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A arte de bem vi-
¥«r 

v 

• ) 

Vera-seao mundo sem 
S3 ser consultado e pas-
sa-s>e-desta para a mi-
lhor, muitas vezes quan
do se está muito bem in 
stalado e pouco dispôs-
to a fazer viagem tão 
longa. 

Se o desgraçado que 
veio ao mundo não con
segue uma fortuna é 
porquenão-presta para 
nada, é ̂ vaga^nindo, va-
dio, incapaz. 

Se enriquece, é gru-
ças á desonestidade, a 

A abusos, etc. "Se precisai 
de credito, ninguém lh'o 
fornece.,mas, -se está 
prospera», se os eeus ne
gócios vSo bem, todo o 
guindo querdar-lhe uma 

* jp>rova de confiança., , 
Se gosta de política é 

para roubar- para enri
quecer, é ambicioso. Se 
ao contrario^detesta a 
política, é mau cidadão, 
egoísta, sem patríotis-

! mo. 
il S<5 hãOfaz a/catid^do 
óavaro, sovina, mésqui-

" íiho ; se dá esrpblas e 
socorre os pobrés,'ópor 

ostentação. 

}j Se é francamente re-
ligoso charaamVoípó-

jfcrita, mas se não liga á 
/ religião, é porque está1 

carregado de pecados, e 
. tertói a alma dura e rua. 

Se é amável é um adu< 
- -. 

lador, se é frio e reser
vado, é um soberbo, um 
grosseiro. 
1 Se morre joven, tinha 
um'grande futiiro dian
te dò si ;si niorre velho, 
perdeu tempo em.vivei; 
devia ter ido ha mais 
tempo. 

Se economisa dinhei
ro, é um sovina, umava-
ft>, "ura unhado fome; 
se esbanja é um .maluco. 
um perdido que está 
precisando um curador. 

Se ganha dinheiro 
com facilidade, logo aes 
cobrem mistérios na sua 
vida, é 'ladrão, desones
to .; se custa a ganhar 
ou ganha com dihYulda 
de, é um nulo, impresta-
tavel, etc. 

Se leva nmli vida ex
emplar, não bebe, não 
joga, não freqüenta lu_-
panares, é porque não 
passa de u m ipdcrita, 
que faz cousa peior ás 
escondidas. 

Sfi viva nos lupanare> 
e nas casas de tavola 
gem, se bebe, é um per 
didorum doido. 

Se escreve bem ó* por
que terá alguém juc o 
ajada-, se escreva mal ê 
um burro, animal de 
quatro patas. 
^ E assím^por o/innte.-
Ejs (jçfim. corre a vida 

neste vale de lagrimas; 
preso por ter cão, preso 
por não ter cão. 

Bem ravSão "pois tinha 
Lafontaine aconselhan-
$$% gente a seguir o 
caminho da vida sem se 
importar com a opinião 
alheia. 

A arte de,tyeni viver, 
consiste,, pois, em traçar 
um caminho dò acordo 
Çóttí ã tóoi'al;da^pôca, e 
segui-lo imperturbável 
â deŝ eito do que os ou 
fros podem dizer. 

E' o quefaz^ô augíor 
destas linhas. Foge o 
quanto pódc d<bsí viciòs e 
tentações e segue ím-
perti rbavélo ̂ cu cami
nho, apesar dos ladridos 
dos abjectos cães reta-
Ihadores da reputação 

A ESPERA 
Com sua voz as3ustadiuha e doee. 
Doce como u|m< tririqr.de passarinho, • 
Ella m e disse que espera-la fesse, 
Fosse esperam^; át>e,ira ,do. caminho 

Mas o tempo da espera prolongou-se. 
Prolongou-se demais I K eu tã~o sosinho ! 
Passou ò dia e vei^ a tarde é trouxe. 
Trouxe anulhos de amor de ninho ern ninho. 

Desespero. O silencio me tortura, 
Mas, dérepentej, alvoraçado escuto i 
U m furfu.lh.ar de folhas na espessura, 

• . • ' . . . 

E ella chega e tão linda, de maneira 
Que, só para g<>zar este minuto, 
L u a esperava a minha vidai inteira í 

Í HAPTTBT*.ftffiPffJfi[.fffl 

meus 

alheia dos indiferentes 
amuimurios dos 
mal inteivionados. 
«Segue íl SUQ corso 

lacio dire algeme.» 
Eis ai a bus£. da- arte 

de bem viver. 

ALICE DOBÒLI. 

Utero, bexiga} e 
vista 

Atesto que achando 
me, ha mais de l seis 
anos, padecendo de um 
grava sofrimento do u-
toro-, que não só me trou
xe imediatamente uma 
grande inflamação da 
bexiga, dincultündo-me 
assim as suas funbões 
-como tampem ({essa in
flamação, estende^do-
se:jne íLvista, fiquei dela 
infelizmente privada por 
muito 'tempo, »levidp á 
grande quantidade1 de 
púz,,que se junetava-den-
trô dos olhos; felizmen
te, fiòrém, tendo usadado 
Élixir de. Noguõrra, Sal
sa,- Caroba e Guaiacoj,do, 
farmacêutico sr. J^ão. 
daSi.va Silveira, fiquei 
cómpletãmenteVestabe-
lecida, tantqj d<j> què so
fria do utero, domo da 
bexiga e assim òomò re-

sia. Maria Baptista— 
Francisco José Vilhcna; 

Como testemunhas: 
Francisco Teixeira Pin
to— Francisco Guilhec 
me Pinto Monteiro. 
Vende-se nas boas far
mácias e drogarias 

desta cidade 

importo, a renda da 
União ticaiá muito des
falcada ? 

— N e m por isso! A 
lenda desse imposto é 
consumida quasi inteira
mente com o pagamen
to dos vencimentos dos 
agentes. 

Contando, porém, com 
essas objeções, apresen-
tei á receita urna erneu-
da ag- avando outras ta
xas. Apresentei, por ex
emplo, uma emenda ele-
vano » -i 2Ç000 a taxa 
de áieúo] distilado, cha-

m i «> bebidas brancas; 
>ó ésst» imposto faria 
entiãr anualmente pa-

'd're.s públicos u-
•ma que deve va-
del50 a 200 mil 
>s !, 

'' Oorrêa Defreitas 
|iu; a comissão de 

unaii^asa^eitará o novo 
imposto 

t ; t o 

.11,1 

! riai: 

i CoVl 

cuperei a vista. 

O referido ó certo, po
lo que mandei passar o 
presc nte, concedendo ao, 
sr. Silveira o direito de 
fazer dele o uso que lhe 
convier. 

Pelotas, 30 de Janei-ío caracter vexatório. 
ro do 1888—A rogo daj —Suprimindo-sc esse 

B iuposto de consu

m o 
Uni redactor da Noite 

do Rio ouviu o deputado 
Corrêa Defreitas sobro 
à argumentação que de
senvolverá na Câmara, 
sustentando a sua emen 
da ao orçamento da re-
ceítá,' suprimindo o ira 
posto de consumo. 

«Esse imposto, disse 
s. exc, é vexatório ao 
comércio, são comuns as 
contendas entro os fis
cais e os comerciantes, 
ora porque o selo se des
prendeu da mercadoria. 
oi ;y porque se fragmen* 
tou. 

O contribuinte, para 
evitar maiores desgos
tos, acaba descendomui 
tás vezes paia entrar em 
conchavos ilícitos como 
üscal., 

Demais, o imposto é 
inconstitucional. Não 
cabo á União o direito 
da sua cobrança, mas, 
sim, ao município. 

Pertença, por^m, a 
quem pertQnccro direito 
ule cobrança, não perde 

ISoa medida 

i >- ítípiftaaos na No
ra, -ga <ão verdadeira-
ai-aae hoipens práticos. 
Biii vez de perderem o 
tempo em quesíôes pu
ramente pessoais e se
cundarias, procuram pa
ra o paiz leis que regu
la iii praticamente a vi
da do povo e possam 
servir de modelo a ou
tras nações. 

Aetualmente ociípam-
se com um projecto mui
to interessante e singu
lar, isto é, obriga^ todas 
is noivas, antes do ca
samento a ura exame ri
goroso nos serviços do
mésticos, em particular 
na arte de cosinhár e la
var. 
Todas as donzela^, ri

ças ç pobres, deverão 
sujeitar-se a tal exame, 
ao contrario não se ca
sam. Pensam aqueles 
deputados que a harmo. 
nia e a paz não se po-
d^m manter na família 

se a dona de casa, não 
rspnber bem aqueles ser* 

\iços domesiicos. 
E quem dirá quo eles 

não teera rasão ? 

i 

http://tririqr.de
http://furfu.lh.ar
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jLTnposto sobre eafeeiros no exereicio de 1912 

De ordem do cidadão Prefeito desta cidade de Itn, etc. Faço saber para co-
Bheeimento dos interessados que está concluído o lançamento do imposto sobre ca-
feeiros para o corrente exercício de 1912, como abaixo se vê. Fica portanto marcado o 
prazo de trinta (3o) dias, a contar da publicação deste, para reclamações perante a Pre
feitura e fiudo esse praso será o mesmo lançamento julgado bom para o efeito de se 
proceder a cobrança do referido imposto: Outrosim faço mais saber que, de acordo 
com o parágrafo único do artigo 47o do Código de Posturas em vigor, todo aquele 
que prestar informações inexatas, das quaes conste numero menor de pés de café do 
que na rialidade possue, será multado em 2o$ooo além de pagar o restante do im
posto, E para que chegue ao conhecimento de todoa e nAo aleguem ignorância, la
vrei o presente que vai publicado ̂pela imprensa, 

Itu, 9 de Agosto de 1912—O coletor municipal, Alberto Macedo. 

agrupamento musical j aspecto ridente, cncan-
com a presença dos srs. tando a todos o modo 

NOMES 

Bellarmino da Silveira Leite 
José Gonçalves de Camargo 
Raymundo Benedicto de Almeidn 
Miguel Bruni 
Thobias Joaquim de A^eida 
Heuriaue Mariano de Moraes 
Paschoal Vendita 
Raphael Vendita 
Modesto Scachetti 
Felicio Jacinto de Arruda 
Antônio Rodrigues da Silveira Moraes 
Narcizo José da Silveira 
Theophilo Rodrigues de Arruda 
João Baptista Cretel 
Vicente da Silveira Leite 
Salvador Benedito da Costa 
João Batista Gatti 
Crecencio Antônio de Camargo 
Luis Rodrigues da Silveira Moraes 
João Boch Pirella 
Alberto Joaquim de Almeida 
Justino Joaquim da Costa 
Escopel João 
Pedro Piacentini 
Horiorato Rodrigues de Arruda 
Domingos José de Freitas 
VLeute Natale 
J*'sé Rodrigues de Arruda 
Domimgos Pichotti 
Guilherme Francísehinelli 
Perfetto Gatti 
José Gatti 
José Garcia Pardo 

PE'S D E CAFÉ'; 

2.500 
2.500 
2.500 
2 500 
2 50O 
2.000 
2 000 
2.000 
2.000 : 
2 000 
2.000 
2000 
2 000 
2.000 
2 000 
2 000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.800 
1 800 
1 500 

: 1-500 
1-500 
1'500 
1.500 
1 500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.400 
1.300 
1.300 

IMPOSTO 

3.562 
3 562 
3 562 
3 562 
3562 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2 850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2.850 
2 5G-5 
2 565 
2.137* 
2.137 
2.137 
2137 
2.137 
2 137 
2 137 
2.137 
2 137 
1.995 
1.852 
1.852 

ADD. ÜE 40 '/-

1.424 
1.424 
1 424: 
1.424 
1424 
1 140 
1.140 
1.140 
1140 
1.140 
1.140 
l.Uu 
1.14o 
1.14o 
1.140 
1.140 
1.140 
1.140 
1.140 
1 026 
1.026 
.854 
•854 
.854 
.854 

! .854 
.854 
.854 
.854 
.854 

i .798 
.740 
740 

Epaminondas e Gentil, 
chegados de S. Roque, 
seguiram os excursio
nistas para Sorocaba, 
onde eram esperados pe
lo sr. Eurydico Fogaça 
e outros cavalheiros .pie 

diatineto porque eram 
tratados os ituanos. 

Ainda uma vez a tra
dicional hospitalidade 
sorocâbana s3punhaem 
evidencia constatando a 
fidalguia dos distinetos 

os conduziram ao editi-'patrícios. .• 
cms do Club Recreativo Na sala de bilhares 

Excursão a Sorocaba 
O sucesso do sexteto 

NO JARDIM E CONFEITARIA DE MAYRINK 

õ gaile do "Recreativo" 

A HOSPITALIDADE SOROCÂBANA 

Pequenas notas * 

Terça feira, ultima, 
pelo trem de 1 e 15, se
guiram para Sorocaba 
o sexteto José Mariano 
e vario cavalheiros. 

O apreciado conjunc-
to musical foi realisar 
na prospera cidade um 
conceito em beneficio 
de S. Lázaro. 

Chegados a Marynk 
ai os excusionistas se 
demoraram quatro ho
ras a espera do trem de 
S. Paulo que os devia 
conduzirão seu destino. 

Para matar o tempo 
o sexteto executou no 
jardim publico daquela 
localidade algumas pe
ças, sendo depois gentil
mente convidado pelo 
sr. Jeremias Natal, pro 
prietario da Confeitaria 
Brasileira, para tomai 
um copo de cerveja no 
seu acreditado estabe
lecimento. 

Recebidos todos os 
viajantes com a maior 
delicadeza pelo sr. Je
remias e sua exraa. fa 

rnilia, nova peças musi-
cães foram tocadas, sen
do então servidas varias 
bebidas á comíuva. 

Não só na residência 
do sr. Jeremias como 
na jardim a afluência 
de pessoas àqueles lo
cais foi grande. 

As 5 e 30, no restau
rante do sr: Fonseca, em 
duas vastas mesas, foi 
servido aos excursonis-
tas, farto jantar, duran
te o qual reinou a 
maior alegria e cordia 
lidade, O agape forno 
ei do pelo sr. Fonseca 
mereceu os maiores elo
gios, mio só pela abun
dância como pelo exce
lente paladar. 

Chegado o trem, já 
todos se achavam na es-
taçâo onde o sexteto, 
com aplausos dos cir-
cunstantes, tocou vários 
números. 

Reforçado o brilhante 

Familiar, de onde, de
pois de tirarem o medo
nho pó da estrada, to
maram dereção do 
High Life Theatre. 

Essa casa de especta-
culos estava repleta de 
pessoas, tendo sido pro-
hibida a venda de en
tradas por já estar com
pleta a lotação 
Após correrem varias 

fitas, o sexteto José Ma
riano executou magis
tralmente no palco o 
seguinte programa: 

PRIMEIRA PARTE 

I Rossini —Tancred1 

—Ouverture. 
IIBwchs—Le? petites 

raarionettes—Scherzo. 
III J. M. — Cezille — 

Valsai hespanhola. 
IV S. Jones —Geioha 

—Pout pourri. 

SEGUNDA PARTE 

V F.Lchar— Sonho 
de Valsa. 

VI F. Lehar— Amoi 
de zingaro—Valsa. 

VII H. V. Gcael — Di-
anne cLnuseresse — 
Scherzo. 
VIII Willi - Ameri 

can Life—Marcha. 

Ao terminar cada pe
ça do programa o sexte
to era saudado com pal
mas pela escolhida as
sistência, agradecendo 
sempre essas manifesta
ções o seu esforçado re
gente sr. Tristão Júnior. 

A orquestra local foi 
muito aplaudida pela 
maneira bizarra porque 
tocou varias peças, no-
tadamente a ultima vai 
sa. 

Terminado o concer
to, o qual deixou no au
ditório a milhor impres
são, os excursionistas se 
dirigiram ao Recreativo 
que já apresentava os 
seus salões repletos de 
belas senhoritas e cava
lheiros, ofectivando-se 
um bailo em homena
gem á comitiva. 

Féericamente ilumi
nado e graciosamente 

foi servida lauta mesa 
de doces, sandwíches, 
etc, orando nesse mo
mento o sr. Afonso Bor
ges que agradeceu em 
nome do sexteto a aco
lhida carinhosa que lhe 
era feita e saudou o pre
sidente do Recreativo, 

Respondeu o sr. Raul 
Silva, saudando o sexte
to e as pessoas que o 
acompanharam. 

E as danças seguii ain 
animadas até 5 1/2 ho
ras da manhã. 

Quasi no fica do baile 
a inteligente senhoritt 
Carolinade Jesus, acom
panhada ao piano pel 1 
competente senhoi ita 
Otilia, deliciou o auditó
rio com varias e apre
ciadas cançonetas, soa
do muito aplaudida pe 1 
excelência da voz e d -
sembaraço no dizer 

A's 6 horas da ma
nha, sem que ninguém 
da comitiva tivesse dor
mido, foram feitas as 
ultimas despedidas, em
barcando os excursio
nistas penhorados pe
las atenções com que 
foram recebidos. 

A's 9 horas estávamos 
nos nossos lares, não 
tendo havido durante a 
aprasivel viagem, tanto 
aa ida como na volta, a 
menor contrariedade. 

— E m Sorocaba fo
ram incansáveis em 
proporcionar aos itua* 
nos todas as comodida
des o illustre chefe local 
dr. José Vergueiro e o 
distineto moço sr. Eury-
dice, farmacêutico ali* 

— C o m o representan
te desta folha seguiu o 
seudi-ector que, devido 
á escassez de tempo,nao 
logrou cumprir o seu 
dever visitando os dis
tinetos colegas de Soro-
caba. 

— D e todas as despe
sas a serem feitas du
rante a viagem incum
biu-se o sr. José Silva, 
que deu perfeito desem-

enfeitado, o grande sa-jpenho á sua trabalhosa 
lão do danças tinha ura [tarefa. 
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0 1 0 V /qowfo-
£^ ±\J ^\^ formar-
se pessoalmente do vivo 
descontentamento que lavra 
depois de certo tempo no 
ĉ rpo da guarda suissa e 
que já deu origem a alguns 
licenciamentos e a numero
sas demissões voluntárias. 
Para isso mandou chamar á 
sua presença o commandan-
te Rtfpond, accusado de ex
cessivo rigor, e interrogouo-
demoradamente, mae o cora-
mandante Repond lhe de
monstrou que a severidf.de 
só lograria fazer do corpo 
da guarda suissa um ver
dadeiro mucleo de soldados, 

Aniversário.— Pas
sou no dia 19 dô cor
rente o aniversário na-
talicio dosr. dr. Eugênio 
Fonseca, digno advoga
dos nos auditórios desta 
comarca. 

Nossas felicitações. 

K" multo choro.— 
A Cidade publicou na 
edição de 18 quatro ar-
tiguetes cora o titulo pa
ra chorar... 

O intuico do contem
porâneo, está, claro, é 
o inverso do que diz o 

ao passo que de certo tempo i titui0 . £ faze|. r j r > p r 0 . 
para cá os guardas haviam 
adqueririo o habito de viver] 
como burguezes, e de mili
tares apenas tinham a far
da. Não quero, disso Re-
pouü, que se riam da nossa 
guarda, porque penso que 
o ridículo acaba por cahir 
sobre a pessoa de V. SS E' 
esse a razão por que Repond 
quiz instaurar uma comple
ta disciplina militar, impou" 
do o uso de armas de novo 
modelo o abolindo os eelhos 
mosquetes <Je parada. Pare
ce, além disso, que elle pre
tende pro:>or ao Papa uma 
importante modificação no 
fardamento da guarda, tor 
nando-a menos espaventosa 
e mais de accordo com o 
época. O Papa, conforme 
diz o .Perseverança, ap-

provou o programa de Re-
poud, pedindo-lhe somente 
que.não fosse muito rigoro
so com aquelles que se mos
trassem mais diriceis de se 
conformar com a nova or
dem de—coisas. E o com-
mandante fez notar, por 
sua vez, que o melhor a fa 
,̂er era melhorar as condi
ções fmauceiras da guarda 
para torna-la mais condes-
cendeute com a disciplina. 

ironias 
os seus 

muito 
por que 

Noticiário 

Nascimento. — O 
lar do nosso bom amigo 
sr João Januário de 
Quadros foi enriquecido 
com o nascimento de 
u m menino que na pia 
baptismal receberá o 
nome de Ruy. 

Felicitações. 

Errata.—Noticiando 
o aniversário natalicio 
da cxma. sr. d, Herail-
des Ratto, nos engana
mos no nome de seu es-
tiraavel marido que é 
nosso amigo sr. Francis
co Ratto. 

Festa de S. Láza
ro—Ficou marcada pa
ra 6 de janeiro próximo 
a festa em louvor de S. 
S. Lázaro, da qual está 
incumbido o sr. Sebas
tião Cyrino. 

j curando com 
I desmandibular 
raroí leitores. 

Duvidamos 
que o consiga 
as pilhérias da Cidade 
são pilhérias de carro
ceiro, de garoto avesa-
do á pratica de enxova
lhar todo o mundo. 

Quatro amontados de 
tolices subordinados ao 
titulo para chorar são 
bestices incotnparaveis 
e que bó os redactores 
de Lão asneirento jornal 
poderiam- lançar a pu
blico. 
Vê-se logo que a Ci 

dade não logra o seu 
d iseĵ . 

Numa das tais besti
ces, a modo de dialogo, 
um dos faladores diz 
que é melhor criai- ga
linhas do que beber o 
caldo da mesma no ca-
tie de um hospital... 
U m indivíduo muito 

linguarudo e que co
nhece a crônica do meio 
mundo, ao ler aquilo, 
exclamou: 

— Pois eu acho me
lhor beber caldo num 
catrede hospital do que 
ficar com os livros do 
uma biblioteca do povo, 
fingindo-se dono deles e 
os guardando conscien
te de que está pratican
do um furto. 

E, pí&cando um olho, 
o falador acrescentou: 

— E ainda ha outras 
coadas peiores, como as 
40 lonas pedidas ao 
Joãsinho Maciel, em S. 
Paulo, em ocasião de 
verdadeiro apuro, e que 
este até hoje está a 
ver o seu rico cobre 
por um óculo.... 

Tudo isto para quem 
nasceu para astar mui
to alto é carga dema
siada ... 

I>r. Areilio 15 o r-

lhôr da grave enformi-' 
dade de que foi acome
tido ao sr. dr. Arcilio 
Borges de Almeida, es
timado advogado do 
nosso foi;o. 

Durante os dias em 
que a moléstia esteve 
no período grave, a re
sidência do estimavel 
moço foi v:sitadissima, 
desejando todos as me
lhoras que, afinal, sem
pre apareceram em vir 
tudo da medicação cri
teriosa do seu ilustre 
medico o eminente dr. 
Silva Castro. 
Júri importante. 
— E m princípios da se
mana vindoura, o júri 
do Rio julgará o dr. 
Mendes Tavares e os 
seus cuplices, autores 
indígitados do -assassi
nato do commandante 
Lopes da Cruz, 1'acto 
oceorrido na Avenida 
Rio Branco, em frente 
ao Club Naval. 

Os d rs. Esmeraldino 
Bandeira c Luiz Franco 
axiliarão a promotoria. 
Política do Pará. 
O á\\ João Coelho, 

governador do Pará, so
licitou do Congresso 
Paraense três mezes de 
licença paiw tratar de 
sua saúde fora do Esta
do. 
Telefônica B r a -

gantina. - A Compa-
panhia Rede Telefôni
ca Bragantina, por seu 
advogado .dr. Cardoso 
de Mello Júnior, apre
sentou em cartório na 
capital contestação por 
negação geral á acção 
que lhe move a Com 
panhia Telephonica do 
Estado de S. Paulo, pa
ra haver perdas e da
nos que diz oriundos do 
facto de estar a Bragan
tina fornecendo deriva
ções ao seus assgnautes, 
para o serviço inter-mu-
nicipal. 
A directoria da Bra

gantina convocou uma 
assembléa geral de ac-
cionistas para tomar 
conhecimento de uma 
proposta da Telephone 
Dcvelcnpment Compa 
ny, de Londres, que de
seja subscrever todo o 
novo capital a emittir 
na importância de. . . . 

2,500:000$0ü0. 
A Companhia Tele 

phonicá Bragantina des
se modo ficará com o ca-

Regi*tro civil. — jdordaS. Casa deMise-
Aos escrivães de paz e] ricordia darçiiella cida-
offícíaes do registro ci
vil dos diversos diatri-
ctos do Estado, foi diri
gida pelo sr. secretario 
da Justiça c da Seguran
ça Publica, a seguinte 
circular: 

Secretaiia da Justiça 

üe. 
C i n e m a . — A empre
sa que explora este gê
nero de diversão voltou 
a dar espectaculos no 
risonho salão do íris, o 
que eqüivale a dizer 
que a concurrencia vai 

e da Segurança Publica, ser grande não só por 
—Directoria da Justiça e« aquele motivo comope-
Contabilidade— Primei
ra secção.--S. Paulo, 19 
de setembro de 1912.— 
Sr. escrivão de puz e of-
ficial do registro civil 
do districto de. .. 

Constando a esta Se
cretaria ̂ ue alguns es 
crivães de paz, para a 
cobrança de seus emo 
lumentos, não obser
vam fielmente a tabela 
a que se refere a lei n. 
1.039, de 18 de dezem
bro de 1906 eo Regi
mento de Custas Judi
ciarias, quer quanto ao 
registro de nascimento 
o óbitos, quer cm rela 
ção ao casamento civil, 
tendo chegado o abuso 
á cobrança de 60$000 e 
80$000 por um casa
mento (por meios in-
directos), e sendo tal 
procedimento d^ sum-
ma gravidade para a 
organização de família, 
sobretudo nas classes 
desfavorecidas que, por 
essa forma, ficarão pri-

la excelente escolha 
das fitas. 

Abrilhantará os espe
ctaculos o grupo musi
cal dirigido pelo maes
tro Ezequias. 
Concerto. — Caso o 

tempo hoje permita, a 
ban ta musical União 
dos Artistas roalisará 
ás 5 1/2, no coreto do 
jardim publico, um con
certo, obedecendo ao 
seguinte programa: 

1.» Parte 
1—V.Belli— Ameri

cana Life— Marcha. 
2 — D . Nocentini —-

Fantasia Popelare (cor-
netae bombardino) 

3—V. Belliai — Sin
fonia nel' opera Norm i. 

4—J. M. Passos—La
grimas—Valsa. 

5 — D. Pcrfetto—Um 
íicordo—passo doppio 

2.a Parte 
1—V. Belli — Arm »-

nie dei Bosco — duetco 
per clarino e cometa. 

2—G. Donizctti— Ei
vadas da base funda- jnali nel opeia Lúcia di 

ges.— Já se acha me-!pitai de 4500:0001000 

mental dos seus direitos 
pratrimoniaes e d°i fa
mília, declaro que esta 
Secretaiia fará valer, 
com o máximo rigor, 
o artigo 50, combinado 
com o artigo 52, de
creto n. 1.437, do 7 de 
fevereiro de 1907, sem
pre que chegar ao seu 
conhecimento qualquer 
dessas irregularidades 
na cobrança dos emolu
mentos, 

2 0 de Setembro. 
—Passou completamen
te esquecida nesta cida
de a gkoríosa data de 2o 
de Setembro. 

Na agencia consular 
foi içado o pavilhão,não 
tendo havido recepção 
por se achar enfermo o 
sr. Pascoal Martini. 
I>. Joaquim Vi

eira. — A d. Joaquim 
Vieira, bispo do Ceará 
que deixou a direção 
daquella diocese, foi di
rigido um convite para 
ir. residirem Campinas. 

La me mor. 
3—F. Lehar—Conde 

de Luxemburgo—Val
sa. 

4—V.Gloria—O bom
bo do Hilário— Tango. 

5—Marcha final, 

Caça ao* radio*. 
— O sr. dr. delegado de 
policia está dando caça 
aos vadios que infestam 
esta cidade. 

E m quanto ossrs. la
vradores dificilmente 
conseguem u m ca
marada, pagando bom 
ordenado, as vendas de 
Itú se enchem de ma
landros que passam o 
dia inteiro a se enchar
car de aguardente e a 
palpitar nós bichos. 
Aplaudimos a boa me

dida da digna autorida
de. 

Secoao Livre 
Oado moreno 

O articulista da outra 
D. Vieira foi o tunda- .banda está furioso com » 

http://severidf.de


Republica 
•è** 

vinda de gado moreno para 
a reprodução da raça. 

Mas, que fazer, se o gado 
daqui está todo empestiado 
com a epizootía pamyífera 
que, nem mesmo com inje
ções de louquet> ele se põe 
era condições de piocriar ? 

Morenito. 

Aluga-se a casa do 
Largo de S. Francisco 
n. 1—Esquina. 
Trata-se á rua do 

Commercio 23 com Fe-
liciano Bicudo. 

Dns. 

JOÃO MARTINS 
E 

JOSÉ' PINTO E SILVA 
Advogados 

Travessa da Sé, 12 

S. PAULO 

soa e modernos, de cordas 
crusadas de couraça, cepo 
todo de metal( com três pe-
dais. acompanhados com 
Wnco de rosca, castiçais 
duplos, isoladores, fabrica
dos especialmente para o cli-
'ma brasileiro, aportados 
directamente da ™ielhor fa
brica europèa e vinte por 
cento mais barato do que os 
de S. Paulo, antes de com
prar pianos conversai a res
peito cora os competentes 
maestros José Tescari. Ar-
lindo de Oliveira e Tristào 
Júnior desta cidade que vos 
dará úteis conselhos e que 
vos facilitará a compra de 
u m piano nove recebendo 
por conta o vo6so piano ve
lho. 
Oscar de Toledo 

Prado 
Rua do Comércio 82 
Co m p r a qua! querquantidade 

de café beneficiado 

1 !.IOM 9BCOS 
Precisa-se de um te< 

Iheiro e um tijoleiro.= ITU 
Para os devidos fins 

faço publico que desde Paga^f as telhas* 20$ 
o dia 9 do corrente é P°r™llheiro ^ os tijolos 
meu procurador para* 5 $ omilheno. Serviço 
tratar de todos os meus,f

araDtldo Por m a i s d e 

negócios o sr. Narciso !?_T?Dn0 S £P a g a m e n t o 

Ferraz Bueno, ficando 
sem efeito qualquer ou
tra procuração por mim 
anteriormente outorga
da.— Itu, 14 de Setem
bro de 1912 — Maria 
Bueno de Camargo. 

Bí/innÇ ®e (luere,"s saber 
ir lulJUj quais são os mi-
Ihores pianos, mais luxuo-

todos os sabbados 
Trata-se nesta cidade 

com P. Martini & C. 

2o. TABKLLIÍO 

Jj Sebastião Martins de (1 
(L Mello ^ 
(| Rua do Commercio 89 \\ 

Loteria de 5. Paulo 
prêmio maior 30:000$00Õ 

POR 3^000 
Extraeção no dia 26 de Setembro 

Loteria da Capital Federal 
5 0 : 0 0 0 ^ para o dia 28 de Setembro 
por 5SOOO. — 

CASA TOLEDO 
Comunicamos á nossa numerosa freguezia que em 

virtude de combinação que fizemos com a «Societé Ano-
nyme Duchen», somos nesta praça os seus 

Únicos Agentes 
para a venda das afamadas 

itoi,%< B Í A S u\rc!• i:\ 
Estamos, portanto, habilitados a fazer preços espe

ciais e muito convenientes, para os quaes chamamos a 
valiosa atenção dos nossos bons f reguezes. 

PREÇOS 
Lata» n°. 4 
I>iIas II°. 3 
Ditas li», o 

J*H*SOO 
^ 9 0 0 

Bolachas Dnehen sortidas kilo 700 e 
il n em latas, 91/2k. 6 $ 0 0 0 

fyoítòo Praò* <&C. 
2TÜ, 7 DE AGOSTO DE 1912 

^Cr-F 

ri±> 

BREVEMENTE 
GRANDE NO VIDADE 

Os bilhetes estão á venda desde já no chalct 

GATO PRETO 
U n a do Camé>»«io 6 1 

'(s^, :«Hh 
Leobaldo Fonseca 

1.» TABELLIÃO 

—: RUA DIREITA, N.° 22: — 

YTÜ 
>%r=*=SSg) 

nrmazera Central 
DE 

BORGES & IRMÃOS 
*"*!£? 

Sortimento apreciável de seecos e molhados, ferragens finas e grossas, 
tendo sempre cm deposito o superior vinho BARBERA e que tão grande accei" 
tação mereceu dos seus freguezes. 

Preços os mais baratos que em qualquer outra parte. A divisa da 
casa é: 

Vender muito e ganhar pouco. 

o que traz extraoidinaria vantagem para o publico. Em bebidas 6nas. tanto 
nacionaes como extrangeirae, esta casa está apparelhada a servir da forma á 
mais cabal ao freguez mais exigente 

Em conservas também ha grande sortimento, bem como doces em latas, 
manteiga fresca, superior, em latas e para a venda em retalho. 

¥EH PJtRÂ €RER 

'::::::::.mtm ITU — RUA DIREITA — ITU MWHK::Í::::U 

BORGES & RMÃOS 
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