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Assignatura» : 

Anno lõtOOO 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
Redacção e administração 
Rua do Commercio N. G2 

:n 

Toda a correspondência d<*ve 
serdiriiçída *to directcr—Juvenal do 
Amaral. 

II 

de J/ar ia e tendo certesa de 

que os doid«pombinbos»haviam 

batido as aza» para esta capital, 

dias o quinto anniversario do fal'[requisitou immediatamente apn* 

ir. Francisco Irmjgdio 
Passou-se n u m destes últimos 

C o m o noticiámos a Câmara in' 

cumbiu os seus intendentes de 

chamar concorrência para o ser* 

viço,de construcção da rede de]çíl(ja ([tí flôrps. 
exgottos e novo abastecimento 

de água á nossa população. 

lecimento do saudoso chefe re 

publica no, senador Francisco 

Emygiio da Fonseca, nosso 

inesquecível conterrâneo e ami 

go. 
O s serviços prestados pelo 

prestigioso e tradicional republi

cano a esta cidade, impõem a 

perpetuação de sua memória em 

todos os corações bem formados. 

C Republica lembrando com 

saudades, o vulto respeitável do 

proeminente ytuanc, deposita 

sobre o seu túmulo u m a bra-

pesar de haver por ahi tan 
i 

í 
ra gente pessimista, que ãbso-l 
kuamente não acredita nesses irt" 

dispensáveis melhoramentos,mui

tas vezes protn?ttirios e não cum

pridos, podemos agora garantir 

que elles serão dentro e m bre~ 

ve tempo u m a realidade. 

A nossa gsíorçada munioipa-

liçbido. que luctando embora com 

a época de difriculdades finan

ceiras que a todos avassalla, tem 

embellezado os pontos mais cen 

traes da cidade, cuidando com 

inexceriivel boa vontade da sua 

conservação, vae colher mais 

essa floria para aureolar a sua 

profícua e patriótica administra
ção. 

Ytií com o bello clima que 

possuo, só demanda desses m e 

lhoramentos para se collocar ao 

lado rias melhores cidades do in
terior rio nosso Estado. 

Se a nossa população decres' 

ceu, após asepirieimps que a as

solaram, estamos certos e pode 

mus afunilar que a sua vida 

invejável rie or.rms tempos, tor

nará a vir dar-lhe o mesmo vi-

jjdr e importância que ]azia ria 

i.o.-sa ciriarie u m a rias primeiras 

iie S Paulo, pelo stíü riesenvo!** 

E X A M E S E S C O L A R E S 

Realisar-se ão amanhã osex.*1' 

mes finaes na escola rio sexo 

masculino do bairro do Taboão, 

regida pelo professor comple-

Gonzaga 

ihã 

mentarista snr. Luiz 

tia Costa; e depois ue amanna 

no mesmo bairro os da escola 

do sexo teminino, regida pela 

prolessora#exina. sra. d. Adelai

de de Oliveira Carvalho. 

iVoh dias 12 e 13 do corrente 

terão lugar os exames nus escn-

Ias regidas pelos professores Bel-

miro Martins e Krancisco Ma-

riano da Costa /Sobrinho. 

SECRETARIA EA GAMARA 

Tendo obtido 30 dias rie li

cença, para tratamento de sua 

saúde, o snr. Francisco Pereira 

Mendes Primo t'>i nomeado pa

ra substit-uil o interinamente o 

snr. Francisco Nardy Filho. 

c 

Rs. 

nrcsPKZA 

Pagamento <\o pessoal. 
rio mez de Outubro 

Idem alaguei rip casa 
Commercio publicou sob a,ja^m de vales 

DOIS ' P0MB1P1HOS' 

sao dos mesmos. 
Da diligencia foi encarrega"-

do o dr. Theophilo Nobrega, 2*. 
delegado, que, depois de algu
mas pesquisas, conseguiu pren~ 
riel-os, ás 6 horas ria tarde, na 

casa ri. 60 ria rua D. Lino. 

Aquella auctoridade remett^u 

c casal para a Policia Central, 

mas. como se está procedendo 
ali, a reforma dos xadrezes, fo

ram elles novamente remettidos 

para o posto policial da Conso

lação, onde passarão a lua de 

mel, até o necessário conjugo-** 

vobis na cidade de Ytú, onde se 
deu o rapto.» 

Agora temos a accrescentar : 

Os dois pombinhos enlaçaram* 

se ante-hontem legalmente, pe-« 

rante o snr. dr- juiz de casa-* 

méritos, na delegacia rie policia 
desta ciriade. 

AGENCIA D O C O R R E I O 

O movimento da agencia do cor
reio de«ta cidade durante o mez firr 
do foi o seirnmtt! : 

RECEITA 

Vunda, de -jellos, sobre 
cartas e etc. 

S"llo de taxa 
Importo do s*rilo sobre 

vencimentos 
Prêmio He v,-ries 
EmissAo de vales 
Supprimento ^dinheiro) 

recebido da adminis
tração 

epigrapbe acima a seguinte n o 

ticia : 
«Procedentes rie Ytú, desem

barcaram.domingo ultimo,na ga' 

re riaEstação Sorocab:i.uaj/Íriol-

viieento social e c«>mmercia!., | pho Gardini e Maria RÍH-

Appi-ms >s <- gratidões do nosso ' KÍ, dois namorados que ha 

povo. seião poucos para bom-'-muito tempo se gostavam. 

pensar o.-, ino virbivijia iniciado-; 0 delegado rie judicia riaquel-

ivs rie tão rie-''i ilos o importan- Ia ciriarie. tomando por termo a 

Dinheiro (saldo) recolhi' 
do a Administração 

1:364.540 
20.160 

35.310 
08.450 

3:951.ooo 

3.'2o6.7oo 

8:606.760 

.967.5oo 
8<>.noo 

4:<?23.6'oo 

2:635.060 

8;6ü6J60 

les UiclboiíiiiiciiK s, 

NOTAS EM RECOLHIMEN
TO 

Está prorogado até 31 òi} mai • 
ço vindoiro o praso rie leoólhr 
mento, sem desconto, das notas 

queixa apresentaria pei«»s pães (cie 500 reis, da 1", 2' e Sd es 

tampas; de 1$006> da 6l estam
pa, de 2$000 das 6a, T e <9* 
estampas; de 5$0O0, da 8Á e 9 
estampas,, de 1O$0<9O, da 8' e 
9* estampas, e das de 500 reis. 

1$000, 2$000e5$000. íabii-
cadas na Inglaterra. 

M avias 
O snr. dr. Luiz Varella procura

dor do Estado seguirá hoje ou ama
nhã para o Rio de Janeiro, ainda 
no intuito de receber a somma de 
6\075;Õ48S726 que a União d, 
a São Paulo. 

leve 

Ainda não está completa a instal
ação da luz electrica em nossa 
sumptuosa matriz, talvez por falta 
de arame, esse vil metal, que, nestes 
tempos de café a 5J600 e cambio 
a 15, cada V P Z mais escasseia. En
tretanto todo o material para a ins-
tallação difinitiva já chegou, faltan
do apenas assental-o. 

E pensamos : como não será 
agradável vermos aqueüe majestoso 
templo brilhantemente feericaraente 
illaminado. c no coro o exímio ar' 
artista e mtemerato catholíco T n V 
tflo Jlfanano oecupando OSPII posto 
de honra, o de mestre de capella !... 

Será um duplo gozo para os nlhos 
e para os ouvidos, porque" qingarm 
ignora em Ytú a grande capacida
de artística daqutdb, distinoto re
gente de Orchestra e é por isso 
que todos, absolutamente todos o 
querem. 

Tendo-se encerrado o prazo pa
ra concorrência ao fornecimento de 
alimentação aos presos pobres da ca' 
dê* desta cidade, o snr. detegauu iic 
policia abriu as únicas prupostas 
apresentadas pelos concorrentes sni. 
Jorge de Almeida, e d. A mia Seifer. 
remettendo-as ao snr. dr. Secretaria 
da Segurança Publica, para a devida 
escolha. 

No dia 16 do corrente realisar-
sc-à no Club CTniao Ytuano uma 
as&efubléa geral ordinária, ao meio 
dia. 

Nessa reunião sn tratar A do no
vo regulamento que u-m ie servir no 
próximo anno. 

Lá vae uma indisôreçfto : Ãabe-
inos qu<- a o iectona do (Jlul pte-
.. nd»- (jpntralar uru sL-xt. ito. para 
tocar cm seus salões, u^ vuzeb por 
üez, facilitando assim á noe?a mo-
e*ílade, as apreciadas assustadas. 



REPUBLICA 

O snr. dr Cau:p>s Salles foi c m ' 

vi dado para pnsidente 'ia Caixa 

da Conversão. 

O snr. dr. José de Campos Tole
do juiz de direito, »dcsta comarca^ 
deu sentença na acção ordinária pa* 
ra cobrança da quantia de 1:934 260 
movida neste "juizo, pelo snr. Por
cino de Camargo Couto contra o 
snr. Aiolpho de Magalhães, condem* 
nando este nó pagamento da dita 
quantia, juros estipulados e custas. 

Foi advogado do exequente o snr" 

dr. José Leite Pinheiro. 

PR-OMOÇÃC EM AUTOS 
O snr. dr. Carlos 4̂lb*jrt > Vianna, 

promotor publico da comarca deu 
proraoçfio nos antos crimes em (pie 
sAo indiciados José Francisco R o -
driguez, vulg>» José PorfcugjerZ ü J i -
sé Oliveira Cassu, opinando pela 
pronuncia d-ste .-orno incurso nas 
penas do art. 3(93, do Código Pe
nal, e pela nílo pronuncia do pri

meiro, 

PWAÇA E LEILÃO 

Na secçAo competente publicamos 
I um edital sobre a ultima praça dos 

Publicámos em outra parte desta • bens arrecadados por falecimento 
folha o orçamento da receita e des" ; do snr. capitão Antonino Carlos de 
p .za da Câmara Municipal, para o ' Camargo Teixeira, os qnaes nAo fo-
proximo anno de 1907. iram arrematados na primeira praça. 

i E' a ultima praça, e em seguida 

O nosso estimavel e apreciado 
confrade, o Correio do Salto, passou 

«Ortiz»,afamado apparelho p ir i 
descascador de café. 
— Partiu bontem para a ca»* 

pitai acompanhado de sua exima. 
esposa,o snr. Agnello de Olivei-
ra. 
— Chegou de Piracicaba o 

snr. Joaquim Pinto de Almeida, 
digno vereador da C â m a r a M u 
nicipal daquella cidade. 

— E s t á na cidade o deputado 
federal snr. Altino Arantes. 

f'r oi 02 i, esíreráa 
lüt avali Ia por 

a ser publicado duas vezes por se-

mana. 
Esse acontec:mentO revela o 

giáo de prosperidade e m que vae o 
eollega. 

Felicitamol-o 

Sabemos que está assentado que 
;i esplendida orehestra dirigida pelo 
distincto maestro Tristao üfariano, 
tocará na egreja Matriz, por ocea-
siã J das festas do A n n o B o m . 

haverá bíilaodos mencionados bens. 

THEATRO 

feita u m a 
popular de 

Fala-se que será 
grande manifestação 
apreço á Câmara Municipal, p*.-r 
occasiílo a assinatura do contraedo 
para a construcção da rede de ex-
gottos e novo abastecimento de água 
A nossa população. 

C o m o fora annunciado reansou 
se na sexta-feira ultima e m o nosso | ̂ 0 QOnven 

theatro, a «atréa da companhia dra
mática, de operetas e vaud^villes, 

dirigida pelos snrs. M a n n & Flo-
rence. 

A concorreu ria de espectado

res esteve fraca. 
A compairitia agradou muitissi-

mü ; a sua estréa foi u m verdadeiro 

suecesso. 
Foram representadas as comédias 

Marido da viuva,—Mulher {Ilustra
da e Si ea fosse livre 

O actor iíarin representa cora 
muita naturalidade e sabe dizer seus 
papeis com agrado geral, os seus 
auxiliares o correspondera esforçan
do-se bastante. 

O tbeatro estava illuminado a 

!uz elétrica. 
A orehestra "José Mariano'*, 

dirigida pelo snr. Tristfto Júnior, 
foi muito vioturirtílá nos iutervallos. 

Hoje não ha éspéctaeulO; de-

E X E C U Ç A O D O CONVÊNIO 
0 snr. dr. Jorge Tibiriçá, presi

dente do Estado recebeu no dia ̂  
ao corrente, telegramma de Lon
dres, contornando os despachos 
vindo?» ante-hontein daquella capital 
noticiando estarem deríní ti vãmente 
fechadas as negociações do emprés
timo de 3 milhões de libras sterli-
nas para as operações preliminares 

Taubaté. 

PELÃPÚBfíEZA 
A l é m das valiosas offertas 

rie gêneros alimentícios á Santa pois de amanhã subirá á seena o 

Casa. que registrámos, outras conhecido d r a m a = D . Cezar de Ba-

idênticas foram feitas ao m e s m o 2an' ,,^ 

estabelecimento, cujos offertan 

tes occultaram seu« nomes. 

âs&^&ài&hisAi C-üa Safa'*' fryfo ̂Mi-Mi â*&i 4rh 

Aviso do "F<.EPUBUIGA" 
No fim do corrente anno 

suspenderemos a remessa da 
folha aos snrs. assignautes 
em atraso, publicando os 
nomes dos devedores. 

A direcção. 

EDITAES 
0 Doutor José de Campos To-

ie Io, Juiz de Direito desta 
6omarca d< Ytú. 
Faço saber aos que o pre

sente edital com o prazo de 
nove dias virem que o portei
ro cios auditórios otlicíal Au> 
gusto Avelino da» Silva, ou 
quem suas vezes fizer, ao dia 
qiíartorze do corrente, ao meio 
dia no prédio numero oileuta 
e quatro da nui do Commer-

CUMPRJMENTOS 

Informa-nos pessoa fide-j O snr. protetor Jóaqrrím j cio tle^ta Cidade ha de levar á 
digna rie que o snr. coronel Aiv; Viègas e sua digna -consorte j nova praça publica de venda 
tonio de Almeida Sampaio, abas-; exma. sra. ri. Laura rio Amaral • e arremataeáo os bens arre 
tado fazendeiro neste município, | Viégas, de Piracicaba, tiveram i cariados 
m a n d o u fazer o respectivo or** a gentileza de partici par-nos 
çamento, afim de manriar ins~!o nascimento de seu filho D a r -

tallar 
nação 
desta 
desse 

E" 

por sna conta, a íllumí^i win, 
electrica na Santa Casa Desejamos felicidades ao pim 
cidade, que muito carecia'polbo. 
melhoramento. i 
este UÍSI valioso donati"-

V D • u m acto digno que muito 
enaltece os sentimentos philan-
tropicos daquellc cavalheiro. 

MEIAS CUSTAS 
Não é como ha dias noticiámos 

q questíto das meias custas do jury. 
A Camara nílo resolveu p!i£nu 

pela verba "eventuaes" as dicas 
meias custas; ella resolveu sim, sup-
[ilímil-ap do orçamento, de uma vez 
por to 

P i -;l 1 :*i ri] £1] •,]•;•••. CUStílS 

b a "t-vt'iitii;ii'!s'; n.-i 

soffrer alguma confiem na 
diciaiia. 

Isto é que é verdade. 

p |. 
• 

i i 

PATTAPIO SILVA 
O eximio e notável flautista 

bVazileiro Pattapio Silva, fez 
anmunciar a sua próxima visita 
a esta cidade onde realisará u m 
concerto. 

O publico vae ter oceasião de 
apreciar u m bello talento musi
cal. 

sDedeseviahifc 

JU' tell 
noi 

jstá ria cidade o nosso pre« 
• ma? rtiz, in* 

industrial e m S. Ma** 
inventor do cylindro 

' pado amiffO snr. 

ciente 

jror fallecimento \io 
Capitão Antonino Carlos de 
Caiwargo Teixeira e nao arre-
m.-itarios na primeira praça, 
seguindo-se leilão pelos maio* 
res tauees que alcançarem.São 
os seguintes, c o m suas avalia
ções : IJIMOVEL : U m a casa 
rie sobrado á rua d) Com-
mercio desta ciriarie, sob uu> 
mero oitenta e quatro, fazendo 
esquina com a rua da Quitanda 
com quatro portas da frente,e 
quatro jáíMI *s no pavimento 
suptrioi', também de frente, 
confroPtHnrio pelo lado da rua 
do Commercip com propcie-
da le rie Manuel Joaquim da 
Silva Júnior e pelo lado da 
rua ria Quitanda com proprie 
bule de Nicoláu Francesco, 
avaliada por treze coníos de 
rt?H. MOVEIS DE Ü-SO ( O M C -
fliiO : 'Gm I t\'at« 110, coui 
pedra nrumore, sem espeltio, 
a valiado por vinte mil reis 

U n i cam i 
c -iu enxerw 

!|Uarenta mil vei>. U i m dita 
ordinária, com c rich to, ;iva> 
liaria p u- vinte mil r 'is U m a 
riit i pequena, com colcha ', 
avaliada po * vinte mil reis. 
U m .«parei lio -u* 1 iValocio 
'avaliado por quinze mil 
'reis. U m dito mais ordinário, 
avaliado por dez mil reis. U m i 
mobília, com dezenove pecas, 
avaliada poi qu nhento-i mil 
reis. U m tapete grande uvalia-
ilo por cinco mil reis. U m dilo 
peq-ieoo, avaliado por ires tnii 
reis. U m dito, pequeno, olea-
rio, avalia Io por dois uri reU, 
Dois pares de escarradeiras de 
louça, avaliados noi' sei-; mi' 
reis.Um espelho grande, ovai 
avulurio por sessenta mil reis. 
Três candelabros, avaliados 
por iríuta m:l reis. .sete cas-
tiçáes. sendo quadro rie cobre, 
avaliado* por três mil e qui
nhentos reis. U m creado m u 
rio avaliado por dez mil reis. 
U m i banca, com ba-ia, ava^ 
linda por um mil reis. U m ca-
bidê avaliado por u m mil r< is. 
U m a ètagére, avaliada [ior viir 
t̂  mil reis. U m aparelho tie 
agatbe paYa café, avaliado por 
dez mii reis. Uni relógio rie 
caixa avaliado por cinedenta 
mil reis.Uma mesa elástica, 
avaliade por qu trenta mil reis . 
Uma mesinha. avaliada por 
orio mil reis. Unn mesa de oo-
sinha, avaliada por cinco mil 
reis. U m a mesa rie jantar, ve
lha, avaliada por cinco mil 
reis. U m a marqueza avaliaria 
por quinze mil reis. U m a ca-
rieir,» estragada avaliada por 
dois mil reis. U m capacho, 
avaliado por riois#mil ''eis.Uma 
salarieira, avaliada por três 
mil reis.Um lainpeão belga, 
com "abat-jour" avaliado por 
trinta mil reis. Dois orinóes, 
avaliados por rioismíl reis.Dois 
baldes pira «toilette», avalia
dos por dois mil reis. U m ta
cho pequeno de cobre, avalia
do por dois mil reis. U m filtro 
de vella, avaliado por qamza 
mil reis. OBJÉCTOS Dfí OU
RO : U m a tabaqueira de ouro 
avaliada por cento e vinte e 
sete mil e quinhentos reis.Uma 
corrente de ouro estragada, 
avaliaria por vinte e quatro 
mil reis. Três botões de ouro, 
avaliados por nove m l reis. 
U m relógio rie ouro, avaliado 
por ciucoenta mil reis. Uma 
medalha de ouro, avaliada por 
rio/e mil reis. E pari constar 
mandei passar o p esente que 
será affixado no legar do e •>-
lume e publicado pelaimpreu* 
sa. Dado e pa-sado nesta oU 
d «de de Ytü, a i ei ic i i>4Bs 
do mez rie rie/ • i nil 
^ n'*v'M*Hnios e seus. Hlu iaoúa.. 
1 v \ Nican -i" . ' \rni bi ' n vi
do, e»crivao, e c « vi 

José de Campos Tole L o 



R3 PUBLICA 

CÂMARA MUJMf CIPAL D 
Jl^oi ri- 1 3 3 

&rça â receita e^fixa a despesa do município de i/tú, para o exercício de 1907." 

O cidadão dr. Graciano de Souza Genbello, íntrn lente 
da Policia e Hygiene da Câmara Municipal rie Ytú. na 
fortr.a da Lei: etc. 
Paço saber que a Gamara,, em sessão do 2 de Dezembro 

do corrente anno. decretou e eu publico a seguinte Lei n* Í3&. 
Art. Io A receita do município ri^ Ytú, para o exerci* 

cio de I9:)7. é orçado na quantia de Rs: I2S:260$.;)J0, 
assim descriminada: 
imposto de industrias e profissões 
idim predial 
Klein de servidão 
ldem sobre caleeiros 
ldem diversos e extraorüniios 
liem rio Cemitério 
Ideiu rio Matadouro. 
Ide n do Mercado 
liem de aferições 
Multas diversas 
Adi, de $0% sobre rs- 6£:300$000 

36:O0O$O<>0 
26:000$00' 
H:0(»üiOüO 
-8:500$000 
9:00Ü$l)iH) 
2 Õ00$0íi0 
8:000$000 
8:000$000 
80'>$0>0 

1:000$000 
12:i6u$000 

Rs: Í26:26O$00Ü 

% Único. O poder executivo fará arrecadar em 
de-ria Lei e das.que estiver em vigor, eu impostos 
üscriminados. 

Art. 2o A despesa ordinária do município de Ytú, 
breicio de 1907 è fixado em Rs- 126:260$0>0, assim 
do pelas seguintes verbas: 
Empregados municipaes: 
Aposentadoria do exrihesowreiro 
Colle *lor Municipal ' 
Secretario 
Piscai rie Obras Publicas 
1 lem de Policia e Hygiene • 
Porteiro da Câmara 
Zelador do Matadouro 
Idem rio Cemitério e Coveiro 
Ideei das Águas 
Jriem do Relógio 
Arrecadador Municipal 
Administração do Mercado 
ajudante do Administrador 
Servente do Mercado 
Gratificação ao Intendente de Obras p e Finanças 
ldem Idem ldem rie Policia o Hygiene 
Idcm Iriem Escrivão da Polícia 
Obras publicas 
Limpeza publica 
Jlluminação publica 
Caminhos municipac* 
Publicações dos trabalhos da Gamara 
Expediente da C( llectoria e Secretría 
idem do Mercado 
Jardim Publico e musica 
Professores municipaes 
Locação do prédio onde funccioaaa Câmara 
Auxilio ao Instituto Pastear da Capital 
Juros sobre 38:ooo$ooo para arnorlisação 
da diviJa do Mercado 
ldem de diversos títulos 
Aferidor e ajudante 
Eventuaes 

virtude 
.açLna 

para o 
divírii-

2:iòo$ooo 
3:6oo$ooo 
3:oco$ooo 
l:8oo$oo<> 
l:8oo$ooo 
l:o2o$ooo 
**44o$ooo 
2:4oo$ooo 
l:2po$ooo 
42o$ooo 

1:44o$ooo 
2:4oo$ooo 
1:2oo$ooo 
9oo$ooo 

2:4oo$ooo 
2:4oo$ooo 
1:2oo$ooo 

^o:ooo$ooo 
H:ooo$ooo 
''8-fiotJooo 
7:3oo$ooo 
l:2oo$ooo 
l.ooujlíooi) 
36o#ooo 

3.5oogooo 
3.oooéooo 
6ooí?ooo 
5oo$ooo 

§ Único,O poder executivo fica auetorisario a despender o ne 
cessario,de a<cordo e nos limites das verbasacima discriminadas; 
Art.3o A Oi vida -J oliva da Gamara imp jrta em Rs. il7.499$954 

assim discriminada: 
Imposto predial de exercícios atmzados até 1906. 78.961S0'iO 
ldem de eafeeircrt. de 190i, 1905 com o add.de *oyo 24.65í$904 
ldem de servidão de 1906 6.r>oo$00'> 
blém de capiralísias. com adri. de 20a/

c £.384$0G0 
liem rie café por kilo, de exereios at~azados até 
I9üi eom o add. de W% 
Continuação para o Calçamento á parallelepipedô  
19' 4 e 1905 em 1906, 

2.500#000 

£.50O$00O 

Rs: H7.499J954 

4.48o$ooo 
5:5oo$ooo 
2oo$ooo 

&ooo$ono 

Rs: 12b:^G0$00O 

§ Único. O poder executivo promoverá desde já a arre
cadação rieJa divida activa e fica auetorisado a appljcar o 
seu saldo, no pagunento e aunrtisação das dividas de que a 
Camata é devedora. 

Art. 4* Revogam se as disposições ern conlrarío 
Cumpra-se. 
O respectivo Intendente a faça registrar e publicar. 
Secretaria ria Gamara Municipal de Ytú, em 5-12-190 5 

0 Presidente em exercício da Câmara 
*«NM£» Luiz Marinho de Azevedo 

Registrado no livro competente. 
OSecretario interino da Gamara Francisco Nardy Filho 

. Mando portanto a todas as autoridades á quem o conheci* 
mento e a execução da referida Lei competir, que a cumpra e 
façam cumprir tão inteiramente como nella se coutem. 

Secretaria Municipal de Ytú,etn 5 de Dezembro de 1906. 
Dr. Graciano Geribello 

Intendente de Policia e Hygiene. 

te o coraraodo necessário pa. 
ra o negocio, sendo de accor. 
do com o proprietário da casa. 
Aproveito a oceasião de pe

dir aos meus devedores man' 
darem me satisfaser com débi
tos. 

QFcrnanrio Dias Ferraz. 

GAFE' Y T U A N C T 

Aviza-se aos consumidores 

Seccão livre 
* COBRADOR 

Precisa-se de um homem 
serio e enérgico para cobrador 
de alugueis* rie casa. 
Exige-se fiador de sua con-

dueta e garante se ordenado 
regular. 

Hermogenes TSrenha Ribeiro. 

FUMO DO POÇO FUNDO 

Chegou o afagado fumo do 
Poço Fundo, sobejamente co--
nhecirio dos (amantes seus a--
predadores. No armazém do 
Nhô Marco, rua ria Quitanda-16 
onde também se vende o mes
mo fumo picado em e cigar
ros. 

NEGOCIO A VENDA 
Fernando Dias Ferraz vende 

o seu negocio de seceos e mo 
lbados, á rua do Gcmmercio. 
Largo do Carmo n. 173, é hoje 
evte largo um1 ponto princi' 
pai pHiM n:ego"iO' 

Nfio ponli > duviila e ' 
ceder toda a casa, ou suoieu 

do excellente café ytuano.qne 
de amanhã em diante passará 
o mesmo a ser vendido á rua 
Direita n. 5# 
Ytú 9 de Dezembro de 1096 

L. Bicudo. 

Doces de Figos víiule,se 

a.2«50o laia de 1 kilo, 
no negocio de Fernando 

Dias Ferraz. 

Cooperativa grani 
No 28 Sorteio (oi premiado 

o n- 58. 

No quarto n-, 6, d • Merca-
do, encontrará o publico todos 
os dias, tripas, figario, cora-
a" , miolos etc. tnrio prepas 

rado com o maior assei i. 
Nunciante Cacielo 

http://add.de
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REPUBLICA 

ElarfflQFaria e flfficína de Eanlai-ia íiaanaí 
& R U A D O GO.MMERr.IO. N. 12A ® 

Mor cadinho §aMcnse! <Ama de leite 
yyj Offe1 ece-se uma ama de lei-

m „ r , "„nn „ lie. no Salto, ncíiza de Rama 
OALTA^OLIÜEIVATORE.* F.ípíl>Ba Qjuseppe, á Rua José-

O Proprietário deste popu IWeissohn. 
'& 

O abaixo a^signado fax pciónt^ ao respeitável 
2 | publico em geral, que ne-ta oflicina, além rie execu-
!Ü íar C o m t0lÍH a Perfeição qualquer obra em mármore 
® egualmente executa em pedra granito, do Salto, para 
@ ) construcções. Como para túmulos, rie qualquer for _a e 
(£?) desenho. Acha-se nesta casa ama expôs çâo de tia-
($ balhos todos em mármore i 

2 P. Bonetti 5 

'£< .1Üris-iiiiu estabelecimento ;ivi 

Preços baratíssünos 

(ffj 

Arlhli, Pires fiCipla 
COMMÍSSARIOS 

s». I P ^ U l ^ O 

:n. H = - O a i xs* 9 4 4 3 
ĉ  n d e r e c o £«3 i ocrir-» 

Kecebem café <* outros gêneros moionaes á 
eòmioi-sáu e prestam conta <k: venda a visla. 

5*1:^ De leüe 

c 
/a ;IQ publico desla cidade 
que, chegando ultimamente de;" ~ frectsa-s 
Itália, trouxe em grande qnao-í^ uma boaama deleite a rua Di-
iid.de; o atamado vinho CE«j r e t o n- 4$- ne8ta <*<***& 
iíASüOLO qwe garante ser de; 
pura uva e que não se en'j 
contra ein outra qnalquer partej 
Kste fei analysado em Santos.! 
Itun 7 rie Selembro — Salto 

Sreço sem conpetencia 

4|ESCRIPT0RI0 

D E A D V O C A C I A Í Í 

E N D E - S E ^ c a s a d a 

rua ria Condução n.13 
ne^ta cidade 

Trata-se com F. Bicu^ 
Io á Rua do Uo minerei o n*32 

oces rie Mangaba Já 
deste anno, vende-se era 
cata de Fernando Dias 
Ferraz, a 4$000. Lata de 

Ikílo. Lar^o rio C a r m o — R u a 
o Couuneicío n- 173. 

•3K Dr. José Piedade é|f 
r*^ Patro'*""'"o de causas eiveis,V%£-
TÍÍ̂ coniniercí:.i..i e crimioaes, e m l.vjf 
(̂ t>e =• instâncias; defesas e accu-XS^' 
^HsaçÕes perante jary.em qualquer/^. 
Ç^comarca do Estado; pTocuratorio?^, 
gj%*nas repartições publicas, erapres-e^ 
TV^tiraos hypothecarios, cob ranças ;V$f-
•^tudo mediante honorários niodi-w^.*' 

Mcos. §§§ 
•SjgQ xttende a chamados, qualquer^" 
ítAhora para serviços na policia^^fe 
PüPDTDTAPlA • ^*T' 

S 

KC-, 

ESCRIPT0R1O 

j||20--JBwa do Quartel—20\ 
«8» ^Das 11 ás^ tard*. , 

RESIDÊNCIA 

Jf'34 — RUA VERIDIANA—54^. 

^ TELEPHONE ,645 

** fg & PAULO 

Especialidade em oen 

Jès baixis 

<7<7 tf í 

Sa 400 rs. o kilo 
N iPadaria e ConfeilajiüAlleinã 

S Fazemos scieute a quem in. 
6*í7"(teie.>âar que eucanegamos o 

jSnr. iMaico Steínor, á Rua 
Dinrita. n. 35, da vemh, uál 
Icidade de Yiú, <'o Gelo. fabrisinf* 

Mercado Municipal 
Preços corrertt-s 

Feijão alqueire 
farinha de milho * 

» raandióca ** 
Fubá c 
Arroz (limpo) « 
Milho 

cado e 
Uo 

Hermogenes Brenha Ribeiro 
Cirnr£ÍiiO-DentÍRta foriuado pela 

Faculdade de Medicina Ho Rio de 
Janeiro, inndou-se para a rua da 
Fabna n*. 2. 

Na sapoMria, Santos Dumont 
existe um par de botas G\gan-
fciçqs, com 66 centímetros^ é 
uma peca curioza e digna de 
ser vista e admirada—Rua do 
Commercio 108. 

A - ) PAPELARIA ALLEMA -
X>323 

AUGUSTA MEHELMANN 
mudou-se para a rua do Com 
mercio n. 9b. 

Batatinhas 
MI nu«()estabelecimen-;Bí(tatas dÔBes 

Porvilho 
Salto, 5 de Novembro de 19off, de araruta kg 
òocietà per VEsportazione ijCafé Arroba 

per VIndustria Ítalo Ameri~ Laranjas 100 
Bananas verdes* » 

O Max 

12$| 14$ 
5$ 5500 
8SÍ 10$ 
4? 4500 
18*1 m 
3S 
4S 

5$ 
3$ 
10$ 

350O 
20g 
5300 
350$ 

m 

N 

_, ,: •,£;?&• íf?=_ -t̂ íp 

@r. S. Sííatheiros 

dá consultas e attende 
d chamados a qualquer 
hora. 

to de Ytü 
l^Z^^^T^^^S^^^^ff^S. 4 

A o RINK-H0JE 

Os Advogados 

RiPHlíL C- SAMPAIO 
JOÃO MAHTINS DE M- JUHiOS 

H- FONSECA FEK8AZ* 
ESCRIPTORIO: 

f AVESSA DA SÉ N. 6. 
S Paulo 

cana 
ballinhas Uma 
Frangos U m 
Ovos Dúzia 
Peixes fieira 
Cannas leiches 

u.mpra-íe qualquer qunnü-[Alhos restea 
dade de c:ifé, puga-se bom. Ytú, 8 de Dezembro de 1906. 

v Industrial Yhiiina" 

Cafò 

5* 5500 
./$il300 
J$'12O0 

500! 600 
120011400 
Jáfl200 
600 j 700 

120o 
150O 
800 

1? 
1$ 

600 

Lar^ò A \ Ê t>çâ-> 
Marinbo, Bicido & Companhia 

O ADMINISTRADOR 
Mario de Camargo Fonseca 

teís OS 

Compra-se toda e qualquer 
IÍ irão. e paiía-so bem, 

rcniMiulo Dias Perriiz. 

Çominunico aos srs. Lavradores o ao Publico Yluam» 
que, de mudíinça para esta cidade acabo de installar 
minha bem montada officina a KUÍI de S. Rita ne «8 A 

fl70. Bmcarrepo-mo de conslmcções de mnrhfnaft pura 
catoe arroz; faço Carritelia^ Tíoly, Cabriolct, etc. Tudo 
na irais perfeita regra de arte. firme e solido por 

preços nunca vistos nesta piaça. com todu capricho cK;*Mel' 

Francisco Jinselmo Coelho 
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