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7 de Setembro 

Passou hontem a data 
an! versaria da nossa 
emancipação política. 

O governo do Estado, 
poi um movimento que 

Terminada a parte 
ei viça da comemoração, 
; teve inicio um animado 
baile, no qual o elemen-
i to feminino esteve bri
lhantemente representa. 
do pelas nossas mais ele
gantes e graciosas se-
uhoritas. 

Dansou*se alegremen
te até alta madrugada' 

A iniciativa do Club 
Recreio Ituano em feste
jar as datas nacionais 
tem encontrado por par
te de todas as classes so 
ciais o mais decidido 
apoio, apoio esse ainda 
agora confirmado pelo 
brilhantismo do 7 de Se
tembro. 

Fabrica Bardine 

Terça feira ultima os 
estimaveis industriais 
srs. Bardine & Filhos 

deve ser grato a todos j fizeram mover todos os 
os patriotas, arrancou o (aparelhos de sua nova 
glorioso evento da indi
ferença em que o iam 
deixando ficar os pode-
res públicos e o povo, 
como se, exceptuado o 
15 de Novembro, pos
suíssemos data mais ful
gurante na nacionalida-
de brasileira. 

Na capital do nosso 
Estado as comemorações 
cívicas á grande data 
estiveram brilhantíssi
mas, sendo a nota mais 
importante a parte que 
nelas tomaram toda a 
mocidade das escolas. 

E m Itu também esti
veram brilhantes os fes
tejos organisados pelo 
Club Recreio Ituáni*, 
constando elles de ro
maria cívica ao túmulo 
de Paula Souza, onde 
foram pronunciados pa
trióticos discursos, inau
guração do retrato do 

fabrica de tecidos sita 
á rua de Sant'Anna, 
como experiência defi
nitiva. 

Convidados, lá fomos 
verificar o esforço dos 
dignos cidadãos quedo' 
taram esta terra com 
mais uma fonte de pro** 
gresso. 

O salão é vasto, com 
capacidade para cinco' 
enta teares. Actualmen' 
te só estão funecionando 
quatro, devendo dentro 
de breve tempo chegar. 
vinte, já encomendados 
na Inglaterra. Natural' 
mente a greve dos ho' 
mens do mar naquele 
paiz impediu que eles já 
tivessem chegado ao seu 
destino. 
O motor que acioua a 

força é de 10 cavalos. 
Montados os vinte e 

quatro teares, terão ser 

nos acompanhou na ins
peção ás instalações,for
necendo os apontamen" 
',os necessários a esta 
noticia. 
A todas as pessoas que 

foi servido profuso copo 
de cerveja. 

A' tabrica Bardi ne 
desejamos todas as prós' 
peridades. 

UJtt MILÃO» E 

quina Rodrigues Cardo
so, Albotina Cardoso 
Guerra, Isabel Ferreira 
Cardoso. Francisca Ser-
pa. João Pedro: Pedro 
Dias Olavo, Felisberto 

com pareceram ao acto Lemos da Costa, Joana 

UMA SENHOKITA QUE RECÜ££-
ítA A VISTA PERDIDA 

Baptistadôs Santos, Jo
aquim Regalo de Al
meida e Campos, Caeta
no da Costa Ribeiro e 
Tereza Verônica de Je
sus. 

Sabedores do milagie 
e da residência da be
neficiada, fomos imedia 
tamente procura-la e pe
dir-lhe alguns esclareci 
mentos do que acabava 
de se passar. 

Na pequena casa da 
rua do Senado, 76, fo
mos recebidos gentil-
mente por uma família 
portugueza, sendo-nos 
logo, na sala de espera, 
mostrada a senhorita 
Maria Ferreira de Jesus 
recostada numa cama. 

Poucas pessoas : a sua 
cunhada d. Joaquina 
Rodrigues Cardoso, o 
seu irmão, Antônio Fer 
reiia, um seu piimo e 
uma senhora idosa pa
lestravam emocionados 
pelo que se tinha opera
do na igreja de 8. Sc 
bastião do morro do 
Castelio. 

Experimentava-se lo
go, entre aquelas qua
tro pessoos, a alegria 
da felicidade, rude c 
franca, sincera e aberta, 

ra obter da Santíssima [todas querendo falarão 

mesmo tempoe âmesma 
hora patentear o sea 
imenso reconhecimento 
á miraculosa Virgem de 
N. S. de Lourdes .. 
Maria Ferreira de Je 

sus, cujos olhos muito 

O Correio da Manhã, 
em seu numero de 24 do 
próximo passado escre
ve as linhas seguintes 
sobre a miraculosa cuia 
da senhorita Mana Fer 
reira do Jesus, residente 

no Rio de Janeiro c que 
se achava sofrendo da 
vista. 

« Quem foi ontem á 
pequena igreja dc-S. Se 
bastião do morro do Cas
telo, e nela percorreu a 
sua sacristia, havia de 
ter visto, escripto em le
tras delicadas e bem in
teligíveis, o seguinte cu
rioso documento : 

«Eu abaixoassiírnada 
atesto que, tendo estado 
doente da vista, não po
dendo enxergar nada, 
tendo com íè ido no dia 
23 na igreja de S. Sebas
tião do morro do Caste
lo para visitar a gruta 
oVN. $. de Lourdes. pa 

grande brasileiro no sa- viço na nova fabrica 25 
lão nobre daquela socie 
dade, discursos análo
gos ao acto pelos srs. 
d\\ Arcilio Borges e 
Afonso Borges, e confe 
reneia pelo sr. professor 

Felicio Marmo. 
Vários alunos também 
oraram brilhantemente. 

operários. Amanhã a 
fabrica começa a traba
lhar. 

Encarregou se da mon
tagem de todos os ma-
quinismos o hábil me-
cadico e distineto cava
lheiro sr. Silvio Monte* 
belo, que gentilmente 

Virgem agraça da vis 
tã,.de repente, dopoig de 
ter rogado; Santíssima 
Virgem, comecei a en
xerga \\ até poder escre
ver estas linhas. 
Rio de Janeiro, 2$ fie 

Agosto de 1912. -- Ma
ria Ferreira de Jesus, 
residente na rua do Se
nado 7b*.» 

Assignaram esse inte
ressante atestado as se
guintes testemunhas que 
presenciaram o milagre 
Amélia dos Santos Alão, 
Isabel da Silva Alves, 
Margarida de Almeida 
e Silva, Raimunda Ma
ria da Conceição, Joa-

negros o muito grandes 
scintdavam de conten 
'tamento, contou-nos en
tão a marcha da sua mo
léstia e de como se tinha 
operado a cura. 

— Ha dois anos eu 
adoeci. Os médicos a 
quem tenho consultado 
o aquele que me assiste 
diagnosticaram-me his
terismo. Dias melhoran
do, dias peorando, pre

cisamente ha três sema
nas eu comecei a sentir-
me mal da vista. 
— E a senhora não 

consultou o seu medico 
sobre esse incomodo dos 
olhos ? 

—Sim, senhor. O dr, 
HenriqueRoxo receitou-
me algumas drogas que, 
felizmente, agora dis
penso por inúteis. Mas, 
ultimamente, nãaenxer
gava cousa alguma. Foi 
quando m e lembrei de 
pedir a graça da Vh-
|gem indo hoje pela ma-
\ nhã, ás 7 horas, á igreja 
Ide S Sebastião doraor-
I rO do Castelo. Fui pelo 
; braço de rainha irmã o 
de algumas conhecidas; 

rezei a principio no al-
tar de N. S. do Bom 
Conselho e depois na 
gruta da miraculosa 
santa. Eu já a tinha vis
to aliás in> altar, mas s<5 
fiquei verdadeiramente 
boa quando me retirei, 
a )So!utamente cheia de 
fé l t referida gruta. Do 
v >IÍ «, então, escrevi do 
meu oioprio punho, eu 
q i estava eomrdela-
m ne cega, o atestado 
qu o senhor viu lá. 

Estávamos satisfeit »s 
Levantamos e aperta
mos a mão da gentil se
nhorita, lenovandodne 
os nossos agradecimen
tos pela entrevista e as 
nossas felicitações pe.-i 
sua convalescença 

D. Maria Ferreira s 
Jesus ainda nos decu-
nouser natural do P" -
to, órfã de pai e mã>, t r 
20 anos de idade, ser 
solteirae residir ali CM a 
seu cunhado Franeis » 
Ferreira Cardoso, neg »-
ciante, sócio (ia fira ;, 
proprietária do bo •-
quira «Vista Alegre», -
to á rua Visconde do 
Rio Branco, 6o.» 

Mal podia cami
nhar 

Venho á imprensa 
tornar publico o curati
vo importante que se 
acaba de re ilisar e m 
minha pessoa. Sofria < u 
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Jtmposto «obre cafeeiros no exercício de 1913 

De ordem do cidadão Prefeito desta cidade de Itu. etc. Faço saber para co
nhecimento dos interessados que está concluído o lançamento do imposto sobre ca-
feeiros para o corrente exercício de 1912. como abaixo se vê. Fica portanto marcado o 
prazo de trinta (3o) dia?, a contar da publicação deste, para reclamações perante a Pre
feitura e findo esse prusu será o mesmo lançamento julgado bom para o efeito de se 
proceder a cobrança do referido imposto: Outrositn faço mais saber que, de acordo 
com o parágrafo único do artigo 47o do Código de Posturas em vigor, todo aquele 
que prestar informações inexatas, das quaes conste numero 'menor de pés de café do 
que na rialidade possue, será multado era 2o$oooalêm de pagar o restante do im
posto, E para que chegue ao conhecimento de todos e nflo aleguem ignorância, la
vrei o presente que vai publicado jpela imprensa, 

Itu, 9 de Agosto de 1912—O coletor municipal^ Alberto Macedo. 

NOMES PE S DE CAFÉ 

Vitorio Costa 
'Brando Menabon 
Antônio Furlan 
Guerra Antônio 
Maria Picbotti 
Giacomo Tedesco 
Pedro Cavana 
Carlos Cavana 
Salvador Rodrigues de Morais 
Máximo Micai & Irmão 
Augusto Cáveruaro 
Rechieri de Vecchi 
Bortholo Simon 
Balbi Luciano 
Januário Gomes 
Guarnied fíruni 
Afonso Rodrigues de Arruda 
Joaquim Rodrigues de Almeida 
Case miro Pereira 
Barcello Henrique 
Regieri Bergamini 
Gmciano Bergamiui 
Francisco Bergamini 
João Piacentiui 
José Trabaquini 
Pedro Orais 
Joaquim Rodrigues da Silveira Júnior 
Mircelo Carrieri 
Adelermo Savioli & Irmão 
Antônio Pretti 
Natali Bertolazi 
José Garcia 
Bazilio da Silvoira Barbosa 

6.000 
6,000 
6,000 
6 000 
5.500 
5.500 
5500 
5.500 
5.500 
5 220 
5 000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
4 700 
4.500 
4.500 
4.500 
4500 
4.500 
4 000 
4.000 
4.ooo 
4 ooo 
4.000 
4,ooo 
4,ooo 

IMPOSTO : ADD. DE 40 '/* 

8.550 
8 550 
8 550 
8550 
7,837 
7,837 
7.837 
7.837 
7,837 
7,438 
7,125 
7,125, 
7.125 
7.125 
7.125 
7.125 
7.125 
7.125 
7.125 
7.125 
6 697 
6.412 
6 412 
6.412 
6412 
6412 
5.700 
5,700 
5.7CO 
5.700 
5 700 
5.700 
5.700 

3.420 
3 42o 
3.420 
3.420 
3.134 
3.134 
3.154 
3.134 
3,154 
£.975 
2.850 
2.850 
2 850 
2-850 
2.850 
2.850 
2.850' 
2.85o 
2.85o 
2 85o 
2.678 
2 564 
2.564 
2.564 
2 564 
2 564 
2.280 
2 280 
2,280 
2,280 
2 28o 
2 28o 
2.280 

ha 4 annos de ulceras 
sifiliticas em ambas as 

peitas 3 mal podia ca
minhar, supondo não ha
ver remeuio para seme
lhante doença, quando 
em ultimo recurso, por 
conselho de ura amigo, 
comecei a usar o Elixir 
de Nogueira, Salsa, Ca* 
roba e Guayaco, do far
macêutico João daSiiva 

Silveira, e fiquei radi
calmente curado. 

E m vista, pois, sr. re-
dactor, do que se acaba 
de passar> é de meu de
ver aconselhar á huma
nidade sofredora uma 
preparação tão podero

sa. 
Declaro que faço está 

publicação por minha 
livre vontade. 

Pelotas, 29 de Novem
bro de 1882—-JoSo José 
Weimar. 

Vende-se nas boas far
mácias e drogarias 

desta cidade 

As ei asses armada* 
e os sucessos do 
Pará—Uni mani
festo que vai ser 
dirigido ao exér
cito e á armada. 
O «Correio da Manhã» 

recebeu o manifesto e a 
carta que seguem : 

«Sr. redactor do «Cor
reio da Manhã»—Sauda
ções entusiásticas por 
vassa atitude digna nes
se caso mais de inter 
venção. 

Remeto-vos, como pri-
raicia merecida á vossa 
digna atitude, uma copia 
do manifesto que vai ser 
dirigido a todos os nos
sos colegas da armada e 
do exército (oficiais, in
feriores, graduados e 
soldados), distribuindo1 

se assim largamente a 
lodosos corpos do exér
cito e armada, inclusive 
navios de guerra, floti-

Ihas, etc. 
A esta hora faz se a 

impressão e há só uma 
divergência entre seus 
numerosos promotores 
—se deve ou não ser as-
signádo. 
• Sobre este ponto não 
posso garantir nada : 
entretanto, assignadoou 
não, o manifesto, por es
tes três dias, será farta
mente distribuído por 
aqueles a que mais inte
ressa ler. 

O vosso órgão Intuito 
lido por todos nós e 
prestareis um serviço, 
dando-o èm primeira 
mão. 

M A N I F E S T O — Camara

das do exército e da ar
mada, sentido! 

Eis a chegada a oca
sião de mostrarmos ao 
Pinheiro Machado— al
m a danada do Governo 
do" nosso digno e hones

to camarada Marechal 
Hermes—que ó em vão 
que nos fará odiar pelo 
povo de nossa pátria 

querida, levando nos a1 

vencer com os canhões 
oca rabinas que nos con
fiou esse mesmo povo as 
populações heróicas que 
se levantam contra as 
oligarquias ladravazes 
que são os melhores apa
niguados daquele funes
to politiqueiro, 
Agora pensam em nos 

mandar ao Pará esma
gar o novo que se ergue 
contra os Lemos. 

Quem pôde lucrar com 
tal medida ? a pátria ? 
não. A Republica? não. 
O governo do nosso que
rido amigo Marechal 
Hermes ? não. Lucrará 
somente a politiquice ta
canha do sr. Pinheiro 
Machado — a mão de fi
nado deste malfadado 
paiz. 

Não iremos ao Pará 
massacrar o povo estoi 
co da terra do nosso in
trépido general G-urjão. 

Lembrai-vos, camafa-
radas, que ali está como 
idolo imáculo do povo 
dessa mesma terra esse 
inatacável Lauro Sodré. 
nosso amigo e compa
nheiro de armas, que não 
vos pede apoio político, 
nem mão forte ao seu 
partido, mas simples
mente que respeitemos 
a vontade de seu Estado 
e a autonomia dôs seus 
coestaduanos. 

Quem vos manda que 
ôbr e o sangue do povo 
restabeleçais uma oli
garquia ladra? Pinhe:ro 
Machado, através a con
fiante amizade do Mare
chal Hormcs. 

Quem vos pede a con
sumação de tamanha 
ígnoininia ? Os Lemos, 
aqueles mesmos que 
comparavam as meda 
lhas militares, ganhas 
com o vosso sangue n; 
guerra do Paiaguai, n 
chapas numeradas dí 
grilhetas, a distintivos 
de facínoras : aqueles 
mesmos que mandavam 
espancar nossos oficiais 
e processá-los depois nii 
policia civil, aqueles 
mesmos que mandavam 
espingardear nas ruas 
de Belém nossos cama 
radas (inferiores, gra
duados e soldados) m a 
tando-os como se fossem 
cais hidrófobos, aqueles 
itiesmissimos Lemos que 
puzer am em Óbidos o 4o 

batalhão de artilharia, 
tirando-o de Belém, por

que seu preposto Augus
to Montenegro—de odi-
enta memória — tinha 
um ódio taurino ás cal
ças vermelhas e não as 
podia verem Belém, on
de vivia ha quasi 50 
anos. 

Camaradas ! Nós ire
mos ao Pará, não esma
gar as liberdades publi
cas, não galvanisar a 
tesonesta e opressora 
oligarquia leraista, mas 
garantir a ordem, e so 

por nossa infelicidade ti
vermos de atirar sobre 
alguém, nossas' armas 
soltar-se ão mais depres
sa para os ladrões do 
suor do povo do que pa
ra o povo que se levanta 
ululante, mas heróico 
\ nobilissimo. 

Camaiadas! o povo 
nos estima e crê quesd-
raos seu amigo : Pinhei
ro Machado, entretanto, 
procura em seu proveito 
livorcíarse dele, mes-
clando-nos na &ua politr 
eagem vil-
Massacrar o povo ó 

sempre uma ordem ile
gal, nós não a cumpri
remos : eleja o Pará 
quem ^uizer, nós asse
guraremos a ordem, se 
tal for preciso. 

Viva o povo! Viva o 
exército ! 
Viva o exercito unido 

ao povo ! Viva a arma
da! 

Viva o povo unido á 
armada! » 

H dia ar 10 

Konumento. — Nu
ma das salas do grupo 
iscolar acha-se exposto 
> projecto do monumen
to que o ilustre sr. pro-1 

Fessor sr. Deraetrio Bla-
chráan pretende erigir, 
com auxilio dos poderes 
públicos, no largo do 
Carmo 
Sobre o belo trabalho 

ja diversos dos nossos 
colaboradores disseram 
o suficiente, rasão por
que nos abstemos ago
ra de dar raaioras deta
lhes. 

Emtantoé sempre ne
cessário dizer que x 
idéa do hábil artista é 
o.iginal e sái dos mol
des até agora adopu-
dos para se perpetuar 
qualquer acontecimento 
histórico ou vulto queso 
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notabilisasse por seus 
feitos. 
Para que mais se agu

ce a curiosidade dos 
nossos leitores, diremos 
apenas que a figura ca
pital do monumento é 
um trabalho digno de 
ser visto pela verdade 
com que foi executado 
e que muito recomenda 
a capacidade artística 
do seu auctor. 
0 monumento perpe

tua o grandioso 7 de Se
tembro e relembra tam 
bem a memória dos itua-
nos que se salientaram 
nas artes, nas sciencias, 
nas letras e na política. 
Acreditamos que os que 
seinteressampelasobras 
de arte e mesmo os pro
fanos em tal as&unto não 
deixarão de ir apreciar 
o trabalho do gr, Bla-
chman. 
Despedidas.— Veio 
nos trazer us suas des
pedidas, fineza a que so
mos gratos, o sr. dr. Bel 
miro Simões, ex delega 
do de policia desta ci
dade e que vai tomar 
posse do cargo de pro
motor publico de Pieda
de, para o qual foi no' 
meado. 
i>r. João Marti as 

— Desde quarta feira 
qufi seacha nesta cifi.-tdc 
o nosso presado chefe, 
dr. João Martins Júnior. 
Visitamo-lo. 
Multa. — Por ter in
fringido as posturas mu
nicipais foi multado em 
2of o sr. Guilherme 
Gonçalves Ramos, ne
gociante no Mercado. 
A multa foi arrecada

da. 

nerando cidadão sr. Joa
quim Pinto de Oliveira, 
a quem respeitosamente 
felicitamos. 
M a cidade. — Estão 
na cidade, a passeio : 
O sr. major Agnelo 

Cícero, despachante em 
Santos. 
— A senhorita Meméa 

Pinto, gentil noiva do 
nosso distineto amigo sr, 
Abraão Lincol de Sar
ros, e suaexma. genetriz 
residentes em Santos. 
— O sr. Euridice Fo

gaça, farmacêutico em 
Sorocaba e que veio re
presentar os prosados 
confrades do «Cruzeiro 
do Sul» nas festas que 
em homenagem ao 7 de 
Setembro promoveu o 
Club Recreio Ituano. 

— O sr. Feliciano Bi
cudo Júnior. 
— 0 sr. Jocelin Trhv 

daie. 
— O sr. professor F. 

Mariano da Costa. 
Professor munici

pal. — Foi nomeado 
professor municipal de 
Barreiros o sr Franklin 
Viana de Oliveira, que 
amanhã tomará posse 
de seu cargo. 
Falecimento.— Fa
leceu a fí o sepultou-se 
a 7 do corrente o sr. 
João Carlos Xavier, ci
dadão bemqnisto e anti
go negociante nesta 
praça. 
Pezames á sua exma. 

família. 
Concerto Rosa*.— 
No Edem Parque o ban-
jolinista portuguez Ro 
dolfo Rosas deu um con
certo e fez uma confe
rência. 
A concuirencia foi di

minuta, o que deveras 
lastimámos, visto como 
o distineto acadêmico de 

enormes e belas coroas 

"Tgüãlposto em Bauiú 
Do Costínha, o ex-

cliefe, estamos felizmen-
Ltíjiyxaü* Com a suajK)-
litiquice só consegmiii 
anarquisar o serviço pro
curando unicamente ser-
vir os que faziamjarja 
do seu crédo^ 
Desejamos que j)_si\ 

^Jvmr^^jue sabemos 
se»' funcionário diligcn-
te7^° sijrâ jTexemplo 
do celeberrimo e min-

Aniversário —Fes
tejou ontem o seu ani
versário natalicio, com
pletando 82 anos, o ve-

Chefe de estação^. 
— Jáassumiu o caj_go 

d£çHefi3dãZ^tã^g_de 
Itu o sr. João Rodrigues 
daSilveirãT que exercia] Coimbra, sobre sur um 

espirito ilustrado, éuma 
notabilidade musical. 
Festa do Salto. — 
Realisa*se hoje n& visr 
nha cidade a tradicional 
festa de N. S. do Monte 
Serrate. 
7 de Setembro.— 
Com extraordinãrio bri-

caíregadas por quatro 
alunas. Após, o estan
darte do grupo empu
nhado pela senhorita Si-
nesia Carneiro e em Er
guida bandeiras nacio-
nais carregadas pelos 
alunos Maria do Carmo 
Arruta, Godofredo Car
neiro e Joaquim Fonse
ca Júnior. 
0 retrato do Paula 

Souza, belamente enfei
tado e sobre uma cha-
rola, era carregado pe
los meninos Artur Bar-
dine, Dante Fioravante, 
João Baptista da Silvei
ra e Arlindo de Oliveira 
Fechavam o préstito 

a excelente banda — 
«União dos Artistas—e 
grande massa popular, 
Ao chegar ao velho 

cemitério daOrdem Ter
ceira, as coroas foram 
colocadas sobre o sarcó 
fagodo grande patriota, 
usando então da pala
vra os srs. Felicio Mar 
mo. Francelino Cintra, 
dr. Eugênio Fonseca e 
os alunos Astrogildo 
Cintra, Bardine, Ange
lina Francisca, Maria 
Martha, Francisca Bactv 
raan o Francisca de Al
meida. 
Terminadas as ora

ções, os alunos desfila
ram pela frente do tú
mulo, tomando rumo do 
grupo onde debanda
ram. 
— N a urna que guar

da os despójos do conse
lheiro Paula Souza está 
gravado o seguinte : 

« Vosso nome te o 
mais brilhante epitaphio 
que vossa saudosa famí
lia pode lavrar sobre a 
urna de vossos ossos em 
signal de amor, respeito 
e gratidão.» 

—A' noite efectivou-
se a sessão cívica no 
Club Recreio para a 
inauguração do retrato 
de Paula Souza. 
Todo o salão de hon

ra achava se lindamen
te ornamentado e farta
mente iluminado. 
No local destinado á 

nais, o que dava ao lo
cal uma perspectiva pa
triótica e solene. 
0 retrato de Paula 

Souza está colo,*ado no 
lado do do t*arãO do Rio 
Branco, sendo trabalho 
do esperançoso jovem 
Guarani Blachman, que 
cedo revela uma voca
ção decidida para a arte 
de que já ó artista notá
vel o seu progenitor. 
A's 9 e HO a orquestra 

sob a competente dire
ção de TristãO Júnior 
executou o hino nacio
nal, ouvido de pé por 
toda a selecta assistên
cia. 
E m seguida o dr. Ar-

cilio Borges ocupou a 
tribuna, fazendo em fra
ses repassadas do maior 
entusiasmo a apologia 
do conselheiro Paula 
Souza, sendo depois 
inaugurado o retrato do 
benemérito ituano. Ao 
terminara sua brilhante 
oração, ô dr. Arcilio foi 

sima porque se desem 
penh^u da honrosa epa 
triotica tarefa. 

&xpediente 

« REPUBLICA » 
Diretor: — E. 8ALDANHA 

Pubiica-se aos domingos 

Todo o autografo 
enviado á redação não 
será restituido, ainda que 
aão seja publicado. 

ASSINATURAS 
Ano . . . . . . 10$000 
Semestre. . . . 6$000 
Numero do dia. §100 
» atrazado $200 

REDAÇÃO E OFICINAS 

Rua do Commercio, 58 
C TELEFONE N. 7) 

Seccao Lti/re 
Declaração 

Ha tempos apareceu no 
«Republica» um protesto do 
sr, Manoel Ferasndes Ro-

lhantismo realisaram-se; orquestra, junto do qual 
os festejos comemorati
vos do 7 de Setembro. 
A's 5 horas da tarde, 

do grupo escolar saiu o 
prestito cívico de alunos 
que foram visitar o tú
mulo do ilustre brasilei
ro Paula Souza. 
Na frente iam duas 

estava a tribuna, ergui 
ara-se duas colunas, 
abraçadas por ura arco 
enfeitado de rosas, ten
do nas extremidades as 
iniciais do clube. 
Enfeites graciosos ro

deavam o salão, desta
cando se as cores nacio 

ruidosamente aplaudido driSaes s
T
obre ?mas ter™3 

. , que aquele senhor possuo 
e muito cumprimentado. 
Usou depois da pala

vra o sr. Afonso Borges 
que antes leu um tele
grama de escusas do dr. 
Paula Souza, director da 
Escola Politérrica, de 
comparecer á sessão efe-
ctuada pelo clube. 
Ao terminar o seu dis 

curso foi muito saudado. 
Falou depois o sr 

professor Felicio Marmo 
que leu o seu belo e su
bstancioso discurso, me
recendo do auditório, ao 
terminar,estrondosa pai 
mas. A orquestra execu
tou bravamente o resto 
do programa, seguindo-
se depois as dansas que 
correram animadas. 
A' meia noite foiquei 

raadauma bateria de 10 
tiros, subindo aos ares 
muitos foguetes. 
Nessa ocasião, era elo

qüente discurso, o sr. 
Francisco Mariano sau
dou o 7 de Setembro, er
guendo calorosos vivas 
á memória dePaulaSou-
za, ao Brasil e a Itu. 
E dançou-se depois, 

alegremente, até 4 ho
ras da madrugada. 
— O serviço de copa 

e bufet foi abundante e 
irreprehensivel. 
Agradecendo o convi

te com que fomos dis-
tinguidos, resta nos feli
citar a comissão do club 
pela maneira brilhantis-

no sitio deuomiuado Si
queira, no bairro do Apo-
tribu, neste município, di
zendo que ninguém poderia 
vender ditas terras porque 
ele possne documentos que 
lhe asseguram a proprieda
de. 
Sendo eu também pro

prietário de terras naquele 
lugar, conforme escriptura 
em meu poder, declaro que 
o proLe?to ilo sr. Manuel 
Fernandes Rodrigues não 
me pôde atingir e que por 
isso poderei e posso dispor 
como bem me aprouver da
queles meus tenenos. 

A parte de terras de mi -
nha propriedade eu s. ad
quiri de Beuto Dias de Ar 
ruda, conforme atesta a es-
cnptura. 
Como a Companhia Light 

pretendesse compTar aquela 
minha parte, o sr. Fernan
des, que também quiz ven
der a sua, mas nâo conse
guindo entrar em negoc.o, 
entendeu de fazer o seu dps-
cabido protesto, julgando 
talvez que eu fosse vender 
aquilo que não era meu, o 
que absolutamente uunca 
foi dos meus hábitos. 

Itu, 26 de Agosto de 1912 
— Antônio Xavier de Ca~ 
margo. 

Editais 
VEÍCULOS 

De ordem do sr. Prefeito 
Municipal e para que che
gue ao conhecimento dos in
teressados, transcrevo abai
xo os artigos do Código de 
Posturas, referentes ao tran
sito de veículos : 



fSeprjiMIea 

Art. 1 8 5 — O s veículos de-
yerAo : 

Par. I — Andar pela rua 
com o passo natural doe 
animais. 

§ 2 — Diminuir, a marcha 
ao virar as esquinas, 

§ 3 — Quando encontrar 
outro veiculo passar sempre 
pelo lado direito. 

§ 4' -Aos infratores mul
ta de lo$ooo. 

Art. 186—Ficam designa, 
dos pontos de parada dos 
carros de praça 

Par. 1 -- A praça Padre 
Miguel, nos dois espaços 
que vão do Jardim Publico 
respectivamente ás ruas do 
Carmo e Direita. Nestes lu
gares deverão os veículos 
conservar-se sempre alinha
dos, de modo a não impe 
direm o transito. 

§ 2 — A estação da So~ 
rocabana, onde obcervarão 
o alinhamento determinado 
pela Prefeitura. 

§ 3 — A o s infratores multa 
de lotjjooo 

Art. 187—Fica prohibido 
o transito de veinnlos pela 
rua 15 de Novembro Ex 
ceptuam-se os que tem de 
posito na dita rua,. Aos in
fratores a multa de lo$ooo. 

Art. 1 8 8 — N o 

dais. acompanhados com 
\>anco de rosca, castiçais 
duplos, isoln dores, fabricá-
los especialmente para o cli- | 
ma brasileiro, importados 
directnmenre dís ~*çlhor fa
brica eurp^òa e vinte pur 
cento mais barato An que os 
de S. Paulo, antes de com
prar pianos conversai a res
peito com os competentes 
maestros José Tescari. Ar-
íindo de Oliveira e Tristão 
Júnior desta cidade que vos 
dará úteis conselhos e que 
vos facilitará a compra de 
u m piano nove recebendo 
por conta o vosso piano ve
lho. 

Oscar de Toledo 
Prado 

Rua do Comércio 82 
Compra qual querquantidade 

de café beneficiado 

Comunicamos á nossa numerosa freguezia que em 
vytude de combinação que fizemos com a «Societé Ano-
nyme Duchen», somos nesta praça os seus 

Únicos Agentes 
para a venda das afamadas 

BOLACHAS DÜCHEff 
Estamos, portanto, habilitados a fazer preços espe

ciais e muito convenientes, para os quaes chamamos a 
valiosa atenção dos nossos bons freguezes. 

TUOJLMIKÜS 
Precisa-se de um te~ 

lí̂eiro e um tijoleiro.= 
Pfcga~se as ielbas a 20$ 
pormilheiro e os tijolos 
a 5$ omilheiío- Serviço 
garantido por mais de 
doisannos e pagamento 

trecho daj todos os sabbadcs. 

PREÇOS 
Latas n°. 4 
Ditas n°. 3 
Ditas ir. O 

14f$700 
1*^200 
^ 9 0 0 

rua da Quitanda, entre s* 
rua do Comércio e a praça 
Padre Miguel, só é permiti
da a subida de veiculo?. Aos 
infratores multa de lojgooo. 

Itu. 24 de Agosto de 1912 
— O fiscal Henrique 2$arran~ 
queros. 

Trata-se nesta cidade 
1 com P. Martini & C. 

íaDOS 
Se que reis saber 
quais são os mi-

lhores pianos, mais luxuo
sos e modernos* de cordas 
crusadas de couraça, cepo 
todo de metal, com três pe-

2o. TABEf.LIÃO 

J) Sebastião Martins de R 
Mello > 

Commertio 89 [| 

* * BÃHDÕPÃRQUE 
Cerveja gelada das mais apre 
aiadas e procuradas marcas 

Bolachas Duchen sortidas kilo 7 0 0 e 
ttt.-i e u latas, 91/3k. 6 $ 0 O O 

ofebo fitais 
ITU, 7 DE AGOSTO DE 1912 

^(rnF 

eLâã» 

í Rua 

Loteria de 5. Paulo 
prêmio maior 50:000$000 

P O R SJfltOOO 
Extracção no dia 14 de Setembro 

Loteria da Capital Federal 
100:000$^ para o dia 13 de Setembro 
por 5j$000. — 

Os bilhetes estão á venda desde já no chalet 

GATO PRETO 
Rua do faméfcio 61 

« Leobaldo Fonseca 
* > 

1.» TABELLlAO 

_: RIJA DIREITA, N.' 22: — 
4> 

EVEMENTE 
GSANüE IDA 

A r m a z é m Céníral 
DE 

BORGES & IRMÃOS 
^ 

YTU -S / 

>@^=^g) 

Sortimento apreciável de seccos e molhados, ferragens finas e grossas, 
tendo sempre cm deposito o superior viuho BARBERA e que tão grande accei* 
tação mereceu dos seus freguezes. 

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

Tender 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 

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

=:m# ITU —RUA DIREITA — ITU r*^-;:: 

%JT 

BORGES & RMÃ0S 


