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deixando de fazer muitos e ai- I Francisco Alvares Machado c Vas-
guns quasi que indispensáveis i conceitos, então reputado clinico 
melhoramentos oue a sciencia- ne8ta l°©alid*de. D^ai partiram as 

ii_ z i tf i. i ) monsões que foram lançar os alicer-
aconselha, somente pela falta deí c e 8 de ^mtemyf a Porto ^rthur 

recursos que apenas dão para o do Noroeste do Brazil. Daqui sa-

C 
Leite 

Ilustre sr. dr. José de Paula 
de Barros, provedor dá 

Santa Casa enviou ao nosso di*« 
reetnr ;í seguinte carta : 

«Snr. Juvenal do Amaral, 
— ítú.—Minhas cordiaes sau~ 
daçóes. 

Ausente de nosso Ytu ha já 
algum tempo, todavia sempre 

ndispensavel 
Summamente agradecidos pe

la nobre iniciativa do " R e p u 
blica" e m íavor da Santa Casa, 
e m nome dos meus dignos com 
panheiros de meza, e no m e o 
próprio e dos irmãos todos, sin
to-me iramensamente leüz em 
externar minha gi ande gratidão 
não so a essa redacção, assim 
como aos muitos bemfeitoresd'a-
quella pia instituição. 

As boas acções elevão e en-
nobrecem quem aa pratica. 

L o m a maior estima o con
sideração, finaliso-me assignan-
do.«*»D3 V*. S*.-«"patricio e A.° 
Obrg\ J. de Paula Leite de Bar. 
ros.» 

Continua a se manifestar co~ 

com interesse acompanho o nio~ mo $eínPve> a magnanimidade 
vimento das idéas e das questões p* 0 8 r r ° h S 0 8 conterrâneos, em fa-
que trem por theatro a nossa tra''vor ̂ a P0Dl'eza enferma e des-
dícioiin) cidade, porquanto fui, 
SOU H 

En 
serei sempre ytuano. 
i dupla qualidade deytua* 

no e de membro da meza admi
nistrativa da irmandade da San
ta !a«a, não só com satisfação 
h n » "Republica", n. 543,a sua 
locaU~Pela Pobreza-- no que 
estou de pleno accordo, como 
muito especialmente m e regosijo 
em ver a boa causa carinhosa»* ̂ u^m Victorino deToledo enviou 
mente ngasalhada nas modestas ^ Santa Casa, por intermédio do 
columnas imparciaes do jornal 
de minha terra, zelando pela 
conservação d aquelle nobre mo
numento herança sagrada de vir
tudes de nossos avoengos, bem 
como coadjuvando seos actuaes 
directoros de maneira a cumpri-" 
rem os fins da caridosa insti-
tuição( com menos lacunas pos
sível, e máximo de contorto 
compatível com os parcos recur
so* que o patrimônio garante. 

Dispensáveis são as provas do 
immenso beneficio que elía pres
ta com carinho aos desherdados 
da fortuna, bem 
limitado a renda 

pr»r auxiliares a Tatinay e o 'd.ise 
nlaist*. monaqiUMisc H*rc_des Floren-

toito e Dem eatar du vjo loentes. Ce nnc tw, m a i a f,..-i 
í <-*>, que IOI mais tarda «jeuro de 

liam os desbravadores do sertão e 
os emissários dn Boa Nova, os Ban
deirantes e os Apóstolos de Cliris-
to ! 

O Tietê ha muito que jà deixou 
de ser o no da escravidão. As suas 
margens como nas dos rios de Ba-
bylimia ninguém mais «abandona, 
pendurados nos salgueiros os seus 
instrumentos músicos aos ventos das 
tempestades !» Ouve-se porém o 
silvo estridente dos vapoies fluviaes 
no moutvjar diário dos transportes 
de cannas de assnear qu* alimentam 
a usina da Sacrerie, assentada na 
sua ribanceira : silvo que se vae 
finar C H D o grito daa arapongas oc-
cultas nos profundos recessos de suas 
[ cerradas flo-T-estas. 

Porto Feliz também já cultivou 
as l"tras e possuiu estabelecimentos 
dn in&trucçfto secundaria de excel-
lente nomeada. O virtuoso sacerdo
te port^-felicense José de Almeida 
Campos, ha muito fallccido, foi aqui 
director de *im collê io, freqüentado 
por alumiMi-i dos municípios visinhos 
o mesmo por alguns qu-i chegaram 
a vir do Rio Grande t\o Sul. 

Dos seus lábios venerando* ouviu 
a explicação das O les de Horário 
o íllustre magistrado porto felicense, 
que hoje preside o mais elevado 
tribunal do paiz. 

Cultivou com ardor a arte dramá
tica, contando neste gênero de lite
ratura amadores que deliciaria o 
publico em differentes épocas no 
palco do seu theatro, editieado ha 
perto de sessenta annos ! 
Sempre foi sensível á influencia 

da divina arte,mantendo em aeu seio 
snr. Ataliba de Toledo u m a sac- escolas de solíejo e de harmonia, 
ca de assucar. [fértil sementeira de onde áabirara os 

****0 cnt> T .«^ T ~ í i artistas que compunham as orehes-
•««u snr. João .Lourenço dos 

valida. 
•***Hontera mandámos entre 

gar á Santa fJasa u m a «acca de 
leijao o outra de arroz, as quaes 
nos foram enviadas pelo snr. 
Francisco José de Araújo, de 
Itaicy, sendo pagas por esta fo 
lba as despezas de frete c carre
to. 

-**0 sr. tenente-coronel J«a-

Si dois municípios paulistas, que 
podem apresentar assim tão limpa 
a sua fè de officio, nAo tem direito 
às attenções da sua administração 
superior no sentido do estreitamento 
de suas relações reciprocas por meio 
de commuuicações ferro-viarias, nAo 
sabe esta câmara de outros que pos
sam allegar razões de maior peso* 

Portanto a (7amara Municipal da 
cidade de. Porto Feliz, escud ada no 
elevado critério e nu.iea desmenti
do patriotismo que sempre caracte
rizaram o Congresso Legislativo do 
Estado de Sao Paulo, confia q ue a 
sua justíssima representação encon
trará o acolhimento que ussa illustre 
corporação sempre dispensou, in
variavelmente, á causa do progresso 
moral e material desta felicíssima 
circumscripção do território nacio
nal. A estrada de ferro, pois, ligando 
as duas cidade paulistas, Vtú e Purto 
Feliz, em curtíssimo prazo ha de 
ser uma brilhante realidade ! Nestes 
termos pede-vos benevolo deferi
mento 

E. R. M.. 
Tal é a representação que já está 

sugeita ao parecer da respectiva 
commissão na Câmara dos Deputa
dos Estaduaes. 

como muito 
de que po'de 

Santos, enviou á Santa Casa 
u m a arroba de carne secca. 

Be líú a Forto-Ielíz 
Por aqui passou a padre José de 

Anchieta, quando, mais feliz do qne 
o nosso mallogrado fíispo Diocesano 
foi naufragar no—Avaréraanduaba, 
a cachoeira do Padre. Por aqui tam
bém passaram Rodrigo César de 
Menezes e D. Antônio Rollira de 
Moura, governador do Matto-Grosso. 
Por aqui transitou Langsdorff, con-
sul da Iludia,numa exploração scien* 
tiHca por conta d.; seu governo.tendo 

trás que realçavam as suas solem 
nidades religiosas ou animavam as 
suas festividades profanas. 

Do seu modesto grêmio ascende
ram filhos illustres á ele,vada admi-
ministração do Império ou do mo
derno Estado, Campos Mello e Ce-
sario Motta Júnior. 

Na Faculdade de Direito de Süo 
Paulo preleccionaram já illustres 
filhos desta cidade, Manoel Dias de 
Toledo e Joaquim de Almeida L. 
Moraes; e lá ainda faz ouvir a sua 
voz aueterisada outro não menos 
esclarecido, Cândido Naziazeno No
gueira Motta. Campos ?\dedo, aqui 
nascido H aqui educado, illustron a 
tribuna da antiga Assemblca Pro
vincial, bem como o toro do inte
rior de quasi todo o Lstado ! 

G U E R R A ? 
Toda a imprensa diz que o 

jornal Novoie Vremya, de Pe-
tersburgo, commentando o esta
do das relações diplomáticas en
tre os Entados Unidos e o Ja
pão, considera inevitável a guer 
ra apezar de ter-se procurado 
u m arranjo ao incidente dos 
estudantes japonezes da Univer
sidade de S. Francisco. 

A situação é tão critica,disse 
essa tolba, como era a que pre
cedeu á guerra russa-japoneza. 

O Japão, chegado o momento 
próprio, provocará o rompimen
to, pondo-se em condições de 
tomar a offensiva antes que os 
norte-americanos tirem todo o 
partido desse estratagema. 

Termina a referida felha af** 
firmando que não se trata so' de 
u m contlito de interesses, si não 
ambições de u m a raça que e m 
u m futuro não longínquo obri-** 
garáos Estados~Unidosa arros** 
tar a guerra ou a submetter-se 
á vontade dos japonezes e phi*« 
ÜpilKiS. 

E os Estados Unidos tanto se 
interessaram pela paz entre a 
Russi i e o 'apão 



KÊPUBLICA 

Grupo escolar 
Terminaram os exames no 

grupo escolar "Dr, Cesario Mot

ta'' e começam hoje as festas do 

encerramento do anno lectivo, 

as quaes terminarão amanhã. 

A exposição de trabalhos dos 

alurnnos foi inaugurada como 

nos annos anteriores, com ex

traordinário brilhantismo. 

De todos os recantos da ci

dade surgem, todas as manhãs, 

bandos de crianças, alegres so-

braçando flores, e trajando de 

branco, ás quaes se dirigem 

apressadamente, satisíeitas, em 

demanda da escola, ao encontro 

dos mestres. Estes com o costu

mado carinho, lá se acham de 

braços abertos para recebel-as, 

sempre com a mesma dedicação, 

exultando com o apioveitamen-

to que se accentuou no saber 

de seus alurnnos, no decorrer do 

anno; «ootentes e convencidos 

de terem bem cumprido os seus 

*Uv*res no árduoe nobre exer

cido do magistério publico, 

foi- outro lado os applausos 

dos pães e do publico em geral, 

•"èm-lh.^ coroar os esforços, a 

dedicação e o seu acrysolado 
patriotismo. 

Recebi»m pois, mestres e 

alurnnos, ns nossas sinceras fe

licitações : ellas são também as 

da soeiudr.de ytuana, que reco-

nhcce eru vos—e no director do 

grupo, o illustre snr. André 

Alckiniii, os legítimos impulsio 

nador'1.* d? seu progresso intui-, 

lectual. preparando os laturos 

estei os <le*ta abençoada terra 

para o MUI engrandecimenco. 

A exposição de trabalhos tem 

sido visitada pela melhor socie

dade, e alli existem trabalhas 

inanua-s de grande meríto, os 

qu nis muito vecmmentiam á-* 

dignas professoras que dirigiram 

a sua execução. 

Na impossibilidade de darmos 

aqui os nomes de todos os alurn

nos que os executaram, recom-

mendnmoH ás exmas. famílias. 

a explendida exposição de tra 

balhos do grupo escolar." 

Os exames correram com agra. 

do gera!, demostrando os alurn
nos muito aproveitamento. 

Fizeram parte <las bancas 

distinctds- cavalheiros que alli 

compareceram accedendo a gen

til convite do director do grupo. 

Todas as -auctoridades locaes 

com pareceram no estabeleci

mento, eiíj visita á exposição de 4 

trabaíhos e afim de assistirem a j 

alfftms exames, retirando se mui'[ 

to bem impressionadas. 

Nos livros respectivos de to- / 

dos os professores, foram lan

çados pelos examinadores ter

mos muito honrosos e merecidos 

sobre o aproveitamento revela
do pelos alurnnos. 

Eis o resultado dos exames : 

Secçâo mascuíína 

Io. anno V. serie—a cargo da pro' 
ssora d. Julia Camargo. 
approvados plenamente, gráo 4 — 

Philadelpho Camargo. 
Simplesmente gráo 3 :=Aroldo 

Bueno, Helvencio de Lima, Qacar-
lino Antunes, Alfredo Teixeira, Ro' 
mão_8runi^Lupercio de Barros, Luiz" 
Guerreiro, Antônio Roldam, Agos
tinho Manfredi, Binedícto Amaral, 
ArlindofRodrigues,José Vieira. Eve 
lario_Costa, Valdemar Silva e Agui-
naldõ L7 do Amaral 

Alurnnos conservados em clas
se vinte e quatro, 

1*. anno 2\ serie=a. cargo da 
professora d. Catharina Pont. 
Approvados com distineçao gráo 

õ e promovidos para o 2. anno: — 
Aruald•» Lobo e Gilberto de Toledo. 
Plenamente grào 4 e promovidos 

para o-2. anno :=Joaè Ferreira,(7ons 
tantino Novelli, Sdvío Pranc •, Joav 
M. de Aiiueida- Francisco Mastrodi, 
José Anehieta de Arruda, Francisco 
de C. Toledo e Alberto Coclu. 
-Simplesmente gráo 3 e promovi

dos para a 3*. serie do 1. anno— 
Antônio lloíz de Cistri, J né A. 
Vaseoneellos, Eloy Corrêa, GaÜh^v 
me Angeliní, Augusto B. d* Al
meida, Pedro Brid, Nieanor Alniui-
da, Ctilso Camargo, Antônio Est-;-
vam, Bernardo delia Nina, José An
tônio Oliveira- Cesario GalvAo, Igna' 
cio Monteiro, Banedieto Pir<íá « Ar
naldo Perez. 

Alurnnos conservados em clas
se dez. 

Io. anno 3*. serie—a cargo da 
professora d, Maria Gallet. 
Approvados con distineçao grào 

5 e promovidos para o 2. anno ;— 
Dario dos Santos e Francisco Mello. 
Plenamente grão 4 :--• GuilhÜririe 

Pieratti, Antônio Rüssolo, Antônio 
Carvalho, B»nedíctn Antunes, Oscar 
Ávila e Everardo Vaseoneellos. 
Simplesmente gráo 3 : — Ataliba 

de $ouza, Paulo Plorencio, Trajano 
Novaes, Antônio Monteiro Benedi-
cto Pí»res» Durval Pinto, Luiz Tor-
tori Benedícto Dias, Francisco Oli
veira, JoAo Corrêa, Luiz du Paula, 
Luiz M. Nascimento, Antônio Guer
reiro, Francisco de Toledo, Pítílo-
raeno Alves, Francisco 7?ibeiro u 
José Ataguarpn. 

Alurnnos conservados em clas
se oito. 

5e. anno—a cargo do prufessor 

Carlos Gallet. 
Approvados com distineçao gráo 

5 e promovidos paia o 3o. nnno= 
Luiz de Camargo e José Maria do 
Camargo. 

Plenamente gráo 4 e promovidos 
para o 3. annno :—Aiistides S.Frei-
re, Manoel Mendes, Elias Amaral, 
Flavio Macedo, JOÃO Camargo, Atti-
lio Bardíní, Pedro Manfredini, João 
Jfacfldo, Benedieto Maciel, Evau-
dro Vaiütmcdlua e Fausto dos San
tos. 

Simplesmente gráo 3 :—Pedro Distinção £J'áo fi :—Jandyra 
Ol;veira, Fábio Amaral, Urbano Sam) Pimenta Ámorim, Anua Maria 
paio, Eugênio Fonseca. Adolpho 
Ribeiro, José Amaral, Edgard Gal-
vão, Salvador Araújo, Emílio Rol
dam, Leopoldo Arruda, Antenor Lei 

Servais, Aifcü* d'Onofre, An
ua Maria da Silva c Leonina 
Philomcna da Silva. 

Plenamente gráo 4 :—Maria te, José B. Oliveira, José Castro. , , ^ ,, fo , " . 
Adelardoilfeüo, Bolívar Barros,Mar-i^ p a m P 0 8 Sampaio Thereza 
<cos Evangelista, Raphael Camargo, Pacheco, Anna Ameba Pont No* 
Vicente Mauriuo e Francisco Cruz, 

Alurnnos conservados em cias* 
se nove. 

3*. anno—a cargo do professor 
Chrispim Oliveira. 

Approvados plénainèn te gráo 4 
e promovidos para o 4. anno :== 
Clovis Couto, José B. Almeida, Ar-
chimedes Pettri, Vandelino T.obo, 
Sizinio de Toledo, Marcilio Couto, 
Paulo de Camargo, 1'asehonl Fran
cisco, Luiz Pacheco e Jesuino Bue-
no. 
Simplesmente gráo 3 :=José de 

Barros Cruz, Laont» Fernandes Sò, 
Joaquim Antunes, Luiz Bueno, Luiz 
Carvalho, João Martins. João li. 
Negueiros, Gaio Del Campos, José 
A. Mesquita, Francisco Aluindo, 
Antônio Toledo, Elias Feíippe, Au
gusto Cruz- Sebastião <!*• Barros, 
Fausti Teixeira e Luiz Francisco, 

Alaranos conservados ein cias* 
se onze. 

4*. anno -a cargo do professor 
Salvador Santos. 
I Apurovado com distineçAo gráo 
l5 :—Jofto Baptista dií Macedo. 

Approvados plenamente gráo 4: 
===Mário Guimarães Couto Raul dos 
I Santos BA\\er « Flaminio Fàvero,. 

Stmpletájpente gráo 3 :=e/oâo 
B.aptista d*; Alm -ida» José'Monteiio 
| de Çnrvnibo1 u Luiz Guimarães P<&-
•es. 

gueiro, Colina Amaral e Maria 
Lourdes Vasconcellotí. 

Simplesmente :—Maria José 
de Bonna, Carolina Valente, 
Célia de Almeida Campos,Luiza 
Gonzaga de Almeida, Anna 
Penteado Oliveira, Cotistantina 
Ferreira, Lydia Maria larussi, 
Isolina Fonseca, Barbemia 
Bai'(l»ní,Maria das Doies Schell, 
Alice de Almeida, Margarida 
de Arruda, Maria Antonia do 
Nascimento,Aiic^ Vianna.Anua 
VolponL Ann i Julia de Almei
da e Alarja de Quadros Mon
teiro. 
Foram conservadas em classe 

cinco. 

2". anno—a cargo da profns, 
sora d. Elisa V.iz Pinto. 

Distineçao gráo 5 :—Olympia 
Amaral, Analhalia Silveira, 
Kvtl:na Fonseca e Manu Es^ 
Iher Rocha, 

Plenamente grào 4 :--Maria 
do Pai roem io Barros. Maria 
das Dores Aires, Maria Laura 
Bueno, Maria da Souza Alves, 
Olympia Pèlri, Olivia de Cam
pos, thilieta Alves, Maria do 
Rosário Ramos, Carlota Antu
nes « Luiza E. Machado. 

Simplesmente gráo 3:—Ignez 
Alnmnos conáérvadòs em cias* í Aluisi, Maria AUgUsla Pacheco 

ÍM iria Silva Couto, Laura AU-
jgosta C.:margo,Franci=ca (Jain 
' pos híato. Maria Augusta Gai 
;vao, isaura Oliveira, Isaura 
Valente. Itália delia Nina, Lee 
tjcia Vaseoneellos. Amalia dos 
Santos. Ottilia Leite de Burros 
e FrancHCi Domiugues. 

Foram eonservadás etn cias 
se uii/e. 

3\ anrio^-^a cargo da proles-** 
sora d. Leocadia Chaves. 

Plenamente gráo 4 :»--«Cplie"-

lia Fonseca, Oraide Bueno, Er«-

mantina Bueno. 

Simplesmente :**»»Mana'Jo* 
sé Gonçalves, Maria Augusta 

Fonseca,Maria Egner,Maria do 

Carmo Amaral,Iob Aluisi,Luiza 

Gonzaga de Barros, Maria Ze+* 

naide Camargo, Anna Cândida 

Grellet.Mar ia Luiza da Silva, Isau 

ra da Silva Couto, Albertina 

Carmel!o,Odelia Toledo e Maria 

Eramanuella Dias. 

Conservadas em classe duas. 

4'. anno-w^a cargo da pro-

íossora d. Leocadia Chaves. 

Approvadas e diplomadas^** 

Plenamente gráo 4>*Maria Ri

ta Novaes, li ene Penteado G a U 

vão. Maria José Negrei »s bue« 

se dez. 

Secção feminina 
i*. antio 1*. snrn—a earfjo 

Jn p< ofessora d. Alzii'a Lobo. 
Pjiíoaiuenso gráo 4 : Maria 

Luiza Marinho, Margarida Ro-
eha, Jlaigarida Ferreira Soares. 
jÂmiM Margarida de Alinefla e 
•\Ieeste Fon-eca. 
Simples.nente gráo 3 : Ro-

za Giannechíni, Sé bastia rua A 
vêlitia dos Passos, Anna da Sil 
velra Camargo, Maria Angeli
na Almeida, jSenedicta Gonza< 
^a Kibeir.'. Margarida Gonzaga 
Kiehl, Maíbilde Vaseoneellos; 
Mana C. Spelta, Benodicta Ca-
marg », Maria José, Artemira 
Leite de Camargo, Benedlcta 

do Rosário, Malvinas Ramos, 
Rila Camargo Costa. Líui/u da 
tídva. Arma Gerlrudes, A m a 
lia Gonzaga Ribeiro, Míar^a 
Souza Schell, Maria Luiza Gal, 
vâo, Lina dei Campo, Mana 
Leite de Barros,Zaira de Sou* 
za Maurino, Mana Tbèrezà da 
Silva Cruz e lítelviua Cãitiar 

foram conservadas em classes 
dzeesseis. 

1 \ anno ±-. wrrie -\\ QI\Y\I 
da professora d"ii \ Bénedica 
da Cu íceicuo (íreiiei 

! 
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BEfUBLICA 

no,A/argarida Oliveira, Ada Del 
Campos e 2/arietta Galvão. 

Simplesmente gráo íV~:.4n' 

COMPANHIA MARIN & 
FLORENCE 

Visitou-nos o sr. J/anoel O 
na Joaquina Negreiros, Sobas-*'riacb cenographo da Companhia 
tiana Couto e Eponina Valente. lü/arm &Florence, de dramas, 

Conservadas em classe duas.' operetasevaudevilles,a qual anda 
trababalhando, com applausos 

* J artae da imprensa no interior do Es 
tado, e deve chegar brevemen
te a esta cidade. 

O snr. Joào Cândido de Carva
lho- digno directoi do gabinete das? CAMARA MUNICIPAL 
queixas ou reclamações e dos ob-1 -p, . ,. , 
jectos achados, da oolieia da capi-f D e v e «anir-se sabbado em 
tal, teve a gentileza de commtwi-|sessão ordinária, a nossa Ca
çar a esta folha a installaçaò do) mara Municipal. 
mesmo gabiuete» pedindo-nOs a re 

Conferência anfci- eleríeâl 
Fal Ia-se na cidade, que o sr. 

dr. Alberto Seabra foi convidado 
pelo Club Regenerador para re-
alisar em Ytá a segunda confe
rência anticlerical. 

messa do Republica, para melhor 
conhecer aquella repartição da» re
clamações que forem feitas sobre 
questões policiaes etc. 

Gratos, enviaremos a nossa fo
lha. 

Já se acha prescripto o crime 
de ferimentos graves a que foi 
condemnado O dr. Edgard Prado, 
por ter vibrado vários golpes de na-
valka no rosto do dr. Elias Novaes, 
faeto oocorrido na capital no recinto 
do Joekcy Club. 

A Estrada de Ferro Paulista 
vafl prolongar as suas linhas de 
Bebedouro a Barretes. 

E' corrente em S. Paulo que na 
próxima organisaçAo da futura eha* 
pa de deputados estadoaes será cotr 
templndo o nome de um des nossos 
conterrâneos que cem oecupado sa
liente papel na política loc.il. 
Opportunamente diremos aos nos' 

sos leitores quem vae ser o nosso 
rapresentíuite no Congresso. 

M.-i'S de cem mil pessoas tomaram 
parte no domingo passad", na im
ponente manifestação feita no 
Rio au ex-prefeito dr. Pereira Pas
sos. 

E m rn-me dos manifestantes orou 
o snr. Raphdel Pinheiro. 
O snr. visconde do Rio Branco, 

ministro do exterior, compareceu íí 
residência do dr. Passos para çum-

priraental-o. 

O snr. José fíossi abriu nestíi 
cidade, uma sapataria, à rua do 
Commereio n. 108. Alli encontrar;! 
o publico cadeiras para o serviço 
de engraxates a qualquer hora. 

ENFERMO 

Acha-se ha díaa enfermo, de 
cama, <> snr. Antônio de Paula 
Leite de Barro», respeitável e 
estimado ancião, venerando che
fe de importante familia ytua-
na. 

Z>esejamo8-lhe prômptas me
lhoras. 

MISSA 

ás 7 1/2 Hoje, as < IJZ- pera ce
lebrada na egreja de Santa Ri 
ti a missa de 7". dia, em suffra-
gio ihi aluía dn sr. Joaquin 
Januário de Quadros 

A CULTURA DO AflROZ 

Com a baixa do café muitos la
vradores deste município se têm 
empenhado este anno em cultivar 
o arroz. 

Calcula-se em 5 mil alqueires n 
safra de&te anno. 

Em vÍ6ta desse resultado quasi 
seguro, o snr. Ataliba de Toledo 
está tratando de montar un.a ma-
china de beneficiar arroz. 

m N M W 

LADRÕES DE ANIMAES 
A policia suspeitando do ap 

quadrilha pareemiento de 
de ladrões de 

uma 
animaes, netfte 

município, we tem empenhado 
nestes últimos dias em perse
guição dos terríveis bandidos. 

Sirva esta noticia de aviso 

Hermogenes Brenha Ribeiro 
Cirnrgiao-Denlista formado peta 

Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, mudou-se para a rua dn 
Palma n\ 2. 

Cumprimentos 
Faz annos amanhã, o nosso 

joven conterrâneo e inteligente 
preparatoríano^Plinio da Costa 
Pinho, digno filĥ  do noss<j 
amigo 'sr. pharmaceutico Antô
nio de Freitas Pinho. 

Parabéns. 

TIROS E FERIMENTO 

No sabbado 24 do corrente, na 
fazenda "Floresta" deste município 
Francisco Emene ejosé da Fonseca, 
Dor questão futil travaram-se de 
•'azoes, resultando haver en!-re am
bos ama lueta a mao armada. 

Emene investiu contra Josií da 
Fonseca alvejando-Ibe cora 4um tiro 
le garrucha; José da Fonseca mio 
tendo sido Attingido pela anua de 
-eu agressor, também disparou a 
garrucha que trasia consigo contra 
iquelle; a bala fracturou o braço 
[irrito a Emene. 
O facto deu-se â* porta de ura ne

gocio alli existente. 

Francisco Emene acha-se reco
lhido a Santa Casa, em tratamento, 
•?endo melindroso o seu estado. 
José da Fonseca, o nffensor, evn-

ÜU- se. 

A policia abrio inquérito a res-
j.e to. 

f nspedes e viajantes 
Afim de visitar o seu vene

rando pae, chegou de S. Paul<| 
o illustre sr. dr. José de Paula 
Leite de Barro*. 

—Regressou para a Capital 
o sr. dr. Nicolau Gordo. 

—Seguiu para S. Paulo de 
mudança, acompanhado da sua 
illustre íamilia c sr. Lourenço 
Tibiriçà. 

—Estiveram nesta cidade os 
:-r>.Tenente Joio P a tstaSam«-

| paio e Jhrysantho Ah*es da 
Fonseca, procuradore seci etário 
da Câmara do Salto de Ytd. 

—Regressou da Capital o sr. 
dr. Manuel Maria Bueno, advo** 
gado neste toro. 

—Está na cidade o snr. At-
tbnso Lamassa, estimavel repre
sentante da acreditada casa, A. 
Lupa & Comp, de S. Paulo, 

-««•Esteve na cidade o sr.Leo 
poldo Lagrrci. 

••—Passaram hontem p(.r esta 
cidade com destino a capital os 
srs. Manoel de < arvalho 'Í H O 
raeio Joaquim dos Santos, re
sidentes nó Salto de Yiú. 

INDUSTRIA YTUÀiVA 
Gõmmunicnm-nos os srs. Bav-

djni & Filhos, conceituada lirma 
industrial desta cidade que aca* 
bade chegar no porto degantos 
a bordo do vfcpor "Thame«"uma 
machina aperfeiçoada para ata1 

brícaçfto de cerveja,cm seu esta" 
belecimento. 
i Essa machina que.foi encom" 

mendada diretamente á casa The 
Crown CorkCompany, Limited, 
de Londres, será brevemente iiv 
tal Ia da. 

E' u m esplendido melhora' 
mento que ainda mais vem re ' 
commendar o já acreditado es' 
tabelecimento Bardinià Filhos. 

Nàsapataria Santos Dumot» 
existe um par de botas Gigan
tescas, com 65 centímetros; é 
uma peça curioza e digna de 
ser vista e admirada — R u a do 
Gommercio 108. 

""CTNEMATOGRAI-HO 
A emprega (laumont, dn ei-

nematographo faltante, roali-
sou n'-sta cidade d »is espeta-
cul >s. exhihindo com sucoesso 
o seu apparelho. 

N no le de iliriiíng i ulti 
mo, o the ti o «Slu D o m i n a m 
esteve ri pli ' d • espectadores 

notando se a maioria do<* ca • 
tna'olesoccapados por familiar 

Excusado è d isser- se que 
agradaram muitíssimo todas as 
vistas exh'bidas, com insignifi* 
cante selecção. 

o apparelho reproduz, com 
nnidez.scem-s engraçadissimas 
cheias de verdade d a natureza, 

7notando-se apenas u m e c t o e* 
xaggero de tamanho nos vul
tos quando se movimenta i-, e 
bem assim ligeira desConuiáV 
ção entre os appandhos cine* 
inatographo e cbronophone, 
quando se trata de alguus nú
meros faWaníes. Isto produz 
u m a certa desafinação, a qual 
poderá ser corrigida. 
.Mesmo assim o publico de Ytú 

neste gênero de diversâo.amda 
não viu nem nuviu »qui consa 
melhor,dizemo-lo francament : 

Para, hoje, eslà aunonciado 
u m aitrahente piogramma. 

Secçâo livre 
Cooper ativa Brum 
STo £8 sorteio foi pre* 

miâdo no. 70. 

AG/ÍADECIMEMO E CONVITE 
João Haptista de 

Quadros e familia 
agradecem a todas 
as pessoas que a 
companltaram.á uL 
ima morada osre>-

tos mortae* de sftu 
tio JOAQUIM JANUAfth) t)E 
QUADROS, e de novo convi
dam as pessoas de Miaa.nisv 
de para assistirem a missa de 
7e dia que será celebrad-i en 
suffragio da sua alma, quinca-
feira, 2d do corrente, ás 7 e 
meia horas ha igreja de Santa 
KH^. agradecendo também ás 
peS*oas que comparecerem a 
eg"se acto de religião. 

\\ú. ti de Novembro-190 

amona 
^omp.-a-se todae qualquer 

ior(;ílo, e paga-se bem, 
Fernando Dias Ferraz. 

áa — ) PAPELARIA A L L E M A ) — 

* * ÍUGÜOTA^ÍEHELMANN 
mudou-se para a rua do Cora-
mercio n. 9ü. 

Os Advogados 

RiPHAEL C SiMPilO-
JOÃO MARTINS DE M- JÚNIOR 

l FONSECA FERRAZ-
ESCRIPTORIO: 

£ AVESSA DA S É N. 6. 

Paulo 

AO RIM-HOJE 

http://loc.il


REPUBLICA 

IMPOSTO PREDIAL 
U/o exeicicio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogenes Brenha Ribeiro In 
tendente de Obras Publicas e Finanças da jCamara 
Municipal desta cidade de Ylú, na íorma da lei etc. 

Faça saber que está concluído o lançamento do imposto 
predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento 
de 8 por % para o corrente exercício, como abaixo se vê. 
Pica portanto, marcado o prazo de 3*> dias a contar da pu
blicação desta para reclamações, e findo esse prazo será o 
mesmo lançamento julgado bom para o efíeito de proceder-
se a cobrança do alludido imposto. B para que ninguém 
aliegue ignorância publica-se o presente pela imprensa na 
formei da lei Ytú, 22 de Novembro de 1906 

Vicente de Campos % Collector Municipal 
NOMES 

Comrnunico aossrs. Lavradores c ao Publico Ytnano 
que, de mudança para esta cidade acabo de installar 
minha bem montada officina á Rua de S. Rita n* 6** A 

e 70. Emcarrego me de construcções de machínas para 
cafée arroz; faço Carrítellas, Troly, Cabriolet, etc. Tudo 
na mais perfeita regra de arte, firme e solido por 

preços nanca vistos nesta'praça, com todo capricho desejável. 

Francisco Anselmo Coelho 

RUA N. de Casa 

Sti;i<Jiao de Barros & irmão Quitanda 
ldem ldem 
ldem * ldem 
Salvador da Cruz Santa Cruz 
Salvador Antônio de Carvalho ldem 
Santa Caza de Misericórdia Commercio 
Salvador Feli/oKa 
ldem 
Sara Teixeira 
Seminário Episcopal 
Sebastião M de Almeida 
Sebastião Barrecto 
Th^rez i da Cosia Machado 

ie Almeida 
(1. da Fonseca 

Thotné 
Th srez i 
ldem 
Thomai larnssi 
ldem 
Therez i C* de Freitas 
ldem 
Tiiòtíui M. da Cosia 
Tobias Pereira (a herança) 
Thereza Boeno 
Tiburcio G. de Almeida 
Tobías de Almeida 
The reza O. de Birros 
Tho iiuz D'On'ufrio 
ldem 
ldem ^ Atdiba 
The reza Ferraz do Arruda 
Tho mu 2 da Silveira 
Thereza C. do Amaral 
liem 
ldem 
TiieJula Duarle (há rança) 
Ui^nl« Oliveira da Costa 
Umbelia C. da Gosta 
Vicente Prrreira de Cunpos 
Vicente D. F, Sampaio 
ldem 
Vitirlína Amalia Galvão 
Valenlim & Irmão 
ldem 
ldem 
ViCíwcia M. C. da (a herança) 
Verginia O. Barros 
Antônio B. C. Primo 
Alice 
Amalia de Campos Mtllo 
Anmnio Ferreira Dias 
Amalia T. Monteiro 
Castorina de T. Pisa 
Francisco N. de Avilta 
Genoveva oe Almeida 
João Valente Barbas 
ldem 
ldem 
Joaquim Dias Galvão 
Joaquim Duarte 

ldem 
ldem 
Misericórdia 
/'alma 
Quitanda 
Santa Cruz 
Commercio 
Pirahy 
Quitanda 
L. da Matriz 
Matriz 
ldem 
São Francisco 
ldem 
ldem 
Candelária 
Santa Rita 
Santa Cruz 
ldem 
Flores 
Commercio 
Misericórdia 
Commercio 
ldem 
Misericórdia 
Patrocínio 
ldem 
Palma 
ldem 
Santa Cruz 
Direita 
Santa Rita 
Misericórdia 
ldem 
Carmo 

12 
10 
sn-
91 
s n* 
o 

105 
107 
41 
94 
67 
20 
sn* 

2 
1 

sir 
\ 

i 

9 
11 

s n • 
211 
162 
172 
20 
134 
8 n* 
94 
56 
\2 

S \Y 

ldem 
.76 
24 
119 
s n' 
35 
4 
6 
8 

Café 
Compra'se qualquer quanti 

paga-se bem. 

L. do Colleg»o s ir 
klem 
idem 
Patrocínio 
Santa Cruz 
Misericórdia 
Santa Rita 
Commercio 
Direita 
Santa Rita 
ldem 
ldem 
Idem 
Quitanda 
Idem 
Idem 
ldem 
Santa Rita 

{Continila) 

9 
sn-
16 
153 
31 
sn 
51 
63 
82 
54 

s ir 
163 
1 
3 
5 
51 
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IMPOSTp 

3o.ooa!dade de café, 
25.oooí A "Industrial Yluana" 
25.ooo: Largo da Estação 
6.000 ria li, Í3US 11 > & Vnpi nhia 

! Jlma de wite 
Offerece-se uma ama de lei. 

I te. no -Salto, ncaza de Ram-
ípassa Ginseppe, á Rua Josó 
'Weissohn. 

6.000 
2o.ooo 
35.ooo 
2o.o0o 
1o.ooo 
4o.ooo 
23.000 
6.000 
2o.ooo 
Io.ouo 
2o.ooo 
4o.ooo 
3o.ooo 
3o.ooo 
23.ooo 
1i).00<» 

4o.ooo 
12,ooo 
Io.ooo 
12.ooo 
8. i»oo 
8.ooo 

4o.* mo 
I8.000 

4o.ooo 
75.ooo 
Io.ooo 
Io.ooo 
3>>.ooo 
i4.ooo 
3o.ooo 

. 5o.ooo 
£o.ono 
2o.ooo 
12.ooo 
5o.ooo 
2o.ooo 
2o.ooo 
Io.ooo 
1 o.ooo 
8.000 
Io.ooo 
3O.OOQ 

34.ooo 
Í2o.ooo 
Io.ooo 
2o.ooo 
2o.ooo 
lõ.ooo 
3o.ooo 
2u.ooo 
2o.ooo 
12.ooo 
li.000 

Gí-ELO De leite 
precisa-se 

Fazemos sciente a unem in* \de uma boa ama deleite a rua Di-
teressar que encarregámos o \reita n- 4$- ne8ta cidade. 
Snr. Maico Steiner. á Hua; 
Direita, n. 35, da venda, uai 
cidade de Ytú, do Gelo. fabris | 
cado em nosso estabeleoimen- j 
to. 

^ESCRIPTORIO 

Salto, 5 de Novembro de 90tf. 
Società per VEsportazione i 

per F Industria Ítalo Ameri** 
cana 

A -) PAPELARIA ALLEMA ) — ÍUGü.STÂ°M^HELMANN 
mudou-se fiara a nia do Cora 
mercio n. 96. 

v do 

E N D É - S E * c a s a d 
rua da Contenção n.13 
uê ta cidade 
Trata-se com ?. Beu-* 

á Rua d<» Commercio n*32 

DE ADVOCACIA^ 
Dr. José Piedade <g|«h 

Patrc":"»o de causas eiveis.9}fo 

i. instâncias; defesas e accu-^1 
.̂"̂ sações perante jnry.em qualquer^K 
^jgeomarca do estado; pTOcuratorioKjgJg rcornai 
•í-\ nas repartições publicas, empres-?>;> 
TK/timos hypothecarios. cobranças; **Çfr 
^•^tudo mediante honorários modi-w^J 

w-
Attende a chamados, qnalquef^-' 

hora para serviços na policia #;p-
si 

j tudo med 
•&Xcos. 

D 

^20—Èua do Quartel—20$* 
§ | D a s 11 ás ? taro*. 

RESIDÊNCIA 
8S34 — RUA VEBIDIANA— 

TELEPHONE ,645 

S. PAULO i 
?.^i 

i 
**** oces de Mançjiaba Jà 

de-te anno, vende-se em 

°%£. S S f M S I Mercado Municipal 
ikíio. Largo'do Carmo —Rua] Pr ecos correntes 
o Commercio n* 173. 

a 400 rs. okilo 
N t Padaria e ConfeiíajiaAIiernà 

iaUense MerGadinho 
DE 

CAETANO L1BEIUT0RB & K 
O •Proprietária (Jestí* popu 

laris^mo estabeleeimenlò HVÍ 
za ao publico desla cidade .Gallinhas 

ando ultimamente de|FranÉ?08 
Ovos 
Peixes 

de 
purH uva e que não se en' 
contra rm outra qnalquer parte 
Rste fei analvsado em SMULOS. 

que, che6.i„... 
Itália, trouxe em grande quan-j 
tid. de o atamado viuiio CBsi 
/MSUOLO que garante ser 

Ku i 7 de Selemhro — Salio 

éPreço sem conpeíencíâ 

MinimQ 

Feijilo alqueire: 
Farinha de milho * 

» mandióca * 
Fubá « 
Arroz (limpo) « 
Milho « 
Cará 
Batatinhas » 
Üatatae dô^es » 
Porvilho » 

» de araruta k^. 
Café Arroba 
Laranjas 100 
Bananas verdes » 

U m a 
Um 
Dúzia 
fie ira 

íeiches 
restea 

M ax 
8Si 20$ 
5J5-500 
8$ 10$ 
4§4500 
18$' i50í 
3$ 3500 

Cannas 
Alhos 

4$ 

3$ 
10$ 
1% 
5$ 

H 
500 
1500 
120O 
600 
1$ 
1$ 
600 

20$ 
5300 
45oo 
12$ 
1200 
5500 
1200 
600 
1800 
lbOO 
700 
1200 
1500 
800 Ytú, 18 de Novembro de 1906. 

O ADMINISTRADOR 

Mario de Camargo Fonseca 


