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ue lhe faculta 

' <£• Os acadêmicos, em S, Pala-
ío, julgando-se offendidoa em 
os seus brios por occasião da 
aggresaãq de qu*» fora victima 

"^flMMMÉÉMHMi no 

prop< pateo da a ca 

sito da greve, cuiístitmraii» unia 

cotimiPfcão encarregada ue en 

te-uder-se com o snr, dr. chefe 

de policia. 

Logo depois de uma hora, 

daquelle dia, a com missão de 

estudantes era recebida no ga

binete da chefia de policia. 

O snr. dr. Meirelles Reis, 

ouvindo os estudantes, que re

clamavam a demissão do Ie. 

delegado e a dissolução do cor

po de agentes, respondeu-lhes 

logo, declarando que taea pro

postas não poderiam ser accei-

taa. 

Paixão G Sdlo 18) 

/̂/z /?V? Sílary 

Tradusção de 

Ccnr.io de Albuquerque 

IV 

Visita ás autoridades de Neuville 

A quem deveria dar a priorida
de ? Áo representante da autori
dade civil, ao magistrado d;i com-
muna, ou MO representante da au
toridade religiosa, ao defensor dos 
interesses espirítuaes ? 
Por mais cuidado que se tenha 

tido em separar o terreno destas 
duas potências, ellas se chocam 
freqüentemente. Neuville tinha offe-
r; sido em ponto menor, durante 
os primeires annos do Império, 

o golpe de Estado, o eape-

0 ar. dr. João Eaptista de 

•Souza—dis.se o dr. chote de 

policia—continuava a merecer 

inteira confiança do governo 

e a corporação de agentes so 

poderia ser dessolvida em vir

tude de resolução administrativa 

sen a intervenção e influencia 

de quem quer que seja, 

0 primeiro delegado auxiliar 

intervindo no successo, conse

guiu delicadi e criteriosamente 

aca mar <>s ânimos*, conforma 

)arte dosjornaes noticiou a mói 

da capital. 

Mas, então porque •eclamam 

a sua exoneração ? 

A despeito de ser ainda muito 

moço, o nosso estimavel conter 

raneo dr. João Baptista. de 

Souza tem se revelado uma au

toridade int< liigente o criteriosa. 

A sociedade tem o direito de 

defender-se dáqnelles, que a-

meaçam a tranqui 

tido do direito 

lei. 

E' preferível previnir do que 

cantiga*'. 

O procedimento, pois, da di~ 

gna autoi idade merece francos 

applausos. Foi uma medida e-

minentemente social e que repri

me energicamente, como im** 

procedente, a reclamação dos 

moços estudantes. 

G. 

Dr, Leoncio de Queiroz 
Mtuico—Largo da Matriz n. I4, 

Attentado contra os 
reis da Hespanha 
Os leitores jà conhecem pelos 

jornaes da Capital o attentado de 
ijue sahirain incólumes os reaeg es
posos. As melhores noticias dizem 
tpie íto entrar o cortejo na rua 
Mayor, do ultimo andar de uma 
casa foi atirado um grande ramilhete 
(pie veio cáhir entre os dois últi
mos cavnllos e as rodas dianteiras 
da carruagem real; ouviu-se um 

lade publi

ca, 0 infeliz, que commette u m 

CHime, tOrna-SO não SO inimigo ̂ estrondo medonho que deixou toda 
da felicidade de seus concida

dãos, como também um suspeito 

para com toda a sociedade, em 

(pie vive e de que laz parte. E 

o dr. João Baptista de Souza, 

procurando beneficamente im

pedir um facto que muito seria 

de lamentar, não fez mais do 

que cumprir com o seu dever* 

para isso é* que se acha invés-

ctaculo dessas luctas que a historia 
refere em maiores seenas. A au

toridade preponderante do maire é 
indispensável desde que se queira 
que seja mantido o respeito dos 
aetos emanados dos poderes públi
cos. 2?st« respeito remonta, de 
autoridade em autoridade, atè ao 
governo. 

O cura Quévut cuja ambição e 
autocracia não conbinavam com a 
inferioridade legal que o feria em 
relação ao maire, tinha reagido com 
todas as suas forças. Seguiu-se uma 
lueta na qual o Br. de Fohé, fraco 
e tímido, acabou por ser vencido. 
Quévut queria reinar, e reinou. 

Foi pois ao vencido, a<> magistra 
do municipal, que João Cláudio 
fez a sua primeira visita. 

Esta resolução era uma falta para 
o presente; podia ser um habili
dade para o futuro. 

Qualquer que fosse a indifte-
rençn do sr. de Fohé, devia ás ve-

a multidãn em confusão indescri-
ptivel; como se pode logo cons
tatar, o ramilhete continha uma 
ou duas bombas, que se suppòe 
serem compostas de fulminanti de 
mercúrio e dynamite. A explosão 

produziu ferimentos numerosos e 
a morte de dois cavallos e uma 
dúzia de pessoas, entre os quaes 
a Marqueza deToksa e sua filha que 
ae achavam na carmagem real, 
sentadas em frente aos novos es-

zes pensar com tristeza ne»sa au
toridade que as suas mãos débeis 
haviam deixado fugir. U m a von
tade enérgica, dominando a sua fra 

queza, offerecer-lhe-ia talvez a 
occasião de desforrar-se, o meio de 
cicatrizar a ferida da sua vaidade. 

Cardenal foi introduzido numa 
sala muito sombria que servia, nos 
dias ordinários, de sala de jantar 
e ao mesmo tempo de cozinha e 
quo estava atravancada de uten
sílios 

Apezar do calor, ardia alí um 
grande fogo. 

O sr. de Folie estava tomando 
café em companhia de três culti
vadores dos arredores, vindos a 
Neuville para o mercado, que o 
tinham ido visitar e aos quaes ha

via convidado para almoçar. í/ma 
senhora gorda, de cabellos bran
cos, rosto bnndoso, ia e vinha pela 
cozinha, sahindo o entrando. Era 

a mulher do maire a snrs.de Fohé. 

pojos, tendo, na occasião da deto
nação, cabido ambas sobre estes, 
que ficaram ensangüentados; a parte 
anterior da carruagem Meou em 
pedaços. 

O rei e a nova rainha escapa
ram illesos, tendo sido acommet-
tidos de um ataque de choros e 
stluços ininterrumptos. 
A policia prendeu quatro cúm

plices, sendo dois destes um hes-
panhol e outro francez; a popula
ção quiz linchar os presos, no que 
foi impedida pela policia, que para 
isso f"i obrigada a recorrer a ujeios 
violentos. 
O autor do attentado chama-se 

Mateo Moran, apontado anarchista 
e suicidou-se em Torrejón Irdoz 
no momento em que ia ser preso' 

OFFICINAS DA SOROCABANA 

Informa o lò de Novembro, 
de Sorocaba, que o sr. dr. Al

fredo Maia, superintendente da 

Estrada de Ferro Sorocabana 

respondendo a u m a represen** 

taeão que lhe dirigiu a Câmara 

Municipal daquella cidade, de

clarou, por officio, que de bom 

grado e de preferencia escolhe» 

a cidade de SíSrocaba para nella 

estabelecer as importante* oflfi-

cinas meehanicas da referida 

estrada que actualmente func-

cionarn em Água Branca. 

Gomo se vê o nosso consta 

de ha dias com referencia a mu

dança das oflficinas para esta 

cidade, não se confirmou. 

Boiou, portanto mais essa 

Quando o maire ouviu pronun
ciar o nome dp Cardenal, fez ura 
movimento e ergueu Os olhos. Nesse 
momento João se inclinava, cara-
priinentando-o. Os lavradores ar-
redaram as suas cadeiras, apoiaram 
as mãos nas coxas, os dedos afas
tados, e olharam curiosamente para 
o rapaz com uma espécie de in
quieta attenção. 
— A h 1 é o sr. Cardenal, o nosso 

novo professor, disse o sr. de Fohé. 
Sente-se. Conversávamos justa
mente da sua chegada a Neuville. 
Então 1 sente-se... quer crescer 
ainda mais ? Catharina, traze café. 
0 sr. Cardenal acceita uma chicara 
de café V 
Joàoiecusou delicadaraente.Disse 

que sentia ter ido incominodar o sr. 
de Fohé,que demoraria apenas al
guns miivuus, mas que fizera questão 
de não tardar em v;r visitar o magis 
trado de Neuville. Demais, era a pri
meira visita que fazia. (Co-ntiuúa) 
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esperança com relação a ínro*« dr Gorinfnno Ferrai! do Amai 

res do Dr. AlfWilo Maia a 

Ytú. 

Pudera ! S. s. passa tantas 

vezes por aqui táo de.-pereidji--

«lamente.. 

B s a ̂ * 
0 ar. dr. José Bonifácio B'ileaof 

ex pioniotor publico desta comar
ca foi noa eido ju ,: de dir< ít'» <i< 
Santa Cruz <o.s Palmeiras. 

Foram riietribui os ao ministro 
Brito Bastos, no LYibunnl de .Jus
tiça, os Mi|t>,'ir̂os «lesta cOinarcH 
sob n. 388/, em que são partes 
Manoel d<- U .rros Castanhu e 
outro, d. Gerttüdes Conea 
Almeida e outro. 

pr«»o,,nd" para que seja dado 

nome de praça dr. JOÍ'OA Tibi 

riça, ao Urot* MUMÍCÍOHI. o. 

vietft don botia *í»r\'içrts presta 

dos p-r sua exa o • jovernu m 

MASSt-i listado, 

Estn mereonla homem* <reu 

ao b("it*iHorit'> ar- dr. Jorjrt 

TíbiriçS é muito expressiva, 

\ isto ei mo n Ca nara de Pira

cicaba é eom posta am sua n; vio 

ria de dissidentes e monarchia-
tas. 

0 sr. dr. Rodrigues Alves, offe-!1 

rnc*u no palácio do Cate tf*, um 
banqü'-t'*- ao si. dr. .1. .1. iSeabra, 
rx-ministro do Interior e Justiça. 

No Club Y tu ano deu-se uma 
scena de pugtlato, na segunda fei-

th; ra ultima, entre doid cavalheiros de 
nossa sociedade. 
0 faeto é do ttamin o publico, e 

a p»l'cia tomou conhecitmmto dei 
Io. ]>orem nós a Ao d< o'inamos cs 
numes dos personagens que nell-
se e 11 volveram, p»r t que não 3«js 
Hial interpretada a "ossa llOticia. 
como soe acont»c 1: em co-sas d 

Acha-se enfermo, no Rio, Sun I 
•n, , • . , soiuunoB unuoriaiitf 
üan. o si. d. Joaquim Atvuverue, 
eardeal brasileiro. 

Os srs. Marinho, Bicudo <fc 
Companhia, proprietários d# im
portante estabeh ciment» "A In-

FESTA DO DIVINO 
Kealisou~-se a festa éo l)iv iuo, 

na egreja da Matriz desta cidade 

dustrial" desta cidade, furam con- ' sendo preCi dida de um tridui 
vidados e vão concorrerá exposi-) ]>Io triduo. na missa cantada 
çAo regional de S. Carlos d> le no Tc-^íM» tOCOU a espiou-
rinfirtl, ,-i ínaugurur-se no dia /G 1 1 1 1 * v 
do correate. |Ul,lu or<5ht'stra eomposfi ue uís-

A expostçAon.fÍura.á tnz tli.-.s, i tinctciíi proteseo-ea, HOII a ba-
Qjjks três dias tuta do provecto maestro snr. 

TristíSo Ma ria no. 

E excusado dizer-se que a 
hm rodas pol ticas. no Rio. . 

• • *1 • 1 * J orchestra p> rtou~st> como era 
corre com insistência o boato de. ' 
que o l»a,ão do Hio Bran-o necu- eaperado, executando musieas 
para no futuro governo n mesma j difficeis, que agradaram immen-
pasta em cuja direcção actualmeyteLamente, destacando-se o Tfl»-
" rtCÍW' tam-Ergo. de RoHiínt, que íoi 

M ,„ .• . 1 magistralmente executado, não 
IN a s cção respectiva pui)Ocamos » 

os editaes sobre a ultuna H.ieAo. ̂ e mencionando musioa-de com-, 

Ürigida pelo artista 6'oustamiuo 

ordî ra. 

Os jomaes ile varias localida

de em t]uu tem estado essa com 

•anhia, fazem boas referencia 

Io seu conjuneto astistico. 

Por nossa vez, havemos de 

lizor algo O|)|J rtunamente. 

A companhia traz duas ore-

mça>; Olga e Adolphc, as quae.-

egundo diaieram-nos cantam 

isotu arte o perleiç&o, 
TAJRoMACHIA 

Realtaou-flo domingo mais 

una corrida de touros. Desta 

éifci os toureiro* foram idfelizes, 

porque os bois uào os ajudaram. 

0 publico "retirou-Hô do re-

dondeí mal satiateito. 

A rmpreza Villalba realisará 

no próximo domingo a sua ulti 

ma cernida de touros, em bene

ficio do À.-yio de Mendicidade. 

À empre/.n prouutte boa es

colha da boiudu e varias aurpre-

zas. 
RÍNK YTÜANTO 

A empivza do rink mandou 

wravar uma medalha de ouro 

para oiferecer, uò próximo do

mingo, ao patinador equilibrista, 

(pie mais se distinguir. 

Succeasivamente no domingo 

svuuinte *vrà offerecido outro 

mimo egual á ])atinadora em 

idênticas condições, 

Uelln Sdéa. 

Ü!NEWR3ff4 
Acha-se enferma a resper» 
ivel »r*. d. Kacolttitieft Ri-* 
íudo, máe do sr. Lul* Bicuv 
Io, **ti«*v«l in iusinitl nesta 
mlade 

Deu j imos-lhe prompl.a;; 
.ItlítOlo.. 

MATADOURO 
0 movimento do Matadouro 

Municipal, durante o mez de 
vi a 1 1 p. p. foi o seguinte : 
liovnos abatidos 139 
Suínos « i>27 
« entrados 72 

Caprinos abatidos 7 
0 rendímeuto foi de lis. 

820$200 

realisada no dia 3 do eorreure, 
para preenclumeuto de \;ig,is no 
oSenado e Câmara dos deputados 
fcjstadoaes, 

Foram nomeados presid -nt•• e 
membros da comm ss o d<- agricu1-
tura d Salto de >tú, es srs. dr. 
Francisso Fernaudo de /jarros 

posição do amestro 1ri>tfto. 

Além dos professores residen 

tes em Ytíi, tomaram parte na 

orchestra os distinetoa professo- j 

res srs, Joaquim Migu I Dutra,' 

do P iracicaba Victtorazzo e | 

Maurício Garcia, de 6. Pairo, ou] 

.quaes foram muito apreciados. 
júnior, .li.aquim Augusto leixeirai * 1 01 r ..... 
n 1 i , 7 •• 1 0 A Abri hantarain a bs a as ma-
üelplilno Leite 

de Barr s; An
tônio Estanislaü do ylmar..l e JuAo 
FirmianO de Souza, de Indaiatnba, 

0 senado «PtHtlufll. depois de 
longi» e importante debate, applo-
vou finalmante >m ultima disenB-
sao, na sessAo d ter,a feira, aira-
zaüa o projeeto da câmara nd.uivo 
ao convênio de Taubate. 

A policia de S. /'aulo vai ins
taurar proceíso contra as r« spon-
saveis por •'amiios causados na 
linha ^aul sta. 

Consta que virá fixai' sua re
sidência n-'Stá cidade, o sr. Miglli I 
Luzo da Silva diotineto solicita-
dor em S Paul"). 

gnificas corporações musieaes | 

ícJtjão Narciso* e «30 de Ou

tubro». 
Para o próximo armo a festa 

sem feita pelo Circulo Oíitholi-

co- e, em 10ü8 aeri lastturo o 

sr. coronel Lourenço Xavier de 

Almeida Campos. 

— . . - 1 — • • 

Diversões 
THBATRO 

O grupo dramático de M a y -

1 ink, realisou mais u m ê pecta** 

culo no domingo ultirno nesta 

[•idade, merecendo trancos ap

plausos. 

À esplendida banda musical 

D f . J o r g e T--blrÍÇà «Recreativa doa Operários» foi 

Na Câmara Municipal de, muito apreciada. 

Piracicsbi passou em primeira — D e v e estrear se no prox*-

c segunía discussíio com dispen-J m o sabbado a companhia Ue 

aa de interstício, a indicaç&o do drama», comediaa e operetas, 

Cumprimentos 
Passou hontem oanniversario 

natalicio do nosso distineto COM 

terraneo sr, maestro Triatfio M a 

rianc, que recebeu muitos cum

primentos pessoaes de seus nu 

mer«sos amigos desta cidade e de 

Piracicaba, por telegrammas e 

cartões. 
A' uoite,em regosijo por esse 

faustoso acontecimento, os seus 

amiifos reuniram se em a casa 

de sua residência» ti promoveram 

um concerto encantador. 
Apresentamos- he aa nossas 

affectuosas sjiuduçõaa. 

ospedes o passageiros 
Deram-nos e prazer de suas 

visitas as srs- drs Ângelo Meu 

des do Almeida. Ànnibalde Azt-

vedo advogados em S. Paulo e 

o bacharelando em direito snr 

Octaviano Pacheco Jord o 

Regreasou para â aulo o 

sr GodoVredo Fonseca, illustre 

presidente da nosia municipa

lidade 
Vimos hontem nesta cida

de o sr dr Juvenal Parada 

Chegou de 8: Paulo o sr. 

Alfredo Bauer, estudante de di

reito 
Visitou-nos o sr remando 

Pagliuchi, maestro regente da 

companhiaOoiwtaatino Bord-ga. 

ESPOSlfiAO RBCIONâL OE 

1T4PET1NINGA 
Seguem a-nanhft p. ri It»̂  

potíniuga, afim de oxp-r em 
produetos deste município na 

esposição regiot»! daquella 
cidade, a instaila j*$ nu cia 
9 do corrente, 03 ara. t.U\ 
Octaviano Pe eira Mendes, 
coronel Domingos Marinho de 
iwvedo, membros da eomi>-
>ao mnnicipül quo ieproseu<-
taiá a nossa Câmara, e C** 
pilão Man<.'8l Joaquim da Sil
va Júnior 
Seguirão também cm cempo* 

nh*a desse* c ivalha^L oa 
snrs. Vicente D ^ j | ^ / . c 
lulião Pinio. 

IMPRRXgi 
Ante-hontein, em 3, Panlo 

for»m mauguradai á rua de S 
Hfnto, n ? 7â, as «ovas offici-
nas do diari > ital ano vesper-
tíao«II Século», iiíi;;i l pel-
dr. Anfonio v cc 1 ole. \ > ao 
cto t̂ tivera-n presente nui-
tos admiradores daqut* 11 fo
lha e represou aníes d »i jor* 
naes da capital. 

\ VALO RINCÃO DO CATE 
Em Piracicaba uma com mis ào 
doa niAií; importante; faeen* 
deiros. do mu-iicipio, procurou 
osr. dr. Augusto Ramo**, dedi
cado paladino da valori*aç*o 
Io café e manifcwtou lie as 
sympathias dos lavradorei 
Eites reconhecem a alta eon* 
veniencík de reler a maior 
porcentagam poseivel da «ar 
ra ac uai, pira aproveitar da 
/aloriíaçao e n&o concorrer 
para a alta do cambio, me 
lidas es>as cora as quas o 
sr. dr. Augusto Ramoü eon-
cordou plenamente. 

APOIO AO GOVBRNO 
Corre nesta cidade uma repre 
g»ntaçilo que ja conta rruitas 
assiguaturas de lavradores e 
omninereciantea, apoiando a 
atiitude do governo do Bata-
lo em face do couvenio de 

Taubatê. 
A nossa Câmara Municipal jíi. 
<e manifestou de egual mo
do. 
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8KVTPJG KINK YTCANO 
A empiv-n do Miank» com-

munica n> publico e aa cvn;o. 
famiü 's, que de ora av mie 
csia casa cie- (Uverslo ratai A 
aberta só&icnle ás lenjas, quin 
i is, sabb ujgfs, do niu JOJ e dias j i 
aaufific mios. 

dou lavrar o presente edital gs 
^ara ser affixado no logar dó j K 
costume e co da d'olle repro-(^ 
dusido pela iuprensa locai. 
Dado e passado nesta 25 sé-
c,;ão eleitoral de íiú, em 3 de 

lio do 190(i. Ku, Francis* 
co Pereira Mendes Primo.se* 

CD 

.^^.7:>t-

Tod.-s as manhãs estará o cwann 
[raaque.id > ao d 

que 'SOi*»iVÍ 

apren «;'i ik») 
dizes. 

\ empresa soi?n'.iHc» 1'uns 
bem que *s oxmas. senuoraa 
sào Uent i; de pagamento p ira 
patinai . 

Tnlo> os domínios e dias 
ã ml w haverá'1 matfcèes. 

•PttEMlO 
>o prox^no domingo será 

inslitutd » o m prêmio ao p Ui 
n •*! >r que n »'i' se distin^ar 
o m exercício d" equilíbrio 
sobre u na qangorra, na pista 

~ ED1TAES 
O Cidadão l>r. Antônio Cone-

tantino da Silva C istro, 
: Presidente d:i l .- sec-ção 

eleitoral 'd'este município 
de Ytú. etc 

Faz saber qne na eieiç&o rea-
lisada hoje, par i u m senador 
e três deputados ao G ngre so 
do Estado, obli- votos 
n;^ta primeira secção "leito* 
ral os seguintes cida ã s 
Pari senador: Dr. ' 
Guimarães Junio- . 
rex:deitt * em Cv •v 

votos, P I>CP i 
,loxé \ian iei de Az^v 
quês, a^vo^aílo, iv 
capitaj f)r. lieniai 
pó;*. arfVo£ado, 

c/oíe lldefonsode Carvalho OU 
veira. 

Annuncios 

u 
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a • f: «J a 

eu«-a«f*. 
Vende se uma casa sita á 

ruada Palma, a1 42.—Infor
mações com o diroctur d(j>,ta 
folha. 

1^2 
Cw3 

•8 ^ 
£ 

*i 

O 

Q 

Hia5^S3E; 

-2 
+-3 

>• 

Vende^e duas casas bo*8, 
urna sitaà rua do Cornmrrcio 
n. 6o e outra á rua das Fio-
res. n. r>l. sendo ambas bem 
construídas e próprias para 
família. Para tratar com a 
proprietária, Antonia^ \ugusta 
Martins. 

'-rv-^v-r-y- .-:".• . ,.':. i-SS 

OFFERECE-SE 
U m a pessoa com longa pra

tica de machinísla, para naa* 
china de beneficiar café pre
tere na zona Hogyana. 

Cartas e informações, nesta 
Redacção. 

IMPOSTO DE CAPITALISTAS 
O Cidadão Hermog^nos Brenha Ribeiro. Tnfehdenlê de Obras Publicas e Finaivas 
da Câmara Municipal desta cidade do Ytü, na forma d^ lei etc. 

Faço saber que está concluído o lançamento do imposto de capitalistas para n 
corrente exercício como abaixo se, vê : liei, portanto, marcado o praso de 30 dias a 
contar da data da publicação deste para reclamações e íin lo esse prazo será o mesmo 
lançamento julgado b »m pari o eíTe to de p«'oc.jder-se a c > )IMU,M do 'alludido impuro. 
B para qae ninguém allô ue ignorância s • publica o presente pela i npfcasa na forma 
da lei. 

ilu, 29 de Maio de 1906. Eu, FRANCISCO PEREIRA MENDES PRIMO, secretario da 
Câmara, que o escrevi 

H. BRENHA RIBEIRO. 

é Alves 
avrartor 
n s. 29 
/ Ür. 

••Io Mar-

dente na 
o <le I^ÜIN 

residente na 

K'DK 

oi; o NOME 5 DOS CAPITALISTAS lMPOS'1'o 
ADI). DE 

20 •/. 
TOTAL 

capital. Dr. \ntonio oe \ma- (\ 
ralCezir, advoga to. esUeute -
em Botacatú, 29 vom-i -sida 8 
um. \l, pira sçie mi t ' 3 todos <) 
mandou lavrar o presente 40 
edital «ni ser affixado no | | 
Ioír»*r do costume e copia d'9l- i*j 
lo reprodusid > peta :mnrensa 13 
local- !>* í(> e passad - nesta 14 
\ * seccilo eleit 1 ai d ' ^tü, 
em 3 de lunh de 190g. [15 
Eo José Manoel de Abreu, se- 4(5 
cretario, que o escrevi. 
Dr. Antônio Consta atino 

Silva Castro. 

17 
da \ is 

!I9 
20 
^1 

2:5 

O Cilad-l» Jiwé lldetonso de 
Carvalh» e Oliveira. Presi
dente da '2' aecçáo eleitoral 
desle município de Ytú etc. 24 

Faz ^aber que na eleição rea-1^5 
usada hoje, para u m senador ^ 
v troa Reputados ao Congresso 
do Estado obtiveram votos 107 
nesta segunda secção eleito- U g 
ral o< s^trirntes cidadãos: U 9 
Para senador: Dr. José AlvesUQ 
Guimarães Júnior. lavrador, | ̂  
residente e m cravinbos. 12 | ^ 
votos. Para Daputados: D r . U 3 

José Manoel de Azevedo Mar-' 
quês. advogado residente na 
capital. Dr. Antônio do Ama
ral Tc/tr. advogado, residen
te e m Beiucatú, '12 votos ca> 

da ura. p 

B para scienoia de toduF man-

ue 500 como Capitalistas de mui 
Barào de Itahym 
Ür. José de Paula Leite de Barros 

Capitalistas de 100 a 2ü0 c mios : 
Francisco de Paula Leite Camargo' 
Codofrvdo da Fonseca 
D. Iubel de Paula Leite 

Capitalistas de 50 a 100 contos : 
D. Ànlonia Fausta rereira JoMào 
D. Iberoza Gujlhermina da Fonseca 
I». Qabnell 1 Emilia Corrêa Paclieco 
Antoiro de Paula Leite de Barros 
Jouqalin Manoel cia Fonseca 
Antônio Leile de Sampaio 
Manoel Joaquim da Silva Juni' r 
Lourcnço Xavier de Almeida Sueno 
D. Candjda llydia de Arruda 

Capitalistas do 20 a 50 contos 
Joaquim Victorino de Toledo 
I). Franeisca Amaiia Pacheco Jordão 
D. Fausta Rodiigues Jordão 
D. Iguaria JoaqainaCerrôà Pacheco 
João de Almeida Matios 
Francisco do Almeida Camargo 
I). Auna Constanlina da ^ilva Castro 
Manoel Constantino da Silva Novaes 
José Antônio da Silva Pinneiie 
João Leit(» de Camargo 
Joaquim Dtas Galvào 
L) Anna Cândida de Sampaio Mendes 

Capitalistas de IM a 2o contos : 
Jacob Brescíani 
Luiz de Almeida Silveira 
André Andreala 
Tbomaz d'ünofrio 
íoão de Almeida Camargo 
José Dins Aranha 
li. Anna Ros:t da Silveira 

300.000 
300.000 

J30.000 
120.000 
12 i.0»Ü 

GO.000 
60.000 

6'i.OOO 
6O.0ÕO 
60.000 
60.0»»O 
60.000 
60.000 
60.000 

30.000 
30,i 00 

:ÍO.OOO 
30.000 
30.000 
30.000 
3o.ooo 
0*0.000 
30.000 
30.000 
3e.ooo 
3o.o<-o 

15.ooo 
15.000 
lõ.ooo 
i 5.000 
15.ooo 
15.ooo 
15.000 

00.000 
00.000 

24.0W 
2Í.000 
24.000 

T2.O0O 
11.000 
12.000 
1-2.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12 000 
12.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
().000 
(J.OOÓ 
g.ooo 
g.oeo 

3.000 
3.000 
3.ooo 
3.000 
3.ooo 
3.ooo 
3.ooo 

obu.OOO 
360.000 

m.000 
144.000 
144.000 

72.0OO 
72.0<)0 
7^.000 
72.000 
72.000 
72.000 
7^.000 
72.000 
72.000 

36.000 
36.000 
36.000 
:Í6.Í;0Í) 

36.000 
36.000 
36.00 o 
36.ooo 
3 6.000 
36.ooo 
06.000 
36.ooo 

I8.000 
I8.000 
I8.000 
lS.ooo 
18.000 
18.000 
*8.ooo 

1.965fooo 
Está conforme 

Ytú. 29 áe Maio de 1906 
/''. P. M. Primo, 

Secretario da Gamara. 

393$ooo 2.358$ooo 

http://Primo.se*
file:///ugusta
file:///ntonio
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L OMMISSARIOS 

'ST . 1 1 — <_2s 1 X frft 9 -^z^AiZt 

JEC mclc3 • "4 *<?"* > 1 c*1 o cr f^í 

Recebem café e ou'i .enero- nacionaes á 

comm suio e prestam conta de venda a 

vista. 

EspeeialidQüi e/n otnúa de cafés 

baixos 

III Ò 11111 

AO CH1C YTlfAI 
Rua do Commercoi n. 74 

LARGO D A M ATRIZ N, 3 
DE 

a jr* i c> r%:i SEfe JK E^l -Ml I* 

— PIÍA1UL- CEUTIZO CHIMI :0— 

Completo sortimento de productos chi micos e phannaceuticos, 
Preparados nacionaes e extrangeiros. 

Úfviam* se reeeifas a qualquer hora do dia 

ou da ti oi te-

-Sresos roodícos-
lestaurador do Gdbello AFINADORES 

DESCOBERTA Dl BAPKAEL SCACíOTâ 
O melhor preparado para a 
bygiene da cabeça, analysado 
no Laboratório Cliimico do Es
tado e approvado pela Junta 
de llygine de vão Paulo. 
Único eespeciflco eflicaz e 

infallivel contra as 

PARASITAS, CASPAS e a 
Q u E D A D O CABELLO. 

Oaránto-se resullatlo completo ÍH 
rata mente. 

VE.VDE-SK: ÜNICVMEME na 

DK 

PIAM© 
Os abaixo assignados. afis 
nadores e concertadores df 
pianos, tendo de retirar-se pm 
estes 20 dias, desta cidade 
previnem ás exmas família-
que precisarem de seus servK 
Iços, avisarem^os no «Hotel 
ido Braz». 

Paaem trabalhas de concer^ 
tos cora a maior perfeição, 
garantindo a durabilidade dos 
mesmos, pois applicam mate 
jiial de primeira qualidade. 

I Ytü, 12 de Maio de 1900. 

I João D&rny & Filho. 

Chama se attençilo das E-xma^ Famílias e do publico 
em geral, pois acaba de chegar do Rio de Janeiro- grude 
e variadis-iiiiio sortimento de fazendas e armarinho assbn 
como p uigèe de seda pliantasia, Itamuie phantasia, cassas, 
• que ba de mais chie e moderna**, cintos ie pellica; 
íombprnhas de seda, bolsinhas de Snr.i .. grande variedade 
em perfumarias e muito arrigos phantasia para presentes. 

Çollos-al sortimeuto le oollarmbo , camisas e gravatas 
lindas bengalas com castão de prata, variado sorlimento 
le chepèos para homens e meninos, tina moda bellissi-
mo sortimeuto em ca>emiras prop pa**a o inverno, 
casetniras para sobretudos e paletó.- • Snr». 

Ternos de caxemira* para homens, íeííos no rigor da 
moda por 35$C0o M L . . 

Não façam SUAS compras sem .ineirt visitarem a 
loja "AO CHIfi YTUANO"que e a un •• e<ta cidade lauto 
era preços como em gosto. 

-f^o O li Io Yíuano 

tiUADOCQMMERC ) 74-YTÜ 
JIiYD^É DE TOLEDO LJH^A 

m i 
m |ESCRlPTORIO 

DE ADVOCACIA 
Dr. José Piedade 
Patr*~:"'o de causas eiveis 
lUmercii -J e crimiuues. cm 1, 
2. instameias: defesas e aceu- 1 ití&savões perante jury.em qualquer 

^ c o m a r c a du Rstado; pTocuratono« 
f u á s repartições publicas, emprés

timos hypothecarios. cobrauças: 
.... tudo mediante honorários modi~ 

Cv§'. 
VE<? Attende a chamados, qualquer 
j^hora »ara serviços na policia 

J& E8CRIPTCR10 : 

yfâgO—Rua do Quartel—20 
^xa [Das llásj tara!» 

•ÊiQr. S. SÍUlh te ir os 

St<£ dá consultas e atteude 
» â chamados a qualquer 
. hora. 

&(jí Largo da Matriz 12 

5fS 

í^9 

as 

4 
RESIDÊNCIA 

RUA VERIDIANA—54 
%Ê TELEPHONK ,645 

% S. PAULO 

r-M&i nm^s 
Casas 

Aiugií-se duas magnflicai 
casas novas sitas á rua San
ta Rita, com boas accom-
modiíções para famílias, in-
stallaoão eleetrica e água 
encanada. Trata-se cona Joan 
inim Galvílo. 

Negocio a venda 
Vende-se uni negocio bem 
fregaezado, sito á rua do 
:«unmercio, de propriedade 
e José Cerrano. 0 motivo 
Ea venda é incommodo de 
•unie '*o proprietário. Trata 
s-» corn o mesmo. 4—4 

Tem seu concultorio k rua [zyl 
do Commereio N. 715. -^ 

^ junto a PHARMACIA SOUZA, CIA |g 

mwmmmmwmmmmmm 

MÜMO 
Vende se um piano em per

feito estado. Para tratar cora 
João Damy, na rua da Palraa, 
junto ao grupo escolar, ou no 
Httel do Braz, 


