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Bt¥âGâNDO... 
Ora, graças ! Parece que a nossa 

cidade vae reanimando um pouco. 
Assim é que tivemos, na ultima 

Rpmana,alguns espectaouloàda excel" 

lente troupe Malin &Florence, opti 

mo concerto do flajtista Pattnpio « 

inicio rias conferências religiosas na 

Matriz. Semana cheia, portanto. 

A troupe de comédias e vaude-J 
vii cs deu-nos algumas nOutes agra-, 

daveis, levando á scena comerliasi 

finas H He bons auetores, que tive-

ITIIII optimo desempenho p"i»r parte 

dos artistas, que são muitos dignos 

da proteçAo publica, pois represen
tam coiiscíenciosamente, agradando 

ao r»scasso pessoal que aasutia aos 

S'jus espeetaculos. 
Pena foi que a concorrência ti

vesse sido pequena, porque bem pou 

Cfis vezes ternos tido^pecasiaj de as

sistir tão boas representações na-

quulh* velho templo da arte, que se 

i theatro S. Domingos. 
E nem sabemos coi^prenbender 

porque uma parte do nosso publico 

abandona 0 theatro, revelando o seu 

menosprezo por uma das mais apre- j laureado 

ciadas artes —a aríe dramática.' Se

rá, tnlápz effeito da crise, pois o 

arame anda curto para quasi todos. 
.Mas, qual 1 E' que o nosso publico 

{uma grande parte d*lie pelo nenos) 

eslã uiais ou menos deshabituádp 

do theatro, que, aliás, também c uma 

boa escola. 
Na noute de 16, entretanto, ti-

V M I O S o prazer de ver o velho ca-

• da rua da Palma com uma boa 
ÜBchente, e nos camarotes muitas 

íamílias da nossa e Ainda 

bem! 0 publico ytuano, que sem

pre primou pelo seu bom gusto, não 

deve deixar o theatro ás moscas, 
maximé quando se exhibeui artistas 

de merecimento como o 
Mario & Florenee, que .onda domiu 

go nos deu dua 
c >m dias, ornadas de canto 

o publico applaudiu sem reservas, 

Velas abertas, tendo a direcção das brisas, 

A gondola do sonho a rlammula desfralda, 

Docemente singrando arutila esmeralda 

Que tu doce esperança em venturas matizas. 

D'um limpido horizonte as linhas largas, lisas 

J;i deixam ver a glauca e luminowi espalria 

D a montanha da Fé, que fulge e s'engrinalria 

Aos hiilhos com que tu meu coração tapizas. 

K a gondola prosegue ao desejado porto, 

Emquanto o teu olhar enternecido, absorto 

*~-j£' a prece rio sol na aurora de u m noivado-

Chi gamos 'afinal, teu beijo, me perfuma, 

A o veres qnc no mar decraçou alva espuma; 

-7-Esponsalicio véo rie pérolas bordado****. 

RICARDO D JALBUQUERQUE. 

^^^•^^•.--•s^i^v-j^r*—>-^?s*^V'—">->- ̂  • -• ~"J*w^ -;^*v"i-^rTi??-

atas recordações nos , um amigo :=Dunt[ue i libere pensa-

d-tri siaiiij uú ?• E' Ia prima oolta 

che sento dire che i catholici sono li-

h:'re pensatori. A/a, monsianore che 

Io diz*" <• perchè Io s<t. 

E r'oi s> o que ouvimos. 

POIÍF. 

frea, que tão 
deixou. 

Apezar disso, poiem, convém 
notar que domingo o apreciado ar

tista ainda exhlhiu-se*, executando 

com brio algumas peças, d is q ;t'-

salientamos o Genito apassionato^*' 
Graziani, com acompanhamento de 

seg nida flauta, violinos e piarm, pe
los nossos estimades artistas Tristão 

Júnior, Arlindo Lopes, Luiz G. da 

Costa e pianista 
Pattapio e os seus auxíliares fo

ram applaudidissimos, g o distiueío 

pelo Instituto Nacional de 

Musica merecu do publico varias 

chamadas á «cena, principalmente 

depois da execução do Carnaval 

de Venaza, que teve de '"'-ar. 

í^uem não foi ao theatro não «o-

zoii como nós cozamos. E não e 

/' atro 

Também na noute de do mingo 

(ram as cotrierenci is religio

sas na Matriz, que se achava repleta 

e nineis. 
íca vimos 
i . 

tão grande son-
\í atriz, 

tia ínnh í tão im' 
mia, que 13 

IIICIJÍ de povo 

olharmos nqti 

i L, dizíamos aos nossos bo-

—Si cada pessoa que aq 

ia á Sairia Casa, 

• Io, ou ao i [ospital dos 

[uc bella quantia não -,<• 

D o concerl 

arran |ana 

i'emos, porqueo piíbhci 
teiradü do que tol essa_testa 

e ta •-.-

ren ri i, quasi ne-
mmenturio uuvytios. Apa-
ilho da bella ÍLalia dizia i\ 

I- iliea Waixeíra 
Continuaram no domingo pas

sa Io as manitestações rie alegria 

por m o ti vo da chegada a esta 

cidade, ria exma. sra. ri. Alice 

Teixeira, filha rio nosso prosado 
amigo snr„ João Carlos d« Ca

margo Loixoíra. a qual termi

nou com brilhantismo o curso 

do pharmacia na escola riu íSão 
m Io. 

C o m o noticiámos, a casa ria 

residência daquelle cavalheiro 

achava-se lindamente adornada 
de fjôres, folhagens, trepaíciras, 

Eestões-etc. C(;nservando-se assim 

até aquele dia. 

Durante todo o dia de domin

go toi H " ema. sra. d. Alice 

muito visitada» e ;t tarde foi of 

irâcido u m ban [uete ás pessoas 

do sua amisade. 

F<a* essa oceasião foram le

vantados calorosos brindes, fa-

Kendo-se "avír os sniv; rir. Eu-

ffehio J.ILVM, rir. M a m e d e da 

Silva, Affonso Borges e o di-

rector desta folha. 

Foram saudados os srs. João 

Carlos de Camargo Teixeira, sua 

esposa e filhos; família Ricardo 

Pinto, dr. Vicente Huet Bacel-

lar e família, família Lefevre, 

José Castanho, dr, M a m e d e da 

Silva, dr. João Martins de Mel

lo Júnior, J W ; Maria Aives c 

família e a família do lidado sr • 

Maurício Cardoso. 

O brinde de honra íoi erguido 

pelo snr. Affonso Borges, á es

posa do snr. João Carlos de 

Camargo Teixeira. 

A ' noite realísou-se magnífi

co baile que correu annimadis-

simo até alta madrugada, tocan

do a esplendida orchestra "José 

Maiiano'' 

A bella ornamentação da ca

sa do snr. Teixeira foi feita pe

lo snr. José Xavier da Costa,que 

mais urna vez patenteou sua 

habilidade e gosto como armador 

exímio. 

Finalmente a explendida fes

ta de recepção da exma- sra. d. 

Alice Teixeira, deixou a todos 

as mais gratas recordações,sen

do também inesquecível a gen~ 

tileza, o tratamento fidalgo que 

a sua dihtincta família dispensou 

aos seus convidados e hospedes, 

penhurando-wos immensamente 

pela sua extrema bondade. 

Reiteramos as nossas felici
tações ;í distineta ytuana, e 

agradecemos a delicadesa do coiv 

.vi te. 

Afim de assistirem as festas de 

recepção da exma sra. ri. Alice 

Teixeira, chegaram a esta cidade 

vindos: rie S. Paulo o snr. rir. 

Vicente Huet Bacellar e famí

lia, rir. Augusto Letevre e fa

mília, d. Luiza Zíocha e filha, 

ri. d. d/ana Amalia e Fernanda 

Xavier, dr. João Martins e filho, 

Affonso Borges e família, Cas-

tão Picado, Américo Marinho, 

rir. Nicolau Gordo e dr.Mauro 

Negroiros; de Jundiahy, a exma. 

sra. ri. Le~opol$Ína AugustaUar" 

do*o o 1'amilÍa, e rio Salto, os 

srs, Evaristo de Goea Pacheco, 

Beamardino \i ra e A n :. o 

Correade Almeida. 

/ 
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Pedimos ao_ respectivo fiscal da 
Gamara, dar uma vistâ jTpJhojBĵ obre 
O estado em que vae, de matagal, a 
infortunada rua Po de Novembro, 
mais conhecida por becco do José 
Maria. 

O «nr. Affonso Borges como in
termediário de alguns cavalheiros, 
offereceu ao Centro Regen«rador 
Ytuano, 150 volumes de varias obras 
scientiticas e litterarias. 

O Club da Guarda Nacional era 
reuniAo ultimamente realisada, re
solveu sobre a indicação de vários 
associados no sentido de ser diri
gida uma representação ao governo 
do Estado para que dê execução * 
lei que autorisou o levantamento de 
uma estatua ao inolvídavel marechal 
Floriano Peixoto, numa das praças 
desta capital. 
Vaeser dada publicidade opportu-

namente ao transumpto dessa re
presentaçAo, que è de esperar tenha 
o ruais benevolo acolhimento, e pro* 
duza os patrióticos resultados alme
jados porseus signatários. 
Foi dispensado do cargo de aju
dante interino do adroínistradoi do 
Mercado Municipal, o snr. Carlos 
Mendes Ferraz, sendo nomeado pa
ri substituil-o o snr. José Luiz de 
^ssumpçSo, 
O snr. Arrigo Baptista oífereceu-
nos um exemplar do "Almar.acco 
^ntoniano" que é publicado por 
conta de associação Univerral de 
/Santo Antônio do Padua, da qual s. 
s. è agente nesta cidade. 
Gratos. 

Pelo governo fedpivri foi.promul' 
gada a lei declarando gratuito o 
serviço de casamentos. 

PROFESSORA YTÜANA 
Concluio o seu curso na Es

cola Normal de S, Paulo, tendo 
obtido o diploma de professora, 
a distineta senhorita ytuana An* 
na Cândida de Souza, digna ir 
m ã do nosso presado amigo e 
coliaborador snr. dr. João Bap
tista de Souza, Io. delegado de 
policia de S. Paulo. 

Apresentamos á joven profes
sora as nossas felicitações. 

DE ÍTIV A ^rirO^ELIZ 
_A.Gamara dos Deputados ten

do resolvido cuidar* o mais de
pressa possível do almejado ra
mal férreo que ligue Porto-Fe? 
líz á esta cidade, approvou em 
terceira discussão, sendo dispen-
iãcfcTã redacção e enviado ao Se* 
nado, o projecto n*. 92. de 
1906, concebido nos seguintes 
;erm 

• «O Congresso Legislativo do 
Estado de S. Paulo decreta : 

Art. 1;.«-«A verba conce-* 
dida pela lei n. 558, de 2 di 
Junho de 1898, é transferida 
para a Estrada de Ferro Soro 
cabana, afim da mesma construir 
o ramal que ligue a estação de 
Ytú á cidade de Porto Feliz, 
podendo o governo uear da fa
culdade de abrir os necessários 
créditos auetorisados pela referi
da lei. 

Art. 2.»~iíevogam-se as 
disposições em contrario. 

Rala das commissões, 11 rio 
dezembro de 1906*««t7 Iler-
Cfiiano de Freitas,-** Veiga Fi-
lho}*+*+A, de G as mão.» 

de kerozene, u m phosphoro ac-
ceso cahiu sobre a mesma lata 
produzindo explosão. 
Foram levemente queimados 

o snr. ferreira Dias e a sna es** 
posa. 

MISSA 
Amanha", ás 7 hores, será rosada 

na egreja do Bom Jesus a missa 
de 7". dia em suffragio da alma do 
snr. Benedicto Ortiz, tilho do nosso 
amiffo snr. Braz Ortiz. 

TE 
Os snrs-. Julião Pinto e João 

pho 

Hospedes G viajantes 
1 i "ressoii para '''. Pairio o 

snr. rir. ,/<»ão Martins rie ÍVlcd -
\o Júnior acompanhado Ào seu 
filho Mario-

=Esteve nesta cidade o snr. 
. uiz Dias ria Silva, membro ri<» 

C I N E M A T O O R A P H O F.AT,LAN- ,. . - IV .' tt . 
—?PP^' direotono político rio òalto. 

•-^Regressou da Capital o sr, 
José Innocencio do Amaral Canv 

dos hs_-
pos, advogado no toro desta co 
marca. 

*»-«Trouxeram-nos as suas 
despedidas os distinetos artistas 
snrs. Marin e Flore nce, empre
sários ria companhia dramática 
que esteve nesta cidade. 
S. s. pediram-nos para decla

rar que não ficaram a dever a 
pessoa alguma nesta cidade. 
— Visicou^nos o snr. Anincio 

Pinheiro, representante rio 
"Commercio rie S. Pauio". 

--Está na ciriarie o snr. Ma
noel Cardoso, sócio ria concei** 
toaria firma Teixeira & Cardoso 
rie 3: Paulo. 

Merlo, mandaram vii 
tados Unidas 'um cinematogra-

Iallaiue aperíeicoaclissimo^ 
Vimos a cai ta que noticia 

a chegada do appi»relho que 
e mais rie vem acompanhadf 

cemjieciis. 
Dentro em poucos dias sei à 

e-xhibido em nosso- th<atro pela 
primeira vez, 
chTnM a mocerna. 

a magnífica ;ua-

OONSORCIO 
| R.ealisar-se-á no próximo sah' 
j bario o consórcio rio sr. Ludwig 
• Seker corn asenhorita Marga-
rida Lindner. 

Serão paranymplips : poi- par* 
te da noiva o sijr. Marco Stei-
ner e do noivo[o sr. Frederico 
Esrner. 

Secoão livre 

DR- SAMPAIO FERRAZ 

Chegou hontem a esta cidade 
o snr. dr. Sampaio Ferraz illus 
tre republicano. 

S s. está hospedado eir. casa 
de seu genro snr. Humberto Ge-
ribello. 

Saudamol-o. 

IPIIF. RIIA-
IMüRENSA! 

que nã. > crera e m Deus, nem 
no ecu e nem no inferno, o 
melhor argumento para per-
suariil-os ria perversidade do 
anticlericalismo, que faz guer
ra a Deus na pessoa dos seus 
ministros, é o que lhes toca 
no interesse, pois para elies o 
céu é o dinhtíiro,e o inferno è 
a pobreza. 

Hontem passávamos pela 
rua Direita justamente quando 
aili duas velhas cavaqueavam 
sobre assumplo auticlerical, 
e eutíio ouvi u m a dizer a ou-
Ura, que os anticlencae-í, são 
jeKCominungarios e ponsso uíir 
guein pôde ter negocio com 
elles e nem me s m o aceeitar, 
! por exemplo, u m ealix de do 
,ce offerecido por algum riel-
)es. porque o doce, estando 
também excornmungadn. lhe 
dará u m a febre podre (nome 
que us antigos davam ao ty-
pho] que o levará para us 
quintos rios infernos. 

E' isso mesmo. 
Da «Kerieraçãu» do ultimo 

domingo.» 

Como vê o povo Yínano, a 
lueta está wsenrio levaria pari 
uni terreno cscahroso. 

Ninguém poderá prever as 
conseqüências dessa campanha. 

N 6 s s a b e 111 o > cumprir os 
nossos devores, defendendo os 
nossos ideaes com coragem e 
abnegação. 

0< jesoilas acoroco iram hy. 
pocritamente, p.or tantos an 
nos, u m a lucta pulilica ingl -
ria qnc mtrto infelicitou a eria 
c darie. 

:\unca, absolutamente nun
ca, t.veram gjo pulpitti u m a 
palavra que significasse paz e 
amor ! 

i 

i 

«Contou-me u m amigo, que 
já se acha fundada nesta cida
de u m a liga entre os bons ca-
tholicos, cavalheiros e senho
ras, ipie se coinprtmpíttem a 
afastar de suas relações rie 
amizade e de sua^ transações 

CO!SFErlENCIAS 
O monsenhor Migue 

! corumerciaes a todos aqueilo-
5LKTlOSASjq U e pertencerem á nova ceita 

raitins j denominada anticlericalismo. 
continua a realisar pontualmen- j E assim promeltem não chi 
•íte as suas conferências religiosas mar medico anticlerical, não 
na egreja Matriz desta cidade. dar suas causas a advogados 
A concorrência de ouvintes tem auticlericalistas, e não com-

sido extraordinária-

DESASTRE 
Traz ante-hontem deu-se um 

lamentável desastre em casa rio 
snr. Antônio Ferreira Dias, pro
prietário da loja Valente. 

E' o caso, que achando~se o 
snr. Dias a lidar com uma lata 
em que havia u m pequeno resto 

(irar e m pnarmac.ia, mias, ar
mazéns, açougues, padarias, 
confeitarias e outros estabele
cimentos commerciaes perten
centes a indivíduos filiados i\ 
dita seita, assim como também 
*e compvoinettem a não riar 
serviço a alfaiate^, sapateiros 
e outros operários atacado-, ria 
lepra do anticlericalismo. 

Muito bem. Para indivíduos' 

Us chefes políticos, n u m beU 
lissiino e edificante moviajen-
to rie patriotismo, desfralda
ram u m dia a bandeira do coir 
gracumeiilo o, as lamilias yuia* 
nas, m ã o grado tts desejos 
rios lilhos rie Loyola, entraram 
no goso da mai> pertiita liar* 
monia. 

Agora, volta o orgam je' 
sinta a aconselhar a explosão 
rie ódio e a promover (, com* 
pleio exclusivismo rios seus 
adversários. 

Mstupenria prova rie lolcran* 
cia !... 

Deixam is o trecho acima 
trancripki para ser comeucn * 
lado pelas pessoas sensatas. 

/'crguutamos, agora: foi 
essa a religião do amor e da 
mansidão aoregoada por Jesu* 
de Na/arelh .' 

Qne nos réspon Iam OJ ho-
imais do orgam catholico, que 



REPUBLICA 

terra os único 
dessa sublime 

se .ímgam, na 
repi; -entautes 
religião. 
. iiú. 19—12—906 

(Do boletim rie hontem) 

( LHB U.AriAO YTUANO 
De aecorrio com as delibe,-

r ^òes ria l)ir°ctnria avisa-se 
oiie no dia 31 do corrente mez 
deixará de ser considerado so 
i io coulribuinle toío aquelle 
<*ue não estiver quite com o 
mesmo club. pelo menos até 
;]tí ri-1 Novembro p. passado. 
Secretaria rio Olib, 19 de 

De/em bro de 11)03. 
0 lunmdeute 

Silva Pin/ieUv 

f.LUB ÜXIÁÜ YTUANO 
1) : .irriem ri * Dirccít iru* *c-

ceifuo-sc propostas para Zela
dor rievtn Club, o qual devera 
tmi ar posse a 1° de Janeiro 
r.< Mil 7. 
íjuein pretender o Irigar rie-

intenderão com o abaixo 
ussign trio. 

O Intendente 
Silva Pinheiro 

/'ARA PESCA 
Ni. casa rioNhò Maré í.ch.-t-

uf fct n \ o sortittánto rie pefcr • 
cho. p.vra á pesca, encontra-
se t unhem anzoes eucislois 
dos fiara dourados. 

Rua ria Quitanda n* 16 

BLVGDIGTO ORTIZ 

Braz Ortiz, por 
si e por sua família, 
Maria das Dores 
Barba Qrtiz, pães 
irmãos e esposa rio 
finado BE;\EI)1CT0 
OftTIZ, agradecem 

ponhoradissimos aos amigos 
que dignaram comparecer ao 
enterro, e bem assim a lonas 
as pessoas que tomaram par
te e m seus pesares. Aprovei
tam a opportunidade para rie 
novo convidarem Iodos os seus 
parente* e pessoas de sua a-
mizarie p ira assistirem a mis 
sa rie 7o d a. que por sua alma 
será resada na Kgreja rio B o m 
.lesus. na sexta feira, 21 rio cor 
rente, ás 7 fnms ria manhã. 

Por este apio rie religião e 
cariuade ries-ic já se come 
saiu èternam-nle agradecidos. 

Via, 2'» iie Dezembro 1906 

SfPUMO DO POCü PIND!) 

j Chegou o aíamado fumo do; 
j Poço Kuurio, sobejamente CON ' 
I nliecirio rios fumantes seus a-
I pi'eciariore>. No armazém rio 
L\'hòMarco, rua ria Quitanda-U> 
[oiirie lambem se vende o mes 
| m o fumo picado o.eu etg w 
. ros. 

. riò Cezar,Augusto Marihhò,Oc. 
tavio rie Palies Pinto, Jesomo 
Francisco Martins rie Melhri 
Pedro Henrique Dias, Samoe 
Borges Correia José Pedroso 
da -rilva,Luiz Corrêa de Araú
jo, Francisco Corrêa de Mo
raes, Ignacio Bueno de Nu* 
greiro, Joaé Antônio da Siiva 
Pinheiro e Casino Carneiro.À 
todos os quaes se faz «ciente 
qne de conformidade com o 
artigo 43 do Regulamento ri. 
123 rie iO de Novembro de 
1892 poderão dentro do praso 
legal, i4o é até dia 2 de Ja
neiro próximo futuro, reque
rer e reclamar contra as in
clusões e ireclasõôs feita. Da. 
do e- passado nesta cidade do 
Ytú, aos d.tzoito de Dezembroí 
rie mil novecentos e seis. Eu ! 

Lupercio Borgos, escrivão inte
rino rio Juiy o escrevi—(Assig' 
nado José de Campos Toledo) 

Está conforme 
O escrivão -Borges. 

D 
QHS 

oces rie Figos VMiriiNse 
a áSõOn laia rie \ kilo 
no negocio de Fcrnaude 

Ferraz-

. 

EDITAES 
Novo aviso 

A commissão abaixo asgna, 
fia. nomeada pela Gamara, 
resolveu prorogar por terceis 
ra e ultima vez o prazo aiè 
:íl do o naeiUe mez fie Dezem
bro, para procurar melhor 
m e o de liquidar a divida ac 
iiva municipal, com o intuito 
-;c i vitar ainda os meb>> c >er 
ori-vos resolve i fazer um des-
coiuo rie U>\Ç a todoi os con. 
itríbuintés que até aquella ria 
ta vierem pagar a bocea ri i 
cofre o-i impostos em atra/o, 
fleun pois avi/ados todos os 
devedores ta Gamara que atè 
o fim do corrente mez de De
zembro os pagamentos feitos 
na Coílctoria Municipal teviu) 
o desconto de IOe/j e fiado 
este p; azo a Gamara entiegant 
a dois o:; m a s advogados to 
rias as dividas afim de corem 
c diradas executivamente com 
iniv8 30 '•[. a titulo de rauUa 
rie accordo com a lei n b9, 
de 15 de Outubro de 1900,era 
vigor. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os in
teressados e nuo possa alegar 
ignorância vai este publicado 
pela imprensa. Eu, Francis
co Pereira Mendes Primo, se
cretario o escrevi. 

Ytú, 30 de Outubro de 1906 
Hermogenes B. Ribeiro 
Dr. Graciano Geribelo 
Adolpho líauer 

Ü Toledo 
a Co 

âo RIM-H0JE 
lfaiataria Eosta 

. José rie Ca np.i 
Juiz dtí Direilo rie 
marca rie Yiü etc. 
Faz saber aos (pie o preseiri 

(e edita) virem ou delle cie í 
nhecim -nr.o tiverem que ten lo-
se reunido no di^ quatorze 
de Novembro proxúao passado ; 

a quinta Kivi-ao do alista 
mento rie jurariov rie-ta Comar
ca, pela mesma junta foi re-
solvirio incluir no referido alis
tamento- OÍ cidariões Au<elit-
no Augusto de Aguar, Domiir 
fiO-í Fernandes d.t Silva, D\. 
Gastão rie Franç. Níeirelles.Gil-
berlo Carneiro. J laquim Bue
no Kuivo, João J« í-ouza Cam
pos Neíto, João Amorim, José 
rie Almcria Sampaio Sobrinho, 
João Secirío d--* -Ylmeiria Mat
tos, Júlio Perôd da Silva, Ala-
notíl Joaquim ria Silva Júnior, 
Misael rie Campos, Nícamor rie 
Àlnnrida C isfa,Thom;>z da Sq * 
Va Palii lie -. l'»'is .ao via iano 
Jamur.o Alfredo Cui.lento da 
silva, Coram eliminados do a* 
hstamento os jurado-: Augus
to Guíma.Benediclo augusto 
Teixeira,franci-ico de Almei
da Ferraz,Francisco de Toledo 
Pacheco,Dr. Francisco Antônio 
Nardy,GeLuleoCre||üt João Ba* 
ptista rie Mesquita Sampaio, 
João Narcizo rio Amaral,João 
José de AndradetJoaquim Lo
pes Pinheiro, Dr. José Brenha 
ttibeiro,Lui le frança Gamar-
yo,Manotl Si a teus Oliveira,Ma-

Communico 
ral que abri 
• 1 17, aundi. 

aos seus anVg >s e ao publico em ge-
á minha alf -iataria a rua de Santa Rita 
pretendi servi|s0s mesmos com todo o 

"capricho desejável 

TrUBALHO PERFEITO E GARANTIDO 

t1uto*io bâííinha da Gosíâ 

CASA DE ARMARINHOS 
Neste novo estabelecinto encontra-se um bonito sorli* 
mento de coilarinhos, punhos, gravatas, meios, lenços botões, 
agulhas, ditas para machina. Artigos para senhoras e presentes, 

llrinquedos, papeis para cartas, ditos de séria e de todas 
as cores. Bonitos cartões posiaes, ditos para felicitações e 
boas festas. Grande sortimeuto de enfeites para presepes c 
arvores de Natal. 

mXu 
nr 

Tudo barafo 

137, RUA DO COMMERCIO 

yrru' 

iliredo irellet 

Ver para crer 

137 



UBLIHA 

liarmoraria G Bfficína de laníaria íiuana^ 
RUA DO GüMMliRCIU. N. 15A 

« 

lá) 

(0) 

O abaixo assignado faz sciente' ao respeitável 
publico e m geral, que neta otíicina, além de execu• 
lar C o m toria a perfeição (pialquer obra em, m á r m o r e 
egualmente executa e m pedra granito, do Salto, paia 
construeções. c o m o para túmulos, de qualquer for., a e 
desenho. Acha-se nesta casa u m a exposição de tia 
balhos leitos e m mármore e granjto. 

Preços baratissimos 

P. Boneííi 

ir* 

$ 
$ 
tt 

Mercadinho Saücnsoj ̂ n!a de leite 
x^Tp Ofh ' eco -e u m a a m a rie -

;ir,miü/ rin,llltni.nTn D „ lie. ne /•'..!'o, ucaza de o..:, i 
aAtTANOLlCEtiATORB & K; ^ á K u a ,i;V 
O Proprietário ííesle popu-; \Voissoh[L. 

laris>imo estabelecimento avi-j , /a ao pulei vo desla cidade 
que, chegando dltimauíenle rie 
Itália, trouxe c m grande quân-

JÍ 

1id..d- atamario vinho C E -
iÊASUOLO que garante ser de 
pura uva e que não se en' 
contra, c m outra qualquer parte 
Este fei analysado e m tfantop. 
Rua 7 de Selembro — Sallo 

et reco srtn conpetcncía 

®.®®S839SSSSS$&£ f £££$<&$ 

L OMMISSARIOS 

Recebem café e outros gêneros nacibnaes 
commissào e prestam conta rie venda a vista 

eciülidade em venda de 

íès baixis 

Esp 

Be kit 
precisa *-ê 

de uma boa ama de leite a r JJi 
reita n. 4\)- nesta cidade. 

W&i y?& :-;.À 

flÉSCRlPTORIO 
DE ADVOCACIA7:-"* 

D r . José P i e d a d e tffi 

"+\* Patrc~;"'0 de causas eiveis.*'&'£ 
t^Vcotunn.'rcu.-j c crímin-es, em 1. ,.V+ 
'^.'o i. instâncias: defesas 
M&sações perante jury.em q 
^^comarca do estado; pToeu iratono0 \ » 
'••\ nas repartições publicas, enipre^«fí^i 
^*J/tini os líypothecarios. cobranças; í^ff 
j^2*tudo mediante honorários modi-^__" 

fúcos- Wr 
v&Q Attende a chamados, qualquer Sts 
í ^ h o r a para serviços na poiicja."%& 

*M. ESCRIPTOKIO : :^: 
fgg20—R*a do Quartel—20^ 

£2̂  Ias 11 ásj tarai. 

RESIDÊNCIA 

34— RUA VERIDIANA-

TELEPHONE ,645 

S. PAULO 

'XZi 

i^-
WS4t 

Mercado Municipal 
Fr ecos correntes 

ca-

DEXrafôTÜL 
HERMOGBNKS B. RIBEIRO 
forrando pela Faculdade de Medi

cina do Rio de Janeiro, mudoa-se 
para a rua da Palma n\ 2. 

* -) PAPELARIA ALLEMA )-

*^ AlIGUflTÂ^MRHELMANX 
mudou-se para a rua rio C.oin 
mercio n. 9b. 

*> Fazemos sciente a rjuern i,e 
leressar que encarregámos o 
Snr. 5!aico Steirier. á Rua 
Din-ila. n. 35, da veinh, na 
ciriade ile Ytú, <(o íielo, fabris 
cario e m inisso eslabelecimen-
lo. 

Sallo, o de No v e m b r o rio 19n£ 
Societã per V Esportazione i 

per Vnd&stria Ítalo Ameri~ 

cana. 

Nasapataria Santos Dumont 
existe um par de botas G\gan-
fetcas, com 60 centímetros^ é 
uma peça curioza e digna de 
ser vista e admirada—Rua do 
Cornmercio 108. 

^5^.£^&*^iS*aí3T?SÉÉ^p 

Os Advogados 

M L C- SÍMIO-
! JOtOMIiMflSDE M-JlINIflÛ af 
* |. FNSCl FEIUZ- H 

EXCRIPTORIO: ^ : : i' 

X1 AVESSA DA SÉ N.. G. 

A'S EXMAS. FAMÍLIAS 

No quarto n1. €). d<» Merca
do, encontrará o publico todo 
os dias, tripas, liptrio, corri 
aty, miolos etc. Inrio prepa» 
nòdo com o 'eaior asseio. 

ISÍunciante Cacieló 

Mínimo M A 

i Feijão alqueire! 
j Farinha de luilho 

» i-naiiflióca 
i 1' uua 
Arroz (limpo) 

! Milho 
Cará 
B.itntinhns 
Batatas doces 
1'orvilho 

« í 
, 

j 
c 

s » 
» 
> 
» 

» de ararutn k^. 
Café 
Cebolla 

Arroba 
kilo 

Bananas verdes JOO 
Gallinhas 
Frangos 
Ovos 
Peixes 
Pnlraito 
Allwa r 

Uma 
Um 
Dúzia 
tíeira 

dúzias 
astea 

6$! 7.S 

4>:4."» Wi 
18sl âOá 

3500 3rt'l)íi 
ris 20g 
ÕS õõOO 
3$ 4> 
10á 12g 
í$ i:'»oo 
5*|5õ00 

400 60U 
500 600 

1-200 140 
1$ 120 

600 TO 
1$ 120<> 
2S 3« 

600 S0Ú 

Ytú, 15déDe?sembro de 1906. 

O ADMIN1 BRADOU 
Mario de Cam ira > Fonseca 

*Dr. eu. Slíãlheiros 

dá consultas e attende 
\i\ d chamados a qualquer 
3 hora. 

Salto de Ytü 
&e$? .**£? <A*/í? »i. • TÍ. 

Compra-se toda e qualquer 
porção, e paga-se liem, 

Fernando Dias Ferraz. 

C o m m u n i e o aos srs. Lavradores e ao Publico Ylriiiio 
nué, de mndança para esta ciriade acaho de installar 

minha b e m montaria officina á Rua de S. Rita n" QS A 
e 70 Emcari-ego m e de consírneções rie niaclunas para 
cáfee arroz; íaco CacrirelIas. Troly, Cabriolet, etc. Tudo 
na mais perfeita regra lie arte, firme e solido pnr 

preços nunca vistos nesta jpiaça. c o m todo capricho de^ejave 

Francisco Jlnselmo Coelho 


