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feia insírucção 
Escreve-nos um distiDCto 
collaborador : 

«E' com o máximo prazer 
que vemos que a nossa terra 
entra numa nova era de pro
gresso, numa phase brilhan
te de rejuvenescimento. A 
patriótica edilidade, corapre-
hendendo cabalmente o seu 
dever, compenetrada dos en
cargos -jue llie pesam sobre 
os hombros, transforma a 
velha terra dos democratas 
de nunca assás celebrada 
convi-irin rle 70, numa ei-' 
dade confortável, asseiada e 
elegante, que se não enver
gonha em emparelhar-se com 
as suas co-irmãs do glorioso 
solo paulista 

Mas [Q a adveraativa nos 
escapa insensivelmente do bi
co da penna) é de nos con-
franger a alma o espectacu-
Jo lamentável que se nos 
offerece aos olhos ao verifi
carmos o desleixo, a desat-
teução de parte não peque
na de nosso povo para com 
aquiilo que co.ostitue o 
maior bem, o bem incom-
mensuravel, o beneficio ine-
Kualavel que nos presta a 
Republica—a instrucçãogra
tuita de nossos filhos. 

Não foram os já enormes 
e indiscutíveis proveitos que 
tem auferido a nossa pátria 
com a mudança do archaico 
e carunchoso regirnen mo-
narchico, para o regirnen H-
heratistti da Republica, e bas
tara esí-.e derramamento ás 
mancheias da semente fe
cunda e inestimável do sa
bor, para nos fortificarmos 
na crença inabalável de que 
a forma preciosa de governo 
(jue nos rego é a única (pie 
torna um povo verdadeira
mente forte e robusto. 
Entretanto, pesa-nos dizei-

o, o nosso povo deseura da 
instrr.oçfio. o nosso povo pa
rece desconhecer o valor ines
timável do saber, o nosso 
povo não se convence da 

necessidade do cultivo da in-
telligeneia, das vantagens 
que decorrem do aclaramen-
to do nosso espirito. Senão 
todos não observaríamos es
sa scena deprimente de um 
numero infindável de creau-
ças que vagueam despreecu-
padamente pelas nossas 
ruas, num lastimável estado 
de ignorância, e, as mais das 
vezes, corrompendo-se e ad
quirindo o habito perniciosis 
simo de naia fazerem, quan
do poderiam estar bebendo 
a luz do saber nas nossas es
colas publicas. 

Mas os pães, conhecendo 
o perigo da ignorância, delle 
não procuram fugir. 

Video meliora proboque, de
teriora sequer... 

Occorrem-ncs estas consi
derações ao termos conheci
mento do louvabilissimo acto 
do illustre Sr. Inspector Mu
nicipal que, com muito tino 
e bastante clarividencia, to
mou a acertada resolucção 
de fazer executar a lei esta
dual da obrigatoriedade do 
ensino. Nada mais digno de 
applausos, nenhuma medi
da mais opportuiía. Todavia 
se o nosso povo por si só, 
espontaneamente, oceorresse 
aos nossos estabelecimentos 
de instrucção, era-nos isso 
motivo para muito maior 
contentamento, pois conta 
tariamos, então, que Ytú 
continua a será terra que 
se orgulha de ser o berço de 
tantos brasileiros iIlustres, 
visto honrar-lhes a memória 
mostrando se sempre adeau-
tada e culta.* 

Os S U/Cl <fi O 8 
A vaccinaçãoe a varíola 

S. Paulo 8 

Os jornaes desta ca** 
piíal rareara as vezes 
que não trazem em suas 
columnas cojitristado-
ras noticias de suicídios. 
Parece que vai tornan

do caracter epidêmico 
esse mal, que anda a 
ceifar vidas como se fo
ra a febre amareUa ou 
a tuberculose. 
Alguém me disse um 

dia que eftetivamente a 
mania do suicídio c uma 
doença contagiosa, e eu 
puz-me a rir do caso. 
Mas agora ando a pen: 
sar que ri-me atoa, pois 
nestes últimos dias o 

mal do suicídio, deu no 
districto de Sani/Anna 
e alli, em dias consecu-

do contagio, e a morte 
como uma das princi-
paes probabilidades, fi~ 

ti vos despediram-se des-Jzeram o povo tomar 

lê jor-
ficaria 
a des-
inorte 

que' 
para 

(9/1 

ta vida, sem outras cere-
moniaSj nada menos de 
trez I U m jovem, um 
chefe de familia nume
rosa e uma senhora I 
E m outros arrabal» 

des se tem assignalado 
outros casos. 
Dizem que a impren

sa pode evitar esse mal, 
evitando sua divulgação 
no mundo da publicida
de. Mas por Deus, que 
tem o suicida com a im
prensa ? Qnal a ligação 
que pôde ter o acto de 
loucura de um deses
perado e a noticia do 
jornal, desse mesmo 
acto ? 
O morto não 

uaes; se lesse 
apavorado com 
cripção da sua 
horrível. \j vivo 
tem prospensão 
morrer assim, deve sen
tir os commentarios ̂ a-
lhofeiros, cheios de ri" 
diculo de tanta gente 
que não acceita em abso
luto esse meio forçado 
de abandonar o mundo. 
A própria egreja não 

admitte o suicídio; não 
encommenda o cor
po enrigeeido do suici
da nem lhe prepara a 
alma... 

E que mais querem 
os suicidas I 

O povo de S. Paulo 
tem concorrido em mas
sa ás casas de vaccina-
Ção e aos consultórios 
médicos, a procura da 
vaccina. 
Senadores, deputados 

e todo o mundo official 
já andaram a ver estrel-
las ao meio dia com as 
picadas da lanceta. 
Ninguém quer ver sua 

pelle sarapintada como 
ovo de tico-tico, o que 
atinai é o menos que 
pode acontecer a um 
varioloso. 
O abandono no leito, 

pelo medo que todos tem 

serio a vaccina, que é 
indispensável para evi
tar a horrível moléstia 
com seu cortejo de con
seqüências facaes. 
0 que é verdade é 

que, a varíola ainda não 
se atreveu a se implan
tar em nossa bella capi
tal. Dizem que tem ido 
para o Isolamento al
guns doentes suspeitos, 
vindos do Rio. Antes 
assim. 
E o povo paulista com 

o seu espontâneo proce
dimento, vai se defen
dendo do mal, dando 
um exemplo aos inimi
gos da vaccina. 

XISTO JÚNIOR. 

üieiçao 
Na eleição a que se 

procedeu ante-hontem, 
em todo o Estado, os 
candidatos do Partido 
Republicanos snrs. drs. 
Jorge Tibiriçá e Gusta
vo de Godoy, obtiveram 
nesta cidade 436 votos 
cada um. 
A eleição correu ani

mada, e a esplendida 
votação obtida, foi ama 
merecida prova do apre
ço que o nosso eleitora
do deu aos beneméritos 
eleitos. 

ASSALTO D E ÍNDIOS 

Sob aepigraphe «Assalto 
de índios», o nosso collega 
«O Bauru» de 2 do corrente 
publicou as seguintes linhas; 

;< Deu-se no dia 27 do mez 
passado, no avançamento 
da construcção da estrada de 
ferro Noroeste do Brazil, com 
sede nesta cidade, na altura 
do kilometro 259 da citada 
linha, uma invasão de Índios 
selvagens que, comojsempre 
tem acontecido, atacaram 
uma turma de tiradores de 
dormentes, composta de 10 
trabalhadores portuguezes. 

Eram pouco mais de 3 
horas da tarde do referido 
dia quando inopinadamente 
os ditos trabalhadores viram 
se cercados por üm mago te 
numeroso de selvagens que 

tre tanta, marcas de et i veja, foi a c%0 (F/aro gue ficou em pj£ 

os atacou barbaramente a 
tacape e a flechad<ie. 

Disse-nos o nosso infor
mante, um doe indivíduos 
atacados e que* conseguiu 
escapar á sanha feroz dos 
Índios, que deante do furor 
dos atacantes seria impossí
vel qualquer defeza, relatan-
do-nos ainda que, apezar de 
todos os trabalhadores se 
acharem munidos de boas 
armas de fogo, nenhum, po
rem, conseguiu fazer uso 
dellas. 
Estabelecida a lueta, vie

ram a perecer dois trabalha-
doies, um de nome João 
Branco e outro Miguel de 
tal, este recentemente chega' 
do da Europa. 
Estes indivíduos foram 

encontrados com os corpos 
mutilados, tendo também 
desapparecido dois outros 
que faziam parte da turma. 

Chegado ao conhecimento 
do grande pessoal oecupado 
na construcção da linha ê te 
lamentável facto, immedia-
tamente foi providenciado 
para a remoção dos referidos 
mortos. 

Falleceu na Capital Fede
ral a festejada actriz Rosa 
Villiot. 

Fosíc de firo 
Deve chegar hoje a 
esta cidade, pelo pri
meiro trem da manhã, 
o snr. coronel dr. José 
Piedade, esforçado cora-
mandante superior da 
guarda nacional deste 
Estado e Presidente do 
«Tiro Brasileiro de São 
Paulo» 

S. s. como noticiámos 
vem examinar o terreno 
cedido pela Câmara ao 
Posto de Tiro Ytuanoy 
o qual é destinado a, 
construcção da linha de 
tiro dessa associação. 
O sr. coronel Pieda* 

de dará também as ne
cessárias instrucções 
para a definitiva cons
trucção dessa obra, cu
ja installação será feita 
dentro em breves dias* 
S. s. será recebido na 
estação pela directoria 
do Posto. 
Saudando o illustre 

chefe da milícia paulis
ta, apresentamosdhe a§ 

riosâãs boas vindas. 

inteiro 
rngar 
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(3 Síepublicã será 

encontrado a venda, 

no centro da cidade, 

na aqencia de jorna~ 

es do Snr. &nofre 

Mazza, 6hatet G a -

toPreto à Sina do 
Commercio-
^mt m , i ^ — — i 

Recebemos e m delicado 
cartão a participação de ca 
samento do sr. prof. Fernan
do Lopes Rodrigues, do gru
po escolar ''Dr. Moraes Bar-
ros," de Piracicaba, com a 
exma. sra. d. Angela Whi-
taker Lopes. 

0 delegado de policia dr 
Caetano Júnior, a cujos es
forços se deve a descoberta 
dos autores do monstruoso 
crime da rua da Carioca, no 
Rio, falleceu no dia 4 do 
corrente victimado pela va
ríola. 

Dizem os jornaes que o fi
nado recusara sempre a vac
cina. " 

R. 
bléa geral i 

une-se noje em assem 
prédio n. 11, 

do largo da Mntriz a socieda
de sportiva Tttí Foot-Boll 
Club. 

Recebemos um delicado 
folheto contendo os estatutos 
do Grêmio Dramático Ytua-
no, cujo grupo fez sua estréa 
no mez passado, em nosso 
theatro com grande successo 

CINÈMATOGRAPHO 
"BRAZ CUBAS' 

Em presença dos repre
sentantes da imprensa local 
e da vanas famílias e cava
lheiros, a empreza Pinto & 
Companhia, do cinemato-
grapbo Bvaz Cubas, realisou 
ante hontem, á noite, uma 
ses-ao de experiência. 
.. Vs fitas exhibidas agrada-
ram immensamente. Franca
mente, não nos lembra ter 
viefco aqui um apparelho que 
fosse mais firme do que o 
referido. 

A continuar assim, a ein-
preza Pinto & Companhia 
vae ter aqui uma boa receita 
pois o nosso publico sabe 
apreciar um bom ciuemato-
grapho. 

Para hoje está annuncia-
do um espectaeulo com pro-
gramma interessante. 
.Os camarotes acham-se 

providos de cadeiras. 

Os nossos collegas do Dia' j 
rio Popidar noticiaram que I 
a Coinp inhia Paulista tem | 
feito experiências para o es-
ü be!ecinicnt"detfen-HK•ctur-
nos em suas linhas. 

Esse trafego será de eom-
m u m accordo cem a ">S. Pau-
joRailwáy." 

ESCOLAS PUBLICAS 

O movimento das escola? 
publicas estaduaes e muni. 
cipaes desta cidade e muni' 
cipio durante o mez de Ju
lho p.p. foi o seguinte : 
Matriculados (sexo masculino) 296 
Matric-ulados (sexo feminino) 143 

Total 489 
Matriculados durante o mez 3o 
Eliminados durante o mez 
Freqüência media 

36 
297 

MERCADO 
O rendimento do Merca

do Municipal durante o mo, 
de Julho p. p. foi de Reis. 
420$S47. 

MATADOURO 
O movimento do Mata

douro Municipal durante o 
mez de Julho p. p. 
seguinte : 
Bovinos ahatidos 
Caprinos » 
Suínos » 

» entrados 
O rendimento total foi de 

Reis 1:517 

foi 

154 
6 

15G 
150 

Pelo £ 
ei pai fo 
rante o 

v. Veterinário X 
ram regeitados 
mez de Julho 

o seguinte : 

pulmões 
figados 

triehine 

BOVINOS 

SUÍNOS 

encontrados mortos 
Friç ura e intestiuos 

um 
du-
p. p. 

38 
10 

4 
3 
27 

OBTUARIO 

Durante o mez de Julho 
p, p. foram sepultados no 
Cemitério Municipal 47 ca 
daveres sendo : adultos 22 
e 25 menores. 

Chamamos a attenção dos 
interessados para o edital da 
Prefeitura (pie vai publicado 
na secção competente sobre 
o terreno municipal da rua 
do Commercio, esquina da 
rua 7 de Setembro. 

0 sr. dr. Elieser Saraiva. 
ministro evangélico, veiu 
hontem visitar a redacção 
desta folha. 

0 sr. ministro evangélico 
veiu realisar duas conferên
cias religiosas nesta cidade. 
á rua Direita n. 33. A pri 
meira realisou-se hontem, e 
a segunda realisa-se hoje ás 
8 horas da noite. 

O thema da ultima con
ferência é — « A religião pe
rante os poderes constituí
dos» 

Para a realisação das pró
ximas festas catholicas, acha' 
se em trabalhos de decora
ção interna, a egreja do Bom 
Jesus, que também será feé-
ricamente illuminada. 

0 Supremo Tribunal de 
Justiça confirmou a sentença 
do Tribunal Jde Justiça de 
S. Paulo, que condemnou a 
Ângelo Longaretti. 

Visitou-nos hontem, o sr. 
Celso Cirne, nosso collega da 
j Cidade de Bananeiras, de 
I Parahyba. 

— T a m b é m esteve hontem 
em o nosso escriptorio, em 
visita ;i esta red-icção, o sr. 
Augusto P. de Oliveira Jú
nior, da empreza do ciue-

imatographo «Braz Cubas» 

que é presidente o sr. coro
nel dr. José Piedade. 

0 autor das InstrucçÕes é 
o intelligente engenheiro mi
litar Tenente Daniel de Sou
za Ramos. 

MUSICA NO JARDIM 
Tocará hoje, á tarde no 

Jardim publico a corpora 
cão musical «30 de Outu
bro», observando o seguinte 
programma : 

l.a P A R T E 

I—Dobrado Sete de 
Julho pov Valeneio 
Bulcão, 

II—Cavatina Fantásti
ca por Cometa Sib 
O (r. 

III—Mãzurka dclMaes-
troA. M. 

I V - U m a Idea. Valsa 
por José Bovolenta 
(a pedido) 

V—Cavatina para ban
da Chiariny. 
2.a P A K T B 

VI—Laudelina. Valsa. 
Víí-Celebre Cake-Walk 

S. M. 
VIII—Onored'Artista,Ma-

zurka S. El. 
VIIII—Dobrado Paulista 

J. C. 

Vae ser funda-lo em So
rocaba u m aposto de tiro, li' 
liai ao «Tiro Brasileiro de 
S. Paulo». 

A commissão especial iiv 
cumbidu da fundação ficou 
assim constituída : T.tecoro 
nel João-Augusto -Ia Silveira, 
cap. Azevedo Sampaio, dr. 
Luiz Vergueiro e o prefeito 
João C. de Camargo Pire-. 

CONTRA O PUDOR, 
Correm na delegacia de 

polícia local, dois inquéritos 
sobre crimes de atteutados 
contra a honra de duas m e 
nores ; Escolastica de Arrir 
da e Maria Luiza, a primei' 
ra de \4 e a ultima de 1b* 
annos de idade. 

Pelo primeiro, a policia já 
averiguou (pie o principal 
responsável é o indr/iduo 
conhecido pela alcunha de 
Tico Leitão; quanto ao se* 
gundo ainda faltam esclare
cimentos para a descoberta 
do verdadeiro autor. 

CIRCO "CLEMENTINO" 
A companhia dirigida pe' 

Io applaudido artista Cie* 
mentino Zachanas, realisa 
hoje mais u m attrahente es-

pectaeulo. 
E' de esperarse mais uma 

enchente á cunha, tendo em 
vista o& créditos da compa* 
nina. 

Recebemos em elegante fo- irmã da sra. Baroneza de 
lheto as InstrucçÕes^ para a Itahym e avó do sr. Ataliba 
construcção efunecionamen- Toledo, negociante nesta 
to das Hnha3 do Tiro lira- praça. 
sileiro de S. Paulo organisa-1 Apresentamos á exma. fa
das por determinação do res- milia da fallecida os nossos 
pectivo conselho director, de pêsames. 

—Falleceu hontern nesta 
cidade, ás 5 horas da tarde, 
victimada por u m a pneumo
nia, a exma. sra. d. Josephi-
na da Costa Kiehl esposa 
do sr. Francisco Kiehl, ge
rente da oíficina typographi-
ca do B o m Jesus. 

A finada que era muito 
estimada, contava 37 annos 
de idade. 

O enterro realisa-se hoje 
ás 11 horas da manhã, sa-
hindo o feretro do largo do 
Patrocínio, n. 7 

A' família eulutada envia 
mos nossos pezames. 

JÜ ,iuu u v.r.^um. 
FALLECIMEXTOS 

Telegramma hontem rece1 

bidò nesta cidade, noticia o 
fallecimento cm Dous Córre
gos, da venerando sra. d. 
Franeisca de Almeida Prado, 

Hospedes e 
vL jantes 

Está na cidade o snr. 
Afíonso Borges, official de 
um dos cartórios do crime 
da Capital. 

=Seguiu hontem paraln-
daiatuba, o sr. Alfredo Bauer 
acadêmico de direito. 

=Chegou de Jahú o snr. 
major Manoel de Paula Leite 
com sua exma. família. 

— Está na cidade, o snr. 
tenente coronel Deraído 
Martins d° Mello, agricuitor 
em Cabreuva. 
— Segue h ije para S. 

Paulo, o sr. dr. João Mar
tins do Mello Júnior, depu
tado estadual. 

— P o r oceasião da partida 
do exmo. sr. dr. Abeiíard de 
A. Pires, juiz de direito de 
Jundíahy, compareceram na 
estação vários funçcionarios 
do toro e advogados 

CD 

Em Sorocaba não existe 
varíola como se propaiara. 

— x o x = 

Está publicado o "Guia 
Levy," correspondente ao 
corrente mez, ediecão, 109. 
Agradecemos a remessa 

que nos foi feita de um 
exemplar desse útil livrinho 
de informações. 

•—xox— 

O DIVORCIO _ 

O projecto do divorcio 
apresentado no dia 5 do 
corrente na câmara federal, 
é o seguinte: 

« O Congresso Naciona 1 
decreta: 

Art. 1. Considera-se dis
solvido o vinculo conjugai, 
podendo os ex- cônjuges cou-
valerem a novas nupeias 
dois annos depois de pas
sada em julgado a seutença 
que houver proferido o di
vorcio entre elles, na con
formidade da legislação vi
gente, desde que um dos 
c njuges assim o requeira, 

Art. 2. Revogam se as 
disposições em contrario. 

Appareceu em S. "Paulo A 
Evolução, orgam da Socieda
de Incorporadora (Centro do.s 
Bancos de Custeios Ruraes.) 

A Evolução é u m a folha 
bem feita e de grande for 
mato. Desejamos prosperida-
des ao novo collega. 

DESASTRE 
No dia 5 do corrente, n o 

bairro do Apotrebu, neste 
município, falleceu em con
seqüência de um desastre o 
sr. Antônio Gonçalves de 
Arruda, conhecido pyrote-
chuico. 

Estava o artista a traba
lhar na fabricação de bom
bas, quando u m a dellas se 
explodiu sobre a vasilha que 
coutmha pólvora preparada, 
provocando u m a explosão 
geral 

O sr. Gonçalves ficou gra-
\ vemente queimado, vindo a 
fallecer moment s depois 
do desastre; u m a filha da vi1 

ctima também ficou ferida 
levemente. 

O infeliz artista que cou" 
tava 45 annos de idade, era 
muito estimado no bairro. 
Sua morte foi muito sentida. 

Nossos pêsames, 

Cinematographo «Braz 
Cubas >-Ver progratmmt 
de HOJE. 

BOA MEDIDA 
O snr. Augusto Ferraz de 

Sampaio, insp*ect >r escolar 
^ municipal, faz inserir hoje 
em outra parte desta folha 
u m edital sobre o ensino 
obrigatório em n is* as esco
las, de conformid i te com a 
lei. 
Effectivameute a ex jcucão 

enérgica da lei e regúlamen* 
to respectivo é uma boa 
medida, pois existi ;n e m 
uossas escolas isoladas mui 
tas vagas, e no grupo esco' 
lar, na sessão feminina exis" 
tem 27 vagas e nas maseuli-
na 17, na diversas classes. 

O sr. dr. delegado do poli* 
cia vai dividir a cidade e m 
quarteirões, nomeando os 
respectivos inspectores, e de 
accordo com o sr. dr. presi
dente da câmara e inspector 
escolar municipal, providen
ciará no sentido de fazer 
cumprir a lei referida. 

Está encerrado o inqué
rito sobre o caso da ban
deira, no Rio. 

O delegado incumbido do 
mesmo inquérito, no seu re
latório faz muitas conside
rações, julgando mesmo que 
houve excesso de zelo por 
parte do vigário da Cande
lária, padre Augusto de Frei-
tas, nas suas allegações, 
importando isso, quando 
muito, em u m a intransi
gência intolerável, sem que 
incidisse nas penalidades 
do Código Penal que >egu-
lam esse assumpto. 

Deve apparecer hoje no 
Rio, u m novo jornal, orgam 
auti-clerical, que se deivomi-
mi::aní Avante! 

Cinema t :graph o 
BKAZ CUBÀ£ 

Ver programma d*- !;• 

feô$t^^0^S^ -^ v36i VPJR RlO cl&rO apezar de ser mais caia c mais preferive/ de todas outras ±^?$$i • * 
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No concurso em que se 
i.isereveu o sr. bacharel Ni-
( «nor de Arruda Penteado, 
pura provimento . do 2. ta-
h iiionato de Ubatuba, o sr. 
presidente do Tribunal de 
Justiça, determinou que a-
quelle candidato apresente 
sua carta para poder ser 
dispensado do exame. 

EMTâEg 

A MULHER 
A Mulher que á aluía «lemlobra 
0 vivo olhar da Belleza; 
E' a mais rutilante obra 
Das obras da natureza. 

Gotta <le ^rvalho perdida, 
Pétala solta de flor, 
Sorri quando dóe a Vida, 
Chora quando sente amor! 

R A Y M U N D O P O K T O 

0 padre 6avign deTrelu-
sonda, penetrou no Vaticano 
e queria á viva força assistir 
á audiência do papa, sem 
prévia licença. 
O guarda pol-o fora da 

grade immediatamente. 
Quando Sua Santidade 

passava, o padre procedeu 
como um louco, declarando 
que desejava somente justi
ça. 
DEVORADO VELOS CÃES 

Ern Pedreira deu-se o seguin
te facto: 

No duiringo, á tardo, um pre
to que 'ieia ser camarada da 
fasenda Atibaia, levou o peque
no cadáver de uma creança re
cém nascida, afim de ser inhu-
maío no emiterio. 

Como - faltasse o dinheiro 
paia o p. ̂ amento da sepultura 
foi recusada a inhumação. Vol 
tou o preto com o cadáver e no 
caminho ( mbriagou se. 

K m tal estado, vendo aberto 
no solo um burano de formiguei
ro, lançou nelle o ' cadáver co-
brindo-o com pequena camada de 
terra. 

Presume se que atrahidos pelo 
cheiro, alguns cachorros desen
terrassem a creança devorando-a 
seguidamente. 
O Ar. E;uideira de Mello abriu 

inquérito, tendo já ouvido qua" 
tro testemunhas e ordenou a 
prisão rio preto que acima nos 
refeiimos. 

E' na verdade interessante o 
que a [ olicia do quarto distric-

to do Rio apprehendeu em poder 
de uni vagabundo e desordeiro. 

Trata-t-e de urna faca pontea-
guda, nova em folha, (tendo na 
bainha, de couro, em relevo, o 
retraio do sr. presidente da Re-
púbica dr. Affonso Penna. 
Na lamina vê se a inscripção 

lavrada no aço; 
—Viva o mineiro! 
A isto è que se chama home

nagem a fac.i I 

Seccão livre 
YTU' I COT-BALL CLUB 
De oídemdoSr. Presiden

te convi co os sócios deste 
Club para uma assembléa 
geral ordinária a realisar-se 
Domingo 9 do fluente no 
'prédio n. 17 do Largo da 
Matriz. 

O Secretario 
Christiano Chagas 

i V O PERA TI 1 'A MI80 />' />; /, / 

A alfaiataria Misoreli avi
sa aos seus amigos e fregue-

que está aberto o quarto 
Club de roupas. 

Ytú, 5 de Agosto de 1908 
Balthazar Misorelli 

Marcando opraso para as ins-
tállaçõtâ áomiciliarias de água e 
exgottos, Jijando a ãacta em que 
começará a ser cobrada ta taxa de 
água e exgottos. 

0 Prefeito Municipal desta cida

de de Ytu. nsando da faculda

de que ihe confere o artigo 35 

§ !• 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 <re-
ral do exgottos, podendo portan
to desde já, ser feitas as instal-
lações domiciliaria», faz publica 
que fica marcado oprazo de 30 
dias, a contar da dacta desle, 
para serem feitas as referidas 
installações, 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 15 
do Aposso próximo começará a 
ser cobrado a taxa de água e 
exgottos, de accordo com a lei 
n. G de 12 de Maio de 1.008, 
que estabelece a seguinte tabeliã 
de preços: 
Os prédios sujeitos ao imposto 

predial até 0.000 pagarão men
salmente .2.500; os de 10.000 a 
ÍO.OUO pagarão mensalmente 
3.f>00, os de 20.000 a 20.000 pa
garão 4 500, os de 30.000 a 39.000 
pagarão 5.500; os de 40.000 a 
40.000 pagarão íí.50í),os de 50.000 
a 50.000 pagarão 7.500; os de 
uO.OOOa 69 000 pagarão 8.500; 
os de 70.000 a 70.000 pagarão 
0.50O; os de 80.000 para mais 
lo,5oo mensaes. 
Os collegios de S. Luiz e Pa

trocínio, recolhimento de X. S. 
das Mercês bem como as fabri
cas de '.erveja etc. e demais fa
bricas existentes no perímetro 
urbano paga ão uma taxa fî a 
especial quanto a exgottos e em 
separa.lo a agna consumida de 
accordo com a tabeliã seguinte: 

Collegio de S. Luiz 12o,ooo 
menáaes de exgottos; idem do 
Patrocínio Oo.ooo idem idem; re
colhimento das Mercês 13.4oo 
idem idem; e as fabricas (ío.ooo. 
Pagarão mais os citados esta

belecimentos pelos primeiros 
•5oo,ooo litros ou fracções dessa 
quantidade de agna ecnsumida 
loo rs, por l.ooo litros mensaes; 
pelou segundo 5oo.ooo litros ou 
fracções 6o rs. mensaes e pelos 
terceiros 5üo.ooo litros ou frac
ções 4o rs. mcunaes por l.ooo 
litros. 

E, para q^o ninguém allcgue 
a ignorância expede se o presen 
te «.ditai para s-.-r publicado pe
la imprensa. 

Ytú, lo de Julho de lí)o8 

O Prefeito Municipal 

Hermogenes Brenka Bibeiro 

-augusto Ferraz de Ha ipaio, 

Iuspector Escolar Municipal 

desta Cidade de Ytu. 

Faz saber aos que o presente 
edital viiem oudelle conhecimen
to tiverem, que noe termos, do § 2. 
do art. 1'. da Lei n. 88 de 8 deSe 
tembro de 1802 eart, 200 e seguiu--
tesdo Kegulameuto n. 218de27 de 
Novembro de 1893, todos os pães 
que tiverem filhos de 7 a 12 an
nos, são obrigados a dar a com
petente instrucção primaria aos 
mesmos, sob pena de, não o fa
zendo serem punidos com as pe
nas estabelecidas na Lei e Re
gulamento citados. O prazo pa
ra oa pães matricularem seu» fi 
llios nas escolas é de 15 dias a 
contar da publicação do presen'e 
edital. 

Ytú, 7 de Agosto de 1908 

Augusto Ferraz de Sampaio 

FLORNINA Lo(^°<]o íiro|i,a 
suave, côr de 

ouro velho. O melhor para com
bater raspasecortar a.quedados 
cabellos.—Vidro 3$000 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Venda em hasta publica do ter

reno municipal, â rua do Commer
cio esquina da rua 7 de Setembro. 

O cidadão Hermogenes Brenha 
Ribeiro, prefeito municipal des
ta cidade de Ytú, etc. 

.Faço saber aos que o presente 
edital com praso de 8 dias virem 
ou delle noticia tiverem que.de 
accordo com a resolução da Câ
mara em sessão de 1' do corren
te mez, sabbado próximo 15 do 
mesmo mez ao meio dia, na por
ta do edífio da Câmara Munici 
pai, sito á rua da Palma n. 60, 
pelo porteiro da Câmara Antônio 
Rosendo de Barros, será levado 
em publico leilão a quem mais 
der e maior lance offerecer so
bre o terreno situado à rua do 
Commercio esquina da rua 7 de 
Setembro, medindo 2 metros 
e 50 centímetros de frente por 
21 metros e 50 centímetros de 
fundo, confinando pelo lado de 
cima com a casa de Hermano 
Engler e pelos fundos com ter
renos do mesmo Hermano En
gler. 

A arrematação será isenta do 
imposto de ciza na forma da lei/ 

È, pare que chegue ao co 
nhecimento de todos interessados 
mandou lavrar o presente edital 
para ser publicado na formada 
lei. Eu, P. Primo, secretario da 
Câmara, que o escrevi. 

Ytú, 8 de Agosto de 1.908. 
O Prefeito Municipal 

.77. Brenha Ribeiro 
^*4+1 *»* >*A..A*4-,>,A>.vf../í.-»., *..•'• t+4+ %. 
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$9 Dr, Braz Eieudo f{ 

H Medico e Operador *t 

\& Consultório e 5* 
^ Residência f \ 
|« RUA DIREITA 55 ? j 

YTU 

Bom Conselho 
Evitar todas as bebi Ias que contenham 

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

<K c?igtteira>> / de mezaj 

«(Mudaz»[do SortoJ 

«JSagrima do téo»( cfortcj 

de importação dirocta da **p,̂ ff * 
PARTICULAR, de S. Paulo., d a ma

is seguia garantia para o êxito com
pleto desse dosideratum. 

Bebam I^Q vfniio FIGUEIR A 
AUDAZ e LAGRIMA do CÉO! 
AÜEGÀ PARTfGULAR 

—S. PAULO— 
mm mm 

Grande HOTEL 
éPoprietario A. CoÍTIlbra 

RUA DIREITA N. 38=Com Frente Para o JARDIM 

Prédio de sobrado—Boa meza—Bons aposentos 
e em ponto especial offerecendo BELLAS VISTAS 
A gerencia acha-se a cargo da família do proprietário. 

Vastos salões — Illumiuaeão electrica 

=DIARIA 6«000: 

Rua do 
Commercio 12 
Nesta bem montada officina, 

tendo um pessoal habilitadoaprompta 
com máxima brevidade todos os ser
viços com limpeza e capricho, como 
sejam: 

Cartões de Visita (em 10 minutos) 

Cartões para rifa, Rótulos para Cigarros, Faturas, 
Notas de Consignação, e muitos outros que a 

nossa casa tem executado. 

Pcdos os nossos trabalhos são garantidos, e deverão ser 
pagos na hora do contracto 

12- RUA DO COMMERCIO-12 

<w.;*£i§ óntre tant&ò marcas de cerveja, foi a Slio Ô/aro que ficou em primeiro lugar t*j*? wê& 

http://que.de


REPUBLICA 

A. CAWPO 

s s s AGENCIA EM TODOS OS ESTADOS DA UNIÃO ^ ! Ü ? J r f ? ^ 

OJ_̂ HJtE£S**> O O O I A : T I o^ 
Valor de artigos entregues das inscripções amortisadas desde 1 de Outubro de 907 a 14 de Junho de 908 Rs. 94:750.000 
O movimento dos C L U B S actualmente representa a importância de Rs DOIS M I L C O N T O S única casa que tem no Tbesouro Federal 

• deposito de C E N T O E C I N C O E N T A 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 
Chronometre « R O Y A L » o Io. relógio do m u n d o — 2 2 linhas ouro de i$ kilates por semana 6:400 
Machinas de escrever a incomparavel « W I L L I A M S » ou a «SMITH», visível ultima creação americana com articulações de espheras, 

escape extra rápido, tabellador especial, fita a 2 cores, reunido ainda todos os aperfeiçoamentos modernoá,seiu augmento de preço,por semana6:800 

poucas vagas, inscripções para os 1 U i c com o único (ftgente nesta cidade 

Sraucisco S ereíra Srtendes cfillio—ísarqo da Slíatriz 

i. • 

BORO BORACICA 
Pomada milagrosa para a cura radical 
de tendas, espinhas, queimaduras, sar-
na, eczemas, darthros, empingens, as-
Síuíuras nas creanças, rachaduras do 
Ir-; tio peito e o terrível ozagre. E a 
> mada :ité hoje conhecida e 

•uja a roupa 
•íuRATORIO EM PoRTO ALEGRE 
JLFAUDT & FREITAS 

Deposito geral—B\o de Janeiro 
DROGARIA PACHECO 

I 
-?••' c<55p> e.TJ&' e^> e3JO tMÜ 

Í t - rv 

9 t* i' 

11 
||U|| 

O abaixo assiguado com mímica a seus 
numerosos freguezes, que m u d o u 

seu estabelecimento para a 

e $. Rita 87 A. 
em frente a casa P A S C H O A L MA3TIXI, 

onde fez Confortável instalação 
Bons commodos e boa Cosinha 

Continua a ter sempre, a toda a hora 

APPETITOSAS IGUARIAS 
EMPADAS 

PASTEIS 

PEIXES 
DOCES 

Bebidas finas, etc —o= Acceita-se emmcomendas 

para BAPTISADOS E CASAMENTOS 

jíacintho Lacerda 

Mapa Para embrulho 
Vende-se nesta 

Typographia á 4$00Q arroba 

PP-Ç 
JÍIl) u 

INTITUL. Dí 
^Vi^ta 

Vende-se uma excellente chácara, muito pj-nxima desta cidade, situada rio 
C A M P O D.A F O R C A , ó reiira('a da Villa Nova apenas meio kilômetro, indo 
pelo leito da Estrada de Ferro gasta se apenas 8 M I N U T O S a PE'. Achacara 
tem as seguintes bem eitm ias; $ loas casas de morada, 14 mil pés ãe café 
formado; 4 mil pés de -bananeiras c grande numero de arvores frtieteiras 

(Jabotieabeiras, Larangeiras, Mangueiras, etc. 

Trez Aguauaa Magníficas e Abundantes 
A colheita annualde Café tem dado a media de mil arrobas; a producçfío 

!de abacaxis tem sido de 4 0 0 MiL; que tem prcdusido anrualmente vinte e tree 
Contos. Possue 4 0 alqueires de terras, sendo â metade e m C A P O E I R ü E S e o 
mais e m terrenos cultivaveís e boa pastaria: as suas divisas são próprias e 
naturaes: o dono pode também se utílisar para pastaria, do grande c a m p o íron-
teiio á chácara. N o terreno da chácara existe grande quantidade de barro de 
telha etijollo podendo sustentar u m a Olaria sem nunca acabar; a proximidade da 
Estrada de Ferro, permitte remetter o producto para tcda a parte. 

O motivo da venda é o dono ter de se retirar para sua pátria, por isso 
vende por preço baratfosimo,demodo que o comprador nunca poderá arrepender 
visto que os lucros são extraordinários e m relação ao capital empregado. 

<y/egocio garantido e de grande importância 
Esta chácara é m wíis^ima conhecida de todas as pessoas desta cidade. 

Qualquer negociante da VILLA N O V A poderá dar informações. Trata-se na 
mesma Chácara com 

Giovaimí Fiasentini 
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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). 


