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Congraçamento 
EM CABREUVA 

Effectuou-se no dia 13 do cor
rente na próxima villa de Cabreuva, 
o congraçamento dos partidos po
líticos, com regosijo geral dos ea-
breuvanos. 

E' mais um dos factos caracte-
vistioos do actual governo, que tem 
empregado os seus melhores esfor
ços para estabelecer a paz em todo 
o território do nosso Estado, aca
bando de vez com essa nefanda e 
prejudicial política de campanário, 
que por tantos annos tem utrophl-
eado a vida «brasileira. 
Pr«íi*'tites no edifício da Câmara 

Muuicíp d os srs. coronel Francis
co d* Assis Oliveira, chefe de Q H H -
pirtiln e presidente do directorio, 
De. Líonciò de Queiroz, represen- i 
tando por procuração o chefe con
trario^ muitos cavalheiros da melhor 
socied&dtt, combinado o aeeordo, foi 
lavrada a respectiva acta. 

E m seguida foi a todos os presen
tes offeivcido um profuso copo de 
cerveja, tendo tal lado na oceasiao 
os srs. Dr. Leoneío de Queiroz, pro" 
ÍĤ sores públicos e outros oradores, 
c 1 j • s discursos entiiusiasmarafn o 
p>vo, qr.e ao estrugir de foguetes 
e ao sotn das bandas musicaes, per
correu toda a villa, dando vivas, aos 
chefes locaes e aos Drs. Jorge Ti-
biriçà e João Martins. 

Congratulamo-nos com os políti
cos e com toda a população de 
Cabreuva pelo grande acto raerito-
noque acabam de praticar e fazemos 
vot >* para que a paz allí retm éter* 
uamente e produza os seas bene-
ri tos resultados. 

— A C T A — 
«Aos 13 de Fevereiro de 1907 na 

Câmara Municipal de Cabreuva, 
presentes os m^rabios do partido che' 
liado p**lõ Coronel Francisco de i 
A*Sis Oliveira, assim como O Dr. | 
Leoncio de Queiroz com procura
ção pisada de próprio punho por 
um dos chefes do partido opposicio-
ni^ta, Bento de Almeida Leite, pro-j 
curação esta que livre e exponta-
nsamente lhe foi passada dando ple
nos poderes para como entender 
agir de modo a ser feita uma bar* 
monia imperturbável mirando ex
clusivamente c interesse que todos 
nutrem pelo adiantamento da Villa; 
proeuraçíío esta outrosim assigna-
da pelo outro chefe do partido op-
po&icionista, piesente,o sr. Francis
co de Paula Fer-r&z Sampaio, re
presentando também no presente 
momento o seu partido, fica estarbe* 
lecido para que todos saibam que 
com o títo exclusivo de todos tra
balharem para um mesmo fiin~9 

Progresso de Cabreuva e a PaZ da 
Familia Cabreuvana—assigna- se o 
presente pacto de Paz,Concordia e 
Harmonia na esperança justa de re
nascida a confiança entre os homens, 
desapparecidos os resentimentos que 
existiram entre adversários, colla-
borarem juntos na grande obra de 
CívilisaçSo e de Progresso que tem 
tornado o .Estado de Sao Paulo o 
mais pujante Estado do Brasil.» 

Seguem-se as assign aturas dos 
chefes de ambos os partidos, raem 
bro9 do Directorio e mais pessoas 
presentes. 

INCÊNDIO • 
Quinta-feira, pelas ti e meia 

da noite. ajjopulação desta_c_úr 

dade foi despertada pelos ai noa 
de diversas egrejas, qoe _to_çaj: 

v a m a rebate : o antigo con

vento de b. Francisco era dev^-

rado nelas c h a m m a s de medonho 

jncondio. 
Compareceram immediatã-" 

mente ao local as auetoridadea 

policiaes e ruuoicipaes que c o m 

o auxilio de muitos populares 

conseguiram isolar o edifício in

cendiado e salvar muitos objec-

tos que ahi se achavam deposi

tados, o fogo. depois de devorar 

todo c prédio, ao'cedeu por fal

ta de mais combustível e pela 

chuva que tem cabido constan

temente nesta cidade. 
N o velho convento, onde ontr' 

ora residiram os frades íranciW 

canos a quem pertence, e onde 

íunecionou, e m seus princípios 

o Collegio de Luiz, estava ao-

tualmente abandonado, nelle re

sidindo apenas o sr. Luiz Mino 

com sua tamilia, que felizmente 

poude salvar-se mcolumo. O dr. 

José Elias ahi tinha u m depo**-

sito de algodão, de que poude 

salvar u m a parte. 

Aa causas do incêndio são igço 

radas : consta apenas que o dr. 

José Elias, ha cerca de u m mez 

recebeu u m a carta a n o n y m a pre" 
venindo'o de que os anticlericaes 

pretendiam incendiar todos os 

conventos de Ytú; não cremos 

porem na verdade dessa pre** 

tenção, pois julgamos os anticle

ricaes de Ftd incapazes de se

melhante procedimento; estamos 

mais inclinados a crer que pes

soas, cujo fim não conhecemos te' 

nham lançado m ã o desse recur

so, para pelo anonymato, Calam** 

niar os anticlericaes ytuanos 

e tal vez praticarem esse acto 

selvagem, livres de reaponsabí" 

lidades. Emfini o que houver de 

verdade, a policia ha de apu* 

i'ar no inquérito aberto,e em que 

foram nomeados peritos os ara 

Peliciano Bicudo e dr. Francís' 

co de Mesquita Barrou. 

Durante o serviço de extinc' 

ção e «àJvamento, a que còiv 

correu quasi toda a população. 

lóram vistos muitos anticlericaes 

conhecidos auxiliando esse ser* 

viço e m e s m o carregando íina' 

geria de santos. 

:NO incêndio, não houve de
sastre pesso d; infeFizme.it'», 
porem, próximo ao local, deu* 
•ai; um í;«cti» t istissimo. 

A Exina. iSVa. D Thereza 
í :>!• i>t na de Freitas, viuva <ie 
J >áo Xavier da Costa, que foi 
tabelbão nesta cidade, vivia 
e m companhia de duas irmãs, 
ria casa n. 7 da rua -Io São 
Francisco; ouvindo o reDate 
precipitorse para a jinelia a 
ver o que li..via : .o presen* 
,cíar o terrível espoeUcnlo, 
foi accomin ítiila de u m a sy-
cope cardíaca* cáhin ío com a 
frunle sobre a quina de uma 
cadeira, expirando imm9dia> 
ta mente. 

O vseu enterrumento effec* 
tuou *so anle*honteia com 
grande acompanhamento. 
lísse facto vmp.^sionou Ins' 

temente toda a população qae 
sentiu s:nceramente tal des
graça acontecida á estimada 
senhora, a cuja família apre; 
sentamos nos-ioa sentidos pe* 
zamos. 

No próximo namoro dare
mos noticias das diversas cii" 
cumsíancía-i que se souberem 
com ex\ctíi!&o. 

JURY 
Si vior, como ó esperado, o juiz 

de direito da visinha comarca d*1 

Jundiahy, será installada sob sua 
presidência a primeira sessão pe* 
riodu-a do juiy dasta comarea, no 
corrente ar.no. 

Servirão o promotor publico dr. 
Carlos Alberto Víanna e o escrivão 
Lupercio Borges. 

Estão preparados para entrarem 
em julgamento os processos em 

que sao rèos Franuisco Messias e 
José de Oliveira Cassú. 

E' advogado do primeiro o snr, 
íosè Innocencio do Amaral e o ul
timo tem constituído como seu adi 
vogado o sr. Juvenal do Amaral 

MoÜGias liiGPsas 
Para exercer o cargo de aferidor 

da Câmara Municipal, foi pelo ci
dadão Hsrmôgenes Brenha Ribeiro, 
intendente de Obras Publicas e Fi
nança*, nomeado o cidadão Antô
nio Rosendo de fíarros; para o seu 
"-ditai que vae na secçao corapeten' 
te chamamos a attenção dos inte
ressados. 

Passaranrse hontem 46 annos 
que íaliecea nesta cíiade D. Anto= 
fiio Joaquim de Mello, pranteado 
binpo diocesano e Um dos mais il" 
lustres filhos desta terra. 

A sua memória é conservada 
com carinho H .grnciião por todos 
os ytuanos; por isso o "Republica" 
cumpre um dever, lembrando a da
ta do seu passamento. 

Solicito1] e obteve 90 dias de li 
cença para tratamento de sua saúde 
a Exma, Sra. D. Anna Carolina de 
Sampaio Alvim professora da escola 
mixta do Bairro Alto, sendo nomea
da para substituirá a senhorita Avia 
Maria Lobo. 

Seguem amanhã para o Rio de 
Janeiro os srs. Francisco Ferraz de 
Toledo e Antônio Ferraz de Tole
do, que vão BiZer um grande soi" 
tímento para uma loja de fazendas 
que pretendem abrir brevemente 
nesca cidade, A Rua do Coinmercio. 

Deseja mo9'lhes boa viagem e 
vantajosos negócios. 

Sobre a scena de sangue oceo r-
rida na terça feira passada rece
bemos á ultima hora uma carta es 
plicativa que publicaremos no pró
ximo numero. 

£I€ADJL 
Ânte-hontem no incêndio 

Ao crepitar da fogueira 
U m gorducho latagao 
Aoproximou-se do prédio 
P'ra vêr a devastação 
E por um triz escapou 
D'um desalmado torrão, 
Que, de cima vinha certo, 
Esmagar-lhe o cachaçao. 

Foi depois cumprimentado 
Por amigos, com carinho; 
E a quem elle oftereceu 
Duas garrafas de vinhe... 

Gavião. 
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do 
liava 

)i'opríe-
•lntunio Borges 

Abre-sn amanha, á rua 
Commercio n. 4, uma 
fabrica de cerveja de 
dade do sr 
Nazareíh. 
U novo estabelecimento 

preíende preparar as três 
qualidades de cerveja de maior 
consumo : simples, dupla e 
preta. 

£' mais um progresso ni 
industria ytuana, e que vem 
accemu tr a aciual desenvol
vimento desta cidade 

^ Os srs. Toiedo Rocha & 
Corop. já coinsraram a ven 
der lenha serrada no seu es 
tabelecimento industrial pró
ximo _ á Estação e -ande se 
acha installada a mach.pa de 
beneficiar arroz. 
Chamamos a alfencãocio pu

blico para o respectiva áiinun' 
ciu dos esforçados indu4riaeá 

O movimento da age nciado cor 
reio desta eidade, no mez de Janei
ro p.p. foi o seguinte : 

RECEITA 
Venda de sellos, sobre 
cartas e etc. 

SeJlos de tnxa 
Prêmios de vales 
Imposto de sellò e sobre 
vencimento, mez de 
Dezembro 1906" 

Emissão de vaües 
Suprimento (dinheirô re-
cebido da administração 2:677.òo 

ĉollega. "O Ypi-anga" que se 
publica na cidade de Uogy das 
Cru/es. 
— C o m a publicação do nu

mero 48 entrou ua seu 2-. 
anuo de vida j irnabstica <j 
«Bandeirante-, nosso prosado 
ctfüfrade de Dous Córregos. 

— Recebemos o numero 78 
correspondente aos mezes de 
Janeiro e Fevereiro daesplen 
flida revi?ta litleraria « A Nova 
Cruz», de Sào Paulo. 
Vem replecta de bons ai ti 

guseexeelleníes poesías,cumo 
de costume. 

E D í T A E S 

-/.•67-5.30O 
25.620 
60.4:^0 

3Õ31 o 
3:846.630 

Pedindo esmola, a cegainha 
de porta ein porta parando 
vàe tnstonha su.-p rarido 
que faz pena, coitadinha ! 

De dentro, loira mocinha 
«pparece, supphcando 
aos innaos, que estão brincando : 
—dêm esmola & pobrêsinha ! 

E a ceguinha, se benzendo 
agradece, com fervor, 
áquellas gentis creanças... 

(aferição 
De ordem do senhor inten

dente de Obras e Finanças da 
C.mara Municipal, faço saber 
• aos interessados que a repur--
'tioão de ateiiçüo funccionarà 
no mesmo lugar do costume, 
no edjrieio da Cnuara, das 10 
hora- da manhü as 3 horas 
da tarde, á começar amanha 
18 e terminando a £8 do cor
rente mez. Ourrosini convido 
o-' negociantes estabelecidos 
nê fca cidade e nos bairros des
te município á aferirem suas 
balanças, pezoá, medidas e 

melros atè esse dia. Nenhnna 
aferição será feita S T O que o 
interessado apresente a licen
ça provando ter pago o impos-
lo correspondente ao 1*. se* 
mestre do ex"rcicio corrente. 
Ao Infraetor multa de 10$0G0 
RJ, para que chegue ao co

nhecimento dos interessados <• 
não alleguem ignorância lavrei 
o presenie que vai pubiívado 
pela imprensa na forma (ia lei. 
Viú, ló de Fevereiro de 1907 

0 Aferidor 

Anlonio Rosendo de Barrus 

Rs. 
DESVEZA 

Pagamento a empregado! 
do mez de Dezembro 

Idem aluguel de casa, 
Idem de valleg 
Reembolso de vale 
Saldo recolhido á Thesoir 
raría 

Rs. 

8:32u.81o 

E sáe Alegre dizendo : 

—Tudo lhes dê o Senhor 
nesta vida de esnerrtnpfle f i Ue esperanças 

APFARECIDA SALDANHA. 

(D'«A Nova Cruz») 

ctmposios cfíltinicipaes 
De ordem do cidadão iuten 

dente de Obra* e Finanças da 
Câmara Municipal, faro saber 
a iodos os interessados que 
durante o correme mez de 
Fevereiro próximo se faiá na 
Collectoria das rendas munici-
[) »cs o recebimento a bocca 
do cofre dos impostos de car 
i'Oj de passageiros, trolys, èai 
ro de bois. carro de eixo, car

roças, carritelas, carrinho da 
mão, e outros constantes das 
Posturas em vigor, 

E, para que chegue ao co
nhecimento de todos nv inte
ressados e mio possam allrgnr 
ignorância lavrei o pres^nlê . 
para ser publicado peta im -
prensa na forma da lei. 

Vlü, 30 de Janeiro o. 1'oT. 

Vicente Ferreira de Campos. 
Collector das renda- mu-iu o nos 

esta 
sr. 

A PRAÇA 
& Reis declaram 

praça que adquiriram 

Kavagi 
o 

a 
do 

Gesualdo Lemucchi 

oo.ooo 

6:694.!9o 
2.000 

ó77.12o 

8:32o.81o 

LM PRENSA 
—Entrou no B-. anuo dt 

sua útil publicidade no dia 25 ser vista e admirada 
de Janeiro p.o o nosso caro; Commercio 108. 

0 Cidadão Francisco Brenha Ribeiro, Juiz de Direito Subs

tituto da comarca e presidente da Gommissão Revigora 

do Alijamento Eleitoral etc. • 

Faço saber aos que o presente edital virem que dos tra-

i balhos de conferência do alistamento eleitoral deste município 

! durante a revisão do corrente anno, lavrou-se a acta do theor 

(seguinte- «Acta da sessão especial de conferência e transcripção 

do alistamento eleitoral do município, durante os trabalhos de 

revisão de 1507. Aos doze dias do mez de Fevereiro do anno 

de 1-907, nesta cidade de Ytú, na sala das sessões da Jamaia 

Municipal, ao meio dia, presentes em reunião soba piv̂ iit-ncía 
do Juiz de Direito Substituto da Comarca, (Segundo Juiz de 

Paz) cidadão Francisco Brenha Ribeiro, os membros da GVm— 

missão revisora do alistamento eleitoral deste município, cida-

. dãos: dr José Elias Corrêa Pacheco, Oscar T.Almeida Prado, 
JSa sapatana Santos Dum,»nú\ Sebastião Martins de Mello, Leobaldo Fonseca,(Fernando de Sou-

existe um par de sapatos G\ganA z% portei|fti Domingos Nobrega da Cruz e Ignacio Bueno de 

tescos, com 6o centímetros; é Negreiros, commigo escrivão interino do jury, servindo de se-

digna de Cretario, abaixo nomeado e assignado, declarou o presidente 

Kaa do aberta a sessão especial, para conferência do alistamento, feito 

967.5oo í fabrica de Sabã 
a sua 

te oaoao, sita no L^r-

Jgo do Collegio, próximo ao cha" 

i fariz, nota cidade, onde estão 
dirti < posição (loa seus amigos e 

rVeguezes. 

^wmmmmmm&mm& • durante os trabalhos di revisão do corrente armo, com o-> do-

Folhetim (4) 
M. PINHEIRO-CHAGAS 

I joia do vice-rei 
= o O o = 

II 

A bandeira de Christo 
Quantos nomes heróicos ouvir 

resonr se prestássemos com atten-

çAo o ouvido ao vago murmúrio que 
percorre as filas compactas dos fi

dalgos, noa momentos em que a sua 

attençAo devota nAo se deixa ab

sorver tao completamente pelas ce

rimonias do ritual. Attentemos, 

cho lambendo os beiços, trinta mil pensamentos o i-infto do duque de 

cruzados por anno, vinte mil para ' Viz-*u ! D. João II deixou suecessor 

mezrt, e mil e quinhentos quintacsje filho, mas nao deixou herdeiros. 

de pimenta/Bote que, se eu chego 1 E o seu olhar involuntariamente 
a ser viso-rei da índia, mil e qui-!ao cravar-se em el-rei D. Manoel 

nhentos quintaes venho eu a pesar, deslisou com uma nuvem de tristeza 

sò á minha conta, do rauiro que hei j peta pallida e insigiifícaote pliysio" 

ídeeumor com os vinte ui 1 cruzados | nomia do D. Jorge de Lencastre, 
'de meza. Mas sr. Antônio Carneiro 

iresmo sem a pimenta é apimentada 
s a conta. 

=Sr. Garcia de Rezende, redar-

guiu n'um murmúrio o fino ministro 

é opinião do m«u rei e senhor, e 

tenho-a por muito ajuizada, que 
desde o momente que a um homem 

seda um grande queijo e uma boa 

faca. o melhor é designai-lhe W o 

a sua voz eonora, e entornava na r 
ímmensa nave como que uma ti r-

rente de triumphaes harmonia^. U m 

rei d'arra;ts vestido com a sua cota 
deslumbr?,nte acercára-se do altJir-

mdr, levando nas mAos a santa ban* 

deira da ordem de Christo. A haste 
ora doirada, e a bandeira de da-

bastardo do D, Joflo II, o duque de | masco branco ostentava na sua tela 

Coimbra, qne se sentava ao lado do , nevada a cruz de Christo d^ setim 

duque de Bragança, em cuja torva i carmezim bordada a oiro. Ajoelhou 

fronte parecia ver-se ainda a nodoale inclinou-a diante do bispo de Ceu' 

vermelha do sangue que esconéra ta. E todos curvaram a cabeça re-
i 

porem.nos dois homens que lá estAo para seu alimento grossa fatia. Sem-

na ultima fila conversando em vozípre se.rà menor do que a que sena 

quas. inaud.vel-um deites magro cortada por olle, se migalhas só lhe 
fie olhar perspicaz e vivíssimo, o j concedessem. 
outro gordo, quasi obeso, de alegre 

physionomia, e faces rubicundas? murm 
A i(ièa c tua, refinado rannhoso, J alta porque n'ess' 

íurou de si para si Garcia (le'tavam-se todos p* 

do cadalfalso de seu pae. 

£ty ao notar essa estranha appro-

ximaçAo, as faces vermelhas do auc* 

tor da MUcellanea desetírarain de 

sabítoi e pelo seu rosto pallido pas* 

sou como que c reflexo de todas 

essas tragédias que vira e que nar

ra ra. 
Nao respondeu, porém, ein voz 

o momento levao-

para cahirera de joe* 
— C o m que então, d u m O gorda- J Rezende. Bem capaz è de ter esses llioa, no passo que o orgio erguia 

verentes e com movidos, emquanto 

o imponente preladd com a sua 

alta mitra doirada e com as suas 

vestes magníficas, fazia descer so

bre a bandeira augusta as bênçãos 
do céo. 

Ergueu-se o rei d'arraas, e, des

cendo os degraus do altar, toi, dobra* 

do ao meio, entregar a bandeira a 

el-rei. E n U o D. Manoel, com a ban

deira em punho, brandou com voz 

forte : fContinuay 
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cumentos que lhe serviram de base. E m seguida, procedendo-se 
a conlerencia na forma da lei, sendo por mim transcripto o dito 
alistamento no livro próprio de transcripção desde a primeira 
folha, até* a tolha vinte e uma e encerrado por um termo as-
signado pelo presidente, membros presentes e por mim. Verifi** 
coasse terem sido incluidos no alistamento os 311 cidadãos 
que seguem : 

1 José de Campos Toledo, 2 Carlos Gr. Júnior, 3 Antônio M. 
P. da Gosta. 4 José B. dos Santos, "> Ottoni da Silveira Na
varro, 6 Abrahão Borsari, 7 Brãz de Paula França, 8 Nar~ 
cizo Ortiz, 9 Adolpho Thiers de Queiroz, 10 José M. Pinto, 
11 Juvenal L. do A. Coutinho, 12 Ivo Tortori, 13 Manoel 
B. dos Santos, 14 Jeronymo de Moraes, 15 Antônio J. de Car
valho, lô Benedicto Pinto, 11 Luiz Antônio Mendes, 18 João 
B. Machado, 1,9 Noberto G. Couto, 20 José M. dos Passos, 21 
Carlos M. Ferraz, 22 João Fogaça, 23 Bento Galvão de Fran
ça 24 Hugo Prenidej J?5Ceíeste Lui. 26 Antônio do Valle, 27 
Eiesbão C. de Almeida. 28 Benedicto de Freitas, 29 Antônio 
I. Domíngues, 30 Pedro de A4 Silveira. 31 André Roveri, 32 
Giuseppe Roveri, 33 Giovanni Gavioli, 34 José Gavioli, 35 Ed
mundo de Arruda, 3G P.aulino Martins- 37 Tristão Mariano 
Júnior. 38 José de T. A. Botelho, 39 Salvador Soares 40 Al
fredo Gr. Moura, 41 Carlos.A. X. Machado, 42 Joaquim da S. 
Toledo 43 Luiz A. da L. Cintra, 44 Oscar Nardy. 40 Antoyio 
B. Nazareth, 46 Antônio do Carmo, 47 Cornelio MaCedc, 48 
Jo*è G. Martins, 49 Antônio C. Garcia. 00 Abrahão Lincoln de 
Barros 51 Servulo de Almeida» 52 José Castanhode Barros, 
53 Carlos Penteado de Oliveira. 54 Agostinho Visagli, 55 Bor-
tolo Dcrosso, 56* Carlos de S. Ceríbelio, Õl Antônio B. de A. 
cudo. õS André brenha Ribeiro, 59 Antônio de Rosso, GO C 
priano Agarussi, 61 í elestino da Síyra, 62 Floriano il/ant 
vani, 63 c/oãn Lyra, 64 Pedro André, 65 João Baptista Leme, 
ar.os Nardon, 67 Fernando Roveri, 68 Manoel G. F. 
ICCJ, 69 Oswaldo Prenide, 70 íírino Prenide, 71 João 
alváo, 72 Virgílio y. Brandão, 73 Francisco A. Antunes,7í 
onor:o do M. Roza, 75 Auguslo Amaral, 76 Alfredo Lacerda, 

77 Antônio G. da Gosta. 78 Cmdiio J. Martin*. 79 4u;os-
tiuho B. da Rocha, 80 Orozimb) Campos, 81 Thtsophdo Cam 
pos, 82 João V, do Almeida, 83 Carlos A. Vianna, 8't lo>é 0 
de Almeida, 8õJoãoB.F. Cardoz >. 86 Virg lio S/ Couto, 87 
Anl-onio V. Pinho, 88 Antônio F. P.- Leite, 89 Antônio P.M. 
Júnior, SO Fernando 1*- Mendes 91 Francisco J. \i. Júnior: 92 
Fernando J. Alves: 93 João R. Almeida. 94 Ajolpho Andra
de: 9o Octaviano Blau: 96 Francisco A. Am irai; 97 Joaquim 
F. Silveira: 98 Unas Carneiro: g.) Antônio R. do Aímeul \ 
10Ü Viriafco V. Almeida: 10Í l^dro Rodrigues: 102 Vntonio P. 
Camargo. 103 Antônio Garcia: 104 João Lopes: Í05 Antônio 
P. Marinho: 106 fercio P. Mendes: 107 José <X ealeatp: 208 
Manoel 0. Rodrigues: t09Moaquim J. Luiz. I U) A lolpln L.de 
Sdle>: 111 Antônio Uononüo: 112 Durvilino Toledo: 113 João 
P. M. Anta: /14 Bento B. Silva: lio José Mello: 116 Ma
noel Alvarenga: 117 Américo de S Leite: 118 Armando de B. 
Souza: 119 Salvad <r Dias: 120 José V. topes: 121 Joaquim A. 
Smtos: 122 Adolpho Moraes: 123 Pedro Bauer; 124 Luiz P. 
de Freiras; 125Arlhur F. Sampaio, 126 ->ô é M. de Freitas: 
127 João >1. Lima: Í28 Albcrtino D. Moraei: 12) Eias G.de 
Almeida: 130 Francisco A. de Carvalho: 131 Vergilio Danna: 
132 Jorge P. Flaquer: 133 !oão R. -Ia Casta: 131 Fr incise» 
A. M. da Costa; 135 Lourenço M. Munz: 13o Antônio F. 
Martins: 137 Chrislovam de Almeida: 138 Igmcio A. M 
qui:a: 139 José M. Nardy: 140 Ce^a 
João RJ. Pires: 112 Francisco Dauna:. 
Vüfra. J.i4 M*nwMlo Preside' 14 i L 

daíu 147 Paulo de Souza: 148 
fedido de Barros: 150 JoaquiurV. Rodrigues: 151 Manoel 
Corroa: 152 Carlos Martins: \oí Benedicto deA.P. Filho: 

tcio A. MUÜI 
iamarteo: n-1 dtí Lamarg< 

AntaVo .1. O. OU 
irtins: T4G Ignacio 

ihim F. Almeida:'149 

154 Antônio S. Campos: 155 Miguel de Vasconcellos: 156 Fe 
leio M. de Lima: 157 Cario De Rosso: 158 Esechias Nardy: 
159 Sírnão J. da Almeida: 160 Feíiciano Bicudo: 161 Joaquim 
Leitão: 152 José M. do Carvalho: 163 Luiz l\ Pereira; lül 
Manoel M. de Almeida: 165 Avelino S. Toledo' 166 João 
Luv: 167 Oswaldo A» Costa: ig8 Belmiro Martins: 109 Eduar
do da C. Galvão: 170 Manoel j^. de Lima; 171 ̂ rcilio \. M. 
Barros; 17-2 Manoel M. Júnior, 173 José M., de A. Nagor; I7i 
Elias V. de Campos: 175 Igmo Bruni: 176 José L. de Camar

go: 177 APPolinario Tibiriçá 178 \vthnv L. Ferraz 179 Seve-
riano Ferraz: 180 Paulo Herculano: 181 Ignacio de M. Navar 
ro: 182 Gil A - de Almeida: 183 José de A- Pessoa: 184 Sal
vador R.Freire, 185 &[Ví\ro B. Corrêa: 186 Bento de C- Silva; 
187 Guilherme Bernardi: 188 Severiano de ^lmeida: 189 José 
X. da Costa: 190 João da S. Arruda: 191 Joaquim B. de C. 
Júnior: 192 Antônio de Arruda: 193 Euphrosino M. de At"ay-
de 194 Agonio J. de Marino: 19o Antoni() L- d e Camargo: 
196 Christiano Chagas: 197 João A" Pinto: 198 Domingos de A-
Sampaio; \9g Fernando de C. fteis: 200 Joaquim Kiilian: 
201 \rlinio N. de A ^ ^ a : 202 Paulo L. de Camargo: 203 
Virgílio C. de Barros: 204 Victal L. de Camargo:. 20o João 
de A. Campos: 20Q Vaterio G. A- d e A l m e i d a : 2 o 7 ^rancI8' 
co K d'AVilla, 208 José D. Aranha: 209 Beoedicto de A- Pra" 
do 210 Antônio R. de Arruda: 211 Queiubim de Vasconcellos: 
2\2 Benedicto Ferraz de Araújo, 213 Joaquim Barboza: 214 
loaquim G. de F. Pacheco: 215 Jo.̂ è de A- Toledo* 2\Q LUIZ 
/A. M. da Silva: 2.7 A » * 0 » ^ Felippe: 218 \x\ávé Toledo Lara: 
210 Luiz J. Michtíl 22.) P.rdro V. Ribeiro. 22lJoiquim de C. 
Monteiro: 222 Tranquillo Ceribella; 223 Alfredo F.da Silva.224 
j)sè G. Coiil), 225josft H. de Marins 22# Joaquim Silvado: 
227 Francisco palítani: 228 Virgílio de Araújo Aguiar; 229 
.10 é \j. Nascimento, 230 Leolaldo B.de Almeida, 231 Nico-
lau Salvador: 232 j >sé Maria Leite. 233 José kiehl, 234 An
tônio T de Barros; 23o Alfredo R, de Barros: 236 Henrique 
S L Guimarães: 237 Giovani D Vecchi: 238 Antônio de C 
Couto 239 josé Avelino dos passos: 240 Antônio Cardoso 
Je paula: 241 José Franco do Nascimento 242 Clemen
te Barros Camargo 243 Luiz Franco do Nascimento. 
244 Theophilo B. dos Santos, 245 João de A. Almeida, 240 
José A. da Costa, 247 JoséJM. C. de Almeida, 2'S Bento A. 

raingues, 2Í9 Antônio R. B. França, 250 Geraldo P. Xa-
r. 251 João Martins dt Oliveira, 252 Antônio M. P. Fonse-
253 José F. Bicudo, 254 Manoel P. L. Barros 255 An-
io P. L. Camargo, %)6 Francisco de P. Leite, 27 José 
S. Arruda, 258 Manoel A Vianna, 259 José de Barros, 
0 Victalino de Paula, 261 Alfredo P.de Miranda, 262 Bei-

*iML*::;63 Benedicto Corrêa, 264 João O. Camargo. 
265 Ignacur^L. ThomÔ. 266 João A da Silva, 267 João B. 
da Silva. 267 João B. do Nascimento. 268 José dos Santos 
269 frregorio R. Loureiro: 270 Pedro G. de Almeida: 271 
Anlonio da «Uva: 272 João C. B. Júnior: 273;Casemiro A. 
Rodrigues: 274 Voaquim A. M. Barros: 275 Júlio dos Santos: 
276 André A. -Vives: 277 Alberto Silva Cansio: 278 Antônio 
de Arrula:279 Juvencro R aynuado: 280 João P. de Lima: 
28* A U O U ^ ° Martins: 2S2 Joaquim L, de Camargo: 285 
Luiz di 8. Campos: 284 Francisco Bandeira: 285 Thomaz 
d» S. l>utra:28(i ̂ ílvano Ferra ira: 287 Máximo Afartin̂ :288 Ot-
loni T. da Rocha: 2S9 Francellino M. Oliveira: 290 Luiz de 
S. Andrade: P91 Antônio R. d'Avil!a' 292 Benj uniu AnTunes 
293 José R. de Castro: 291 João G \ de ^imeida: 295 Jo
aquim A- trruda, 296 José M. Galvão: 297 Luiz da S.lva Cou* 
to". 298 João Galvão Pacheco: 299 Miguel Pire.'. 300 Benedi
cto Felippe,: 3'd Luiz \ Nunes: 3)2 Silvirio da C. Galvão: 
303 Jo->é R. de Almeida: 304 Miguel G. Soriano: 305 ̂ ntouui 
L. Xune^ 306 Francisco \ \lves: 307 (\lbertino \. Gomes: 
3')8 Joaquim de Oliveira: 309 Dirio T. de A^ueida: 3IOFran 
cisco Nunes: 311 Agonio P. L. Batnos. 

Lm seguida pelo presiden e foi dito que se consignasse 
nesta acta a deela^aeao de que. durante os trabalhos da 
revisão do alistamento no corrente anno nenhuma elimina
ção foi requerida por fallecimento ou mudança para fora do 
municipio ou.perda da capacidade civil ou política: bem as
sim que fossem resalvadas as emendas na numeração da pre* 
sente de números 75 á 90. Nada mais Inveado a Iratar o 
presidente mandou encerrar a presente acta, que vae assig-
nadi por to los os membros presentes e por mim Lupercio 
Borges escrivão interino do Jury servindo de secretario que 
a escrevi. Francisco Brenha Ribeiro, dr. José Filias. Oscar to
ledo. Sebastião Martins. Leobaldo Fonseca. Fernando Por-
telU, Domingos Nobrega da Cruz e Ignacio Bueno de Ne* 
gr»ii'osf Lupercio Borges. E para que se torne publico,man. 
dei expedir o presente edital que será affixado n** logar do 
co>tume publicado p<da imprensa desta cidaile Dado e pas
sado nesta cidade de Ylü aos doze dias do mez de Feve
reiro de mil novecentos e sete.Eu Lupercio Borges escrivão 
interino do jury o escrevi (assignado FrancUco Brenha Ri
beiro;, conforme—0 escrivão—Lupercio liirges. 
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LENHA SERRADA 
Scientificamos ao Publico Ytuano que já lemos 

á venda lenha serrada. Vendemos a 5.500 
o metro, entregue na casa do 

freguez.Encoramendas na 
casa Toledo, a Rua 
do Commercio n. 
84 n̂oŝ o es-
criptorioj 

Ytú. 12 de Fevereiro de 1907 

SECC0S. M0LH.4DOS, L0UCAC,\r,Ano 
TINTAS, ARMAS DE FOGO, MUNIÇOEb 

FERRAGENS E ARTIGOS A PHANTAS1A, 

A VAREJO E POR ATACADO 

Partecipo aos meus ínnumeros amigos e freguezes que mu> 
dei o meu estabelecimento comrnercial da antiga casa, à 
Rua do Commercio, esquina do Largo do Carmo, para o pré
dio no.84 da da mesma rua. onda continuarei sempre à sua 
inteira disposição. 
Convido as Exmas.famílias e o publico em geral,a fazer uma 

visita ao novo prédio. As vendas continuarão a serem leítas 
por preços extraordinariamente módicos. 

UJL DO. cõxinsiLG 
(Esquina da Una da Quitanda) 

Ãtaliba de Almeida Toledo. 

^oLeda moefia jf^ 

ALET 
0 que mais sorlsstem vendido 

LOTERIA DO ESTADO' 

Ca$as a venda 
No Saio 

Vendem-se quatro boas casas 
situadas á roa José Weissohn, 
eoii-f/mle ao escriptorio dii 

dur fa' 

Tio 

dão rendimento mejr 
^!a|^erior a Rs. -1008000. 

"°̂ ;e com João Baplistã 
revV, á rua sete de Selem-

de flsabo. 
•fa 
bi 

Mfí 

AMANHÃ 

a preferida loteria de 

mr ?$0H0 

Ouinía feira O bilhete inteiro 7$00O 

Csa/p? -tsaOI J F ^ o d o sr&-& 
-XTttTSTT3J±& XO X A 1=8.1 . ^ S 

Sabbado-WOCONTOS-por 4.000 
Só não tirara grandes premida -quem não se habilitar 

9S Roa do Commercio 95 
Luiz jtfnarade 

%m'ê$$w& x x x x MK&cgg « ^ 

ase-a jry ÍI • \ <a • S^ 
S-3 Uf. JírCOnClrt ÜCÍSllClTO; FM 

H | >«odico 
Xi^.] Depois de sua via-p 
giy^eín rf Europa continúd^JÊ 
X*inovamente d dispcstção'}^ 
Ŝ rffi -vew5 clientes das 7 //2-r^, 
sfjicis P horas da manhã, rtO^JJ, 
xxs^it consultório = Largoím 
g|da Maírá, 14 :;;̂  
í'/t;»;';,.J-'A •'-•'•' '•'•'•••••.••.•'- M.**+j •'••.•,-.A-Â A>.í̂ rg! 

ti ATTENÇÃÒ 11 
CONSULTORiO DENTÁRIO ^ 

r*.^ |*& Mine. Elisabeth Mehl-
1?̂ - mann Allende 
•j@ na casa da 

^,V L VKARiA E PAPELARIA 
^ MEHLMAMN 

i 

«6 Da 

do Commercio n. 9$£u 

H O H A ^ X O 
s 8 horas da manha 
ás 5 da tarde 

Semiços íiarímfiàofi 

S 

15 ^f PREÇOS RASOAVEIS ^* 

m 
(.^Fala-Re Portno^uez ^>; 

Ã ¥ M a n snricht D e u t s c h ^ f 
fs^Cinglish sr>oken g^« 
i&W fio l,aKl« T T o r . n ^ ^ l y ^ ' 

Se hablrt Espaüol.\f7 

•^Jf'^^^k^5S^>S^ íS€ 

Communico aos srs. Lavradores o ao 1'nblico Ytuano 
que, de mudança para esta cidade acabo de installnr 
minha bem montada oficina á Rua de S. Rita np 08 A 
e 70. Bmcarrego me de construcções de rnachínas para 
cafée arroz; faço Carrítellas; Tioly, Cabriolet, etc. Tudo 
ria mais perfeita regra de arte, firme e solido por 

preços nunca vistos nesta praça, com todo capricho desejável 

Francisco Miselmo Coelho 

(il Cerveja da Sãbrica Vínâna 

De Antônio Borges de Nazàreth 

SAPATARIA SANTOS DÜMONT 
Nesta ofiicina executa^e com segurança, elegância 

e cotnmodidade nos preços, tudo o serviço concernente á 
( ut arte. , .vir, 

mllid 

IspüFialídauG eme Je
l
;dos inglezose america-

nos, suo mcdMa 
Tem sempre promptas, a qualquer hora, duas cadeiras de 

engraxates'. 

Rua do Commerao, 108 

VICENTE R0SSI 

r 


