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.T. VERY DE SAMPATO 

3Fãodeítahum 

Após longa e doloro

sa enfermidade, que cau

sava o desespero dos 

seus muitos amigos, fí-

nou-se, segunda-feira ul

tima, ás 6 horas da ma

nhã, o distinctissimo 

ytuano sr. Bento Dias 

de AlmeidaPrado, vene

rando Barão de Itahym. 

O saudoso finado con

tava 86 annos de idade, 

era natural desta cida

de e irmão dos srs.Car-

los e José Vasconcellos 

de Almeida Prado e da 

exma. srá. d. Anna de 

Almeida Fonseca, actu-

almente residentes na 
Capital. 

Verdadeiro caracter 

de benemérito, foi bem-

feitor de muitas pessoas 

e de muitas associações 

philantropicas, tendo 

nessas magnânimas ac-< 

ções, despendido algu 

mas centenas de contos. 

E m 1884 deu a liber

dade a cerca de duzen

tos escravos, não que»-

rendo que em suas 

vastas propriedades 

existisse o braço escravo 

Por esses seus innu-

meros e benéficos actos 

de caridade o excellente 

cidadão era estimadissi-

m o e respeitado por to

dos os ytuanos. 

— N o dia do seu fal-

lecimento, em signal de 

pezar pelo passamento 

do benemérito ytuano. 

foi hasteada em funeral, 

a bandeira nacional na 

Câmara Municipal, Ciub 

União Ytuano, Compa

nhia Força e Luz e na 

redacçãodo jornal local. 

0 seu enterramento 

effeetuou~se segunda-

feira, ás 5 horas da tar

de com grande acompa

nhamento. O riquíssi

m o caixão, primoroso 
trabalho do hábil arma

dor sr. José Xavier da 

Costa, foi carregado á 

mãò da casa da residên

cia até a Matriz e„dam 

até o cemitério publico. 

0 corpo foisolemne-

mente encommendado 
na residência, Igreja M a 

triz e Cemitério, sendo 

celebrante o revdmo. 

P. Eliziario de Camar

go Barros, zeloso vigário 

desta freguezia. 

Na Matriz a encoin-

mendação foi acompa

nhada pela excellente 

orchestra regida pelo 

distincto maestro Tris-

tão Mariano. 
Estavam sobre o seu 

athaúde as riquíssimas co
roas : 

«Eternas saudades de sua 
esposa"» 

«Gratidão da Santa Casa 
de Mizericordia.» 

«Lembrança de Sua So 
brinha Nhazinha.,> 

«Gratidão de Thereza de 
Almeida Prado e rilho.» 

«Saudades de Ai'3enio e 
familia.» 

«Ao se'u fiemfe.tor—Asy-
lo de Mendicidade.» 

«Saudades de sua afilhada 
Lulita». 

«Saudades de seu sobri
nho Tito.» 

«Gratidão e saudades de 
José e familia.» 

Entre o numeroso; 

acompanhamento vimos 
as seguinces pessoas. 

Srs. Drs. Carlos Alberto Vian-
na, Joaquim Mainede da Silva, 
Antônio Constantino da Silva 
Castro, Luiz Gabriel de Freitas, 
Manoel Maria Bueno, Nieanor de 
Arruda Penteado, José Corrêa 
Pacheco e Silva Hermogenes 
Brenha Ribeiro e Manoel de 
Burros Sampaio, Srs. Francisco 
Brenha Ribeiro, Carlos Grellet, 

Irineu de Souza, Carlos Geribel-
lo, Adoipho Bauer, José Maria 
Alves, Carlos Grellet Júnior, 
Antenor Dias Gitlvão, Antônio 
de Paula Leite Sampaio, João de 
Almeida Mattos, José Vas on-
cellos de Almeida Prado, Fran
cisco Pereira Mendes Filho, 
Maicoliuo Canino de Camargo, 
Júlio Rubino doe Santos, Fran
cisco Pereira Mendes, José Ma
ria Galvâo, Antônio Penalva da 
Costa, João Leito, Francisco Ma 
riano da Costa^ MTsael de Caui-

Frederico José de Moraes, 
le Paula Leite, Evans 

de Almeida, Luiz 

meida Prado, digníssi

m a Baroneza de Itahym 

e a toda a sua familia; 

apresentamos os nossos 

sentidos pezames. 

pos. 
Manoel 
to Galvão 

l Gonzaga da Costa, Godofredp 
Carneiro, Luiz Gonzaga Bieudo, 
Francisco- Falcaío. Salles Cury, 
Luiz Feliz de Oliveira, lialtha-
zar Misorelli, Arcilio Burges, 
José Castanho, Gilberto Carnei
ro, Antônio (ia!linha da Costa, 
Jorge Bresciani, Oscar Geiibello, 
Renato Castanho, Fernando Pe 
reira Mendes, Virgílio Castanho, 
Lupercio Borges, Ighíicio Bueno 
de NegreifOí, João Valente B.u 
lias, Jorge Simeira, 41eeu Geri-
belle, Theodoro de Lima, Ante-

uor Gupuarães, Pelro Bauer, 
,4ntonio Ferraz de Toledo, Os 
ti ano Novaes, Manoel (ia l vão, 
Ataliba de Almeida Toledo, Al
berto Gomes, Alfredo Bauer, 
Servulo Coirèa P. e Silva, Luiz 
Guimarães Camargo, João Ciies-
uav, .hAtití de Ahnci.Ai, .-íotoniu 
G. de Almeida, Francisco da Ro
cha Freire, José Xavier cia Cos 
ta; Luiz Carlos Bemne, Joaquim 
Barboza da Silva, .Idolpho Gal
vão, José Antônio da Silva Pi 
nheiro, João Pery de Sampaio, 
Eduardo Galvão, Antônio Gui
lherme de Almeida, Francisco 
Koldam, .-Intonio Marifâho Ju 
nior, Sebastião Marti n£pdevMel 
Io, Francisco Corrêa íle Barrou, 
Abrnhão Borsari, Antônio de 
Paulh Leito Sobrinho, José Ilde-
Eonso de Oliveira, Antônio de 
/'aula Leite de Barros, José de 
Anuída Penteado, Joviniano de 
Souza Freire, Joaquim Galvão 
de França Pacheco, Afiguel de 
Almeida, Joaquim Dias Galvão, 
Joaquim VieUirino de Tole Io, 
Antônio A. de Qjeiroz Telles, 
João Carlos de Camargo Teixei
ra. Felippe de Almeida, Antônio 
da Silveira, Porfirio Soares, Cae 
tano Iarussi, Bento Soares, Ar-
tJnir Leite, Adriano Dias e mui
tas outras pessoas, cujos nomes 
não pu.eirjos" notar. 

Uma commissão represen
tando a Santa Casa de Mi
sericórdia, composta dos srs, 
Adolpho Bauer, Joaquim Vi-
ctorino de Toledo e Manoel 
de Paula Leite de Barros. 

Por telegramma represe v 
tou o dr. João Martins de 
Mello Júnior, o dr. Joaquim 
Mainede da Silva. 

—Representou o sr. Arse-
nio Corrêa Galvão, o sr. Joa
quim Galvão de França. 

—Segunda-feira pró

xima, 24 do corrente ás 

8 horas será resada em 

sua intenção, uma mis

sa de sétimo dia, na 

igreja Matriz. 

—A' desolada viuva 

exma. sra. d. Anna de Al-' 

0 Sorongo 
Nos primeiros dias de Mar
ço de 1805, nos largos por
tões dos quartéis, nas esqui
nai das ruas e praças da 
bella capital do Ceará, rufa
vam tambores e resoavam 
cometas: era o Brazü, que, 
pelo estridente som dos bel-
licos instrumentos, chamava 
seus filhos ás armas para 
defenderem o solo sagrado 
da pátria, ameaçado pelos 
verdugos de Lojpez. 

A mocidade enthusiasta 
alistava-se nos batalhões de 
voluntários para ir morrer 
pelo Brazil nas chameeas do 
Paraguay. 

D'envolta com essa rapa
ziada arrancada ao conchego 
à > lar.pela iuopinada aggres-
são inimiga, assentara praça 
u m mestiço,escoria da popu
lação. 

Era u m idiota; vivia cons
tantemente embriagado pe
las ruas, dormindo pelas cal
çadas e respondendo com 
palavras obscenas ás chufas 
da garotagem que o appelli-
dará por Sorungo,. nome de 
uma dansa hespanhola, cuja 
significação, porém a seu res
peito não pude achar. 

Existiria ainda intacta ua-
quelle embruteeido e atro-
pinado espirito a fibra do 
patriotismo ou elle era n m 
inconsciente ?... 

* 
24 de Maio ! celebre bata

lha, inolvidavel triumpho 
para os filhos do nosso ama
do torrão brasileiro !... 

Renhida era a pe'eja em 
Tuyuty; rugia a f asilaria em 
descargas cerradas, ás vezes 
dominadas pelas roucas vo* 
zes de com mando; o troar 
do canhão ribouibava pavo* 
rosamente de selva em selva 
de pântano em pântano, em 
gradàções infinitas, ate calai-
se de todo para alem das lou-

sas de Cumbarity: lampeja-
vam com reflexo avermelha
dos por entre a fuma rada as 
lanças dos gaúchos e as lar" 
gas folhas dos cuchilo para' 
guayos. O pavilhão auri"ver
de recuava ou avançava,na 
planície, seguindo as alter
nativas do combate. A ban
deira parecia dizer; «Avante 
soldados ! a imagem da vos* 
sa pátria está á vos3a frente; 
a bandeira uão tem medo!...» 

De repente, o official, que 

a conduzia se viu cercado 
pelos paraguayos; luetou he
roicamente, porem, vencido 
pelo numero, cahiu abraçan
do na ultima crispação da 
morte o symbolo do seu paiz! 
Foi dormir ao lado dos he* 
róes ignorados, sepultados 
nas sombrias charnecas do 
Grão Chaco, tendo como ga
lardão do seu sacrifício u m a 
cruz de madeira tosca plan* 
tada pelos piedosos soldados 
no chão humide do pânta
no !... 

U m pelotão paragua\"o re
tirava-se da pugna, condu
zindo o tropheoconquietado, 
quando u m soldado lhe cor
tou o caminho. Era o So 
rango que vira a acção do 
inimigo e como u m tigre en' 
raivecido correrá em sua per. 
segui ção. 

C o m terrivel moulinet do 
sabre derrubou os dous pri
meiros inimigos que se lhe 
apresentaram diante e, de
pois de breve e encarniçada 
lueta corpo a corpo, retomou 
o estandarte c o atirou ao 
meio de u m pelotão brasilei
ro que avançava a passo de 
carga. 

U m instante ainda deba* 
te*se entre os inimigos e de
pois tombou de costa sobre 
u m montão de cadáveres 

Depois da batalha, era hor
rível o espectaculo. Internai" 
na procissão de padiolas 
entrava e sabia do hospital 
de sangue: as que entravam 
levavam feridos, as que sa
biam traziam mortos e .os 
despejavam na valia que os 
sapadores abriam, suarentos 
e esfalfados, partinhaudo 
n u m &ólo cobeito de lama e 
sangue... Sangue havia por 
todaa parte; no solo, nos far
rapos de uniformes, nas ro-
d a s ^ l carretas ! 

fl^^^s de cadáveres, hor 
rivc^^Wte contorcidos e co" 
bertoaRKe moscas estavam 
alinhados em perspectivas 
na vastidão inunda da planí
cie... 

Cahido de costas sobre u m 
monte de ei- daveres, com 
uma das mãos apertando ain
da o punho do sabre sumi
do até as guardas no peito 
d'ura official inimigo, jazia o 
Sorongo, horrivelmente mu
tilado pelos fanáticos solda* 
dos do tyranno paraguayo!... 

Sublime e abnegada iir 
consciência transformada pe
lo enthusiasmo patriótico do 
momento na corageai abne
gada doheroe !... 

* * 
Está historia contotrme u m 

-veterano do Paraguay, não 
nesta linguagem despida de 
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attractivos, porem, na phra'.um complot de anarchistas 
se singela e rude cheia de I com o fim de acabar com o 
comparações simples e reaesl Dr. Affonso Penna e Hermes 
d u m velho militar, que o 
meu fraco talento não pode 
reproduzir. 
Para ganhar o pão o ve

lho voluntário da Pátria se 
fizera pescador e contovrme 
essefacto uma noute na por
ta de sua cabana, a luz do 
luar, emquanto o vento ge
mia na folhagem dos coquei
ros e o mar soluçava ao lon
ge na praia branca, muito 
branca do meu pátrio Cea
rá. . 
E elle murmurou limpan

do as lagrimas : 
Pobre Sorongo !... 

GUSTAVO BARROSO. 

assas finíssimas 

em caixas art-nouveau, 
próprias para presentes, 

Casa Budú 

lida larioGa 
A semana que aeaba de 

entrar no abysmo da eterni
dade, si não fora o attenta-
do contra a preciosa existên
cia do sr. Marechal Hermes 
Rodrigues da Fonseca, por 
um mísero cabo de esquadra 
não teria a nota triste das 
outras. 
Começou ella com a che 

gada do illustre Dr. Oswaldo 
Cruz,que de volta de um cer
ta men scientilico, em (pie to-

irte as maiores no* 
do mundo, acaba 
na soberba Alle-

>em alto o pavilhão 
de Santa Cruz ! 
Terminou com o regresso 

do Dr. Lauro Müller, emi
nente brazileiro, ministro da 
viação na presidência do 
Construetor, como classificou 
o «Times» o benemérito pau
lista, Dr. Rodrigues Alves. 
Mas a nota sensacional da 

semana, que ainda continua 
no cartaz da curiossidade pu
blica, é indubitavelmente o 
plano ardiloso que, graças 
ao Omnipotente, não teve a 
funesta conseqüência preme
ditada. 

Si não fora a fiel dedica
ção dos officiaes do estado 
maior do ministro da guerra 
a esta hora a nação achava 
se enlutada 
Alguém, talvez alg 

lionario, seduzindo im 
graçado como ouro l^^ue 
offusea o mundo, fizera-o 
seu braço direito na suppres-
são do illustre militar. 
A primeira idéia que oc 

corre ao espirito do nosso a 
mavel leitor,é a causa do sor
teio... 

Agora, é inadmissível, 
quando elle attendendo aos 
interessesgeraes do paiz, prin 
cipalmente á tão decantada 
lavoura, procura amenizar a 
lei de acccorj.0 com a vonta
de popular. 
Certa imprensa vespertina 

que procura macular o cara
cter do Dr. Carlos Peixoto 
Filho, illustre congressista 
mineiro, ex-presidente da 
Câmara, entrincheirando ma 
ledicentemente a sua reelei
ção, denunciou ou suspeitou 

s. 

éÊt 
Wqm 

da Fonseca... 
Pura blague de jornalismo, 

ávido de niculáos... 
Sabbado pela manhã os 

officiaes do gabinete do ma
rechal, receberam uma carta 
anonyma, com o teor seguin
te : 

«Illmo. sr. marechal Her
mes da Fonseca. 
Cumprindo um dever de 

humanidade, venho preve
nir a v. ex. que tome todas 
as precauções contra um in
divíduo que procurará falar-
lhe em sua casa ou no minis
tério da guerra, o qual é um 
mulato alto, reforçado, usan
do óculos pretos e se intitu
lando official da Guarda Na
cional. 
Esse indivíduo é praça do 

exercito.; 
V. ex. e seu filho tenente 

Mario tomem todas as caute
las, pois elle quer assassi-
nal-os.» 
De manhã o misero, an

dou em frente ao quartel ge
neral, indagando a hora em 
que chegava a sua victima. 
Os officiaes de posse de 

tão melindrosa missiva, cer
caram o seu chefe de todas 
as precauções. 
A 1 hora da tarde chegou 

o marechal Hermes, ao seu 
gabinete para examinar os 
papeis que demandavam a 
sua assignatura. 
Sentinellas foram posta

dos com ordens rigorosas, 
—ninguém podia fallar ao 
marechal. 
Dahi a' pouco, chegou o 

pseudo denunciado. 
—Desejo falar ao mare

chal. 
—Não pode sem declinar 

o nome. 
Puxou de um cartão de 

visita, mandando-o ao minis
tro— Osório Rodrigues de 
Alencar, coronel da Guarda 
Nacional. 
Os officiaes que estavam 

de alcatéa, prenderam-no e 
encontraram em seu poder 
um revolvei* e uma faca. 
O desgraçado não era ou

tro sinão o cabo Alfredo Ra
mos de Oliveira, do 16.o Bm 
de Infantaria aquartellado 
na Bahia e aqui se acha de 
licença. 
O ministro da guerra, tem 

recebido innumeros telegram 
mas e cartas, visitas pessoaes 
por ter sabido illenso de tão 
ignóbil attentado. 
Espera-se das auctorida-

des militares, encarregadas 
do inquérito, a descoberta 
da causa que levou o cabo 
Ramos atentar contra tão 
preciosa vida. 
Elle nega formalmente 

qualquer cúmplice, diz que 
afez por desgosto de soldo, 
etapa e a lei do sorteio. 

Rio, 17-2-908 PERIGO. 

Chamamos a attenção dos 
interessados para o edital 
do Aferidor da Câmara, que 
publicamos na sessão com
petente sobre o imposto de 
aferição de balanças, pezos 
e medidas e metros. 

ASSAS FINÍSSIMAS 
em caixas artnouveau, 

próprias para presentes. 
na CASA DOOU' 

A directoria do Serviço 
Sanitário vai informar sobre 
as condições em que func-
ciunara os hospitaes dos Mor 
pheticos e da Santa Casa de 
Misericórdia desta cidade. 

O sr. dr. Affonso Penna, 
presidente da Republica, re
gressando ao Rio, de sua via
gem a S. Paulo, endereçou 
ao sr. dr. Jorge Tibiriçá, o 
seguinte telegramma : 

«Ao deixar o território do 
grande e prospero Estado 
de S. Paulo, de onde trago 
as mais gratas impressões, 
apresento a V. Exá. as mi
nhas affcctuosas despedidas 
Affonso Penna» 

FALLECIMENTO 
Na avançada idade de 8(3 

annos, falleceu a exma. sra. 
d. Maria Thereza de Almei
da, natural de Porto-Feliz, 
viuva do finado sr. Ângelo 
Custodio de Moraes 
A finada residiu por mui

tos annos nesta cidade onde 
era geralmente, estimada. 

Editaes 

Visitaram nos os srs. João 
Pauliuo Mendes, Carlos Tei
xeira e professor Christovarn 
Silva, residentes na visinha 
cidade do Salto; e professores 
Gastão Machado e Victor 
Oliva, residentes em Ca-
breuva. 

O Cidadão Arcilio Borges de Al
meida, segundo suplente do 
Juiz de Paz em exercício, des
te districto de Ytú, etc. 
Faz saber a todos que o pre 

ŝ ntê edital virem, ou delle no
ticia tiverem que, tendo de se 
proceder no dia l.o de .Março 
próximo futuro, a eleição de 
presidente e vice-presidente do 
Estado, nos termos do decreto 
n. 20 de tí de Fevereiro de 1892 
convoca os Juizes de Paz deste 
districto e seus immediatos em 
votos, para no di.-i 27 do corren
te comparecerem, as í) horas da 
manhã, na sala das audiências 
deste JUÍZO, sita a Rua de Santa 

vHita ri. 51 afim de. se proceder 
a nomeação de presidentes e 
membros das mesas seccionaes, 
deste districto qufe tem de presi
dir os trabalhos da alludida elei
ção. Outrosiui, nos termos do 
decreto já citado,—convida os 
eleitores deste districto, para 
comparecerem no referido dia 
l.o de Março próximo as dez 
horas da manhã era sua respe
ctivas secçõ s as quaes funccio-
narão em o edifício d^ Cagara 
Municipal a Rua da Palma n. 60 
e darem os seus votos, de con
formidade com alei. E para cons
tar, mandou lavrar o presente 
edital que será affixado no loyar 
do costume e publicado pela im
prensa. Ytú 10 de Fevereiro de 
19l>8. Eu Brass Ortiz, escrivão de 
Paz o escrevi, 
Arcilio Borges de Almeida. 

AFERIÇÃO 
De ordem do senhor Prefeito 

Municipal, faço saber aos inte
ressados que a repartição de afe
rição funecionará no mesmo Io" 
gar do costume, no edirieio da 
Câmara n. 15 do largo da J/a
triz, das 10 horas da manha ás 
3 horas da tarde, á começar ho 
je 20 e terminando a 29 Io cor
rente mez.—Outrosim convido os 
negociantes estabelecidos nesta 
cidade e nos bairrosdeste muni-

ARARUTAde Ia qualidade 
Mazena—Aveia 
Só na CASA DUDU 

Fez annos hontem, a ga
lante Adelia, filhinha do 
nosso amigo sr. Braz Ortíz, 
correcto escrivão de Paz. 

Estiveram nesta cidade os 

sr3. Américo Rizzi, sua exma 
esposa d. Zica Ortiz Rizzi, 
Olegario Ortiz Júnior e se-
nhorita Guilhermina Ortiz, 
que devem seguir hoje para 
Campinas. 

sta visto que sim ; e como 
Enão! é Medicinal o Vinho Fi 

gueira engarrafado por Ma 
noel Paixão. 

EXPOSIÇÃO 
PREPARATÓRIA 

Retirou-se hontem desta 
cidade o sr. A. A. de Quei
roz Telles, dedicado auxiliar 
da Commissão de Commer-
cio em commissão na 6.a 
circumscripção do interior 
deste estado. 

S.S. visitou a visinha cida
de do Salto, onde colheu os 
dados necessários á sua afa 
nosa commissão. Os seus tra
balhos nesta cidade foram 
profícuos, pois o distineto 
commissario conseguiu bas
tante auxilio para a Exposi
ção preparatória. 

Agradecemos-lhe a dis-
tineção da visita e da -sua 
gentilissima carta de despe
dida. 

—SANBWICHS-
EMPADAS E 

PASTEIS 
NA CASA DUDU' 

cipio á aferirem suas balanças, 
pesos, medidas e metros até esse 
dia. Nenhuma aferição será feiíu 
sem que o interessado apresente 
a licença provando ter pago o 
imposto correspondente a<> pri
meiro semestre do exercício cor
rente. Ao Infractor multa de 
10$000. E, para conhecimento 
dos interessados e não allegu mi 
ignorância lavrei o presente para 
ser publicado pela imprensa na 
formada lei. Ytú, 18 de Feve
reiro de 1908. 

O Aferidor, 
Antônio Rozendo de Barros. COOPERATIVA BJj-toARI 

2.a Semana 
Foi premiado o n. í»l 

Ẑ sta visto que stm; o como 
"não! éMedecinalo Vinho 
JFigueira engarrafado por 
Manoel Paixão. 

O commerciante, que hoje 
faz grandes transacções, bem 
como o lavrador abastado: 
não podem prever o futuro, 
um negocio mal feito, uma 
grande geada, um incêndio, 
mil outros incidentes [iodem 
anniquilar em um dia o que 
levou annos a ganhar; por 
falleeimeuto do chefe, unia 
liquidação desastrada pode 
deixar a familia na miséria. 
Po isso é bom que todos 

garantam a sua velhice e a 
sua familia, fazendo um bom 
seguro de vida na SUL ABIE-

BICA, companhi? seria e 

sólida que tem de GARA N 

TIAS MAIS DE 17 M I L CONTOS. 

O seguro em favor de 
terceiros é inalienável, por 
leis especiaes; nenhum cre
dor poderá a rrau ca r ess v 
pecúlio sagrado da familia. 
Peçam informações ao cor

retor 
CARLOS MACHADO 

Convite 

a ae experiências '!—& e~mr so *€S^ 
VÍ 

Bento Dias de Almeida Prado 

BARÃO DE ITAiHYM 

úfnna de Gtlmeida 3 rada (cDaro-

neza de cffaht/mj, ®nna de wllmeida 

cfonseca, José de u. (õtímeida cPrado, 

Õaríos de 17. (Sltineida Sarado, convi-* 

dam os seus parentes e as pessoas de 

sua amizade, para assistirem a missa 

de sétimo di*j que mandam rezar na 

segunda-feira, £4 do corrente, na igre~ 

ja Silatriz ás 8 horas da manhan 

em sujfragio da atma de seu saudoso 

esposo e irmão B E N T O D l A S de 

A L M E I D A PF^ADO, antecipando 
desde Já os seus agradecimento ás pes~ 

soas que comparecerem a esse a et o • 

de religião, 

YTU, 19 de FEVEREIRO de 1908 



REPUBLICA 

Eleição de Presidente e 
vice-presidente do E stado v 
realizar-se em 1: de Março 
proxímo futuro. 
O Cidadão Dr. João Martins de 

Mello Júnior, Presidente da 
Câmara Municipal desta cida
de de Ytú, etc. 
Faz publico que a Câmara Mu-

niiipal em sessão extraordinária 
de hoje e nos termos do artigo 
21 do dee. n.' 1.411 de 10 de 
Outubro de 1906, que regulamen
tou a lei estadual n. 956 de 26 
de Setembro de 1905, dividiu o 
município em quatro sessões 9 
designou o respectivo edifício da 
(.'amara em que deverão funceio-
nar as mezas eleitoraes por oc-
casião tia eleição de Presidente 
e vice-presidente do Estado, a 
qu d terá logar no dia l.o de 
Março próximo futuro (artigo 75 
d) referido decreto) como abaixo 
se declara : 

(1* SECÇÃO) 
F.mccionará no edifício da Ca 

ípara, no pavimento superior. 
Sila das s>ssões, á esquerda de 
q yeúi entra; e n'ella votarão o^ 

• ;.•-; alistados de n. 1 a 230. 
(2.* SECÇÃO) 

Fnnccimiará no mesmo edificii 
da Câmara, no pavimento supe 
rior, sala do tribunal do Jury, i 
direita de quem entra; e n'elli 
votara i os eleitores alistados dt 
n. 251 a 500. 

(h\a SECÇÃO) 
Fnnccionará também no mee 

in » edifício da Cai-iara, no pa 
vi n • ,t > s:.jieriur, sali dos fundos 
a direita de quem entra; e n*el 
] i v > arã .• os eleitores alistadc^ 
de n õ:il a 6Í4. 

• I.* SECÇÃO) 
Fn icei.it; nrá no supra citadt 

e ü 
to 
St 
e í 

re s 

de 
1 > 

Fr. 
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re J. 
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eclSCO 

i Câmara, no pavimen 
s-ala da Inspectori; 
a esquerda 
'ella votarão 
!• :- de n. (>-lõ 
passado ne.s 

de quen 
os eleit 
a 788. 
ta cidad' 

s È) de Fevereiro d< 
O Presidente 

rt i>s de Mello Júnior. 
O Secretario 

Pereir.i M e i<l < 9 Prini' 

PKRFEI l URA MUNICIPAL 

In-, osto de Vehiculos e outro--
De ordem do cidadão Prefeito 

d > Miini.ii i) de Ytü, faço sabei 
p u a conhecimento dos ínteres 
w idos que «iurante o corrente me> 
de F '-preiro se fará na Collee 
t >.i da rendas municipaes * 

i ,, ido a bocca do cofre do;-
imp 'ytos de carrinhos de padei 
r >, cervejeiro, ou de outras be 
bidas, mtVías alimentícias, car 
ças, cair linhas de condu/àr lei 
te carroço de conduzir carne 
verde a * arreto, carrocinha de 
mão, cairos para conducção de 
pas-a ;eiros, carros de bois, carro 
ritsllas, carroções e outros cons-
tantes das Posturas ern vigor 
Findo este prazo os impostos se 
rão arrecadados com a multa de 
2-) d' de accordo com a lei vi 
gente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os inte 
ressados e não possam allegai 
ignorância lavrei o presente pa 
ra ser publicado pela imprensa 
na forma da lei. Ytú, l.o de Fe 
vereiro de 1908. 

O Collector Municipal 

Alberto Macedo. Ás ei teSífãítado 
Alimmtopara erianças e velho 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Exposição Nacional 
D e ordem do senhor Prefeito 

Municipal de Ytú, na forma da 
lei etc. 
Faço publico para conhecimen

to dos interessados que, de ac
cordo com as instrucções expe. 
didas pela commissóes Executi
vas da Exposição Preparatória 
«leste Estado para a exposição 
nacional de 1908, esta s fretaria 
da Câmara pelo prazo de 30dias 
a contar desta data, fornecerá 
instruções e esclarecimentos á 

j t >dos aquelles que desejarem. 
concorrer a mesma exposição 
Os esclarecimentos que serão 
fornecidos por esta Câmara serão 
sobre as seguintes secções: Sec-
ção de agricultura; Secção de va
rias industriaes; Secção de artes 
liberaes; Secção de Bovideos; Sec
ção de Equideos; Secção de La 
nigeros; Secção de Ovideos. e 
Caprinos. Secção de Suideos. Sec
ção de caça. Secção de Produc-
tos de caça. Secção de Apetre-
chos de pesca. Secção Vida 
aquática. Secção Productos de 
pescarias. iSecção Pisicaltura e 
Secçãp Legislação sobre a pesca 

E, para qup chegue ao conhe
cimento dse interessados lavrei 
o presente edital que vai publi' ' 
cado pel:k imprensa local. 

Ytü, 24 de Janeiro de. 1908 

P. Primo. 
Secretario da Câmara 

COLLiXyÂO VALIOSA 
Vende-se uma collecção 

completa do S V I M L M O des

de o primeiro numero até o 
ultimo publicado ( cinco an
nos.) 
Informa-se nesta Redacção 

o 
s afamados vinhos Lagrima 
do Céo e Audaz, são os me
lhores que existem no mer
cado, por serem os mais puros 
e menos alcoólicos, e de sa
bor agradabilissimo. 

Dr. José Piedade 
ADVOGADO 
Escriptorio:— 

- R. do Carmo, 22 
Reside ir i 

R. Veridiana 3 
s. PAULO 
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procurem air.psquinliar a justa faina que rliri a 

dia v."ío conquistando os superior-' e e iucoinpa-

raveis vinbrs da A D É G A P A R T I C U L A R 
nAo o conseguirão jamais ! 

E-tá provado exuberantemente que, boj

e m dia, só bebe vinlio (genuíno e de pj-im» íia 

quaÜdnde qu'iti compra o matrnifico vinlio de 

rnr.za F B G U E I R A e os insubstiíuiveís villllo^ 
do Porto 

«(audaz» 
e <K £agvima do Óeô» 

Inrlispi-n>nveiã e m tollas as convalescen

ças, por serem os m e n o s alcoólicos, os mais pu

ros, os mais saborosos e, portanto, us melhores 
qup existem no ui.rcaclo. 

Bebam Bebam 
Só os vinhos da 

ADEGA PARTICULAR 
-S. PAULO— 
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Por esse motivo o abaixo assignado, nflo pode tole

rar, porque isso seria injustiça deixar de avizar a seus 
respeitáveis freguezes .„,„ % ) J a â ^ ) i ã 0sfd que 
augmentando a concurrencia 

mais ao Siíaravilhoso 

cada vez 

taitetíop 

E honra lhe seja feita, é de u m paladar agradável 

e maci" emfim tem toda a bondade,porque alèra de tudo 

tem a propriedade de dar saúde á que não a tem. 

A reirifíssa que nestas dias recebi, ainda é superior 

dito pelos Snis. entendidos. 

Por esse motivo convido os S N R S . apreciadores e as 

Exmas. Famílias, nAo deixarem que e m suas refeições Ihe^ 

falte u m a G A R R A F I N H A . do saboroso e afainado vinho 

u Kjueira; 
'*3iC 

enírnrrsfa-io pelo M A N O E L P A I X Ã O , nao confiando a 

ninguém o Serviço da limpeza e o engana'amento, ó qun-

tílo fe tos pelas suas próprias mãos, e por isso tem 

consciência no que faz" 
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RUA DO COMMERCiO N° 91 

xnocl @M<iUa da ©fdva <o) atxâo 

A SíBSl 81 MÜM 
E' o medicamento infalliyel nas mo

léstias do utero. K' superuir a ergoti-
na, nas hemorragias: mais uctivo ilò que 
o Apiol e apolina nas suspensões e 
nas msnslr-üações tüfíiceis, tnais rllicaz 
do quo -s ferruginosos e quina nas flo
res brancas e de etí- it;: mais prompto 
v (hradi uro <'e qtie a morpUina o to
dos (is calmantes nas eólicas volentas-
ulerinase finalmente facilita prodiiíio-
stüíente o parto. 

Ventie-se em todas, as drogarias 
pliarmaeias do Brasil. Deposilo geral: 

DROGARA PACH CO 
Rua dos Andraàas-59- RIO DÍJIHEIRO 

e nas drogarias BARUÈE em São 
Paulo e COLOMBO em Santos 

i 
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5í?fl occasião 
0 abaixo assignado, tendo de retirar-se des
ta cidade, resolveu vender a sua Padaria, 
com Negocio de Molhados, estando 
a m e s m a muito afreguezada. 

As pessoas que dezejarem approveitar a 
occasião de fazer u m b o m negocio, pôde en
tender se com o seu proprietário que reside 
na m e s m a Padaria. 

Rua do Commercio 73 
ALBERTO BENEDETTI 

PAPEL para embrulho — Nesta typographi a 

— @ u e m tomara Cerveja ${Í0 Ql&TQ será sempre forte e robusto 

http://icei.it


REPUBLICA 

forrefação B moagem do cafo 
REFINAÇÃO DE ASSUCAR (mas não moido) 

Premiado com o Grande Diploma de Honra 

e m 1886 e diploma de Honra e m 1900, na Ex

posição Regional de Campinas. 
Este conceituado estabelecimento de mudança do 

Salto, onde funcionou alguns mezes acha-se installado á 
sua de Santa Rita n. 26, nesta cidade, a disposição de 
rua numerosa freguezia. 

Seu proprietário com 40 annos de pratica em tor-
refação de café, acha-se habilitado a satisfazer o mais 
apreciador e conhecedor do café em pó. 

A apreciação que tem tido nas cidades onde tem 
trabalhado como sejam, Rio de Janeiro, Petropolis, San
tos, São Paulo, Campinas, Jundiahy, Salto e hoje Ytú, 
aos diplomas que conquistou nas exposições onde foi sub-
mettido. O interesse aliado ao amor do officio são garan
tias cabaes para que o publico tenha toda a convicção que 
sempre será servido com todo o escrúpulo, não impingin
do gatos por lebres, como acontece em muitas fabricas, 
motivo porque muita gente se recusa a comprar cale de 
fabricas, as pessoas que usam torrar café em suas casas 
mas que esperimentam u nosso café que tem o nome de 
especial, deixão por completo de torrar em suas casas por 
julgar o nosso superior mais agradável, mais forte e mais 
aromatico, o que é muito natural, porque cada qual no 
seu officio. Do que acima tenho exposto o publico se
rá juiz, pois tenho a certeza que a sentença me será fa -
voravel, visto que o nosso café cognominado Cate Espe
cial nunca teve reclamações de quem quer que seja e nem 
lia competidor. 

TA BELL A.—1 kilo café de primeira 500 réis— 1 kiío 
de café especial 800 réis—1 arroba café de primeira 
6$000 réis—1 arroba café Especial 9$000 réis. 

Assacar da vossa refinação 
1 kilo de assucar Especial SUO réis—1 arroba do 

mesmo 10S500. 

Récebé-se as-ucar para refinar, superiora 20 kilos. 

O proprietário 

povo desta cidade, 

Commercio N. 48, 

I X Cf 
deste novo Chalet, novo '̂ nalet, participa ao 
que tendo aberto a Rua ú^ 

onde encontrarão bilhetes de to

das as loterias especialmente a Loteria ÚJ 

Gapitaí Sederaí 

PARA O DIA 22 

Bilhetes inteiros—6$ooc 
Meios—3$0oo 

Frações—l$ooo 
Na mesma casa também está installada uma agerf 

cia de jornaes. Espera portanto, a coadjuvação do 
Povo Ytuano. 

O Proprietário 

Onofre Mazza 
-mez 

PUBLICO 
Abem conhecida Marmoria do Sr. Luiz Mutti, sita a 

rua de canta Ephigenia n. 85, em São Paulo, acha-se 

sempre em condicções de acceitar qualquer encommenda3 

relativamente a sua arte, como sejam túmulos, pedras se-
puichlaes etc. 

Seus trabalhos são feitos com promptidão e a preços 
razoáveis. 

A casa Mutti faz notar ao publico que não tem sócios 
e nem filiaes., 

Ytú, 26* de Janeiro de 1908 ILJi» i as r%<! n 1& i 

INTITULADA 
Vende-se uma excellente chácara, muito próxima desta cidade, situada no 

C A M P O D A F O R C A , é retirada daVilla Nova apenas meio kilometro, indo 

pelo leito da Estrada de Ferro gasta se apenas 8 M L N U T O S a PS'. Achacara 

tem RS seguintes bemteitoiias; 3 boas casas de morada, 14 mil pés de café 

formado: 4 mil pés de bananeiras e grande numero de arvores frudeiras 

. fJaboticabeiras, Larangeiras, Mangueiras, etc. 

Trez Aguadas-Magníficas e Abundantes 
A colheita annualde Café tem dado a media de mil arrobas; a producçAo 

de abacaxis tem sido de 400 MiL, que tem prcdusido annualmente vinte e trez 

Contos. Posaue 40 alqueires de terras, sendo a metade em C A P O E I R u E S e n 

mais em terrenos cultivaveis e 1)* a pastaria; as suas divisas são próprias e 

naturaes; o dono pode também se utilisar para pastaria, do grande campo íronj 

teiio á chácara. No terreno da chácara existe grande quantidade de barro d& 

tolha e tijollo podendo sustentar uma Olaria sem nunca acabar; a proximidade da 

Estrada de Ferro, permitte remetter o producto para toda a parte. 

O motivo da venda é o dono ter de se retirar para sua pátria, por JSFC 

vende por preço baiatissimo, de modo que o comprador nunca poderá arrepender 

visto que os lucros são extraordinários em relação ao capitai empregado, 

cnegocio garantido e de grande importância 

Esta chácara é muitíssima conhecida de todas as pessoas desta cidade. 

Qualquer negociante cla VILLA N O V A poderá par informações. Trati-se na 
mesma Chácara com 

vanni Piasentim 

ê BüfiÜ 
II 
$r-Vdopfado no 

BORACICÀ 
X 

íuJa milagr 
pinhas, d 

rato 
sa paia 
rtlir. s. 

« 

© 

® 

« 

Nacional. Vo >. 
a CMia de e>* j.j 

as-aduras, 
queimaduras, e m píge n>, 

sarna/ezornas. cancro, 
ozagro, |'i ÍMI ns, 

lieipos,ppc« ii' 
açõe^ 

todas as mo!e>Tn> da pello. KüliarW1! 
pes oas at'estáma pfflcacia da cel<-$) 

*f Dr.BrazBisudo*' 

$. Medico e Operador $) 
$1 Consultório e 

Residi ncia 

R U A DIREITA 55 

YTÚ 

V 

ne pumada — líoio Hóracica . 

Vende se ein Iodas »s pliarmacias e 
íiasil e na ea-ja lOgariHS do 

9 LOUIS HERMANYN 
m 

h 

Deposito Geral:—Drogaria Pacheco 
ÜJlSua do> Andíadas.59. llio de Janein-íl) 

irei», t m S. PauloW \l II:K drogarias «li; 

e «Cotombu:» em Santos. 

v$ Venrie-sé om torlas as pharmac'*1* destíi cidade 

Ofíicjna de Carroças e trolys 
aonoeiro, Sitarcenciro e Someiro 

•*•!•• K DE1*»*»* 

SÍLVIO RUS30LO 
Nesta bem montada officina executa-se 

todo e qualquer trabalho, concernente a 
mesma arte. 

Torncam-se bollas de bilhares. Tem á 

venda formas de laranjinhas próprias para 
o carnaval. 

Serviço garantido 

Preços razoáveis 

R U A DIREITA n, 33 

íll 

por-mez 

i 11L m 
Cosa a venda 
Vende-sea cas i n. 1G5 

da rua do Commeicio, 

frente para o jai dim do 

largo do Carmo,tendo 1 om 

quintal e situada em opii-

mo ponto. Para tratai no 

mesmo largo, casa n. (> 

âttencão ! 
* 

O commerciante, que hoje 
fa/. grandes transacçGes, bem 
como o lavrador abastado: 
não podem prever o futuro, 
um negocio mal feito, uma 
grande geada, um"incêndio, 
mil outros incidentes podem 
anniquilar em um dia o que 
levou annos a ganhar; por 
fallecimento do chefe, uma 
liquidação desastrada pode 
deixar a familia na miséria. 
Po isso é bom que todos 

garantam ã sua velhice e a 
sua familia, fazendo um bom 
seguro de vida na SUL AME 
RICA, companhia seria e 
sólida que tem de G A R A N 
TIAS MAIS DE 17 M I L CONTOS. 

O seguro em favor de 
terceiros é inalienável, por 
leis especiaes; nenhum cre
dor poderá arrancar esse 
pecúlio sagrado da familia. 
Peçam informações ao cor 

retor 
CARLOS MACHADO 

Quem iornara ^GrV^-ji J{ÍO ^JiâTO será sempre forte e robusto 



 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


