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S. ROQUE 
O sr. dr. João Martins de Mtdlo 

Júnior. deputado eleito pelf 4'. 
dístrieto, seguiu domingo para 3ao 
Roque, acompanhado de dive.sos 
Amigos. 

Naquella cidade foi lhe prepíra-
d\ festiva recepção; assim è q^o á* 
sua chagada acha^am-se nagaifeda 
Sarocabana represencantes d;; 
nm-rt M inicipal, clireetõrio polji 
banda de musica 's diversas peatjoA-s 
gradas. 
' Qian-loo comboio chegou á 
taçao subiram ao ar innu 
foguetes e, na mais ampla corJia 
lidado, os excursionistas ytuanc , e 
o-i s.íoroquenses saudaram-se ;om 
VÍVÍIS cctrepitosos. 

O dr. João Martins foi com iri-
rasntado no saguão da «staçilo^elo 
snr. Antofio Vtüaça, que produziu! 
elequente discurso. 

E m seguida-, precedido da bftida 
de musica "União SãoroqueiJ e", 
diri^íram-se todos para a cíc 
t-Mido os ytuanos se hospedad >: na. 

os 

1 O sr. Sebastião Villaçn, em bo 
I nito improviso, saudou ao dr. Joflo 
'Martins e ao exmo. sr. di. Juiz d« 
I Direito daqutdla comarca. 

Este agradeceu e disse que,como 
particular e como collega associa
va-se áquellas homenagens e dese
java que o manifestado fizesse bri* 
lhante carreira política. 

Paliou novamente o sr. Aff»nso 
Borges saudando a Câmara Muni
cipal de Silo Roque, representada 
pelo seu digno presidenta sr. Pran* 
cisco de Campos e o directorio re 
publicanô representado pelo coronel 
.Bento A Pereira, exprimindo tanr 
bem a este o agradecimento de 
todas as pessoas presentes por ter 
cedido a sua casa para nella rea' 
lisar*se aquella festa. • 

O sr. Antônio ̂ .rnobio encerrou 
a serie de brindes, saudando o povo 
ytuano e, lembrando'se da força de 
vontade e da tenacidade desse po* 
vo, saudando o benemérito snr. dr. 

CISÍ do sr. Manoel Víllaça, um 
homens mais populares e esth; 

e | Jorge Tibiriça como ytuano que 
' tem sabido pugnar pelos verdadei* 
ros interesses do nosso Estado. 

Os vtuanos regressaram de São 

na vis-ntia ei la< 1 
Durante o dia muitas pesíbas 

gratas visitaram o dr. João Mar ins 
e o-> seus companheiro? de viagem. • p o vo visinho. 

A' noite, fui-lhe feita pompcé 

Roque penhoradissin-os pelo affav< 
acolhimento e verdadeiro cavalhe-
risrao com que foram tratados pelo 

enthnsiastiea manifestação de a; 
ço, em que tomaram parte raaii 
quinhentas pessoas. 

E:u nome dos manifestantes oV| 
osr. Antônio Arnobio que, em plii 
ses m u to significativas interpreta 
os jubilosos sentimentos do pb| 
por motivo da brilhante victoi 
obtidas nas urnas pelo manifestai 
Este agradeceu extremamente coitj 
movido e disse que sentia-se íel 
por verificaf qaa O seu tríuraphj 
era o triumpho do povo o que, 
Congresso Estadoal saberia raante! 
se independente c;»mo independei 
te é o eleitorado que o elegeu. Ter 

SCENA DE SâNGUfi 
Ante-hontern, À< 8 horas da 

noite, deu se nesta cidade uma 
lamentável scèna de sangue, 
em conseqüência do nefasto e 
prejudicial jogo do enlrudo. 
E' triste uue tenhamos de re
gistar semelhante facto, suc-

I cnljdo em um ambiente ei-
i vílisado, como o nosso. As c IU-
sas ahi estão visíveis: de um 
laMo o perigoso brinquedo d'a-
gua; cToutro a brutalidade 
inexplicável de um indivíduo 

minou, saudando, como filho daquel~Ique parece desrespeitar o meio 

4 
Ia terra, aos seus altivos conterra^' 
neos. 

E n seguida, convidados o? ra 
nifistantas entraram no espaçosol 
sobrado do coronel Bento .̂ntoiiioi 
Pereira, onde o dr. Martins espero ai 
a manifestaçfto. Foi servido um 
profuso copo de cerveja, troeaudo-
se por essa oceasião amistosos brin
des. 

Faiou. em primeiro lugar, o sr. 
Affonso Borges, que saudou o povo 
de Silo Roque, em nome do povo 
ytuano. 

Oi'on pm seguida, o vermidor sr. 
coronel Júlio Cez>ir, director do 
grupo escolar; phras^s eloqüentes, 
e ncadeadas por bellissimos pensa
mentos, o seu discurso produziu 
agradável impressão. 

em que vive. a ponto de an
dar armado de rewolver, pa
ra responder com balas a uma 
caneca d'agua, como se fosse 
superior aos demais. 

Já no anno passado, um 
)rimo do criminoso de •oje 

!

*esponded com grossas pedradas 

t u m brinquedo semelhante, 
;oin conseqüências funestas 
para o otfendido; o jury, que. 
gamos com franqueza, tem 

sido de uma tolerância inex
plicável, absolveu-o; essa to 
Itranoia torna se criminosa, 
p|i»incita ao crime. 
Narremos o fâcto: á poria 
casa commerci.il dj sr. 

Paschoai Martini, á rua de 
Santa Rita, esquina da da Qui' 
landa, divertiam -se diversos 
empregados dessa casa com 
outras pessoas a jogarem o tal 
entrado., quando oor ahi pas
sou o hespanholMiguel Goiiza~* 
lez Soriano,negociante,que foi 
atlíngído por uma caneca d'a-

gua atirada do grupo. Vol
ta nl-» se, Miguel airaeouvse 
com um dos referidos empre* 
gados, de nome Delphino Lei
te, sendo p v e^te derribado 
ao chão. 4o mando de seu 
patrão e por ver Miguel pu-
char de uma arma, Delphino 
deixou*o e fugiu p;>ra a casa 
fronteira, onde existe uma Io* 
ja de um syrio. 

Míg.rel, furioso, de rewol
ver em punho, ameaçou a to 
dos, não attendendo a pedr 
dos, quando pasmado pouco 
tempo, ao ver Delphino sahir 
,fa Joja, com elle se atracou 
.Jesfeohando* Ih••, a queima 
roupa, u m fcíro nas virilhas; 
em seguida fugiu, sempre ar
mado e perseguido pelo cla
mor púbico, até ser preso ao 
chegar à. rua do Co*nmerc:o. 

O ferido foi medicado pelo 
dr. Graciauo fferibello, que 
fez o respectivo exame e ex' 
trahiu a bala: apezar de ser 
grave o ferimento, parece não 
correr perigo de vida. 

O sr. José Rodrigues de 
Arruda, 2* supplenle dó dele
gado, em exército, abriu o 
respectivo inquérito que tem 
sido acompanhado peio dr. 
Eugênio Fons 'Ca, advogado 
do criminoso. 

imigo Dr. 

CABREUVA 
Do nosso eorresponde nte em 

data de 10 * 
•••-Esteve alguns dias entre 

nos, o nosso distincto 

Leoncio de Queiroz. 

««•Sob a-ilirecção do distineto 

pharmaceutico sr. Alfredo Gual' 

berto da Silva, acha-se ínstal-

lada no largo da Matriz desta 

Villa, a pharmacia Queiroz. 

**w..4cha-se quasi restabele
cido, o pequeno Aguinaldo. di« 

lecto filhinho do nosso amigo 
Francisco de Paula Mesquita. 

Fazemos votos pelo seu com' 

pleto restabelecimento. 

•««•Durante o m e z de Janeiro 

foram registrados oito casamen

tos, sendo quatro de brasileiros, 

trez de extrangeiros e u m de 

brasileiro c o m extrangeira. 

«•-«Foram registrados durante 

o mez, 2 2 crianças, sendo, 3 fi* 
lhos de extrangeiros e 14 filhos 
de brasileiros. 

«•«•Foram registrados durante 

o m e z t 12 óbitos, sendo 10 

crianças e 2 adultos. 

SotiGias liversas 
Contorme noticiamos. see:ui-

ram domingo para S. Roque 

alguns sportmeu ytuanos que lá 

foram assistir ás corridas mar

cadas para aquelle dia. 

A •corrida mais importante e 

que, por isso mesmo provoco 

maior enthusiaaiuo. toi a rea! 

sada entre o Mico, de propr 
dade do nosso amigo snr. Lu 

Bicudo e o Guapytiy de u m 

sportman sãoroquense. 

A victoria coube ao primeiro 

montando as apostas em cerca 

de dois contos de reis. 

Depois dessa realisaram-se 

outras carreiras de menos impor

tância. 

dá a 5ti-O "Correio do Jahu' 
guinte noticia : 

«Traz ante-hontem, na Bocaina, 
deu-se um desastre que felizmente 
nüo teve conseqüência funesta. 

O menor René dilecto filho do 
sr. Antônio de Paula Leite de Bar* 
ros, importante fazendeiro neste 
município quando a passeio naquel 
Ia villa,succedeu disparar-se a es
pingarda com que se divertia, indo 
o projectil penetrar na parte in
terna da coxa esquerda e alojar-se 
se> na taee externada perna também 
esquerda. 

0 ferido foi transportado para 
a sua residência na fazenda de seu 
pae, tendo sido a baU extrahida no 
dia seguinte pelo sr. dr. Cezar de 
A m o n m . 

O seu estado 6 lisongeiro.» 

Os srs, annuncianteshão de nos 
desculpar de termos retirado al
guns annuncios no presente numero, 
o que tivemos de fazer para incluir 
algumas publicações inadiáveis. 
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O nosso prosado amigo Dr. 
Benta Ferraz do [Nascimento 
e sua Exrna. íára. D. Mariii 
Buphrosina da Fonseca Ferraz. 
residente-; em São Paulo, ti
veram a de ícadeza de no> 
parlicipar terem contratada o 
casamento de sua dílecta lilha 
a gentil senhorita Maria José 
com o sr. João da Fonseca 
Bicudo, irmão do sr. Luiz 
Bicudo, nosso amigo e pro
prietário do conhecido Café 
Ytuano. desta cidade. 
A mesma p wnicipaçíto rece 

bemos do sr. joão da Fonse 
ca Bicudo. 
.agradecemos penhorados 

e fazemos votos pela felicida
de do futuro casal. 

Participa-nos o senhor João Ore* 
gorio da Costa, operário das oftíci-
nas de Mayrink, ter contractado o 
seu casamento com a senhorita Ro 
aa Christina de Oliveira, filha do 
finado Snr. Severiano Antônio de 
Oliveira. 

Dcsejamo3-lhes muitas felicidades 

Iniciou-se no dia 11 do corr^n' 
te o summario de culpa no proces
so a que respondem Ignacío Prancís" 
co da Costa e fíenedicto José dos 
^Santos, aquelle como incurso na3 pe
nas do art. 304 e este nas do art. 
303 do Código penal. 

O primeiro, apds ter requerido 
exame de sanidade na pessoa do of* 

ndido, requereu também fiança 
finitiva, em virtude da qual foi 
sto em liberdade. 

E m "São João da Bocaina" foi 
no dia 7 do corrente, inaugurado o 
abastecimento d'agua potável. 

Foi uma festa magnífica e popu
lar, eonforme<Hiz o jornal local, ten
do a ella concorrido muitas pessoas 
de Jahu e outras localidades. 

Para se empregarem no novo 
ministério da agricultura, apresen
taram-se pessoalmente e por cartas, 
ao Ministro da Industria, mais de 
7700 candidatos. 

Ufa... que fome !... 

Folhetim (3) 

A estrada de rodagem que 
lesta cidade vae á v lia dor 
vídto acha-se cm péssimas 
condições. Entrando o período 
<*huvoso, tornar-se^" inlratr 
Mtavel. E' um caminho mui 
tissimo freqüentado e para o 
qual chamamos a atlenção de 
quem competir. 

38I€ADÂ§ 
O bom do Felix Chupete 
Anda todo enthuaiasmado 
Por ter sido nomeado 
Alteres—porta cacete. 
Mandaram'lhe um grande officio 
Juncto a um bom distinctivo, 
Que deve quadrar-lh^ ao vivo 
Quando estiver d'' exerciêío..." 

Que feliz—o alferes Felix ! 
Como é bom nflo ter juizo ! 
Que isto de ter muito sizo 
E' próprio de gente reles. 

Gavião. 

icnviie 
B 

Agradecimento 

A PRAÇA 
Kava<íi & Reis declaram a 

esta praça que adquiriram do 

sr. Gesualdo Lemucchi a sua 

fabrica de Sabão, sita no Lar

go do Collegio, próximo ao cha' 

fariz, nesta cidade, onde estão 

á disposição dos seus amigos e 

freornezes. 

o o 
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Na sapataria Santos Dumont 

existe um par de sapatos Gigan 

tascos, com 65 centímetros', é 

uma peqa curioza e digna de 

ser vista e admirada—Rua do 

Commercio 108. 
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EDITilíE S 

M. PINHEIRO CHAGAS 

ijoia do vice-rei 
=oOo= 

1 
A' porta da Sé 

— O que foi então ? perguntou 
Leonardo ;nterrompendo a digres
são que ameaçava ser longa. 

— N o dia de Natal viu elle qua
tro pestes de uns crianços filhos de 
judeus, sair levando lume. Foi atraz 
d'elles, viu-os entrar n'uma casa ao 
pè dos paços, e alli aceenderam 
dois rolos de cera e porem por traz 
d'uma cortina a cabeça cortada do 
Menino Jesus. 

— E não se queimaram os per
ros ? 

— Q u a l / pois bem íallou contra 

Jorge Bresciani Nett >, D o 
mingos José Vieira e farrilis, 
Jaeob Bresciani e família,con
vidam a todos os seus paren
tes e amigos, para assistirem á 
missa de sétimo dia, que por 
alma e eterno descanço de sua 
sempre lembrada esposa, filha ) 
e nora T.UCINDA V I E I R A ' 
BRESCIANI, mandam rezar 
na Igreja Matriz, amanhã, 15 
do corrente, ás 7 horas da m a 
nhã; e por este acto de reli
gião se confessam eternamente 
gratos. 
—Agradecem também penho

rados a todos aquelles que 
acompanharam os restos mor-
taes até a sua ultima morada, 
bem como ao Exmo. Snr. Dr. 
Luiz d<1 Ffeatas e a to lis as 
pessoas que durante a grave 
enfermidade os auxiliaram, « m 
procura da salvação da mesma 
finada. 

Ytu,14 de Fevereiro de 1907. 

isso o sr. fr. João de Nossa Senho
ra era S. Pedro de Penaferrim.Ora ! 
çe são elles que tudo Io mandam. 

—Deixae ! deixae ! acudiu utn 
frade de olhar torvo, que atraves
sava lentamente a turba, ainda ha 
de haver emLisboa o dia de juizo! 
j Que é uma vergonha estar alli em 
'Castella o sr. D. .Diogo Deza, dig
no sucessor do santo Torqueinada, 
á queimar estes perros, e elles aqui 
em Portugal a escarnecerem livre
mente de Deus Nosso Senhor ! Mas 
ha de soar a hota da vingança, a 
hora dajustiça ! e o povo pelas suas 

cfmpostos Slíunicipâes 

De ordem do cidadão inten
dente de Obras e Finanças da 
Câmara Municipal, faro saber 
a iodos os interessados que 
durante o corrente mez de 

% 

Fevereiro próximo se fará na 
Collectoria das rendas munici-
paes o recebimento a bocea 
do cofre dos impostos de car 
ros de passageiros, trolys, cai
ro de l»ois. carro de eixo, car

roças, carritelas, carrinho de 
ina)., e outros constantes das 
Poíjíuras em vigor. 

para que chegue ao co-
cimento de todos os inte* 
ados e não possam allegaj 
rancia lavrei o presente 
ser publicado peía irai -
i>;a na forma da lei. 
,ü, 30 de Janeiro oe lr'07. 

\Vicente Ferreira de Campos. 
ctor das rendas inumeipacs 

edital virem que dos tra-

eleitoral deste município 

lavrou-se a acta do theor 

O Cidadão Francisco Brenha Ribero, Juiz de Direifi Subs

tituto da comarca e presídent da Com missão Revisora 

do Alistamento Eleitoral etc. 

Faço saber aos que o presente 

balhos de conferência do alistamentí 

durante a revisão do corrente anil , 
seguinte: «Acta da sessão especial jp conferência e transcripção 

do alistamento eleitoral do municipi], durante os trabalhos de 

revisão de 1507. Aos doze dias dolmez de Fevereiro do anno 

de 1,907, nesta cidade de Ytd, na si a das sessões da Jjtmara 

Municipal, ao meio dia, presentes (n reunião soba presidência 
do Juiz de Direito Substituto da (3marca, (Segundo Juiz de 

PAZ) cidadão Francisco Brenha Rihiro, os membros di Com** 

missão reviHora do alistamento eleionl deste município, cida 

dãòs: dr José Elias Corrêa Pachecc 

Sebastião Martins de Mello, Leobal 

za Portella,- Domingos Nobrega df 
Negreiros, coihmigo escrivão interno do jury, servindo de se

cretario, abaixo nomeado e assiínado. declarou o presidente 

aberta a sessão especial, para óonprencia do alistamento, leito 

durante os trabalhos da revisão 

asíãígi3íis5iassa»a3!sasss3^sas9a^ssa 
que lhe deram pela morte d« Chriato. 

Oscar T. Almeida Prado, 

o Fonseca, Fernando de Sou-

Cruz e Ignacío Bueno de 

Kncdntravam plena adhesao na 
turba estas palavras, e a cólera po
pular ia crescendo, quando se sen
tiu que os alabardeiros batiam com 
o couto das aUbardas nas pedras dos 
degraus, e á porta da Sè assomou 
o esplendido cortejo. 

II 

A bandeira de Christo 

Da ampla nave de velha cathedral 

O corrente anno, c o m o^ do-
a»SSíiaiiU!S^«S-i«*«ãS^!!:>cn^ 
nes de todos os cortezaos que &<j 

upam em torno do rei e da raè 
.«Sentado no seu tamborete raso, 
homem já entrado em annos, 

s ainda vigoroso e verde, a fraga 
longas barbas com um gesto u m 
to nervoso, e troca apenas algu-
s palavras com u m homem ma-

trfo, de olhar duro, mas e m que 
mpejara relâmpagos de gênio. 
Chama -se o primeiro D. Vasco 

ia Gania e o segundo Affonso d'Al-
mquerque. 
Por traz d'elles, contemplando o 

mãos o fará, já que não cumprem musica religiosa. Sob um docel d 
o seu dever aquelles em cujaã maus j oiro e purputa sentara-se el-rei 

a rainha. Enche innumera clorezn 
a capela raór, Q o bispo de Ceutí 
o castelhano D: Diogo de Ortiz,es; 
tá dizendo missa de pontificai^ 
maravilhoso o aspecto da egrejj 
tanto pela riqueza dos trajos de toj 
dos esses fidalgos e de todas essí 
damas, como pelo esplendor d( 

resoara as raagestosas vibrações daj^ltar com olhar distraindo e vago, 
orno se antes seguisse uma visfto 
oirada da sua phantasia do que os 

poz Deus a governança 
— E eu eà estou pôr isso, acudiu 

o escudeiro, que tenho contas a 
ajustar com o perro de Mcysès 
Barros?que me emprestou umas tris
tes mealhas, levando uma usura tal 
que não emprestaria mais carc o 
judas iscariote os trinta dinheiros 

tramites da cerimonia religiosa,esta 
um homem que se chama Pedro 
Alvares Cabial, e que n'essc m o 
mento pensa talvez na raissa qne 
ouviu no Brazil, por elle descoberto, 
sob as arvores gigantes da floresta 
virgem, e entre os vermelhos e es
tupefactos selvagens.. (Continua) 
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cumentos que lhe serviram de base. E m seguida, procedendo-se 
a conferência na forma da lei, sendo por mim transcripto o dito 
alistamento no livro próprio de transcripção desde a primeira 
folha, até a tolha vinte e uma e encerrado por um termo as-
signado pelo presidente, membros presentes e por mim, Verifi** 
cou-Mse terem sido incluídos no alistamento os 311 cidadãos 
que seguem : 

1 José de Campos Toledo, 2 Carlos G-. Júnior, 3 Antônio M. 
P. da Costa, 4 José B. dos áantos, 5 Ottoni da Silveira Na~ 
varro, S Abrahão Borsari, 7 Braz de Paula França, 8 Nar-
cizo Ortiz, 9 Adolpho Thiers de Queiroz, 10 José M. Pinto, 
11 Juvenal L- do A. Coutinho, 12 Ivo Tortori, 13 Manoel 
B- dos Santos, 14 Jeronymo de"Moraes, 15 Antônio J. de Car
valho, 16 Benedicto Pinto. 11 Luiz Antônio Mendes, 18 João 
B. Machado, \9 Noberto G. Couto, 20 José M. dos Passos, 21 
Carlos M. Ferraz, 22 João Fogaça, 23 Bento Galvão de Fran
ça 24 Hugo Prenidej 25 Celeste Lui, 26 Antônio do Valle, 21 
Elesbão C. de Almeida, 28 Benedicto de Freitas, 29 Antônio 
I. Domíngues, 30 Pedro de At Silveira. 31 André Roveri, 32 
Giuseppe Roveri, 33 Giovanni Gavioli, 34 José Gayioli, 35 Ed
mundo de Arruda, 3G Paulino Martins. 37 Tristão Mariano 
Júnior. 38 José de T. A. Botelho, 39 Salvador Soares 40 Al
fredo G. Moura, 41 Carlos A. X. Machado, 42 Joaquim da S. 
Toledo 40 Luiz A. da L. Cintra, 44 Oscar Nardy, 45 Antônio 
B. Nazareth, 46 Antônio do Carmo, 47 Cornelio MaCe^c, 48 
Jbsè G. Martins, 49 Antônio C. (rareia • 60' Abrahão Lincoln de 
Barros *pl Servulo de Almeida, 52 José Castanho de Barros, 
53 Carlos Penteado de Oliveira. 54 Agostinho Visagli, 55 i?or-
tolo Dcrosso, 56" Carlos de S. Ceríbelio, ôl Antônio i?. de A..Bi
cudo, ôS André .Brenha Ribeiro, 59 Antônio de Rosso, 60 Cy-
priano Agarussi, 61 Celestino da Serra, 62 Floriano Manto-
vani, 6*3 João Lyra, 64 Pedro André, 65 João Baptista Leme, QQ 
Caros Nardon, 67 Fernando Roven, 68 Manoel G. F. Pa-
checa, 69 Oswaldo Prenide, 70 Ermo Prenide, 71 João B. 
Galvão, 72 Virgílio :N. Brandão, 73 Francisco A. Antunes,74 
Houor:o de M. Roza, 75 Augusto Amaral, 76 Alfredo Lacerda, 
77 Antônio G. da Costa. 78 Cmdido J. Martins, 79 4^os-
tíuho B. da Rocha, 8o Orozirabo Campos, 81 Theophdo Cam 
pos, 82 João V. de Almeida, 83 Carlos A. Vianua, 8i io>é O 
de Almeida, 8oJoaoB.fi1. Cardoz >. 86 Virg lio S. Couío, 87 
Anionio F. Pinho, 88 Antônio F. P. Leite, 89 Antônio P.M. 
Júnior, 90 Fernando i.-- Mendes 91 Francisco J. R. Júnior: 92 
Fernando J. Alves: 93 João R. Almeida. 94 Adolpho Andra
de: 9o Octaviano Blau: 96 Francisco 4. Am irai; 97 Joaquim 
F. Silveira: 98 Urias Carneiro: gj Antônio R, de Almouh 
10o Viriato V. Almeida: 101 P^dro Rodrigues: 102 Antônio P. 
Camargo. 103 Antônio Garcia: 104 htho Lopes: Í05 Antônio 
P. Marinho: 106 fercio P. Meudss: 107 José C. tfalcato; 108 
Manoel O.Rodrigues: 109 Joaquim J. Luiz. 110 A loipii) L.d̂ > 
Sdles: 111 Antônio Honoralo: 112 Durvaiino Toledo: 113 João 
P. M. Anta: /14 Bento B. Silva: 11o José Mello: 116 Ma
noel Alvarenga: 117 Américo de S Leite: 118 Armando de B. 
Souza: 119 Salvador Dias: 120 José V. topes: 121 Joaquim A. 
Santos: 122 Adolpho Moraes: 143 Pedro Baner: 1̂ 4 Luiz P. 
de Freitas; 125 Arlhur F. Sampaio. 126 -iosé M. de Freitas: 
127 João M. Lima: 1.28 ̂Libertino D. Moraes: 129 Suas G.de 
Almeida: 130 Francisco A. de Carvalho: 131 Vergilio Danna: 
132 Jorge P. Flaquor: 133 loão R. da CJSU: 134 Fnaciséo 
A. M. Ua Costa; 135 Lourenç/o M. Muniz: 136 Àntoniu F. 
Martins: 137 Ciiristovatn de Almeida: 138 Ign icio A. M̂ f-* 
qui:a: 139 José M. Nardy: 140 Casario P. de Camargo: iTl 
João B. Pires: 142 Francisco Danna: 143 Antônio I. o. OU 
veira. 1.Ü Mansu'Mto Preside1 143 Lu z Martins: 146 Lgnacio 
Trindade: 147 Paulo de Souza; 148 Seraphira F. Almeida: 149 
Beneiikfode Barros: 150 Joaquim É.Rodrigues: 151 Manoel 
J. Corroa: 153.Carlos Martins: 133 Benedicto deA.P. Filho: 
154 Antônio S. Campo»: 155 Miguel de Vasconcellos: 156 Fe 
leio M. de Lima; 157 Cario De Rosso: 138 Esechiàs Nardy: 
159 Simão J. da Almeida: 160 Feliciano Bicudo: 161 Joaquim 
Leitão: 152 José M. de Carvalho: 163 Luiz l\ Pereira; 164 
Manoel M. de Almeida: 165 Avelino S. Toledo" 166 João 
hwz: 167 Oswaldo 4. Costa: ig8 Belmiro Martins; I(i9 Eduar
do da C. Galvão: 170 Manoel £. de Lima; 171 ̂ rcilio A- M. 
Sarros; 172 Manoel M. Juuior, 173 Joaé M. de A. Nagor; 174 
Elias V. de Campos: 175 Igino Bruni: 176 José L. de Gamar* 

go: 177 APRolina^0 Tibiriçá 178 A^thur L. Ferraz: 179 Seve-
riano Ferraz: 180 Paulo Herculano: 181 ignacio de K. Navar
ro: 182 Gil A- de A^eida: 183 José de A- Pessoa: 184 Sal
vador R.Freire, 185 Álvaro B. Corrêa: 186 Bento de C Silva; 
187 Guilherme Bernardi: 188 Severiano de ^Imeida: 189 José 
X. da Costa: 190 João da S. Arruda: 191 Joaquim B. de C. 
Júnior: 192 Antônio de Arruda: 193 Kuphrosino M. de Atiiav-
de 194 Antônio J. de Marino: 195 Ant°"io L- de Camargo: 
196 Christiano Chagas: 197 João A' Pinto: 198 Domingos de A-
Sampaio; 19# Fernando de C. fteis: 200 Joaquim Killian: 
201 \rlinio N. de A'»neida: 202 Paulo L. de Camargo: 203 
Virgílio (. . de Barros: 2M Victal L. de Camargo: 205 João 
de A. Campos: 206 ValerTo G. A- d e AIraeilla: 2 o 7 Franeia-
eo 1J. d'AVilla, 208 Jpsé D. Aranha: 209 Benedicto de A- Pra~ 
do 210 Antônio R. de Arruda: 211 Querubim de Vasconcellos: 
£12 Benedicto Ferraz de Araújo, 213 Joaquim Barboza: 214 
Joaquim G. de F. Pacheco: 215 José de A- Toledo- 2>6 Luiz 
A- M. da Silva: 2 7 Antônio Felippe: 218 A^ré Toledo Lara: 
2Í9 Luiz J. MicUcl 22«) P.'dro V. Ribeiro. S2I Joaquim de C. 
Monteiro: 222 Tranquillo Ceribe 11 a; 2-23 Alfredo F.da Silva,224 
J.ÍSÒ G. Goülo. 225'josfs H. de Marins 22,? joaquim Silvado: 
227 Francisco palitani: 228 VírgiKo de Araújo Aguiar: 229 
j>é M. Nascmcnto, 230 Leohaldo B.de Almeida, 231 Nico-
iau Salvador: 232 J >9Ó Maria Leite. 233 José kíehl, 234 An
tônio T de Barros; 235 Alfredo B, de Barros: 236 Henrique 
S L Guimarães: 237 Giovani D Vecchi: 238 Antônio de C 
Couto 239 José Avelino dos passos: 240 Antônio Cardoso 
de paula: 241 José Franco do Nascimento 242 Clemen
te Barros Camargo 243 Luiz Franco do Nascimento. 
244 Theophilo B. dos Santos, 245 João de A. Almeida, 246 
José A. da Costa, 2i7 JoséJM. C. de Almeida, ,248 Bento A. 
Doraingues, 249 Antônio R. B. França, 250 Geraldo P. Xa-
;vier, 251 João Martins át Oliveira, 252 Antônio M. P. Fonse
ca, 253 José P. Bicudo, 254 Manoel P. L. Barros, 255 An-
jtonio P. L. Camargo, %)6 Francisco de P. Leite. 27 José 
jda S. Arruda, 258 Manoel A Vianua, 259 José de Barros, 
'280 Victalino de Paula, 261 Alfredo P.de Miranda, 262 Bei-
jmiro B. Lima. 263 Benedicto Corrêa, 264 João O. Camargo. 
265 lgnacio L. Thornô. :;66 João A da Silva, 267 João B. 
da Silva, 267 João B. do Nascimento. 268 José dos Santos 
269 Gregorio R. Loureiro: 270 Pedro G. de \lmeida: 271 
Antônio da SiJva: 212 João C. B. Júnior: 273;Casemiro A. 
Rodrigues: 274 Joaquim A. M. Barros: 275 Júlio dos Santos: 
,276 André A. Alves: 277 Alberto Silva Cansio: 278 Anfonio 
de Arruda: 279 Juvencio Raynundo: 280 João P. de Lima: 
282 A,J^u^t0 Martins: 282 Joaquim L, de Camargo: 285 
Luiz da S. Campos: 284 Francisco Bandeira: 285 Thomaz 
di S.OfUra:286 ^ilvano Ferreira:287 Máximo Martin*:288 Ot-
loni T. da Rocha: 289 Francelíino SI. Oliveira: 290 Luiz de 
S. Andrade: 291 AnEotlio R- d^villa-292 Benjamiá A^unes 
293 José R. de Castro: 29í João G. \ de A'tneida: 295 Jo
aquim A- Arniíla, 296 José M. Galvão: 297 Luiz da S.lva Cou
to". 298 João Galvão Pacheco: 299 Miguel Pirê í 300 Benedi
cto Felippe: 301 Luiz A Nunes: 302 Silvino da C. Galvão: 
303 Joié R. de Al'^eida: 304 Miguel G. Soriano: 305 Agonio 
L. iNunes 306 Francisco A A,v>es: 307 Â bertino A- Gomes: 
308 Joaquim de Oliveira:*309 Dirio T. de Aiiue,da: 3IOFran 
cisco Nunes: 311 Agonio P. L. Bairros. 

Lm seguida pelo presidente foi dito que se consignasse 
nesta acta a declaração dé que. durante os trabalhos da 
revisão do alistamento no corrente anno nenhuma elimina
ção foi requerida por fallecitoento ou mudança para fora do 
município ou perda da capacidade civil ou política: bem as
sim que fossem resalvadas as emendas na numeração da pre
sente de números 75 á 90. Nada mais h iveudo a tratar o 
presidente mandou encerrar a presente acta, que vae assig-
nada por todos os membros presentes e por mim Lupercio 
Borges escrivão interino do Jury servindo de secretario que 
a escrevi: Francisco Brenha Ribeiro, dr, José Rlias. Oscar lo-
ledo. Sebastião Martius. Leobaldo Fonseca. Fernando Por-
tella, Domingos Nobrega da Cruz e Ignacio Bueno de Ne-
greiros, Lupercio Borges. E para que se torne publico,man. 
dei expedir o presente edital que será affixado no logar do 
costume publicado pela imprensa desta cidade Dado e pas
sado nesta cidade de Ylú aos doze dias do mez de Feve
reiro de mil novecentos e sete.Eu Lupercio Borges escrivão 
interino do jury o escrevi (Assignado Francisco Brenha Ri
beiro), conforme—0 escrivão—Lupercio Btrges. 
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R E P U B L I C A 

O Cidadão Francisco Brenha si, bem como a todos os inte 
Ribeiro, Juiz de Direito ̂ u- \re>sados em geral, se convida 
bstituto, desia Comarca de 
Ytü, etc. 
Fàz saber que estando de 

sígnado o dia dezoito do pró
ximo mez de Fevereiro, do 
corrente anuo, as onze horas 
da manhã, para abrir nna ses
são ordinária do Jury. que 
trabalhará em dias consecuti
vos, e que haveudo procedi
do ao sorteio dos quarenta e 
oito jurados que tem de -ser
vir na mesma sessão, foram 
na firma d-i lei. sorteados os 
Cidadãos seguinte-; : 

YTU' 
1 Aarão Silva 
2 Adolpho Ferraz de Sampaio 
3 Adolpho Galvão de Almeidi 
4 Alfredo de Camargo Teixeira 
5 Ângelo de Almeida 
0 Antônio de Almeida Sampaio 
7 Antônio de Freitas Pinho 
8 Antônio Pires de Camargo 
9 Bento de Camargo Barros 
in Carlos Augusto X. Machado 
11 Feliciano Bicudo 
12 Francisco Corroa de Rairos 
13 Francisco J.JS.Ratto Júnior 
\k Gilberto Carneiro 
15 Haraldo Geribello 
16 Hermano Engler 
17 Herminio Alrnsida Cauv-trgo 
18 Humberto Souza Geribello 
19 Hypoliío Leite de Burros 
20 Irmeo Augusto de Souza 
21 João Paptisla C. Sampaio 
22 João Evangelista Gomes 
23 João Evangcl'sta Quadros 
2\ João Souza Campos Ne*to 
25 Joaquim M. P. da Fonseca 
26 José Bilduino do A. Gurge! 
27 José Corrêa P.e Silva (dr.) 
28 Jo è l>ias Ferraz Netto 
29 José Leite de Camargo 
3o José Leite Pinheiro (dr.) 
31 José Victorio de Quadro 
32 Luiz Marinho \zevedo (dr.) 
33 Manoel Maria Bueno(dr.) 
34 Manoel de Toledo 
35 Mario de Camargo Fonseca 
36 Orozimbo Carneiro 
37 Pedro de Paula L. Barros 
38 Porcino de Camargo Couto 
39 Rodolpho Augusto Senna 

SALTO 

40 Ghrisantho Alves daFonseca 
41 Domingos F. da Silva 
42 João de Almeida Campos 

INDAIATUPA 
43 Antônio Oliveira Camargo 
44 Celestino Guimarães 
45 João Paulo Guimarães 

CABREfJVA 

4£ Alfredo Gualberto dá Sitvaj 
47 Bento de Almeida Leite 
48 Manoel Martins de Mello 
Outrosim faz mais saber que 

na referida sessão ha-de ser 
julgado o réo afiançado José 
de Oliveira Cassú. A todos os 
quaes, e a cada um de per! 

>ara comparecerem no edifici 

em a da Gamara Municipal, 
sala das sessões do Jury, tanto 
no referido dia e hora. como 
nos subsequentes emtiuanfo 

ceder as delígeucias necessá
ria, para a notificação dos 
jurados, culpados e testemu
nhas. Dado e passado nesta 
cidade de Ylú, aos trinta dias 
do mez de Janeiro do anno 
de mil novecentos e sete. Eu 

durar a se-sao, sob as penas. Lupe'cio Borges, escrivão ur
da lei, si faltarem. E, paraj ferino do Jury, que o esore* 
que chegue a noticia ao co-j vi. (Assignado Francisco Bre 
uhecimeulú de todos, mandou nha Ribeiro) 
não só passar o presente edi-J ĵ tá conforme. 

0 escrivão 

L. Borges. 

tal 
no 
do 

o 
será üd» e affixado 

lugar do costume, publica 
pela imprensa, c o m o oro 

Câmara Miiijil fe Yií 
éBalanço geral da receita e despezâ da secie-

Fabrica de Sabão 
Ytuano 

Tendo passado por grandes 
melhoramentos, esta labrica 
está habilitada a fornecer aos 
snrs. consumidores diversas 
qualidades de sabão superior, 
por preços rasoaveis. 
Com o novo fabricante que 

é um dos sócios da nova fir
ma, podemos garantir que o 
nosso produeto é inoffensivo 
e excedente, conforme já foi 
examinado por pessoas coms 
petentes e poderão os Snrs. 
consumidores disso se certifi
carem. 

Pedidos directamente á Fa
brica, ou á Travessa do Car
mo n 2. 

RAVAGl & REIS. 

faria da Câmara 

findo de 1' de 

Slíugiicipal, relativo ao exercício 

aneiro a 3i de dezembro de 1906. 

C0 

Casa 3 a yen 

Saldo do exercício de 
Imposlo de lodu-tria e 

» 

Renda 

1905 
Profissões 

diversos (extraordinários 
de servidão 
de cafeeíros 
de cemitério 
de 20 0/oadd. 
de atenções 

do matadouro 
do mercado (líquidos) 
diversas 

cale unento 
isado pela 

Multas 
Contribuição p ira 
Empréstimo aueti 
Divid is Ac:ivas 

a par dellepi;>edos 
ei 126 

95*271 
34:077$5<)0 
8:5354325 
9:4'22j300 
956$2ó0 

2:872$000 
1 i':33b»890 

709$300j 
8:426$500 
2:I4ig342| 
442$760 
602$5V0 

4:8008000 
39:231$250 

I2't:649$208 

No Salto 
Vendem-se quatro boas casas 

situadas á rua José Weú-sohn, 
ein frenle ao escríptorio da 
fabrica; dão rendimenlr. m e u * 
sal superior a Rs. I00g000. 
T ata-se c o m João liaphsta 
Sampaio, á rua sete de St lem
bro, no Salfo. 

O^ a 

ox hesoureiro (F.J. Moraes^ 
e collectoria m u n ripai 

Pessoal 
Xposeutadoria do 
Expedienle da secretan 
(Iluminarão Publica 
Divida d'Agua (amorrisaoão) 

» do mercado (amortisação) 
Oiver-os tituh s 
Juros de diversos litul*>s 
Professores muuicipaes 
Jardim Publico e musica 
Pnblicações 
Obras Publicas 
Limpeza Publica 
Hygiene Publica 
Meias custas do Juiy 
Caminhos municipae-; 
Cemitério (chapas) 
I cheque remettido para pagamento a L i o n & C o m p 
Gratificação ao< Intendentes 

> ao escrivão e delegado, de policia 
Locação do prédio da Câmara 
Mercado Municipal 
Bventuaes 
Engano verificado a mais (na Dívida Activa) 
Imposto restiluido de u m espectaculo (cinematograoho| 12$000 
Saldo que passa para o exercício de 1907 619$608 

16:£29$660 
l:H00jOO0 
77.9$ 100 

3:581 $360 
S::M2$000 
2:6íO$O0O 

' 12:468§370 
2:733$4"<» 
2:2ò'0$00<i 
::770§992 
1:IOO$0(>0 

30:28i'$402 
12:224$!Io 
2:218$700 
4:621 $255 

« 

ATTENÇÃO % 
CONSULTÓRIO DE1T13I0 
Mme. Elisaheth Mehl- %£. 
mann Âllende %>„": 

na casa da <4t 
jg IWRARlA E PAPÊLARU yj 

f^Rua do Commercio n. 9^'A-Q. 

e 

'*•*» Das 8 horas da manhã 
•$S As 5 da tarde 

& V Serviços Garantidos 

| PREÇOS RASOAVEIS 

g 

v0 
(^Fala-se Portwguez 

1*1 Man spricht Deutsehs$T 
fünglisn spoken 

Se habla EspafLil 

S^STtf ,»Ífr*> **&*! fiter <»ÍÇ£*'' ;*í$t* 

m 

CASA NO CENTRO 
A*uga**se a confortável casa 

;J:lo2$45o'^a r u a do Commercio no. 44, 
14<\$000 

l:325$0()0 
i:780$000 

esquina do Largo do P.om Je
sus Trata*se na mesma, por 
emquanto e, depois com o snr. 

'ju$ooO i Militão Alves deLima.á mesma 
(10i)$000 rua no. 31. 

3-917$780 
i:943$99i 

15$000 m-

124:649$208 
Secretaria da Câmara Municipal do Ytú, em 8 de Feve

reiro de 1907. 
O SECRETARIO 

rranciseo &e ereira efitendes &* 

»v .^ledioo 
Depois de sua via-&$ 

fâíjfgem d Europa continúaW& 
}4novamente d disposição1^ 
j|de seus clientes das 7 lfi<^ 

jlíís 9 horas da manhã, «°Kjji 
mseu consultório = Largoim 

•da Matriz, 14 

rimo. 
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