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(Prgram dos interesses do 

município 

PUBLICAÇÃO Bi-SEdANAL 

A redJveção nAo é responsável 
delas inéas emittidas em artigos as
similados. 

ac<íu sacio 
• de ferimentos leves, foi defendido 
| pelo SÍ*. Juvenal di) Amaral, advo-
l gado provisionado, que produziu 
uma b̂ lla defeza, fazendo a apologia 
da liberdade. Houve replica e tré 
plica; o conselho absolveu o r«u por 
dez votos contra dous, negando o 
crime. 
No segundo, julgado ante-hontem 

aTé Krancisca das Chagas Oliveira, 
conliecida psr_Çhioa do HlesãiíLfl, e 
accusada de ter vibrado uma faca
da na p-rua de um tal Pereira,que,̂  
após unvi pequena desfeita reçe 
onla de' Francísca, houvera entrado 
em sua casa, toi defendida nelosr. 
José Innoeencio do Amaral, antigo 
SVojradò. provisioia Io. que em bel-
lissima altocuoAo, defendeu a liber
dade do lar doméstico 
base da sOeiedad 

O nosso digno promotor 
fez duaa boas accusaçóes, jun 
mente baseadas: no primeiro 

todos os aarnmptos concernentes 
a fofHa e ás officinas devera ser tra
tados com o dírector= 

Carlos Machado. 

INCÊNDIO 
C nHínuam nesta cidade os com-

mentir-os sobre o pavoroso incên
dio i .- destruiu o convento de S. 
F.-nncis-" ; desses eomnientarios uns 
s*o jndictüsos, ntitros (a maior 
p>rte] sAo extravagantes e apaixo
nados. 
Continuamos A manter a mesma 

opinião externada em nosso numero 
pas^ajlo, fípezar do nosso eolb^n 
da "Federação'", ter afhrraado posi
tivamente não ter sido casual; o 
collega poderá, portanto, em razão j 
de sen conhecimento da questão, 
prestar uin exeellente serviço à po
licia, que deve tomar o seu depoi
mento. 

O inquérito aberto pelo nosso ze* 
1 »so deí-gado continua os seus tra
mites lê rtes, tendo sido tomados 
diversos depoimentos e declarações. 

O snr. dr. José Elias, confirmou 
e-n sivi declaração á policia, o rece- A * c h a m m a s que devoraram 
bimento da eartiv anonyna, -A que O velho c m vento dos tranciscà 
nos referimos, uào .\ .tendo, porem, \ nos, ahi, não nos parece terem 
exhíiiiflo, por nao a encontrar, o Lido obra dos anti-clericaes 
que promette-, fazer assim que | C o m o preten(l(im. 
ache o retendo documento. 

Os peritos nomeados já fizeram 
n exame no prédio incendiado, j»««piws nupfjumijíi 
tendo pedido o prazo de quinze u m rnethodo de punição 
dias para apresentarem o seu laudo.' contestável. 

Quanto aos preiuízoa havidos, T?> ... ,.«/»„„-̂  ,1 • • 
i . ,. : ' »| £i o lecursoue imzes muito 

nada p 'demos dizer por emnuanto:;. . '. 
salvamento in(lolentes ü pieoipitados para 

:|e ! investigar facto* e descriminar 

e nove de cada cem escapem, e | Todavia, é de lastimar que 

que o centésimo, freqüentemente o sinistro tenha causado, èmbr/^ 

o mais innocenfce, dos cem, te** ra indírectamente, a morted u m a 

nha ile pagar por todos. -distineta senhora, próxima pa-

— O dr. José1 Elias declarou rente ('o despretencioso rabie-

ás autoridades ter recebidoj ha cador destas tiras de papel; nwi 

dias, u m a carta anonyma, na nunci se ouse afrnmnr que o fc~ 

qual éra avisado para retirar do go destruidor foi posto de pro*» 

convento os fardos de algodão,'• posit>. pelos zeladores d'uma 

porque os anti-clericaes incen- nova idéa, pois isso no*; pare-* 

liariam aquelle edííiciò para evi- ce criminilm mte inconcebível. 

_ a farailia. 
A ré fo i t\ bso_L-

vida por unanimidade de votos. 
publico 

I-car 
pro' 

cesso foi vehemente K firme na 
aceusação: no secundo, foi metho-

dieo e sincero, o que muito ab >na 
o seu caracter franco e d-jáMp.uxo' 
nado. 
Encerrada a sessão o ?r\r. dr. 

Abeilard Pires agradeceu nus jura* 
dos o -seu comparueim suri e foi 
por todos( acompanhado até -> hotel 
Josino, onde estava hospedado. 

I velho lonvcnío 

tar nelle se installassem | Presentador e cheio de me< que ...... _ ..„.....« L 

novamente os frades estranhei- Jhor boa vontade, o digmo dr 

ros que, segundo consta, jà es- delegado de policia fará breve*» 

tão e m viagem para essa cida- | mente transparecer a verdade 
de frjim de tomarem Cvmta e se do íactn. Esperamos. 

ky pratica emanada dessa 

simples supposição. foi sempre 

continua o serviço 
objectos e algodão. Àpezar I 
— i -

toila a chuva, ainda hontern 
vimos foao nos escombros. 

JURY 
Sob r, presidência do çnr. d r, 

Abeilard de Almeida Pires, raeri-' 
tissiino juiz de direito de Jundiahy 
e substituto legal desta cidade, 
reuniu-se em sua primeira sessão 
des.te annc o jury desta comarca. 

Serviu o promotor publico dr. 
Carlos Alberto Vianna e o escrivão 
sr. Lupercio Borges. 
Poiarn julgados doas pequenos 

processos : no primeiro, que entrou 
em julgamento no dia 18, o reu 

\ tarde escrupulosainente entre os difíe** 

rentes gráos íle Culpabilidífle. E ; 

uma pratica iniqua, até quando 

é adoptada pelos tribunaes mi

litares. E quando é o tribunal 

da opinião que o, perfilhar tor

na-se infinitamente mais iniqua. 

Achamos conveniente que uma 

dada porção de desfavor caia 

constantemente sobre certas 
acções. Porém è absurdo que os 

offensoruH tenham de correr me 

ramente os riscos de uma lote*» 

ria de infâmia, em que noventa 

ínstallarem no referido convento, 

hoje em ruínas.1—Dizem. 

Onde a base da crença ma* 

levolameete propalada ? 

O que ha nas circumstancias 

quer no apparecimentí 

anoiiymo alarmante, quei 

acatadas idéas dos anti~ciericaes 

não podemos entender, tanto 

mais quando é certo que os 
objectos depositados nas di 

São Paulo, ;,9*2~907. G. 

ÜÍYGFSaS 
O sr. dr. Valentim Brow n, digno 

inspect ir sanitário, acompanhado 
do aviso de seu auxiliar sr. Antouiu M. Pe

nas "alva C^sta, visitou hontem 5 es-
colas, onde vaccinou 100 aluamos-

Paileceu hontem de madrugada 
em S. Paulo, ü sr. Chtisanto Alves 
da Fonseca, secretario da Câmara 
do Salta. Ha muito tem no sofirirt 

versas dependências do conven- aUa A . w^o sonna 
. , . . , . . ei*e de Qr^ve moléstia, tanto que 

to. toram heroicamente salvos actaalm.ute escava em goso de V 
pelos aceusados. 

Ainda ninguém ne^te mundo iuppoz que o pensar de J br isto 

livremeote dum i respeitável ag-

gremiação tivesse o previleyio 

CtílIÇH. 

A sua família enviamos os nossos 
Sentidos pezames. 

D e 1*. a 15 do corrente 
mez leram registrados no car«-

ie levantar u m a campanha torio úo Registro Civil:..-Oasa-

de ódio n u m centro civdisado ! mentos 9*»Nascimentoa 24*.0bi* 
Por ventura a velha—tradi- tos ] ô. 

cional ^td, outr^ora a primeira ,c .. 
r Medmnte a respectiva fiança foi 

entre as primeiras terras pauhs~ Bnlí.n . , v ,. r'1 ro1 
r, ., " solto ante-hontem Miguel Gonza-

tas; superior thgamos com íran- las Sonano, indiciado como auetor 
q u e z a — n a i-cíencia, berço da da scena de sangue oceorrida na 
eloqüência e das bellas artes, terça-feira de Carnaval e sobre 
ficará rêáuz'da a u m jugo 
cruel ?... 
Eoi fim, do secular mostei- Effectuou^To~diaTs o cou
ro, fundado e m 1802 pelo íra- sorcio do nosso amigo sr. Júlio dos 
de ytuano frei Felippe de Cam- Santos t com a senhorita Albertina 
pos; do imprestável casarão, üvtui. 
abrigo de anímaes nojentos, , fa»rZI™m de paranymphos os srs. 

h ., , J . Jose Felippe dos Santos e Beniamin 
construído de grossas taipas, Eduardo dos Santos. Àute-hontom 
como a maior parte dos antigos teve lugar o acto religioso na eo-re 
edific os da cidade, completamen- j!l matriz 
te abandonado, soffrendo 

qual recebemos uma carta explica
tiva que publicaremos no próximo 
numero. 

os A nova família constituída ai ai-
me amos um risonho futuro ni^,~ 

estragos do tempo, assolado de . J,. .• . . »ULUIO, cheio 
vez e m quando pelos furiosos i 
vendavaesou tufões, que redu-1 Chamamos a attençao dos inte-

quasi Í ressados P a r a ° «ditai publicado 
L quarta pagina, sobre multas 

falta dv comparecureiitò às 
Besaões do jury, 

estado 

ape 
inelhor^M-a sua tradição. 

/-iram-n o a u m 
de ruina, ««-resta apenas ~.~0 ! por 

0 CAFÉ' FIUANO vende os Cigarros premiados, com í Libra esterhw, da Tabacaria Çaruso. -Extracção~aos sabbadõs 



R E P U B L I C A 

Recebemos a amável visitai 
.do sr. dr. Antônio Queiroz, 
disiincto promotor publico em 
'Porto Feliz e irmão do nosso 
presado amigo dr. Zeoncio de 
-Queiroz. S.S. nos foi apre
sentado por seu irmão ar. 
Thiers de Queiroz, intelligente 
.estudante, que actualraente 
reside nesta cidade. 

A ssucar especial refi* nado e filtrado 

Só no—@&fà Vtuãno 

BXOÃDÃS 
Constou a ura vil indivíduo 
= 0 Redactor de "La Voz',— 
Que ia ser em breve expulso 
E tinha de ir-se veloz 
Por mares frfra—obrigado 
Por uma lei p'ra elle atroz... 
De U\ forma, encheu a calça 
Que até rebentou-lhe o còs... 

Vomitou horrenda bilis 
Na terra da liberdade, 
Cumpre portanto ao governo : 
Fazerlhe em breve a vontade, 

• 

Gavião. 

E D I T A E S 

Não seria passível e não seria 
mais útil à população que o relógio 
da matriz andasse certo pela hora 
da estrada ? E' uma pergunta que 
nos toi feita e a que não pudemos, 
nem soubemos responder; deixamos 
essa resposta a quem competir e 
que naturalmente poderá dizer qual 
a razão da differença e qual o in* 
teresse era manter constantemente 
essa diflferença, que alem de tudo 
è tão variável. 

Secoão livre 

ttecebemos os dotn primeiros 
números da "Noticia Müstra-
rta" publicação semanal da 
"Noticia", um dos melhores 
vespertinos de S. Paulo.Vêm 
replet >s de DOAS gravuras. 
vistas da ("apitai, esplendidas 
charges e espiriiuo-as carica 
mras; o texto é magnífico. A 
esplendida revista , alcançou 
um bonito suecesso e está f.-
dada a ser a r v sta da mo
da; auguramos-lhe um bello 
futuro. 

A QUE tf QUER Q U E SEJA 
À esse homem vil, a esse 

indecente, mais vil e ba'xo 
do que o extereo dos bordeis 
e mais ordinário do que um 
cão vagabundo e imrnoral. 
!>ede o abaixo assignadu que 
prove a asserção comida em 
sua carta anonyma. 

Francisco Corrêa Galoão. 

armeliada branca, Ge-
leia ú& morangos e 
Rainha Claudia — Fn•• 

eontra-se no ''Café Yluano" 

(aferição 
De ordem do senhor inten

dente de Obras e Finanças da 
Câmara Municipal, faço, saber 
aos interessados que a repar-* 
tição de atenção funecionarà 
no mesmo lugar do costume, 
no odifleio da Cunara, das 10 
horas da manhã as 3 horas 
da tarde, á começar amanha 
18 e terminando a '28 do cor* 

| rente mez. Outrosun convido 
os negociantes estabelecidos 
nesta cidade e nos bairros des
te município á aferirem suas 
balanças, pezos, medida* e 

cTmpostos cÍMunicipães 

De ordem do cidadão inten 
dente de Obra» e Finanças da 
Câmara Municipal, faro saber 
a todos os interessados que 
durante o corrente mez de 
I evereiro próximo se fará na 
Collectoria das rendas munici-
pies o recebimento a bocea 
do cofre, dos impostos de car
ros de passageiros, trolys, (*ai 
rO de bois. carro de eixo, car-

metros atè esse dia. Nenhuma 
aferição será feita sem que o 
interessado apresente a lícen 
ça provando ter pago o impos
to correspondente ao P. ses 
mestre do exercício corrente. 
Ao lnfractor multa dei0$00ü 
E, para que chegue ao co

nhecimento dos interessados e 
não alleguem ignorância lavrei 
o preseuie que vai publicado 
pela imprensa na forma da lei. 
YLÚ, lò de Fevereiro de 1907 

0 Aferidor 

Antônio Rosendo de Barn»s. 

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

E, para que chegue ao co
nhecimento de iodos os inte
ressados e não pos,am allegar 
ignorância lavrei o presente 
para ser publicado pela ií|p 
prenda na forma da lei. 

Ylü, 30 de Janeiro ue 1' 07. 

Vicente Ferreira de Campos. 
Collector das rendas municipacs 

Espargos OSTRAS 

Sirünhas em conserva VENDEM-SE 

no CAFÉ YTUANO 

Na sapatariaSantos Dumont\ 

existe um par de sapatos G\gan 

tascos, com 66 centímetros', ê\ 

uma peça curioza e digna de' 

ser vista e admirada—Rua do i 

Commercio 108. 

Folhetim (5) 
M. PINHEIRO CHAGAS 

ijoia do vice-rei 
= o O o = 

II 
A bandeira de Christo 

— D . Francisco de Almeida, viso-
rei das índias ! 

U m homem de mediana estatura, 
um tanto calvo, de barba cjrrada, 
vestido com um tabardo frisado, e 
um pelote de setira preto, levan
do na mflo o seu barrete de duas 
voltas, o pendente do pescoço uma 
cadeia de hnrabros muito delgada, 
adiantou-se pura o sitio onde el-rei 
estava. Ao seu lado ia um formoso, 
rapaz, de longos cabellos louros que 
frisavam naturalmente. Nada tinha 
porém, de elfeminado, esse moço 
gentil. Os seus hombros largos, o 

A P R A Ç A 

Kavagi & Reis declaram a 

esta praça que adquiriram do 

sr. Gesualdn Lemucchi a sua 

fabrica, de Sabão, sita no Lar

go do Collegio, próximo ao cba* 

fariz, nesta cidade, onde estão 

á disposição dos seus amigos e 

freguezes. 

JrrBClSci^SG íieu-maca-
sa que tenha coinrn idos s if* 
ficientes para família,c<>rn bom 
quintal, em b ia rua; aluga-se 
ou compra^e. 
Quem tiver dirija-sé a Fer

nando Dias Ferraz, rua i\o 
F.ommercio n. 173. 

seu corpo deserapenado e bem posto 
denunciavam a lobuatez e a saúde, 
a franqueza dos seus movimentos, a 
solidez das suas articulações reve
lavam uma boa educação physica, o 
habito dos exercícios corporaes. 

Entre a multnlAo feminina que 
assistia á cerimonia correu verdadei' 
ramente ura murmúrio de admira
ção. Não só era na verdade ura 
gentil rapaz esse D. Lourenço dw 
Almeida, filho do vice-rei, mas tra 
java com uma elegância e com uma 
riqueza que nao deslumbravam me
nos o olhar das damas do que os for. 
mo aos cabellos loiros e a encanta
dora presença do joven fidalgo. 

O seu airoso corpo desenhava-
lh'o a primor um pelote francez de 
grandes mangas de broeado de pel-
lo, torrado de setiin vermelho e 
com muitos golpes tomados cora ro* 
sas d'oiro esmaltadas. As calças 
eram brancas, inteiras, forradas de 
broeado roxo, e cortadas atè ao joev 

O Cidadão Francisco Brenha Ribeiro, Juiz de Direito Subs

tituto da comarca e presidente da Gommíssão Revisora 

do Alistamento Eleitoral, etc. 
Faço saber aos que o presente etdial virem que dos tra

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 Gamara 

Municipal, ao meio dia, presentes e m reunião soba presidência 

do Juiz de Direito Substituto da Comarca, (Segundo Juiz de 

P A Z ) cidadão Francisco Brenha Ribeiro, os membros da C o m -

missão revisora do alistamento eleitoral destemunicipio, cida

dãos: dr José Elias Corrêa Pacheco, Oscar T . Almeida Prado, 

Sebastião Martins de Mello, Leobaido Fonseca, Fernando deSou-

za Portella, Domingos Nobrega da Cruz e Ignacio B u e n db 
Negreiros, commigo escrivão interino do jury, servindo de se

cretario, abaixo nomeado e assignado. declarou c^presidnte 

aberta a sessão especial, para conferência do alistamento, feito 

durante os trabalhos da revisão do corrente anno, com os do 

lho; os sapatos francezes branco8 

cambem. Apertava-lhe a cintura fina 
um cinto com bracamarte todo de 
otro de esmalte. O collar era riquís
simo, bem mais rico que o de seu 
pae, c do homb"'0 esquerdo cahia-
ihe ao desdém, preso por uma larga 
fita de tafetá }azuli um chapéu de 
(juedelha de seda carmezim, como 
entAo se dizia, e o seu pennacho 
branco ĉ nn argenteios de.oiro raet-
tido n*uma rica medalha. Ao enca
minhar-se para el-rei, apesar da 
solemnidade da situação, D. Fran
cisco de Almeida mais e com mais 
ufania olhava para esse bello rapaz 
que caminhava ao seu lado, do que 
para a bandeira de damasco branco, 
que o esperava nas mitos d'el-rei. 

E logo atraz do chefe poz-se era 
movimento, a formar-lhe cortejo, 
cora um grande tinir de espadas, o 
grupo heróico dos capitães—D.Per' 
nando d'Eçn, que havia de tornai 

que partia, Lourenço de Brito no
meado capitão de Cananor, D. Ál
varo de Noronha eapitAo de Cochím, 
Pedro Ferreira de Quiloa e Manoel 
Pessanha d'Anchediva, e o eomraen* 
dador Fernao Soares e o alcaide de 
Cezimbra AntAo Gonçalves, e Dio-
go Corrêa e Ruy Freire e Vasco 
Gemes de Abreu que devia eora-
mandar o cruzeiro do Mar Verme
lho, e Jofto da Nova. o descobridor 
da ilha de Santa Helena, Lopo de 
Góes Henriques, Diogo Sern\o,L^po 
Sanches. Sebastião de Souza, Filip" 
pe Rodrigues, LopoChandra, ylntao 
Vaz, Gonçalo de Paiva, Lucas da 
Fonseca e Jbfto Homem, todos com 
os nomes já illustres ou que iam 
ser Mostrados n'essas gloriosas cam
panhas da índia. 

O orgao emraudecéra; reinava em 
toda a egreja um silencio profundo. 
A solemnidade d'aquella scena era 
todos infundia um religioso respei-

ao reino na mesma esquadra eir -peito, ^Continuai 



REPUBLICA 

•comentos que lhe serviram de base. E m seguida, procedendo-se 
ra conferência na forma da lei, sendo por mim transcripto o dito 
alistamento no livro próprio de transcripeão desde a primeira 
folha, até a folha vinte e uma e encerrado por um termo as-
signado pelo presidente, membros presentes e por mini. Verifi** 
cou~se terem sido incluídos no alistamento os 311 cidadãos 
que seguem ; 

1 José de Campos Toledo, 2 Carlos G. Junior/3 Antônio M. 
P. da Gosta, 4 José B. dos Santos, "y Ottoni da Silveira N a 
varro, 6 Abrahão Borsari, 7 Braz 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, 16 Benedicto Pinto, 11 Luiz Antônio Mendes, 18 João 
B. Machado, \S Noberto G. Couto, 20 José M. dos Passos, 21 
Carlos Mi Ferraz, 22 João Fogaça, 23 Bento Galvão de Fran
ça 24 Hugo Preníde) 25Ceíeste Lui. 26 Antônio do Valle, 27 
Eíesbão C. de Almeida. 28 Benedicto de Freitas, 29 Antônio 
1. Domíngues, 30 Pedro de A( Silveira. 31 André Roveri, 32 
G-iuseppe Roveri, 33- Giovanni Gavioli, 34 José Gavioli, 35 Ed
mundo de Arruda, 36 P.auliuo Martins. 37 Triscão Mariano 
Júnior. 38 José de T. A. Botelho, 39 Salvador Soares 40 Al
fredo G-. Moura, 41 Carlos A. X. Machado, 42 Joaquim da S. 
Toledo 43 Luiz A. da L. Cintra, 44 Oscar Nardy. 45 Antônio 
B. Nazareth, 46 Antônio do Carmo, 47 Cornelio MaCedc, 48 
José G. Martins, 49 Antônio C. GWcia, bO Abrahão Lincoln de 
Barros 51 Servulo de Almeida, 52 José Castanho de Barros, 
53 Carlos Penteado de Oliveira, 54 Agostinho Visagli, 55 -Bor-
tolo Dcrosso, 56* Carlos de S. Ceríbelio, SI Antônio B. de A.bi
cudo, 58 André Brenha Ribeiro, 59 Antônio de Rosso, 60 Cy 

go: 177 APPOÜnario Tibiriçá 178 A r^ur L. Ferraz: 179 Sev,e* 
riano Ferraz: 180 Paulo Herculano: 181 Ignacio de M. Navar 
ro: 182 GÍIA- de A^eida: 183 José de A- Pessoa: 184 SaK 
vador fi.Freire, 185 AIV;W'<> B. Corrêa: 186 Bento de C. Silva; 
187 Guilherme Bernardi: 188 Severiano de ^lmeida: 189 José 
X. da Co4a: 190 João da S. \vvuaa: 191 Joaquim B. de C. 
Júnior: 192 ̂ ntooio d e ^ ^ d a : 193 Euphrosino M. de Afchay-
de 194 A^íonjo J. de Marino: 195 Antonio L. de Camargo: 
19g Christiano Chagas: 197 João A! Pinto: 198 Domingos de A-
Sampaio; 19^ Fernando de C. /íeis: 200 Joaquim Kiltian: 
201 \rlinlo'N. de ̂ Imeida: 202 Paulo L. de Camargo: 203 
Virgílio (. . de Barros: 2M Victal L. de Camargo: 20o João 
de A. Campos: 20^ Valerio G, A - de A t o e i ^ 207 Francis
co K d'AVilla, 208 José D. Aranha: 209 Benedicto deA- Pra" 
do 210 Antônio R. de Arruda: 211 Qtieiubira de Vascoucellos: 
£i2 B medícío Ferraz de Araújo, 213 Joaquim Barboza: 214 
loaquiin G. de F. Pacheco: 215 José de ̂ y. Toledo- 216 Luiz 
A- Al. da Silva; 2 7 Allt°nio Felippe: 218 \náré Toledo Lara: 
219 Luiz j. Miçílel 22) P--dro V. Ribeiro. 221 Joaquim de C. 
Monteiro: 222 Tranquijlo Cei-ibella; 223 Alfredo F.da Silva,224 
j)sê G. Couto, 225 josft 11. de Marins 22$ Joaquim Silvado; 
227 Francisco palftani: 228 Virgílio de Araújo Aguiar:. 259 
J'» é \\. Nascimento, 230 Leolaldo B.de Almeida, 231 Níeo-
lau Salvador: 232 j -se Maria Leite. 233 José kiehl, 534 An
tônio T de Barros; 235 Alfredo B, de Barros: 236 Henrique 
S L Guimarães: 237 (iiovani D Vecchi: 238 entorno 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. 0. de Almeida, 2f& Bento A. 
Doraingues, 2\% Vntonio R. B. França, 250 Geraldo P. Xa
vier, 251 João Martins dt Oliveira, 252 Antônio M. P. Fonse^ 

priano Agarussi, 61 í destino da Serra, 62 Floriano Manto- ca» 2õí* José F- Bicudo, 254 Manoel 1». L. Barros, 255 An-
vani, 6*3 João Lyra, 64 Pedro André, 65 João Baptista Leme 66-ti,aio P" L' C a m a r « 0 ' %*>6 íVancisco de P. Leite. 27 José 
Caros Nardon, 67 Fernindo Roveri, 68 Manoel G F PaJ d í i S' A r r u d a> 2 5 S Manoel A Vianua, 259 José de Barros, 
checo, 69 Oswaldo Prenide 70 Erino Prenide 71 João B ^2í]0 Victallno d e í > a u l a> 2 6 1 Alfredo P.de Miranda, 262 Bei-

Galvao, 72 Virgílio IN. Brandão, 73 Francisco A. Antunes,74 
Honoro de M. Roza, 75 Augusto Amaral, 76 Alfredo Lacerda, 
77 Autmio G. da Costa. 78 Cmdido J. Martins, 79 iços-
íiuho B. da Bocha, 80 Ürozimb > Campos, §1 Theophdo Cam 
pos, 82 João V. de Almeida, 83 Carlos A. Vianua, 81 lo.é O 
de Almeida, 85JoãoB.F. Cardoz >. 86 VírghoS. Couto, 87 
Antônio F. Pinho, 88 Antônio F. P. Leite, 89 Antônio P.M. 
.Júnior, 00 Fernando i*. Mendes 91 Francisco J. R. Júnior: 92 
Fernando J. Alves: 93 João R. Almeida. 94 AJolpho Andra
de: 95 Oetaviano Blau: 96 Francisco 4. A m trai; 97 Joaquim 
F. Silveira: 98 ürias Carneiro: 0,9 Antônio R. de Almeith 
100 Víriáto V. Almeida: 10Í P;dro Rodrigues: 102 Vntonio P. 
Camargo. 103 Antônio Garcia: 104 João Lopes: 105 Antônio 
P. Marinho: 106 />eroo P. Mendes; 107 José 0. Oalcato: Í08 
Man >ei O. Rodrigues: 10.) Joa,qui u J. Luiz. 110 Vloiph > L.d-
Sdle-: 111 Antônio Honoralo: 112 üurvalmo Toledo: 113 João 
P. U. Anta: /14 Bento B. Silva: 115 José Mello: 116 Ma
noel Alvarenga: 117 Américo de S Leite: i 18 Armando de B. 
Souza: 119 SaJvad >v Dias: 120 José r. Lopes: 121 Joaquim A. 
Sinfcos: 182 Adolpho Moraes: L23 Pedro Bauer: 124 Lui/ P. 
de Freitas; 125Ar(hur F. Sampaio. 126 .io*é M. de Freitas: 
127 J.-ão M. Lima: 128 ̂ .Ibertiuo D. Mxaes: 120 Esias G.de 
Almeida: 130 Francisco A. de Carvalho: 131 Vergilio Danna: 
132 Jorge P. Flaquer: 133 Io tio li. «Ia OJSU: 134 Prmcisc » 
A. M. »ta Costa; 135 Lourenço M. Mumz: I3à Aatoniu P. 
Martins: 137 Chríslovam de Almeida: 138 Igntcio A. Mess 
qui:a: 139 José M. Nardy: 140 Cesurio P. de Camargo: A l 
João lí. Pires: 142 Francisco Oanna: 143 Antônio .1. 0. Oli 
veira. x ü Mansu'Mto Preside- 14'i Luz Mirtins: 146 Ignacio 
Trinda.it: 147 Paulo cie ,S'ouza: I i8 Seraphim \\ Almeida: 149 
Beneiliclo de Barros: 150 Joaquim E.Rodrigues: 151 Manoel 
J. Corrêa: 1Ó2 Carlo.-s Martins: 153 Benedicto deA.P. Filho: 
154 Antônio S. Campos: 155 Miguel de Vascoucellos: 156 Fe 
leio M. de Lima: 157 Cario De Rosao: 15S Esecbias Nardy: 
159 Simào J. da Almeida: 160 Feliciano Bicud.-: 161 Joaquim 
Leitão: 152 José M. de Carvalho; 16-i Luiz l\ Pereira; 164 
Manoel M. de Almeida: 165 Avelino S. Toledo- 166 João 
Lu'/: 167 '^waldoA.. Costa: Jg8 B̂ liniro Martüis: l(j9 G luar-
do da C. Galvão: 170 Manoel 4 . de Lima; 171 ^rcilio \. M. 
Birros; 172 Manoel M. Júnior, 173 Joaó M. de A. Nagor; 174 
Elias V. de Campos: 175 igmo Bruni: 176 José L. de Camar-

miro B. Lima. 263 Benedicto Corrêa, 26i João 0. Camargo. 
265 Ignacio L. Thotnô. 266 João A da Silva, 267 João B. 
da Silva. 267 João B. do Nascimento, 268 José dos Santos 
269 Mregorio R. Loureiro: 270 Pedro G. de \lmeida: 271 
Antônio da ,STílva: 272 João C. B. Júnior: 273^Casemiro A. 
Rodrigues: 274 Joaquim A. M. Barros: 275 Júlio dos Santos: 
£76 André A. Alves: 277 Alberto Silva Cansio: 278 Antônio 
de Arrula:279 Juvencio R tynundo: 28O Jofào P. de Lima: 
28Í A u £ u , t 0 Martins: 282 Joaquim L, de Camargo: 285 
Luiz dt S. Campos: 284 Francisco Bandeira: 285 Thomaz 
di S. í»ntra:286 <ilvano Ferrsira:287 Máximo Martins:288 Ot-
lorii T. da Rocha: 289 Frmcellino M. Oliveira: 290 Luiz de 
S. Andrade: 291 A n t o n'° -̂ d'Avílla* 292 Benjamin AnTunes 
293 José R. de Castro: 2°i João G. \ de \!meida: 295 Jo
aquim A - \rruda, 296 José M. Galvão: 297 Luiz da S.Iva Cou
to'. 298 João Galvão Pacheco: 299 Miguel Pire.í 300 Benedi
cto Felippe: 3"! L-uiz .y Nunes: 3 »2 Silvino da C. Galvão: 
3ü3 Joié R. de y^hneida: 304 Miguel G. Soriano: 305 vntonio 
L. Nuues 306 Francisco \ (\lves: 307 libertino \. Gomes: 
308 Joaquim de Oliveira: 309 Dirio T. de A^ueida: 3I0Fran 
cisco Nunes: 311 Antônio P. L. Barnos. 

lim seguida pelo presi*ien.e foi dilo que se consignasse 
nesta acta a declamarão de que. duranle os trabalhos * da 
rev>sáo do alistamento no corrente anno nenhuma elimina
ção foi requerida por fallecimento ou mudança para fora do 
município ou perdi da capacidade civil ou política: bem as*-
sim que fossem resalvadas as emendas na numerarão da pce" 
sente de números 75 ã 99. .Nada m u s li iveodo a tratar o 
prrsfíieúfe mandou encerrar a presente acra, que vae assig-
nadi por tolos os membros presentes e por mim Lupercio 
Borges escrivão interino do Jury servindo de secretario que 
a escrevi; Francisco Brenha Ribeiro, dr, José Elias. Oscar lo-
iedo. Sebastião Mar"tíüv. Lcobaldo Fonseca. Fernando Por 
tella, Domingos Nobrega da Cruz e Ignacio Bueno de Ne-
gr^iros, Lupercio Borges. F para que se torne publico.mau. 
(lei expedir o presente ediial que será affixado no logar do 
costume publicado p"la imprdnsa desça calade Dado e pas
sado nesta cidade de Viu aos doze dias do mez úv feve
reiro de mil novecentos e sete.Eu Lupercio Borges escrivão 
interino do jury o escrevi (Assignado Francisco Brenha Ri
beiro;, conforme— 0 escrivão—Lupevcio .Btrges. 
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REPUBLICA 

JURY 
O dr. \beilard de Almeida Pi 

res, Presidente do Tribunal 
do Jury (substituto legal) 
desta Comarca de. Yiú etc. 
Para os devidos lins, faz pu* 

blico que, por terem s'do noti
ficados e deixarem de compa
recer, sem molivo justificado, 
á ses-ão de jury hoje encer 
rada, foram multados os jura
dos seguintes": 

Dr. Luiz Marinho de Azevedo 
150$000. Chrysanto Alves da 
Fonseca Í5US000. Francisco 
José Ribeiro Rato Júnior..... 
90$0O0. Francisco Eugênio de 
Oliveira 90$0u0, João de Sou
za Campos Nerto 30S000, João 
de 4lmeida Campos 30g0o0. 
E a todos faz scieute de que 

nos termos dos arts. 4, 5 e 7 

do Dec. n. 331 de 22 de Ja
neiro de 1896, poderão dentro 
do praso de trez djas, a con
tar da | ublicaçâo do presente, 
requerer a relevarão da mui* 
ta provando impossibilidade de 
comparecimento por moléstia 
própria ou de possoa de sua 
família, bem como por impe* 
Cimento de transito. E para 
constar aos interessados man* 
dei passar o presente que 
será affixado no logar do 
cosiume e publicado pela im
prensa desta cidade. D.ido e 
passado nesta cidade de Itú, 
aos 19 de Fevereiro de I1H7. 
Bu, Luperciu Borges escrivão 
interino do Jury que o escrevi 
Assignado. A^eilard UcAlmei*. 
da Pires. Conforme. — O es-
crivílo —BOR67ES. 

TOL 
SECCOS, MOLHADOS, WÜCÂJ, 
TINTAS, ARMAS DB FOGO, MUNIÇOEb 

FERRAGENS E ARTIGOS A PHANTAS1A, 
A VAREJO E POR ATACADO 

Partecipo aos meus innumeros amigos e freguezes que mu
dei o meu estabelecimento commercial da antiga casa, à 
Rua do Commercío, esquina do Largo do Carmo, para o pre-
dio no.84 da da mesma rua. onde continuarei sempre à sua 
inteira disposição. 
Convido as Exmas.famílias e p publico em geral,a fazer uma 
visita ao novo prédio. As vendas continuarão a serem leitas 
por preços extraordinariamente módicos. 

84 xjjB&jaxxjkMWt 
(Esquina da Rna da Quitanda) 
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LENHA SEEEABA 
Sderrtificanros ao Publico Ytuano que já temos 

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

freguez.Rncommendas na 
casa Toledo, a Rua 
do Commercío ri. 
84 (noŝ o es<-
criptorio) 

Ytú. 12 de Fevereiro de 1907 

Ataliba de Almeida Toledo. 

Casas a venda 
No Salto 
Vendem se quatro boas casas 
situadas á rua José Weissohn, 
em frenie ao escríotorií) da 
fabrica; dão rendimento men
sal supe.ior a Bs. lOOgOOü. 
T^ata-se com João Baptista 
Sampaio, á rua sele de Setem
bro, no SaPo. 

S> ATTENÇÃO B 
5 CQKSULTOR iO DEHT&RIO S 
| ^ Mme. Elisabeth Mehl- t& 

mann Allende 
> na casa da 

ísr«) 

(è/okdo moeka ffy 

O que mais sortes tem vendido 

• LOTERIA.DO ESTADO 
a preferida I"teria de 

40 CONTOS 
HOIE O bilhete inteiro 7$000 

C^^^jpJ-ts^l itêderal 
V E N D A S D I Á R I A S 

Sahbaâo-WOCONTOS-por 4.000 
Só não tirara grandes prêmios quem não s habilitar 

a do Commercio 95 
Luiz jÇnarade 

S|> U c JLcconan àcljuciroj ||| 
g|£ m e d i c o 
gE^. Depois de sua via-$.§q 
fprgem d Europa continúa^jÈ 
W>novamente á disposição£W$ 

^dos açus clientes das 7 Ifil^ 
Wtás 9 horas da manhã, no^J| 

n^ff^u consultório = Largo$sd 

g\da yiatrit, 14 ĴJ 

V\ '̂VRARlA E PAPELARU y^} 
Wí MBHLMANN 
i*S«'Rua do Coraraeroio n, 

^ Das 8 horas da manhã 
ás 5 da tarde 

Sert)iço5 Garanfiào* [S-NJfi s 
^ PREÇOS RASOAVEIS |g 

» - » 
^Fala-se Portn^aez ^4, 
•JÍV Man sprícht Deutsch^' 
gj^English spoken '/^) 
^ Se habla Espaüo® 

5APATARIA SANTOS DUMONT 
Nüsta efíicina executa-se com segurança, elegância 

e commodidade nos preços, todo o serviço concerneute á 
sua arte. 

EspcFialidade em Galgados inglezes o america= 
t nos, sob medWa 

Tem sempre promptas, a qualquer hora, duas eadeiras de 
engraxates. 

Rua do Commercío, 108 

EffTE 
igarpos premiados 

da Tabacaria Caruso 
extracções aos sabbados pre' 

raÍ0=l libra esterlina 

So no-Café Ytuano 

Ueijos especioes 

Manteiga fresca 
recebe de Minas,semanal* 
mente só o—Caíé Ytuano 
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