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12-RUA DO C0MMERCI0-12 

I "lepublica" 
Após alguns dias de | 

interrupção, continua' 
hoje a circular com re
gularidade o Republica. 

O snr. Carlos Macha~ 
do, que dirigiu compe** 
tentemente esta folha, 
por espaço de mais de 
u m anno, retirou-se de 
mudança para o Salto 
onde está exercendo u m 
cargo de confiança, no 

ortante estabeleci-

visioü & Companhia 
tendo cambem voltado 
a reassumir a direcçâo 
do nosso distincto col-
lega o Correio do Salto. 

O nosso collega snr. 
Carlos Machado, logo 
que reassumiu a direc
çâo do Correio, apresen
tou-se com u m artigo— 
programma, do qual ex
trai m os o seguinte toe-
cho : 
«Ha cerca de dois an-

nos coube-me a honra 
de dirigir esta folha du
rante alguns mezes. Pe
didos de amigos, zelan
do interesses do Parti
do Republicano, leva
ram-me á direcçâo do 
Republica, o imperterri-
to orgam, altamente re
publicano davisinha ci
dade de Ytú. 

Lá estive durante es
se tempo, prestando 
meus serviços, fracos 
mas voluntários, a esses 
amigos, ao Partido, ao 
Paiz. 
Hoje terminada a 

minha missão na visi-
nha e legendária «Ter~ 
rada Convenção»,trans-

Ontre 

ferida novamente a mi
nha residência para es
ta terra progressista, 
que tanto honra a acti-
vidade humana, volto 
ao meu posto^ de honra 
a reassumir a direcçâo 
do nosso querido Cor
reio. E faço-o, satisfeito 
porque ao Salto—futu-
rosa cidade industrial— 
dedico affeição sincera 
e, como verdadeiro ami
go desta localidade, éde 
meu dever trabalhar pe
lo seu constante desen
volvimento.» 

O sr. Juvenal do Ama
ral, que foi ha tempos 
director do Republica, 
volta também ao seu 
antigo posto, tendo ad
quirido a typographia 
por eoutracto de arren
damento. 

A orientação que o 
actual director vai dar 
a este antigo orgam da 

cadeia publica e a cria 
ção do novo, grupo es
colar «Convenção R e * 
publicana», alem de ou
tros. 

—Segundo aviso que 
o diiectorio do Partido 
Republicano local pu
blica em outra parte des
ta folha, os snrs. eleito
res que não tiverem tí
tulos poderão procurai-
os no cartório do 1.* 
tabelüão, á rua Direita. 

0S VISIMH0S 
SALTO 

E m data de 4. 
Alguns sócios da fufcuro-

sa e sympathica «Sociedade 
Recreativa», ha dias instal-
lada no vasto e bello sa
lão cArzilia Silva», realisa-
ram u m esplendido baile no 
ultimo sabbado, na sede da-
quelJa sociedade. Excusado 
é dizer que as dauças se 
prolongaram animadas até 
madrugada velha, pois alem 

o 

primiu na 
direcçâo. De sorte que 
o publico poderá espe
rar desta folha a conti
nuação de seus esforços 
em prol dos interesses 
domunicipio: dedicação 
pela causa e bem publi
co em geral, com abso
luto respeito á páz e 
amor á prosperidade do 
nosso fnturoso eimpor
tante municipio. 

Eleição 
Realisa-se amanhã a 

eleição de dois senado
res estadoaes em pren-
chimento das vagas 
abertas com as renun
cias dos snrs. coronel 
Fernando Prestes e dr. 
Antônio Cândido Pio»* 
drigues. 

Para essas vagas es
tão indicados os nomes' 
dos snrs. drs. Jorge Ti-
bkiçá Piratiniga e Gus
tavo de Oliveira Godoy. 

A nossa cidade tem 
assignalados serviços 
desses dois republica
nos no passado gover-
no : a construcção da 

maao e applauduio st 
«José Mariano» dessa cida
de, sob a direcçâo do talen
toso e sympathico maestrino 
Tristão Júnior. 

Ficámos peuhorados pela 
presença de tão diatinctos 
cavalheiros, que gent;Imente 
vieram nos deliciar com suas 
irreprehensiveis harmonias. 

Bellas composições de 
Tristão Júnior foram ouvi
das com geral satisfação e 
encanto. 

As saudades que nos dei
xou o sextetto, são tão fun
das, que se tornam inesque
cíveis. 

Os valentes músicos do 
sextetto, deixaram aqui a es 
perança de que em breve os 
veremos de novo, junto a 
nós. 

São os nossos votos arden
tes; e também os do Chris-
tovam que até parece u m 
apaixonado do textetto. 

— E ' optimo o actual esta
do sanitário desta cidade. 

= N a ultima quarta-feira 
realisou-se na sede da «So
ciedade Recreativa Saltense» 
a eleição da nova directoria 
daquella associação. 
Foram eleitos : Presiden

te, Silvestre Leal Nunes ; 
vice-presidente, Nabor de 
Moraes Galvão; thesov.reiro, 

mo; 2.o secretario, Luiz Go~ 
uies Barroso; procurador, 
José da Rocha Soares. 

— O sr. ítalo Pasquinelli 
entrou no exercicio de seu 
cargo de director technico 
da fabrica de papel. 

= N o dia 31 do moz findo 
a exma. sra. d. Effie Aldred, 
professora da l.a escola, com
pletou mais um anniversa-
rio natalicio, recebendo por 
esse motivo as provas de 
sympathia e amisade de que 
se faz credora. 

— T a m b é m o sr, professor 
Felicio -Marmo, completou 
mais uma primavera. Cum-
piimentamol-os. 
—Estas ligeira3 notas já 

vão se alongando muito, por 
isso daqui envio meus votos 
de prosperidade ao Republi
ca '^reapparecido, e promet-
to ser assíduo em noticiar os 
nossos melhores aconteci
mentos. (Correspondente) 

* 

iNDAlÂTÜBA 
E m data de 4. 

Attendendo ao amável pe
dido do director do Repu
blica dou hoje começo a in
cumbência de que fui in
vestido, de correspondente 
dessa ÚÍÍKL, ., 
municip: • vt ] mo. 
!_^e&empen na rei o papei ei tf 

simples noticiarista, levando 
ao conhecimento dos leito
res do Republica, as escassas 
noticias da nossa pacifica 
Indaiatuba. 

E m todo o caso o ter aqui 
u m correspondente embora 
incompetente, é uma boa 
medida para o jornal que 
vê a luz na sede da comarca. 

Indaiatuba afinal está li
gada a Ytú, por tradição e 
mesmo politicamente, pois 
faz parte do 4'o districto. 

•—Estava todo o povo des
ta cidade ancioso por conhe
cer o veridictum dojury no 
processo em que estão en
volvidos Rippabello, Cardi-
nali e Nugnesi, indigitados) 
autores do bárbaro crime de 
que foi victima o joven Do
mingos de Luca;, quando 
chegou aqui a noticia do 
adiamento do julgamento 
dos mesmos réos, a requeri
mento de u m dos adv gados. 
Foi uma noticia que des

viou muita gente já de mala 
prompta, da estação para 
suas casas a esperar por 
mais três mezes peto sensa
cional julgamento. 

(Correspondente) 

iecção politiGa 
éBoíetim 

ciiepubticano 

Deve realisar-se ama
nhã 7 do corrente a 
eleição para preenchi
mento de duas vagas 
no Senado Paulista. São 
candidatos do Partido 
Republicano os bene
méritos paulistas Drs. 
Jorge Tibiriçá Pirati-
ninga e Gktstavo de Oli
veira Godoy. Excusado 
será enaltecer as quali
dades dos dois distin~ 
ctos republicanos. A m 
bos fizeram parte do 
governo passado—um 
exerceu o cargo de 
Presidente e outro de 
Secretario do Interior. 
Ainda perdura no es

pirito publico a brilhan
te passagem pelo gover
no, desses dois dedica
dos patriotas, cui 

Estado. Convidamos, 
pois) a todos' os corre
ligionários e amidos para 
no dia acima referido 
suffrasearem os nomes 
dos doisdistinctos can
didatos. 

Ytú, 1. 
de 1908. 

de Agosto 

& í/irectorio 

F L O R N I N K L°çâo de w o m a 

suave, cor de 

dr. Gastao Meirellee França; ?UI° velho' ° m e } h 0 T P«* *>m-
1 « „«,». 4. ITI i- • w bater caspas e cortar a queda dos 

l.o secretario, Fehcio Mar- • cabritos.--Vidro 3$000 

R O C C A E C A R L E T T O 
O juiz Duque de Lima 

deu a sentença, condemnan-
do a 30 anuos de prisão 
com trabalho e mais na 
multa de vinte por cento 
do roubo, os estrangulado -
res Eugênio Rocca e Justi-
no Carlos (Carletto), e ab
solvendo José Epitacio e 
Jeronoymo Pegatti, tidos co
m o cúmplices daquelles. 

A promotoria appellou da 
sentença com referencia aos 
dois últimos. Rocca e Carlet-
to também appellaram da 
sentença. 

Ao ser-lhes lida aquella, 
Rocca achou-a injusta, e Car* 
leito disse que era pouco 
para o crime comrnettido, 
que appettava por não gostar 
do director da casa de de< 
tenção. tanta* marcas de cerveja, foi a cftio Ôlaro que ficou em primeiro lugar 
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tribunal do íury 
Sob a presidência do exm°. 

sr. dr. Abeilard de Almeida 
Pires, integro juiz de direito 
da visinha cidade de Jun-
diahy, servindo uo impedi
mento do juiz desta comar
ca, installou se no dia 3 do 
corrente a terceira sessão do 
nosso Jury no corrente 
anno. 

Serviram nesta sessão o 
promotor publico sr. dr. Car
los Alberto Vianna e o escri
vão sr. Lupercio Borges. 

E m primeiro lugar foram 
julgados Thomaz, Pedro e 
Catharinha Mazar, Estefano 
Gazafe e Eva Gazafe, pro
nunciados como incursos 
nas penas do artigo 303 do 
Código Penal. Os reos, jul
gados a revelia foram" defen
didos pelos srs, dr. Eugênio 
Fonseca e acadêmico Alfre
do Bauer, nomeado curador 
de Estefauo e de Eva Ga-
zaiu. 

O conselho de sentença 
que julgou os dois reos ficou 
assim composto : 

Mario le Camargo Fon-
, Juvenal de Freitas Fer-

i ao Assis Oliveira, 
Ju.-e Victi no de Quadros, 

Dias Ferraz Netto, Ma-
i Rodrigues de Vascon-
ci i os João de Amorim,Fran-
( . dy Filho, Thomaz 

ilva Palhares, José de 
A lueida^Satnpaio^erseo Pe
ru.: a Mendes e Bento de Ca-
ínui^o Barros. 

foram absolvidos 

lugar foram 
s réos Maurício 
Manoel Ferreira, 

também pronunciados como 
incur- is do arti
go 303 do ' Sodigo Penal. 

Fizeram parle do conse
lho de sentença os seguintes 
sr?. jurados : 
Bento de'Camargo Barros, 

Cesarío de Almeida Camar
go, Joaquim de Arruda, Arão 
Silva, José Victorio 'de Qua
dros, João Baptista Ferreira 
Cardoso, João de Amorim, 
Isaias de Assis Oliveira, 
Thomaz da Silva Palhares, 
Manoel Rodrigues de Vas-
coneeilos, Anionio Basilio de 
Souza Barros e Francisco 
Corrêa Galvão. 
Foram advogados dos 

réos os srs. dr. Eugênio Fon
seca e Juvenal do Amaral. 

Os réos foram absolvidos 
unanimemente. 

Hontem entrou em julga
mento o processo do réo au
sente Faustino Antônio, ac-
cusado de crime de ferimen
tos leves. 

Defendido pelo acadêmico 
sr. Alfredo Bauer, nomeado 
curador, Faustino foi absol
vido por 10 votos. 

O conselho que julgou es
te processo esteve assim 
constituido : 
João de Almeida Arruda, 

Manoel Fernandes de Al
meida Prado, José Xavier 
da Costa, Perseo Pereira 
Mendes, José Victorio de 
Quadros, Herminio de Al
meida Camargo, Antônio de 

Camargo Couto, Haraldo Ge-
ribello, Francisco Corrêa Gal 
vão, Joaquim de .arruda, 
Antônio Basiiio de Souza 
Barros e João Pery de Sam
paio. 
E m seguida o sr. dr. Pre

sidente do Tribunal encerrou 
a sessão, agradecendo a 
prompta presença dos snrs. 
jurados. 

O sr. Juvenal do Amaral, 
falou em nome dos advoga
dos e jurados presentes, sau
dando o sr. dr Abeilard Pi
res, pela sua affabilidade e 
rectidão na presidência do 
Jury. J 

—Foram multados em 
6<9$000 cada u m por falta de 
comparecimento justificado 
no Jury ós seguintes srs. ju
rados : 
Dr. Leoncio de Queiroz, 

Carlos Grisolia, cap. José 
Balduino do Amaral Gurgel 
e Urbano Justino da Silva 
Machado. 

CÂMARA MUNICIPAL 
Realisou-se no dia 1. do 

corrente á hora regimental 
sob a presidência do dr. João 
Martins a sessão ordinária da 
Câmara Municipal corres
pondente ao corrente mez. 
Tendo sido na mesma dis-

cuttidos diversos assumptos 
de interesses Jde municipio; 
no expediente o senhor Pre
feito levou ao conhecimento 
da Câmara o fallecimento do 
Arrecadador Municipal sr. 
Francisco da Silva Machado, 
pedindo para que constasse 
na acta um voto de pesar e 
que fosse paga a família do 
rinâ k) o vencimento integral 
referente a o seu ordenado 
do mez findo. 

FALLECIMENTO 

CINEMATOGRAPHO 
"BRAZ CUBAS" 

Visitou-nos hontem o sr. 
Jonas Soares, representante 
da empreza Pinto & Compa
nhia, do cinematographo 
Braz Cubas» que é um appa-
relho da fabricação do afa-
mado Pathé Fréres. 
A empreza Pinto <fc Com

panhia fará estrear seu ap-
parelho em nosso theatro, no 
próximo sabbado. 

GIR CG '' CLEMENTINA' 
Tem alcançado merecida 

aceitação a companhia de 
cavallinhos—Circo «Clemen-
tino», que ha dias acha-se 
intallado no Largo de São 
Francisco. 
A companhia traz um elen

co escolhido e digno dos 
applausos do publico. 

Para sabbado está anuun-
ciado,um programma varia
do. 

DR. ABEILARD PIRES 
Deve regressar hoje para 

Jundiahy, o exino snr. dr. 
Abeilard de Almeida Pire: 
integro juiz de direito da 
comarca de Jundiahy, que 
veiu presida fl terceira ses
são do Jury de Ytú. 

O snr. Elias Olympio de 
Assumpção participou-no-
por carta o nascimento de 
sua filha Ercilia. 

Falleceu no ultimo sabba
do nesta cidade, o sr. Alfre
do Ferreira da Silva joven 
musico pertencente á corpo
ração musicid «30 de Outu
bro», O finado era natural 
do Pará. 

Pezames. 

DESASTRE 
Hontem á tarde deu-se um 

lamentável desastre nas 
obras da cadeia nova. U m 
moço de nome José Nasci
mento, achando-se a traba
lhar em um dos mais altos 
andaimes, cahiu inesperada
mente sobre o aniaime im-
mediato, saindo da queda 
com o corpo fortemente ma
chucado. 
O dr. Graciano Geribello, 

prestou os primeiros curati
vos áquelle moço. 
O estado da victima por 

•enquanto não inspira cuida
dos. 

NOVOS SELLOS 
Entraram em circulação 

os sellos e cartões postaes 
commemorativos do cente
nário da abertura dos por
tos do Brasil ao commercio 
internacional, formulas essas 
de franquia validas até lõ 
de Novembro do corrente 
anno. 
U m a circular aos adminis

tradores dos correios recom-
menda que esses sellos só 
são validos para a corres
pondência 
dj 

r 
pondoncia para o extran
gei ro. 
Quanto aos cartões, tam

bém commemorativos da-
quella data, emittidos só 
para circular nò Brasil, po
dem ser, entretanto, utiliza
dos para o exterior, desde 
que sejam franqueados com 
sellos ordinários no yalor de 
100 réis. 

Do dia 10 até hontem, hos 
pedaram-se no Grande Ho
tel os seguintes hospedes: 
Helcanides Nicacio,Telespho-
re de Almeida Campos, Joa
quim Delduque, Ornar Del-
duque, Felippe Raduen Cou-
ry, Lafaiete Alves Pinto, 
Antônio Cardia,Nagib Jacob, 
Felippe d'Almeida Campos, 
Francisco Pinto, Antônio Gal
vão, Aquilles Estevam dos 
Santos, Joaquim Octavio, 
Paulo Ŝimões, Amin Catait, 
Bernardino Elias de Godoy e 
filho, Evaristo Soares Muniz 
e filho, Joaquim de Olivei
ra, José Kabal, Hermoge-
nes S. Lobo, Dr. Pinheiro 
Chagas, Wassimon G. Perei
ra e Francisco Isaias de 
Oliveira. 

O praso para a caça ás 
perdizes terminou no dia 31 
do mez passado. Até o dia 
1." de Abril do anno proxi. 
mo os caçadores de perdizes 
que forem encontrados no 
exercício dessa diversão, se
rão sujeitos á multa de 50$ 

Todos os médicos residen
tes nesta cidade, attestam 
que é bom o nosso estado 
sanitário. 

Os attestados foram pu
blicados, em virtude de 
alguns boatos que correram 
sem fundamento sobre a 
existência de doenças infec
ciosas na cidade. 

Imprensa 
Passou ante-hontem mais 

um anniversario o Jornal de 
Piracicaba, brilhante e fu-
turosa folha que sae á luz 
da publicidade na visinha e 
formosa Noiva da Collina, 
sob a direcçâo do nosso in-
telligente collega snr. Álvaro 
de Carvalho. 
—Completou seu quarto 

anuo de publicidade A Nova 
Cruz. revista mensal de ar
tes e letras, que se publica 
na capital deste Estado. 

Os seus esforçados direc-
tores snrs. Arthur Goulart, 
Francisco Gaspar e Francis
co Teixeira devem estar sa
tisfeitos com o progredir de 
sua bella revista literária, a 
qual vão mantendo com bri
lho e distiucção. 

A ambos os collegas apre
sentamos sinceras e effnsivas 
saudações. 

ANGINHO 
O sr. João Carlos Camar

go Teixeira, distribuidor con
tador e partidor, desta co
marca, passou pelo doloroso 
golpe de perder sua filhinha 
Olesia, de seis mezes de 
edade. 

Nossas condolências. 

O «REPUBLICA» 

. A typographia e re~ 

dacção desta folha mu

daram-se do prédio n.' 

62, da rua do Commer

cio, para o predió n.' 

12, da mesma rua. 

Fazemos hoje uma 

distribuição geral desta 

folha. As pessoas que 

não quiserem ser con

sideradas como assig-

nantes, pedimos devol

ver o presente numero 

no praso de três dias. 

As assignaturas a 

contar desta data até o 

fim do corrente anno, 

custam seis mil reis 

(6$000j. 
A DIRECÇÂO 

CRIME DE INDAIATUBA 
O acadêmico de direito sr. 

Alfredo Bauer, que acceitou 
graciosameute o patrocínio 
de Eugênio Cardinali, ura 
dos indigitados autores do 
sensacional crime de Indaia
tuba, requereu adiamento do 
julgamento de seu consti-
tuite para a seguinte sessão 
do jury. 
Tendo sido deferida sua 

petição, foi adiado o julga
mento dos demais réos que 

respondem pelo mesmo de* 
licto, conjuntamente com 
Cardinali. 
A seguinte seseão deve 

realisarse em começo de 
Novembro próximo. 

Hospedes e 
viajantes 

Acham-se na cidade : 
O snr. major Antônio da 

Silveira Camargo, delegado 
de policia de Cabreuva, 
Osr. dr. Heriberto Ferraz; 
Os snrs Domingos Fernan

des da Silva e Silvestre Leal 
Nunes, prefeito e escrivão 
de paz do Salto; 

0 sr. dr. Valentim Bro-
wene, inspector sanitacio 
deste districto. 
Estiveram nesta cidade: 
Os srs. professor Gastão 

de Oliveira Machado e Isaias 
Assis Oliveira, escrivão de 
paz em Cabreuva. 
— O sr. dr. Júlio Maia. 
— O sr. dr. Ângelo de Al

meida. 
— O s snrs. drs. Octaviano 

Pacheco Jordão e Wassimon 
Pereira, advogados na Ca
pital. 

— E ' esperado hoje nesta 
cidade o sr. dr. João Mar
tins de Mello Júnior, depu
tado estadual. 

POSTO DE TIRO YTUANO 

A directoria desta patriótica 
associação pediu a Câmara auto. 
risavão para fechar, no campo 
da Forca, adiante da raia, 5oo 
metros de terreno por 5o de 
largura, para nelle ser inst 
(Io o posto de tiro. 
O sr. prefeito foi autori 

a conceder o fechamento. 
Consta que o sr. coronel 

José Piedade commandante su
perior da guarda uaci nal e 
presidente do "Tiro Urasileiro 
de S. Paulo," virá por estes dias 
a Ylu, afim de verificar si o ter
reno alludido offerece as coddi-
ções necessárias a uma boa li
nha de tiro. 

O sr. dr. Nicanor 
Penteado inscreveu-se 
no concurso aberto pa
ra provimento do of-
ficio de 2o. tabellião da 
comarca de Ubatuba. 

— x o x = 

O Cardeal Arcoverde deve 
chegar a S. Paulo no dia 10 
do corrente, 
No dia 12 o enr. Cardeal 

irá visitar Pirapora e no dia 
15 virá a esta cidade, *m 
companhia do arcebispo des* 
te estado. 

— x o x — 

U sr. dr. Graciano 
Geribello tem prestado 
um bom serviço ao pu
blico. E m o seu consul
tório, á rua do Commer
cio, s. s, vaccinou du
rante a semana fiinda 
627 pessoas. 
A vaccinação conti

nua a ser feita gracio** 
samente pelo dr. Gra
ciano, todos os dias,.d.vs 
2.1l2 ás 4 horas emei^t 
da tarde. 

^i*^.^ A Ü6IVPJ3- R l O d & T O apesar de ser mais cara è mais preferível de todas outras !Í^* 
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Na vitrine da casa dos srs. 
li Snplicy, a rua 15 de No-
uhro n.° 22, em S. Paulo, es-
• •xposta a aureola que os As-

f K iados do Apostolado do Bra-
- i oiferecem á i uagem do Sa
grado Coração de Jesus, do san
tuário desta cidade. 

Contém gá aureola, trabalho 
das officinas da casa Suplicy, 
cerca de 7oo ^brilhantes brasi
leiros, muitas esmeraldas, rubis, 
safiras, pérolas e outras pedias 
preciosas de raro valor, tudo 
calculado em 4o:ooo$ooo. 

Seccão livre 
TÍTULOS DE ELEITORES 
O Diréctorio Repu~ 

blicano local previne aos 
srs. eleitores que não ti
verem títulos, de que 
podem procural-os no 
cartório do 1.° officio, 
com o 1.° tabellião snr. 
Leobaldo Fonseca. 

Ytú, 5 de Agosto de 1908. 
O Diréctorio 

Y T U ' FOO-BALL C L U B 
De ordem do Sr. Presiden

te convoco os sócios d'este 
Club para uma assembléa 
geral ordinária a realisar-se 
Domingo 9 do fluente no 
prédio n. 17 do Largo da 
Mat iz. 

O Secretario 
Christiano Chagas 

TERRENO ! 
Para duas optimas cazas, 
o já simples e elegante 
ta tirada pelo hábil 
itectq Sr. Luiz Amirat e 
observação ás novas cons

truções. 
O Terreno mede 110 pal

mos de frente por 50 de 
fundo, sendo a frente mura
do a tijollos e com Jgrandes 
alicerces de pedras, em lugar 
elevado; por conseguinte fa
cilitando muito uma constru
ção elegante, distando apenas 
u m quarteirão do Largo da 
Matriz e está situado á Rua 
21 de Abril. 
O preço não desagradará 

o pretendente. 
Para ver e tratar com o 

Proprietário 
A. Coimbra 

COOPERATIVA MIS0REL1 
A alfaiataria Misoreli avi

sa aos seus amigos e fregue-
zes, que está aberto o quarto 
Club de roupas. 

Ytú, 5 de Agosto de 1908 
Balthazar Misorelli. 

O Cidadão Francisco Brenha 
Ribeiro, Juiz de Direito 
nesta Comarca de Ytú, 
etc. 
Faço saber aos que o 

presente edital com o praso 
de nove dias virem, que o 
porteiro dos auditórios Au
gusto Avelino da Silva ou 
quem sua3 ve>;es fizer, ha de 
trazer a publica praça de 
venda e arrematacão, pelo 
preço da avaliação, no dia 
trese do corrente mez, ao 
meio dia, na porta da Ca-

mara Municipal, sito à rua 
da Palma numero sessenta, 
os immoveis deixados pelo 
finado Manoel Gaspar de 
Abreu, para pagamento de 
impostos e despezas do res
pectivo inventario, cujos im
moveis são os seguintes: 
U m a casa e quintal situada 
á rua das Flores da Cidade 
de Cabreuva desta Comarca, 
dividindo com propriedade 
do espolio, avaliada por três 
contos de reis (3:06\)$000); 
u m terreno annexo a casa 
supra descripta, com cin-
coenta palmos, dividindo 
com propriedade de Agosti
nho de Almeida Prado, de 
Antônio de Almeida Sam
paio Padre e com terras do 
espolio, avaliado por duzen
tos mil reis (200$000j; um 
pasto nos fundos da casa, di
vidindo com propriedades 
de Antônio de Almeida Sam
paio Padre, de Francisco 
Guilhermiuo de Campos, de 
Felicio Martins da Silveira, 
de Antônio Galvão de Bar 
ros e do espolio, avaliado 
por tresentos e cincoenta mil 
reis (3õ(9$000); u m terreno 
dividindo com propriedade 
do referido espolio, avaliado 
por quatrocentos mil reis 
(400$000); uma casa de tijol
los não acabada, fazendo 
frente para mesma rua das 
Flores e dividindo com pro
priedade do espolio, avalia
da por u m conto e seiscen* 
tos mil reis (1:600$000); u m 
terreno com um portão á rua 
das Flores e com cincoenta 
palmos mais . ou menos, si
tuado á mesma rua das Fio' 
re3, avaliado por cem mi! 
reis (100$000); uma peque
na caza em mau estado, si
tuada na mesma rua, divi
dindo com propriedades de 
Antônio Vaz Guimarães, de 
Dona Anua Eecolastica Bue-
no, e com a herança de Do' 
na Rita Leite de Camargo, 
avaliada por tresentos mil 
reis (300$000); e u m pasto 
nos subúrbios da mesma 
cidade de Cabreuva, dividiu 
do com propriedades de 
Francisco Guilhermiuo de 
Campos, de Antônio de Al" 
meida Sampaio Padre e com 
o ribeirão e estrada, avalia
do por duzentos mil reis 
(2QO§000). E para que che
gue ao conhecimento de to* 
dos mandei passar o pre
sente que será affixado no 
logar do costume e publica' 
do pela imprensa local. Da' 
do e passado nesta cidade 
de Ytú, aos quatro de Agos 
to de mil novecentos e oito. 
Eu, Leobaldo Fonseca, es' 
crivão interino o subscrevi. 
Francisco Brenha Ribeiro. 

que, 
dias 

Mareando o praso para as ins-
tállaçõ<.8 domiciliarias de água e 
exgottos, fixando a dacta em que 
começará a ser cobrada a taxa de 
água e exgottos. 
O Prefeito Municipal desta cida
de de Ytü, usando da faculda
de que ihe confere o artigo 35 
§ 9 do Capitulo IV do Decre
to Estadoal n. 1.533 de 28 de 
Novembro de 1.907 faz saber 
o seguinte: 
Estando concluída a rede ge

ral de exgottos, podendo portan
to desde já, ser feitas as instal-
lações domiciliaria», faz publico 

ca mareado oprazo de "íKr 
a contar da dacta desle, 

para serem feitas as referidas 
instailações; devendo na factura 
das mesmas ser observadas as 
cláusulas constantes do Regula
mento que sobre esse serviço, 
fez publicar esta prefeitura. 
Faz mais saber que, do dia io

do Agosto próximo começará a 
ser cobrado a taxa de água e 
exgottos, de accôrdo com a lei 
n. 6 de 12 de Maio de 1.908, 
que estabelece a seguinte tabeliã 
de preços: 
Os prédios sujeitos ao imposto 

predial até 9.000 pagarão men
salmente 5.500; oa de 10.000 a 
19.000 pagarão mensalmente 
3.500, os de 20.000 a 29.000 pa
garão 4-500, os de 30.000 a 39.000 
pagarão 5.500; os de 40.000 a 
49.000 pagarão 6.500, os de 50.000 
a 59.000 pagarão 7.500; os de 
60.000 a 69.000 pagarão 8.500; 
os de 70.000 a 79.000 pagarão 
9.500; os de 80.000 para mais 
lo,5oo mensaes. 
Os collegios de S. Luiz e Pa

trocínio, recolhimento de N. S. 
das Mercês bem como as fabri
cas de t.erveja etc. e demais fa
bricas existentes no perímetro 
urbano paga lão u m a taxa fixa 
especial quanto a exgottos e em 
separado a água consumida de 
accordo com a tabeliã seguinte: 

Collegio de S. Luiz 12o,ooo 
mensaes de exgottos; idem do 
Patrocínio 9o.ooo idem idera; re
colhimento das Mercês 13.4oo 
ídem idem; e as fabricas 60.000-
Pagarão mais os citados esta

belecimentos pelos primeiros 
5oo,ooo litros ou fracções dessa 
quantidade de água censumida 
loo rs. por l.ooo litros mensaes; 
pelos segundo 5oo.ooo litros ou 
fracções 60 rs. mensaes e peloe 
terceiros 5oo.ooo litros ou frac
ções 4o rs. mensaes por l.ooo 
litros. 

E, para que ninguém allegue 
a ignorância expede-se o presen
te edital para ser publicado pe
la imprensa. 
Ytú, Io de Julho de 19o8 
O Prefeito Municipal 

Hermogenes Brenha Ribeiro 

mm** 
Grande HOTEL 
Proprietário A. Coimbra 

R U A DIREITA N. 3 8 = C o m Frente Para o J A R D I M 

Prédio de sobrado—Boa-meza—Bons aposentos 
e em ponto especial offerecendo B E L L A S VISTAS 
A gerencia aoha-se a cargo da família do proprietário. 

Vastos salões— Illuminação electrica 

=DIARIA 6$000= 

Bom Conselho 
Evitar todas as bebidas que contenham 

substancias nocivas á saúde, é u m gran
de passo para a conquista do prolonga
mento da vida. Fazer uso somente dos 
geuuinos e superiores vinhos 

«efigueira» (de mezaf 

«@íudaz»(do crortoj 

«JSagrima do Géo»(cPortof 

de importação directa da A D E G A 
PARTICULAR, de S. Paulo, é a ma

is segura garantia para o êxito com
pleto desse desideratum. 

B e b a m poiso vinho FIGUEIRA 

AUDAZ e LAGRIMA do CÉO! 

ÀDEGA PARTICULAR 
—S. PAULO— 

CINEMATOGRAPHO 

G£. ^D 

Empreza-PINTO & COMPANHIA 

Importante apparelho 
DO 

ü 
# : 

WA -

A* f» m a d o | 

istas sem trepidações Ci^fiSfiSft 

ESTREA! ESTREAI 

8 
AO THEATRO! òníre tanta* marcas de ccrveja} foi a cRio Claro que ficou em primeiro lugar t&S 



REPUBLICA 

IV 
A. 4AIIPGS Bl# D8 iâMMim 

Estilai, e m S JF»au.lo-e.ALEKiA CHRYSTÃL "4 
:53aass AGENCh EM FÜDÜS OS ESTAuOS DA UNIÃO § 1 1 
tÊy*^ 1 ^ ^ « S * ^ 

< CJI3®- OOOI-^JKR a c « > 

o d\ 

CM 

Valor de arfij; >s entregues das iuscripções amortisadas desde 1 de Outubro de 907 a 14 de Juaho de 908 Rs. 94:750.000 
O moviment 1 is í'LUBS actualmente representa a importância de Rs DOIS MIL C O N T O S uaica casa que tem no Thesouro Federal 

sito .ití C E N T O E < LNCOENTA C O N T O S para garantia de seus prestamistas. 
Os afamados Pianos «RITTER» de Halle premiados na exposição de Pariz de 1900 por semana 12:000 
(Cronometre «ROYAL» o Io. relógio do mundo—22 linhas ouro de i8 kilates por -emana 6/400 
Machinas de e,- rever a incqmparavel «WILLIAMS» ou a «SMITH», visível ultí mi ̂ reação americana com articulações de espheras, 

exti Mpido, tal»j e-ípeeial, fita a 2 cores, reunido ainda todoo os aperfui^oa-men »s o »ieruos.sem augmento de preço,por semana6:800 

ãf,. a poucas va inscripções par a OÒ U T X 3 o com o urt* > r/rente nesta cidade 

raneisco S^ereira emendes crilho — C t • r > da matriz 

* • 

•A* BORO BORACICA 

i 
3&) 

§ 

Pomada-milagrosa para acura radical e.y 
de frerídas, espinhas, queimaduras, sar- <Q^ 
na. rezemas, darthros, enupingens, as-
s-•<< .ras nas creanças, rachaduras do 

fr} bico do peito e o terrível ozagre. fi a 
í£g melhor pnmada até hoje conhecida e 

que não suja a roupa 

LABORATÓRIO EM PORTO ALEGRE 

JUAÜDT & FREITAS 

& 

A". 

Vi* 

Deposito geral—i?io de Janeiro 
BDROGARIA PACHECO 

O abaixo assignado comimmica a seus 
numerosos freguezes, que mudou 
seu estabelecimento para a 

Rua de S. Rita 87 A. 
em frente a casa P A S C H O A L MAÍtTINI, 

onde fez Confortável instalação 
Bons commodos e boa Cosinha 

Continua a ter senipre, a toda a hora 

APPETITOSAS IO üÁRIAS 
EMPADAS -

PASTEIS 

PEIXES 
DOCES 

Bebidas finas, etc =o= Acceita-se emmcomendas 

para BAPTISADOS E CASAMENTOS 

jacintho Lacerda 

PapcC a embrulho 
Vendé-ae nesta 

Typographia á ̂ $000 arroba 

i,b; ,4 4 firiÉ Ctatm 
4 ]>í & n 

^ ende**s< ;< »:a excel M>»< muito próxima desta cidade( situada rio 
Q A M P O D ' JJA Ó K IÍI ri a Vitla N o v a apenas meio kilometro, indo 
pek> leito d: trajia «i Ken ̂  .„ se apenas 8 M I N U T o S a P E \ Achacara 
tem PS ru'£ii b m . t. M . j boas casas de morada, 14 mil pés de café 
formado; 4 mil pés de bananeiras e grande numero de arvores frueteiras 

(Jáboticabeira < Larangeh as, Mangueiras, etc. 

T % \ Mhgr ;fi e Abundantes 
ü. colheiU n umalílc é tem dado a.media de mil arrobas; a producçã 

de abacaxis teu ?nU< de 4 0 " M L , que tem predusido anr.ualmente vinte e tr 
Cônt<>s. Possue 40 alqueir-• de ti-rrat», sendo a menui^em C A P O E I R ü E S e 
mais em terreno»* cultivnvois e boa pastaria; as suas divisas sao próprias e 
naturaes; o dono pode também se utilisar para pastaria, do grande campo íron*» 
teiio á chácara.. N o terreno da chácara existe grande quantidade de barro de 
telha etijollo podendo sust< otar u m a Olaria sem nunca acabar; a proximidade da 
Estrada de Ferro, permitte remetter o pre dueto para toda a parte. 

O motivo da vei«íi: é o dono ter de se retirar para sua pátria, por isso 
vende por preço baratíssimo, do modo que o comprador nunca poderá arrepender 
visto que os lucros sãoextn rdinarica em relação ao CP.pitai empregado. 

cflegocio garantido e de grande importância 

Esta chácara ê m jjitutima conhecida de todas ns pessoas desta cidade. 
Qualquer negociante da VILijA N O V A poderá dar informações. Trata-se na 
mesma Chácara com 

Giovanni Piasentini 
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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). 


