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PARTIDO 
dos - Pereiras 
A Cidade de YttL obe
decendo aos velhos pla
nos do seu director. vi
ve a martelar que é de 
extrema necessidade 
organizar-se u m partido 
municipal, em opposi-
ção á actual situação 
dominante nesta cidade. 
Não pre*cisamuita pers

picácia para ver-se logo 
que essa idéia é o pro-
ducto do descomedido 
interesse pessoal do sr 
Octaviano Pereira, que, 
se continuar no absoluto 
isolamento poli tico em 
que se acha, não pode
rá desenvolver os seus 
habituaes estratatage-
raas para o augmento de 
sua fortuna. 

Jamais a população 
gosou de melhores ga
rantias do que as que 
lhe são ofíerecidas ac
tual mente pelo partido 
que hoje dirige os des
tinos desta terra. 

Ninguém se queixa da 
minima violência; to. 
dos vivem na mais in
vejável tranquillidade ; 
as casas de diversões 
enchem-se de pessoas 

pertencentes a todos os 
matizes políticos ; a Ga
mara envida os * seus 
melhores esforços para 
que a cidade progrida, 
favorecendo o povo com 
às corarnodidades a que 
elle tem direito. 

Não se pôde, pois, es
tabelecer um termo de 
comparação entre o que 
se passava nesta cidade 
quando dominavam os 
nossos adversários e o 
que se passa hoje coma 
actual administração po
lítica e municipal. 
Essa é a verdade at-

testada pelo povo intei
ro. 

Todos se acham satis
feitos e até dispostos a 
coadjuvar os nossos 
chefes para a continua
ção desse magnífico es
tado do coisas. 

Os gritadores. os úni
cos que, como sempre, 
não se conformam com 
esse bem estar são os 
membros da família Pe
reira Mendes. 
Explica-se esse proce

dimento pelo interesse 
que elies têm em man
ter o povo em eterna 
lueta, da qual são elles 
os que mais aproveitam. 

Sugeriu-lhes agora a 
idéia da organisação de 
um partido municipal, 
rotulo falsificado de um 
partido político que já 
não existe porque a sua 
existência deixou de 
ter razão de ser. 

Seriamclhorque se des
sem á nova agremiação 
o merecido e justo titu
lo de — Partido dos Pe
reiras. 

Pelo menos assim não 
pareceria que ainda uma 
vez se pretendeu enga-
zopar incautos. 

I nosso futuro 
político 
A acção benéfica de
senvolvida em nosso 
Estado desde que delle 
foi presidente o bene
mérito dr. Joríro Tibiri-

çá, que ao lado de uma 
fecunda administração 
trimbrou- os seus actos 
na mais perfeita liber
dade eleitoral, as locali 
dades do interior entra
ram a gosar de uma 
harmonia que tem rever
tido em progresso ma
terial e intellectnal. 

O que foi no governo 
o dr. Tibiriçá, o que es
tá sendo o illustre sr. 
dr. Albuquerque Lins e 
o que será, no futuro 
quatriennio, o grande es
tadista conselheiro Rq-
drigues Alves, represen
ta para nós outros area-
lidafle da justa fama que 
gOs; unOs de povo civil isa-
do e portador de um no
me que s^ apresenta 
sem receio de desmere
cer o conceito dos patrí
cios de outros Estados. 

As pequenas tricas 
políticas que atrazavam 

o desenvolvimento de 
S. Paulo, as rusgas pes-
soaesque iam fazei echo, 
como acontecimentos 
políticos, junto aos che
fes supremos do Partido 
Republicano, desappa-
receram felizmente para 
boina nossa e para tran
qüilidade geral. 

Agora principalmen
te, depois que verifica
mos que intacta está a 
nossa autonomia e que 
ninguém mais pretende 
conspurcar os nossos di
reitos e nem menospre-
sar a nossa liberdade, 
devemos todo:» traba
lhar patrioticamente pa
ra conseguirmos a nossa 
hegemonia nos desti
nos da Republica. 

Quando os Césares 
caricatos accendem os 
fachos dantescos da de
sordem para revolucio-
nar os Estados do norte 
do Paiz, nós os paulistas, 
devemos cuntinuar a 
nossa rota de trabalha
dores infatigaveis e ho
nestos, semcomtudodoi 
xar que as instituições 
corram o risco de ser 
tragadas por aqnellcs 
tubarões de botas e es
pora. 

S. Paulo tem grande 
responsabilidade na pro-
ciamação do actual re-
gimen e por isso tem 
obrigação restricta de 
empregar os seus melho
res esforços para que 
eile se torne amado pelo 
povo brasileiro e respei
tado pelas nações ex 
trangeiras. 

Assim sendo, concor
reu efücazmente para a 
solidificação da Repu
blica, iniciou a tVÍ) do 
governo civil, enviando 
para a suprema magis-
trura estadistas que hoje 
ahi estão coroados pelas 
bemçams do povo. 

Houve um dia em que 
as convicções do povo 
paulista obrigaram-no 
a uma attitude de retra-
himento, de reserva. 

Retrahíu-se, reservou-
se, mas preveniu-se. 

Hoje nada mais ha 
que o incòmmode. 
Continuará, por isso, 

a trabalhar, despresan-
do as ameaças dos ma-
shorqueiros. 

O futuro quatrienuio 
será a continuação do 
actual. 

SEM.4SA SANTA 

Devem começar hoje 
as solemnidades com 
que a Egreja Catholica 
commemora o martyrio 
de Christo. 

Dantes essas cerimo
nias, nesta cidade, re
vestiam-se de tamanho 
brilhantismo que os fo
rasteiros affluiam de to
das as localidades para 
virem ouvir a palavra 
fluente dos mais notá
veis oradores sacros, pa
ra escutar a execução 
impecável das musicas 
escriptas por inspirados 
compositoras. 

Era verdadeiramente 
atrahente a Semana San
ta cm Ytú. 

O saudoso vigário, pa
dre Miguel Corrêa Pa
checo, multiplicava-se 
em esforços para fazer 
com que as solemnida
des tocassem no coração 

do povo, traduzindo ao 
vivo o que se passou 
durante a viciado raar-
tyr do Golgotha. 

Porque vamos e ve
nhamos, em cada pas
sagem dessa vida auste
ra e afanosa existe u m 
exemploaseguii^ha phi-
l<*sophicos ensinamentos 
que a plebe só pode ir 
aprendendo com a re-
producção constante, 
fiel e rigorosa de suas 
sceiias mais comoventes. 

infelizmente, hoje a 
Semana Santa p 
aqui, se não totalmente 
despercebida, no entan
to, com cerimonias tão 
incompletas que fazem 
com que o povo se recor
de saudoso dos tempos 
que já se foram. 
As festas religiosas, em 

Ytú, são feitas e repetidas 
com tanta freqüência 
que até o povo já se vê 
exgottado de recu rsos 
para contribuir com 
quotas suíificientes para 
cobrirem as despezas 
com solemnidades de 
máxima importância pa
ra Egreja, como são as 
da Semana Sama. 

Póde-se quasi dizer 
que não ha um domin
go em que uma procis
são não percorra as ruas 
da cidade. 

E quando chega a Se-
mana Santa lá vem a 

historiado que não lia di
nheiro para cerimonias 
completas, lutando a 

commissão escolhida pa
ra angariar donativos 
com serias ditüculda* 
des para obter mesmo 

quantias insignificantes. 
Isso que ahi rica 6 a 

reproducção liei do que 
estamos ouvindo todos 
os dias e em todos os lo-
gares. 

Ha falta material de 
tempo para serem dadas 
providencias no sentido 
de ser actendido neste 
anuo o justo reclamo de 
muitos catholicos ytua-
nos, mas é de esperar-se 
que porão futuro haja 
um pouco mais de boa 
vontade e *c esforço 
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pôr parte de quem tem o 
dever de propagar sem
pre os princípios di E' 
grejaCatholica. 

Ufll CATHOTÍICO. 

Mais um valioso 
alíestado do 

PODEROSO ELIXIR DE 
NOGUIRA 

Eu abaixo assignado, dou
tor era medicina pela Fa
culdade do Rio de Janeiro. 

Attesto que tenho empre
gado em minha clinica e 
sempre com exellente resul-
rado, principalmente nas af-
feoçoes de origem syphiliti-
ca, o Elixir de Nogueira, 
Salsa, Caroha e Guayaco, 
preparado do sr. pharmaceu-
tico João da Silva Silveira, 
o que affírrno sob a fé do 
meu grau 

Herva 7 de Julho de 1886. 
Dr. José A. R. Ferreira. 
Está reconhecido na for

m a da lei pelo Tabellião 
Luiz Felippe de Almeida. 

Vende-se nas boas dro
garias e pharmacias 

desta cidade 

# andorinha 
Espelha o crystal ar
gentino de um lago dor
mente, luz explendoro-
sa da estrella da manhã, 
refulgente no azul car
regado da cúpula si-

/ £sral. 
Estrella e imagem — 

duas bellas gemtnas da 
mais pura água, lagri
mas tombadas talvez 
dos olhos melancólicos 
de alguma virgem apai
xonada, nos mundos 

(falem. 
Viu-as, de madruga

da, andorinha vagabum-
da que se divertia a ro
çar com a aza de prata 
a sombra das grandes 
rosas desabrochadas, 
que se inclinavam gra
ciosas beijando os nenu-

phares. 
Oh! se pudessem en

gastar aquella grande 
esmeralda que lá rutila, 
no ninho onde dormita 
a amorosa amiga!... 

Que lâmpada suave 
não seria paraalluminar 
e encher de fulgor a mo
desta morada que tenho 
nas grimpas do loureiro, 
feita de murtas e mal-
vaiscos!... 

Fendeu os ares com 
as azinhas esguias e foi 
pousar no cimo da mais 
alta das nuvens ; voou 
depois, e muito, e quanto 
mais espaço vencia, mas 
se aftastava a estrella, 

NA VALSA 

Olhei.. . antos : o7hámo-nos ... ethereo 
Sonho vago tivemos febrilmente ... 
Havia em teu olhar qualquer mybterio, 
Nos meus olhos brilho ardente. 

E subimos sonhando a azul morada, 
Sentindo o palpitar dos nossos seios; 
Mmh'alma delirante, extasiada, 
Ia louca voando entre receios. 

E quando tens cabellos, se agitando, 
Roçavam-me de leve, eu despertava 
Dessa doce illusão. De quando em quando. 

Sentindo o lábio teu que me beijava, 
De novo adormecia, e então sonhando, 
Louca minh'alma para o céo voava! 

João Werneck 

que empallidecia e se 
oceultava, com a vinda 
da aurora. 

E quando se esvahiu 
de todo no esplendor da 
manha, a adorinha am
biciosa fechou para sem
pre as azas e veio cahir 
morta no ti anquillo la
go dormente, a cujo es-
pelho vira luzir a grande 
esmeralda que a tentara 
e vencera. 

Nós somos como a an 
dorinha ambiciosa, que 
subimos a perseguir um 
ideal que nos fogo; vo
amos pelo infinito da 
phantasia, e lá, muito, 
muito em cima, nos as-
phixiamos pela rarefa-
ção do ar, que é nossa 
vida, — a mocidade, e 
alfim vimos cahir, cadá
veres, que inspiram dó, 
no espelho onde sempre 
reflectiu a esperança es
maecida na nevoa de 
hontem, que é — a sau
dade ! 

CATULLE MENDES 

grace-

-Sxejjtrícidades 
americanas 

Licençaj)arao_enterrode 
uma perna 

O cidadão norte-ame-
Uiiilhermõ _Ni-ri cano 

cKolson apresentou-se 
ha dias na municipali
dade de Nova York e pe
diu cortezmente uma li
cença de enterro. 
—Para quem? per

guntou o empregado. 
—Para mim. 

| — O r a ! Está 
jando. 

i — N a o estou : amputei 
Juma perna e quero en-
terral-a regularmente, 
com as costumadas for. 
malídades. 

O pedido embaraçou 
o empregado, que con
sultou as autoridades 
municipaes. 
U m a perna amputada 

é, afinal de contas, um 
fragmento de cadáver ; 
mas deverá ter as mes
mas considerações le-
gaes que um cadáver 
inteiro? 

Este problema pertur
bou extraordinariamen
te a repartição de hygie-
ne. 

Nicholson foi chama
do a apresentar a defe
sa da su^ perna. 

— E 1 illogico que nao 
I consultam que eu collo-
'que este meu fallecido 
ornamento no meu jazi
go de familia. E' um tre
cho de minha pessoa 
que repouzará anteci
padamente junto dos pa
rentes. Para que m e 
nbrigam a enterrar a 
minha perna lá ao lon
ge, quando eu pago pa
ra a sepultar perto de 
mim? Lembrem-se dos 
embaraços e transtornos 
que m e oceasionarao 
mais tarde, quando, no 
juizo final, na resurrei* 
çao da carne, eu tiver 
de ir ao longe procurar 
a minha pobre perna. 
Deixe-me, pois, teJ-a á 
mão... 

Venceu o pleito. 
Passou-se certidão do 

Sallccimento da perna 
do Nicholson. 

Mü/idou o m.meo fa
zer um feretro adequado 
e foi, com os.seus ami
gos, levar ao cemitério 
o precioso despojo. 

A' beirada campa fez 
ura sentido discurso, 
agradecendo á perna os 
serviços que lhe tinha 
prestado e jurando que 
só iria reunir-se a ella o 
mais tarde possível. 

Depois do enterro, 
deu um banquete, que 
decorreu alegremente, 
brindando-se á perna. 
Nicholson substituiu 

a perna amputada por 
uma de páu ; mas, raras 
vezes anda a pé. 

E' presidente de uma 
companhia de carrua
gens. 

oticiano 
Semana Sanita. — 

Iniciamse hoje as solennida' 
des da Semana Santa, com o 
seguinte programma : 

Duruingo de Ramos—A's 
10 horas, /ia matriz, bençam 
das palmas, missa cantada a 
grande orchestra, distribui
ção das palmas. 

A's 5 horas sairá a pro« 
cissAo do Triumpho, que 
percorrerá as ruas do Com-
mercio, Direita e Carmo. 

Quarta-feira de Trevas— 
Via-Sacra, na matriz, ás 7 
horas da tarde. 

Quinta-feira Santa — A's 
10 horas, missa solenue da 
Instituição, communhào, pro
cissão interna do SS. Sacra
mento e exposição, come
çando então a guarda de 
honra. 

A's 7 horas da tarde, Ma-
tinas e Laudes, seguindo-se 
a cerimonia do Lava-pés. 
sermão do mandato pelo pa
dre José Matterni. 

Sextafeira Santa— A's 9 
horas, missa dos Presantifr 
cados, adoração da Cruz, 
Canto da Paixão. 

A' 1 hora da tarde na 
egreja do Bom Jesus, terá 
lugar a commovente ceri 
mouia das Trez horas da A' 
gonia, pregando o sermão das 
Sete Palavras, u m sacerdote 
jusuita. 

A's 7 e meia da tarde sai
rá da matriz a procissão do 
Enterro do Senhor Morto, a 
qual percoren á as ruas do 
Carmo, da Palma e Direita. 

A's 8 horas, da egreja do 
Carmo, sairá a segunda pro
cissão do Enteiro, que per
correrá os ruas de Corümer 
cio, Direita e Carmo. 

Sabbado de Alleluia — 
A's 8 e meia, bençam do fo
go uovo,canto dasProphecias, 
Exultet e bençam da Pia 
Baptismal. Soleune missa da 
Alleluia. 

A's 3 horis da tarde, 
bençam domiciliar pelo vi 
gario da parochia. 

A'P li e meia da tarde na 
egreja i|o Carmo, terá lugar 
;i fpieiir-niia da coroação de 
N. St-nliura, com sermão pe\ 
Io padre Manuel Martins. 

Domingo da Ressurrc-içlo 
—A's 5 horas da madruga, 
da, procissão da Resurreivo' 
dando*se o encontro no lar 
go do Carmo ; Cante Regina 
Coeli», sermão a entrada e 
em seguida missa rezada. 

Fallecimentos. — 
Falleceu quarta - feira 
ultima, depois de longa 
e penosa enfermidade, 
o sr. João Pcdroso de 
Alvarenga, tio do nosso 
bom amigo sr. Luiz 
Antônio Mendes. 
A exma. familia apre

sentamos os nossos pc-
zames. 

— Telegramma de 
Portugal traz-nos a in
fausta noticia do fallcci-
mento, naquelle Paiz, 
do sr. José Dias Mari
nho, pae do nosso ami
go sr. • Antônio Pinto 
Marinho. 
O finado residiu por 

muitos annos uesta ci
dade, onde foi commer-
ciante e aqui conquistou 
grande numero de ami
gos. 

Pezames. 

Viagem. — Acompa
nhado de sua exma. fa
milia seguiu para Mogy-
Guassd, devendo regres
sar amanha, o sr. Euri-
rico Saldanha, director 
desta folha. 

Cinema Íris.—Con
tinuam ser grandemen
te concorridas as func-
çOes dessse magnífico 
ponto de diversões. 

Para hoje estão an-
nunciadas fitas impor
tantes queviío sem du
vida fazer transbordar o 
vasto e elegante salão 
do íris. 

Hontem inaugurou-se 
o bar do íris, onde as 
as exrnas. famílias en
contrarão sempre finis 
simas bebidas e saboro
sos lunchs. O serviço do 
bar está a cargo do dis-
tinetô moço sr. José de 
Almeida Toledo. 

EaiSe. — Consta-nos 
que diversos sócios do 
Club Recreio Ytuano 
estão promovendo um 
grande baile para sab
bado d' Alleluia. 

Missa. — Realisou-se 
quarta feira ultima, na 
Egreja do B o m Jesus, 
com a presença de mui-
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tas pessoas gradas, o 
missa de 7o. dia, cm sut 
fragio da alma do sau
doso moço, sr. Antônio 
Ferraz de Toledo, que 
foi u m dôs mais con
ceituados commercian-
tes desta praça. 

Dr. Paula Novaes 
—Para u m dos tabelio-
natos ultimamente crea-
dos na Capital vae ser 
nomeado o nosso presa-
dp amigo, dr. J. F. de 
Paula Novaes, distineto 
advogado no foro de S. 
Paulo. 

Sova banda. — 
Consta nos que se proje-
cta ôrganisar nesta ci
dade uma nova banda 
de musica, aproveitan
do-se para isso os exel-
lentes elementos aqui 
existentes. 

A D H E S A O ! 

Procissão de Pas
sos.— Teye logar do
mingo ultimo a tocante 
procissão de Nosso Se
nhor dôs Passos. 

Serviu de Verônica a 
gentil senhorita Carlota 
Antunes e os motetos 
foram muito bem canta
dos, sob a regência doí d a sP e l° coronel 
maestrino Tristão Ju- Francisco. 
nior. | Nas ultimas eleições 

A concurreneia de 1 roalisadaa os poucos elei-
povofoi muito grande, torça adversários que 

compareceram ás urnas 

Dopois de ter dado 
vigoroso combato â can
didatura civiiista do sr. 
conselheiro Rodrigues 
Alves á presidência de 
S. Paulo, o partido op-
posionista desta cidade 
prepara as armas e ar
ruma as bagagens para 
adherir ao futuro go
verno. 
Não entendemos que 

seja um desdouro es
se movimento patrióti
cos dos ex-hermistas. 

O que causa espécie 
até nos espíritos menos 
prevenidos é o facto da 
«Cidade de Ytú», que se 
diz órgão do partido ad
verso, acolher até ha pou
co tempo em suas colum 
nas formidáveis descom-
posturas nos homens do 
governo estadual. 

A «Cidade» checou 
mesmo a apregoar por 
entre vivas manifesta
ções de alegria a inva
são do Estado de São 
Paulo por forças fede-
raes e por tropas rio-
grandenses commanda-

Jão 

sado porque sem o Octa-
viano elles não tem co
ragem para luetar. 
Quando um não quer 

dois não bri-ram. 

E S B R C I 1 1 » E 
A P©IiITI€A 

U m «suelto» do <Paiz» 

Pavilhão das ro
sas.—Consta nos que a 
Empreza do Cinema íris 
vae mandar vir de São 
Paulo a orchestra com
posta de graciosas víe-
nenses, que tem feito o 
encanto de muitas ca
sas de diversões da Ca
pital. 

Cinema Parque.» 
Realisòivse na noite de 
quinta-feira um [grande 
concerto neste explendi-
do ponto de diversão pa
ra commemorar a inau 
guração do bar do par

que. 
Compareceram innu-

meras famílias para es
cutar a execução sempre 
correctado mavioso sex-
tetto José Mariano. 

Foi uma festa encan* 

tadora. 
Gratos pelo convite 

que nos foi dirigido. 
Communica-nos aEm-

preza que mandou vir 
de S. Pualoumhabilope-
radôr, o que vae concor
rer muito para que não 
haja trepidação na exhi' 
bicão das íitas. 

recusaram-se termman
tém ente a votar nos no
mes dos doutores Car
los Guimarães e Júlio 
de Mesquita. 

Os actuaes partidários 
da adhesão incondiceio-
nal rebatem com ardor 
a idéia de que a «Cida
de» seja órgão do par
tido jagunço. 

H a muitos até que ata
cam desabridamente a 
política exercida em Itú 
pelo sr. Octaviano Pe
reira. 

Entretanto, ninguém 
de lá tem a precisa co
ragem para vir em pu
blico manifestar a sua 
reprovação pelo que 
tem dito e pelo que tem 
feito o director da «Ci
dade. 

Todos faliam á sur
dina, medrosamente... 

Ora, isso é feio e não 
recoramenda a pujança 
tão apregoada dos nos. 
sps antagonistas. 

Dizem alguns que o 
osso está atravessado na 

garganta, mas qual, ha 
de ficar sempre atraves-

E m seu numero do 
hoje, o «Paiz» diz em um 
«suelto» ter uma boa 
nova para dar a seus 
leitores». 

E escreve ; 
«Trata-se de um mo

vimento ccllectivo de 
officiaes para salvar a 
disciplina do exercito. 

Sabemos — continua 
— q u e na pioxima reu
nião da Câmara dos 
Deputados, será apre
sentado um importante 
projecto de lei, cujas 
linhas gereaes pudemos 
obter graças a um feliz 
acaso de nossa reporta
gem. 

U m a commissão de | 
ofticiaes.de que fazem; 

, . ^ . . ' exercito. » 
partedois generaes, dois 
corones, dois tenentes-
coroneis, dois majores, 
dois capitães, dois pri
meiros-tenentes, dois se-
gundos-tenentes o dois 
aluirmos da Escola Su
perior de Guerra, foi 
encarregada, por seus 
camaradas, de confec
cionar o referido proje
cto. 

que não sejam de natu
reza puramente militar. 

Os oíficiaes desta 
gu^rníçâo vão ?:izer cir
cula res prdind) a ad
hesão a esse projecto 
de todos o camaradas 
das outras guarnicòes. 

Os considerandos do 
projecto sãò inspirados 
nos mais elevados senti
mentos de patriotismo, 
fazendo um appello enér
gico aos officíaes para 
que se mantenham tanto 
quanto possível nos seus 
corpos e não sacrifiquem 
os interesses da classe 
á suggestões dos postos 
civis, que devern ser 
desempenhados peloí ci
dadãos civis e não pelos 
militares, cuja missão é 
outra e deve pairar aci
m a das paixõs partidá
rias. 

O Club 

m a será celebrada na 
Igreja de São Francisco 
as 7 horas. 

Por' esta acto de reli. 
nr-ião <> caridade cofes-
sa-m-Sü agradecidos. 

Vetirinario 
difftlomado 

Especialista nas moléstias 
dos animaes, com longa 
pratica na Europa e no Bra
sil. 

Aitende a chamados a 
toda e qualquer parte, den
tro ou fora do município. 

Também ferra anímaes, 
serviço garantido e a preços 
sem competência. 

Dirigir-se á rua 20 de 
Janeiro n 2--Ytú. 

José Parra Beítrau 

Águas 

Seocao Lrjre 

As linhas geraes des
se projecto consistem 
em restringir, tanto 
quanto permittirem a 
Constituição e as leis, 
as prerogativas e as 
vantagens dos officiaes 
que acceitarem qual
quer commissão política 
electiva ou de simples 
nomeação do governo. 

Os officiaes que ac
ceitarem taes coramis-
sões perderão todos os 
seus vencimentos milita
res e não contarão an
tigüidade durante o 
tempo em que nellas 
servirem, pasmando para 
o quadro especial, que 
será para esse effeito 
creado. 

Si a commissão durar 
um determinado espaço 
de tempo, serão elles até 
reformados, afim de 
que a disciplina e os 
interesses da classe não 
soffram com a activida-
de de officiaes emprega-

ISepa^tição de 
e HExgottos 

De ordem do sr. pre-
Militar foi t feito municipal levo ao 

quem tomou essa inicia- conhecimento do publi-
tiva patriótica e será|Co que os proprietários 
junto ao Congresso o de casa sempre que te-
portador da representa- nhatn de fechar ou abrir 
ção da quasi totalidade a água deverão levar a 
IOS officiaes do nosso necessária communica-

ção na thesouraria des
ta repartição, afim de 
serem feitos os respe
ctivos assentos. 

Incorre na multa de 
50$000 o proprietário. 
que não observar aquei* 
Ia disposição de lei. 

Avisa mais que o 
fuoccionario competen
te vai começar por estes 
dias a fiscaüsação da* 
queUe serviço. 

Thezouraria da Re
partição de Águas 9 
ÊxgoUosde Itú, 12 de 
Março de 1912.— O the-
soureiro, José Castanho 
de Barros. 

JLiquidaç&o final 
J O R G E COLÍRy-, 

querendo liquidar a sua 
loja de fazendas, arma
rinho, roupas-feitas, cal
çados etc., commuuica 
que vende tudo por pre
ço de faclara e mesmo 
com algum abatimento 
em compras grandes. 

Convida pois, a quem 
quizer aproveitar da 
oceasião favorável fa
zer suas compras A rua 
do Commercio n°. 90. 

Itú, 2 de Março 1912 

sistirem a missa do se-
dos cm outros misteres' timo dia que por sua ai 

«Jof&o Pedroso de 
Alvarenga 

Maria Luiza de Alva
renga Mendes, Luiz An
tônio Mendes, irmã e 
sobrinho do faliecido 
João Pedroso do Alva
renga, agradecem a to
das as pessoas que se di
gnaram acompanhar os 
restos mortaesado finado 
até a sua ultima mora
da, e convidam os pa
rentes e pessoas do sua 
amizade para no dia 2 
de Abril, terça feira, as-

Aferições 

De ordem do sr. Prefeito 
Municipal faço sciente a 
todos os interessados que 
foi marcado o prazo de 
quinze dias a começar de 
onze a vinte e cinco do cor
rente, para aferição de ba
lanças, pesos, medidas e 
metros no edifício da Câ
mara Municipal á rua da 
Palma n°. 60, das 10 horas 
da manhã ás 3 horas da tar 
de. Faço o presente aviso 
para os interessados não 
allegarem ignorância. Secre
taria da Câmara Municipal 
de Ytú, em 8 de Março de 
1912. 

O aferidor. 
Antônio Rezende de Barros 

Aviso 
De ordem do sr. Prefeito 

Municipal e de conformida
de com as posturas rauuiciw 
pães, aviso aos proprietá
rios de prédios e terrenos 
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Republica 

que fica marcado o prasodeS 
dias, a contar da data desta, 
para fazerem a devida lim
peza de carpinação e trazer 
em estado de asseio os pas
seios dos seus prédios e ter
renos. Outro sim, os ^ue 
não fizerem, a Câmara o fa
rá com os seus camaradas, 
debitando a despesa do 
mesmo serviçn, alem da 
competente multa. 

Aviso mais que desde o 
dia 18 de Fevereiro do mez 
próximo passado está pro* 
cedendo e continuará a ma* 
tança de cães que vagueiam 
pelas ruas da cidade, não 
tendo dias nem horas mar 
cadas para aquelle serviço. 

Aviso, portanto, a todas 
as pessoas que de costume 
levam os seus cães de eetl* 
m a a passeios çúe o façam 
devidamente acalmados para» 
evitar dissabores que prova
velmente se darão desde 
que não adoptem aquella 
medida. 

Ytú, 10 de Março de 1912 
O fiscal de policia e hy* 

giene, 
Henrique Barranqueiros 

FERRAGENS E LOUÇAS 
—I)e todos os preços— 

N o Armazém de 
— B O R G E S & IRMÃOS-

CASAS 
V E N D E M - S E MS casus us. 

30 e f52. da rua da Palma. 
tendo água e exgottos e 
quintaes até á rua d) EV.tro" 
cinio. Trata-se na casa n.3o-

CASSA á VESÍDl 

2o. TABELLIÃO ©|J 

)) Sebastião Martins de 11 

(L Mello 3 
í[ Rua do Commercio 89 \j 

Veqde~se uma boa 
casa sita à rua de S. 
Crus n. 113. 
para se tratar á rua 

do Commercio q. 111 

w-
Molhados finos, 
preços sem compe~ 
te/jesa. Jfa Casa de 
$orges <£ Jrmâos. 

DRS. 

JOÃO MARTINS 
E 

JOSÉ' PINTO E SILVA 
Advogados 

Travessada Sé, 12 
S. PATJLO 

VINHO BARBERA Slipe-

rior 1 $000 a garrafa. Na 
Casa de BORGES & IR

MÃOS. 

c 
©^ "§= #§, 

/Lçobaído Fonseca 

< . 

l.o TABELLIÃO 

-: EUA DIREITA, N.° 22 : 

YTÜ 

<m 

@^=' K=^§i^=^ 

VIJÍHOS POBIÜ6VEZE8 

M ^ 

João Lourenço dos Santos, antigo negociante nesta 
praça, avisa á sua numerosa freguezia que acaba de 
receber directamente de Portugal superiores V I N H O S 
F I N O S e V I R G E M para meza, .de superior qualidade, 
os quaes não temem concorrência em sabor e preços. 

Itú — Rua do Commercio, 77 — Itú 

JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS i 

^m 

mi 
[Ml 

m o TI i 

iu d 11 
( A mais anpíiga cia cidade de Itú) 

Grande stoek de medicamentos nacionaes e ex-
trangeiros, dos melhores auetores, recebendo sempre es 
últimos preparados. 

Aviam-se receitas a qualquer hora do dia ou da 
noite, garantiuio-se todo o escrúpulo i,a manipulação, 
pois é o sen proprietário, poussuidor de longa pratica, 
quem se incumbe de tal serviço, o que representa uma 
garantia aos seus numerosos freguezes. 

72 - %ua do Commercio - 72 

O PROPRIETÁRIO, 

^ = = § ) 

Armazém Central 
DE 

BORGES &• IRMÃOS 
Sortimento apreciável de seccos e molhados, ferragens finas e grossas, 

tendo sempre em deposito o superior vinho BARBERA e que tão grande accei" 
tação mereceu doe seus freguezes. 

Preços os mais baratos que em qualquer outra parte. A divisa da 
casa é 

Vender muito e ganhar pouco. 

o que traz extraoidinaria vantagem para o publico. Em bebidas finas, tanto 
nacionaes como extrangeiras, esta casa está apparelhada a servir da forma á 
mais cabal ao freguez mais exigente. 

Em conservas também ha grande sortimento, bem como doces em latas, 
manteiga fresca, superior, em latas e para a venda em retalho. 

¥®R PJLHJL €HEH 
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BORGES & IRMÃOS 


