Silva 

39 Francisco Corrêa *de AU 
meida. 

Município de Indaiatuba 

40 Francisco Xavier da Cos
ta. 

41 José de Paula Cerqueira. 
42 João Fermiano de Souza 
43 João Paulo Guimaiães. 

Município de Cabreuva 
44 Antônio Manoel R. Jú

nior. 
45 Bento de Almeida Leite. 
46 Felicio Martins da Sil
veira. 

47 José Benicio de Cerquei
ra Leite. 

Avelino da Sir 
de porteiro dos 

zo, Augusto 
va, servindo 
auditórios, serão levados em 
hasta publica e arrematados 
a quem mais der e maior lair 
ço offejecer, os bens arreca
dados por este juízo por 
fallecimeuto de Dona Justa 
do Amaral Campos, e cous 
tantes do termo de avaliação 
existente em poder e carto. 
rio do escrivão que este su* 
bscreve, e que é do theôr 
seguinte : U m a casas terreâ 
sob numero cento e dezeno
ve, á rua de Santa Rita des
ta cidade, cora três frestas 
de frente, confrontando pelo 
lado décima com bens da 
herança de Romão Corrêa, 
pelo lado de baixo com pro
priedade de Dona Isolina 
Bueno de Camargo, e pelos 
fundos com terrenos do 
Mercado Municipal, vista e 
avaliada por um conto de 
réis (1.-000$0ÍX>). M O V E I S — 

U m a meza ordinária, de jan
tar, um armário velho e uma 
raarqueza, avaliada englo-
badamente por quinze mil 
•reis (15$000). E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, se passou o presente 

Préíei-

Eia&post© d e Soscluss 

tria e profissão, 

De ordem do 

to Municipal, faç<ò sa

ber, para conhecimento 

dos interessados, que 

estando terminada a 

publicação ia collecta 

para o pagamento dos 

imposto de industrias e 

profissões, fica marca

do o prazo até o dia 29 

deste mez paia os con

tribuintes ef f eetu ai e m, á 

bocea do cofre, os paga

mentos dos impostos 

sem multa ; dessa épo

ca em diante incorrerão 

os contribuintes ua mul

ta de quinze por cente 

(15 % ) , enquanto não so 

fizer a cobrança judicial, 

que será feita com trin

ta por cento (30 % ) so

bre os impostos lança

dos. 

Ytú, 1 de Fevereiro 

de 1912. 

O Collector Municipal 

Alberto Macedo 


