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commeatando .um projecto da 

municipalidade sobre touradaa, 

disse que esse divertimento vae 

levantando, na própria Hespa-

nha, resistência cada vez mais 

formidável que isso «é uma con

quista civilisadora, applaudida 

por todos quantos entendem que 

o nosso estado de cultura social 

não pode nem deve mais com

portar divertimentos que perten

cem ao passado e que represen-

tam verdadeiro anachronismo 

S *a ( n m i n r l n n nos tempos que correm. Rev(»^ 

gar esse dispositivo, annullar 

essa conquista, é dar u m passo 

atráz, è operar no progresso $*>-* 

cial um movimento retrogrado. 
Toiradas seriam cabíveis nas 

épochas romanas, emseculos re

cuados, quando .a manifestação 

Francisco, lembramos também \ da força e a effusão do sangue 

aos snrs. vereadores, agora que) faziam delirar as multidões, hoje, 

se discute o novo Código de Pos 

Lembrando ao publico astris-

t is scenas que tanto o contrista-

ram, domingo passado, no 

redundei armado no largo de S. 

taras, um artigo que prohiba 

expressamente os espectaculos de 

thouromachias. 

Às tomadas não podem ser 

encaradas como diversão a um 

povo civilisado, pois ainda no 

domingo ultin#> vimos no ren-

dondei os martyrios infringidos 

aos pobres animaes, por seus 

algozes—os toureiros—cs quaes 

quanto mais sabem ferir a sua 

victima, mais se ufanam de 
artistas ! 

mesmo no paiz onde as tradi

ções desse velho tempo ainda per 

manecem nos costumes nacio-** 

naes, na Hespanha, tal diversão 

não tem mais razão de ser e cons-

titue uma triste herança, que era 

tempo já deter sido extineta. 

Que representa a toirada, mes

mo sem o estripamento de cavai-

los e a morte torturante dos toi-

ros ? U m a brutalidade, um es-

pectaculo que antes repugna que 

diverte.Vae se presenciar o que ? 

,'Martyrisar pobres animaes, ás 

Vimos um p^bre touro ferido ] vezes tão bravos como os bois 
mais doces e mansos; em ultima 

analyse, vae se assistir á tortura 

de infelizes alimaTias, que o acir

ramento e as ferretoadas exas

perara e, não raro, inutilisam. 

E' isto divertir ? 

A toirada é a implantação en

tre nJs de um costun^e que não 

é nosso, que se não adapta ao 

nossO paiz ao nosso temperamen 

to e, sobretudo, ás conquistas 

crescentes do nosso progresso so* 

ciai e moral: foi banido em San

tos: deve ser banido em toda a 

parte.» 

Muito bem. 

Esperamos dos sentimentos 

humanitários da nossa Câmara 

uma medida prohibitiva ás tou

radas, condernnanao-as como 

em uma artéria, exvair-se em 

sangue era meio de uma mui**' 

tidão que protestava, pedindo não 

mais castigassem o infeliz ven»* 

cido, e mesmo assim os artistas, 

sedentos de sangue, continuavam 

a garrockar\ vimos depois, como 

se fora uma represália premedi

tada, um touro derrubar, pizar e 

ferir gravemente a u m toi/rei-

ro, e grande parte do publico 

impressionado cora as scenas de 

sangue, retirar-se do redondel 

contristado. 
E' bárbaro, é anticivilisado tal 

divertimento. 

A Câmara fará u m acto me-

ritorioacabando com esse diver-

ti..Kou> selvagem, que jà vae 

sendo r&pellido em toda d parte. 

Scsna de sangue 
NO JAHU 

Ainda sobre a lamentável scena 
de sangue que noticiámos no numero 
passado temos a aecr^scentar; O 
enterro do nosso inóitoso conterrâ
neo- sur. Anjirnio Galvao de Camar
go, tt;ve grande acompanhamento. 

Sobre o caixão mortuario foram 
depositadas, lindas coroas com as 
stguintes ínscripçô"s : 

Ao seu querido ^adrasto^Nho-
nhô. 

Ao seu idolatrado e3pn$o=Bel-
mira. 

Saudades de Ataliba e Cotinha. 
A seu saudoso irmão Tonico= 

Amélia, Nkosinho e Tkeophilo. 
A seu querido irmão, cunhado e 

tÍo=Juca, Anua e filhos. 
.1 seu caro irmão e ciunín 

Ana i e Frcüicisco Camargo. 

EM signal de pezar pelos lamen
táveis acontecimentos foi suspensa 
em meio a sessão d;> câmara muni
cipal de Jahu a requerimento dos 
vereadores srs. dr. Mario Pahim, 
Ferraz do Amaral e major Augusto 
Brazil. 

O sr. José G unes Coelho, ente-ado 
do sr.Antônio GalvAo de Camargo, 
dr.pois de haver co mui un içado O 
facto á policia, tomou destino que 
ignoramos. 

Segundo informaram à "Gazeta" 
este moço, cuja condueta todos lou
varam, procurou inutilmente impedir 
que o br. Antônio GalvAo fosse á 
Confeitaria. 

Na lueta, apenas recebeu ligeiro 
ferimento na uu\o esquerda. 

E' solteiro e agricultor naquelle 
município. 

As ultimas noticias sobre o estado 
de saúde do sr. Juvenal do Amaral 
e Souza eram lisongeiras. 

O ferido horas após o luetuoso 
acontecimento, falava como se esti
vesse sAo, não apresentando nenhu
ma novidade. 

A missa de 7*. dia que foi hontem 
celebrada nesta cidade, em suffragio 
da alma do nossu conterrâneo anr. 
Antônio Galviío de Camargo, teve 
grande concurrencia, achando-se 
alli presentes muitos parentes e 
amigos do morto. 

VAGÕES RESTAURANTS-, 

Os vagões, elegantemente cons
truídos, conterão 20 mezas, buffet, 
lavatoríos, etc. 

A mesma empreza está em nego
ciações com as directorias das es
tradas Sorocabana e Central, para 
introduzir os referidos vagões nas 
suas estradas. 

NOVO LIVRO 
Do Commercio : 
Amadeu Amaral, o burilista do 

verso apesar de puro idealista, ap-
parelha, para o fim do anno, mais 
ura livro de poesias sob o mesmo 
titulo da collectanea já publicada— 
Urzes. Neste segundo trabalho, p.re-
tende Amadeu Amaral incluir algu
mas poesias do pnrneiro, compou -
do-SM o novo livro, porém, na sua 
mor parte de versos inéditos, em 
que o leitor terá ensejo de ver como 
se pôde ser poeta e artista a um 
tempo. 

O poeta das J.rzes, para esse fim, 
recluiu-se numa fazenda, no inte
rior do Estado, onde com a lima de 
Zforacío em punho, e gosando os 
momentos feriados diantes da uber-
rima natureza, confabula eom as 
doces camenas, longe do bulieio da 
cidade, longe dos automóveis, lon^e 
dos cafes-concerto, longe das m a -
ehmas das fabi icas, longe dos 
theatros, longe das folhas volantes 
do * jornalismo bisbilhoteiro, l^n"e 
de tudo, emfim, que lha possa in
terromper o inspirativo e suave ccl-
loquio. 

Por todo o mez de dezembro_sg-
rao inaugurados nos trens da C Q H L T 

Ainda ha dias os nosso» col~i grosseiro e estúpido divertimento 

legas da Tribuna^ de Santos,' que é. 

lannia Paulista 4 vagões reataurants 
1 construídos pela empreza A Mim-

E m Ribeirão Preto, os gafanho
tos têm destruído as pastagens, ro
ças de milho e feijão. 

U m desses acridios, ali apanha
do mede 12 centímetros *de com
primentos por quatro de circumfe-
rvncia! ! 

A TOIRADA 
A tuirftda ! Que barba.ro. cruel, 

feroz divertimento ! 
Que espu,cliicu!o triste — um red mdel-
um theatro de tortura e lonnentu i 

Dizer-me poderão que lucro tira 
que prov.eUd, interesse a humanidade 
aufcrs desse jogo em que [\*e atira 
em requintes de negra crueldade 

um homem contra a fera ? 
A destreza, e vigor, o sangue frio 

E' tolice í Ghimera i 
Ou da humana razão umdeívario... 
Destreza. TudereK tel-a na esgrima 
Na equitação vigor e sangue frio. 
E o mar, que aos corajosos sempre aium* 
à. destreza e .10 valor faz desafio. 

(Das /Seitas d'A Tribuna) 
Pery 
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KE PUBLICA 

% ana% 
Na secçâo livre publicamos hoje 

u n convite de ura ex-alumno do 
finado professor Tobias de Sampaio 
Penteado, dirigido aos seus colle-
gas, afim destes contribairem para 
uma homenagem que perpetue o 
nome daquelle professor. 

No próximo numero publicarei 
mos, para conhecimento dos snrs. 
lavradores, as instrucções praticas 
para a extincçao dos ovos de gafa
nhotos, as quaes nos foram ramet-
tidas pela Secretaria da Agricultura 
para esse fim utíl. 

ruda, accusado do crime de fe 

ri méritos leves.Produzirá sua de

fesa o sr. Juvenal do Amaral; 

Antônio Gonzalez, accusado de 

crime de ferimentos graves. Será 

defendido,em segundo julgamen' 

mento, pelo sr. Juvenal do A m a 

ral; Porfirio Mendes e Estevam 

de Souza, accusados de crime 

de ferimentos leves. São seus 

advogados os srs. dr. Eugênio 

Fonseca e Augusto Ferraz de 

Sampaio, iSanto Vedolim, A n 

tônio e Ambrosio Carnietto, ac 

cusadoÂ de crime de ferimentos 

leves. São seus defensores osad-

{ vogados srs. José Innocencio do 
Civil d o i A m a r a i Souza e Augusto Fer~ Na sessão da Câmara 

Tribunal de Justiça, realisada no dia , 
7 do corrente foi julgada a seguiu- ' 
te appellaçao civil, desta comarca : 

N* 4.823.—Ytú.—appellante, o 
juiz d« direito, ex-officio, appella-

dos, Manoel E W n d . * da Silva e blie,> sr. clr.Girliw Jllbarto V u 
sua mulher. Relator, sr. Juvenal Ma* r\ 
lheiros.—Negaram provimento. 

A sessão será presidida pelo 

exmo- sr. di\ José de- Oampoa 

Toledo, servindo o promotor p u * 

n-

. Luper-

iCio B >rges. 

No dia 9 do corrente chagou a o ! 
Rio o snr. dr. Affonso Penna, pre-j 
sidente eleito da Rt^publica, sendo-
lhe feita festiva e eoncorridissima 
recepção. 

O s:i«. Xerxes Chagas, filho do 
snr. mi r Oario Chagas, desta cí-
dad *, :'>" provido na serventia vita
lícia do oílicio de 2 . tabelliao dn 
notas H annexos da comarca de Sa-
-mpuhy. 

Ao estímavel cavalheiro apresen
tamos as nossas felicitações. 

HOTET, CENTRAL 
Os srs. Hugo Ristow & Compa-

nh a abriram um bem"montado i-i t-1 
á rua do Gommcvtuo n. 77, onde 
esteve 0 H'>H ili"irinu>>. 
A casa que ò c mfortavpl es,;;í ia ;-

biliada com flfgmeia. A cozinha 
está a cargo da família do sr. Hugo'. 

Visitamo Io e apreciamos muito 
a sua cuidadosa rnstaUaçto. 

Desejamos prosperidade ao nov o 
hotel. 

PROFESSOR BR4V0 
O sr. professor Deodato Viei

ra da Silva, da 1* escola do 
Salto de Ytá, a propósito de 
u m a visita escolar em que o ins+* 

pector sr. Chrysanto Alves da 

Fonseca, não encontrou funecio-

nando a escola, enviou u m gros

seiro e asneirento ot-fício ao pre

sidente.da (amara daquella villa 

insultando e calumniando o sr. 

Fonseca-
Dizem^-nos que só a syntaxe 

de tal documento, constitue u m a 

bella recommendação á pedago-*-

gia do tal professor 

Quanto mais o resto ' 

Iniciou-se e já está terminado o 
summario de culpa de Elias da Sil
va, indiciado por crime de ferimen
tos 1«V«S. 

MISSA 

Foi resada hontem á missa 
dia «:n sufFragio da alm i d 
da Rodi* Oliveira; 

le 7'j 
LM .ria' 

ipvfs-ir do m iu < 
tempo, esteve bi-MU concorrida, ve- • 
rífi ;ando-se a presença r|« muitas 

D R . F R A N C I S C O F A J A Ü D O famílias da in.fihor sociedade ytuana.. 
EL* teve imponentissimo oen-^, — j o a r 

AGENJIA D O C O R R E I O 
O Movimento da Agencia do Cor

reio desta cidade, durante o mez de 
Outubro p. findo, foi o seguiute : 

RECEITA 
Venda de ael!os,sohre car

tas (Í etc. 1:015.400 
Sellos de taxa 24.450 
Prêmios d<' vales 64.800 
Impost.) de seilo e sobre 

vencimentos 35.310 
Emissão dé vales 4:777.27(9 
Supprimento para paga,-

mento ao pessoal e 
á'uj;ue'l d\: casa,doraez 
de Setembro 1:037.500 

Rs. ,7:454.730 
DESPEZA 

Paoro a empregados,do mez 
d-* S-tembro 967.5oo 

Idem alugu-l de casa 70.ooo 
Meu» de vales 3:õ29.8oo 
Saldo recolhido a Admi

nistra-lo 2:887.43o 

R*. 7:454.730 

ter.ro d» dr. Francisco i^ajardo, 

íllustrado medico brasileiro, que 
MULTA 

Foi multado por infracção de 
foi victima da sua própria de- Posturas Mumcipaea, o carreiro 

dicação a «ciência. Antônio Mania, qui damnificui 
H< ras antes do, sahimento, já U ! n a das plantas d-» largo do 

não havia carros para alugar nas Patrocínio. 
cocheiras e nem m e s m o na pra- «.t*.*.*-^ . 

ça. . No Río, no largo do Paç«# toi|j, 
O sr. presidente da Republi • assassinado ant^-h nt-m o sr. mon- " 

ca fez-se representar, compare- senhor Olympio de Campos, senador 
i J IP * federal por Sergipe. 

cendo os srs. ministro cie Jista 

ESO0LA DC T^BOAO 
Reassumiu o exercício de seu 
) a professora exma. sra. d. 

Baptistioa Adelaide de Oliveira 
Carvalho, da escola do sexo femi
nino do bairro do Taboão, desistindo 
do resto da licença tiu» cujo goso 
se achava. 

por òergip 
Os autores do crime foram _ doig 

do- senadores,^ deputados, altasjfiihos m e n o r e 9 do /dr.„EAüjs_to Cai-
auetorídades, jornalistas, toda a [ doso, jieputado fed 
classe medica e outras muitas 

pessoas gradas. 
Innumeras elindissimas coroas 

foram depositadas sobre oataude. 

Tribunal do Jury 
Instai Ia-se amanhã, ás 11 ho 

ras a quarta sessão periódica do 

jury desta comarca no corrente 

anno. 
Serão julgados os seguintes 

processos: 

Antônio Narciso, accusado de 

crime de morte.E' seu advogado 

o sr. augusto Ferraz de S a m 

paio; Antônio Rosendo de Ar-

pteJü mesmo 
ha pouco assassi

nado em seu Estado natal. 
Esse crime foi impellido por nma 

vingança. 
Dizem que a opinião publica em 

Sergipe, è favorável aos criminosos. 

"DIÁRIO POPULAR" 
No dia 8 do corrente o "Diário 

Popular", brilhante e estíraadissimo 
orgam vespertino da imprensa da 
Capital, entrou no seu 23\ • annos 
de publicidade. 
Juntamos as nossas saudações ás 

muitas que foram levadas ao ve
lho e honrado snr. José ilfaria Lis
boa, aos distínetos srs, dr. Lisboa 
Júnior e auxiliares da redaeção do 
querido 'Popular, 

C A S A M E N T O 
*eranteo juiz de casamentos, 
dr Antônio Constantino da 

Silva 'lastro, esposaram+*se hon~ 

tem Bernardinu Francisco Gon** 

çalves Najorei com Maria da 

Conceição Corrêa. 

EXHIBIÇÃO D E A U T O " 
G R A P H O 

O advogado sr. Juvenal Pa~ 
rada vae requerer a exhibição do 
autographo de um artigo publi**-
cado na secção livre desta tolha 
contra o presidente da Gamara 
Municipal de Oabreuva. 

CONVENTO ASSALTADO 
Contam os telegrammas para os 

jornaes, que na noite de 8 da cor
rente o convento grogo-orthodoxo 
de LueknainofFe, na Rússia, foi as
saltado por ura numeroso bando de 
terroristas. 

Os pormenores do assalto são hor* 
rorosos. 

Aproveitando-se da calada noi:-' 
penetraram no estabelecimento re
ligioso e mataram muitos frades, 
inclusive o prior, praticando requin' 
tes de barbaridade. 

Depois, saquearam o convento, 
levando ricas alfaias e dinheiro, 
tendo-lhe, em seguida, lançado fogo 
que foi extineto por populares 

A policia sahiu em perseguição 
dos malfeitores. 

CUMPRIMENTOo 
Apesar de nao ter havido convites 

especiaea, affluiram muitas pessoas 
da amisade do snr. José Maria Alves 
o do seu filho Lauro Alves á casa 
de sua residência nó dia do anniver 
sario deste. 

Foi uma roaniao intima muito 
agradável; fez-se boa musica, sendo 
servido ura profuso copo de cerveja 
e uma ra^sa de chá aos convivas. 

Fallaram saudando o anniversa* 
riante e á sua família os snrá, dr. 
Mamede da Silva, 0 dr. Eugênio 
Fonseca e o director desta folha. 

Daqui eivia n >s ao Lalau as 
nossas saudações. 

— N o dia 8 do eorronte o sr. dr. 
Eu^eniô Fonseca, íllustre advogado 
do nosso foro, coramemorou o 1S'. 
anno da sua formatura. 

Por esse motivo s. s. recebeu mui
tos cumprimentos de seus amigos. 

Saudamol-0. 

Foi hontem recolhido a S. Paulo 
o sargento Antônio Rogério, èora-
mandante do destacamento desta 
cidade, o qual fo; substituído peio 
sargento Joào Raymunto dos San
tos. 

MATADOURO 
O rendimento do Matadouro 

Municipal/ no mez do Outubro 
findo foi de B*. <99S$200. 

Mospsdes e viajantes 
Deve regressar amanhã a es

ta cidade o nosso presado amigo 

sr. dr. João Martins de Mello 

Júnior. # 

— E s t e v e nesta cidade o sr. 

José Teixeira de AssumpçfiO 

abastado fazendeiro eui Arara** 

quara e sogro io exmo. sr, dr. 

José de Jampos Toledo, integro 

juiz de direito da comarca. 

— P a s s o u por esta cidade, com 

destino ao Salto de Ytíi onde 

foi a serviço, o'tenente-coronel 

Leonides R a m o s de Toledo e Sil

va, digno inspector escolar. 

— A p ó s longa ausência re

gressou a esta cidade o sr. Per-

seo Pereira Mendes, nosso es

tima vel conterrâneo. 

—Esteve hontem e m Ftú o 

dr. Juvenal Parada. 

«•-Esteve nesta cidade o sr, 

augusto Engler de Vasconcel- • 

loa, activo e honesto negociante 

e m Pilar, 

«•-Deu-nos hontem o prazer 

da sua visita o sr. H e r m a n o Car-

pinetti, representante do sr. dr. 

Williams Medicine Co. autores 

das pílulas rosadas. 
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REPUBLICA 

Secçâo livre 
TOBIAS DE S4MPÀIO 

PENTEADp 
U m ex^alumnodo inolvidavel 

I -ro fessor Tobias desejando 
assigoalar o seu nome cem um 
modesto tu mulo, convida a to' 
dos os seus collegas que delle 
receberam as luzes das primei' 
ras letras, a coucorrere ̂  com 
qualquer quantia para que u-
nrdos, em um só pensamento 
possam patentear a sua grati* 
dão. O sr. Capitão João Antunes 
de Almeida está autorizado a 
receber qualquer quantia que 
para esta homenagem lhe seja 
emtregue. 
Yrú,8de Outubro de 190b'. 

lamara Municipal 
Acta da 9, sessão ordinária 

em 6 de Outubro de 1906 
Presilencia do Cidadão Dr. 

Luiz Marinho de Azevedo. 
secretario Peneira Primo 
Aos seis dias do mez de Ou

tubro iio anno de mil nove
centos' e seis. nesta cidade de 
Yiú. n*\ sala das sessões da 
Câmara yMunicipal, pelas 
duas horas da tarde, *ahi pre-
s MI! >* IJS vereadores: Dr. íuíz 
Ma nuio de Azevedo** presiden* 
te em x̂ercicio, Dr. Graciano 
e Sunza Geribello, Virgílio 
raujo de Aguiar, Adolpho 

Hauer e Capitão Benjamin do 
Amaral Gargel, faltando com 
motivo justificado os vereado
res Hrrruogimes Brenha Ribei* 
ro, e Tenente Coronel Joaquim 
de Alftieida Mattos, e sempar-
ticiparão o vereador Godofre 
do «ia Fonseca; havendo nume' 
ro legal, o dr. presidente de* 
ciniMi iiberta a sessão. Lida a 
àçía anterior posta em discus* 

sáo é approvada sem debate, 
ao ser lido o expediente o Dr. 
Presidente, uzando da palavra 
propõe que seja levantada a 
sessão em signal de profundo 
pezar pelas grandes provações 
que acaba de soffrer nosso a-
naigo e collega senhor fiermo* 
genes Brenha Ribeiro, digno 
intendente de Obras e Finanças 
pelofallecimento de sua ex. 
tremosa esposa e para que se' 
ja nomeada uma .commissão 
para em nome da Câmara, 
manifestar os eeus seiimentos 
e dar os pêsames e represen* 
tal a na missa do 7o dia, ficarr 
doa referida cornmissão com-
poda dos vereadores Adolpho 
Bauer, Capitão Benjamin do 
Amaral Gurgoi. e Dr. Luiz Ma 
rinlio de Azevedo, Encerrando 
por hoie os nossos trabalhos e 
em seguida convidava os srs. 
vereadores parareuni-e msseno 
mesmo lugar do costume e 
Kora.no dia IA do corrente em 
sessão exlrordinariá, afim de 
tratar se da discussão do n--
vo Código de Posturas, e de 
outros assurupios affectos aos 
negócios muni -ip ̂ es. 
—Approvado pelos vereado. 

res presentes — 
foi encenada a sessão, do que 
para constar lavrei a presente 
acta que depois de lida 3 apt* 
provada vai por todos assignu' 
da. 
Sala das sessão da Gamara 

Municipal de Ytú, rj de Outu
bro de I9n6. 

Eu Francisco Pereira Mendes 
Primo, secretario da Gamara, 
que o escrev.. 

Luiz Marinho de Azevedo 
Adolpho Ba-í̂ r 
Benjarrin A. Gurgel 
Virgílio de Aguiar 
Dr. Graciano Geribello 

Idem 
Idem 
Idem 
Manoel M. Abreu (herança) 
Miguel Carlos Cardozo 
Manoel da Silva Júnior 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

L. Patrocínio õ 
Idem Idem 7 
Misericórdia 20 
Santa Rita 
Patrocínio 
Flores 
Idem 
Idem 
20 de Jan 
Santa Croz 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Santa Rita 
Idem Idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Commercio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
hiena 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lde.n 
Idem 
Idem 
Idem 
Commercio 
Quitanda 
Idem 
Direita 
Idem 
Palma 
Santa Cruz 

52 
74 
6 
\0 
8 

. s rr 
49 
75 
77 
122 
187 

S U' 
Idem 
Idem 
71 
165 
s n-
33 
34 
35 
36 
37 
39 
4/ 
47 
57 
li 
82 
147 
167 
17! 
s n-
s n* 
19 
21 
1 

s n-
7 

15i 
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12.00° 
30.000 
12.000 
20.000 
10.000 
18.000 
20.000 
18.000 
30.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20 000 
20-000 
20.0)0 
50.000 
25.000 
30.000 
40.000 
45.000 
«O.íiOO 
30.000 
30.000 
30.t» 0 
#0.000 
30.000 
30.000 
4o.ooo 
3o. < IOO 
3o.O >Q 
55.ooo 
5o.ooo 
3o.ooo 
50.GÍOO 
3o.ooo 
3o.ooo 
46.000 
17.ooo 
2o.ooo 
2o.ooo 
4o.ooo 
4o.ooo 

IMPOSTO PREDIAÍ L 
í/0 exeicieio de 1906 

De ordem do cidadão Hermogen'-s Brenha Ribeiro In
tendente de Obras Publicas e Finanças da Câmara 
Municipal desta cidade de Yiú, na torma da lei etc. 

Faço saber que está concluído o lançamento do imposto 
predial dentro do perímetro da cidade, para o pagamento 
de 8 por % para o corrente exercício, como abaixo se vê. 
Pica portanto, marcado o prazo de 3o dias a contar da pu
blicação desta para reclamações, e findo esse prazo será o 
seesmo lançamento julgado bom para o elfeito de proceder*. 
m a cobrança do alludido imposto. B para que ninguém 
allegue ignorância publica-se u presente peia imprensa na 
forma da lei Ytú, 4 de Novembro de 1906 

Vicente de Campos, Collector Municipal 

- '• - x-* y tf V V >w<- * . »* . 

NOMES 

Idem 
Idem 
Manoel Custodio 
Maria A. da Cunha Carvalho 
Alautiü C, tia í-ilva Novaes 
Idem 
/dern 

RUA N.de Casa 

Idem Idem 8i 
Idem Idem 86 
Santa Cruz 159 
Comtoerciol 133 
Palma 3 
Idem 8 
Idem 1 i 

| IMPOSTO 

"o.ooo 
3o.ooo 
20.000 
50.000 
25.000 
30.000 
50.000 

O Doutor José de Campos To
ledo, JUÍZ de Direito desta 
Cornai ei de Ytú, etc. 
Faz saber que no dia 14 do 

corrente m^z, ás 8 horas da 
manhãreonir-se^ha na sala das 
audiências do Jui/o a Janta 
Revisora do alistamento dos 
Jurados desra Comarca e pelo 
presente sáo convidados os se-
iihorei Jurados que pretende-
rviii ser eliminados do referi
do alistamento, a apresenta
rem ao escrivão do Juiz abaixo 
nomeado, os seus requerimen
to* devidamente instruídos atè 
aquHIa dala, afim de serem 
tomados na devida conside-
ração. Dado e passado nesta 
cid ide de Ytu, aos cinco de 
Novembro de mil e novecen
tos e seis 
Eu, Lupercio Borges escrivão 
interino doJury que o escrevi. 

Assígnado José de Camp os 
To ledo. Está Comíorme. 
O escrivão interino do Jury 

Lupercio Borges 

manhã, para aluir uma sessão 
ordinária do Jury que traba
lhará em dias consecutivos, 
e que havend > procedido ao 
sorteio dos 48 jurados que 
têm de servir na mesma ses
são, foram na fôrma da fei, 
sorteados oscí Udãosseguintes: 

.idolpho Magalhães 
Adolpho Galvão de Almeida 
Adolpho Bauer 
Alfredo Teixeira 
Antônio deCamargo Couto 
Antônio P le Camargo 
Antônio B. de C. Primo 
Afaliba de Almeida Toledo 

9 Avelino M «ciei Almeida 
10 Belarmino R* de Souza 
11 Benedicto Augusto Teixeira 
'12 Braz ürt«z de Camargo 
13 Dario Chagas 
li Edgardo Teixeira 
15 Francisco P. Mendes filho 
16 Francisco de Paula leite 
17 Francisco de T Pacheco 
18 Francisco Brenha Ribeiro 
19 Francisco Pereira Mendes 
20 João B. de A. Sampaio 
21 João B. Corrêa Sampaio 

unpos Tu- 22 João M. de Almeida Júnior 
23 João Ferraz Sampaio 
24 João de Almeida Camargo 
25 João Flaquer Júnior 
20 Joaquim M. da Silva (Dr.) 
27 José de Padua Castanho 

O Doutor José de < 
ledo, Juiz de Direito desta 
Comarca de Ytú, etc. 
Faz saber que estando de

signado o di- uze do próxi
mo mez de Novembro do cor
rente anno, á mze horas da "28 José Bueno 
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R E P U B L I C A 

29 José Leite Pinheiro (Dr.) 
30 José Ignacio da FonsecaDr. 
31 JosiPv» Cirneiro 
32 Luiz Gonzaga Bicudo 
33 Manoel Maria Bueno (Dr.) 
34 Oscar de T. Almeida Prado 
35 Paulo de P. Souza Tibiriçá 
36 Pedro deP. Leite de Barros 
37 Porcino de Camargo Couto 

SALTO 
38 João de Alm3ida Campos 
39 Sylvestre Leal Nunes. 

1NDAIATUBA 
40 Ignacio de P. Leite Barros 
41 João Firmiano de Souza 

CABREUVA 
42 Bento de Almeida Leite 
43 Leonel da Silveira Moraes 
54 Luiz Corrêa de Araújo 
45 Luiz de Almeida Silveira 
4b LyceroEuphrasio daSilveira 
41 Pedro Renriqoe Dias 
48 TTrbano J. da S. Machado. 
Ouírosim faz mais saber qucj 

na referida sessão hão de ser 
julgados os reos que se acham 
pronunciados era crimes que 
ad mi item fiança, a saber: num 
processo. Santo Vedolini, Ain 
brosio Carnietto e -ántonioCar 
nietto, réos afiançados e em 
íMür•<>, /'orfirio Mendes e Este-
vam u<j Souza, réos ausentes 
todos iionunciados no artigo 
303 do Código Penal( A iodos 
os quaes. e a cada um de per 
si, bem como a todos os in^ 
hera?s>ivlus em gera!, se con
vida para comparecerem no 
edifício da Câmara Municipal, 
no largo da Matriz, em a sala 
das sessões do Jury, tanto no 
referido dia e hora, como nos 
subsequentes, emquanto durar 
a sessão, sob as penas da lei 
se faltarem. E para que che-
gue a noticia ao conhecimento 
de r idos, mandou não só pas
mar o presente edital, qiró será 
lido H nf fixado no loger* do 
costume e pablicado peaa im-
prensa, como proceder ás di
ligencias , necessárias para a, 
notJÜCHÇão dos jurados, aos j 
culpados e as testemunhas; 

prietario do prédio n- 38 sito 
á rua da Palma desta cidade 
para no prazo de 90 dias a 
contar da publicação deste, fa
zer a parte do fecho de sen 
quintal que divide com o ei 
dadão Honorato Rodrigues ̂ e u" 
Arruda, conforme o requeri*, 
mento deste. Findo esse "prazo f' 
será o serviço feito por esta ' 
Intendencia e o infractor pa
gará as despezas feitas com o 
referido fecho , e mais a mul
ta de io$ooo rs. 

B, para scíencia do inferes. 
sado,e se não allegue ignorân
cia lavrei estoque vai pu
blicado pela imprensa local na 
forma da lei. 

Ytú, 19 de Outubro de 19'»6 

P. Primo 

Secrelario da Gamara. 4-

Dado e passado nesta cidade 
de llü aos vinte e três de Ou-
bro de mil novecentos e seis. 
Eu, Lupercio Borges, escrivão 
interino do jury que oescrevi. 
(Assinado José de Campos To* 
ledo) 
Está conforme. 
o escrivão interino do jury 

Lupercio Borges. 

INTIMVÇÁO C O M O PRAZO D E 
90 DIAS 

De ordem do cidadão dr. 
Graciano Geribello, Inten
dente Mnnicipal interino des 
ia cidade de Ytú, etc. 
Faço saber que, de accordo 

eo7i os paragraphos 1* e 3' 
,j * ••>.> rf« IPÍ n- 2 4 d e ti 

O Dr. José de Campos Toledo 
Juiz de Direito da Comarca 
de Ytú. 

Paço saber aos que o presen
te virem que a requerimento 
do inventariaote dos bens da 
íinadalí.AnnaFrancLsca d t cs • 
quita Lobo, o ofíirial portairo 
dos auditórios Auguslo A. da 
Silva, levara a publico pregão 
de praça de venda e ai rema -
ação, no dia trinta do eorren" 
Novo aviso 
A com missão abaixo assina
da, nomeada peia Gamara, re
solveu pi-nrogar até o dia 30 
de Novembro do tnez vindon-
ro para procurar melhor meio 
de liquidar a divida íicliva mu
nicipal; com o intuito de evr 
tar ainda os meios coereití vos 
resolveu fazer um desconto de 
10/. a todos os Contribuintes 
que até aqüeilã data vierem 
pagar á bocea do cofre os in 
postos em atrazo; ficam pois 
avizados todos os devedores 
da Gamara que até o fim do 
corrente mez de Novembro os 
pagamentos feitos na Collcclo-
ria Municipal terão o desconto 
de I0°[tí e findo e te prazo a 
Câmara entregará a dois ou 
mais advogados todas as divi
das afim de serem cobradas 
executivamente commais 30'|. 
a titulo de multa de accordo 
com a lei n- 69, de 15 de Ou
tubro de 19n0. em vigor. B, 
para que ehegue ao conheci-
mentode Iodos os interessa
dos c não possam allegar igno
rância vai este publicado pela 
imprensa. Eu, Francisco Perei
ra Mendes Primo, secretario o 
escrevi. 
Ytú, 30 de Outubro del906. 
Hermogenes Brenha Ribeiro 

DEUVEIO ! 
«A INDUSTRIAL YTUA/VA»' participa aos seus innumeros 

freguezes de café em pó, que otferece de hoje ern diante 
um prêmio em cada DEZ LATAS de café marca 

EjvlfREZA 
Os cafés desía empresa são garantidos, pois a sua tor< 
refacçãVe eolatamento, poderão ser verificados e plusinte. 
ressados a qualquer hora. 

Ytú, 19 de Outubro do I90g. 
MAMNHO, BlHüDO & COMP 

A—] PAPELARIA ALLEMÀ (—| 

iüGUSTA MEHELMANN 

Café 
Comprai e qualquer quanti-

mudou-se para a rua do Com- dade de café, paga-se bem. 
mercion.%. j A "Industrial Ytuana" 

ENDÉ-SE a casa °"a* Largo da Estação 
oa da Cmvenção n. 13. arinll0> Bicodo & Comp»nh>a 
nesta cidade 
Trata-se com F. Bicu-

á Rua do Commercio np32 
oces de Mangeba rà 
de-te anno. vende-se era 
casa de Fernando Dias 
Ferraz, a. 4$000. Lata de 

t kílo. Largo do Carmo — R u a 
do Commercio n- 173. 

Anso'es Americanos 
LEGÍTIMOS 

Soríimeuto escolhido por 
Vicentinho, assim comoouíros 
petrechos para pescaria, en
contra-se no armazém de Jshò 
Marco. — 

WcrGadinho SaUense 
DE 

CAETANO LIBERATORE & F. 
O Proprietário deste popu 

laris^imo estabelecimento avi-
za ao publico desla cidade 
que, chegando ultimamente de 
Itália, trouxe em grande quan-
lidc.de o afamado vinho CE-
ZiMSlOLO que garante ser de 
pura uva e que não se en' 
contra cm outra qnalquer parte 
Kstc fei analysado em Santos. 
Rua 7 de Selembro — Salio 

cfreço sem coiipetencíã 

ios senhores dentistas 
A vieva do cirurgião-dentis-

ta Joaquim Elias Galvào de 
Barros, tem para vender gran
de quantidade de utensílios 
e ferramentas próprias para 
dentistas; tudo em mnito bom 
estado, podendo serem vistos 
em sua reyideneyi á rua da 
Palma, u. 98. 

5-1 
a lança de braço com 90 

kilos de pesos de ferro 
com força de 300 kilos 

Vende-se no Coimbra. 

- í ' 3 * . 

Â H fTJ) 

Com casa em São Paulo e Santos 

Recebem çafe à consignação com adiantamento de dinheio. 

armazenando nos seus vastos e hygienicos armazéns em 
Sào Paulo. 

INDEPENDENTE DE PAGAMENTO DE ARMAZENA
G E M PARA A RESPECTIVA VENDA, PELO TEMPO E 

MODO Q U E ENTENDEREM OS H/iS. FAZENDEIROS 

Representante oesta praça 

Alfredo Rheinfranck 

) 
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