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— E X P E D I E N T E — 
Para facilitar ás pessoas, que dezeja-

rcra auxiliar a nossa empresa, tesolve-
mos estabelecer assignaturas trimes-
traes a rasão de 4:000 
Assim são os nossos preços; 

Anuo 10:000 
Semestre 8:000 
Trimestre 4:000 

PAGAMENTO ADIANTADO 
Reáacção e administração 

Rua do Commercio N. 62 

Osnr. Luiz Teixeira de Bar-

ros Júnior deixou de ser empregado 

desta folha. 

Juiz de Direito 
Completando a noticia que de 

rnos no ultimo numero desta 

folha, com o titulo acima, e da 

megualavel escrúpulo, as suas 
grandes sympáithins, a enorme 

bondade de seuiéw&çito generoso, 

a abnegação de sua alma, a sua 

extrema delicadeza e a enerffia 
o 

indomável do seu inquebranta-
vel caracter quo rcramwra&t-ans-
parecesob o custoso senmirt%sua* 
finíssima educação, — elejeu-o, 
para como anjo d* Paz, vir ser 

nesta cidade o elo divino, que, 

unindo, fortaleceu para sempre a 

tamilia ytuana. Sim, porque 

Ytu, até" o dia 28 de outubro de 

1904, em que 8. S\ aqui chegou 

ainda não gosava da época de 

paz e franca prosperidade em que 

hoje se acha. 

Logo no dia seguinte á sua 

estada aqui S. S*. foi quem tam-

, hora foi quel^mconcoiTcu,etortem^.pa-
'ra approximar duas famílias ir

mãs que se não entendiam e que 

n'um momento de reflexão se 

entrelaçaram em grande amplexo 

para sempre indissolúvel. 

Além de tamanho bem S. S\ 

fez mais por Ytú : organisou 

todos os serviços do foro, em cujo 

penoso trabalho de bem pouco 

conhecido, gastou longos dias e 

noites de meditação e estudo; deu 

para os termos de todos os feitos 

forenses uma praxe boa e sã, á 

sombra da qual vivem tranquillos 

todos os habitantes desta locali

dade; presidiu todos os trabalhos 

do seu Juizado, altamente collo-

cado sobre o pedestal da Justiça 

e só da Justiça; garantiu e ampa 

rou todos os interesses e direitos 

Nigencia, o seu solido preparo, Idos orphãos seus jurisdiecionados; 

deu decisões e instruções neste 

toro, que só ellas bastam para 

Terminamos fazendo votos pe

la folicidade pessoal de 3.S. e de 

toda sua exma. família, e, ao 

consolidar a grande nomeada de 'mesmo tempo para que osencom-

(jue gosa em todo este Estado e 

nos Tribunacs do Paíz. 

tivemos conhecimento,—vimos, 

n u m verdadeiro dever de preito 

ao mérito e ás peregrinas virtu 

des que tão harmoniosamente 

»e identificam na pessoa dignís

sima e sob todo o ponto de vista 

respeitável do Snr. Dr Manoel 

Octavio Pcieira e Souza,—ex 

pressar mais amplamente os ines

timáveis proveitos que S. S\ 

lio-ou a esta terra, iurante o 

tempo que nesta comarca tãoir-

reprehensivelmente exerceu a 

honrosa e dittícil tarefa de par 

tilhar justiça. 
Ytü muitíssimo deve a S. S\ 

Como que os olhares omnis 

cientes da Providencia,divjsando 

na pessoa do Snr. Dr. Manoel 

Octavio—a sua brilhante intel-

aixao B ramn (1) 

$ulio SITary 

Traducção de 
Canelo de Albuquerque 
3E*r"ir*ioir*f% p a r t e 

O PROFESSOR CARDENAL 
I 

CHEGADA A? ALDBIA 

Uma carroça, coberta por um pan-
no sustentado por arcos do madeira, 
seguia aos solavancos pela estrada 
fnai calçada quo vae de Signy-le-
Petit ter á aldeia do NeuviUe-aux-
Joütes, nas Ardennes. Sob aquelle 
sol abrazador, a carroça descia, em
purrando o eavallo que tropeçava 

modos de sua exma. e virtuosa 

esposa, cuja saúde infelizmente 

D'entre muitíssimos serviços j tem estado em condições pouco 

prestados a esta comarca, citamos' lisongeiras, encontrem prompto 

o mais recente, isto é, o da revi- aliivio no clima da nova comarca, 

são de jurados, serviço esse que para qual, á pedido, foi S, S. re-

a cada pedra, fatigado, agitando 
brandamente a cabeça, como se fizes
se tristes reflexões sobre a bagagem 
de miséria que elle mal podia ar
rastar. De quando em vez, o eavallo 
parava, por si mesmo, como que a 
tomar fôlego; depois, sem se apres
sar, a cabeça estendida, zigzagueava, 
continuando o seu penoso passo. 
Sob o toldo mal estendido, que 

ondulava a cada solavanco, viam-so 
em confusão moveis amontoados. 
O sol do meio dia, em pleno mez 
de julho, brilhava sobro a poeira 
branca do caminho. Nem sequer a 
mais leve brisa agitava as folhas das 
arvores que margeavam o regato sec-
co que acompanhava a estrada. 
Ao Indo do eavallo seguia um 

rapaz de ar decidido, moreno, olhos 

lia mais de lõannos aqui não era 

feito cem as devidas regularida 

iles. Neste trabalho, como em to

dos os outros, S. S. se esmerou, 

podendp-se mesmo affirniar que 

Ytu nunca teve o seu corpo de 

jurados tão bem organisado como 

agora. 

Durante u m anuo e 4 mezes, 

S. S. fez por Ytü o que outro 

qualquer Juiz talvez não conse

guisse tazer em tempo muito mais 

longo. 

O Republica interpretando 

neste momento o sentir de todo o 

povo ytuano lamenta sinceramen

te a sabida do integro e iiíustrado 

Snr. Dr. ManoeL Octavio Pereira 

e Souza do cargo de Juiz de Di

reito desta comarca e faz votos 

para que S. S. retarde o quanto 

puder a sua estada nesta terra 

que muito o estima e considera e 

sobre o seu nome ha de sempre 

derramar myriade de flores de 

gratidão, porque lhe é* devedora 

de muitos benefícios, 

O que nos consola da sahída 

de S. S. é* o sabermos que o Sr. 

Dr. José de Campos Toledo, seu 

substituto, illustrado e integro co

m o é, será neste foro e nesta co

marca, u m seu digno continuador. 

vivos, barba cerrada. Apoiava-se a 
um bastão e o seu todo indicava 
extrema pobreza. O* seus robustos 
hombros parecia não estarem á von
tade no estreito paletot cinzento, 
puido na curva das mangas. O seu 
chapéu de palha,manchado pela poei
ra, deformado pela chuva; a sua 
camisa de patino grosso e os seus 
sapatos do atacador de couro eram 
O chj>pèu; a camisa e ôs sapatos de 
um operário do campo nos dias em 
que não trabalha. A sua fronte, po
rem, quo a aspereza do ar não tinha 
envelhecido e que mais pallida pa
recia sob a onda dos longos cabelloa 
negros; as suas mãos que o machado, 
a enxada ou a charrua não tinham 
callejado com o nobre estigma do 
trabalho : deixavam adivinhar que o 

mov •ido. 

DES- PAULO 
Já foi publicado o relatório do 

dr. Rudge iüamos, 4". delegado desta 
capital, sobre os inquéritos instau
rados a propósito dos cheques falsos 
pagos pela filial do Brish Bank, e 
entre os quaes figura ura de 119 
contes de reis, saccado com falsa 
firma do nosso conterrâneo snr. dr. 
José Manoel da Fonseca. 

A autoridade pelos dados colhi
dos nos depoimentos das testemunhas, 
e pelas investigações que foram pro
cedidas pela policia, conclue que 
partiu do próprio banco o actõ cri
minoso que o lesou em 135:000$ 
comprehendendo-se nessa quantia 
mais o de 16:000% de outro cheque 
falso que também foí pago com a 
firma falsificada de um outro cor-
rentista do banco, sendo apontados 
como autores da falsificação Guilher
me Bock e Gruilherme Turk, antigos 
empregados daquelle estabelecimento 
de credito. 

Esses empregados, contra quem 
jà o dr. Rudge Ramos requerem ao 
dr. juiz da 2*. vara mandado de 
prissão preventiva,gosavam de gran
de conceito do banco, tanto assim 
que substituíam respectivamente o 
caixa e o encarregado das contas 
correntes quando estes se ausentavam 
durante as horas de serviço. 

Poi advogado do dr. José Ma-

viajante, se fosse operário, sò po
dia ser operário do pensamento. 

João Cláudio Cardenal era pro
fessor. 

Emquanto caminhavam pela som
bra, elle ia de cabeça coberta, para 
deixar a aragem acariciar-lhe a fron
te. Lançando um olhar para a car
roça, aproximou-se afagando com a 
mão a barriga do animal, que se 
aproveitou dissa prova de syrapa
tina para descansar um pouco, e di
rigindo-se aos dois velhos, sentados 
no banquinho d;i carroça, disse ale
gremente : 

— Q u e aldeia do diabo ! Contan
to que não nos tenhamos enganado 
de atalho e que nã:) seja preciso re
troceder... 

(Continua) 
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nòeljt-Tido acõmpuiha-i i •» in<|Uf'nto, p<-ct<ir gánitíirío i!'»«tM distpletít, 
o nosso discfncto amig » snr. dr, João J Dasejamo^-Ihe proaiptaa melhoras. 
Martins de Mello Júnior. 

U m inglez, paciente invèstigad ~r, 
Causaram a melhor impressão 

entre nós, Cs offiriaes francezes 
c-ntractados pelo governo para ins-
tructores da nossa policia. Es e. 
officiaes que são oâ Sn rs. Paulo Ba-
lagny, commandanto, Kaoul Negrtd, 
eub-tenente e André de La Brousse, 
sargento, chegaram ant'hontem pelo 
trem das 7, 20, de /Santos. 

Os novos instruetores da policia, 
falam regularmente a nossa língua e 
são cavalheiros de fino trato e af-
fabilidade. 

dosnjou snber c peso exacto de uma 
mosca. Para obter um kilograiTQnia, 
matou 140.000. Verificou, rtssitn,q le 
o peso médio de uma mo-ea è de 
sete millesimos de erraram a. 

A exma. sra. d. Ida Rodrigues 
de Alkmiüi f'< i nomeada protV-ssora 
substituta do rrupo escolar desta ci-
dadn, durantu t» impedimento da ad-
juneta exma. sra. d. Cntharína Pont, 
que obteve 30 dias de licença. 

FALLE Í3MENT0 
íralleceu quinta feira, ás 

bã. nesta cídad horas da manna 

i exma. Snrn . Ismenia oc 

* 
* * 

O relógio da Matriz não esta 
funccionando regularmente, prdoque 
pedem-nos reclamar providencias 
de quem competir. 

Tiramos das lndis-creções do 
Rio, da Platéa, o seguinte dialogo 
sobre o Convênio de Taubaté : 

c — D e modo que o congresso 
approvaríí o Convênio. 

— P o r enorme maioria. 
—Parece entretanto que terá 

fortes opposicionistas... 
—Dois ou três oradores o ata

carão, na Câmara. 
— E no senado o Rosa... 
— S i m , o Rosa e talvez outros. 

Mas passará por grande maioria. 
— E será approvado tal qual 

está? 
— C o m pequenas alterações 

quanto á parte da rixaçAo do cam
bio. 

— M a s essa fixação... 
— T e m muitos partidários, bem 

• <r • • ' A 1 1 M n : í ] j n Att taraente bom de SAudü. 
sei. Tuuo será porem arranjado ae 
modo une os lavradores fiquem con
tente». Podem os paulistas estar 
dcsGóneados. E tão certo è consi-

CoTista-nos que o povo ytuano 
prepara ao integro magistrado snr. 
dr. Manoel Oetavio Pereira e Souza, 
ex-juiz de direito desta comarc.-i, nma 
manifestação. 

Àssoeiamo-nos desfia jà á feliz 
lembrança dos nossos conterrâneos. 

A Noticia, de S. Paulo, affirmou 
que o snr. dr. Affonso Penna, pre
sidente eleito da Republica, acha-se 
"•ravemente enfermo; soífrendo de 
diabetes. 

Essa aflirmação, porém, jà foi 
desmentida. S. exc. acha-se perfei-

Afim de aguardar a chegada do 
Cardeal Arcoverde, seguirá no dia 

derado o bom êxito do Convênio qu«J3Q do corrente para o tfto, o snr. d. 
já grandes são as compras d,; entejjos^ fjp Camargo .Carros, bl|§sú de 
braziieiro em New-York. Olhe 0:3^ p;vai0t 

Fontoura Xavier, do sociedade com 
utn amigo, já telegraphoa p4ra a 
compra de ciucoenta mti saeera. O 
Fontoura é agora um comra«reiante 
ás direitas. Não quer mais saber de 

poesia.» 

* * 

O Tribunal de Justiça julgon 
improcedente a demnucia dada pelo 
snr* dr. Franklin Pisa contra o dr. 
Mesquita Barros, juiz de direito de 
Serra Negra. 

O poro daquella comarca, em 
Além de diversas opiniões fa-jregOíijo pela decida) do Tribunal fez 

voraveis ao C-nvenío de Taubaté, | imponente inaniiestaçào de apreço 
de estadistas e homens políticos in-iáqueüe magistrado. 
fluentes, as quaes os leitores do j 
Republica, jà conhecem, diz agora 
u m correspondente em Carbacena, 
onde ae acha o snr. dv. AffonSO 
Penna, que o presidente eleito da 
Republica mostrou-se favorável ao 
plano da valorisaçíio do café. 

Pôr essas noticias, pode-se ante
cipar a consumição da grandiosa 
obra emprehendida pelo benemérito 
dr. Jorge Tibiriçá era favor da la-
voura cafeeira. 

Eu, na qualidade de enthusiasta 
desse patriótico plano do nosso go
verno, já tenho tomado em regosijo 
à sua victoria os meus chopps.,. 

S. Paulo, 2 3 - 3 - 9 0 6 

Xisto Júnior. 

VARIAS 
Começamos a publicar hoje em 

folhetim, a pedido de algumas lei
toras, um romance, que estamos 
certos agradará, pois orYcrece leitura 
amena e interessante. 

Paixão e odío é o seu titulo, 
sendo da lavra do romancista, 
Júlio Mary, e traducçao do Qancio 
de Albuquerque, cujos eacriptos são 
pouco conhecidos era nossa tei rai 

Acha-S" ligeiramente enfermo O 
snr. dr. Valentíu Browne, digno ins-

TJITI telegrarama de Petropolis 
diz que continuam a Cfthir sobre 
aqutrlla cidade copíosas chuvas, que 
tem oceasionado grandes estragos. 

Os engenheiros municípius es
tão vistoriando os açudes, devido a 
ameaçarem rui na. 

Estão sendo escorados com es
tacas os fundos das casas da rua lõ 
de Novembro, para sustentar o mo T O 
que ameaça desabar. 

Os moradores daquellas casas 
continuam a fazer mudanças, afim 
de se prevenirem contra o desastre 
imrainente. 

Affirmara, do Rio, que no mi
nistério do snr. Affonso Penna fi
gurarão : na pasta da guerra o dr. 
Benedicto Leite e na pasta do ex
terior, o dr. David Campista. 

Para a pasta da fazenda cons
ta irá o senador Pamiro Barcellos. 

As informações officiaes sobre 
o terremoto na ilha Formosa decla
ram que se verificaram 1.163 mortos, 

O snr. dr. Augusto Saraiva, 
riigRO promotor publico desta co
marca visitou ant'hr>ntem os cartó
rios de paz de Indaiatuba e do Salto, 
pchando toda a eseripturação sobre 
0 registro civil em boa o^dem. 

Souza Freitas, extreniocidu filha 

do snr, dr. Lniz Gabriel de 

Souza Freitas, clnvco aqui 

residente. 

Muito joven ainda, a finada 

era estimadíssima pelos raros 

dotes de seu coração, sempre 

bondoso e caritativo. 

' 0 enterro roalisou-se sexta 

feira, ás 11 horas, c toi gran

demente concorrido. 

Sobre o feretro que era riquís

simo, viam-se coroa» com as se

guintes inacripções : A' ismenia 

Saudades de seus pães, saudades 

de seus irmãos Carlitoe Bene-

díctn, saudades de Augusto, Bi-

quita e filhos saudades do seu 

atflhadc Cai to, Saudades éter 

nas de Aarão e A n toninha, 

Saudades de Chico e Maria 

Emitia. 
A nossa folha fez se repre

sentar pelo nosso amigo snr. 
Affonso Borges. 
A toda a exma. família apre

sentamos sinceras condolências. 

MTSSA 
Quarta-feira, 28 do corrente, 

ás 8 heras da manhã, será re
zada na Matriz a missa de 7' 

ma suífi da em surrrasyio aa aima na 
exma/ snra* d. Ismenia de Souza 
rreitas. 

E NFERMO 
Acha se bastante enfermo o 

snr. Manoel Martins de Padua 
Mello, nosso venerando amigo. 
Fazemos votos pelo seu res

tabelecimento. 

Cinco Theatno prsüiçois 
Hontem a companhia Prançois 

obteve mais um suecesso, c o m o Re
morso Vivo, e variados trabalhos de 
picadeiro. 

0 circo estava repleto de 
espectadores. 

Para hoje, com o bello pro-
f ramma annunciado. vaticinamos á 
companhia mais uma enchente, que 
obrÍ£&i*á certamente a prohibir a 
venda de entradas, como aconteceu 
no penúltimo espectaculo. 

Hospedes e passageiros 
— C h e g o u hontein a esta ei 

dade o snr. dr Júlio Maia secre

tario da Faculdade de Direito e 

illustre advogado em S. Paulo, 

—Visitou esta cidade, seguin

do para o Salto onde reside, o 

nosso amigo snr. Silvesti e Leal, 

escrivão de paz daquelle dis-

tricto 

—Visitaram-nos os snrs. A -

P. Carvalho Sobrinho hábil 

o-uarda livros em S. Paulo, e 

õ snr. João Pedro de Oliveira 

Castro, representante da Casa 

Baruel & Companhia. 

— D e v e seguir hoje para S. 

Paulo a exma. snra. d. Maria 

Ferraz de Almeida, que daquella 

capital seguirá para a Europa 

em companhia de seu genro, 

snr. dr Luiz Iffnacio de Mcs-

quita, 

—Esteve nesta cidade, o snr. 

José Elias de Assis Pacheco 

capitalista residente em S. Paulo. 

— A c o m p a n h a d o de seu iilho 

Gilberto Carneiro, seguiu hon

tein para a estação de Recreio, 

o snr. Josino Carneiro, proprie

tário do Hotel do Braz, nesta 

cidade. 

- - T a m b é m seguiu hontem 

para Campinas, o snr. J, de 

Campos Netto, comprador de 

café, residente nesta cidade. 

— Chegaram a esta cidade, 

em visita ao nosso honrado ami

go snr. capitão A.ntonio Carlos 

de Camargo Teixeira, que se 

acha enfermo, os snrs. dr. 

Octaviano Anhaia, integro juiz 

de direito de Bebedouro e sua 

exma. esposa, o snr. SiLvano 

Anhaia, capitalista residente e m 

S. Paulo e Dr. Alonso Fonseca-

— Está na cidade o nosso 

conterrâneo snr. José Ortiz, ci

rurgião dentista residente e m 

Campinas. 

—TriíUxe*nos as suas despedi
das o snr. capitão Octaviuao 
Pinto César, distmclo guarda* 
livros da Fabrica de Tecidos 
"Aretkusina", de Piracicaba, 
qu« aqui esteve a serviço 
daquele importante estabele
cimento industrial. 

—Visitou-nos o snr. Marli-
nho Pereira, secretario do Cir 
co "Modelo", que pretende tra* 
zer brevemente a sua com
panhia a e^ta cidade. 

— S e g u e a m a n h a p ira S. 

Paulo o professor snr. Mario 
Macedo. 

—Esteve nesta cidade o 
disiiocto bacharelando de di

reito, snr. Antônio de Queiroz, 
irmão do no-^so amigo snr. dr. 
Leoncio de Queiroz. 

DESASTRE 
F.m aditamento a noticia 

que demos em nosso ultimo 
numero, temos a aceresceutar 
que o terreiro Valentiní Mer-
!í, que disparou contra si uma 
espingarda, quando lidava com 
esta em sua tenda á rua de 
Santa Cruz, falleceu hontem 
em conseqüência do ferimen
to recebido. 
O infeliz operário era um 

homem trabalhador, e por 
isso digno de estima de todos. 
E X A M E " D E ! > ~ A N I D A D E 

O dr. pnt;uotor publico re-
quereu exame de sanidade na 
pessoa de Leopoldo Augusto 
de Almeida, que em dias do 
mez passado foi feriiio p r 
u m a pedrada que lhe vibrou o 
he^panbol Antônio Gonçalves. 

Os peritos julgaram agora 
gravíssimo o estado do uíítíir 
d ido. 
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lalgamanto d 
mulher 

uma 

O Gommercio publicou a se
guinte noticia : 

«Entrou em julgamento no 
Rio, perante o Tribunal do 
Jury, d. Lucinda Leão Mende^, 
que matou, ha tempos, com 
um tiro de revólver, uo Rio 
das Pedras, o agrimeusor ita
liano Novelino Fasano. 

O recinto do Tribunal estava 
repleto e todos aguardavam 
auciosamente os debates e o 
«veredicfcum» do conselho de 
jurados. 

A aceusada quando interro 
gada, narrou como se havia 
passado o facto. Tende-se se
parado de seu marido ligara 
•sê mais tarde com Jacinthu 
Amaral, homem idoso, e era 
para elle u m a companheira 
exemplar, apezar da grande 
differença de idade entre am
bos. 
Aconteceu, porém, que cos 

meçou à ser perseguida por 
diversos indivíduos que uão 
concebem que possa haver 
honestidade tora da união 
legal. 

Revoltara se, afinal, e, quan
do Novelino Fasano começou 
a perseguil-a, repell'ii»o com 
energia. Elle insistiu, tornan
do-se insolente. 

Ferida nos seus sentimentos 
mais puros, sacara de um 
revólver, que trazia sempre 
eouasigo, e desfechara em 
Novelino dois tiros. O segun
do o attingio, e elle caüiu, 
banhado em saugue. 

Findo o inlerrog-Uorrio, o 
escrivão procedeu a leitura 
dos auto-, sendo, em seguida, 
pelo presidente do Tribunal, 
dada a palavra ao dr. promo 
tor publico, que fez a acu 
sação. 

Quando o advogado Evaristo 
de itfjraes assomou á tribuna 
da defesa, houve um movi 
mento na bala. 
O defensor, numa eloqüente 

oração, em que mostrou quan
to ó infame o papel do se-
üuetor, dos bomems que en
tendem que a honra da mus 
lher deve cahir diante dos 
seus galanteios, fez a deteza 
da aceusada, em face da moral 
e do direVto. 

O publico aplaudiu o 
Findo os debates, os jura

dos recolheram-se á- sala se* 
creta, e, voltando trouxeram 
a absolvição de i. Lucinda 
Leão Mendes. 
A sentença causou magní

fica impressão. 
IMPRENSA 

Apresentamos as nossas sau
dações ao bem feito periódico Tietê, que lem prestado grandes serviços, ao município de onde tira o nome, por motivo do seu aaniversario. 

VKLHICB D E S A M P A R A D A 
Em Piracicaba, por iniciativa 

do prestante cidadão sur. te 
nente Pedro Alexandrino de 
Almeida, presidente do I! meu 
da Industria e Commercio da
quella cidade, traia-se da tun 
dação de um azylo para a 
velhice desamparada, estabe* 
lecimento que conslituirã mais 
uma noia de progresso que 
elevará ainda mai-, na comu 
nhão das cidades do nosso 
Estado, a formosa e adeantada 
Piracicaba. 
O Jornal noticiando essa 

idéa altruistica, í«z entre ou 
trás us seguintes considera
ções- : 
. «A'quelles que a edade in

validou para o serviço activo, 
assiste o direito de esperar 
dos aptos para a luta o soe 
corro e o amparo que a sua 
decrepitude reclama. Si o sol
dado que as feridas ou o 
tempo tornaram invalido tem 
garantida a sua subsistência 
porque uão terão, moralmente 
ao menos, os mesmos dneitos 
os vencidos da batalha menos 
cruenta, porém mais encarni
çada, cia luta pela existência, 
struggle for life, na enérgica 
expressão norte americana ?> 

presente sessão extraordinária nha Ribeiro, e, sem particú 
tinha por fim tratar-se da di- p;tçã%üs vereadores Godofredo 
visão do município em soeções da Fonseca, Virgílio Araújo de 
eleitoraes e da designação fiofAguiar, e Dr. Graciano de 
edifício em que deverão tunc^ Souza Geribello ; não havendo 
cionar as mexas eleitoraes' numero legal deixa de haver 
para a eleição de duas vagas!sessão. E para constar lavrei 
ao Senado Estadoal, pelos taile- jo presente termo que vai as-
cimentos dos Doutores João signado pelos vereadorees pre* 
HVancísco de Paula Siuza, eísentev. Eu, Francisco Pereira 
Francisco de ^ssis /'eixo.lo| Metidos Primo, secretaiio da 
Gomide ; eleição a realisar-se Câmara, que o escrevi. 
no d.a 20 do corrente do pro- Ln, M . h d A z evedo. 
ximo mez de Fevereiro, nos1 

termos do decreto u° 20 dei Adolpho Bauer. 
6 de Fevereiro de 1892; a|Benjamin do Amaral Gurgel. 
Gamara reunida em sessão Joaquim de Almeida Mattoa. 
extraordinária d^ hoje, dividio 
o eleitorado do município em 
duas secções e designou o 
respectivo edifício da Gamara 
Municipal para uelle íunecio-
narem as mezas pela maneira 
seguinte : Ia «ecção) Funccio 
nará no edifício da Gamara 
Municipal, pavimento supejior, 
sala das se^sõ^s, aesquerda de 
quem entra ; e n'ella votarão 
os eleitores alistados de n. 1 
* 172. (2a secçáo) Funccionará 
ramheui no mesmo edifício da 

Secçâo Lioie 
D Ismenia de 

Freitas 
Souza 

Luiz Gabriel de Sou
za Freitas, Anna Rita 
de Castro Freitas, Fran
cisco Gabriel de Frei
tas, Maria Erailia Perei
ra de Freitas, Carlos 
de Smza Freitas, Be-
nedicta B. Onetto de 

Câmara, pavimento terrôo sala Freitas, Aarao da Silva^ Antonia ne 
a esquerda das lutendencias 

de quem entra , e n'ella 

amara 
Acta da 4* sessão extraordi

nária em 31 de Janeiro de 1006, 
para a divisão do município em 
ssesões eleitoraes e designação 
do respectivo edifício da Cama 
ra Municipal, para nelle func-
cionar em as mezas • eleitoraes 
para eleição de duas vagas ao 
Senado Estadoal. 
Pres:deneia do Cidadão Dou 

tor Luiz Marinho de Azevedo. 
Secretario Pereira Primo. 
Aos trinta e um dias do mez 

de Janeiro de mil novecentos 
e seis, nesta cidade de Ytü 
Estado de São Paulo, em a 
sala das sessões da Câmara 
Murvcipal, pelas duas horã,̂  
da tarde, presente os senhores 
vereadores Doutor Luiz Mari 
nho de Azevedo, Doutor Gra
ciano de Souza Geribello, fier 
mouFenes Bienha Ribeiro, Te
nente Coronel Joaquim de 
Almeida Mattos, e Adolpho 
Bau^r, faltando cora c una 
participada os vereadores Go 
doíredo da Fanseca, Virgílio 
Araújo de Aguiar, e Capita 
Benjamia do Amaral Gurgel 
Assumiu a presidência o Dou 
tor Luiz Marinho de Azevedo ; 
j havendo numero legal foi aber
ta a sessão. Pelo Doutor Pre 
sideute foi declarado que a 

Freitas Silva, Augusto Ferraz Sam
paio o Maria Franeisca de Freitas 

t̂ r, À*\ Sampaio, pães, irmãos e cunhados 
larão os eleitores a stadosdei . x

 A
y v ' . . ,. . ~ . 

„ , r. . da saudosa e estimadissima D. Is-
n. 173 a 314. Pelo Doutor i m e n i a d e s ^ u z a F r e i t a s 8 a m m a _ 
Presidente foi ordenado que;]Tiente penh0rados agradecem a to
se 0ffÍCÍa8SC ao JUÍZ de Paz e m I dos aqjelles que caridosamente 
exercício, dando lhe ConhecNj acompanharam os restos mortaes da 
mento das secçÕ^S e do ediíi mesma finada até a sua ultima rao-
CÍO, b e m assim fosse affixado'™da; e ao mesmo tempo os convidam 
edital, e copia d'eile para serte bem assim ao* seus parentes e 
reproduzido pela imprensa lo*|araiS08 Pftra assistirem a missa da 
cal na forma da lei. Termina-ls e t i m o dia que para descanço eterno 
dos os trabalhos por nada mais 
haver a tratar-se encerrou o 
presidente a sessão e mandou 
lavrar a presente acta que 
vai, depois de approvada por 
todos as ignada. Sala das ses
sões da Câmara Municipal de 
ITtii, em .'íl de Janeiro de 
1906". Eu, Francisco Pereira 
Mendes Primo secretario da 
Gamara que a escrevi. 
Godofredo da Fonseca, 
Hermojenes Brenha Ribeiro, 
Adolpho Bauer. 
r J ti— - i u ti Feuao novo 
Joaquim de Almeida Mattos. F J i n h a de milho 

de sua alma, mandam rezar, quarta-
feira, 28 do corente, ás 8 horas da 
j manhã na Egr^ja Matriz, pelo que 
desde já se confessam eternamente 

. gratos. 

ierGado Municipal 
Preços correntes 

Mínimo—Maxim, 

Amara Gurgel Benjamim do 
Dr. Graciano Geribello. 
Luiz Marinho de Azevedo. 
Virgílio Araújo de Aguiar. 

Termo da reunião dos verea
dores èm 4 de Fevereiro de 1006 

Aos quatro dias do mez de 
laneiro de mil novecentos e 
seis, nesta cidade de Ytú, 
Estado de São Paulo, era a 
sala das sessões da Câmara 
Municipal, pelas doze e meia 
horas da tard°, presentes os 
vereadores Doutor Luiz Ma
rinho de Azevedo, vice-presi* 
lente em exercício, Adolpho 
Bauer, Tenente Coronel Joa
quim de Almeida Mattos, e 
üeujarnin do Amaral Gurgel 
faltando com causa participada 
o vereador Hermojenes Bre* 

(«4 ueire 

Fubá 
Milho 
Batatinhas 
Batatas doces 
Café bom 
Palmitos 
Alhos 
Bananas verdes 
Peixes 
Amendoim 
Arroz nacional 
Goiabas 
Gallinhas 
Frangos 
Ovos 
Carne de vacca 

» » porco 
Toucinho tresco 

» saldado 

2S 
700 
500 
1$ 

Arroba 
Dúzia 
Restea 
100 
Kilo 
alqueire'2500 

18$ 
2500 
1200 
1000 
1200 
600 
1000 
1400 
1200 

12$ 13$ 
6$! 7$ 
4$ 14500 
4$ j 2200 
5$ 15500 
3$í350o 
6$ 6500 

Uma 
Um 
Dúzia 
Kilo 

3$00 
$800 
$600 
1200 
3$ 
20$ 
3$ 

1400 
1200 
1300 

1500 

Ytú 19 de Março de 1906. 

O ADMINISTRADOR 

Mario Camargo Fonseca, 



REPU3L1C 

COMMISSARIOS 

ronchiíe, 
ajifluenza 

Cedem com o u>o do Anti-
Cutharral (cardu-i benedietos), 
do 

Granado & Comp. 
12, rna 1\ de Março, 12, Rio 
de Janeiro. ,e nas principaes 
pharmacias e drogarias do 
Brazil. 

Compra-
Uma padaria bem 

suda. Informações no 
torio desta folha. 

•se 
afregueN 
escrips-

w 
p h i c o -A^ 

Recebem café e outros gêneros nacionaes á 

com missão e prestam conta de venda á 

vista. 

Especialidade e m venda de cafés baixos 

*Dr. £. (Queiro 

Dos hospitais do Rio e de S. 
^TV Paulo, dá cocsultas grátis 

'>aos reconhecicamente pobres, 
das 7 ás ,i iI3i 

rn 

s 

horas da manhã. 

Residência e Consultório 

LARGO DA MATRIZ i\ 

I i ! H 

I j3# 
* • -

ESCRIPTORIO 
DE ADVOCACIA 
Dr. José Piedade 

Patrocínio de causas eiveis, 
comnierciaes e criminaes, em 1. 
e i. instâncias; defesas e aceu-
sações perante jury.em qualquer 
comarca do Estado; pTocuratorio? 
nas repartições publicas, emprés
timos hypothecarios. cobranças: 
tudo mediante honorários módi
cos. 

AttJnde a chamados, qualque 
hora para serviços na policia 

ESCRIPTORIO : 

20—Rua do Quartel—20 
[Das 11 isj tarde 

RESIDÊNCIA 

34— RUA VRIDIANA —54 

THLEPONE, 6-15 

S. PAULO 

innÉ 

9 ̂ "̂  
Os Advogados 

R&PHâEL c- staptio-
..-̂̂  JOÃO MARTIHS D£ M- JUHIO! 

" FONSECA FERRAZ-
ESCRIPTORISI: 

TAVESSA DA SÉ N. 6 

S Paulo 

DR. GRACIANO DE S. GERIBELLO jgsi »'» 

ÈÚ Tem seu consultório á rua 
\$§j do Commercio N. 115, 
® junto a PHARMACIA SOUZA, CIA 

YTFXJ 

3 

Mmmmm_ 
INHO" 
Síeconsfifuin íe 

de Granado 
Com quinam, carne. Lciô plinspliato 

de cM e pepsina glvcerinada E' 'le um 
valor extraordinário no tratamento d;. 
tuberculose pulmonar, chloro-anemia, 
lymphatismo, rachitHmo. 

Granado & Gorilp. 
12, rua Primeiro de Março, li* 
Mio de Janeiro,e nas nrincipaes 
pharmacias e drogarias do 
Brazil. 

BOM NEGOCIO 

0 proprieierio da Loja—Ao 
Chie Vtuatio, resolveu vender 
o seu estabelecimento cora 
grande abatimento. 
Quem desejar dírija-se com 
proprietário, a Rua do Com

mercio n° 74 
N. lí. Antes qne appareça 

comprador, vende se tudo pelo 
o cu>to. 

£££•*=-' 

13 solicitado! | 
Suvenal do (Stmaral It 

9! 

lê 
ĵ Com cerca de oito aHnos de 
Ulpratica, defende no Jury de 
ú qualquer comarca e trabalhano 

i 
?! 
S 

civil e comercial. 

Pôde ser procurado 
na redacçâo desta folha 

R 
í; 

í 
•' 

K 
fé 
í: 

0 MELHOR DO BRAZIL 
A Preços de 

òm casa de (Alfredo arelleí 

Cfiua da Oommercio 131— Vtií 

o I " artida Compra-se qualquer 
e paga se bem. 

Fernando Dias Ferraz. 

DESCOBERTA DE R&PH&EL SCACS0T& 
0 melhor preparado para a 

hygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Ghimico do lis 
tudo e approvado pela Junta 
de Hygiene de São Paulo. 
Único especifico eílicaz e 

infallivel contra as 
PARASITAS, CASPAS e a 

QuBDA DO CABRLLO. 
Garante-se rrsuludo completo no 

tratamento. 

VE.VDE-SE UNICAMENTE no SâLâ.0 
Mffll. 

fff 

% 

Arroz da terra COUÜ 

casca 
Comprasse qualquer partida, 

e paga-se bem, mais c precizo 
ser de Ia. qualidade e bem 
qeneficiado. 

Fernando Dias Ferraz. 

LANDEAU 
Vende-se um era perfeito 

estado, com uma parelha de 
bestas para o mesmo, pietas 
e bem altas. Para ver e 1 ra
tar, no Salto, no escriptorio 
da Societá ítalo Americana. 

LÍIL DE i v m m l IZLISSA 
Qe Qtranado & (JomP. 

Precouisa rins DIGESTÕES DIF-
FICEIS, DORES DE CABEÇA K DO ES-

ITOMAGO, accumulo de gazes 
je para regularisar o ventre. 

Granado & Comp. 
Rua Io. de Março, 12 

Rio de Janeiro 
e nas principaes pharmacias e 
drogarias do Brazil. 

ATTENÇÀO 
O abaixo assignado participa 

ÍIO publico era gorai, que pos
suindo apparcfhòs espeejaes. 
acha se habilitado pnra tornear 
bolas de bilhar e também com
pra MS mesma que estiverem 
estradadas. 
Rna do Santa Rita 87 A 

Sglvio JRussolo. 

Augusto Avelino da Silva 
oíficial de Justiça desta comarca 
com 34 annos de pratica oife-
rece os seus serviço- aos advo
gados que queiram honrai o em 
sua profissão. 
Pode ser procurado árua de 

Sorocaba n. 14 e nos ea-torios 
do 2 Ofíicio e Registro de Hy-
potheca das 7 da manha ' 
horas da tài de. 

as 

HERMOGENES B. RIBEIRO 
ClLTRGIÃO ÜENTÍSTA 

Formado pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro 
Participa aos seus clientes e ás 

(Ú pessoas que desejarem utilisar-
se dos seus serviços profisiona-

ij es que mudou-se para a casa n.7 L 
hí do Largo da Matriz. 
JA Consultas e trabalhos 
ÍJ do 1/2 dia ds 5 da tarde 

->-;". rg*&v*z?2+zv*z?. ,~y*ír$+~^?T>-

Iceras, 
Feridas e leicenços 
não resistem ao ENGUENHTO RAN-
TO, preparai!o por Granado & 
Comp. 
A' vendrtem todas as phar

macias e drogarias. 

~GRANDE HOTEL MARINHO 
Gerente—Carlos A.X.. Machado 

Excelentes commodos para 
tamilias e viajantes 

CARliOS DE ÚUGUEL 
-«Recebe-se pensionistas»-
Banhos frio e quentes 

Illuminação dectríca 

RUA no <:OM!IERCIOf 77 
(Sobrado) 
VTU' 

Morte ds PARASITAS com 

o RESTÁtíBADOR DO CA-
B E L I O — Vende-se no Salão 
Ristow 
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