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EXPEDIENTE 

ASSIGNATURAS 

ANNO 15$000 

SEMESTRE 8$000 

Aviso.—Editaes, annuncios e mais 

publicações serão pagos' adeantada-

mente sem o que não serão termi-

nantemente inseridos. 

As assignaturas do Republica são 

pagas adeantadas eos pedidos de fora 

da cidade para a remessa da folha 

não serão attendidos desde que não 

os acompanhem as respectivas impor

tâncias. 

Redacção.—Rua Direita, 49. 

Officinas.—Rua do Commereio, 62 

fdrfido 'lepublicano 

ELEIÇÃO SENATORIAL 

A Commissão Central do Partido 

Republicano, de aceõrdp com as in

dicações dos directorios políticos 

munieipaes, resolveu apresentar como 

candidato á eleição que se vae proce

der no dia 24 do corrente mez para 

preenchimento de uma vaga de se

nador êstadoal, verificada com a re

nuncia do Dr. Joaquim José da Silva 

Pinto—o DR. ANTÔNIO JANUÁRIO PÍN-

TC FERRAZ, lente, residente na capi

tal. 
A indicação desse iIlustre correli

gionário, vantajosamente conhecido 

no Estado, parece consultar perfei

tamente o interesse político e as con

veniências partidárias de momento. 

Levando essa resolução ao co

nhecimento dos directorios locaes e 

mais correligionários políticos, o^ 

abaixo-assignados solicitam para ella 

todo o apoio indispensável, afim de 

que o resultado eleitoral manifeste 

mais uma vez a grande vitalidade do 

partido e a uniformidade de vistas 

que exerce a sua acçílo política no 

Estado. 

Secretaria da Commissão Central 

do Partido Republicano de S. Paulo, 

em 11 de Setembro de 1904. 

Francisco Glycerio. 

M. P. de Siqiheira Campos. 

A. de Lacerda Franco. 

Fernando Pres' 

J. A. Rubião Júnior. 

Canção Materna 
Oferecida a f). Isaura Flacquer Portofpara emballar sua filha Br 

Dorme 6 filha de nrinh/alma, 

Sempre calma, 

Que eu t'eniballo docemente ; 

Deus bemdiz me a idolatria, 

Amor de mãe nunca mente, 

N e m u m dia. 

Emquanto dormes eu velo 

C o m tal zelo, 

Que ninguém pode exceder. 

Seja o teu berço o meu seio, 

E m que podes adormecer 

Sem receio. 

Dyjjne d filha de minh'alhià, 

apre calma, 

p pura e fagueira. 

perfume das flores ; 

Jla lisonjeira, 

amores. 

íito dormes, eu canto, 

garanto, 

Que só nisso tenho prazer, 

Prhnicins do meu amor, 

E m que somente eu devo crer 

C o m todo ardor. 

Dorme 6 filha de mhnYalma, 

Sempre calma, 

Teu hálito me dá vida../ 

Teus beijos me dão ventura 

Pagam-me a noite perdida, 

C o m usura. 

Emquanto dormes, eu rezo, 

E me prezo, 

D e que Deus me ba de ouvir ; 

A prece da mãe é saneta, 

Pois só lhe pede o teu porvir, 

Quando canta. 

Rio, 7 de Agosto de 1904. 

ALICK P O R T O MONTEIEÍO. 

AOLEITEPINHEIF}0 

Agradeço-lhe, ex-corde, a declara
ção que fez, pela qual procurou de
monstrar não ter o auetor de dois ar
tigos publicados na cloaca que o povo 
chama pittorescamente de orgam das 
petas. 
Não me arrependo, no emtanto de 

lhe ter talhado uma t̂ o justa cara
puça, porque entre les ãêwc mon emir 
balance... 

Vocês são dois coroados que por 
alu perambulam a enganar a humani
dade : um, a fingir-se de honesto, e 
outro, de sábio. 
Mais dia, menos dia, isto é dos li

vros, você e o Augusto hão de lar-

j gar esse embuste e, então, verá o pu
blico o rór de tempo que andou en-

I ganado, prestando homenagem a fal
sos prophetas. 
Já o dissemos : 
Estamos aqui mais tranquillos do 

que pensam, observando paciente
mente este inaravilhoso*quadro da 
natureza que se desenrola no painel 
desta vida demasiado precária, para 
que nos deixemos levar pelas sugges-
tõôS da pulhice que pretende insi
nua r-sc. 
Isto é assim mesmo ; C HáQ Ealejn 

em contrario os portentosos esforços 
dos grandes espíritos que têm fagu-
lhado para os séculos e para os povos 
a chamma coruscante das suas criti
cas : a besta refocilla-se sempre. 

Hoje maneja-se também a im
prensa, nuns assomes de parolice 
parva, ao manejo dos rábulas detes 
taveís da velha estirpe dos escripto-
v&s mnssudos. 
E o effoíto incoercivel de tudo isso 

por mais que se cancem os quixo
tescos heróes de taes façanhas, não 
vae além destas luetas inglórias. 

Quizeramos que outros estímulos 
edificassem melhor os espíritos, que 
se empenham nesta ingrata dispersão 
de energias, parcas, embora, mas 
sempre utilisaveís em proveito de 
causas melhores, 
E m meio de uma civílisaçãò que 

já não fica atrazada, como em tem
pos passados, em que phenomenos se 
melhantes eram justificados por cau
sas Occurrentes, o que daht resulta é 
um quadro triste a perpetuar-se na 
memória desta geração... 
Alguma cousa de mais glorioso que 

até então tínhamos, no regimen que 
desappareceu por entre os applauscs 
de um povo altivo e liberrimo, foram 
os foros adquiridos pela terra que se 
orgulha de ser o berço de Feijó. 
Esses mesmos foros querem des

truir. 
Façam, eoveiros da ruína desta li

berdade que gozamos no altivo torrão 
ytuano ; mas certos de que o fazem 
como tristes e detestáveis especula
dores, tentando sepultar na leiva das 
paixões ruins que alimentam a gran
deza desta misericordiosa terra. 

E, adeus, Leite Pinheiro! 
Parce, sepidtis. 

Z. FKIÍINO, 

Vinho de Maíaga de agi.a-
davei paladar, saborosíssimo, próprio 
para ser tomado em jejum, a 1$500 
a garrafa, no PONTO. 

CORRESPONDÊNCIAS 

Cabreiiva 

Por boje, apenas duas pala
vras : 

U m chantagista dos mais ordi

nários entendeu de atirar baixos 

insultos contra o coronel Fran
cisco de Assis Oliveira. 

D e toda aquelía verrina trans

parece a alma podre de u m rou-

peta que faz da profissão u m meio 

illicitode enganar o próximo. 

Felizmente, o coronel Oliveira 

foi atacado por uni sabugo que, 

em vez de supplantal-o, ainda 

mais o elevou no conceito publico. 

Nos até hoje sempre perdoamos 

as baixas acções praticadas pelo 

correspondente, cm Cabreuva, do 

orgam das petas, porque sempre 

divisamos na oarvaic daauelle 

olhar desvairado o espelho perfei

to de uma alma tristemente idiota. 

Entretanto, hoje estamos con

vencidos de que o idiotismo ea 
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perversidade correm parelha na-
quelle organismo. 

N ã o ha duvida alguma que o 
correspondente de Cabreuva pre
cisa tanto de umas duchas doJu-
query como de umas pennadas 
que lhe façam cahir a mascara 

ultra-montana. 
Hoje, queremos apenas dizer 

ao indivíduo sem critério que a 
bater no peito vive a engazopar 
a humanidade, que nòs estamos 
alertas e dispostos a rebater c O m 
energia as suas calumnias. 

Até domingo. 

**&§&*• 

XX de Setembro 

Noticiam todos os jornaes que no 
Brazil inteiro foi estrepitosamente 
commemorada a grande data de 20 
de Setembro que relembra a Unifi
cação da Itália. 

Nos brilhantes festejos realisados 
no Rio de Janeiro, tomaram parte o 
sr. príncipe de Caríati, ministro da 
da Itália junctoao nosso governo, o 
cônsul Você, as sociedades Umberto 
I, Liga Operaria da Colônia Italia
na, Omaggio alia Pátria,Circulo Ope-
raio, Memória de Umbertó I, Fra-
tellanza Italiana, todas precedidas dos 
respectivos estandartes. 

— E m S Paulo a sociedade Gali-
leo Galilei realisou ao meio dia uma 
sessão solemne, a qual estiveram 
presentes o cav. Gherardo Saberia, 
cônsul geral da Itália, e representan
tes da imprensa. 

— E m Santos, também as festas fo
ram condignas: sessões patrióticas, 
passeiatas, etc. 

— E m todos os jornaes que rece
bemos das demais localidades do in
terior do Estado lemos noticias re
ferentes á grande data e os festejos 
que a colônia italiana, com fraternal 
solidariedade dos brazileiros, promo 
veu pnra solemnisar a queda do po
der temporal. 

- E m homenagem prestada á gran 
de data, a «Tribuna Italiana», bri
lhante collega que se publica na ca 
pitai do Estado, deu um numere es
pecial, contendo doze paginas e com 
bellissima allegoria á Roma Intangí
vel. 

Entretanto, a colcnia italiana de 
Ytú, a mesma que o anno passado 
prestou significativa homenagem aos 
lieroes de 20 de Setembro, mante
ve-se, antes de hontem, silenciosa e 
triste, humilde e acabrunhada ! 

Dar-se-á o caso que os distínetos 
filhos da Itália não pensem este an
no como pensavam em 1903 ? 

Onde foram a independência e al
tivez dos patrícios de Garibaldi ? 

As mãos de ferro que detiveram 
o anno passado as festas eommemo-
rativas de 20 de Setembro não deve
riam ser sufficientes para arrefecer o 
enthusiasmo da colônia italiana. 

Dedos de ferro, fundidos na offi-
cina do despeito, nunca poderão es
magar a sinceridade de uma eonvie 
ção e nem destruirá grandeza de um 
verdadeiro patriotismo. 

Queremos que aqui fique registada 
a nossa extranhoza pele fneto da co
lônia italiana de YtúnAo dar a míni
ma prova de satisfaecão no dia em 
que a historia da sua Pátria comnie-
múra" crnrHTs nTTíícJrea Éeííòs de seus fi
lhos. 

DEOCLECIO. 

NOTAS DO DIA 

Não estranharão os leitores que 
debaixo da responsabilidade de 
m e u n o m e pro*,ure demonstrar á 
saciedade a força do indivíduo 
que por entre umas facecias lor-
pas procurou desmoralisar- m e , 
deturpando phrases de u m discur
so, entremeiando lhe alvarmente 
pilhérias grosseiras, tentando des
carte colher-me nas malhas de 
u m a b em urdida intriga. 

Não costumo absolutamente fu
gir á responsabilidade de meus. 
actos, sejam elles bons ou m a u s i P a v a restabelecer o equilíbrio da 

recompensa não se faz esperar, perdigotos que espalham fartamente 
T a m b é m não é justo esperar na- n0* T e nri0 Ihe dão importância. 
i-, ji . J „ „ i lirem isso do sentido. 
da de quem nada tem para dar. únWfll. „m • » A- 1 ... 

_. " r , , í razer um jornal digno do pubh-
Os próprios homens, dotados. c0 nao é arranjar soldas e remendar 

do raciocínio c, portanto, aptos latas velhas. 
para reconhecerem os benefícios Tem alguma dífferenca, 
que lhe são feitos, pagam nòs 
quasi sempre com a maior ingra
tidão, quanto mais os cães que 
não possuem as faculdades tão 
desenvolvidas como as do homem. 

E u lhes perdôo essa falta de 
gratidão, mas não consinto, por
que não quero, que a baba de al
g u m raivoso, infiltrada nos inci 
sivos, possa attingir-me, dando** 
me, ao depois, penoso trabalho 

res que j 
possui 

Será 

Est 
Cruz, 

mais habi 

Não posso, porém, tolerar que 
os censores, que ás vezes se igua
lam a verdadeiros garotos, quei~ 
ram passar por indivíduos imma-
culados, puríssimos quando, no 
em tanto, não são mais dó que re-
falsados hypocritas ou ignorantes 
da maior marca. 

D e toda a canzoada que ulti
mamente ladra contra mim, numa 
fúria desesperada, ãrreganhando 
adentuça, com ares ameaçadores, 
apenas u m moloso, naturalmente 
o mais perigoso por estar hydro 
phobo, vai merecer alguma repre
sália, evitando assim a minha in
ternação no instituto Pastem*. 

Os outros, coitados, são inoffen-
sivos, reles napevas, pelludos I _ 
uns, lanudos outros, que faoilmen- * 
te fecham asmandibulas e mettem 
o rabo entre as pernas com u m 
ligeiro pontapé. 

Depois, ainda não estão ataca
dos do virus da raiva ; ensaiam 
para isso os primeiros passos. 

E emquanto não se manifesta 
em todos o terrível mal, ninguém 
deverá admiiar-se que eu, miseri
cordiosamente, os enxote, para 
escolher dentre elles o que mais 
perigo offerece. 

Tenho-o agora, debaixo da mu
nheca, numa attitude perigosa : 
procura morder-me e só mesmo 
uma chuçada poderá desvial-ò de 
tão sinistro e perigoso intento. 

E 1 possível que em vez de u m a 
chuçada, eu lhe de diversas, para-
lysando completamente os movi
mentos do infeliz animal que não 
morderá mais a ninguém... 

Será u m bom serviço que pres
tarei á humanidade, agradecendo 
de antemão os appiausos que m e 
serão feitos. 

Violentamente escorraçado por 
todos, esse bicho avançou-me de 
preferencia; até hoje, como dizem 
os caboclos, matino para saber dos 
moti vos da.preferencia. 

saúde. 
Se o instineto de conservação é 

um a cousa innata em todos os se
res, ê muito natural que eu procu
re livrar—me de perigo tão hnmi-
nente. 

E' o que vou fazer, não atten-
dendo á consideração de espécie 
alguma. Hei de obrigar a esses 
imbecis a não levarem tão longe 
a bestice que os caracterisa. 

Principiemos pelas proezas aqui 
praticadas pelo rafeiro mor e que 
não são poucas. Depois então ta-

pelos luga-
a desdita de 

seio. 

remos u m a digressão 

O Augusto Cruz está estudando a 
Maria Caxuxa para tocar no or
gam. 
Nesse dia, após a execução da tal 

peça, elle fará outra visita ao Colle-
gio, afim de examinar as latrinas do 
estabelecimento. 

O homensinho é exigente e de ol-
phato muito aparado. 
Que lhe preste. 

série de artigos, 
o estylo para 
eitores. 
sr. Augusto 
iqueiro que no 

procede como a 
viteiras ! 

EURICO SALDANHA. 

V m h o AÇOriailO de supe
rior qualidade a l$500a garrafa 
encontra-se no P O f l T O . 

PELA RAMA 
O Pinheiro veio dizendo que não 

era o auetor das mofinas, mas abso
lutamente não defendeu-se das ac-
cusaçoes que lhe foram feitas, isto é, 
que portou-se canalhamente em Ara-
raquara e que o seu carolismo é fin
gido, pois é sabido que elle não 
acredita em cousa alguma. 

Isto é que queríamos que elle 
trouxesse á baila, para depois contar 
a valente tunda que levou do padre 
JoãO Manoel, de saudosa memória. 

Appareça outra vez e prove que 
não é um canalha e um fingido. 

Quasi todas as noites é visto no 
largo da Matriz, armado de garrucha, 
o moço Oswaldo Geribello. 

Consta-nos de fonte bem infor-
Aos pertencentes á sua espécie mílda ? a e ° desgracioso rapaz preten

de traiçoeiramente assassinar o Tra
balho, a pessoa com quem elle mais 
implica neste mundo. 

A policia que esteja de atalaia. 

tenho prestado assignalados ser 
viços ; muitos encontro-os na rua, 
magros, carregados de mazela, ca-
hindo de fome e d^ pèrebas. 
- - Traío-os carinhosamente, en -
o-oriloos, ensino-lhes os bons cos-
turnos e dahi ha pouco tempo a que estão fazendo suecesso com os todos alvoroçados, tal (piai como ta-

Pcnsam os bobalhões 
cam no corsário da rua 

que 
da 

rabis-
Palma 

O Eça de Queiroz, vulgo Oswaldo 
Geribita, quer á fina força que se 
saiba que elle já leu o Quo Vadis ? 
e por isso, em todos oe seus amon
toados de sandices, cita Os nomes dos 
personagens daquelle romance... 

Que grande coisa ! Não ha por ahi 
pé rapado que não conheça o livro 

E' um erudicto lombar... do oraram I 

O glorioso 20 de Setembro, que 
relembra a queda do poder tempo
ral na Itália, passou aqui comple
tamente esquecido. 

Custa-nos a crer que, sendo a colô
nia numerosa, não houvesse dentro 
delia corações bastante patriotas para 
commemorar a unificação da sua ter
ra e os feitos homericos dos seus es
tadistas e soldados ! 

Emquanto isto a jesuitada concla
ma aos quatro ventos o seu poderio 
neste recanto do território paulista l 

Cubramos rosto... 

Quem é aquelle que ali vae, 
Arcado, qual avestruz, 
Pendendo que quasi cae? 

E ; o Augusto Cruz! 

Coitado. Em que estado, 
Anda agora o tonsurado! 
Além da tal quebradeira 
—Ataque de prateleira] 

Fica o Leite Pinheiro intimado a 
dizer quem foi o chefe do grupo que 
me sustenta, etc e tal que ficou amo
lado com o discurso. 

Vão ver que o tal que me susten
ta nem assignante da folha é! 

Lançaram um balãosínho de en
saio para futura jogatina no Sportivo. 

Se for corrida de cavallos, ella 
far-se-á e é até um divertimento 
útil; mas se pensam que estão no 
tempo do Nho Luiz para remove
rem para aqui todas as roletas e todos 
os roleteiros, enganam-se redonda
mente. 

Nada de reservas, porque para no
ticiar corrida de animaes, ella não é 
necessária. 

Agora, quanto á outra coisa ficam 
avisados que não faraó mais de Itu 
um secundo Monte Cario... 

Continua o tal directorio a recom-
mendar os candidatos apresentados 
pela Commissão Central... 

E' dagentoarrebentar de riso ante 
á insistência do caricato directorio. 

Cada qual com a sua mania. 

Os formigòes lá de cima, com o 
impagabilissimo Cruz á frente, estão 
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najuraem determinadas epochas do 
anno. 

Como elles sabem fingir... 
O Augusto, então, segura no ba 

dallo grande e tange o sino á vonta
de ; os meudos, os napevas, gritam 
em torno do magister: 

-O Augusto morreu ? 
— A barriga é meu ! 
— O balão pegou fogo ? 
— D e uma banda só ! 
—Kepiquei, repiquei ? 
— N o .... da avò ! 

Teima o illustre Pathofilo, com 
uma insistência digna de nota, em af-
firmar que detendeu o sr. José Cor
reia, mais pópularmente conhecido 
por Napoleão dos gallinheiros. 

Mas no que foi aceusado o illustra-
do e provecto orador ? 

Dizer que o seu discurso esteve in -
teressante constitue aceusação ? 

Ora, seu Pathofilo, você bem sabe 
que nós apreciamos e rendemos as 
niai« calorosas homenagens ao genío 
criador e potente do extraordinário 
carabineiro. 

Você está mas c ageitando alguma 
facada, confesse... 

Z. FERINO. 

KOTI€XAEX0 

c a b r e u v a posição dos amigos na minha 
0 celebre desordeiro Tingo nova residência para tudo a 

Martins continua a sobresaltar, quillo que possa alcançar os 
com a sua excepcional valentia, a m e u s prestimos. 
pacata população Cabreavana, I Levo-de Itú gratas recorda-
desacatando autoridade e fazen- fes, e

q ° reconheoimento Ulde-
levei das muitas gentilezas que 
aqui recebi. 

A s s a s s i n a t o 
'Continua'0 povo salt^nse domina

do pela mais acerba tristeza, devido 
ao bárbaro e covarde assassinato do 
sr Antônio Fernandes da Silva, 

Na noite de domingo chegaram A 
villa do Salto o sr. dr. Pinheiro Pra-' 
do, illustre delegado auxiliar, o seu 
escrivão sr. Beltran e o medico legis-
ia sr. dr. Marcondes Machado. 

Immediatamente foram iniciadas 
severas providencias no sentido de 
ser descoberto o auetor ou auetores 
de tào monstruoso crime. 

A's 9 e meia horas da manha" de 
seírunda-feira rcalison-se o enterro 
do sr. Antônio Fernandes da Silva, 
notando-se a presença de grande nu
mero de pessoas gradas, apezar da 
chuva. Viam-se também sobre o fe-
retro muitas coroas oíferecidas pela 
sua família e pelos seus amigos. 

No cemitério foi feita a autópsia no 
cadáver. 

—Foram feitas duas prisões para 
averiguações: a de Victorio Ferreti, 
empregado no «Sitio Grande» deste 
município, e a de Vicente Caputo, re
sidente no Salto. 

Quanto a Vicente Ferreti foi hon-
tem requerida ao juiz de direito su 
bstitutoasua prisão preventiva. 

Vicente Caputo já commetteu cri
me de morte, tendo sido condemna-
do a dez annos de prisão cellular. 

EJ u m criminoso foragido. 
E' o que diz um tclegramma de 

exin. sr. dr. chefe de policia dirigi
do ante-hontem n noite ao sr. dr. Pi
nheiro e Prado. 

Abi está o que apenas podemos ho
je transmittir aos leitores, acerca do 
horrível crime que tanto impressio
nou esta população. 

Estamos certos de que o sr. dr. Pi
nheiro e Prado, auxiliado pela activa 
policia saltense, ha de fazer com que 
o auetor desse covarde assassinato 
seja entregue ás mãos da Justiça. 

yoot-Kaal 
Domingo ultimo realisou-se a 

inauguração do «ltú-FooMJaal 
Club», 

A' festa compareceram mui
tas exmas. famílias e a banda 
musical «30 de Ouiub o»' 

do tropelias. 

Recebeu ordem de prisão e re

colheu se precipitado para a sua 
casa. 

A autoridade de policia tele-

graphou immediatamente ao sr. 

dr. Chefe de Policia e recebeu 

logo depois ordem para processar 

c desordeiro, afim de evitar a re-

producção de suas façanhas. 

O engenheiro romancista Austo 

Resec advogado nas horas e m 

que as igrejas estão fechadas re 

Itú, 18 de Setembro de 1904. 
Adolpho Ravache e família. 

0 marmorista Pedro Bonetti, 
bastante conhecido nesta cida 
de, avisa a todas as pessoas 
interessadas que quizerem mau 
dar limpar, concertar e pintar 
as grades dos túmulos no ce 
miterio municipal, que se acha 

quereu habeas-corpus a favor do à disposição de quem. quizer 

criminoso. 
C o m certeza o Resec está que

rendo dai u m passeio a S. Paulo... 

í Faoacla 
H a dias u m p •eto 

Anastácio de Mello 
d e nome 
travou-se 

de razões com Cezario 
ca, dando neste 
das. 

Cezario. em îy 
brou em Mello ur 
casionando-lhe i 
sem importância! 

A policia tomJB 
to do facto, íazál 
ferido pelo dr. m 
bailo. • 

duas 
Fonse-
caceta-

tóa, vi-
flíl, oc-
Hento 

Bfcnen 

B o 
•Geri 

HOSPEDES E VIAJANTES 
Acha-se nesta cidade, tendo-

nos jã trazido u m grande abra
ço, o nosso prezado amigo sr. 
Orçar Couto. 

-Vindo de Araraquara, está 
em Itú o professor de musica 
sr. 'I escare. 

••tv»**-*-»— 

Conhecimentos utoís 
BIFES DE VEADO 

Corta-se a carne de ura ve
ado e m talhadas da grossura 
de u m dedo; batem-se bem, e 
iovolvera-se em sal, pimenta, 
salsa e cebola muito bem pica
da. Frige se, por outra parte. 
numa cassarola, u m pouco de 
gordura e deita-se os bifes 
n?esta gordura quente, frigin-
os de u m e outro lado para 
tomarem uma bella cor, e ser
vo se. 

PRAXKDES. 

aproveitar-lhe o serviço 
—Para tratar na rua do Com-
mereio n. 10 e attende também 
a chamados em domicílios. 

A Irnpeza dos túmulos é ne
cessário para a boa conserva* 
ção doa mesmos, ficando assim 
sempre novo e para embelle-
saraento do cemitério, como se 
faz em todas as partes do mun
do, no dia de finados. 

O abaixo assignado espera 
mereceraprotecçáo do boudoso 
povo ytuano. 

P. Bonetti & Comp. 

Despedida 
Retirando-me para Santos, 

onde vou residir á rua Sena 
dor Feijó, 209, e não tendo 
tempo de despedir-me pessoal* 
mente de todos os que honra* 
ram-ine com a sua amizade 
ne.-ta terra, onde residi por es* 
paço de longos annos, sempre 
tratado com o maior carinho e 
respeito por iodos os seus habi
tantes, o faço agora por meio 
úi\ imprensa, pondo m e á dis-

Pedido 
Rogo aos srs. negociantes que 

tenban em seus poder socos da 
minha antiga fabrica, a fineza de, 
quando vasios, entregal-os ao sr. 
Ourai Aluisi. 

Jdolpho Ravache ~ 

D^elaraçâLo 
O abaixo assignado, tendo de 

retirar-se temporariamente des 
ta cidade e não podendo pes
soalmente despedir-se de todos 
os seus amigos e freguezes, o 
faz por meio deste, oftereceu 
do aos mesmos os seus limita
dos prestimos na Fazenda do 
Funil, E-tação Barão Geraldo 
de Wezende, L m h a Funilense 
—Campinas. 

Outro sim julga nada dever 
a pessoa alguma, porém se ai* 
guem julgar-se seu credor, fa
rá o favor de apresentar a sua 
conta até o dia 25 do corrente 
qae sendo legal será immedia
tamente paga. 

Itú, 18 deSetembrode 19o4. 

Louiz Amirat. 

Preços rasoaveis. 
Aberto das 8 horas da manhã 

até ás 5 da tarde. 

Professor 
O abaixo assignado, dese

jando fixar residência, nesta 
cidade, propõe se a leeciouar, 
indo á casa de quem o quizer 
honrar, com a sua confiança 
as seguintes matéria-; portu-
guez (grammatica elitteratura) 
francez, geographia, historia, 
etc. ; e, também, musica e 
piano. Pela sua mui longa 
pratica de magistério, garante 
que seus discípulos terão mui
to aproveitamento, em pouco 
tempo. Pode ser procurado, 
era casa do sr. José Xavier da 
Costa, á rua Direita. 

José d* Asurara. 

ffficma de ferreiro 
Luiz Cazola, abaixo-as-igna-
do, participa as pessoas que o 
honram cora a sua preferência, 
e o publico ytuano em geral, 
que mndou a sua ofTicina de 
ferreiro da rua dos Cullegios, 
para o Largo do "Coilegio de 
São Luiz, bem e;u frente a es* 
te estabelecimento, e onde con
tinuará a receber as preciosas 
ordens dos mesmos, esperando 
que continuarão a honrai-o com 
sua prefereucia. 

Luiz Gazola. 

& 

u 

Frederico Egner 
Neste atelier photographico 

tiram-se retratos de todo e 
qualquer tamanho pelos syste-
raas mais modernos, assim co
m o também serãofeitas com todo 
cuidado, qualquer reproducção. 

& 

No armazém do Marcolino 
Cardoso, á rua da Quitanda, 
vende*se garapa fresca a 20o 
réis a garrafa. 

COCOS DA BAHIA — Chegou 
bòa remessa n'0 Ponto, que 
vende os por preços muito e m 
conta. 
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^<Rua 15 de Novembro, 29—S. Paulo ^* 

V| Grande variedade era doces finos, biscoutos, ;vj* 
Síbonbons, amêndoas, balas, etc. &? 

Fructas, molhados e bebidas finas íií* 
Encarregam-se de remetter encoraraenda 

Impara o interior e executarem cora toda a per- ,$J^B 
}£j feição serviços para casamentos, bailes^ anniversa^ {£ 
w rios etc. á oreeos muito reduzidos. ^ girios etc. a preços muito reduzidos Mi 

*é Alberto Fonseca & Comp.i 

i"t^€5.** 

Ruá do Commercio, 78 
O abaixo-assignado participa ao publico ytuano. que 

aba de abrir nesta cidade, â rua do Commercio n. 76 um 
rn montado atelier photographico, no qual executa com 
rfeição e esmero, todo e qualquer trabalho concernente a 

rte e por todos os systhemas os mais aperfeiçoados ; en-
carregando-se também de desenho de qualque espécie. 

Acha-se a disposição do publico que o queira honrar com 
a sua preferencia, todos os dias, e a qualquer hora, estando 
também prompto para executar trabalhos fora do atelier. 

Preços rasoaveis 

Luiz Spitzei 
N. B. — O proprietário d'este atelier é artista e não 

amador. 3—10 

Ifficina 4e farruagens, marrineiro, tanoeiro 

e torneiro 

103- Z^ua de San/ú %ÍÍQ,-103 
Nesta bem montada officjna executam-ae todo e qualquer 
serviço concernente a arte com perfeição e modicidade em 
preços. • 
Jp^tSp^Especialidade em envernisação pór u m processo. 
(fffc^L^r^ inteiramente novo 

Encarregam-se era assentamentos de qualquer maebi-
nismo. 

n r i f 

YTU'-Estado de São Paulo 

ESfEC 
Para a curai adi cal de : 

Debilidade nervosa, Impotência, Perda da f cuh! ib* de pro-
creaçào, Hypertrophia d< s tesficulos, Prostração 

nervosa, Poiuçôes uo^íumag. Abusos de 
prazeres sexuaes, Moléstias dí s 

rins e da bexiga o Fra
queza dos or^ams 

/ 

genitacs 
Fsíe n.aravílhfso 

medicamento ha de cffec-
tuar curas mesmo depois de le

rem íallido Iodos os demais «remédios», o 
ó o único medicamento que'ura radicalmente lo

dosos casos. E m muilo destes casos, os Kins, qiie^aralmeule são 
ctíTeetados, tornam a funCcionar regulamento, as PEKDAS SI-
MINAES, quer sejam envolunlaiias ou prvnitdüras desüfpaiê 

cem e as partes G E M T A F S fecuperam seu vipor. 

Garante-se a cura absoluta 
V-mdo-se e-te maravilhoso ESPECIFICO em (odas 

pliarmacias e drogarias do Brazii. 

•£till.€l"0 C&; Com 
PROPRIETVRIOS CHIMICOS 

5>ltE. 3!at, St s—NEW Y O R K — E . II. da A. 

as 

ílias Fausto 
rrenda*se uma; 
>mmodos para 

a "negocio, e muito 
para o mesmo, 

quintal grande todo fechado de 
pau a pique, com bastante ars 
voredos fructiferos. 
Quem pretender poderá di

rigir-se ao abaixo assignado 
em Ytú, com sr. Joaquim Mo 
raes. 

Papeis de iasamenio 
Braz Ortiz, cx escrivão de juiz 
de paz desta cidade, com longa 
pratica, encarrega-se de prepa
rar papeis de casamento, lanto 
no religioso, como no civil. 

Incumbe-se também de tirar 
qualquer provisão na secrot»* 
ria Ecclcsiastica. 
Serviço expedito e quasi de 

graça. Pode ser procurado na 
nk rua de S.Rita. 

][j C advogado 

*|L5 JOÃO MARTIKS D£ MELLO J0MI03 j 
Jl) ESCRIPTORIO: 

M Rua Marechal Dcodortr- ir 

LIVRARIA 
tí 

-PAPELARIA-
DE 

iuyu^te lehlmann 
Chegaram novos cartões 

postaes e m colleções c o m ~ 
pJetas. 

VENDE-SE NA 

PADARIA ALLEMÃ 

Tinturaria Ytoana 
O abaixo a&eignad» avjzam ao publico desta cidade que 

montou na rua do Commercio n° 161 uma tinturaria para 
roupas. 

Tinge-se e lava-sc chimicamente roupas de senhoras, 
i<omcns, meninos, etc, ele. 

Serviço perfeito e garantido. 
Havendo falta de uma tinturaria nesta cidade, o abaixo 

assignado julga preencher essa lacuna, fazendo tedo o possível 
para bem servir ao respeitável publico. 

As roupas lavadas chimicamente ficam quasi novap, evi
denciando assim a supremacia deste novo processo. 

Ylú, 21 do Janeiro de 1904. 
O proprietário, 

Môntin^elli 
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