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REPUBLICA 

Órgão (io Partido Republcani 

FUNDADO TM-1899. 

Publicação Semana? 

Anuo 
Semestre 
Trimestre 

12f000 
6*000 
3$000 

Secçâo Livre e Edítaes 
Linha $200--Repetição $100 

Numero do dia 
« atrarraado 

SI 00 
$200 

Rua Direita n- 63 

se; ergueu "o pelos sova 
cos para pol o numa m 
lhor posição, e começ< 
dizendo lhe em inglez : 

— Está ferido ? Isto 
não é nada. Tractaremos 
de si. Não- morrerá ao 
abandono. Dentro em 
pouco será feita a paz. e 
Deas ha de livrar nos a 
todosd'esta guerra ímpia... 

— Abaixe» se e ouça 
depressa sinto que 
vou morrer... 

O que temos pois? 
--- Felizmente que o 

| vejo !... exclamou íuim 

pisodlo da QU8í;ra!esf°r5o °ferido- Sua fi-
1 lhinha Annie (o bôer des. 
(A PROMESSA) 

:; .MuiQgapça da poria 
Era um habito antigo rjueelle tinha: 
Entrar duhdo com a porta nos batemos, 
— Que te fez es*a porra ? a ninlhoi' vinha 
E inlei rogava. E ollo, coi rando os dentes: 

Nâ/Ia! traze o jantar. — Mas? A noitinha 
Cjjniíiva-sr; f. \h os innoeontes 

Olhos revê da íiiha e a r.;ib«cinrut . 
Lhe affaffti a rir, com as rudes nulos trememos 

U*na vez, ao tornar á easa, quando 
Erguia H alurab-í, ,» coraçrin *he fala : 
Enrrn nuúei 'devagar Pára. inchando... 

coroa ao ouvir este nome 
• e tornou se muito attèn-

( Conclusão) to)... que encantadora 

NQ dia seguinte a co- crea0ÇaU -deu me um 

lumna ingleza era subi-1 beiJ° P?ra s>-.P™etii 
tamente atacada pelos 

receba . 
O official bôer ajoe-jeomo 

boer.s do general Dewei, 

íicur.-s r-s vereadores Aff<»n-
Hí» BiTgCP O'.'!'!'?» dtí Alltirl-
! da. rir. Aníuni" Bento de 
j Almeida Bic-iiilo, Juné Dias 
i Atniilia. Francisco Brenha 
Riheii"', fíiltíiiidíi c o m i'au-

] S.i piO tiríp;ui:i os vereadfi-
[ res , l'^c de Toledo Arru-
jda Botelho e M;ui'>el de B.n-

K<* (Jnstaahi», sem CHiisa 
|tM'l)í':|»aíÍa op veie*id'M'es, 
D o ;tor Jnã,'i Martins 
d^ Mello Júnior, Jòa--

I quini rie T'iled" Prado 
! não lia /oiido •jiimero, de*x»t 
|Me haver pe^Ho,;! Ia "rondo 
: e m í-e guirfu <• premente Ler-
I m u de de leuii.iãn que vai 
i'.ssi;,';ia'i»i peios vereadores 

j pTzeiüe-. E u , Luiz Anto-
I M e n d es òecre'arÍo da C a -
i ;nara, que o escrevi. 

Nis^o, nos fronzos rang° velha porta, 
IÍÍ-M1, os(*aiicara;Síl. h olh* vA na sala 
A mulIuM' ronio doudá a filha minta 

Alberto de OLIVEIRA. 

Affonso Borges Corrêa 

de Almeida. 
Dr Antônio Bento 

de Almeida Bicudo. 
José Dias Aranha. 
Francisco Brenha 

Ribeiro. 

em numero considerável; i seírno : 

atacaram com desassom-
br >, e ora a cava'lo, orn 
de joelhos, ora de pé, 
descobrindo ,se em com
pleto despreso do perigo 
faziam um fogo mortífero. 
Por sua parte os ingle-
zes defenderam se com 
bravura, mas depois de 
haverem perdido quasi 
todoi os officiaes e cerca 
de 300 homens, entre fe
ridos e mortos, renderam 
se á descrição, entregando 
tudo o que: tinham comsi-
go, numerosos carros de 
mantimeufos; enorme 
quan >dade de munições; 
artilheria ; 2.000 espingar' 
das; gados ; etc. 

Dos boers também 
muitos alli deixaram a vi
da, mas a victoria de 
Twenfontein foi completa. 

Quando presidiam á 
selecção e pesquiza dos 
feridos, um soldado in
glez attingido gravemen
te, deitado de costa so 
bre o corpo dum seu 
camarada morto, ao vêr 
um joven bôer, que pa 
recia ofTieial entre os seus, 
exclamou chamando a rsi 
todas as forças .' 

— Mjai3r ! Preciso 
filiar lhe ! 

O bôer approximou-

l lhou e recebeu na face 
o bejo febril do mori
bundo. 

s;s 

Rfceitn | mnn havendo a rràtar" 
'do ;;;<;se foi pelo ^enhor.Pre" 

- »'z de Man;o*rôi»'*Ü-H : *ide!in< ^nren í;Ma a 
6.010$7Ü7 — total ia pi .--enfie sessão, ot" 

'íesssjssJH-

— Aqui 
o r-trato... 
adeus... E exhàlou o sô̂  
pro derradeiro nos bra 
|ços do bôer que o anr 
parava, tinha cumprido a 
sua promessa ! 

na fãrdeta... 52 ̂ 5S$288 tMiita ei deu .do a num Seere" 
eu morre (dois contos trezentos e! tario que lavrjisse a.pre" 

cincoentà e oito ivÀ\ Sente -MÍÍÍU que, depois 
duzentos e oit̂ ntn e Ide lida es fichada confor* 
oito reis Oe?peza — me ó ãpprovaàa-e as' 
29 3l0$881 saldo pa. jsigu.-tda. 
ra o inez d.3 Julho —íEu, Luiz Antônio Men*> 
3-047$407 — total \des. Secretario da Ca-
32.358$288 — trinta' e mar:' que a escrevi. 

(EXT. 

CamaPa 
Mun?cipal 
Acía da sessão or

dinária da Câmara 
Municipal desta Ci~ 
dade, realisada aos 
doze dias do "mes de 
Setembro do anno de 
mil novecentos e 
quatorze 

Presidência — Affonso 
Borges Corrêa de Al
meida. 

(Conclusão) 

Pelo senh«. r Prefeito 
Municipal foi apre
sentado o balancete da 
receita e despeza du
rante o trimestre de 
Abril a Junho de mil 
novecentos e quatorze 

dois contos trezentos e 
cincoentà e oito mil' 
duzentos e oitenta e oi 
to reis. Submêttido o 
mesmo a apreciação 
dos vereadores, foi o 
mesmo approvado pe 

Ia Câmara. Pelo verea
dor dr. Antônio Bicu" 
do, pedindo a palavra, 
por elle foi dito que, 
requeria que se consig' 
nasse na acta um voto 
de profundo pezar pela 
Morte do Papa'PioXe 
se mande communicar 
isso ao Senhor Arce
bispo de São Paulo. 
Sala das sessOes em 
doze de Setembro de 
mi! novecentos e qua* 
torze. dr. Antônio Bi
cudo. Approvado. Sala 
das sessões doze de 
Setembro de 1.914. Af
fonso Borges. Nada 

Affonso Borges Cor= 
rea de Ameida. 

José Dias Aranha. 
Dr. Antônio Bento de 

Almeida Bicudo. 
Francisco Brenha Ri

beiro. 

José de Toledo Arrw 
da Botelho. 
Manuel de Burros Cas

tanho. 
Joaquim de Toledo 

Prado. 

Termo de reunião dos 

vereadores realisada 

aos dez dias do mez 

de Outubro do anno de 

mil novecentos e qua-

toze. 
Aos dez dins do mez de 

Outubro do anno de mil no
vecentos e qnatoix-e. neshi 
ci<Íade de Ytu, em » sala 
das sessões da Câmara Mu
nicipal, as doas h"ras, pie-

apontamentos 
Paro. a historia de YTIT 
Colligidos por F. Cintra 

S*POÍI«SÍIO.«Í «Ia Êsaaie-
2M»aBc3eEEeI:& «tu vil-
lia cie Y t á . • 

(Continuação) 

|.82S 

A N M E X O K 

Pelo correio quecbe-
o-ou hontem a noite nc 
ta cidade, vindo do Rio gg. 
Janeiro, recebeu este C^, 
ve»-no a Portaria de 21 de 
junho ultimo, expedida pe • 
Ia Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, pek 
qual S. A. R., o Serenissi 
mo Senhor Principe Re
gente a Defensor Perpe

tuo do Brazil, mandando 
remetter ao Governo 03 
exemplares dos Decretos 
ide i.° e 3 do dito mez, 
jdas Pioclamações do mes' 
mo Augusto Senhor, do 

1 Discurso dirigido a sua 
| Real Pessoa pelos Procu-

/ 



REPEÍBUCA 

radores Geraes e Conce 
lheiros de Estado, reuni 
dos na i.a sessão do Con* 
selho, e, finalmente, das 
Instrucções a que se refe* 
re o citado decreto de 3 
para as eleições dos Depu* 
tados á Assemblea Geral 
Constituinte e Legislativa 
Espera S.A.R., pela con
fiança que tem nos pátrio' 
ticos sentimentos que 
animão o mesmo Governo 
a íavOr da causa sagrada 
da união e independecia 
deste Reino, que dará sem 
hesitação o devido cunr 
primento pela parte que 
lhe toca ás Reaes Deter
minações, de cuja obser* 
vancia e execução depen* 
de essencialmente a solida 
felicidade do Brazil, funda* 
da na posse segura dos 
seus sagraejos direitos, por 
tantos modos sagazmente 
violados, mas que sempre 
serão protegidos e sus* 
tentados por seu Perpetuo 
Defensor. 

Portanto desempe
nhando o Governo quanto 
está da sua parte o alto 
conceito quo,, merece ao 
mesmo Real senhor, re-
mette as Câmaras os offi 
cios da Secretaria de Esta-
d 
11 

recomendando a cada uma 
das Câmaras a sua exacta 
e prômpta âxecução, pois 
que delia depende a felici
dade geral Reino do Brazil 
e em particular desta 
Província. E para que es 
Te Governo fique inteirado 
da fiel entrega dos ditos 
offi;ios e circular, Gr.da 
üma das Câmaras par-sará 
ecibo nas costas desta, o 

compra se. 
lacio do Governo de 
ulo a 21 de Julho de 
—Pinto- Quorum 
'•ornes. 

Segundo a obra -< 0 
Livrinho das Aves. de 
receme publicação do 
dr. Rodolpho Von lhe' 
ring. existem no Brazil 
1600 espécies de aves, 
as M m divididas. 

Passarinhos, grupo 
doa Passeriformes^ 900; 
pica-páus, 63, tucanos 
e araciirys, 25 a n ü ^ sa-
cys, (cucos), 15; beija-
flores, 80; urutaús, eu* 
riangos, taperussús, 27; 
papagaios, araras, mai-
tácas, piriquitos, 73; 
corujas,cabures, 20 ga
viões, urubus, 68 marre
cas, patos; cysne 22 

da morte. 
Quanta consolação 

não sente a nossa al
ma ao desfolhar sobre 
a fria 

meti coração ̂  bater e sucesso. 
meu espirito* pensar.! A' Empreza Thea* 

Não. amigo, não ca-1 trai Ituana almejamos 
histenonaua, qualquerjtoda sorte de prosperi-

lage de uma 
campa, pétalas de 
floies, pallidas home" 
nagens aos que parti* 
rara para a grande via' 
gem, deixando ^m nos*, áquelles 
so e.oraç&o os laços de 
um affeeto inestingüi' 
vel . 
Quantos pensa men' 

tos diverso^ não se 

concedem deante de 
uma sepultura- O do 
materialista, para quem 
nada mais exi?te de* 
pois da morte. Nada 
mais, desde que- a trans" 

que seja a baneira a 
separar-nos, havemos 
de nos tornar a ver. 

Dia de finados ! Oh ! 
choremos, choremos 

que nos fo* 
ram caros. 
K m commemoração 

aos mortos deverão 
ser resadas, amanhã 
em diversas egrojas, 
missas de finados. 
A' tarde será con' 

duzida procissioíial-
mente ao cemitério a 
imagem de São Bene* 
dicto. 

arcas, e outros pernal'- f o r m a ^ ° cbimica da 
matern;, «reduziu á tag. 32; sai acuras, yassa-

nãs, frango d' água, 26; 
guivotas e outras aves 
do litoral; 3 1; batuirPs, 
narcejas, gallinhohis, 
40; pompas, rolas, jurir 

íys, 21; niacücô ', inhanv 
bus, perdizes. 22mutiím 

dos Negócios do Rei 
que a elles pertencem. 

jaçú; unú, 3I; espécies 
diversas, 100, 
Diz a mesma obra Qiiej 

para snliem ar a lictMéza1 

desta nossa fauna, bas 
tara dizer'que da Rppu" 
bíica Affcntinase conhe-
cem aDC«as 887 

pó todo o organismo 
burnano. 

O do crente que 
ajoelhado, levanta os 
seus olhares banhado? 
j aos céus, procurando 
divisar na imuiensida-
de a derradeira mora 
da do sen eu'e caro. 

e!le não tem >„ 

essas n 

e*ne 

razão de ser 
terr<uí'u.;òOs ; 

"£' pois alli que vão 
| acabar todas as grari-

NECDOTA 
PONTIFÍCIA.— 

U m retratista desas* 
trado, conseguiu ser ad 
mittido à presença de 
Leão XIII, para [he pedir 
que se dignasse escrever 
algumas palavras de seu 
próprio punho por baixo 
d' um retrato, que fizera, 
do Summo Pontífice. Este 

dades. 

Ufatalicio 
Antes de hontem festejou 
o seu anniversario natahcio 
o snr. José Castanho de 
Ba rros, digno Collect( ̂r 
das Rendas Municipaés. 

Festa do Kosario 
Encerraram-se hontem, 

na egreja Matriz, as scle-
nidades do me: consagra
do á Nossa Senhora do 
Rosário. 

Hoje haverá mtsi can
tada e a tarde procissão, 
que percorrerá ás ruas 
Direita, do Carmo * da 
Palma, terminando c< m a 
bençam do Santíssimo 
Sacramento. 

dezas da vid 
que vão naufragar cies; nos Estados Uni-'* 

dí» do Norte, 160; e na 
Allemanha, pouco mais 
de 400 espécies. 

Recominendamos aos 
estudiosos esse precioso 
trabalho do dv. Rodol-
prm lhering, assistente 
do Museu Paulista 

O livrinho das Aves.\ 
deve, polo cuidado com Pr0 d* m o r t e somente 
qupfoi feito, merecer a* P o d e r e d u z i r » *)ó íl 

ttttençao de todos. j matéria, a alma vae 
para o alem em busca 
lias paragens mysterio-

Vacsna 
se ai ti typluca 

Consta n<» qu< o snr. 
prefeito mui ícipal já t eu 

vedno^ueo retrato ̂  não| providencias no SMIIIÍO 

de ̂ bter da Direciona 00 
Serviço cânitârioa ren ts-

todus as. alegrias huma 
r;as c/>mo ondas sobre 
um escolho inmove!?. . 

R' alli qu« vão que 
brar se Iodas as alíu 
ras do gênio e do po" 
der. todas os ; 
vos da belleza? 

estava nada parecido, e 
que o representava com 

uma cara de poucos ami jsaaesta cidade das vacci-
gns, esoreveu estas pala' nds anti-typhicas. 
vras proferidas por Jesus £'um preservativo ga

rantido contra as íebits 

i 

Cnnsto, quando appâre" 
ceu subitamente aos seus 
apóstolos durante uiíia 
tempestade: Ego sum-No' 
. hte timeri.. (*) S. Lucas, 

ittractr o.' \T í \ - V I M 
jtíapi24V. 36. Leão XIII 

Para ell»-» não. O so 
(*) Sou eu mesmo. 
vos assusteis. 

Nã ao 

Acham se intercalla* 1 
dos no rexto, bellí^im&s 
estampas polychromicasj 
dos nossos passarinhos; 
mais conhecido^; e mui-1 
tos quasi que desconhe-j 
cidús. 

nhou um homem que 
um ovo atado na ponta 

> seu cobertor. Coasul-
na um agoureiro que 
e disse por' int erpreta1 

o: naquelle logar onde piedosas romanas 
rmia estava escondido Campo San to
lhei ro. Ricos e pobres trans-
Cavou o homem e achou j põem o* umbraes oa 

pe

sa 

no 
to 

assim engolnhado xnxs-nvxK 
m*\sm<> perisamen'!Teve logar qninra'feiia 

de X. de" Maistrejllltima a inauguração 

typhoides e acreditamos 
que o nosso povo, adeai.-
tado como è, correrá em 
massa premunir se contia 
o terrível «morbus.> 

S,';; asEura Municipal 
Realisou se domingo 

ultimo a sessão extraotdí-
ra/ia da Câmara Municí-
pai para a discussão e vo
tação do orçamento de 

i9i5-
A sessão foi presidida 

© s i»ortoK 
Começam hoje 
,1 

que, vendo os primei M " IiUs-KlNKs conforta' I lo snr< dr< j o ã o ^iar_ 
r s crepúsculos da ma" vel casa de diversõesjtins d e M d l o jt) n i o r e a 

nhã, ao lado do tumba 
de um amigo querido, 
exclama como elle. 

Não. Aquelle que 
assim inunda de luz o 
oriente não a fĉ z bri. 

dirigida pelo snr. Coe ella estiveram presentes 

iroe ptãta. Desta deu por J cidade dominada 
prêmio ao adivinhador; (a dôv e peia saudade 
uma pouca parte, o qual, 
acceitando-â meio alegre. 
meio triste, disse, alludin' 
do ao oiro:-— 
nÃ ) ha nada? 

E da pftmma 

em busca do uma se-
pultura onde jaz um 
etlte que lhes foi caro, 
dormindo no seio da 
terra o som no eterno 

lhar sós meus olhosjconcürso da Companhia 
para depois mergulhar" eqüestre (lo'Circn In 
me na noite do nada. 
Aquelle que estendeu 

lho Monteiro, chefe da| l o d o g o a vereadores. 
Bmpreza Thcatral Ytu-| N a Sfcccâ0 compete 5 

publicamos ó referido or
çamento, votado e appro
vado naquelle dia. 

ana, 
\ festa inaufrura] 

ff»i abriliiantada com 

eqüestre no ijuc-o iiri ; 
glez, cujos trabalhos 1 " ^ 
agradaram à numerosa| ^Á 

lorisoníes incommen" assistência 
suraveis e levantou as 
moníanhas, cuja lom' 
bada o sol 
aquece que 

og;ir o Hontem tev( 
çundo. espetáculo e 

doura éj paia hoje o EmrVeza 
mandou1 promotte numeios tio 

O iíilSOSEO 
Jornal das Crianças 

A vf nda na 

CA5A ECLÉCTICA 



REPUBLICA 

CÂMARA MUNICIPAL DE YTU 
Orça m e n t o Mmnieipal 

LEI N.° Sõ 
Que orça a receita e fixa a despeza para o exercício do 1.915. 
O Cidadão José D'as Arauha prefeito Municipal do município de ítu, na forma da lei et<\ 

Faço saber que a Câmara em sessão extraordinária de 2õ de Outubro de 1.914, votou o 
projecto de orçamento Municipal para o exercício de mil novecentos e quinze o decretou a 
seguinte lei orçamentaria, que promulga ue accordo com o disposto no § 8 do artigo 30 Cap. 
I. V. do Dec. Estadoal 1533 de 28 de Novembro de I.907. 

C A P I T U L O I. 
Da Receita — Artigo lo.—A receita do Município de Itu para o exercício de I.9I5 é orçada j ^ B n 

na quantia de Rs 3l2;451jo57, inclusive a Divida Activa do exen-icio vencido de I.9I4, Irinccro* parnbens ao digno 
Artigo 2.°— Para oceoner as despezas do Capitulo II o Prefeito Municipal fará arrecadar. m «estro e aos seus dedica-

3 0 de Outubro 
0 mastro J»<e4 Vicu ri. 

d< Q U H H P S e peu« digno.? 

companh^irns? dcvpin e»tnr 
muito satisfeitos pelnp pro 
vns inpqoivocas de estima 
que fectbeiiuíi por occasiãi» 
do aniverí-aiiodfi corporação 
musical «30 de Outubro. 
Lastimamos que H tallà" 

absoluta de espaço não nos 
permitiu dar uma uoticU 
bem circuastáüCTHdH d--s 
festejos e por i&so lemiUmo-

etn virtule desta loi e de outras em vigoros impostos referente: 
1°. TVxa de águas e exgottos 
2o. Imposto Predial 
30. Imposto de Industria e profissões 

« » Cafeeiros 
« » diversos e vehiculos 

Renda do Matadouro 
« » Cemitério 
« » Mercado 

« « A^eriçOes 
Add.de 4o°/o sobre os seguintes .-Industrias c profissões 

nos títulos abaixo designados: dos milhares. 

4°. 
5°. 
6°. 
70 
8<>. 

9°. 
loo. 

Carnes verdes «Matadouro 
Impostos diversos 
Cafeeiros 

11°. Multas pelos seguintes:—Predial (exercício findo inclusive l5%j 
Cafeeiros 

Outros impostos 
Por infrarçòes 

Dividas Activas. 
12- Águas e Exgottos 
15 Predial inclusive 1.914 
14 Cafeeiros » 1.914 
15" .Desconto sobre vencimentos dos empregados Mnnicipaes. 

lp.285744 
4.57U28 
2 285714 
3.142857 
5.25000 
9ooo0o 
600000 

d.500000 

76.000000 

35000000 
6.000000 

(Í8.OOÜOO«» 

H4-OOOÍ»OO 

25.714286 
8Jl428jfcf 
5/714296 

11.428572 
3.000o*»1» 
4.50000 
7 5 oco 

2o.285713 

g.250000 

117.0000c 
5. tjfíô 3 

E»ITAJL 
COM O PRAZO DE 30DIAS 

0 Doutor Antônio de 
S(,(iza Bnrros, Juiz 
de Direi to desta Co
rnai ca de Fui, cie. 
Faço saber aos que o 

presente edital virem, ou 
delia notícia tiverem que 
por estejuizo e cartório 
do segundo officio, foi ini
ciada por Dona Ignacia 
à-i Silveira Pinto de Oli-
vd.ia e outros uma execu-
çã 1 da sentença contra 
Feliciano Bicudo e a sua 
mulher; e havendo os exe-
quente justificado nos allu-
didos autos que os execu
tados acham-se ausentes 

)fl( em lugar incerto não sabi-

312.451057 
C A P I T U L O U. 

D a Dfppeza — Artigo 3" A despesa .do municipio de Yfcu, para o exercinio de I.9IÕ é fixada em rs 312.^5 Lo57. J 
Artigo 4' Por eonta da importância fixada no artigo antecendente, é o prefeito uutorisfldo a despender com a-

peenintep rubricas. 
) Subsidio ao Prefeito e Inspector Escolar 
2 Seeretaiío da Camára 
3 Porteiro > » 

4 Collector 
5 Ajudante 
6 Guarda Livros 
7 Fiscal ile policia e hygine 
8 Cobrador 

9 para publicações 

lo Zelador 
11 Coveiro 

12 Jardíneiro 

Prefeitura 

Pessoal 

13 Professor de dezenho Grupo Dr Césario Motta 
14 > do varejão 

15 Gratificação do Escrivão 
16 * » Medico 

Publicações o impressos 

Cemitério 

Jardins 

iDstrucção Publica 

Policia 

Mercado 

Matadouro 

Aferidor 

17 administrador 
1S Servente 

I9 Administrador 

2o Ao Aferidor 

Repartição de Águas e 
21 Chefe da repartição e encarregado de Obras 
2(í Ajudante e encanador 
23 Fiscal dos encanamentos 
24 Zelador da caixa dágua 

4 800000 
3.000000 
1 o2oooo 

4 5ooooo 
1.600000 
ò' 000000 

1-800000 
144oooo 

1 32oooo 
l*2ooooo 

l,2ooooo 
84oooo 

I.800000 
1.2oOooo 

2.^33333 
900000 

12.34ooo9 

24ooooo 

I.800000 

2'o4ooC# 

3 000000 

3-033333 

2.680000 

ÍOOÍK O 

Exgottos 
Publicas 

(continua) 

3.600000 
/.44000o 
1.440000 
i.2*'oooo 7ó?oof( 

do, mandei se passasse o 
presente edital erm o pra -
zo trinta dias, pelo qml 
cito e chamo á Feliciano 
Bicudo |Je sua mulher 
Dona Antonia Fernandes 
Bicudo, para que venhon 
a primeira audiência des
te juízo que si fizer findo 
que seja o dito prazo ver
se lhes propor a acção de 
execução de sentença-pela 
qual lhes pedem os ditos 
exequentes o pagamento 
referido em ditos autos, na 
petição de fls duas;* cujas 
audiências tem logar ás 
quartas-feiras,ao meio dia 
e no edifício da Qade* 
Publica, sob pena de reve
lia. E para que chegue a 
noticia â tados mand 
passar o presente que se 
affixado no lugar cio cos
tume e publicado pela im
prensa local. Deixa de ser 
o presente feito em papel 
êllado por não existir nes 
ta cidade. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de 
Itú, em vinte e sete de 
Outubro de mil novecen-
sos e qrautorze. Eu Sebrs-
não Martins de Mello, 
Kscrivão ô ub-íerevi \n-
oniô de Souza Barros. 
K-rava devidamente sei-

o). 
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REPUBLICA 
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GçLTXXèLX^GL 3\4!"LX13.IoÍpCll cl<e 

no trimestre de Julho a Setembro tle lí>*4. 

RECBÍTA 1 
Saldo do 2.o trimestre 
Arrecadação pelas verbas seguintes .-

Exercícios findes 
Taxa de água e exgottos iexercício vigente) 
Imposto de ludustrias e Prolissóes 
Impostop diversos 
Multas diversas 
Aferições 
Renda do Matadouro 
Addicionae* de 40 °/o 
Renda do Cemitério 
Reuda do Mercado 
Chapas para vehiculos 
Contas correntes 

• 

582o877 
"1O2O71OO 

14r«i>5ooo 
764õoo 
382586 
4í?66oo 
267Üooo 
72o776« 
943ooo 

llí93oo 
366'oo 
7674 

• 

3o474o7 

442848oõ 

4733 2212 

DESPEZAS ! 
Das verbas seguintes .-

Letra3 a pagar 
Juros diversos 
Contas correntes (pessoal) 
Contas corrente* (diversos) 
Exercícios findos 
Águas e Exgottos (materiaes] 
Limpe/a publica 
0b:as publicas 
Estradas municipaes 
Eventtiaes 
Meias custas 
Expedieute 
Coupons do empréstimo de 2<>o contos 

Saldo para o méz Outubro 

511983o 
13395oo 

14064958 
1123283o 
17767oo 
586732 
184,9725 
5279ôo5 
loo4375 
958831 
7557oo 
541 ou 

3noO0O 44913o87 

241ql2Ô 

475552X2 

ASSIGNADO — 
YTU 30 DE SETEMBRO DE 

José jT. J>V/vá pinheiro 
G. L. 

1914 
PREFEITO MUNICIPAL 

A S S I G N A D O - José J)ias JTrarjha 

diíaes Conservatório Musical YKiano 
O Doutor Antônio de 
Souza Berros, Juiz 
de Direito desta Co
rnai eu de Fui, etc. 

F^ÇO saber «os que o 
premente edital virem, 
que por este Juízo e 
Cartório do Segundo 
Ofticio, foi pi oposto pe* 
Ia Câmara Municipal 
desta Cidade, um Exe
cutivo Fiscal contra 
"Yancisco de Camargo. 
e havendo se justificado 
nos alludjdos autos 
que o referido execu
tado acha-se ausente 
em lugar incerto e nao 
sabido, mandei se pas
sasse o presente edi
tal com o prazo da 30 
(trinta) dias, pelo qual 
cito e chamo a Fran
cisco Antônio de Camar. 
go) para que venha a 
primeira audiência des
te juizo, que si fizer 
findo que seja o dito 
prazo, ver-ae-lho pro
por a acção de Exe
cutivo Fiscal pela qual 
lhe pede a dita Muni
cipalidade o pagamen-

Comnjunic^mos ao publico desta cidade quz, nesta íata 
abrimos um curso especial de mu rica, thzorico e pratico, para 
arqbos os sexos, conj o finj de dissem nar os corj/jecinjento, 
da bel/a arte musical, nesta tradicional cidade, ás pessoas 
que se iqtsressen] por ella. 3)esde jáparticiparqos que a ma
tricula e den\ais informações, poderá * ser colhidas dos pra~ 
fessores abaixo assigqados. 

jTproveàando a opportunidade, scieqtificamos a espe-
cialisação dos seguintes cursos : arjfo, piano, Violino* 
jFlauía, Violorjcello, CoqirabaJxo, t}at\dolirr\ e outros 
nstrumentes* 

3/ de jTgosto de 1914. 

!ELÍÕÍZ (xosBZHgsi da Costa, 

(xentil de Oliveira 

j 
to referido em ditos. 
autos, na petição de 
fls duas, cujas audiên
cias, tem logaf as quar
tas- feiras, ao meio dia 
e no edifício da Cadea 
Publica, sob pena de 
revelia. E para que 
chegue a noticia a to
dos, mandei passar o 
presenteYque será affi-
xado noMugar do eus** 
tu me e publicado pela 
imprensa local. Dado e 
passado nesta Cidade e 
Comarca de Ytu, aos 

vinte e trez de Outu
bro de mil novecentos 
e quatorze. Eu, Sebas-
hão Martins da Mello, 
Escrivão o subscrevi. 
Antônio de Souza Bar-
ros. (Estava devida
mente sellado). 

0 Doutor Antônio da 
Souza Barres, Juiz 
de Direito desta Co' 
marca de Ytu, etc 

F A Ç O saber aos que o 

presente edital virem, 
que por este Juizo e 
Cartório do Segundo 
Ofticio, foi iniciado pe
la Câmara Municipal 
desta Cidade um Exe-
cutivo Fiscal contra 
Ano*elo Stevani, e ha* 
vetido'se justificado nos 
alludidos autos que o 
referido executado 
acha se ausente em lu
gar incerto e 'nílo sa
bido, mandei vse pas
sasse o presente edital 
com o prazo de 30(tr»n* 

ta) dias pelo qual cito 
e chamo a Anseio 
Stevani, para que venha 
à primeira audiência 
deste juizo que si fi* 
zer, findo que seja o 
dito prazo, ver-se-ihe 
propor a acçfio de Exe
cutivo Fiscal pela qual 
lhe pede a dita Munici
palidade o paga meu to 
referido-em ditos autos, 
na petição de fls duas 
cujas audiências, tem 
lugar as quartas-feiras 
ao méis dia e noedifi* 
cio da ÇJadea Publica, 
sob pena de revelia. 
E paia que chegue a 
noticia a todos, man
dei passar o pre
sente que será affi-
xado no lugar do 
costume e publicado 
pela imprensa local. 
Dado o passado nes

ta " Cidade e Co* 
marca de Ytu em 
vinte e trez de Ou
tubro de mil nove
centos e quatorze. 
Eu, Sebastião Martins 
de Mello, Eserevi o 
subscrevi. Antônio de 
Souza Barros; (Esta
va devidamente sei* 
lado.J 

HOJE ! — HOJE! 
NO PARQUi 

^6' 

V 



 
 

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). 


