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"Os exgottos em Ytú hão de physica o admirável. Mas não
ser feitos, custt oque custar, pois essa
sei se ;» sua constituição moral
obra meritona, que s**rá prestada á
tem
a m e s m a robustez. . . Veja
população de minha terra, é indispensável para trnnqui 11 idade da fa-bem, consulte b o m a sua energia !
mília ytuana. /Será esse acto dos ad- Veja se julga com coragem para
As noticias vindas de Petropolis,
Anno
ministradores do município, a maior ser todos os dias atrozmente in- referentes ao desastre de Qaissama"
10:000
gloria para a àctual edilidadt», è eu
Semestre
8:000
juriado na sua honra pessoal, na (MU que desmoronaram vinte e tantas
hei de quebrar lanyas para a realiTrimestre
4:000
casas, são tristíssimas.
sação desse dcsideratum, nem quehonra de sua famiüa, na honra de
Mais três cadáveres, de duas
PAGAMENTO ADIANTADO
para isso empenhe meus capitães,sem seus amigos, nos affectos mais creanças e o do negociante Ribeiro,
Hedacção e administração
proventos equitativos."
puros, nos seus sentimentos mais foram retiiados dos escombros.
Depois disso alguém disse que a melindrosos, e si tem, ao m e s m o
R u a do Commercio N . 62
0 aspecto do logar da horrível
Câmara continuará a tratar na prótempo, a coragem de despresar desgraça é desolador, confrangindo
xima sessão dessa questão ; e que,
a attítude de desespero das infeliO snr. Luiz Teixeira de Bardepende apenas de Ligeiros estudos esses ataques; veja si é capaz de zes mulheres que entre as ruínas,
ros Júnior deixou de ser empregado
a ultimação do acto da Câmara,que resistir, a sangue frio, a todas as procuram os maridos e os filhos.
desta folha.
chamará eoncarrentes para a gran- calumnias a todas as intrigas, a
No Itamaraty, devido a forte
diosa empreitada.
todas as otfensas, a todas as diffa- manga dágua que cahiu, o rio transáès
Deus assim o queira.
mações; veja si tem a calma ne- poz as suas margens, fazendo desmoronar casas, em que foram victiraacesaria para ser quotidianamente
Ura pouco de indiscreção poli ti—
das doze pessoas.
açoitado de ladrão, de devasso, de
Dizem telegraramas da Europa, ca
Foram vistos no logar denomique segundo consta nas rodas caTodos nós sabemos, e o Repu- infamo; de miserável, e, se reco nados Oascatinha dois corpos, sendo
tholícas, será creado mais um cardí- blica noticiou que o illustre advo- nhecer que possue bastante força um de homem e outro de ceança.
nalabona America do Sul, constando gado dr. Raphael Corrêa Sampaio,
Houve um novo desastre no
de alma para supportai tudo issso
também que será ainda o Brazil, o ia apresentar-se candidato a uma
Itamaraty.
paiz americano sulista contemplado cadeira de deputado federal tia ulti- sem pestanejar, dediquese á carU m a represa arrebentou e arreira politica. Mas, si não desco- rastou no volume dágua diversas cacom es&a distincção.
ma eleição.
As Republicas vísinhas híto de se
Pois bem, o distincto advogado brir e m si m e s m o essa energia sas( victímando os operários que alli
ralarem cora esse aeto de sua Santida- desistiu desse intento,já se vê, at- de ferro, fuja da politica : faça- trabalhavam ; dos escombros foram
de,caso seconfirmeo consta,po\s<\xuintendendo ás solicitações de um ele- se lavrador, astrônomo ou frade, retirados trezes cadáveres. Calculado foi nomeado o Cardeal Arcoverde, vado homem político, qu« joga com
se em mais de vinte o numero de
seja tudo quanto quizer, menos
a Argentina e o Uruguay fizeram uma a sobredita cuja.,.
mortos.
carranca muito oxpressiva, por terem
Mas sua s. s. não fez isso para político ! »
As aut ridades tomaram as prosido preteridas.
ficar sem recompensa; está claro que C o m o vê o leitor, a despeito de videncias que o caso exigia.
*
é justo que se lhe de uma outra
Ainda em Petropolis, no dia 18
parecer a muitos u m m a r de
**
cadeira, attendendo-se ao seu recodo corrente, o aterro da Estrada de
A propósito do nosso Cardeal lemos nhecido prestigio politíco. Essa ca- rosas, a posição de u m chefe po- Ferro, por traz da chácara do sr.
no São Paulo :
deira será no Congresso do Estado, lítico, qualquer que elle seja, não Francisco Rego Mello, desmoronou
«De illustre brazileiro, actualmen- na Câmara dos Deputados, podenpassa de grande droga depreciada motivado pela água represada que
te em Roma, recebeu um dos nossos do-se contar como certa a inclusão
levou a terra, ficando suspenso o
nos
mercados.
companheiros umacarti, da qual ex- de seu nome na chapa official.
trafego por trinta metros da linha ;
trahimos os seguintes tópicos :
E ' illu-orio
portanto, esse destruiu an casas do lado impar até
Eu peço desculpas ao futuro
"A melhor das impressões tem
deputado pela minha intrugice; mas pensar; e ninguém como o direc-frt venda das Canellas em numero de
produzido o nosso Cardeal e delle
de ante-mão hyputheco-lhe o meu tor de u m a politica se sente mais dez, pertencentes ao snr. Ribeiro.
só tenho ouvido louvores, desde o
voto gostosa e expontaneamente.
Antônio Ribeiro, vigia da Esprofundamente desgostoso c o m a
Santo Padre atè o ultimo dos cidade Ferro, salvou trez crianças.
trada
Xisto Júnior.
dãos romanos ! NAo se falia de outra
collocação singularmente incomAlguns
cavalheiros salvaram duas
cousa, que dease grande acontecimen20—3—906
moda.
senhoras.
to, para maior gloria da Egreja e
Foram descobertos ainda os corN ã o importa que o indivíduo
realce do nome brazileiro.
seja probo e bem intencionado, pos de Nicclau, vendedor de paraE' a maior das propagandas em
sitas, e um outro, que dizem ser de
favor do Brazil.»
para deixar de soffrer, pelo inveN ã o é tão fácil como parece :
Antônio Ribeiro, abraçado a uma
Ura destes dias, estando eu sem a tarefa é* tão melindrosa, como jado e calumniado. Ainda depois criança.
a intenção de ouvir para mexericar,
delle morto é* perseguido pela m a
A família do sr. Annibal Salga—
a mais melindrosa cousa deste
mas de ouvidos afiados, parado à
do, salvou-se milagrosamente, bem
ledicencia damnada!
porta do Club Internacional, ouvi da m u n d o de Christo.
como as de Plácido de Castro e
Só os que, desconhecendo- ou
A propósito, escreveu o briconhecida roda de ytuanos, que alli
Augusto Machado, hospedados, no
habitualmente faz ponto, á hora do lhante jornalista e notável poeta desprezando a grandeza e a res- Hotel Floresta, que foram transcafé, umas tantas palavras que muito brazíleiro Olavo Bilac : «Conta- ponsabilidade da irnssão de u m portad >s para casa do major Martins
m e interessaram, assim como intese que o grande Talleyrand, chefe político, só procurem nessa júnior, Esteve também nos logares
ressara a todas as pessoas que dedos desastres o ministro allemão. O
por u m mancebo que situação o deslumbramento e m a x • procurado
dicam seu amor à tradicional
presidente do Estado
oÜereceu
de Feijó.
'se destinava á carreira politica nado do poder,—acharão que a soecorros.
Tratava-se do magno problema da (com preterição a chefia) ficou posição ê simplesmente invejáForam removidos para o neinstallação da rede de exgottos, e algum tempo a miral-o e m si- vel.
crotério os corpos de Ignez, mulher
reforma do abastecimento de a<nia
Mas... é preferível ser u m mo- de Casimiro de t?vl, Nicolau vendedor
lencio e disse-lhe depois estas
nossa cidade ; e, então ura da róaa
desto empregado da empreza de de orchideas, Antônio Ribeiro, João
avr
M e u
0 V e n ami
* > \—
J
S°>
que é bem informado—assim o afiir- j H
Delvo. Maria Delvo, trez crianças e
mo,—disse em voz alta, como quem j pelo rápido exame que acabo de limpeza publica.
outros.
níio pede segredo e nem reservas :' fazer, creio que a sua constituição
G
Ficaram feridos a mulher de

fts grandes chuias no

Para facilitar ás pes«oas, que dezejarem auxiliar a nossa empresa, resolve'
mos
estabelecer assignaturas tnuiestraes a rasão de
4:000
Assim são os nossos preços;

lio

DE S- PAULO

Para sêr político

REPUBLICA
1

O Cl'"
Ribeiro, que < sta em estado interesicfe dos argo"ta;ios inglezes de obras procura con -ervar as
assegurou ao Estado o *seu valioso
sante, isa sogra deste.
ruas da Villa Kova, e não pode
Foram encontrados quartorze concurso para o empréstimo de 15
fazer alli melhoramentos, de
milhões
esterlinos,
pedindo
que
não
cadáveres
prempto,
visto estar a sua acção
O rioCantagallo, no logar de- se feche qualquer negocia s e m se
empenhada
no centro da cidade,
nominado Três Rios, em Jacarépaguá permittir a nua audiência.
arrebatou u m a casinha onde residiam
sendo certo que aquelle bairro é
José de Souza, sua mulher e quatro Na rua da Palma, os snrs. embem distante.
filhos.
pregados da Câmara, incumbidos da
Parece-nos que o corresponJosé conseguiu apenas salvar conservação das ruas da cidade,
do «Estado», nutre excludente
dousfilhos,u m de cinco annos e pretendendo tapar uns buracos alli
sivamente
u m a certa m á vontade
outro de oito mezes,
existentes, collocarara algumas pás
A mulher e duasfilhasperece- de terra sobre os referidos buracos. contrai a Intendencia de Obras,
ram, levadas pela correnteza.
Ora, com a primeira enxurrada porque ainda não teve palavras
que tivermos, adeus terra; e dahi para reconhecer-lhe os serviços,
terão os snrs. empregados novo serviço, que a ser egual a esse, dará e dá-lhe quando pode, os seus
que fazer a u m a nova enxurrada. belliscões de censura.
E' b o m prever-se.
Bonito modo de fazer justiça !

AMOR E 0D1O!
T7&RIJL8
:

Communica nos 0 tabellião snr.
Arthur Porto, do primeiro officio,
que mudou o seu cartório para rua
Direita, n. 22.
O snr. dr. Eugênio Fonseca,
illustre advogado do nosso foro m u dou a sua residência para a rua de
Santa Rita, n u m dos prédios novos
do snr. Joaquim 6ralvão.

Em virtude de ter assumido a
JUIZO DE
DIREITO
juridiseção do juizo de direito o 1.
juiz de paz, o snr. Francisco BreDeixou hontem a jurisdicção
nha Ribeiro, 2. juiz de paz e m exer- do cargo de juiz de direito desta
cício ficou com a jurisdicção dos comarca o snr. dr. Manoel Octacasamentos.

Cumprimentos

Passou-se hontem mais u m
anniversario da exma. snra. dDiz o Diário Popular que a
Empresa L a m b a r y e Carabuquira Narcisa da Costa Borges, esfoi adquirida por u m grupo de capi- tremosa esposa do nosso estimatalista, à cuja frente se achara Os
do amigo snr. AfTbnso Borges,
conhecidos emprehendedores srs.
d rs. Rodolpho Miranda, Luiz da ex-redactor desta folha.
i?ocha Miranda e AntOnio de Padua
' noite, e m regosijo á festiva
Assis fíezende.
data, houve na casa de sua resi.águas Virtuosas sò tem a lucrar dência u m a agradável reunião
com a transacção effectuada, visto
intima, durante a qual distinetos
achar-se agora a direcçao da Ernamadores
fizeram boa musica,
preza entregue a pessoas que se
interessara pelo nosso progresso e reinando sempre muita cordiaque dispõem de elementos seguros lidade.
para fazel-a prosperar.
Ajuntamos as nossas felicita
ções ás muitas que recebeu a
Reson-se hontem uma missa, na
distineta senhora por esse acon
egreja Matriz, e m suffragio da alma
tecimento.
do snr. Felix do Amaral Duarte, pae Julgada por dois estadistas
do nosso companheiro de trabalhos»
O general Quintino Bocayuva
Francisco Augusto do Amaral.

fnícndencia de ibras

Diz uma folha de S. Paulo :
0 correspondente do Estado
«Os snrs. deputados Rubiào J ú nesta
cidade, enviou áquella tonior e Herculano de Freitas, vão ser
eleitos senadores ao Gongresso do lha nestes últimos dias, algu
Estado; para a Câmara irão os a rs. mas censuras á nossa esforçada
Azevedo
Marques, talvez como Intendencia de Obras ; censuras
leader, e o sr. Cardoso de Almeida,
essas menos justas.
como presidente da m e s m a Assera-

ESMOLA A FORÇA
A policia prendeu ante-hontem
u m indivíduo, que fingindo-se m e n digo f*smolava pelas ruas da cidade.
Esse indivíduo qne se chama
Valentini Galazzi, quasi a força
queria arrancar esmolas ás pessoas
que lh'a negavam, insistindo por
cilas com maneiras grosseiras e
violentas.
A policia b e m caridosa, resolveu
pol-o á sombra...

DESASTRE

Ante-hontem, ás 8 horas da
vio Pereira e Souza, integro manhã, achando-se Valentini Merlí,
magistrado. Durante largo tempo official de ferreiro, residente á rua
o illustre snr. dr. Manoel Octa de Santa Cruz, a lidar c o m u m a es-

vio presidiu a justiça e m nossa' pingarda, esta disparou indo toda a
terra, deixando grande n u m e r o ; c ; t r ^ alojar-se-lhe n a ™™á'ive[t*'
0 offendido foí operado pelos
de sympathias e respeitos no
snrs. drs. Silva Castro e Gracíano
meio dos seus jurisdiecionados.
Geribello, que extrahirara todo o
C o m o noticiámos o snr. dr. chumbo da ferida.
Manoel Octavio será substituído
pelo snr. dr. Campos Toledo,
j u i z (\e direito de Santa Rita
de Passa Quatro.
Esteve nesta cidade o nosso
0 snr. dr. Silva Castro, 1* amigo major Silvino de Moraes
juiz de paz, assumiu hontem o
Fernandes, digno juiz de paz e
exercício daquelle cargo na quaprestigioso chefe politico e m
lidade de substituto.
Porto Feliz.

Hospedes e passageiros

A valorisacão
*

— T o m b e m esteve e m Ytií, o
snr* ChrisantO Fonseca, secre
tario da Câmara Municipal do
Salto,
— D e u - n o s o prazer da sua
visita o snr. capitão Octaviano
Pinto César, distineto guarda
livros da Fabrica 'Arethusina"
de piopríedade do snr Rodolpho
Miranda, e m Piracicaba,,
— E s t a nesta cidade o snr. Feüce Longoni, representante do jornal II Seco Io, de S. Paulo.

externou a sua opinião ao redactor
da Vida de Hoje, era São Paulo,
sobre o momentoso assumpto e raagn > problema da valorisacão do
café e fixação cambial.
0 general acha que o problema
do cate é, não regional, mas sim
nacional ; que o problema cafeeiro
affecta a communidade, abala o nervo vital da nossa subsistência ; acha
que desde a monarehia o nosso paiz
caminha na vereda dos seus orçamentos, «carregado por estas duas
Consta que ne>ta cidade,
raulotas : o café e a borracha.»
Entende que o convênio repre- nào serão celebraOas este anm»
senta ura acto de patriotismo, e, na as cereraonias da s e m a n a Santa
sua opinião, a immigração é ura coN ã o queremos acreditar qu 0 :
rolário lógico da valorisacão.
isso se dê.
Acha que, mais tarde ou mais
E m u m a terra onde diz-se,
cedo, 0 governo federal tem de se
que o amor á Religião ó o
alistar entre os que se preoecupam
c o m o ploblema da fixação cambial e melhor predicado do povo não
valorisacão da moeda, e que aquella p o d e m deixar de ser realisus
ceremonias
é a base desta, pois que, na sua opi- das as tocantes
nião o b o m preço do café será a con- da S e m a n a Santa.
seqüência immediata da fixação cam0 nosso vigário irá c o m
bial.
certeza recorrer á generosidade
E, por fim, o illustre estadista dos seus parochianos e ha de
exprime-se assim :
conseguir a quantia necessária
"Seja como for, a valorisacão para promover assolemnidades.
ha de se fiízer. Ella se antecipa, de
Ytú, é muito diificü
Em
fact'>, a própria realidade, não ha espassar
ura
domingo e m que
pirito bem equilibrado que não preura:i procissão não percorra ás
sinta no ar: o que é preciso é
diversas ruas da cidade ; não
achar a foi mula, c precisar ura
meio termo exato para sua objecti- passa u m a s e m a n a e m que
vação, de forraa a não cahirmos era não seja promovida u m a fesexaggeros prejudiciaes ao nosso mer- tividade religiosa embora insi-

A propósito da festa de São
João de Deus, o correspondente,
estoumgado, por não ter passaFundou-se era Jundíahy, uma
secçao da Liga Operaria de São do por u m a das ruas e m que
Paulo, tendo comparecido á reunião elle se achava, á espera, a pro.
de installação quinhentos socjos.
cissão daquelle Santo, que encerrava
a festa, veiu dizendo
Corre como certo que o novo
como
u
m
a
grande novidade, que
leader da bancada paulista na Câmara
o
povo
do
bairro denominado
federal será o snr. dr. Álvaro de
Carvalho.
Villa-Nova paga impostos como
todos, e que a Tntendencia aban
O secretario da fazenda coradonou aquelle baino, descuiraunicou ao presidente do Estado as
occorrencias havidas no Rio durante dando-se das suas ruas.
A Intendencia de Obras tem
a sua permanência alli, tratando do
negocio relativo ao convênio de sido esforça ia; tem feito o que £
Taubaté—cora o snr. presidente da possível se fazer nos estreitos
Republica, ministro da fazenda e limites de sua verba; e, vejahomens públicos influentes.
mos como prova, o largo do B o m
A questão da valorisacão do caie'
está perfeitamente posta. N o con- Jesus arborisado, calçamentos digresso federal ha cerca de 1 8 0 de- versos e cutros melhoramentos
putados favoráveis aquelle arranjo feitos sob a gestão do actual
economico-financeiro.
intendente, e m plena adminis"Por falta de dinheiro não se
da presente Câmara, que
tração
deixara de executar o plano dos
três presidentes"—disse h o m e m emi- também muito tem feito de be
nente.
neíicíos á cidade, iv intendencia' cado.."
blèa.»

— O general Pinheiro Machado,
em sua passagem para Caldas, era
palestra( declarou e m S. Paulo, entre
outras cousas. sobre o convênio de
Taubaté, "o qae depende do Congresso, creic que não poderá ser negado, e m b >ra, na questão da fixação
do cambio—haja diverg meias, que
m e parece Serem apenas do quantum"

iemana iania

gnificante.

REPUBLICA
— M a s disse o gajo, suppondo,
Ora,
assim sen ío n.I > é
;eleitoraes e da designação d
justo que a festa das festas
edifício e m que deverão tone- Que ao demo também se logra
cionar as mezas eleitorae^ — N ã o posso, tenha paciência,
a coíu>rjem«>iM<;ão do raarlypara a eleição de duas vagas Mas tem aqni minha sovra...
rio de Jesus^Christ'» passe desao Senado Estadoal, oceasiopercebido na R o m a Brazileira
nada pela renuncia dos senho- Ao que replicou o demo.
Esperemos a acçào do revmd
snr. padre Ellziarjo de Camargo
res
Doutores Francisco de Puu —Tinha graça eu vir buscar
Min imo — M á x i m o
Ia Ramos de Azevedo e Gustavo Tão longe, nestas alturas,
liarros confiados no seu zelo
Sarnas pr'a m e cocar. ..
e nunca desmentido
amor Feijào novo
|alqueire 12s 13$ de Oliveira Godoy, eleição a
religioso.
Farinha de milho) «
6s 7$ realisar-se no dia 3 de Feve4$J4500 reiro próximo fuluro, nos ter^ PENSAMENTOS
Que seja promovida u m a Fabá
4$ 2200 mos do decreto n. 20 de 6 de
(Extraindo do quinto livro
subscrípyão e se não der re- Milho
5$ 5500 Fevereiro del892; a Câmara de leituras e m inglez)
sultado o digno vigário ficará Batatinhas
3$ (3500 reunida "em sessão extraordi
Não é o que ganhamos, mas
com a satistação de ter em% Batatas dôoes
6$ f 6500
Café
bom
Arroba
pregado esforços paia realisar
naria de hoje devidio o eleito- sim o que economizamos que
2s!3á00
D az ia.
Palmitos
as soleuioidades.
700!$800 rado do município e m secções nos faz ricos.
Alhos
Restea
Não é o que comemos, mas
500 j $600 e designou o respectivo edi
Bananas verdes 100
ENFERMO"
sim
o que digerimos que nos
l
i
c
i
o
da
Câmara
Municipal
para
1$ 1200
Peixes
Kilo
Acha se ha dias enfermo o
nelle
funecionarem
as
mezas
faz
fortes.
.
2500 3$
Amendoim
estimado ancião snr. Antônio Arroz nacional alqueire 18$ 20$ conforme abaixo se declara. ; Não ò o que lemos, mas
Carlos de Camargo Teixeira, Goiabas
2500| 3 $ 1' sucção) Punccionará no edi- rdrn o que leu bramos que nos
honrado e antigo negocinle Gallínhas
1200 1400 tício pa Câmara Municipal, faz úteis.
Uma
1000 1200 pavimento superior, s;da das
nesta praça.
Frangos
Um
A principal arte de apren
Fazemos ^ince^o votos pelo Ovos
Dúzia 1200(1300 sessões, a esquerda de quem dermos é tentar pouco cada
600
seu prompto restabelecimento. Carne de vacea Kilo
entra ; e n'ella votarão os vez.
1000
»
» porco
eleitores alistados de n. 1 a
As mais vastas excursões da
1400 1500
PONTE DE CABREUVA
Toucinho tresco
172. (2a -ecção) Funccionará menle são feitas por curtos
1200Í
—
»
salirado
Informam no-i pessoa fideditambém no mesmo edifício da vôos, frequeni emente repes
gna de que não tem funda
Câmara, pavimento térreo, -.a- tidos,
mento o boato que corria na Ytú 19 de Março de 190G.
la das intendeucias, a esquerAs flores murcham, o coracidade, de haver cabido a ponda
de quem
entra; e n'ellu ção fenece, o h o m e m envelhete sobre o rio Tietê, na esírada O ADMINISTRADOR
votarão os eleitores alistados ce, o mundo mergulha-se no
de Cabreuva.
Mario Camargo Fonseca.
de n° 173 o 344. Pelo Doutos sepulchro das eras; mas o
A ponte acha-se e m perfeit i
Presidente foi ordenado que tempo não escreve rugas soestado, não havendo a menor
se otficiasse ao Juiz de Paz bre a fronte da eternidade.
suspeita das soas condições de
e m exercício dando lhe cosegurança.
A N T O M I O RIBEIRO
nhecimento das secções e do
•*«=&&***
edifício, bem assim fosse afti O CARDEAL ALCOVERDE
xado edital e publicado pela
O Cardeal Alcoverde será
imprensa local na forma dy
festivamente recebido no Rio
lei. Terminados a>sim os tra
O advogado
de Janeiro.
!)KÜIOÓ por nada mais haver a
No dia do seu desembarque
tratar-se, encerrou o presidente
DR
EUÜEMIO FONSECA
as congregações da- filhas de
a
sessão
e
mandou
laviar
a
Maria, de diversas matrizes,
participa aos seus clientes
presente acta que vai, depo^
estarão preparadas com alvis
què mudou a sua residência
Acta da 3* sessão extraordisimos trajos e formarão em nária em lodo Janeiro de 1006,ue approvada, por todos assi para u m dos prédios novos de
gnada. Sala da- sessões da
alas na Avenida Central.
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